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A 2008-as választások óta több mint két 
év telt el. Így jóval a mostani vezetõség 
mandátumának a felén túl, egy összegzést 
szeretnék végezni, amelyben beszámolok az 
elvégzett és a még el nem végzett 
feladatokról.
 A 2009-es év a gazdasági válság 
jegyében telt. Szinte semmit nem kaptunk a 
Tartományi Nagyberuházási Alapból, és még 
a 2008-ban megnyert összeget sem utalták át 
nekünk. Az önkormányzattól 500.000,00 
dinárt kaptunk mûködésre, amelyet a 
kommunális munkás és a helyi közösség tit-
kárának fizetésére használtunk. Szintén az 
önkormányzat jóvoltából egy játszótérrel 
gazdagodott a falu, amelynek értéke 
egymillió dinár. A helyi közösség a helyi 
járulékból befolyt pénzbõl közel 800 méter 
járdát épített a Testvériség Egység utcában, 
ahol Császár Csaba járult jelentõs mértékben 
a beruházáshoz. A földes utak javítására is 
fordítottunk pénzt. A 2009-es évet pozitívan, 
1.200.000,00 dinárral zártuk.
     2010 tavaszán megjavítottuk a Huszka-
hídhoz vezetõ utat, de utakat javítottunk a 
Kincstárban, a Horgosi úton, a Molnár sor egy 
részén, és ahol szükségét láttuk. A helyi 
közösség bõvítette a vásártéren a WC-t, de 
kinti WC épült a temetõben is, ahol teljesen 
kibetonoztuk a  bejára to t .Ugyanígy 
betonoztunk a helyi közösség épülete körül is, 
ahol elkészült az új raktár és garázs. 

A helyi járulék eszközeibõl az idei évben is 
készült  járda az  Ady Endre  utcában, kb.  420 

méter hosszan. Szeretném megköszönni az 
utcabeliek önzetlen munkáját, melynek 
köszönhetõen 5 nap alatt elkészült ez a sza-
kasz. 

A helyi közösség részt vett a 
Mûvelõdési Egyesület beruházásában, 
amelyben a terem ablakait cseréltük korszerû 
nyílászárókra. A polgárok által befizetett 
telekbér teljes összegben a helyi közösség 
számlájára kerül, amelyet közvilágításra és 
egyéb infrastrukturális fejlesztésre tudunk 
használni. Ebbõl a pénzbõl az idén utcai 
világítás került a Molnár sorra, a Törekvés 
útra, a Körös oldalon a tókanyarba, de a 
Szabadkai  u tca  zúzot t  kõvel  va ló  
kiszélesítését is futotta. A temetõben 
elkészültek az újabb kripták. A helyi kö-
zösség  rész t  ve t t  a  I I .  Nemzetek  
Fõzõversenyének szervezésében és támogatta 
a Nemzetközi Kakaspörkölt fõzõ versenyt is. 
Nyitottak voltunk bármilyen kérelemre, ami 
hozzánk érkezett, és amellyel a faluban 
élõknek tudtunk segíteni, azt támogattuk is. 
Támogattuk az óvodát, az iskolát, a 
Vöröskereszt szervezetet, a nyugdíjas 
egyesületet, a harcos szövetséget, a 
Mûvelõdési Egyesületet, a könyvtárat, civil 
szervezeteinket, az egyházat, stb.
     Valószínû, nincs minden a felsoroltak 
között, de úgy érzem, hogy most érik be annak 
a munkának a gyümölcse, amelyért a falu 
vezetõsége dolgozott több mint két éven 
keresztül. 

A helyi közösség hírei
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Örömmel számolhatunk be az idei év 
legnagyobb sikereirõl: 23 millió dinárt 
nyertünk a Tartományi Nagyberuházási 
Alaptól a Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
épületének felújítására, 12 millió dinárt az 
Ady Endre és a Kis Ferenc utcák fennmaradt 
részének aszfaltozására, és néhány nappal 
ezelõtt  2 millió dinárt a Tartományi 
Mezõgazdasági Titkárságtól földes utak 
javítására. Igaz, hogy hatalmas összegekrõl 
van szó, és az is igaz, hogy a helyi közösség 
nyerte õket, de mindenkinek tisztában kell 
lenni a pályázati pénzek felhasználásával: a 
helyi közösség számláján ezek a pénzek nem 
jelennek meg. Pályázat útján direkt a 
kivitelezõ számlájára utalja a tartomány a 
pénzeket. Azért tartom fontosnak ezt 
elmondani, mert el szeretném kerülni a 
találgatásokat, hogy ebbõl a pénzbõl kinek 
mennyi jut.

Örömömre szolgál, hogy  a 2011-es 
évben nagy lehetõség mutatkozik a 
Szalatornyán lévõ Egység út aszfaltozására  
(a Buki hídtól a boltig), ugyanakkor a Sógor 
utca aszfaltozásának kérelme is át lesz adva a 
Tartományi Nagyberuházási Alapnak, és ha 
minden a terv szerint halad, 2012-ben már 
ezekben az utcákban is aszfalt lesz.

Szintén jövõre kerül átadásra az 
Egészségház felújí tására vonatkozó 
pályázatunk.

El kell mondani, hogy ezeknek a 
pályázatoknak  a  sikerét  nagyban elõsegíti és 

befolyásolja Magyarkanizsa község pozitív 
támogatása, amely nélkül mi a helyi 
k ö z ö s s é g b e n  n e m  t u d n á n k  i l y e n  
eredményeket elérni.

A helyi közösség irodája bármikor 
nyitva áll a polgárok indokolt kérelmeinek, 
panaszainak. De sajnos segíteni csak olyan 
esetekben tudunk, ami a mi hatáskörünkbe 
tartozik. Nem tartozik a hatáskörünkbe a 
szomszédok közötti vita eldöntése, a földeken 
és a gyümölcsösökben történõ lopások 
felderítése, és még számtalan olyan dolog, 
amiért a polgárok úgy keresnek fel bennünket, 
hogy azért vagytok itt, hogy megoldjátok. 
Magyarkanizsa  község mindent rendelettel  
szabályoz és az ellenõrök is az õ hatáskörükbe 
tartoznak. Ezért mi csak annyit tehetünk, hogy 
az önöktõl érkezett panaszt továbbítjuk. Nem 
rajtunk múlik, hogy õk kijönnek-e vagy sem. 
Nagyon sok gondot okoz az utcai világítás, de 
errõl is csak azt tudjuk mondani, hogy tízszer 
is szólunk a Sloga munkásainak, mire 
kijönnek, de akkor sem csinálják meg, amiért 
hívtuk õket. Kérem, ha ezentúl bejelentést 
tesznek az utcai világítással kapcsolatban, 
írják le a karó számát, vagy a pontos  
házszámot, amely elõtt a villanykaró 
található.

