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Varga Luca és Fantázia
Szombaton tartották meg Szabadkán a 10. Vajdasági Vágtát

A Temerin képviseletében versenyző 
Varga Luca a dobogó legmagasabb fokán

A helyi Idegenforgalmi Szervezet aktivistái, akik 
már hetekkel korábban összeállították és meghirdet-
ték a babfesztivál programját, most már csak a jó időt 
várják. A csapatokat, amelyek egészen a rendezvény 
napjáig jelentkezhetnek, szombaton reggel kilenc 
órára várják, a közös fényképezkedés után a tervek 
szerint 11 órakor gyújtanak tüzet, ekkor kezdődik meg 
tehát a verseny.

Amíg a babételek rotyognak, a színpadon a műve-
lődési egyesületek táncosai, énekesei szórakoztatják a 
vásártérre érkező látogatókat. Csakúgy, mint a korábbi 
években, a rendezvény most is jótékonysági jellegű, 
12 órától a hatalmas üstből 3 ezer adag babételt osz-
tanak ki. Ennek bevételét most is egy szegénysorsú 
temerini család megsegítésére fordítják. 

Fél 1-től ügyességi és gyorsasági vetélkedőkön 
vehetnek részt a merészebbek, a többfordulós játék 
egészen kettő óráig tart, innentől kezdve ugyanis a 
csapatok átadhatják a zsűrinek az értékelésre váró 
ételmintákat. Két órától a Biseri tamburazenekar lép 
fel, a színpad előtti füves területen ugyanebben az 
időben animátor foglalkozik a gyerekekkel, majd fél 
négykor eredményt hirdetnek. Négy órától a Banda 
drvena együttes, este nyolc órától a Kerber, míg tíz 
órától Milica Pavlović szórakoztatja a rendezvény 
közönségét.   

ácsi

Szombaton babfesztivál
A szokásos tartalmak mellett koncertek is lesznek

Hogyan történhetett meg, hogy több mint 
százötven gyereket nem vettek fel az óvodába, 
és miként igyekeznek orvosolni ezt, arról az 
önkormányzat illetékesét kérdeztük:

 – Meglepődtünk azon, hogy milyen 
szép számban jelentkeztek a szülők, hogy 
gyermekeiket beírassák az óvoda valamely 
csoportjába. Nem titok, hogy a szűkös fé-
rőhelyek miatt községünkben évtizedes 
gond az elhelyezésük, ezért sajnos az idén 
156 körül mozog azoknak a száma, akik 
nem nyertek felvételt az óvodába. Koráb-
ban soha sem volt ilyen nagy ez a szám. A 
szülők panaszkodnak, ami teljesen érthe-
tő, hiszen nem tudják, hogy szeptembertől 
hol lesz majd gyermekük, amíg ők dolgoz-
nak. Nem kizárt, hogy a rohamosan épülő 
társasházak, valamint az ide költözők mi-
att emelkedett meg a jelentkezési létszám, 
mindenesetre ezt a problémát gyorsan meg 

kell oldanunk, hiszen közeleg a munkaév 
kezdete. Ilyen rövid idő alatt épületbőví-
tésbe kezdeni nyilván nem lehet, ezért más 
módszerekhez kell folyamodnunk. Úgy dön-
töttünk, hogy megpróbálunk a központban 
kiadó üres helyiségeket keresni, amelyek 
minden szempontból megfelelnek a célnak. 
A minisztérium és a felügyelőség jóváhagyá-
sa nélkül ugyanis nem tudjuk a gyerekeket 
egyik helyről a másikra költöztetni. Szóba 
került az is, hogy az iskoláskor előtti cso-
portok az általános iskola épületébe járja-
nak. Ez a gyakorlat most Járekon, ugyanis 
az ottani óvoda felújítás alatt áll, valamint 
a Staro Đurđevó-i helyi közösségben is. Ez 
azonban a Kókaiban és a Petar Kočić isko-
lák központi épületeiben nem lehetséges, 
mert egyik helyen sincs üres tanterem, amit 
kizárólag a kicsik használhatnának. 

Folytatása a 2. oldalon

Az óvodában több mint 150 kisgyereknek nem jutott hely

Keresik a megoldást
Dühösek és elkeseredettek azok a szülők, akik gyermeke az óvoda be-

járatára kifüggesztett, felvételről szóló listán a vonal alá került. Sok család-
ban még talány az, hogy ősztől ki vigyáz majd a kisgyerekre, amíg a szülők 
dolgoznak. UrbÁn Izabella, az önkormányzat oktatási tanácsosa elmondta, 
hetek óta keresik annak módját, hogy a problémát szeptemberig, ha nem is 
maradéktalanul, de legalább részben megoldják. 

VArgA Luca Temerin képviseleté-
ben, 13 éves FANTázIA nevű lovával 
szoros küzdelemben nyerte meg szom-
baton Szabadkán a X. Vajdasági Vágtát, 
így októberben részt vehet Budapesten 
a Nemzeti Vágtán.

