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Kispiaci Hírmondó 

Mivel helyi közösségünk területén 
2013-ban megszûnt  a  helyi  járulék 
megfizetése, így lehetõségeink lényegesen 
korlátozottabbak, mint azokban a helyi 
közösségekben, ahol fizetik a járulékot. 
Köszönhetõen a lakosok által fizetett 
vagyonadónak, mégis marad a falu számára 
egy olyan pénzügyi keret, amely lehetõséget ad 
a fejlesztésekre, beruházásokra.

A 2015-ös évben legnagyobb hangsúlyt 
az utak javítására fektettük.  Örömmel 
mondhatom, hogy  nagy arányban meg is 
valósítottuk célkitûzéseinket. Említhetem a 
földes utak tavasszal történt javítását, amit a 
helyi közösség pénzelt, és a nyár folyamán 
elvégzett útjavításokat is, amit Magyarkanizsa 
Önkormányzata fizetett. A falu területén lévõ 
földes utak szinte kivétel nélkül meg lettek 
javítva a Vojput szakemberei által. Ha a 
jövõben odafigyelünk földes útjainkra, sokkal 
kisebb ráfordítással fent tudjuk tartani az 
állapotukat. Szintén az önkormányzat 
segítségével a tavasszal újra lett aszfaltozva a 
Szabadkai utca, zúzott köves borítást kapott az 
Arany János utca elsõ szakasza, a Sógor utca 
teljes hossza és a Szabadkai út bal oldala 800 
méter hosszan. 

Nagyon aktívak voltak civil szer-
vezeteink, mindenkinek sikerült pályázati 
pénzbõl egy-egy nagyobb projektet meg-
valósítani. A Mozgalom Kispiacért civil 
szervezet a Tartományi Foglalkoztatási 
Titkárságnál pályázott, és nyert öt közmunkás 
alkalmazására pénzt. A Jókai Mór ME szintén 
tartományi pénzbõl  az egyesület épületének 
homlokzatát újította fel. A Together Ifjúsági 
Civil Szervezetünk a homokbánya meg-
tisztítására nyert pénzt a NIS kõolajipari 
vállalattól. Mint látjuk, nagyon szép munkát 
végeztek, igazán büszkék lehetünk rájuk, hogy  
megpróbálják visszaállítani a tónak azt az 
állapotát, amikor még Szabadkáról is jártak 
fürödni az emberek Kispiacra.  

Dicséretet érdemel az új sportegyesület, a 
Players, amelynek tagjai  újraindították a falu 
sportéletét, és a Divac Alapítványnál sikeresen 
pályáztak egy kispályás labdarúgópálya 
elkészítésére. A helyi közösség minden civil 
szervezeti projektumot támogatott anyagilag, 
így segítve egyesületeink munkáját. 

A temetõben elkészült a ravatalozó elõtti 
terasz, a teljes épületet tataroztattuk, 
újrafesttettük. Folyamatosan épülnek az új 
kripták, és a temetõ rendezettségére is nagy 
figyelmet fordítunk. Fontos megemlítenem a 
posta mûködését is, hiszen a kezdeti 
nehézségek után úgy gondoljuk, jó döntés volt 
a  postát  megtartani,  és  a  fiataloknak bizal-
mat  adni. 

Az idei évben községi pénzelésbõl a 
Komunalac közvállalat 1200 facsemetét ültet a 
falu területén. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy 
a fákat óvják, ne tegyenek kárt bennük, mert a 
felügyelõség ellenõrizni fogja, és azokat a 
gazdákat, akik kitörik, kiszántják õket, komoly 
pénzösszeggel bünteti meg.

2015 legnagyobb beruházásának szán-
tuk a Testvériség-egység utca aszfaltozását a 
hídig. Sajnos a bonyolult papírmunka miatt 
leghamarabb 2016 tavaszán tudjuk a munkát 
megkezdeni. A beruházásra legalább öt éve 
takarékoskodunk, és most rendelkezésünkre áll 
az a 11,5 millió dinár, amennyibe az út kerülni 
fog.

A helyi közösség tanácsa nevében 
szeretném megköszönni az építõ jellegû 
hozzáállást a tanács munkájához. Fontosak 
azok a visszajelzések és észrevételek, amit a 
lakosoktól kapunk, mert ez hatékonyabbá teszi 
munkánkat. 

A magam nevében meg szeretném 
köszönni minden tanácstag munkáját és 
kitartását,  hogy a nehézségek ellenére 
maradtak, és tudásuk legjavát adták a helyi 
közösség fejlõdése érdekében.

Tisztelettel: 
Szarapka Ede

BESZÁMOLÓ A 2015-BEN ELVÉGZETT MUNKÁKRÓL

A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI



Kispiaci Hírmondó 

A helyi közösség tanácsának minden év 
végén meg kell hozni azt a munkatervet, ami 
alapján a következõ évben a munkákat és a 
beruházásokat végezni fogja. A 2016-os 
évben a Testvériség-egység utca aszfalto-
zásával kezdünk.

Szeretnénk megvalósítani a Szabadkai 
út szélesítését legalább a temetõig, és folytatni 
az út zúzott kõvel való szélesítését Ludas felé. 

Terveink között szerepel a mûvelõdési 
ház felújításának folytatása: az épület 
fõbejáratánál egy terasz megépítése, a tûzoltó 
egyesület épületrészén lévõ ablakok és 
bejárati ajtó cseréje. 

Utcai világítás kiépítése a temetõig. 
Szeretnénk elkészíttetni a terv-

dokumentációt a Szabadkai utca aszfalto-
zásához, és a pénzügyi lehetõségek alaku-
lásától függõen akár már a jövõ évben 
kiaszfaltozni az utcának ezt a rövid, földes 
szakaszát. 

A földes utak javításából kimaradt, és 
ezt szeretnénk pótolni a régi fatelep melletti út 
javítása Barát Jolán házáig.

Természetes, hogy igény és idõjárási 
viszonyok függvényében folyamatos 
javításokat és csempetörmelék által való 
töltéseket fogunk végezni a jövõ évben is. 

Igény van a Horgosi út közvilá-
gításának bõvítésére is.

A falu központjában, az egészségház és 
a Dragan bolt között elkezdtük a piactér 
kialakítását, ezt szeretnénk folytatni könnyû 
tetõszerkezet felállításával és az asztalok 
áthelyezésével.

Szalatornyán folyamatban van a 
vízhálózat kiépítése a noszai kultúrházig. 

Amint a vízhálózat kiépül, újra 
visszatérhetünk az  Egység út aszfaltozásának 
témájához, ami a politikai csatározások miatt 
folyamatosan háttérbe került.

Ezt közösen kell megoldania a két helyi 
közösségnek, Kispiacnak és Hajdújárásnak, 
illetve a két községnek, Magyarkanizsának és 
Szabadkának, mivel az Egység út határ-
vonalat képez a két település, illetve a két 
község között, specifikus helyzetben két 
településre és két községre osztva az út két 
oldalát.

A szomszédos helyi közösség negatív 
hozzáállása miatt soha nem éreztük még 
ennyire távolnak a kitûzött célt, de bízunk 
benne, ha valamiért kitartóan küzdünk, és 
segítõ kezekre is találunk, elõbb vagy utóbb 
megvalósul.

       A helyi közösség tanácsa
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
A kispiaci helyi közösség tervei a 2016-os évre
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Elérkeztünk a 2015-ös év végéhez, és ha 
visszagondolok erre az évre, akkor nagyon sok 
változás jut eszembe, amelyek érintették az 
önkormányzat munkáját. Közöttük 
vannak sajnos negatív események is 
(a költségvetés csökkenése, a köz-
szférában bevezetett létszámstop, a 
tartományi és köztársasági tá-
mogatások csökkenése), amit a 
polgárok is tapasztalhattak.Az elmúlt 
év valóban a megszorítások éve volt. 
Felére csökkent a kõolaj-járadék, 
csökkentették a központi (belgrádi) 
önkormányzati támogatásokat, és ez 
ahhoz vezetett, hogy a költségvetés 
250 millió dinárral kisebb lett, mint 
ahogyan azt eredetileg terveztük.

Az önkormányzat eközben 
arra törekedett, hogy a településeken élõ polgárok 
ezekbõl a negatív történésekbõl minél kevesebbet 
érezzenek. Ennek érdekében stratégiai dön-
téseket hoztunk, és lemondtunk a nagyobb 
összegû beruházásaink többségérõl. Így ebben az 
évben is a megszokott magas színvonalon tudtuk 
biztosítani a szociális, az oktatási és egészség-
ügyi szolgáltatásokat. A civil szervezetek és a 
mûvelõdési egyesületek is a megszokott 
támogatásaikban részesültek, sõt a sportklubok is 
zavartalanul mûködhettek. A falvakban 
megvalósulhattak a kisebb-nagyobb hagyo-
mányos rendezvények, melyek között a kispiaci 
fõzõverseny a legszínvonalasabbak között 
szerepel. Persze, ennek ára van. Az ára pedig az 
elõbb említett beruházási tétel. De még így is 
sikerült néhány utca, út és épület felújítását 
beépíteni a költségvetésbe, bár a közbeszerzési 
eljárások elhúzódása miatt majd csak a jövõ év 
elején kerülnek kivitelezésre.

És hogy mi vár a településeinkre 2016-
ban? A költségvetés tervezése most zajlik, 
december közepéig várjuk intézményeinktõl a 
javaslatokat, kérvényeket. A legfõbb célunk, 
hogy a szolgáltatások terén a lehetõ legkisebb 
különbség legyen a községi központ és a falvak 
között. 

Továbbra is külön összegeket választunk 
ki arra, hogy a falun élõ lakosok úgy érezzék, 
egyre kevesebb okuk van bejönni Magyar-

kanizsára, hiszen ügyeiket 
helyben is el tudják intézni. 
A gazdaság szereplõit 
jövõre sem hagyjuk ki, 
h iszen  a  munkahely -
teremtés, vagy éppen a 
munkahelyek megtartása 
ezekben az idõkben nagyon 
nehéz feladat. Az önkor-
mányzat  az idei mintájára  
2016-ban vissza nem 
térítendõ támogatásokkal 
segíti majd azokat, akik 
fejleszteni szeretnének, 
i l letve  kapaci tásaikat  

növelni, munkahelyeket teremteni.
Folyamatosan fejlesztjük a szociális 

szolgáltatásokat, a kultúrális életet és a sportolási 
lehetõségeket, folytatjuk az oktatási intézmények 
fejlesztését, de szántunk a közbiztonságra 
(kamera rendszerek) és a modern kor elvá-
rásainak teljesítésére is, mint amilyen a 
közterületeken lévõ ingyenes internet-
szolgáltatás biztosítása. Természetesen a jövõ év 
nem csak az önkormányzatot állítja majd 
kihívások elé, hanem a polgárokat is. Könnyebb 
lesz azonban a problémákat megoldani azokban a 
falvakban, ahol van helyi járulék, hiszen így több 
beruházás jöhet létre, több támogatást kaphatnak 
az egyesületek és nagyobb terveket szõhetnek a 
helyi tanácsok tagjai.

Bízom benne, hogy a 2016-os év terveit 
meg tudjuk valósítani, sõt ha lehet, túlszárnyaljuk 
õket, de a megvalósuláshoz szükség van a pol-
gárok támogatására és bizalmára. E nélkül nem 
sikerülhet!