Kérem Önöket, ha bármi észrevételük 
van a munkánkkal kapcsolatban, azt az 
irodában jelezzék, elkerülve a szóbeszédet, 
a m i  a  f a l u b a n  t e r j e d .  Í g é r e m ,  
lehetõségeinkhez mérten megpróbálunk 
mindenkinek segíteni. Aki dolgozik, hibázik 
is. Mi igyekszünk a hibákat kiküszöbölni, 
illetve kijavítani.

Tisztelettel
               Szarapka Ede

F E L H Í V Á S

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy 
kutyáikat tartsák pórázon vagy a 

kerítésen belül, mert az utcán 
szabadon kószáló kutyákat a 

Közvállalat megbízott munkásai 
begyûjtik és elaltatják. 



     A helyének legkorábbi írásos említése 
1211-beli okmány átirata, amely jász és kun 
birtokok felosztásáról szól – ebben a Kanizsa 
melletti Pucsut földterületet is említik. 
I.Károly (1288 - 1342) magyar király 1331-
ben írott oklevele pedig többek között 
Pusztaegyház néven említ egy települést 
Martonos és Ludas-puszta mellett – ez a 
település lokálisan egybeesik a Pucs-puszta 
néven késõbb is emlegetett területtel. A török 
hódoltság idején az 1580 és 1590 közötti 
defterekben 22 adózó házat vettek jegyzékbe 
e területrõl. Aztán a török korszak végén 
Pusztaegyház, illetve Pucs a törökdúlás által 
teljesen elpusztult. Ezért utána mint pusztát 
Martonoshoz csatolták, ahol Felsõ-,és 
Alsópucs  néven szerepel t .  Miután  
felszabadult a törökök alól a térség, 1640. 
augusztus 12-én a nádor a kun származású 
Boda Györgynek és Kún Mihálynak 
adományozza többek között e pusztát is, azon 
a címen, hogy azt a török elõtt õseik is bírták. 
Alsópucs területén a Pucs nevet viselõ halmok 
szomszédságában 1764-ben még álltak a 
település épületromjai. E térség a török elõtt 
mint kun terület Csongrád, majd utána 

Bács-Bodrog megyéhez tartozott – tehát több 
mint ezer évig az egykori Magyarország 
szerves részét képezte. Közben a 18. század 
közepétõl a Felsõpucs területén Szalatornya 
(Sztara Torina) név jelenik meg. Valószínûleg 
az 1848/49-es magyar szabadságharc idején 
itt megfigyelõ torony állhatott. A II. 
világháborút követõen az új államhatalom a 
felsõ Pucs területén, annak betelepült részét 
Nosza névre keresztelte. Az Alsó-Pucs 
t e r ü l e t é n  p e d i g  a  P u c s  h a l m o k  
szomszédságában a horgosi szállások alsó 
végénél is egyre többen telepedtek le. A 
S z e g e d - A l s ó v á r o s  k i r a j z á s a k o r  a  
földosztások idején, az 1860-as éveket 
követõen kialakult az alsó-tanyarendszer. Így 
jöttek létre a tanyaközpontok, és végül a 
falvacskák, köztük a mai Kispiac is – 
valószínûleg nem kellett már áruértékesítésre 
távolabbi, nagyobb településekre utazniuk, 
kapott nevébõl ítélve helyben is elpiacolták. 
Kispiacnak jelenleg 1980 lakosa van, melybõl 
98% magyar nemzetiségû, míg a többi szerb 
és egyéb. A lakosság zöme állattenyésztéssel, 
g y ü m ö l c s - ,  é s  k e r t i  v e t e m é n y e k  
termesztésével foglalkozik.
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Kispiac Helyi Közösség tanácsa szeretné méltóképpen megünnepelni ezt a jelentõs 
évfordulót a falunapi ünnepségsorozat keretén belül 2011 májusában. Tervben van Kovács 
Mária legújabb könyvének megjelentetése, egy monográfia, amely falunk történetét tárja az 
olvasó elé.

Kispiac viszonylag fiatal település, nincs évszázados múltja, viszont a területileg 
falunkhoz tartozó Szalatornyának van. Nagygyörgy Zoltán horgosi helytörténész az utóbbi 
években sokat kutatott a Homokháti Kistérséghez tartozó települések múltját illetõen, és a 
levéltári adatok között számunkra is értékes dolgokra bukkant. 
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Ha valaki megkérdezné tõlem, milyen 
különbséget látok az elsõ, és napjaink 
Karácsonya között, milliónyi ember válasza 
fogalmazódna meg bennem.

Szere tném néhány mondatban 
összefoglalni, ami legfõképpen foglalkoztat. 
Mennyiben különbözik a mai kor embere a 
betlehemi lakosoktól?

Újból annyi a válasz, ahány millióan 
élnek a földön.

Valljuk meg õszintén, hogy sajnos a 
világ mindjobban hasonlít Betlehem 
városához. Az, ami a Földön a legdrágább, 
nincs hozzá hasonló, vagy értékesebb 
igazgyöngy nála, az a Gyermek. Mégsem kell 
korunk emberének, ahogy a betlehemieknek 
sem kellett. Biztos akad az olvasók között, aki 
kemény szavaknak értelmezi az iménti 
mondatot.

Lépjünk vissza a múltba több mint 
kétezer évet! A betlehemieket leköti a nagy 
elõkészület a vendégek, rokonok fogadására, 
hiszen az e világi császár rendelte el, 
mindenki jelentkezzen õsei, rokonai 
városában, hogy ott feljegyezzék a nevét a 
népszámlálás alkalmából. Hiba volna, ha nem 
jellemeznénk ezt a nagy elõkészületet, mert 
sajnos az ezzel járó anyagi haszon és „mi 
kitettünk magunkért” jelszó igen jellemzõ a 
lakosok életében, mert amikor szállást kellene 
adni egy olyan családnak, ahol a gyermek 
születését várják, akkor milliónyi a kifogás. 
Amikor szívünket kell ajándékba adni Neki, 
akkor megszámlálhatatlan bennünk a kifogás.

Eszünkbe jut-e, vajon mi blokkolta a 
betlehemiek lelkét, hogy közülük egynek sem 
jutott eszébe  Mikéás próféta jövendölése: 
„De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb 
vagy Júda nemzetségei között, mégis belõled 

születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael 
felett. Származása az õsidõkre, a régmúlt 
idõkre nyúlik vissza.” (Mik 5.1). 

Lehetünk-e olyan merészek, vagy 
illene-e ránk, ha ezt a mondatot így 
fordítanánk le: „De te, Kispiac, bár a 
l e g k i s e b b  v a g y  I s t v á n  k i r á l y u n k  
nemzetségében, szeretném, ha belõled 
születnék majd nekem, aki küzdeni fog 
gyermekeim lelkéért.”.