A Vajdasági Vágtára 12 versenyző 
nevezett, akik négy kora délutáni futam-
ban indulva vívták ki a jogot a kora esti 
döntőben való részvételre. A döntőben 
Temerin és Kishegyes fej-fej melletti küz-
delmet folytatott, végül Varga Luca lova 
futott be elsőként a célba. Második Kis-
hegyes lett, harmadik pedig Adorján.

Talán még izgalmasabb volt a kishu-
szárok versenye. Kora délután a négy 
induló selejtezőt tartott, s a legjobb há-
rom lovas jutott a döntőbe. A Kishegyes 

képviseletében versenyző, címvédő Er-
dei Anna Dorka Bohóc nevű lova előbb 
elindult a pályán, ezért 10 méteres bün-
tetést kapott, azaz ennyivel távolabbról 
startolhatott társainál. A hátrányt azon-
ban hamar behozta, s az élre került. 

A díjakat Pásztor István, a tartomá-
nyi képviselőház elnöke, Bunford Tiva-
dar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Ala-
pítvány igazgatója és Juhász Bálint, 
a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője 
adták át.

A tavalyi Nemzeti Vágtát egyébként 
Szabadka lovasa nyerte, így a címvédő 
település versenyzőjének nem kell részt 
vennie az előfutamon, biztos helye lesz 
a budapesti döntőben.

(Pannon, Vajma, fotó M. S.)
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Savanović
Most vásároljon a tavaszi program virágaiból 
muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb. 

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

Idényvégi árkedvezmény a

kertészetben!

Az elkerülő út terve
Május 24-én a Putevi Srbije Közvállalat nyilvános felhívást tett közzé 

egy, a Temerin és Járek településeket megkerülő közút és a hozzá tar-
tozó megvalósíthatósági tanulmány projektjének elkészítésére. A projekt 
becsült értéke mintegy 30 millió dinár.

Az elkerülő út megépültével, valamint a Temerin–Járek közötti uta-
zási lehetőség lakott területről való kihelyezése révén rendkívüli mértékű 
időmegtakarítást és forgalmi tehermentesítést érnek majd el a temerini 
községből gépjárművel utazók és mindazoknak a településeknek a la-
kosai, akik a tartományi székváros irányába gravitálnak.     

A Temerint elkerülő út megépítésének igénye nem újkeletű, de az 
illetékesek mindig csak a szándékig jutottak el. A Szerbia leghosszabb 
főutcájaként emlegetett szakasz évtizedek óta óriási forgalmi megterhelés 
alatt áll. Az egysávos úton a személygépkocsikon kívül buszok, teherau-
tók és mezőgazdasági gépek is közlekednek. Temerin főutcáján naponta 
átlagosan 9000, de intenzívebb forgalmú időszakokban akár 12000 jár-
mű is áthalad, aminek a lég- és zajszennyezettségen kívül egyéb negatív 
hatásai is vannak a helybeliek életminőségére.

Folytatás az 1. oldalról
Az óvodai nevelésre vonatkozó rendelet értlemében mással nem 

osztozhatnak ugyanazon a termen. A járeki óvoda elkészültével az ottani 
gyerekek visszaköltöznek a felújított épületbe, viszont az iskolai termeket 
továbbra is elkapjuk. Itt két csoport ellátása oldható meg. Jelenleg üres 
objektumok után kutatunk, máris van kilátás rá, hogy egy-két, legfeljebb 
három helyiséget kibérelünk szeptembertől. Ez valójában azt jelentené, 
hogy utólag csoportonként 25-28 gyermeket fel lehetne venni.

A legfájóbb számomra az, hogy a 2018/19-es nemzedék szinte tel-
jesen kimaradt, a pszichológus és a logopédus ajánlására mindössze 
néhány gyermeket vettek be. Ha a 156-ból most csak két csoport, tehát 
56 gyermek sorsát oldanánk meg, már az is hatalmas segítség lenne a 
munkaviszonyban levő fiatal szülők számára. Én személy szerint évek óta 
a probléma tartós megoldását sürgetem. Az óvoda melletti Pekarić-ház 
telkére lehetett volna új épületszárnyakat építeni, de kénytelenek voltunk 
más irányban gondolkodni, a tűzvédelmi intézkedéseket figyelembe venni. 
Ugyanis az óvodai bejárat rendkívül szűk, ezért az említett ház lebontás-
ra kerül, hogy a bejáratot ki lehessen szélesíteni. Az engedélyeket máris 
megkaptuk, az ehhez szükséges pénz is biztosítva van, és amint véget ér a 
tanév, hozzálátunk a munkálatokhoz – ismertette az újdonságokat Urbán 
Izabella, az önkormányzat oktatással megbízott tanácsosa.

ácsi

Keresik a megoldást

Kerámiatábor az 
alkotóházban

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi Titkárság támogatásának köszönhetően a TAKT kerámia 
szakcsoportja az elmúlt hét végén megszervezte második kerámia-
táborának első részét. 

A Zelenka Flóra vezetésével működő fiatal agyagozók az első 
nap bábi Kornélia topolyai keramikus előadását hallgathatták 
meg a formázás lehetőségeiről és a felületi finomításokról, majd 
megkezdődött a  várva várt műhelymunka.