Kellemes karácsonyt és sikeresebb, 
boldogabb új évet Kispiac minden lakójának!

Fejsztámer Róbert, a Gazdasági, pénzügyi és 
fejlesztési fõosztály vezetõje 

Rövid értékelõ és
az önkormányzat 2016-os tervei



A kispiaci Kultúrotthon az 1960-as 
években épült. Az évek folyamán az épület 
belsõ terében több felújítás is történt, nem így 

a külsõ részen. Az utóbbi 6 évben felújítottuk 
a szanitáris részt, a konyhát, a tavalyi évben új 
színpad épült. Az eddigiek folyamán kb. 80 
széket tudtunk kicserélni, de most is 
fo lyamatban  van  egy  jóváhagyo t t  
pályázatunk. Ha az idei évben a tartományi 
titkárság likviditási gondjai miatt nem is 
utalják át a megítélt pénzeszközöket, 
reméljük, a jövõ év elején ez megtörténik, és 
újra tudunk 80.000 dinár értékben új székeket 
vásárolni. Minden ablakon 
lecseréltük a függönyöket, 
újrafesttettük a nagy-
termet, az öltözõt, lecse-
réltettük a nyílászárókat. 
Az épület külsõ bur-
k o l a t á n a k  f e l ú j í t á s a  
egészen az idei nyárig 
váratott magára. Tavasszal 
a Tartományi Ifjúsági és 
Sport Titkárság írt ki 
pályázatot mûvelõdési 
otthonok felújítására. Ezen 
a pályázaton egyesületünk 
1.200.000 dinár értékû 
beruházással vett részt. 
Ebbõl az összegbõl a 
titkárság 200.000 dinárt 
hagyott jóvá számunkra. 

Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem 
érdemli - tartja a közmondás. Ha ennyi pénzt 
ítéltek meg, ennyibõl kellett gazdálkodnunk. 
Építész segítségét kértük, hogyan lehetne 
éssze rûen  gazdá lkodn i  a  meg í t é l t  
eszközökkel. Az õ tanácsára osztottuk 
fázisokra az épület külsõ burkolatának 
felújítását. Elsõ fázisban elkészült a keleti és 
déli oldal hõszigetelése és nemes vakolattal 
való burkolása. Mindehhez kellett a helyi 
közösség tanácsának jó szándéka és 
segítõkészsége, mert a számunkra megítélt 
eszközök nem futották volna a munkálatok 
értékét. Így viszont teljes egészében 
felújításra került az épület két oldala, 
beleértve a tûzoltó egyesület épületrészét is, 
és végre elkészülhettek az ablakpárkányok is. 
Amint lehetõség adódik, újra pályázni 
fogunk, hogy elkészülhessen az épület teljes 
külsõ hõszigetelése és nemes vakolattal való 
burkolása. A Kultúrotthon már ezzel a 
felújítással is teljesen új, sokkal kellemesebb 
arculatot kapott. Nagyon sok a felújításra váró 
munka még az épületen, ami nagyon sok 
pénzbe kerül. Reménykedünk benne, ha több 
fázisban is, de elõbb-utóbb Kispiacnak is lesz 
egy szép és élhetõ mûvelõdési otthona, ahova 
szívesen jár mindenki. 

Sárkány Dóra

Kispiaci Hírmondó 
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A Kultúrotthon felújításának elsõ fázisa

A Kultúrotthon déli oldala a felújítás elõtt

A déli oldal a felújítás után
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület a 
kispiaci iskolával karöltve immár hetedik 
alkalommal szervezte meg a Benedek Elek 
népmesemondó versenyt. Idén 40 gyerek mondott 
mesét. Óvodától hetedik osztályosokig minden 
korcsoport megcsillantotta mesélõ kedvét, 
méghozzá nem is akárhogyan.  Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy nem csupán mennyiségi kérdés a 
dolog, hanem minõségben is kiemelkedõ kis 
mesemondókat hallgathatott végig a türelmes 
közönség és a háromtagú zsûri.

Nagyon fontosak ezek az alkalmak, hiszen a 
gyerekek figyelmét a népmesékre irányítják. 
Keresgél a népmese irodalomban, a mese 
megtalálja a maga mesemondóját, és közben a 
gyermeki lelkek rendezõdnek a mesékben mûködõ 
õsi megõrzött bölcsességek által.  A szövegtanulás 
a memóriát edzeti.  Majd a kifejezõ szövegmondás 
az elõadói készséget fejleszti, mindez hozzájárul 
ahhoz, hogy a gyerek magabiztosan szólaljon meg 
nagyobb hallgatóság elõtt. 

Természetesen a gyerekeket mindebben 
egy-egy felnõtt is segíti. Szerencsés ez a falu, 
hiszen a pedagógusai: óvónõk, tanító nénik, 
magyartanárnõjük egyaránt a szülõkkel összefogva 
önzetlenül készítik fel, ösztönzik a tanulóikat.

Azt szeretnénk elérni, hogy sokkal többet 
olvassanak, hogy könyveket olvassanak, ne az 
internetet bújják és az internetes szövegeket, mert 
az nem elég. Maga az élmény sem ugyanaz, mint 
amikor megfog egy könyvet, és abban el tud 
merülni. Ezek a versenyek úgy gondolom, egy 
kicsit hozzásegítenek ahhoz, hogy errefelé 
próbáljuk a gyerekeket vinni - mondta a verseny 
kapcsán Sárkány Dóra, aki akár mint az egyesület 
vezetõje, akár mint pedagógus egyaránt 
szívügyének tekinti a gyerekek irodalom szeretõvé 
és irodalomértõvé való nevelését. 

Nekem, mint egyik zsûritagnak nagy öröm 
hallgatni a gyerekek tiszta, szép beszédét, külön 
öröm, amikor ráéreznek a mesélés igazi ízére, átélik 
a mesét, bevonják, elvarázsolják a hallgatóságot. 
Az elmúlt évek során határozott fejlõdés érhetõ 
tetten. A gyerekek egyre jobbak lesznek, 
túlszárnyalják önmagukat.  A sok szép mesemondó 
közül minden évben jutalomban részesítjük azokat, 
akik  kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak.

Idén a következõ tanulók részesültek 
könyvjutalomban: óvodából Szebenyi Antónia,  
Erdélyi Vivien, Sárkány Enikõ és Nagy Torma 
Anna;  az általános iskola alsó tagozatából: 
Polákovics Anita, Vörös Vivien, Kávai Réka, 
Farkas Lea,  Szenci Bence, Szabó Fanni,  Zsámboki 
Evelin, Vojnák Barbara, Bíró Virág; a felsõs 
korcsoportból: Horvát István, Huszár Mónika, 
Nagy Sarolta, Szarvas Izolda, Vojnák Anikó,  Dobó 
Petra, Szenci Rita és Varga Kamilla.

A mesemondó versennyel párhuzamosan 
rajzpályázat is indult, ahol egy népmesét kellett 
illusztrálni. A legtöbb pályamunkát Kispiacon 
készítették, de Horgosról és Magyarkanizsáról is 
érkeztek rajzok. A legjobb 14 munka készítõje 
könyvjutalomban részesült.

Díjazottak az óvodából: Szvitkó Lara, 
Sárkány Enikõ; az alsós korcsoportból: Gárgyán 
Timea, Brindza Luca, Fodor Áron, Kávai Réka, 
Szabó Fanni, Szabó Nettina, Visnyei Zsófi, Kiss 
Csenge (Magyarkanizsa), Bíró Virág, Barát Márk; 
felsõs korcsoportból: Szabó Kinga (Horgos), 
Zsámboki Fanni (kisegítõ tagozat).

Hagyományainkhoz híven a mesemondó 
verseny minden résztvevõje szerény édesség-
csomagot kapott. 

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület a 
Csillagszemek rendezvénysorozatának keretében 
szervezte meg a versenyt, amely Magyarkanizsa 
Önkormányzatának támogatásával jött létre.

K. B. I.
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A népmese ünnepe

A rajzpályázat nyerteseinek egy része 
felkészítõikkel



„Visszahoz egy régi perc, megidéz 
egy fénykép…”

„Egy elfelejtett dal”? A 2015-ös bal-
lagás semmiképpen sem az.

A megelõzõ hónapok lázas elõ-
készületeit, csatáit egy csodás nap zárta. 
Mindenki a lehetõ legtöbbet nyújtotta június 
5-én: diákok, tanárok, a kisegítõ sze-
mélyzet… 

Az esemény kezdetét a templomba hívó 
harangok jelezték. A bejárat elõtt még utoljára 
megigazítottuk ünneplõ ruhánkat, barát-
koztunk a kamerával, nagy levegõt vettünk, és 
belevágtunk.

A szívhez szóló szentmise után a nagy 
hõség és a sarkunkat törõ cipõk sem vették el a 
kedvünk a folytatástól. A java még csak 
ezután következett. 

És végre megszólalt a csengõ!  
Elkezdõdött az utolsó osztályfõnöki óra. 

Becsuktam magam mögött a tanterem 
ajtaját, ahol már szeretett osztályom várt.  
Csillogó tekintetüket látva szinte meg sem 
tudtam szólalni. Örömöt és mérhetetlen 
büszkeséget éreztem. Két éve öt kis 
megszeppent lány figyelt a legelsõ 
osz t á ly fõnök i  ó rán .  Mos t  v i szon t  
várakozással, reményekkel, félelmekkel teli 
szemüket éreztem magamon. Mit is 
mondhatnék nekik, tûnõdtem egy pillanatig, 
aztán megindultak a szavak. 

Útravaló gondolatainkat kavicsokra 
írtuk, mert mi is úgy csiszoltuk egymást, mint 
a víz a köveket. Egy ládikóba rejtettük õket, 
hogy ott várják következõ találkozásunkat.

Kicsengettek. 
A vendégek és a diákok már 

türelmetlenül vártak ránk a számunkra 
feldíszített folyosón és a tornateremben. 

Felcsendült a Gaudeamus igitur. A dal, 
amirõl   azt   hittük,  nagyon  elcsépelt . . .  De 
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akkor csak a miénk volt. A gyerekeinknek és 
nekünk, osztályfõnököknek is el-elcsuklott a 
hangunk. Bejártuk a jól ismert tantermeket, 
folyosókat. Végül helyet foglaltunk a 
tornateremben. A mi nyolcadikosaink voltak a 
középpontban. 

Kezdetét vette az ünnepi mûsor, melyet 
a tiszteletünkre állítottak össze a diákok 
tanáraikkal együtt. Minden elismerésem 
nekik ezért. Eljöttek a nehéz percek, melyek 
okoztak néhány álmatlan éjszakát számomra. 
Nem hittem, hogy képes leszek megtalálni a 
megfelelõ szavakat ehhez az alkalomhoz.  

A 8/10 osztály diákjaihoz osztály-
fõnökük, Mészáros Elizabetta tanárnõ szólt. 
Az õ kezei közül 13 csillogó szemû, útra kész 
tanuló repült tovább: 

Ágoston Brigitta, Ágoston Dominik, 
Barát Árpád, Danics Alex, Dongó Mirella, 
Gyalus Roland, Herédi Egon, Kávai Brigitta,  
Knapik Ivana, Kovács Balázs, Kószó Patrik, 
Pálinkás Erik, Szarvas Bernadett. 