Megvallom, hogy Karácsonyra 
készülve nekem is nehezemre esik e szavakat 
papírra vetni, de úgy érzem, hogy  érzelgõ 
szavakkal már tele van a világ. Reklámjaival  
most is csábítgatja vásárlóit: vegyél meg 
mindent és pótold a szeretetet, hogy még 
jobban elaltassa bennünk a béke, a hit és a 
szeretet lángját, ahogy ezt olvashatjuk a négy 
gyertya történetében.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
négy gyertya. Olyan nagy volt a csend 
körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit 
egymással beszélgettek.
   Azt mondta az elsõ :

- ÉN  VAGYOK  A  BÉKE! 
De az emberek nem képesek életben tartani. 
Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány 
pillanat múlva már csak egy vékonyan 
füstölgõ kanóc emlékeztetett a hajdan 
fényesen tündöklõ lángra.

   A második azt mondta:

- ÉN  VAGYOK  A  HIT!
Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. 
Nincs értelme tovább égnem… A következõ 
pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a 
lángot.
   Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

 - ÉN  A  SZERETET  VAGYOK! 

 

Az elsõ Karácsony és a mai kor emberének Karácsonya 

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
                                                                                     (Jn 1.1)
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Nincs már erõm tovább égni. Az emberek 
nem törõdnek velem, semmibe veszik, hogy 
milyen nagy szükségük van rám…  
Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor 
meglátta a három kialudt gyertyát, 
felkiáltott: -De hát mi történt? Hiszen nektek 
égnetek kéne mindörökké…!  
Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.
   Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:- Ne 
félj! Amíg nekem van lángom, újra meg 
tudjuk gyújtani a többi gyertyát.

- ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. 

Megragadta a még égõ gyertyát, s lángjával 
új életre keltette a többit.

É g  b e n n e m  a  r e m é n y,  h o g y  
napjainkban is vannak az Egyház szívében  
„betlehemi pásztorok”, akiknek az angyalok 
el tudják énekelni: „Dicsõség a magasságban 
Istennek és békesség a földön a jó akaratú 
embereknek.” És az angyali szózatra õk is a 
pásztorok alázatával, megújult lélekkel, 
szívüket Istennek adva a Szentségekben, 
érkeznek Karácsony napján templomainkba a 
Kisdedhez, és a legdrágább ajándék, amit 
Neki adhatnak, az az életük.

Élteti szívemben a remény lángját, 
hogy korunkban is vannak „Napkeleti 
Bölcsek”, akik a Kisdedhez lépve a hit 
aranyával, az imádság tömjénfüstjével és az 
áldozatos szeretet mirhájával hódolnak elõtte, 
mint az Õ saját szent népe.

Élnek még ezen a Földön, hála az 
Úrnak, igaz és istenfélõ Simeonok, Anna lelkû 
prófétanõk, akik nem hagyják el soha a 
templomot, böjtölve és imádkozva szolgálják 
Istent és az emberi lelkeket éjjel és nappal.

Köszönjük Szûz Mária: „Íme, az Úr 
szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd 
szerint.” (Lk 1,38). IGENT mondtál értünk a 
Mennyei Atyának és elfogadtad: „A 
Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje 
borít be árnyékával. Ezért a születendõ 

Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.” (Lk 
1,35). Megváltót szültél nekünk és 
gyermekeiddé fogadtál minket. Ezért 
gyermeki bizalommal kérünk, hogy 
megtegyük mindazt, amit Fiad mond nekünk 
és amint egy anya fogja gyermekei kezét, úgy 
adjuk mi is életünket anyai kezedbe,  
szeretetedbe, hogy közbenjárásod által 
szálljon fohászunk Fiad, Jézus elé: 

Add, Urunk Jézus, hogy soha ki ne 
aludjon bennünk a remény…!

Hadd legyünk eszköz a kezedben, 
amely segít megõrizni gyermekeink szívében 
a hit, remény, szeretet és béke lángját!!! 
Ámen!

ÁLDOTT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG, 
KEGYELMEKBEN GAZDAG 
ÚJESZTENDÕT KÍVÁNOK 
MINDEN KEDVES KERESZTÉNY 
TESTVÉREMNEK ÉS KISPIAC 
MINDEN LAKÓJÁNAK!

                                      
lelkipásztorotok

                                                                         
Széll József

Bízzuk 

Újra

Életünket

Krisztusra!
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Az idén a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
népszokások, népi dramatikus játékok hagyományát 
próbálják újraéleszteni a kispiaci általános iskola 
diákjai a magyar és a hittanórák keretében. 

A betlehemezésnek már évek óta hagyománya 
van, a hittanosok karácsonykor és utána járják a falut, 
színesebbé téve az ünnepet, és követve õseink 
nyomdokait. Ez bõvült idén még két hagyomány 
életre keltésével. Az ötödik osztályos fiúk a Luca-napi 
kotyolás hagyományát elevenítik meg. Õk Luca-nap 
tájékán kopogtatnak be egy-egy házhoz, hogy 
bõséges évet kívánjanak a házigazdának.

Ezt követõ héten pedig a Szentcsaládjárás, 
mint a paraszti ájtatosság egyik megnyilvánulási 
formája éled újra az 5. osztályos lányok 
szorgalmából. Õk énekeikkel és a Szent Család 
képével kopogtatnak majd azokhoz, akik szívesen 
látják õket. 

Majd karácsonykor indulnak a betlehemesek, 
õk hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosok körébõl 
kerülnek ki.

A három dramatikus népszokással teljessé 
lesz a karácsonyi ünnepkör népi hagyománya, amely 
valaha természetes volt a magyar nyelvterületeken. 
Remélhetõleg Kispiac lakossága szeretettel fogadja 
majd a kezdeményezést, és talán újra meg is 
honosodik õseink elfelejtett hagyománya.

       K.B.I.

Nagy érdeklõdés kísérte a Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesület december 18-án, szombat este 
megtartott karácsonyi mûsorát, amelyen felléptek az 
óvodások, az általános iskolások, az egyesület 
népdalköre és néptáncosai. 

Az ötödikes fiúk jóvoltából egy régen 
elfeledett néphagyomány is életre kelt, a Luca naphoz 
köthetõ kotyolás. Õk két héttel ezelõtt járták a falut, 
de kevés helyre jutottak el, most viszont a közönség is 
megismerkedhetett ezzel a remélhetõleg újraéledõ 
hagyománnyal.

December 19-én, vasárnap két rendezvény is 
várta az érdeklõdõket. Reggel 8 órakor nyitotta 
kapuját a hagyományos karácsonyi vásár, amelyen 
sok szép ajándéktárgy várta, hogy gazdára leljen. 

A disznóvágás is kora reggel kezdõdött Varbai András 
irányításával. Egész nap folyt a munka, az egyesület 
tagsága szorgalmasan dolgozott: darálta a húst, 
sütötte a zsírt, töltötte a hurkát, kolbászt, készítette a 
töltött káposztát. Az esti disznótoros vacsora vidáman 
telt a jó zene mellett. 
                                                         Sárkány Dóra

Feléledõ  népszokások Adventi programok
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Magyarkanizsa Község Pedagógus 
Egyesülete minden évben megszervezi a 
pedagógusnapi Ünnepi Akadémiát, amelyen 
köszönti a községünkben dolgozó óvónõket, 
tanítókat, tanárokat. Az ünnepség keretében 
adják át Az év pedagógusa díjat az 
intézmények igazgatói dolgozóiknak. 