Miután az alkotások kiszáradtak, jöhetett az égetés, majd foly-
tatódhatott a a tábormunka. 

Á. I.Tojás 14-16 din/db 
Zöldség 200-220 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Fokhagyma 400-500 din/kg
Újhagyma 25-60 din/csomó
Szárazbab 300-400 din/kg
Burgonya 70-80 din/kg
Újburgonya 120-130 din/kg
Káposzta 80 din/kg
Hüvelyes zöldborsó 250 din/kg
Zöldbab 400 din/kg
Paradicsom 180-250 din/kg
Uborka 100-150 din/kg
Saláta 30-40 din/db

Spenót 200-220 din/kg
Zellergumó 50-80 din/db
Tök 120 din/kg
Retek  25-30 din/csomó
Karfiol 180-200 din/kg
Brokkoli 220 din/kg
Paprika 250-300 din/kg
Földieper 250 din/kg
Alma 50-80 din/kg
Cseresznye 400-450 din/kg
Görögdinnye 250 din/kg
Sárgadinnye 300 din/kg
Citrom 120-130 din/kg
Banán 100-120 din/kg
Mák  400 din/kg
Dióbél 1200 din/kg
Kajszibarack 400-450 din/kg

PIAC, 2022. V. 29.

Bárány 400-450 din/kg
Ló 1-2 euró/kg
Kecske 7000-8000 din/db
Gida 5000 din/db
Borjú  400-500 euró/db
Kisliba 300-400 din/db
Kiskacsa 200-300 din/db
Kiscsirke              60-80 din/db 
Nyúl 500-1000 din/db
Galamb 500 din/db
Papagáj                 500 dind/db
Német juhászkutya 50 euró/db
Fűkaszáló 6000-12 000 din/db
Kaszapenge 1200 din/db

Metszőolló 500-600 din/db
Iróasztalszék 2500 din/db
Ciroksöprű 400-500 din/db
Disznóetető 3000-5000 din/db
Bogrács 1500-3000 din/db
Sütőtárcsa 2000-2500 din/db
Dió- és mákdaráló 1200 din/db
Sportcipő 1500-3000 din/pár
Bőrpapucs 1700-2000 din/pár
Házi szappan  100 din/db
Sültkolbász 300 din/db
Malacpecsenye 1600 din/kg
Báránypecsenye 2200 din/kg
Kürtőskalács 200-250 din/db
Cukorka 70-100 din/10 dkg

VÁSÁR, 2022. V. 29.

A vasárnapi vásárban legnagyobb felhozatal lábasjószagból volt. Na-
gyon sok kiscsirkét, kispulykát, kislibát, kiskacsát kínáltak. A gyerekek 
megnézték ugyan ezeket a kisállatokat is, de sokkal nagyobb örömöt 
jelentett számukra a kutyakölykök, a nyulak megsimogatása.

Vásári séta

M. D.
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Magasra emelkedet a fekete füstoszlop még pénteken az esti órák-
ban is a Szőreg közelében fekvő szeméttelep fölött, ahol a Temerin 
községben keletkező szemetet és a hulladékot elhelyezik. Az égő és 
füstölgő szemét és elhullott állatok tetemeinek elviselhetetlen bűze 
árasztotta el a környéket. Mindezt nem csak a közeli tanyák, hanem a 
község településének lakói is érezhették. 

Željko DŽAKULA a közművállalat (JKP) igazgatója lapunknak el-
mondta, a tüzet a hulladéklerakóban felszabaduló gázok okozták, azon 
az estén ugyanis, amikor kigyulladt, erős széllel, mennydörgéssel és 
villámmal kísért ítéletidő söpört végig a községen és szerda este tíz 
óra körül több helyen is lángra kapott a szemét, amit a tűzoltók azon-
nal megpróbáltak eloltani.

 – Ez sajnos csak részben sikerült, mert rendkívül intenzíven égett 
a tűz. Azonnal láttuk, hogy vízzel szinte képtelenség eloltani, ezért már 
pénteken reggel összeült a községi válságtörzs, hogy a szükséges 
intézkedéseket foganatosítson. Eldöntöttük, hogy munkagépekkel 
és földdel oltunk. Egy céget bíztunk meg a feladattal, akik szomba-
ton reggel, miután az eső elállt, hozzáláttak a munkához. Noha még 
mindig füstöl, már sokkal enyhébb intenzitással, de  minden bizony-
nyal kell még néhány nap, hogy teljesen eloltsák a tüzet. Megértem a 
lakosságot, hogy ez a hatalmas mennyiségű füst és bűz felbolygatta 
a mindennapokat, de olyan erős volt a láng, hogy életveszélyes lett 
volna bárkit is azonnal odaküldeni, tette hozzá az igaztató. 

Azt is szóba hozta, hogy a hulladéklerakóban nincs megfelelő vi-
lágítás és nincsenek olyan munkagépeik sem, amelyeket tűz esetén 
bevethetnének. 