Én tanítványaimtól, Horvát Máriától, 
Jakus Katalintól, Szûcs Tamarától, Varga 
Klaudiától és Zsámboki Edinától a következõ 
sorokkal köszöntem el:

       Kedves Ballagó diákok!
Élénken él az emlékezetemben az a 

meleg szeptemberi nap, amikor elõször 
találkoztunk ennek az iskolának a falain belül. 
Kíváncsi, csillogó szemekkel néztetek rám.  
Most már én is bevallhatom, hogy izgultam, 
mit fogtok szólni hozzám. Két év telt el azóta. 
Rövid, de nagyon tartalmas két év. 

Rögtön megszerettelek titeket. És ez az 
érzés folyamatosan erõsödött.  Olyanok 
voltunk, mint egy család. Néha civakodtunk, 
haragudtunk egymásra, majd lehiggadtunk, a 
problémákat mindig megbeszéltük. És 
rengeteget nevettünk. Formáltuk egymást. 

Sosem felejtem el, milyen gyakran 
megleptetek. Teleírtátok a táblát kedves 
szavakkal, virágokat ragasztottatok fel, 
énekeltetek nekem.  Mennyire élveztétek, 
mikor elérzékenyültem. 

És most itt ültök ünneplõbe öltözve, 
tarisznyával a vállatokon. Elindultok egy 
olyan jövõbe, ami ki tudja, mit tartogat 
számotokra. 

Egy biztos: Nagyon büszke vagyok 
rátok! 

És sose felejtsétek el, hogy mind-
annyian különlegesek vagytok. Egyediek és 
megismételhetetlenek. 

„Ti vagytok azok, akik nyitott szemmel 
és szívvel jártok a világban. Ti vagytok azok, 
akik észreveszik az élet apró szépségeit. Ti 
segítetek jó szívvel, ahol éppen kell. Általatok 
lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi 
legfeljebb segítünk nektek.”

Jó utat nyolcadikosok!
Igazgatónk és a meghívott vendégek 

beszéde következett, majd kiosztottuk a 
kemény munkával kiérdemelt dicséreteket, 
diplomákat a tanulóknak. Sárkány Dóra 
igazgatóhelyettes tanári munkánkat is 
elismerõ szavakkal illette. 

A ballagók egy-egy szál rózsával 
mondtak köszönetet az iskola dolgozóinak.  
Egy tanuló verssel lepett meg minket, 
osztályfõnököket. Ekkor már tényleg a 
könnyeinkkel küszködtünk.

Egyenként  megosz to t tuk  záró  
gondolatainkat, majd legidõsebb tanulóink a 
Felnõtt gyermekek címû dallal intettek búcsút 
az általános iskolai éveknek. 

Az udvarra vonultunk, ahol az égbe 
eresztettük a remény kék léggömbjeit.  

Véget ért egy korszak, de ez még csak a 
jövõ kezdete. 

Végezetül úgy érzem, meg kell 
osztanom ezt a számomra nagyon kedves 
dalrészletet:

  „Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzel, kelsz, fekszel,
  Hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer,
  Élvezd az illatot, ez a szabadság,
  Tárd ki a szárnyad, repülj el rab madár.”

Szebenyi Boglárka



Magyarkanizsa Község Pedagógus 

Egyesülete az idei évben a horgosi Kárász 

Karolina Általános Iskolából Csõke Melinda 

tanítónõnek adományozta az Év pedagógusa 

elismerést a 2014-2015-ös tanévben kifejtett 

kimagasló oktató-nevelõ munkájáért.

Melinda tanító néni a horgosi iskola 

kispiaci kihelyezett tagozatán dolgozik. 

Hajdújáráson él családjával, két gyermek 

édesanyja. A Pedagógiai Akadémiát Szabadkán 

fejezte be 1987-ben, majd 2007-ben munka 

mellett az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvû 

Tanítóképzõ Karán nyert osztálytanítói képesítést.

Pályafutását nem tanítóként kezdte, de 14 

évvel ezelõtt visszatért a pedagógusi munkakörbe. 

Jelenleg a kispiaci harmadikosok tanító nénije.

Kedves, harmonikus egyéniség, diákjai és 

kollégái is nagyon kedvelik. Hatalmas szakmai 

tudással, kifogyhatatlan tudásvággyal éli a tanítók 

mindennapi életét. Osztályait rendszeresen elviszi 

kirándulni és természet iskolába. Hiszi és vallja, 

hogy igazi közösséget, maradandó emlékeket, 

igazi, mély emberi kapcsolatot ilyenkor lehet 

kialakítani.

Mindig nagy hangsúlyt fektetett a 

gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésére. 

Pedagógiai munkájában olyan módszerekkel 

dolgozik, mellyel differenciáltan szolgálja a 

gyermekek fejlõdését. Tanítási óráira való 

felkészülését a lelkiismeretesség, a gyerekekkel 

szemben támasztott igényesség jellemzi. Arra 

törekszik, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel 

minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és 

érdeklõdését. Színesen és élvezetesen tanít. 

Kapcsolata nem csak diákjaival, hanem azok 

szüleivel is közvetlen és barátságos. 

Aktívan részt vesz a Jókai Mór Mûvelõdési 

Egyesület által meghirdetett kézmûves 

foglalkozásokon, vers-, próza- és mesemondó 

versenyeken. Drámapedagógiai ismereteit 

kamatoztatva diákjaival színjátszó szakkört 

szervez. Rendezésében számtalan diákszínjátszó 

találkozóról, köztük az Általános Iskolások 

Mûvészeti Vetélkedõjérõl, a horgosi Gyermek-

színjátszó-Találkozóról, a magyarkanizsai 

Gyerekfesztiválról hozták el a kispiaci gyerekek 

az elsõ helyezést.

Melinda tanító néni vallja, hogy a 

színjátszás által többet tudhatunk meg a világról, 

és többet mondhatunk el magunkról. 

Az elismeréshez szívbõl gratulálunk, és 

további eredményes munkát kívánunk!

Tilinkó Judit

Az év pedagógusa 
Kispiaci Hírmondó 
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Fölsõ sor balról jobbra: Kovács Balázs, Pálinkás Erik, Herédi Egon, Msgr. Koncz István,  ft. Széll József, 
Gyalus Roland, Kószó Patrik, Ágoston Ervin kántor. Alsó sor: Barát Árpád, Szarvas Bernadett, Dongó 

Mirella, Kávai Brigitta, Ágoston Brigitta, Jakus Katalin, Ágoston Dominik. 
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Fölsõ sor balról jobbra: Ágoston Ervin kántor, Monostori Krisztián, Nagy Torma Gergely, Urbán Tamás, 
Barát Márk, Papp Levente, ft. Széll József. Alsó sor: Csernyák Ilona hitoktató, Vajdovics Emese, Nagy 

Torma Blanka, Bíró Virág, Hajbel Hédi, Bagi Evelin, Szél Anna, Bálint Katalin tanítónõ.

Bérmálkozóink

Elsõáldozóink 



Június 28-án hetedik alkalommal 
rendezték meg a Nemzetek fõzõversenye 
határok nélkül elnevezésû rendezvényt a 
CHEF Va jdaság i  Hagyományõrzõ ,  
Idegenforgalmi és Gasztronómiai Szövetség 
szervezésében, amelynek Varbai András az 
elnöke. A rendezvényre a Kárpát-medence 
minden tájegységérõl jöttek csapatok: a 
székelyudvarhelyiek Erdélybõl, a nagy-
madiak Szlovákiából, a mezõgecseiek 
Kárpátaljáról. Mellettük számos magyar-
országi és vajdasági csapat mutatkozott be 
tájjellegû ételeivel, amelyek palettája nagyon 
sokszínû volt. Egyesek vadat fõztek, mások 
halat, többféle pörkölt rotyogott a bog-
rácsokban, de volt, aki levest fõzött, malacot 
vagy bárányt sütött. 

A rendezvény idén is sok látogatót 
vonzott, hisz keretében zajlott a polgár-
mesterek, politikusok, helyi közösségi 
elnökök és képviselõk versenye, valamint a 
média grill- és fõzõversenye, de ezen a napon 
volt a hagyományos kispiaci jószág- és 
kirakodóvásár is.

A fõzõversenyt mûvelõdési mûsor 
kísérte, amelyet a Jókai Mór Mûvelõdési 
Egyesület szervezett. Felléptek a helyi és 
környékbeli egyesületek néptáncosai, 
mazsorettek, Becskei Kitti énekes Horgosról, 
Dér Zsolt hegedûmûvész Csantavérrõl és a 
szabadkai Juhász zenekar. 

A rendezvényen a Together ifjúsági 
civil szervezet tagjai palacsintát árusítottak 
nagy sikerrel, amelynek bevételébõl 
ugyanúgy, mint az esti jótékonysági partin 
befolyt összegbõl, programjaikat valósították 
meg.

A fõzõversenyen született eredmények 
a következõk:
Leves-kategória:
    1. Bogdán Zsófi (Zenta),
    2. Mag Hagyományápolók (Zentagunaras),
    3. Biacsi László (Hódmezõvásárhely). 
Pörköltek kategória: 
    1.Bilicki csapat (Zenta),
    2. Tordai nyugdíjasok,
    3. Puli Laci csapata (Turkeve). 

A grillversenyben három csapat mérte 
össze tudását:
–a zentagunarasi  Mag Hagyományápolók 
csapata,
–az adorjáni Kontakt és
–a csantavéri Búrány Ricsi.
Közülük a Mag csapata diadalmaskodott. 

A polgármesterek versenyében elsõ az 
adorjáni helyi közösség, õt a tordai és a ludasi 
helyi közösség követi.

A médiaversenyben két csapat mérte 
össze tudását, a Hét Nap és a hajdújárási 
Rádió 90. Itt a Hét Nap bizonyult jobbnak. 

           Sárkány Dóra

VII. Nemzetek fõzõversenye
határok nélkül

Kispiaci Hírmondó 
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Bencsik Adrián és
Barta Natasa
2015.03.28.

Fülöp Zsolt és
Pernyész Enikõ

2015.08.08.

Nagy Árpád és
Visnyei Alekszandra

2015.08.01.

Mészáros József és Ágoston Edina
2015.08.15.

Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek

Rada Árpád és  Bencsik Andrea 
2015.09.12.



Házasságot kötöttekHázasságot kötöttekHázasságot kötöttek

Kispiaci Hírmondó 

Kispiaci Hírmondó                                     2015.  december                                                      13

Szabó Krisztián és Horvát Jolán
2015.11.28.

Bencsik Attila és Roska Blanka
2015.09.26.

Nagy Torma Róbert és Sörös Júlia
2015.09.19.

èGadzur Tomislav és Retek Emese
2015.10.17.
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aztán válogatás után ki-ki abban a 
kategóriában versenyzett tovább, amelyik 
táncot jobban táncolta. 

A vizsgabálon a következõ eredmény 
született:

Standard táncok:
  1. Kovács Laura és Zsoldos Norbert 
  2. Szarvas Bernadett és Kovács Balázs 
  3. Sárkány Krisztina és Oroszi Dominik 

Bugie:
  1. Kávai Brigitta és Nagy Torma Vince 
  2.Nagy T.  Zsuzsanna és Csongradac Zonett 
  3. Benedek Flóra és Herédi Egon

Felsõ sor: Nagy Torma Vince, Kovács 
Ramon, Pernyész Viktor, Kovács Balázs, 
Szabó Gabriella tánctanár, Ágoston Dominik, 
Herédi Egon, Kószó Patrik, Oroszi Dominik, 
Zsoldos Norbert, Csongradac Zonett;

Alsó sor: Kávai Brigitta, Kórász 
Natália, Vágó Lili, Szarvas Bernadett, Knapik 
Ivana, Kovács Laura, Nagy Torma Zsuzsanna, 
Kenyeres Noémi, Benedek Flóra, Sárkány 
Krisztina.