A pedagógusok mindig fontos 
szerepet töltöttek be a társadalom életében. 
Igaz, hogy ma már kevesebb megbecsülést 
kapnak, de a közösségben betöltött szerepük 
még mindig elvitathatatlan. Ez a szerep még 
kifejezettebb, ha egy kisebb közösségrõl van 
szó, mint amilyen falunk is. 

Hisz  sokat  je lent ,  ha  o lyan 
pedagógusok vannak jelen Kispiac életében, 
akik aktívan dolgoznak az iskolában és azon 
kívül is. És nem csak az iskolai tananyagot 
szeretnék átadni tanítványaiknak, hanem 
attól sokkal többet. Értékekre nevelnek. 

A p e d a g ó g u s n a p i  ü n n e p s é g  
köszöntõjében hangzottak el a következõ 
szavak: „Akinek szerencséje van, az élete, 
tanulmányai során legalább egyszer 
találkozik egy olyan pedagógussal, aki 
valamit megmozdít benne, aki olyat mutat 
tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az 
akár a diák egész életét meghatározza.”

Nekünk, kispiaciaknak szerencsénk 
van, hisz Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ 
ilyen pedagógus. Munkájával, elért 
eredményeivel bizonyítja, hogy méltán 
kapta meg a horgosi Október 10. Általános 
Iskolában Az év pedagógusa címet.

Magyartanári oklevelet az Újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékén szerzett 2001-ben. 
2000 óta tanít a horgosi Október 10. 
Általános Iskola kispiaci kihelyezett 
tagozatán. 2005-tõl Kispiac lett állandó 
lakhelye. Férjezett, egy kislány édesanyja.

Kisgyermekkora óta foglalkozott 
néptánccal, 1995-ben néptáncoktatói 
oklevelet szerzett, tudását a martonosi 
Testvériség és a kispiaci Jókai Mór 
Mûvelõdési Egyesületben kamatoztatta.
A magyar nyelven és irodalmon kívül régóta 
foglalkoztatja a néphagyomány, a szellemi 
néprajz és a tárgyalkotó népmûvészet. Az 
oktatásban a drámapedagógia elkötelezett 
híve. A kispiaci iskolában sikerült 
megsze re t t e tn ie  t an í tványa iva l  a  
színjátszást, amely népszerûvé és tömegessé 
vált a felsõ tagozatokon. Csoportjaival 
rendszeresen részt vesz a vajdasági 
színjátszó szemléken, amelyeken mindig 
sikerül kivívni a zsûri elismerését.

Több éven keresztül az Új Kanizsai 
Újság martonosi  tudósítója  volt,  napjaink-

Az év pedagógusa
„Létezik egy fennköltebb becsvágy is, mint pusztán magasan állni a
világban: meggörnyedni, és egy kicsivel magasabbra emelni az
emberiséget.”                

„Létezik egy fennköltebb becsvágy is, mint pusztán magasan állni a
világban: meggörnyedni, és egy kicsivel magasabbra emelni az
emberiséget.”                 Henry Van Dyke Henry Van Dyke

  Kávai Bózsó Ildikó 
1976. március 13-án 
született Zentán. Az 
á l t a l á n o s  i s k o l á t  
Martonoson végezte, 
k ö z é p i s k o l a i  
tanulmányait Zentán 
folytatta közgazdasági 
szakon.
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ban a Kispiaci Hírmondó egyik állandó 
munkatársa.

2009 õszén jelent meg a 6. osztályos 
Gyakorló nyelvtan könyv, amelynek Rajsli 
Ilona mellett Kávai Bózsó Ildikó a szerzõje. 
K o r r e k t o r k é n t  k ö z r e m û k ö d ö t t  a  
Magyarkanizsa község óvodáinak 140 
e s z t e n d e j e  c í m û  m o n o g r á f i a  
szerkesztésénél. Lektora és recenzense 
Kovács Mária Élet a bombák alatt címû most 
megjelent könyvének.

Tagja a vajdasági Kiss Lajos Néprajzi 
T á r s a s á g n a k ,  e l n ö k s é g i  t a g j a  a  
magyarkanizsai Pedagógus  Egyesületnek,  
a kispiaci Jókai Mór Mûvelõdési 
Egyesületnek, valamint alapító tagja és 
elnöke a Martonosi  Helytörténeti  
Társaságnak.

Táborvezetõi gyakorlatot dr. Papp 
György honismereti táboraiban szerzett, 
több éven keresztül vezette az általános 
iskolások táborát, és segítõ munkatársa volt 
a  Veszendõ Ér téke ink elnevezésû 
egyetemistákat és fõiskolásokat egybefogó 
táboroknak. Két éven keresztül a  
magyarkanizsai Pedagógus  Egyesület  által

szervezett Tisza tábor egyik fõszervezõje 
volt, de rendszeresen részt vesz, mint 
kézmûves oktató a horgosi iskola 
Bontakozás táborában.

2004-tõl rendszeresen megszervezi a 
martonosi Játszókuckó helytörténeti és 
kézmûves  tábort, 2009-ben  pedig  a  
k i s p i a c i  F é n y k ú t  e l n e v e z é s û  
hagyományápoló élménytábor egyik 
megálmodója és elindítója volt. Idén 
M a g y a r o r s z á g o n  i s  r é s z t  v e t t  
v e n d é g o k t a t ó k é n t  a  F e l c s ú t o n  
megszervezett nyári táborban. 

Kávai Bózsó Ildikó magyartanárként 
minden erejével arra törekszik, hogy 
megszerettesse tanítványaival a magyar 
irodalmat. Nagy hangsúlyt fektet a tanulók 
helyesírásának fejlesztésére, a szóbeli és 
írásbeli kifejezõkészség fejlesztésére. 
Népköltészet iránti elkötelezettségét 
igyekszik átültetni tanítványaiba is. Diákjai 
minden évben sikeresen helytállnak a 
felvételi vizsgákon és számos versenyen. 

A díjhoz szívbõl gratulálunk és még 
sok sikert kívánunk. 
                                            Sárkány Dóra
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2 0 0 5  t a v a s z á n  a  M a g y a r  
Olvasástársaság felhívással  fordul t  
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék 
fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség 
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon 
ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint 
s zep tember  30 -a ,   Benedek  E lek  
születésnapja,  legyen a népmese napja. 
 A nap célja, hogy a könyvtárosok, az 
óvónõk, a tanítók, tanárok és a mesével 
foglalkozó szakemberek, valamint a 
meseszeretõ gyerekek és felnõttek ezen a 
napon megkülönböztetett tisztelettel 
forduljanak mind a magyar, mind más népek 
meséi felé.

Benedek Elek jókora csokrot gyûjtött 
össze és hagyott ránk ebbõl a sok színben 
pompázó világból, száz esztendõ elmúltával 
is csorbítatlanok érdemei. Õ a népmesébõl 
született gyermekmese igazi megteremtõje, és 
az elsõ színpadi mesemondónk is. Ennek 
elismeréseképpen, az Õ tiszteletére 
ünnepeljük születése napján a meséinket, 
mesemondóinkat és mesegyûjtõinket. 
 