Željko Džakula a Temerini Újságnak a temerini medence központ 

június 17-ére esedékes megnyitásáról is beszélt, erről részletesen 
jövő heti számunkban olvashatnak. (ácsi)

A szerb nyelvű sajtó, kivált az internetes portálok részletesen fog-
lalkoztak a tűzesettel. A 021.rs portál riporterei például megszólaltattak 
egy, a depóniától néhány száz méterre lakó családot, amelynek két 
kisgyermek tagja is van. A család felnőtt tagja azt mondta, hogy ami 
történt, egyáltalán nem ritka, és maguk a lerakó kezelői okozzák a tü-
zet, hogy elégessék a hulladékot, amiből már túl sok van, és a tüzet 
nem villámcsapás okozta. 

Milenko Karalica környezetvédelmi aktivista, aki évek óta foglal-
kozik helyi környezeti problémákkal úgy véli, hogy ilyesminek soha 
nem lenne szabad megtörténnie. A hulladéklerakókban történő égetés 
során rendkívül rákkeltő anyagok szabadulnak fel, amelyek beláthatat-
lan következményekkel járnak az emberi egészségre és a környezetre 
nézve. A temerini szeméttelepen keletkezett tűz nemcsak a közelben 
élő családokat, hanem Temerin és Újvidék lakosainak egészségét is 
veszélyezteti – áll a környezetvédelmi aktivisták közleményében. 

021.rs

Sűrű fekete füsttel égett a szemét

Együtt énekeltünk

Jól sikerült a közös éneklés a tájházban. Az est folyamán fel-
lépett a Szirmai MME citerazenekara az asszonykórussal, a 
Dalárda kórusa a tambura zenekarral, valamint az Őszirózsa 
vegyeskórus. A közönséget a Péterrévei Tisza tamburazene-
kar is megtisztelte, fellépésüket élvezet volt hallgatni, minden-
ki jól érezte magát! Az elmaradhatatlan zsíros kenyér nagyon 
menő volt, mindenki jól érezte magát. Köszönjük!
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Anyakönyv hírek
2022 márciusa

Fia született: Pap Milicának és Petarnak, Todić Danijelának 
és Vladimirnek, Kiš Ksenijának és Markonak, Milaković Jasminának 
és Davidnak, Ilijin Mirjanának, Sedlar Dijanának és Erihnek, Vulić 
Milicának és Filipnek.

Lánya született: Agić Vericának és Jovannak, Dobosi Szilviának 
és Dánielnek, Jovanović Savanak, Rujević Biljanának és Dušannak, 
Patarica Karolinának, Stanić Ivanának és Radenak, Kocsicska Orosz 
Herminának és Kocsicska Gábornak.

Házasságot kötött: Babić Nikola és Majkić Marina, Sós Attila 
és Szabó Krisztina.

Elhunyt: Bertalan László (1941), Ljiljak (Majkić) Nada (1949), 
Ostojić Svetozar (1934), Kačar (Vujatović) Sava (1930), Takács Fe-
renc (1951), Pálinkás Đorđe (1940), Dragović (Vrtunić) Zora

(1931), Suzić (Bodlović) Mara (1935), Bozsóki Imre (1950), 
Zarnócki József (1937), Szügyi Ferenc (1928), Parókai (Bajtai) Juli-
anna (1942), Törteli László (1956), Tóth (Filatovity) Mária (1937), 
Lukić (Pilipović) Nada (1959), Vígh Zoltán (1952), Lukić Radovan 
(1949), Ábel Nándor (1936).

ESküvői hirDEtéS
Az egyházközség híreiből

Faragó Gábor, János és Bálint Márta fia házasságot köt Pásztor Klaudia, 
Gellért és Klinecz Izabella lányával, szombaton június 4-én 15 órakor 
a telepi milleniumi emléktemplomban.

tűz a szeméttelepen
Füstben és bűzben fulladoztak az emberek

Június 4-én, szombaton, a Nemzeti Összetartozás Napján a tájházban 
este nyolcórai kezdettel megkoszorúzzuk az első világháború temerini 
hősi halottainak emléktábláit, majd megnyitjuk a Magyarságkutató Intézet 
vándorkiállítását, mely a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 
támogatásával járja a Vajdaságot. Ezt követően bemutatjuk Pintér József „ 
…és megszólaltak a szülőföld néma sebei” címmel a budapesti Keskeny-
úton Alapítványnál nemrégiben megjelent monográfiáját az 1944/45-ös 
péterrévei partizánterrorról. Mindenkit szeretettel várunk!

(csb)

ÖSSzETarToz(T)UnK, ÖSSzETarTozUnK
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Elsőáldozók

FELSŐ SoR BALRóL JoBBRA: Gőz Viktor, Verebélyi Andrej, Faragó Dominik, Boldizsár 
Denisz, Tadić Viktor.
KöZéPSŐ SoR: Tóth Arnold, Vince Valentin, Varga Dániel, Balogh ákos, Tóth Dávid, 
Ciganović Dominik.
ALSó SoR: Molnár Szipán Viktor, Kucsera Alen, Morvai Márk, Szöllősi Tibor atya, Sáf-
rány Dávid atya, Ballai Dániel, Faragó Dániel, Lóc Teodor. LEgFöLüL: ádám Mária isko-
lai hitoktató, Ádám éva hitoktató, Illés Etelka plébániai hittancsoport kisegítő.