Kispiacon évtizedek óta hagyománya 
van a tánciskolának. Idén az utóbbi évek 
hagyományaitól eltérõen kicsit korábban, 
nem a nyári hónapokban, hanem már május 
végén elkezdtük a táncok alaplépéseinek 
elsajátítását Szabó Gabriella tánctanárnõ 
irányításával.

A  társastáncokat standard és latin-
amerikai csoportba soroljuk. A standard 
táncok közül a bécsi keringõt, angol keringõt, 
tangót, slow-foxot, foxtrottot, a latin-amerikai 
táncok közül  a cha-cha-chát, sambát, rumbát, 
paso doblet, bugiet, ezeken kívül a kólót, 
polkát és csárdást tanultuk. Eleinte csak a 
lépéseket vettük át, külön a lányok és külön a 
fiúk. Amikor már nem okoztak gondot a 

lépések, párban táncoltunk. Eleinte nehéz 
volt, de aztán megszoktuk. Nagyon jó 
hangulatban teltek a próbák.

A Kul túrot thonban megtar to t t  
vizsgabál július 12-én volt. Két részbõl állt, a 
bemutatóból és a versenybõl. A bemutatón az 
összes táncot eltáncoltuk, amit tanultunk.  A 
versenyen a standard táncok közül a keringõt, 
slow-foxot, foxtrottot, tangót, a latin-amerikai 
táncok közül viszont csak a bugiet. Két 
forduló volt. Elõször mindenki táncolt mindent,

Tánciskola

Kovács Laura



A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
2015. október 24-én, szombaton rendezte meg 
9. alkalommal a Dallal a barátságért 
nemzetközi népzenei találkozót, amelyen az 
oromhegyesi Petõfi Sándor ME, a tóthfalusi 
Fehér Akác ME, a zentai Tópart ME, az 
Óbecsei Botra férfikórus, a horgosi Bartók 
Béla KME, a ludasi Ludas Matyi ME, a helyi 
Jókai Mór ME valamint Magyarországról a 
Földeáki Citerazenekar és Pávakör, a zsombói 
Bokréta Dalkör és a forráskúti Õszirózsa 
Népdalkör vett részt.

A találkozót megtisztelte jelenlétével 
Darabán Piroska, a Községi tanács gyermek- és 
egészségvédelemmel, valamint mûvelõdéssel 
megbízott tagja és Szarapka Ede, a Községi 
tanács szociális védelemmel megbízott tagja, 
Kispiac Helyi Közösség elnökhelyettese.

A múltba vetett gyökereink meg-
õrzésének fontos eszköze a magyar beszéd, az 
ének, a tánc.

Magyarságunk, identitásunk meg-
õrzésének fontos része a népi kultúra ápolása, 
ezért is tartjuk jelentõsnek, hogy évrõl évre 
megrendezzük ezt a találkozót. Úgy az egyén, 
mint a közösség szempontjából fontos, hogy 
ápoljuk a kialakult barátságokat. A fiatalabb 
korosztály, de lassan az idõsebbek közül is 
egyre többen megtapasztalják virtuális 
világunkat, annak minden elõnyét és hátrányát. 
Nagyon jó, hogy a modern technika révén egész 

évben tudjuk egymással tartani a kapcsolatot 
nagy távolságokból is, de mégis hiányzik az a 
személyes kontaktus, amit csak szemtõl-
szembe adhatunk meg egymásnak, egy 
kézfogás, egy ölelés, egy tartalmasabb 
beszélgetés által, amelyekre ezek a találkozók 
lehetõséget adnak. 

Fontos, hogy ápoljuk az õseink által ránk 
hagyott népzenei kincset, hogy barátkozzunk, 
megismerjük egy-egy közösség népdalait, és 
mindezt tovább is adjuk az utánunk jövõ 
nemzedékeknek. Fontos, hogy tudatosítsuk 

bennük, mennyire gazdag a magyar nép 
dallamvilága, hogy óriási a népzenei kincsünk, 
amit évszázadokon át õriztek és tovább-
hagyományoztak az õseink.

A népzenei kincs ápolása mellett 
kötelességünk  megteremteni a feltételeket, 
hogy a fiatalabb generációknak a népzene  
egyik örömforrásukká válhasson és éljen 
bennük az igény, hogy ezt az érzést 
továbbadják az utánuk jövõknek.  Nekünk, 
szülõknek, nevelõknek pedig minden 
támogatást meg kell adnunk ehhez a 
gyerekeinknek. Kitartásra biztatni õket a 
hagyományápolás terén, hisz más nép nem 
fogja a magyar nép kultúráját õrizni, csak a 
magyar. Ha ezt megértjük, talán lesz újra 
néptánccsoportunk, népdalokat éneklõ leány 
énekcsoportunk is.

         Sárkány Dóra

Földeáki Citerazenekar és Pávakör

Kispiaci Hírmondó 
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Dallal a barátságért
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A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület 
szervezésében hetedik alkalommal 
t a r t o t t u k  m e g  h a g y o m á n y á p o l ó  
élménytáborunkat, amely július 20 – 26-ig 
tartott, és a Vásári sokadalom elnevezésû 
rendezvénnyel zárult. 

Idei programjainkkal igyekeztünk 
azokat a hiányosságokat pótolni, amelyek 
kimaradnak az iskolai programokból, de a 
családi nevelés során sem hagyo-
mányozódnak egyik generációról a 
másikra.

Témául választottuk a népi építé-
szetet, a népi motívumokat, régi mester-
ségeket,  népmeséket,  szólásokat,  
közmondásokat, népi gyermekjátékokat és 
a népi étkezést.  Minden nap egy témát 
jártunk körbe, és a kézmûves foglal-
kozások is a témához igazodtak. Ez mellett 
naponta volt népdaltanulás, és a néptáncos 
lányok segítségével néptánc oktatás is.  
Étkezésünket a népi étkezés jellemezte. 
Ahogy hagyományosan a szerda és péntek 
tésztanapok voltak, mi is így étkeztünk. A 
gyerekek nagy figyelemmel kisérték az 
elõadásokat, a vetítéseket, ügyesen 
kézmûveskedtek. Az idei évben is sok szép 
munka került ki a kezük alól. Az elõzõ 
évektõl eltérõen, a csapatszellemet, az 
összetartást erõsítve, csoportokat hoztunk 
létre.

Elsõ nap minden csoport nevet 
keresett a maga királyságának, meg-
tervezte a zászlóját, címerét, meghatározta 
minden  csapattagnak  a  királyságban  be-

töltött szerepét, törvényeket hozott, elké-
szítette a saját plakátját.

A kézmûves foglalkozások mellett 
volt homokvárépítés is. Elsõ alkalommal 
tapasztaltuk meg, hogy bár a gyerekek 
nagyon várták, a fiatalabbak eleinte 
nehezen kapcsolódtak be az építésbe. 
Lassan mindenre rányomja bélyegét a 
virtuális világ. A fogócskázás, bújócs-
kázás, fáramászás, kötélugrálás, homok-
várépítés helyett virtuális játékokat 
játszanak, órákig rajzfilmeket néznek 
fõként egyedül, ezért nehézséget okoz 
nekik, amikor csoportszellemben kell 
gondolkodniuk, alkalmazkodniuk kell 
másokhoz, az állandó ülés helyett esetleg 
még mozogniuk is kell. A ráhangolódás 
után viszont nagyon élvezik a játékokat.

Az idei évben Ábel István mate-
matika tanár segítségével elsajátíthatták a 
sakkjáték szabályait is, ami bizonyítottan 
erõsen fejleszti a logikai készséget. 
Bennünket is váratlanul ért, hogy 
mennyire tetszett a gyerekeknek, és a 
csendes pihenõ fél óráját a nagy többség 
minden nap sakkozással töltötte. 

Kávai Bózsó Ildikó magyartanárnõ a 
dráma pedagógia eszközeivel Tündérszép 
Ilona meséjét dolgozta fel a gyerekekkel, 
amit szombaton be is mutattunk a 
szépszámú közönségnek, akik az elkészült 
kézmûves tárgyak kiállítását is meg-
tekinthették. 

Fénykút hagyományápoló élménytábor hetedszer
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Vasárnap a Vásári sokadalommal 
zárult táborunk, amelyet hagyományosan a 
vásártéren szerettünk volna megtartani, 
mint az elõzõ néhány évben. Az idõjárás 
viszont a tavalyihoz hasonlóan idén is 
közbeszólt. Az esõ miatt a Kultúrotthon 
adott helyet ennek a rendezvénynek is. A 
gyerekek népi ügyességi játékokban 
vehettek részt, kézmûveskedhettek, 
Schramm Tibor gölöncsérrel kipró-
bálhatták a korongozást, és aktív részesei 
lehettek Sziráczky Katalin színmûvésznõ 
Pöttyös Pódiumának, aki a Mosolygó 
Tisza-mente c. elõadását hozta el nekik. 

A táborvezetõ Sárkány Dóra volt. 
Foglalkozásvezetõk: Ábel István, Kávai 
Andor, Kávai Bózsó Ildikó, Knapik 
Tamara, Móra Klára, Tilinkó Judit voltak, a 
technikai segítséget Papp Zoltán bizto-
sította. 

Somogyi Anett a kézmûves fog-
lalkozásokban, Kovács Laura és Sárkány 
Krisztina a néptánc tanításban volt 
segítségünkre, de sok kéz szorgoskodott 
naponta a konyhán is, hogy elkészül-
hessenek a finomabbnál finomabb ételek.

Nagy öröm számunkra, hogy 
egykori „táborlakóink” rendszeresen 
visszajárnak segíteni a nyári táborok 
alkalmával. Bízunk benne, hogy olyan 
élményekkel gazdagodtak itt, ami miatt 
visszahúzza õket a szívük. S talán a 
mostani táborlakók is „megfertõzõdnek”, 
és néhány év múlva segítõként újra 
viszontlátjuk õket.

A rendezvény résztámogatója a 
Tartományi Mûvelõdési és Tájékoztatási 
Titkárság volt.  

Sárkány Dóra
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A Together Fiatalok Egyesülete civil 
szervezet a 2015-ös évben igen jelentõs 
eredményekkel büszkélkedhet.

A NIS kõolajipari vállalat pályázatot írt ki az 
év elején civil szervezetek számára különféle 
projektek támogatására. Mi a homokbánya tavának és 
környékének rendezésére pályáztunk, és nyertünk 
422.600 dinárt. A talajvíz állása miatt a munkálatok 
augusztus végére és szeptemberre tolódtak.  A tó 
rendbetétele igen jó ütemben haladt, sokan segítettek 
a tervezett program megvalósításában. Lényegesen 
nagyobb eredményt értünk el, mint amit elõzõleg 
remélni mertünk. A víz mederbõl való kiszivattyúzása 
volt az elsõ fázis, majd traktorokkal és bágerekkel 

sikerült a tó medrét rendbe rakni, kitakarítani. Igen 
sok hulladék volt a tóban, traktor és kamion gumik, 
vascsövek, hordók. Ez nem véletlenül került a vízbe, 
egyesek úgy látszik szeméttárolónak használták a 
homokbányát. Fõ célunk mindenekelõtt az volt, hogy 
a tó rendezett és szép legyen, hogy nyáron fürdési 
lehetõséget tudjunk biztosítani az érdeklõdõk 
számára. Komoly és hosszú távú terveink vannak a 
homokbányával kapcsolatban.