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület és az 
Október 10. Általános Iskola közös 
szervezésében 2010. november 11-én került 
megrendezésre a II.  Benedek Elek 
mesemondó verseny, amelyre 17 kisiskolás 
nevezett be.

Idén nem ragaszkodtunk szigorúan a népmese 
mûfajához. Tetszés szerint választhattak a 
gyerekek a mûmesék közül is. Az egyik nagy 
kedvenc Lázár Ervin volt. Meséi közül több is 
elhangzott.  

A legjobb mesemondók különdíjban 
részesültek:
Dobó Petra 1. osztály, Dózsai Evelin 1. 
osztály, Szebenyi Zsolt 2. osztály, Szenci Rita 
2. osztály, Szél Tamás 2. osztály, Pernyész 
Bettina 2. osztály, Kovács Laura 3. osztály, 
Domonkos Anna 3. osztály, Knapik Ivana 4. 
osztály és Dongó Mirella 4. osztály.

Felkészítõ tanárok: Sárkány Dóra, 
Csõke Melinda, Farkas Enikõ és Tillinkó 
Judit.
                                               Sárkány Dóra

II. Benedek Elek mesemondó verseny



A Gyermekszínjátszó Fesztivál 
többéves hagyományát a horgosi Október 10. 
Általános Iskola teremtette meg. Idén a 
horgosi Mûvelõdési Otthon felújítása miatt a 
Fesztivál Kispiacon került megrendezésre. A 
házigazda szerepét az Október 10. Ált. Iskola 
kispiaci kihelyezett tagozata kapta, a 
rendezvénynek pedig a kispiaci Jókai Mór 
ME adott otthont.

November 26-án délelõtt 10-tõl 
megtelt tehát a kispiaci Kultúrotthon 
diákszínjátszókkal és közönséggel. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével a 
kispiaci helyi közösség tanácsának elnöke, 
Szarapka Ede is. Idén kilenc csoport mutatott 
be elõadást. Érkeztek színjátszó gyerekek 
Moravicáról, Horgosról, Oromhegyesrõl, 
Mindszentrõl és természetesen kispiaci 
csapatok is felléptek. Nikièiæ Goran 
iskolaigazgató a Fesztivál megnyitójában 
elmondta, hogy a rendezvény fõ célja, hogy a 
gyerekek megmutassák tehetségüket, és 
kipróbálják magukat a színpadon, azután ki 
tudja, hány leendõ színész kezdi itt a 
pályafutását.

A darabokat azért egy háromtagú zsûri 
szakmai szemmel is figyelte. Név szerint:  
Csík Mónika irodalmár, szerkesztõ, G. 
Erdélyi Hermina a Szabadkai Népszínház 
színmûvésznõje és Gregus Zalán a Szabadkai 
Gyermekszínház színésze.

A VI. Gyermekszínjátszó Fesztiválon 
változatos gyerekelõadásokat láthattunk, a 
program a következõ volt:

1.  A tétényi malomkõ  – népmonda
Id. Kovács Gyula Ált. Iskola Moravica, 

rendezõ tanár: Crnkovity Gábor
2.  Én és a világ – Szerkesztett játék 
létösszegzõ versekbõl

Október 10. Ált. Iskola Kispiac, 
rendezõ  tanár: Kávai Bózsó Ildikó
3.  Ja nemam talenat – Nekem nincs 
tehetségem

A horgosi Október 10. Ált. Isk. szerb 
tagozatának diákjai, rendezõ tanár: Ana 
Daniloviæ
4.  Lázár Ervin: A kislány, akit mindenki 
szeretett

Október 10. Ált. Iskola Horgos  Pöttöm 
színpad, rendezõ tanár: Kiss-Iván  Anna
5.  Gézengúzok

Kis Ferenc Ált. Iskola Oromhegyes, 
rendezõ tanár: Balázs Katalin

Délután 
1.  Ludas Matyi, avagy a libák gágogása

Október 10. Ált. Iskola Kispiac, 
rendezõ tanár: Kávai Bózsó Ildikó
2.  A rátóti csikótojás

Mindszenti Ált. Iskola Dózsa-Telepi 
Tagintézménye,

 rendezõ tanár: Mezeiné Bodnár 
Henrietta és Kis-Balázs Lászlóné
3.  A szél és a nap  népmese-feldolgozás

Október 10. Ált. Iskola Kispiac, 
rendezõ tanár: Csõke Melinda
4.  Az aranyszõrû bárány  dramatikus játék

Október 10. Ált. Iskola Kispiac, 
rendezõ tanár: Tillinkó Judit
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Gyermekszínjátszó Fesztivál Kispiacon



A szakmai elemzés után a zsûri díjakat osztott 
ki a legjobb elõadásért, valamint a legjobb 
színészi alakításokért.

A Fesztivál legjobb elõadását a 
helyiek érdemelték ki: a Ludas Matyi, avagy 
a libák gágogása címû elõadással, melynek 
rendezõ tanára Kávai Bózsó Ildikó. A kispiaci 
Október 10. Ált. Iskola Gézengúzok 
csapata az oklevél és serleg mellé még egy 
budapesti – ferencvárosi – utazás és fellépés 
lehetõségét is kapta. Ez az elõadás még egy 
sikert hozott. Fodor Máté 5. osztályos tanuló 
a Gúnár alakításáért megkapta a legjobb fiú 
fõszerepért járó oklevelet és könyvjutalmat.

A kispiaciak sikere itt még nem 
fejezõdött be, hiszen a legjobb alsós szereplõ 
díját Dongó Mirella 4. osztályos tanuló 
érdemelte ki, õ Tillinkó Judit tanítványa.

Ugyanakkor a másik két kispiaci 
elõadás is kiérdemelte a zsûri elismerõ 
dicséretét.

A legjobb leány fõszereplõnek a zsûri 
Gulyás Gabriellát választotta, õ a horgosi 
Pöttömszínpad szereplõje, Kiss-Iván Anna 
tanítványa.

A szerb nyelvû elõadás legjobb 
szereplõje Gutiæ Luka lett, a horgosi szerb 
tagozat diákja, Ana Daniloviæ tanítványa.

A kispiaciak vendéglátóként és 
fellépõkként egyaránt megállták a helyüket. 
Az iskola egy színvonalas és kellemes 
hangulatú rendezvényt tudhat magának.

K.B.I.

Évszázadokon át meggyökeresedett az 
a hiedelem, hogy a zene valamilyen fennkölt 
mûvészet, amelyet az egyszerû nép fel nem 
érhet, csak az elõkelõk kifinomult lelke 
alkalmas befogadására. Csak néhány évtizede 
annak, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán 
m u n k á s s á g a  f o r r a d a l m a t  h o z o t t  
mûvelõdésünk történetébe, az õ hitvallásuk 
ugyanis az volt, legyen a zene mindenkié.