FELSŐ SoR BALRóL JoBBRA: Fehér Anett, Béres Kinga, Varga Emese, Vrcelj Teodóra.
KöZéPSŐ SoR: Varga Laura, Csernák Jana, Morvai Adrienn, Urbán Marina, Majoros Leonóra, Vajda Vivien.
ALSó SoR: Vízi Emma, Borbás Karina, Molnár Krisztina, Szöllősi Tibor atya, Sáfrány Dávid atya, Miskolczi Martina, Csorba 
Anna, Verebélyi Lea.
LEgFöLüL: Ádám Mária iskolai hitoktató, Ádám éva hitoktató, Illés Etelka plébániai hittancsoport kisegítő.
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Temerinben az idén 44 elsőál-
dozó volt, 22-én 11-en a Tele-
pen, 29-én pedig 33-an a plé-
bániatemplomban. A gyerekek 
kiemelték, hogy a szentmise 
legszebb pillanata az volt, ami-
kor Jézust a szívükbe fogadták 
a szentáldozáskor. Látszott is 
rajtuk a nagy tisztelet és hódolat 
eme titok előtt.

(Temerini plébánia)
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Begecs, Újvidék, Péterréve, Nagyfény és Lillehammer

Pénteken este hat órakor gyülekeztek a Kókai Imre iskolában 
a 2002-ben végzett nemzedék diákjai, hogy megünnepeljék 20 
éves osztáytalálkozójukat. A négy osztályból mintegy hatvanan 
jelentek meg az osztályfőnöki órán, majd ezt követően a Jungle 
Clubban folytatódott az összejövetel vacsorával és zenés mulat-
sággal.
FELSŐ SoR: Pap ágnes, gleszer Szabolcs, Sós Edit, Kis 
Szebasztián, Zsadányi Renáta, Cehola Dóra, Szoboszlai Szilvia, 
Pap Diana, Kácsor Kornélia, Samu Sarolta, grgicsevity Patrik, 
Varga Edina, Dujmovics Krisztián, Losoncz Márk, Barcsik Imre, 
Hornyik Attila, giricz Szilvia. KöZéPSŐ SoR: Moisko árpád, 
Urbán Endre, Szelesi Elvíra, Ádám Csilla, Magyar Györgyi, Papp 

Tímea, Tóth Sarolta, Kurcinák Szilvia, Hornyik Mária tanítónő, 
Garbac Magdolna tanítónő, Kutri Edit osztályfőnök, Morvai Szil-
via tanítónő, Balogh Margit osztályfőnök, Répási Andrea, Tóth 
Izabella, Pásztor Emese, Sándor Tímea, Faragó Lenke, Vécsi Mó-
nika, Morvai Melinda, Kalmár Dániel, Illés Tamás, Dódony árpád.
üLNEK: Koleszár Mária, Tóth Melinda, Katona Noémi, Dujmovics 
Anna, Talló Dianna, Szűcs Rita, Góbor Márta tanítónő, Füstös 
Anikó osztályfőnök, Bartusz Gabriella, Kohanec Tünde, Sütő 
Dóra.
GUGGoLNAK: Pethő Szilárd, Szűcs Ervin, Sós Rudolf, Kasza 
Gábor, Nagy Károly, Bohócki Árpád, Pásztor Edvin, Faragó Csa-
ba, Kugli Árpád, Simon Csaba.

Húszéves osztálytalálkozó
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ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Komenda Enikő és Vegyelek Dávid

A drága szülőknek

Sarok Nándornak és 
Sarok sz. kocSiS rózsának 

60. házassági évfordulójuk 
alkalmából szeretettel gratulálunk! 

Lányuk, vejük, két unokájuk és négy dédunokájuk
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„Nohát, de gyorsan elrepült a kilenc hónap, teg-
nap még volt hasad, ma meg már teljesen lapos 
vagy” – nem ismeretlen ez azok számára, akik leg-
alább egyszer az életben anyai örömök elé néztek. 
Igen, minden bizonnyal az utcán leszólító rég nem 
látott ismerős számára villámgyorsan elrepült a ter-
hesség negyven hete, de a kismama nem mindig 
látja a rózsaszín ködfelhőt a feje fölött a várandóság 
időszakában. Nem ám. 

Még akkor sem, ha a szíve alatt hordozott gyer-
mek teljesen egészséges, és ő maga sem tartozik 
a „veszélyeztetett” kategóriába. Meghízik, mert „kí-
vánós”, de ettől eltekintve még fel kell öltöznie, sír 
és óbégat egyszerre, mert működnek a hormonok, 
aggódik, mert noha érzi és látja a hasából olykor 
hirtelen kiugró kiskezeket, már közel egy hónapja 
nem hallotta gyermeke szívhangját. Ennyi idő mú-
lik el ugyanis két ultrahangos vizsgálat között az 
egészségházakban.