A jövõ évben szemetesek, öltözõk, tusoló, 
ivócsap kihelyezését tervezzük. Amennyiben 
adódnak pályázati lehetõségek illetve támogatók, 
reméljük sikerül megvalósítani a terveinket. Az õsz 
folyamán a Divac Ifjúsági Alap pályázatán is 
nyertünk, amely keretében három, tetõvel ellátott vas 
és fa szerkezetû házikót fogunk elkészíteni az 
aktivisták és támogatók segítségével. A házikókat a 
tavasz folyamán helyezzük ki, és betonozzuk le a 
végleges helyükre.

A helyi közösség fásításra pályázott, így a 
homokbánya környékére is lesz ültetve több száz fa, 
amelyek helyeit civil szervezetünk aktivistái 
jegyezték ki. 

Júniusban, a VII. Nemzetek Fõzõversenye 
Határok Nélkül rendezvény alkalmával civil 
szervezetünk aktivistái jótékonysági akció keretében 
palacsintát sütöttek. Az ott összegyûlt pénzbõl 2 darab 
2 méteres padot tudunk majd készíteni, amelyek 
szintén a homokbányában lesznek elhelyezve.

A civil szervezet elnökeként szeretném 
megköszönni mindenkinek a segítséget, aki részt vett 
a NIS pályázat megvalósításában. Õk a következõk: 
Bagi Berta, Bagi Szabolcs, Baka József, Barát Attila, 
Bíró Csongor, Bíró Szabolcs, Domonkos Rezsõ, 
Fülöp Ferenc, Kávai Géza, Kis István, Kis Szabolcs, 
Kis Zsolt, Kovács Géza, Kovács Roland, Pintér 
Roland, Sörös Ervin, Szarapka Ede, Stanisavljeviæ 
Ladislav, Varbai Gábor.

Civil szervezetünk elektronikai hulladék-
gyûjtési akciót is szervezett, amely szeptember 
közepétõl október közepéig tartott a kispiaci 
iskolában. Jelentõs mennyiségû hulladék gyûlt össze. 
A felvásárló elszállította, összesen 9.600 dinárt 
kaptunk érte, amelyet teljes egészében a kispiaci 
általános iskolának ajánlottuk fel. Ebbõl is látszik, 
hogy ha sokan lemondunk egy csekély értékû 
dologról, még ha elektronikai hulladékról is van szó, 
közösen eredményeket tudunk felmutatni. Arra 
kérném a lakosságot, hogy a következõ években is 
aktívan vegyenek részt az elektronikai hulladék-
gyûjtési akciókon és minden más jótékonysági 
akción!

Az ifjúsági szervezet hírei

Bagi Szabolcs
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Kispiacon már évek óta nem mûködik 
sportegyesület, sportklub, pedig az idõsebbek még 
emlékezhetnek a hajdani Petõfi Sportklubra, amely a 
labdarúgás terén igencsak eredményes volt. E hiány, 
mondhatni ûr kitöltése érdekében 2015. július 31-én 
hivatalosan is megalakult a kispiaci Players 
Sportegyesület 3 alapító taggal, név szerint: Keiper 
Ildikó, Nágel Sobloher Anikó és Nágel Csaba.

A sportegyesület célja, hogy összefogja és 
felkarolja azokat a sportágakat, amelyek felkeltik a 
kispiaciak érdeklõdését, amelyet szívesen ûznének 
akár kikapcsolódás, akár versenyzés céljából. Az 
eddigi visszajelzések alapján a legkedveltebb 
sportágnak az asztalitenisz, kosárlabda, röplabda és a 
labdarúgás bizonyult. Mivel a falu szegénynek 
mondhatja magát sportpályák terén, ezért 
legfontosabbnak ezek pótlását, kialakítását tartjuk. 
Egyelõre az általános iskola tornaterme ad teret a 
kosárlabda, röplabda és az asztalitenisz mûvelésének, 
viszont a lehetõségek itt is korlátozottak. A nagy 
érdeklõdésre való tekintettel az asztaliteniszre nem 
csak hetente egyszer van lehetõségük a játék 
kedvelõinek. A tavalyi évben felújított Ifjúsági 
Otthonban is elhelyeztünk egy asztalt, amely bárki 
számára elérhetõ, a nap bármely szakában, idõkorlát 
nélkül. 

Lehetõségeinkhez mérten és céljaink mellett 
kitartva igyekszünk minden pályázati lehetõséget 
kihasználni, akár társpályázóként is, együttmûködni a 
faluban mûködõ ifjúsági és más civil szervezetekkel, 
egyszóval igyekszünk mindent megtenni, ami a falu 
fejlõdését szolgálja, számítva a kispiaci polgárok 
segítségére, amelyben eddig sem csalódtunk.
         A  Players  Sportegyesület  elsõ  akciója

A nyár végén az újonnan megalakult 
Sportegyesület sikeresen pályázott az Ane i Vlade 
Divac  Ifjúsági  Alapnál. 

Az egyesület tagjai úgy vélték, hogy egy 
labdarúgópálya kialakítása hasznos lenne a kispiaci 
közösségnek, látva azt, hogy a nyári szünidõ alatt 
napról napra 10-12 kisiskolás és középiskolás 
futballozott a focipályának nevezett területen. A 
pályázat és maga a pálya kivitelezésére október hónap 
végén és november elsõ heteiben került sor. A 
munkaakcióban 16 fiatalkorú és 15 felnõtt személy 
vett részt, ki szakmai hozzáértésével, ki munkájával. 

A szûkös anyagi kereteken belül kellett 
kigondolnunk azt, hogy milyen munkálatokat  
végezhetünk el, amely egyrészt hasznos, másrészt 
látványos is, mivel a pályázatoknál ezt a szempontot 
is szem elõtt kell tartani. Mindent összegezve 
fontosnak tartottuk, hogy magát a pálya felületét 
alkalmassá tegyük a labdarúgáshoz, ez mellett a 
kapuk felújítása, labdafogó háló kihelyezése és a 
labdarúgáshoz nélkülözhetetlen focilabda került a 
listánkra. 

Terveinkbõl szinte mindent megvalósítottunk, 
egyelõre az idõjárás viszontagságai miatt úgy 
döntöttünk, hogy a hálók csak tavasszal kerülnek fel 
végleges helyükre. A terület körüli fásítás is 
folyamatban van, amellyel védeni szeretnénk a 
pályát.

Ez a munkaakció ismét egy jó példa volt arra, 
hogy Kispiac lakosai egy összetartó közösséget 
alkotnak, és a legfontosabb, hogy fiataljaink is részt 
akarnak venni a falu fejlõdésében, szépítésében, 
amely a jövõre nézve igazán megnyugtató. 

Köszönet mindenkinek, aki munkájával és 
jelenlétével hozzájárult a sportegyesület akciójához. 

Keiper Ildikó

Mozgásra fel!
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Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Deák Viktornak és
Mondom Henriettának

DÁNIEL
2015. 01. 08.

Kovács Szabolcsnak és
Kovács Knapik Vesnának

DENISZ
2015. 03. 20.

Kovács Szabolcsnak és
Annának

KRISTÓF
2015. 06. 11.

Sárkány Lórántnak és
Elizabettának

JÁZMIN
2015. 01. 05.

Bakos Tamásnak és
Dijanának

LEVENTE
2015. 02. 22.

Bencsik Attilának és
Blankának

ADÉL
2015. 04. 28.

Stanisavljeviæ Tomislavnak és
Csillának
DEJAN

2015. 05. 25.

Katona Károlynak és
Jakus Anasztáziának

FRUZSINA KÁLA
2015. 06. 03.

Csonka Ervinnek és
Szilviának
NIMRÓD

2015. 06. 08.



Gyermeke születettGyermeke születettGyermeke született

Bányai Ferencnek és
Szilviának
MÁTÉ

2015. 07. 23.

Báló Tibornak és
Edinának
SIMON

2015. 06. 24.

Török Dánielnek és
Mónikának
ÁRMIN

2015. 09. 18.

Almási Sándornak és
Melindának

RITA
2015. 09. 27.

Varbai Zoltánnak és
Teodórának

MAJA
2015. 10. 23.

Bosznai Róbertnek és
Zsuzsannának

ZALÁN
2015. 09. 29.

Mészáros Józsefnek és
Edinának

BENJAMIN
2015. 10. 30.

Hõdör Gábornak és
Ábrahám Editnek

HANNA
2015. 10. 16.

Sáfrány Szabolcsnak és
Izabellának
DORINA

2015. 11. 08.
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Október  20-án ,  a  községnapi  
ünnepségsorozat keretében osztották ki a Pro 
Urbe díjakat mindazoknak a személyeknek, 
egyesületeknek, akiket a közösség, amelyben 
élnek és dolgoznak, méltónak talált a 
jelölésre, majd a díjra. Szeretnénk meg-
köszönni a jelölést mindazoknak, akik 
elismerik a közösségért végzett munkánkat. 
Sokat jelent ez a díj mindannyiunknak, akik 
ebben az egyesületben tevékenykedünk, 
tevékenykedkedtünk az elmúlt közel 50 
esztendõben.  

Egyesületünkrõl:
A kispiaci Jókai Mór Mûvelõdési 

Egyesület 1966. október 29-én alakult. Az 
alakuló gyûlés jegyzõkönyve arról tanús-
kodik, hogy égetõ fontosságú volt a Kultúrkör 
megalakítása, hisz a falubeliek igényelték a 
kulturális életet, a rendezvényeket, és hozzá a 
megfelelõ terem is adott volt. Két szakcsoport 
alakult, a könyvbarátok és a színjátszó 
csoport. Egy évvel késõbb már pezsgõ 
amatõrszínjátszásról olvashatunk a feljegy-
zésekben. A könyvtár eleinte mozgó-
könyvtárként mûködött. 

A könyvbarátok a Kanizsáról hozott könyvek 
közül válogathattak maguknak olvasnivalót.

A tánccsoport, mely késõbb az 
egyesület legrangosabb szakcsoportjává nõtte 
ki magát, 1969-ben hallatott elõször magáról, 
két évvel késõbb pedig a vajdasági magyar 
néptánccsoportok találkozóján, a Gyöngyös-
bokrétán, feliratkozott Vajdaság mûvelõdési 
térképére. A néptáncosok sikere ettõl kezdve 
hosszú évekig töretlen volt, amelyet számos 
arany, ezüst és bronz plakett tanúsít.

1996-ban megalakult a Rozmaring 
népdalkör, amely több száz hazai és külföldi 
szereplést tudhat maga mögött. 2009-ben elsõ 
ízben vett részt a Kedves édesanyám 
elnevezésû minõsítõ versenyen, amelyet a 
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége hirdetett meg, térségi 
szinten dicséretes fokozatot ért el. 2013-ban a 
Magyar Országos Nyugdíjas KI MIT TUD 
döntõjén Arany fokozatot kapott. 2014-ben a 
Csókán megrendezett Magyar Nemzeti 
Népdalkórus Fesztiválon Országos ezüst 
minõsítést kapott. A népdalkör tagja a Seprõdi 
János Kórusszövetségnek.