Zenére mindenkinek szüksége van. A 
zene táplálék, gyógyító erõ, örömök forrása. 
Testben és lélekben egészséges ember nem 
élhet nélküle. 

Egy alkalommal, amikor Kodály 
Zoltán egy nemzetközi konferencián vett 
részt Párizsban, arra a kérdésre, hogy mikor 
kezdõdjön el a gyermek zenei nevelése, így 
felelt: Kilenc hónappal a megszületése elõtt. 
Õ maga így írja le az eseményt: Elsõ percre 
tréfára vették, de késõbb igazat adtak. Az 
anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét 
is a magáéból építi fel. Ezért ma még tovább 
mennék: nem is a gyermek, az anya születése 
elõtt kilenc hónappal kezdõdik a gyermek 
zenei nevelése. 

Ezért mindannyiunkban nagy a 
felelõsség, hogy a fiatalokba átplántáljuk a 
z e n e  s z e r e t e t é t ,  h o g y  a z  e g y i k  
örömforrásukká válhasson és éljen bennük az 
igény, hogy ezt az érzést továbbadják 
gyermekeiknek. 
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IV. Nemzetközi Népzenei
Találkozó



A Jókai Mór ME keretein belül mûködõ 
Rozmaring népdalkör tagjai hittel vallják és 
vállalják, hogy számukra a zene igazi 
örömforrás, és fontosnak tartják, hogy azt a 
népdalkincset, amit õseink századokon át 
megõriztek és továbbvittek, nekik is tovább 
kell vinniük és minél szélesebb körben meg 
kell ismertetni a közönséggel. Ezt a célt 
szolgálja a népzenei találkozó is, amelyet a 
mind szerteágazóbb kapcsolatok révén 
sikerült nemzetközivé tennünk.

Örömünkre szolgál, hogy idén már 4. 
alkalommal sikerült megszerveznünk a 
találkozót és vendégül látnunk a  bordányi 
Berkenye Népdalkör és Citera együttest, az 
adorjáni Szõke Tisza ME, az oromhegyesi 
Petõfi Sándor ME, a törökkanizsai 
Tiszagyöngye ME, a zentai Tópart ME, az 
adorjáni Adorján ME,  a helyi Jókai Mór ME 
tagjait, a királyhalmi Parlando nõi kart, 
valamint szólistánkat, Kurfis Évát.

A fellépõ csoportokat Sárkány Dóra, az 
egyesület elnöke üdvözölte, a mûsort Nagy 
Sándor vezette. 

Támogatóink voltak a Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Közösségi Titkárság, a Szekeres László 
Alapí tvány,  Lagzi  Szerví r,  F lora l  
virágkertészet, Dobó Dénes, id. Brindza 
László és a Rozmaring népdalkör tagjai.  
                                                

Augusztus utolsó vasárnapján a 
kispiaci helyi közösség tanácsa a Jókai Mór 
ME-vel karöltve harmadízben szervezte meg 
a  H o m o k h á t i  K i s t é r s é g e k  
programsorozatának egyik állomását, a 
Vásári Sokadalmat. A rendezvény keretében 
kézmûves mesterséget lehetett kipróbálni. A 
korongozást Schramm Tibor mutatta meg az 
érdeklõdõknek, de a kézmûves asztaloknál 
gyöngyöt fûzhettek, ill. körmöcskézhettek is 
az arra járók Móra Klára, Ábrahám Edit és 
Kávai Bózsó Ildikó segítségével. Voltak 
ügyességi játékok is. Lehetett zsákban 
ugrálni, csutkából építeni, célba dobni. 
Mindezekért pontokat lehetett gyûjteni, amit 
késõbb vásári édességre lehetett váltani. A 
vásári játékok hangulatához szorosan 
kapcsolódik a komédiázás, színjátszás. 
Sziráczky Katalin színmûvésznõ idén is nagy 
szeretettel érkezett Kispiacra, és jó hangulatú 
elõadásába ismét bevonta a gyerek-
közönséget.

A sokadalmat finom ebéd zárta, 
amelyet Zsoldos Tibor készített.

A szervezés nagy része Bagi Bertára és 
Sárkány Dórára hárult, de a munkából 
kivették részüket a tanács tagjai is.

A rendezvény támogatója a Szülõföld 
Alap volt.

K.B.I. 
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Vásári Sokadalom

 Sárkány Dóra



  Berta Sándor és Rózsa
                             (1960. augusztus 3.)
            Zámborszki Béla és Borbála
                             (1960. október 18.)
            Rövid Imre és Jolán
                             (1960. november 7.)
            Pintér György és Julianna
                             (1960. november 19.)
            Pintér János és Mária
                             (1960. december 21.)

SZEGÉNYESEN, DE BOLDOGAN

            Az évfordulók kapcsán fölkerestem az 
ünnepelteket, és arról beszélgettünk, hogy mi  
segítette õket abban, hogy a mögöttük lévõ 
éveket együtt járják végig.  

Elõször is biztosítani kellett a 
megélhetést a család számára. Ez rengeteg 
munkát igényelt. Fõleg földmûveléssel 
foglalkoztak. Abban az idõben nem 
használtak mérgeket a gyomirtáshoz, hanem 
kapáltak kora reggeltõl késõ estig. És a 
becsületesen elvégzett munka biztosította a 
családok elõrehaladását.

Vallják, hogy „nincsen kanál, csörrenés 
nélkül”, de meg tudtak bocsátani egymásnak, 
megtanultak egymás mellett élni, és hallgatni 
akkor, amikor arra szükség volt, valamint 
türelemmel lenni a másik iránt. Ez függ a 
neveléstõl és az emberi természettõl. A sok 
munka mellett igyekeztek szeretetben nevelni 
gyermekeiket.

Berta Sándor és Rózsa Ustorkán 
születtek, ott nõttek föl. Ott jártak iskolába, 
késõbb szórakozni is. Nekik négyszemélyes 
lakodalmuk volt: a menyasszony, võlegény és 
a két násznagy, Hajagos Péter és Kávai Miklós.

 A menyasszony kiskosztümben, a võlegény 
öltönyben állt az oltár elé, de ez mit sem 
változtatott egymás iránt érzett szerelmükön. 
Rózsa a szüleitõl kapott egy szekrényt, egy 
ágyat, egy kerek asztalt két székkel, egy 
dunnát és három párnát huzattal. Ezzel a 
vagyonkával indultak el új életet kezdeni. Ezt 
gyarapították napról napra a két kezük 
munkájával. Szegényesen, de boldogan 
éldegéltek. Földmûveléssel foglalkoztak. 
Sanyi lóval szántott,  vetett.  Rózsa 
önszorgalommal megtanulta a finom ételek 
készítését.  Az elsõ nagy vállalkozása 1970-
ben, Juhász Feri lakodalmában volt, ahol õ 
fõzött a lakodalmi sokaságnak. A gyermekeik: 
Sanyi, Jucika, Erika és Marika Ustorkán 
születtek. A család 1980-ban költözött le 
Kispiacra.