Természetesen csak azokon a helyeken, 
ahol nincs orvoshiány és ahol a nőgyógyász a 
hippokráteszi esküt egy pillanatra sem veszi fél-
vállról. A magánrendelők látogatását sem tiltja meg 
senki az állapotos nő számára, ami kizárólag abban 
az esetben kivitelezhető, ha ezzel a pénztárcája is 
fel tudja venni a sokszor igencsak erőltetett tempót. 
Egy-egy ultrahangos vizsgálat ugyanis az újvidéki 
rendelők többségében meghaladja az ötezer dinárt, 

amihez minden hónapban szinte rendszerszerűen 
más megfigyelések, beavatkozások és törlet vételek 
is párosulnak. Ezzel ellentétben dönthet a kismama 
az olcsó, ha úgy tetszik „ingyenes”ellátás mellett is, 
természetesen a betegbiztosító terhére. 

A temerini egészségházban jelenleg úgy tűnik, 
nincs különösebb gond a kismama és a magzat ál-
lapotának rendszeres követésével, a hét öt napján 
ugyanis három szakorvos rendel a nőgyógyásza-
ton. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a nők villám-
gyorsan adják egymás kezébe a kilincset, sok-sok 
türelemmel felvértezve gyakran le kell ülni a váró-
teremben azt a soha el nem múló egy órát. Ezért a 
csúszásért nem feltétlenül a munkáját odaadóan és 
alaposan végző orvos vagy a mindig jó kedvű nővér 
okolható, naponta akad ugyanis egy-egy sürgős eset 
vagy tapintatlan betolakodó, és ez sokszor már a reg-
geli órákban felborítja az aznapra kigondolt tervet. A 
várakozó számára bosszantó, de túl lehet élni. 

Sokan emlékeznek még arra az időszakra is, 
amikor a mostanitól teljesen eltérő hangulat, mosto-
hább körülmények uralkodtak ezen a szakosztályon. 
De ez már a múlt. Napjainkban tehát az egészséghá-
zi vizsgálóasztalon töltött fél óra is lehet ugyanolyan 
kellemes, mint a magánrendelők bármelyikében. 
Kíváncsiak arra, hogy hogy érzed magad, jól vise-
led-e a más állapotot, a terhesgondozás időszerű 
teendőt figyelmbe véve különböző vizsgálatokra 

küldenek, legtöbbször az újvidéki kórházba, a vér-
átömlesztő, valamint a közegészségügyi intézet-
be. Ott viszont már egy kicsit neccesebb a helyzet, 
mondhatni úgy is, hogy döcögve mennek a dolgok. 
Az esetek többségében hatalmas adag türelemre 
van szükség ahhoz, hogy egy-egy kötelező vizs-
gálat megtörténhessen a tartományi egészségügyi 
intézmények valamelyikében. A 35 év felettiek eseté-
ben pedig még összetettebb ez az eljárás. Részben 
érthető, hiszen a kor előrehaladtával párhuzamosan 
a genetikai rendellenességek előfordulása is egyre 
gyakoribb. Beutalót kérni, három órát várni a szak-
orvosra, csak azért, hogy ismertesse a beavatkozás 
időpontját. Majd amikor eljön a magzatvízvétel napja, 
megint várni kell néhány órát, hogy kitöltsék a szük-
séges űrlapokat, elvégezzék a koronavírus tesztet, 
valamint, hogy fertőtlenítsék azt a hatalmas tűt, ami-
vel a kismama hatásba hatolnak. Az eredményre 
ugyancsak várni kell, legalább öt hetet, majd amikor 
telefonálnak, hogy elkészült, akkor személyesen kell 
elmenni érte ugyanoda. Mondani sem kell, az utolsó 
stáció sem megy várakozás nélkül. Jogosan teszi fel 
a kérdést magának a kismama: Vajon miért is nem 
szültem idejében, akkor minderre nem lenne szük-
ség. De végül is nem kötelező, senki fejéhez sem tar-
tanak gépfegyvert, így napjainkban egyre magasabb 
a magát orvosnak képzelő, medicínatagadók száma. 
Miközben a váróteremben ücsörögsz, hallasz ezt-
azt: rémtörténeteket, megalapozatlan elméleteket. 
Menekülnél onnan, ahogyan csak tudsz, vissza abba 
a közegbe, ahol újfent megkérdezik tőled, hogy hogy 
vagy, jól viseled a terhességet.

A kilenc hónap édes terhei
A kismamák orvosi ellátásáról

ÁDÁM Csilla
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Az egyik legnagyobb hatású amerikai kül-
ügyminiszter, Henry Kissinger óta tudjuk, 
hogy a siker általában belépőjegy egy sor 
újabb döntéshez. Az 1973-as első olajvál-
ságban szó szerint kódolva volt, hogy újra 
ugyanezt a krízist kell átélnie a világnak. Az 
1970-es évek elején egyszerre két esemény 
is sportkifejezéssel élve: megugorhatatlan 
kihívást okozott még olyan nagy történel-
mi személyiségeknek is – Kissingeren túl –, 
mint amilyen Aríél Sárón izraeli miniszter-
elnök, vagy éppen Richard Nixon amerikai 
elnök.