Egyesületünk keretén belül mûködik a 
könyvtár, amely több mint ötezer címszóval 
rendelkezik.

Tagságunk 130 aktív tagot számlál, 
akik több szakcsoportban tevékenykednek. 

Legjelentõsebb programjaink: 
Nagy hangsúlyt fektetünk a ha-

gyományok ápolására. Ennek szellemében 
rendezzük meg minden évben a kiszehajtást 
és farsangi mulatságot, a húsvéti kreatív 
kuckót, a hagyományos húsvéti locsolkodást, 
a vásári sokadalmat, a Fénykút hagyo-
mányápoló élménytábort, a hagyományos 
disznóvágást és disznótort, az adventi kreatív 
kuckót, de ezt a célt szolgálják a havi rend-
szerességgel megtartott kézmûves foglal-
kozások is. Minden évben megrendezzük a 
Községi gyermek néptánccsoportok talál-
kozóját és Dallal a barátságért mottóval a 
népzenei találkozót, hisz általuk jobban meg-
ismerjük  egymás  hagyományait,  erõsítjük 
az   egyesületek   egymás   közötti  együttmû-
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Pro Urbe köszönõ oklevél a
Jókai Mór Mûvelõdési Egyesületnek



ködését a barátságot és hagyományainkat to-
vábbadjuk az utánunk jövõ nemzedékeknek.

Egyesületünk jelentõs szerepet vállalt 
fel az olvasóvá nevelés folyamatában, hogy 
jobban megszerettessük, és közelebb vigyük 
az irodalmat a gyerekekhez. Ezt a cél szolgálja 
a Szépen magyarul, szépen emberül mottóval 
meghirdetett szavalóverseny, a Benedek Elek 
mesemondó  verseny,  a  Lázár  Ervin   próza- 

A könyvbemutató Kenyeres Ivanka az Ember 

címû versével vette kezdetét, amit a szerzõ maga 

tolmácsolt, majd Sárkány Dóra, az egyesület elnök 

asszonya  köszöntötte a nagy számú, érdeklõdõ 

közönséget. A kötet szerzõjével, kocsordi Nagy Bélával 

Kávai Bózsó Ildikó beszélgetett, melynek során fény 

derült a szerzõ fontos életrajzi állomásaira, arra, hogy ki is 

Pupák úr, mennyire igazak a meséi. A szerzõ beszélt a 

könyv megjelenésének útjáról is, arról, hogy ekkora 

távolságot átívelve hogyan alakult ki ez a gyümölcsözõ 

szakmai kapcsolat,  milyen benyomásai vannak  falunkról, 

erdélyi szemmel hogyan lát minket, délvidéki magyarokat. 

Felemelõ volt hallani túlzásoktól mentes, õszinte, dicsérõ 

szavait. Elõrevetette terveit, egy újabb megjelenésre váró, 

immár történelmi tárgyú írásokról.  Kovács Mária 

ismertette a könyv szerkezeti felépítését. A beszélgetés 

közben részleteket hallhattak a Pupák úr igaz meséibõl. 

Egyik írását maga a szerzõ olvasta fel, Körmendi Gyöngyi 

a kötet egyik lírai alkotását tárta mûvészien a közönség elé, 

Sárkány Dóra is felolvasta a könyv egyik megkapó 

részletét, és a lektori ajánlás is elhangzott.

A könyvbemutató végén a szerzõ dedikálta a 

könyveket, miközben kötetlen beszélgetés, barátkozás 

vette kezdetét.
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Határtalan történetek

mondó verseny, a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából meghirdetett olvasási verseny. 
Kispiacon még él a tánciskola hagyománya. A 
fiatalok évrõl-évre a nyári tánciskolában 
sajátíthatják el társastánc lépéseit.

Minden évben részt veszünk a 
Durindón, valamint az Oromhegyesen 
megrendezett Gazdag Ág elnevezésû 
hagyományápoló vetélkedõn.

A kézimunkacsoport tagjai több évben 
részt vettek, és sikerrel szerepeltek  a MIRK-
en. Göncöl néptánccsoportunk három évben 
is sikeresen szerepelt a Kõketáncon, második, 
illetve harmadik helyezést ért el.

Együttmûködésünk folyamatos a 
községi és környékbeli mûvelõdési 
egyesületekkel, de nemzetközi kapcsolatokat 
is ápolunk a magyarországi Nagymágocs, 
Földeák, Forráskút és Zsombó népdal-
köreivel.

            Sárkány Dóra

A Jókai Mór Mûvelõdési Egyesület szervezésében 2015. 

november 29-én került sor kocsordi Nagy Béla Pupák úr 

igaz meséi címû könyvének bemutatójára.

A könyvbemutató külön eszenciáját az adta, hogy 

a szerzõ Erdélybõl, Élesdrõl érkezett, a könyvben szereplõ 

írások is ott születtek, a megjelenésük útját viszont kispiaci 

emberek egyengették Kovács Mária, Kávai Bózsó Ildikó, 

Kenyeres Ivanka és Bagi Zoltán személyében. Kovács 

Mária a könyv szerkesztését, kiadatását vállalta magára, 

Kávai Bózsó Ildikó a lektor szerepét töltötte be, Kenyeres 

Ivanka a borítólap megálmodója és készítõje, míg Bagi 

Zoltán a számítógépes utómunkálatokat végezte.

Erdélyi szerzõ könyvét mutathatták be kicsit sajátjukként is a kispiaciak

Kovács Mária, Kávai Bózsó Ildikó,
kocsordi Nagy Béla, Kenyeres Ivanka

K.B.I.
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November folyamán  Kispiacon a helyi közösség vezetésével és a Caritas Szabadka segítségével  
egy munkacsoport felmérte a településre leselkedõ potenciális veszélyeket, katasztrófákat. Ezeket a 
veszélyeket fogjuk most elemezni, az elõfordulásuk helyét és idejét valószínûsíteni és tanácsokat adni, 
hogyan tudjuk ezeket a veszélyeket a lehetõ legkisebbre csökkenteni. Leírjuk, ha bekövetkezett a 
katasztrófa, hogyan kell helyesen reagálni.

Kispiac földrajzi helyzetébõl, domborzatából, a széljárásból, a Tisza, Körös és különbözõ tavak 
közelségébõl, a lakosság mezõgazdasági tevékenységébõl és a közutak forgalmának intenzitásából a 
munkacsoport azt állapította meg, hogy a településre kiemelt veszélyt jelent az árvíz, a tûzvész és a 
közúti baleset.

Nagyon fontos tudni, hogy a katasztrófa színhelyére csak a katasztrófavédelmi szakemberek 
mehetnek be. Õk megfelelõ képzést kaptak és megfelelõ felszerelésük van, hogy biztonságban menteni 
tudjanak és ne veszélyeztessék magukat vagy másokat. A lakosság mentésekor a katasztrófavédelmi 
szakemberek az embereket biztonságos helyre viszik, ahol a segélyszervezetek várják és segítik õket 
tovább.

Árvíz
Kispiac veszélyeztetve van az árvíztõl, amely jöhet a Körösön, vagy a Tiszán, de a belvíz által is. 

Az árvíz, belvíz által veszélyeztetett területek a térképen kékkel vannak jelölve. Árvízveszély akkor lép 
fel, amikor az elolvadt hó vize a Kárpátokból Magyarországon keresztül egyszerre ér ide a tavaszi 
esõzésekkel. Árvíz és belvíz veszély márciusban, áprilisban, májusban illetve októberben és 
novemberben van.

 Hogyan védekezzenek árvíz esetén?
Mit tegyenek?
-Kövessék a híreket rádión, tévén vagy az interneten!
-Ha jön az árvíz, és kint tartózkodnak, menjenek a település magasabban fekvõ részeire! 
-Ha jön az árvíz, és a házban tartózkodnak, menjenek a házban magasabb szintre, padlásra vagy a tetõre és 
ott várják meg a segítséget!
-Kapcsolják ki az áramot és a gázt az épületben!
-Tartsák rendszeresen tisztán a vízelvezetõ árkokat, hidak alját!
-Közeledõ árvíz esetén homokzsákokkal védjék az épületek bejáratait, hogy ne jusson be a víz!
-Csakis palackozott vizet igyanak! Vezetékes vizet akkor igyanak újra, amikor azt az illetékes szervek 
megengedik!
-Az árvíz után az egész területet és az épületeket fertõtleníteni kell!
-Árvíz esetén engedjék szabadon az állatokat!

Mit ne tegyenek?
-Ne menjenek bele a vízbe!
-Ne menjenek közel olyan helyekhez, amelyek leomolhatnak vagy beomolhatnak!
-Ne zavarják a mentõalakulatokat a munkájukban!
-Ne dobálják a szemetet a vízelvezetõ árkokba, kanálisba és a Körösbe!
-Ne építsenek gátakat a vízelvezetõ árkokban, kanálisokban és a Körösben!

Tûzvész
Tûz létrejöhet a külterületeken, amikor a mezõgazdasági területek gyulladnak fel. Ezt a tüzet 

általában szándékosan gyújtják, például tarlóégetéskor, de a megváltozott szélirány vagy szélerõsség 
komoly gondokat okozhat azzal, hogy nem tervezett irányba kezd terjedni a tûz. Az „elszabadult” tarlótûz 
nagy anyagi károkat tud okozni, és nagy veszélyt jelent. Ezek a tüzek a nyári hónapokra jellemzõek.
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Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetünkre
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A tûz létrejöhet belterületen is. Okozhatja emberi mulasztás, gondatlanság, vagy valamilyen 
meghibásodás. Belterületen kigyulladhatnak házak, gazdasági létesítmények, de akár utcarészek is.
Ezek a tüzek létrejöhetnek a nyári hónapokban és a fûtési idényben is.

A tûzveszélyt piros színnel jelöltük a térképen.
Hogyan védekezzenek a tûz ellen?

Mit tegyenek? 
-Távolítsanak el minden gyúlékony tárgyat a ház közelébõl, padlásról és a pincébõl!
-Szerezzenek be tûzoltó készülékeket, és rendszeresen tartsák karban õket!
-Tanulják meg és tanítsák meg családtagjaikat is, hogyan kell a poroltót használni!
-Tanítsák meg a gyerekeket, hogy ha tûz van, hívják a tûzoltókat a 193 -as telefonszámon!
-Ha tüzet észlelnek, azonnal hívják a tûzoltókat!
-Rendszeresen ellenõrizzék az elektromos hálózatot, a kéményeket és a fûtõtesteket!
-Az öngyújtókat és a gyufákat tartsák távol a gyerekektõl!
-Tûzvész esetén engedjék szabadon az állatokat!

Mit ne tegyenek?
-Soha ne dobják el az égõ cigarettát!
-Soha ne dohányozzanak az ágyban!
-Ne hagyjanak bekapcsolva tûzhelyet ellenõrzés nélkül!
-Ne oltsanak vízzel, ha az elektromos hálózat vagy üzemanyag ég!
-Rossz szellõzésû helyiségben ne használjanak nyílt lángot!