   A szép családi házuk a Körös-patak 
közelében húzódik meg. 

– Mennyire volt nehéz elszakadni attól 
a helytõl, ahová gyökereitek kötöttek 
benneteket, és beilleszkedni egy másik 
közösségbe? 

– Nagyon nehéz!  sóhajtotta Sanyi.
– Még   a   mai  napig  is  mondogatjuk, 
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hogy jobb lenne arra kint lakni – mondta 
Rózsa. A lelkünk mélyén megmaradunk 
ustorkainak.

– Nekünk azért könnyebb, mert a 
földjeink ott vannak, és szinte naponta együtt 
élünk az ustorkai tájjal – kapcsolódott a 
beszélgetésbe a férj. Nagyon jó lett volna, ha 
mindenki ott marad, de az élet másként 
rendelkezett. Mások döntöttek sorsunk felett. 
Igyekeztünk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy igazi otthonunk legyen itt is. 
Gyerekeink itt vannak a közelünkben: 
Királyhalmon, Kishomokon, Kispiacon.

– Milyen gyakran jön össze a népes 
család?

– Minden hónap utolsó vasárnapján. 
Vásárkor – mondta Rózsa derûsen. Én sütök, 
fõzök. Az udvarunk ilyenkor igen hangos. Hét 
unokánk, három dédunokánk van. Számunkra 
ezek a legszebb napok, amikor a család 
apraja- nagyja itt zsong körülöttünk.

A Berta házaspár a Vadászlakban 
ünnepelt, ahol nyolcvan vendég köszöntötte 
õket.
                                                 K.M. 

ELKÉSETT AZ ESKÜVÕJÉRÕL  

A Zámborszki házaspár, Béla bácsi és 
Boriska néni félévi udvarlás után kötötték 
egybe az életüket. 

Csantavéren, ahol a menyasszony élt 
negyven,  a  võlegénynél  Kispiacon  mintegy 

hetven személyes lakodalom volt. Nem 
sátoros, hanem bent a fehérre meszelt 
szobákban folyt a mulatozás.

Az esküvõ napján, és már elõtte is 
bõséges esõ esett. Kövesút híján valahogyan 
el kellett jutni Csantavérre. A võlegény és a 
násznép egy része fölszedelõzködött a 
Ferguson traktor után akasztott pótkocsira, 
helyet foglaltak a padokon és elindultak úti- 
céljuk felé.
  Az esõzés következtében a földutak 
csúszóssá váltak s alig haladtak elõre, annál 
többet  csúszkál tak jobbra-balra .  A 
menyasszony a megbeszélt idõben ott volt a 
polgári esküvõ termében. És várt. Meg 
idegeskedett. A kispiaci võlegény igen lassan 
köze lede t t  kedvese  f e l é ,  ak i  már  
türelmetlenkedett. Meg a házasságkötéssel 
megbízott személy is. „Ez a võlegény nem 
jön, elmegyek haza!” mondogatta. És 
telefonálni  próbál tak ide-oda,  míg 
megérkezett a bíztató üzenet, hogy a võlegény 
útban van, csak a sáros, csúszós út miatt 
nehezen halad. Kétórai késéssel érkeztek meg 
Csantavérre. 
  A visszafelé út semmivel sem volt 
könnyebb. A traktorista, Biacs Szilveszter, 
igyekezett „féken tartani” a jármûvet, de bíz 
az meg-megbillent s a násznép õrizte a 
menyasszonyt, meg a võlegényt, nehogy 
bajuk essék. Alaposan besötétedett, mire 
Kispiacra értek.
    Ma már mosolyognak rajta, de el tudom 
képzelni azt a lelkiállapotot, amit mindketten 
átéltek. Béla bácsi késését nem vette 
rossznéven a Teremtõ, mert szép együtt töltött 
évekkel, egy gyermekkel, két unokával és egy 
dédunokával ajándékozta meg õket.
 Az életük ugyanúgy zajlott, mint annyi 
szegény sorsú emberé. Árendás házból 
árendásba költöztek, míg gyûjtöttek annyi 
pénzt, hogy saját házat vegyenek.
  Az évfordulót szûk családi körben 
ünnepelték meg.
                                                      K.M.
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Pintér György (1941) Padén, felesége 
Böröc Julianna (1942) pedig Kispiacon 
született. Gyuri traktoristaként dolgozott a 
Bácska Mezõgazdasági Birtokon, Juci,  
ahogyan mi kispiaciak hívjuk,  a szülõknek 
volt segítségére mindenféle munkában.

Közös életük indulásánál a férj havi 
fizetése mellett anyagi támogatást kaptak a 
Böröc szülõktõl, így könnyebben tudták 
megalapozni jövõjüket. Minden gondjukat, 
nehézsége ike t  igyekez tek  közösen  
megoldani. 

– Szórakozni csak addig jártunk, amíg 
megkaptuk életünk legszebb ajándékait, a 
gyermekeinket – mondta Juci  majd amikor 
õk kiröpültek, az unokáinkat. A családi és 
egyházi ünnepeket mai napig megtartjuk. Az 
élet öröme számunkra az, amikor együtt van a 
család.

„A házasélet egy nagy akadálypálya, de 
az isteni kegyelem által együtt bármilyen 
nehézséget le lehet küzdeni, és egykor majd a 
célt el is lehet érni.” 
                                                    K.M.
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Elhunytak

Nyugodjanak békében

.

  Tornai Dénes szül. 1936 Sárkány Ferenc       szül. 1935
  Sulyok István        szül. 1925 Nagy Sándor        szül. 1918
  Szecsei Mária szül. 1928 Komlósi István       szül. 1947
  Hajbel Ilona szül. 1927 Nagy Anna       szül. 1928
  Krekuska Mária       szül. 1937 Komjáti Irén      szül. 1929
  Bús Vilmos   szül. 1952 Fülöp Ottília     szül. 1926
  Ürmös Vilmos       szül. 1937 Tornai Irma        szül. 1937
  Bogdán Árpád     szül. 1950
  

ÉLETÜNK 
 LEGSZEBB AJÁNDÉKAI

Anyakönyvi hírek
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttekGyermeke született

Kovács
Melindának és

Lénárdnak

Dávid
2010. 08. 16.

Bosznai
Zsuzsannának és

Róbertnek

Zsóka
2010. 10. 01.

Erdélyi
Gabriellának és

Tivadarnak

Lénárd
2010. 10. 04.

Farkas
Ilonának és

Zsoltnak

Benjamin
2010. 10. 20.

Sárkány
Elizabettának és

Lórántnak

Botond
2010. 11. 09.

Erdélyi Aurél és Fülöp Renáta
2010. 09. 25.



A Vajdasági Magyar Szövetség és a 
s z a b a d k a i  f õ k o n z u l á t u s  k ö z ö s  
elõadássorozatot szervezett egész Vajdaság 
szerte, melynek témája:
AZ EGYSZERÛSÍTETT HONOSÍTÁSI 
ELJÁRÁS.