Az 1973-as első olajválsághoz két tényező 
vezetett: 1971-es „nixoni sokk”, illetve a jom 
kippuri háború. Az előbbi gazdaságtörténel-
mi szempontból önmagában is jelentős, az 
utóbbi pedig a fegyveres konfliktusok hatá-
sainak következménye miatt fontos – ugyan-
is egyszer és mindenkorra egyértelmű lett, 
hogy katonai szempontból Izraellel szem-
ben az összes arab ország együtt egyszerű-
en kevés.

  Dollár, A lEbEGő vAlutA
A mai nagy valuták a piaci hatásoknak megfe-

lelően mozognak egymáshoz képest. Árfolyamuk 
szabadon alakul, de ez nem mindig volt így. A 
második világháború előtt szükségesnek tűnt a 
valutaárfolyamok összehangolása. Ennek egyik 
eszköze sokáig az aranystandard volt. A megálla-
podásban résztvevő országok valutáit fix árfolya-
mon aranyra lehetett váltani.

1971-ben Richard Nixon viszont úgy döntött, 
hogy a dollár árfolyamát elengedik, nem kötik az 
aranyhoz. Az amerikai fizetőeszköz így lebegő 
valuta lett, az aranyfedezet megszüntetésével az 
olajárak rögtön felfelé törtek ki, mivel a „fekete 
aranyat”, vagyis az olaj árfolyamát az amerikai 
fizetőeszközben számolták. 

– Persze, hogy emelkedni fog az olaj ára, de 
még hogy! Önök (itt a nyugati államokra gondolt) 
felemelték a búza árát, amit eladnak nekünk há-
romszáz százalékkal drágábban, ugyanezt tették 
a cukorral és a cementtel is. A tőlünk olcsón vá-
sárolt nyersolajból készült termékeket százszor 
annyiért adják el nekünk. Akkor az úgy igazságos, 
ha mostantól mi is megemeljük a nyersolaj árát. 
Mondjuk a tízszeresére – mondta ezt akkor Reza 
Pehlavi iráni vezető (perzsa sah), ami lényegében 
az olajválság kezdetét is jelentette, ekkor a forron-
gó Közel-Kelet újra begyulladt.

  A lánGoló olAj
1973. október 6-án robbant ki a jom 

kippuri háború, melyben az Egyiptom és Szí-
ria által vezetett arab koalíció megpróbált 

visszavágni Izraelnek a hatnapos háború-
ban elszenvedett vereségért. Érdekességként 
fontos kiemelni, hogy az 1967-es konfliktus 
izraeli csapatmozgásait a mai napig tanítják 
a kadétoknak.

Az 1973-as arab-izraeli háború tizenki-
lenc napig tartott, 
és huszonöt év 
alatt már ez volt 
a negyedik arab-
izraeli fegyveres 
konfliktus. Ugyan-
is Izrael független-
ségének kikiáltá-
sa (1948) után a 
térség már más-
nap egy soha vé-
get nem érő küz-
delembe kezdett.

A jom kippuri 
háború azonban 
helyi konfliktus-
ból világpolitikai 
játszma lett: a két 
hidegháborús szuperhatalom, a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok proxy hadviselésbe 
kezdett, és közvetve belépett a háborúba. 
Washington Izraelt támogatta, Moszkva pedig 
mindenkit, akit Washington nem. A háború 
neve beszédes: jom kippur az „engesztelés 
napja” és a judaizmus egyik legfontosabb 
vallási ünnepe. Ekkor Izrael egyszerűen le-
áll, semmilyen munkavégzés nem lehetséges 
senkinek, sőt szigorúan böjtöl mindenki, 
még vizet se isznak az emberek több mint egy 
napig. Az arabok ezen a napon megtámadták 
Izraelt. De meglepetésre a háborút a zsidó ál-
lam nyerte. Henry Kissinger zsenialitása, hogy 
egészen a háború befejezéséig kézben tartotta 
ezt a konfliktust. Itt olyan játszmát nyert a 
két elnököt is kiszol-
gáló külügyminiszter, 
ami önmagában is a 
történelemkönyvekbe 
követelte volna.

Az események-
re válaszul a Perzsa-
öböl hat olajtermelő 
országa október 16-
án hetven százalékkal 
megemelte a szaúdi 
nyersolaj árát. Más-
nap pedig valamennyi 
OPEC-tag – 12 tagál-
lama közül 7 arab or-
szág – bojkottot hirde-
tett az Izraelt támogató 

hatalmak ellen. Ezzel elkezdődött az első 
1973-as olajválság, amit már az egész világ 
megérzett.

E történelmi események láncolataként 
egy dolgot megtanult a világ: az olaj fegy-
ver, és aki ennek birtokában van, nem rest 
használni.

  AZ olAjválSáG kövEtkEZményEi
A nyugati államok egyszerre szembesültek 

az árak drasztikus emelkedésével és a kínálat 
csökkenésével. Szigorú korlátozásokat vezet-
tek be a gépkocsiforgalomra, és racionalizál-

ták a benzinfogyasztást. A fejlődő országokat, a 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) 
tagállamait jellemzően rosszabbul érintette a 
válság. Az iparuk ezt a megrázkódtatást már 
nem bírta elviselni, ami a keleti blokk szét-
esését hozta magával. Hasonló folyamatok 
játszódtak le akkor, mint napjainkban.