Közúti baleset
A forgalom megnövekedett intenzitása miatt megnõtt a közúti balesetek száma is. A közúti 

balesetek veszélye az egész év folyamán magas. Amikor az út csúszós, a látási viszonyok rosszak, és sok 
jármû van az úton, akkor ez a veszély magasabb. Kiemelten veszélyes a Ludas  Kispiac és a horgosi bekötõ 
út, különösen akkor, amikor a mezõgépek felhordják a sarat a mûútra. A közúti baleset veszélye 
narancssárgával van megjelölve a térképen.

Hogyan védjék meg magukat és szeretteiket a közúti balesettõl?
Mit tegyenek?
-Tájékozódjanak az útviszonyokról!
-A jármû legyen mindig üzembiztos!
-Használjanak téli gumit!
-Ha gyalog mennek közúton, viseljenek láthatósági mellényt, és menjenek szembe a forgalommal!
-Ha kerékpáron mennek, legyenek kivilágítva!
-A mezõgép és a kapcsolható eszköz mindig legyen kivilágítva, és használjanak sárga rotációs fényt!
-Ha terhet szállítanak, akkor az mindig legyen rögzítve!

Mit ne tegyenek?
-Ne vezessenek alkohol hatása alatt!
-Ne vezessenek fáradtan!
-Ne vezessenek kivilágítatlan és nem megfelelõ mûszaki állapotban levõ jármûvet!

Ha bekövetkezett a baleset:
-Baleset esetén hívják a mentõket a 194, a rendõrséget a 192-es telefonszámon, és kezdjék meg az 
elsõsegély nyújtását, de csak akkor, ha szükséges. Ha fennáll a gerincsérülés gyanúja, akkor ne mozgassák 
a sérülteket!
-Tegyék láthatóvá a baleset színhelyét láthatósági háromszöggel vagy bekapcsolt irányjelzõkkel!

Ritz Gábor
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––  árvíz––  tûzvész––  közúti baleset



A Sándor család 1944-ben került Kanizsáról 
Kispiacra. Miklós bácsi Szécsi Gyula birtokán 
dolgozott, aki a Körösparton lakott. Ott segített egy-
egy munka elvégzésében. 1953-ban berukkolt. 
Miután leszolgálta katonaidejét, 1955. október 26-án,  
egy szerdai napon sor került a házasságkötésre. 

A lakodalom a menyasszony szüleinek 
házában zajlott, amely után a fiatal pár ott is kezdte 
meg a közös életet.

Mivel akkor más világ volt, vallja Miklós 
bácsi, nem volt nehéz bekapcsolódni az élet 
körforgásába. Pista bácsi jómódú ember lévén, több 
hold földdel, nem kevés jószággal és gazdasági 
felszereléssel nagyban hozzájárult az anyagi 
gyarapodáshoz.

Az életük meghatározó eseményei: a saját 
házasságuk; lányaik, Rózsa, majd az ikrek, Mária és 
Magdolna születése; Rózsa esküvõje Ágoston 
Károllyal; Mária esküvõje Bárány Ferenccel; 
Magdolna esküvõje Kovács Antallal. 

Rózsika (1958) idehaza születetett, és 
édesapja ott lehetett a világra jötténél. Falunk elsõ 
diplomás bábája, Szmolenszki Teréz vezette le a 
szülést. 

Az ikrekkel kapcsolatban van egy kedves 
emlékem: amikor a kötelezõ védõoltásokra hozták 
õket, Miklós bácsi azt mondta: „Jól nézd meg a 
kislányok  függõit!  Marikáé  a  piros  függõ,  Magdié 
pedig a kék (szeretném, ha az emlékezetem nem 
csalna). Egy hónap múlva ismét hozták a babákat

.  –Melyik a Marika? - kérdeztem. 
–Mondtam neked, hogy jegyezd meg, melyiknek 
milyen a függõje! - mondta mosolyogva Miklós bácsi, 
miközben Gizi néni is jót kacagott, de én akkor se 
tudtam, melyik Marika és melyik Magdi. A következõ 
védõoltásnál újra a szülõk segítségére volt szükségem 
a neveket illetõen. 

Mindketten túl vannak a nyolcvan éven. Az 
ünnepelt házaspáron nem látszanak meg ezek az évek. 
Miklós bácsi intenzíven dolgozik, Gizi néni 
valamivel lassabban teszi a dolgát Marika 
segítségével. Napi tevékenységük az állatok 
gondozása, a földek megmûvelése.  Fõleg a paprika 
termesztésére fektetnek külön nagy figyelmet. A 
paprika feldolgozását õk maguk végzik.

A családfõ nyugdíjas. Villanyszerelõként 
dolgozott itt helyben és a környezõ településeken. A 
szakképesítést felnõtt fejjel sajátította el.

Idõs korukban megadatott nekik, hogy nem 
csak az unokáknak: Olgának, Attilának, Laurának, 
Leventének, Andreának és Beátának, hanem a 
dédunokáknak: Márknak és Balázsnak is örülhetnek, 
de izgalommal várják a harmadik dédunokát is, mert 
bennük látják az életük értelmét.

Kovács Mária
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60 éves házassági évfordulót ünnepeltek

Túri József és Nagy Ida  
Házasságkötés: 1955. június 22.

Sándor Miklós és Nagy GizellaSándor Miklós és Nagy GizellaSándor Miklós és Nagy Gizella

Fülöp István és Kádár Julianna
Házasságkötés: 1955. IV. 30.



Kispiaci Hírmondó 

Huzsvár Béla és Fehér Mária 
Házasságkötés: 1965. november  9.

–Uram Isten! Hová tûnt ez az 50 esztendõ? 
- sóhajtotta két bõbeszédû riportalanyom, 
Huzsvár Béla és felesége, Fehér Mária. Igen. 
Elmúlt. Mögöttük van annak minden szépségével 
és minden nehézségével. Az élet szebbik oldala 
erõsebb gyökeret ereszt a lélek talajában, mert 
azokhoz ragaszkodunk, és gyakrabban esik róla 
szó, míg az élet nehézségei, az idõ múlásával 
kissé megfakulnak, mert kevesebbet beszélünk 
róla. A házaspárt az élet nehézségeirõl faggattam.

A szegény családból fakadt fiatal házasok 
élete nagy általánosságban nehézségekkel indult, 
ami a mára már nem jellemzõ. 
–Nektek mi adatott meg a közös élet 
megkezdéséhez?
–1965-ben megszöktettem a páromat, és egészen 
Békováig vittem a szüleim házába. Onnan 
kerültünk ide. Semmink se volt, és bizony nagyon 
keményen dolgoztunk azért, hogy saját lábunkon 
meg tudjunk állni. Én napszámba jártam 
tapasztani, ajtót, ablakot beállítani, egyszóval 
kõmûves munkát végeztem kis híján tíz évig. Ez a 
munka jó keresetet adott, de nehéz volt.
–Másfél évig laktunk a Huzsvár szülõknél, s 
onnan 1966 novemberében költöztünk be a 
Horgosi úton lévõ házba, melyet Császár Pista 
bács i tó l  ve t tünk meg–kapcsolódot t  a  
beszélgetésbe Mária.  

–Valóban igaz, hogy az indulás nagyon nehéz 
volt. Még ennivalóra se futotta. Kaptunk egy 
köcsög zsírt, krumplink úgy lett, hogy segítettem 
a mamának fölszedni a tarló krumplit. Tavasz 
tájékán kaptunk egy tyúkot néhány csibével. Ez 
volt a jószágállományunk, meg a ház némi 
bútorral. Semmi egyebünk nem volt. Kisfiam, 
Robi, aki 1966-ban született, kapott a 
keresztszüleitõl születésnapjára egy választási 
malacot,  azt nevelgettem kocának.  Ebbõl lassan, 
de biztosan megszaporodott a disznóállomány. 
Harmados répát munkáltunk, aminek minden 
harmadik sora lett a miénk. Ha dolgozni mentünk 
a földekre, akkor Robit is vittük magunkkal.
–Tudom, hogy a tejtermékkel piacoztál, az sem 
lehetett könnyû.
–Nem bizony, mert a napi munka mellett éjjel 
készítettem el a piacra valót: a nagy vödör túrót, 
tejfölt, de vittem egy garabolynyi tojást is. A négy 
tehén adott hetente 180-200 liter tejet, s ezt köllött 
földolgoznom. Hetente kétszer jártam a 
szabadkai tejpiacra, ahol annyi vevõm volt, hogy 
akár a dupláját is el tudtam volna adni. Mentem én 
esõben, sárban, szélben, hóban és jeges úton, de a 
kora reggeli öt órás buszt soha nem késtem le. A 
roskadásig megrakott biciklirõl hála Istennek 
soha le nem estem. 1990–1993-ig hetente 
egyszer, szintén biciklivel az ugarakon keresztül 
eljártam a szegedi piacra, ahol percek alatt 
eladtam a tejterméket. Harmincnyolc évig 
piacoztam, ami 2009-ig tartott. Nagyon 
belefáradtam.

A Huzsvár család saját erõbõl negyven 
hold földön gazdálkodott, öt házat vettek. Abban 
az idõben jött a pénz, így nem volt nehéz 
gyûjtögetni, de elmondásuk szerint, amikor ezt a 
házat megvették, bizony nagyon kimerítette õket. 
Hiába dolgoztak sokat, a pénz lassan csordogált 
össze. Más lett a világ.

Lányukat, Ibolyát (1970) kiházasították 
(1989). Tanyai sátoros lakodalom volt az 180 
vendéggel, ahol az öttagú Piros pipacs zenekar 
muzsikált.

A négylábú jószágoktól megváltak, mert 
az egészségi állapotuk már messze nem a régi. 
Kevesebbet dolgoznak. Nyugdíjas napjaikat 
megpróbálják hasznosan eltölteni.
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Kovács Mária

50 éves házassági évfordulót ünnepeltek
Nyári Dezsõ és Barta Katalin 
Házasságkötés: 1965. május 20.



Varga Ferenc és Nagy Erzsébet 
1965. november 22-én kötöttek házasságot. A 
võlegénynek 120 vendége  vol t ,  a  
menyasszonynak valamivel kevesebb.

Szegény családból származnak. 
Egybekelésükkor már mindkettõjüknek volt 

munkahelye: Erzsike a kanizsai Univerzal 
kereskedelmi vállalatban, Feri pedig a Bácska 
mezõgazdasági birtokon dolgozott. Õk is, 
mint sokan mások, saját erõbõl gyarapodtak. 
Mindketten vallják, hogy az élet már csak 
olyan, hogy van benne öröm, és van benne 
bánat.

Egy évig a Varga szülõknél laktak, így 
elmondásuk szerint, nem rendelkezhettek 
saját jövedelmükkel. 
–Hogyan indultatok el a nagybetûs élet felé?
–Amikor külön kenyérre mentünk, akkor a 
feleségem kölcsönt vett föl, és elkezdhettük 
építeni a saját házunkat,–mesélte Feri. A 
porta, amire építettünk, drága volt, de 
dolgoztunk, és ki tudtuk fizetni. 