Sajnos a Kispiacon való részvételt a 
konzulátus munkatársai túlterheltség miatt 
nem tudták vállalni, viszont a VMSZ két 
kitûnõ szakembert bízott meg a kispiaciak 
tájékoztatásával, akik egymás gondolatait 
k i e g é s z í t v e  a  k i s p i a c i  p o l g á r o k  
észrevételeivel kiegészülve másfél óra alatt 
teljesen megvitatták a témát.

Vendégeink a Vajdasági Magyar 
Szövetség tartományi képviselõcsoportjának 
tagjai, név szerint  Mgr. Szombathy Zoltán, 
aki Pacsérról érkezett hozzánk és Bús Ottó 
újságíró, aki palicsi.

Továbbiakban a teljesség igénye nélkül 
kivonatszerûen megpróbálunk áttekintést 
adni a témáról.

        Szükséges dokumentáció:
      1. Kétnyelvû születési anyakönyvi 
kivonat (saját és eredeti)
      2. Családi állapotot igazoló okirat 
(házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló 
dokumentum, özvegység esetén halotti 
anyakönyvi kivonat)
      3. A felmenõ anyakönyvi kivonata (addig 
kell visszamenni, amíg olyan felmenõt 
találunk,  aki 1941-45  között  igazolni  tudja, 

hogy magyar állampolgár volt, ha ilyen nincs, 
1923 elõttre kell visszamenni) 
      4. Honosítási-visszahonosítási kérelem (5 
oldalas nyomtatvány, célszerû szakemberrel 
kitöltetni)
      5. Névmódosítás iránti kérelem, (ha nem 
m a g y a r  h e l y e s í r á s  s z e r i n t  v a n  
anyakönyvezve)
      6. Adatlap a visszahonosított sze-mélyek 
külföldön történt házasságának hazai 
anyakönyveztetéséhez
      7. Adatlap a honosított és visszahonosított 
személyek külföldön történt születésének 
hazai anyakönyveztetéséhez
      8. Saját kezûleg írt rövid életrajz
      9. Egy arckép (fotó)

Jó tanácsok, amit vendégeink ajánlottak:
    – L e h e t õ s é g  s z e r i n t  k é t n y e l v û  
dokumentumokat beszerezni, mert azt nem 
kell fordíttatni.
    – Kitöltendõ formanyomtatványok 
beszerzésében és kitöltésében a CMH  irodák 
szakmai segítségét ajánlatos igénybe venni 
(ingyenes).
    – Nevünk magyarosítása az itthoni 
anyakönyvi hivatalban is elvégezhetõ.
    – K o m p l e t t ,  e l õ r e  e l k é s z í t e t t  
dokumentációval jelentkezzünk az illetékes 
magyar szervnél.
    – Erkölcsi bizonyítvány nem kell, errõl a 
nyomtatványban nyilatkozunk.
    – Konzulátuson  történõ kérvény  átadás-
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hoz idõpontot a következõ telefonszámokon 
lehet kérni: 024-626-330, 024-626-302
    – A kérelem átadása bármely magyar 
anyakönyvvezetõnél lehetséges (pl .  
testvértelepülés)
    – Magyar állampolgárságunkkal jogunk 
van magyar útlevélre,  ezzel  pedig 
munkavállalásra Európában.
    – Nem  jár lakcímkártya, igazolvány, 
csak, ha Magyarországon élünk.

  Körülbelül ez hangzott el a lakossági 
fórumon. Talán jobb lenne személyesen 
meghallgatni az ehhez hasonló elõadásokat a 
tájékozódás minõsége miatt, ahogy ezt sokan 
meg is tették polgártársaink közül. Ígérjük, 
hogy hasonló tájékoztatókat, beszélgetéseket 
más téren is fogunk szervezni. (pl. 
mezõgazdaság).

   

                Készítette: Domonkos Rezsõ
                Fénykép:  Somogyi Mónika
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Szép számú közönség elõtt került sor 
2010. október 17-én Kovács Mária Élet a 
bombák alatt címû legújabb könyvének 
bemutatójára a Kultúrotthonban.

Azt hiszem mindannyiunkba mélyen 
beleivódott az a 11 évvel ezelõtti pillanat, 
amikor valamivel este nyolc óra után a 
magyarországi TV2 csatornáján az esti film 
vetítése közben egy felirat jelent meg a 
képernyõ alján, miszerint a NATO-légiereje 
megindította támadását Jugoszlávia ellen. 
Néhány pillanat múlva már hallani lehetett 
fölöttünk a harci gépek morajlását. Ezzel 
kezdetét vette az a 78 napig tartó rémálom, 
amirõl hosszú ideig csak összeszorult 
torokkal tudtunk beszélni. Mi, felnõttek, akik 
fel tudtuk mérni a helyzet komolyságát, és 
számba tudtunk venni minden lehetõséget, 
nagyon elkeseredettek voltunk.   A  gyerekek, 

akik nem mehettek iskolába, sokkal jobban 
szerettek volna akkor az iskolapadban ülni és 
diákcsínyeken törni a fejüket. És gondtalanul 
élvezni a  gyermekéveket. 

  
küzdelmét  a  mindennapok bizony-
talanságával, a nincstelenség szorításával. 
Szóljak azokhoz, akik hozzám hasonlóan 
azzal a gondolattal hajtották álomra fejüket, 
hogy a mai nap csatáját is megvívtam. Ehhez a 
csatához nem fegyver kellett, hanem végtelen 
türelem. És szeretet azok iránt, akiket a 
Jóisten ránk bízott.”

Talán azért tartják sokan ezt a könyvet 
az eddig megjelentek közül a legjobbnak, 
mert mindannyian érintve vagyunk benne. 
Hisz mindannyian együtt éltük át ezeket a 
napokat és az ezt megelõzõ szintén háborús 
éveket, hogy úgy érezzük, ez a könyv rólunk 
is szól.
                                              

ÉLET A BOMBÁK ALATT

H o g y  m i  
motiválta Kovács 
M á r i á t ,  h o g y  
naplóban rögzítse a 
78 nap eseményeit, 
könyvében így vall 
errõl: „A Naplót 
azzal aszándékkal 
adom az Olvasó 
kezébe, hogy az 
u t á n a m  j ö v õ  
generációk meg-
ismerjék      elõdeik 

Sárkány Dóra 



Kispiaci Hírmondó 
Munkatársak: Bagi Zoltán, Bagi Berta, Domonkos Rezsõ, Kávai Bózsó Ildikó, Kovács Mária, Sárkány 
Dóra,  Somogyi Mónika,  Szarapka Ede,  ft. Széll József,

Felelõs szerkesztõ: Sárkány Dóra.
Készült a tóthfalusi LOGOS-PRINT d.o.o. nyomdában.
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IV. Nemzetközi Népzenei Találkozó Gyermekszínjátszó Fesztivál

Luca-napi kotyolás

II. Benedek Elek mesemondó verseny

Karácsonyi vásár
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