Tíz év munkaviszony után felmondtam a 
munkahelyemen, és én is „zöld terves” lettem, 
ami azt jelentette, hogy disznókat hizlaltam, 
kocákat, malacokat neveltem mintegy 40 
évig, de földmûveléssel is foglalkoztam. 
Mivel szép jövedelmünk volt, nem volt nehéz 
felnevelni a két gyerekünket, iskoláztatni és 
férjhez adni õket. Mindkettõnek szép 
lakodalma volt. Mindketten külföldön 
alapítottak családot. Zsuzsi lányunk Német-
országban találta meg a párját, Ferit. Ott is 
élnek. Nekik két gyermekük van: Krisztián és 
Clarissa. Mónika kicsit közelebb van, 
Magyarországon él férjével, Pityuval és 
kislányával, Violettával. Így most ketten a 
mamával éldegélünk.

Igaz, hogy mindketten betegesek 
vagyunk, de az életet nem adjuk föl–  
kapcsolódott a beszélgetésbe Erzsike. 
Örömmel várjuk gyerekeinket, unokáinkat is, 
akik már felnõtté cseperedtek. Zsuzsi a 
családdal eddig évente többször is 
hazalátogatott, de most már a gyerekeik is 
dolgoznak, így külön-külön jönnek, mivel a 
szabadságukat lehetetlen összehangolni. 
Mónikáék közelebb vannak, õk szinte hetente 
jöttek, de mivel õ is dolgozik, így ritkább lesz 
a találkozás velük is. Hiányzik nekem a 
sürgés-forgás a konyhában, amikor nekik is 
sütöttem, fõztem, kiszolgáltam õket. Mind 
nagyon hiányoznak!
–Hogyan telik el egy napotok?
–Reggel én megyek bevásárolni, persze 
biciklivel,–mondja  Feri. Mire megjövök, az 
asztalon gõzölög a kávé. Reggeli után jön a 
napi séta, én így a két könyökmankóval, majd 
az ebédfõzés. Az ebéd után egy kis pihenõ. 
Délután a szappanoperákat nézzük, este 
sportot. Dolog nincs a ház körül, ha lenne is 
nem tehetnénk, mert mindkettõnknek 
megtiltotta az orvos. 

A házaspárral való beszélgetés során 
nem éreztem, hogy elkeseredettek lennének. 
Nem baj, hogy szemüveget viselünk, vagy 
mankóval járunk, attól még lehet szép az élet. 
Itt vagyunk még, s itt vannak azok, akikért 
érdemes élni, úgy ahogyan azt megkapjuk a 
Teremtõtõl mindennap.
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Bogdán László és Dani Mária
Házasságkötés: 1965. december 30.

Bogdán László és Dani Mária mindketten 
a Nejlonfalunak nevezett egykori településen 
laktak. Szomszédok voltak. Vasárnaponként 
délutáni házi bálat is szerveztek ebben a 
falucskában,  mégpedig Búséknál .  Ide 
gyülekeztek a fiatalok, így Laci és Mariska is, és 
Horvát Fábián citerazenéjére táncoltak. A 
hétköznapokon keményen dolgoztak.

–Mielõtt berukkoltam (1962), már akkor 
kiszemeltem magamnak a páromat. Talán el is 
felejtettük egymást. Leszerelés elõtt három 
hónappal jutott eszembe Mariska, s gondoltam, 
ha még nem ment férjhez, akkor az enyém lesz. 
Két évig udvaroltam. Nyáron sokat dolgoztam, 
gépnél is voltam, még egy disznót is hizlaltam, ha 
egybe kelünk, legyen mit enni. A lakodalmunk 
nagyon egyszerû volt. Azon a napon nagyon szép 
idõ volt. Négyen ballagtunk az esküvõre: mi 
ketten, s a két násznagy: Bús Lajos és Dani József. 
Mariska sötétkék csillogós ruhában, én pedig 
fekete öltönyben. A disznótoros ebéden a szûk 
rokonság ült asztalhoz. Két szál zenész muzsikált, 
a Siha Anti meg a Kosos Pista. Az apósom azt 
mondta: „Gyerekeim, gyertek ide lakni, a disznót 
hagyjátok meg magatoknak, én egy évig adok 
nektek enni, azután kezdjétek az életet.”

Másnap hazamentünk a fészekre– mesélte 
Laci mosolyogva. Meg kellett számolnom a 
gerendákat, ami az álom beteljesedését jelenti. 
Megbeszéltük a feleségemmel, hogy amíg nem 
lesz ház a fejünk felett, addig nem lesz 
gyerekünk. A hétköznapi életünk a munkából állt, 
napszámba jártunk. Pénzünk nem volt. Az elsõ 
keresetünk  a  Sárkány  Pista  bácsi  szõlõjének  a 

megmetszésébõl adódott. Csépléskor nyolc évig 
a kombájnon voltam molnár. Hét hold répa 
megmunkálása várt kettõnkre. Akkor épültek a 
répamázsák, így a cukorgyár teherautói errefelé 
építõanyagot hoztak, visszafelé a répát vitték. 
Kijöttek a répaföldre, így nem kellett még külön 
fuvart fizetni. 

A házasságunk elsõ évében vettünk egy 
hold földet. Éjjel, nappal dolgoztunk, így minden 
évben egy hold földdel gyarapodott a 
gazdaságunk. Feles-és harmados földjeink is 
voltak.  Visnyei  Nándorékkal  közösen 
dolgoztunk, mert nekünk nem volt szállító 
eszközünk. Amikor annak az ideje volt, több 
zsáknyi kamillát gyûjtöttünk. Harminc évig 
dohányt termeltünk, mégpedig egy holdat, amit 
jól megfizettek. A halastón is dolgoztam tíz évig. 
Az ott végzett munka nagyon nehéz volt.

Lassan, de biztosan összejött annyi 
pénzünk, hogy nekifoghattunk a házépítésnek. A 
portát, amelyen ez a házunk fekszik, a helyi 
szövetkezet díjmentesen adta. A dohánytermelés 
megadta, hogy évenként bebútorozhattunk egy 
szobát. És ami nagy öröm volt a számunkra, 
1971-ben megszületett Mártika lányunk.

Igen hosszú ideig a vadászat volt a 
hobbim, ami nem kevés pénzt hozott a házhoz. A 
negyven év alatt lõttem mintegy ötszáz rókát. A 
rókaprémet is jól megfizették. A pézsmapatkány 
(vízi pocok) nyúzva eladható volt. Az ezer pocok 
és a lovak eladásából vettünk egy traktort, de lett 
két kismotor is.

Sokat dolgoztunk, de nem hiába–  
kapcsolódott a beszélgetésbe Mariska, a lányunk 
iskoláztatása nem esett nehezünkre. A bútorait is a 
dohánypénzbõl vettük meg. Ami nagyon fontos: 
ebben a házban soha nem esett egy hangos szó. 
Nem csak a lányunk, hanem vejünk, Tibor és két 
unokánk, Edina és Krisztina is megbecsülnek és 
szeretnek minket, de tõlünk is ezt kapták, kapják a 
mai napig. A közelmúltig nem csak kettõnkre, 
hanem hatunkra fõztem. Ezt most úgy hálálják 
meg, hogy minden vasárnap náluk ebédelünk. 

László még elmondta, hogy az unokákat és 
barátnõiket, Laurát és Évát õ viszi Horgosra, 
amikor azoknak néptáncra kell menni. Ami 
kedves a számára, hogy mind a négy leány Laci 
tatának szólítja.
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Anyakönyvi hírek

Évtizedeken át tartó kutatómunka 
eredményeként idén júliusban végre 
kezünkbe vehettük Kovács Mária legújabb 
könyvét, amely egy összetartó közösségrõl, 
az ustorkai emberek életérõl szól. A kötetet 
olvasva a sorokon átáramlik az a szeretet, 
megbecsülés, segítõkészség, amit az 
emberek egymás iránt éreztek. Ezek az 
õszinte érzelmek valószínûleg a tanyai 
emberek egymásrautaltságából fakadtak, 
hisz a közeli szomszéd sem a tõszom-
szédságban volt. Õk valóban együtt 
dolgoztak, együtt sírtak, együtt nevettek. 
Sokan még ma is nosztalgiával, könnyes 
szemmel gondolnak az ustorkai évekre. 
Lehet, hogy visszaemlékezve a gyerek- és 
ifjúkorra, az idõ sok emléket megszépít, de a 
velük való beszélgetésekbõl sokkal inkább 
õszinte érzelmek csendülnek ki, és azt  
mondják, ha  csak  egy  kicsit is könnyebbek

lettek volna az életfeltételeik, soha nem 
hagyták volna ott a tanyáikat, és nem mentek 
volna el egyik vagy másik faluba lakni. 

A szép kivitelezésû kötet gazdagon 
illusztrált fényképekkel, és tartalmazza 
mindazok névsorát is, akik valaha Ustorka 
lakosai voltak. Tóthné Glemba Klára 
kisebbségkutató, a Magyar Tudományos 
Akadémia külhoni tagja recenzensként 
szaktudásával segítette a könyv meg-
szerkesztését.

A könyvbemutatóra július 11-én 
került sor a Kultúrotthonban az ustorkai 
emberek találkozója kapcsán. Több mint 
170-en eljöttek, hogy újra lássák egymást, 
hogy egy morzsáját visszacsempésszék, ha 
csak pár órára is az egykor élt életnek. 

Sárkány Dóra

Volt egyszer egy Ustorka

Elhunytak 2015

Kalmár Péter       szül. 1945  Kispiacra

Huzsvár Magdolna szül. 1937  Kispiacra

Beszedés Rudolf     szül. 1943  Kispiacra

Kovács József       szül. 1939  Királyhalomra

Zámborszki Béla   szül. 1933  Kispiacra

Kovács Gyula    szül. 1941  Kispiacra

Kalmár Borbála szül. 1926  Szabadkára

Fodor Gergely    szül. 1935  Kispiacra

Kovács Rozália   szül. 1939  Kispiacra

Vásárhelyi István  szül. 1949  Kispiacra

Tandari Ilona     szül. 1932  Kanizsára

Fodor Teréz    szül. 1958  Kispiacra

Rózsa Klára   szül. 1951  Kispiacra

Nagy Mária   szül. 1938  Kispiacra

Császár Lukács szül. 1935  Kispiacra

Péics Rudolf   szül. 1938  Kispiacra

Kis Éva       szül. 1970  Kispiacra 

Sáfrány Piroska szül. 1923  Kispiacra

Bicskei Gábor szül. 1918  Kispiacra

ó

Martonka Lajos   szül. 1949  Kanizsára

Nagy Matild         szül. 1941  Kispiacra

Kovács Sándor     szül. 1943  Kispiacra

Szebenyi Ernõ     szül. 1941  Kispiacra

Berényi Erzsébet  szül. 1932  Kispiacra

Klaji (Balázs) Irén szül. 1936  Kispiacra

Krekuska János     szül. 1935  Kispiacra

Varga Béla             szül. 1935  Kispiacra

Apró Emilia            szül. 1941  Kispiacra

Oroszi András        szül. 1935  Kispiacra

Kenyeres Gusztáv szül. 1941  Kispiacra

Szabó Ferenc         szül. 1930  Kispiacra

Dusnoki István      szül. 1925  Kispiacra

Ágoston Kálmán   szül. 1943  Kispiacra

Mosó László        szül. 1942  Kispiacra

Mácsai Matild     szül. 1938  Kispiacra

Slavik Irén            szül. 1930  Kispiacra

Molnár Mária      szül. 1948  Kispiacra

Tót Szilveszter      szül. 1962  Horgosra

c 
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