Előtérbe kerültek az atomerőművek, a 
megújuló energiaforrások és az alternatív 
megoldások. Akkor nem talált a világ érde-
mi megoldást a válságra, és hiába oldották 
fel 1974 márciusában Líbia kivételével az 
OPEC-államok az embargót, a nélkülözhe-
tetlen nyersanyag piaci ára nem esett vissza. Az 
1979-es második olajválságban már soha nem 
látott magasságokba emelkedett az olajár.

olajválság, 1973. Egy látszólag jónak tűnő megoldás.

a fekete arany, mint fegyver
Egy kis nagypolitika

Az olajválságra még soha nem talált megoldást a világ

MUNKALEHETŐSéG A PARABoLÁNÁL
Szerelő munkatársat keresünk

Követelmény:
• számítógépes hálózatok közepes 

szintű ismerete
• szerelési tapasztalat

• B kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség 

magyar és szerb nyelven 
Az érdeklődők jelentkezését a 

063/841-82-82-es telefonra várjuk 
hétfőtől-péntekig, 9-17 óra között, 

vagy a következő e-mail címre: 
paraboladoo@gmail.com
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ért el a sportban, és annyira szembetűnő volt, hogy ahogyan súlyosbodott 
itthon a helyzet, ő úgy erősödött a sportban. Minden támogatást megkapott 
tőlünk, még akkor is, ha nagyon sokszor csak a második helyen volt, mert 
az akkori körülmények azt követelték meg. Már kisgyermekként rendkívül 
alázatos volt, dicsekedett Erika, aki szerint parányi dolgokkal tudunk vál-
toztatni a világon. 

– Rengeteg negatív hatás és nehézség ér bennünket, és azt hiszem, hogy 
ezen csak úgy tudunk változtatni, ha megpróbálunk odafigyelni egymásra, és 
egy kicsit többet nyújtani magunkból, nyugtázta az édesanya, aki a beszél-
getés végén fia sportsikereit is büszkén újságolta. Kitartásának eredménye-
ként ugyanis most egy olyan szuperligás csapatban játszik, amely a Crvena 
Zvezdával, a Partizánnal vagy éppen a Čukaričkival mérkőzik meg.

ácsi

Mivel az emberek zöme szereti és élvezi a csend és a nyuga-
lom jótékony hatását, napjainkban egyre többen menekülnek ki a 
természetbe. Például tanyai környezetbe. Fehér Szilvia és családja 
ennek elősegítéséhez igyekszik hozzájárulni az Antero-tanyán. A 
rajta levő lakóépületet kisebb tatarozás után alkalmassá tették ven-
dégek fogadására, hétvégi kiruccanásokra és kisebb rendezvények 
megtartására. A tágas és rendezett térség csak fokozza az élményt 
és a jó közérzetet.

Az Antero-tanya udvar részlete

kikapcsolódás az Antero tanyán

Segíteni másokon
Mijailovic Zalánt a jótékonykodásáról kérdeztük
mijAilović zalán még csak 17 éves, de már most eltökélte, hogy 

a jövőben, amikor csak a körülmények lehetővé teszik, segíteni fog 
a rászorulókon, hogy mosolyt varázsoljon a szegény körülmények 
között nevelkedő gyermekek arcára. ők, e mélyszegénységben élő 
csemeték nem vágynak drága ajándékokra, már egy kis apróságért 
is végtelenül hálásak, megörülnek például egy focilabdának. 

Ezt látta Zalán és édesanyja, Erika is, akik nemrégiben az óbecsei Lur-
kóházban jártak, hogy élelmiszercsomaggal és labdákkal lepjék meg az in-
tézményben szerető és gondos kezek között nevelkedő gyerekeket. A nagy-
korúság kapuja előtt álló fiú régóta dédelgetett álma vált valóra e humánus 
cselekedettel, aminek még korántsincs vége. Az óbecsei élmények ugyanis 
hátszélként segítik, és ösztönzik a további munkában.

Zalán jelenleg a topolyai Labdarúgó Akadémia kiváló sportolója. Az 
elmúlt évek történései, a családot ért tragédia, testvére elvesztése arra kész-
tette, hogy sok mindent átértékeljen az életben, harcot vívjon nem egyszer 
önmagával és a világgal. Édesanyja végtelenül büszke rá, hogy ez az érzelmi 
hullámvasút még eltökéltebbé és erősebbé tette a fiát. Így nem is volt kér-
dés, hogy támogatja Zalánt azon elhatározásában, hogy segíteni szeretne a 
rászorulókon. Noha a szerény fiú egy kicsit ódzkodott a nyilvánosságtól, attól, 
hogy jótékonykodását nagydobra verjék, édesanyjának sikerült meggyőznie 
arról, így hogy másokat is megszólíthatnak, esetleg többekben felébreszthetik 
a segíteni akarás érzését. Zalán mesélt a kezdetekről. 

– Noha régi álmom volt, hogy segítsek másokon, nem mertem gyakorlati 
lépéseket tenni. Ám amikor a testvéremet elveszítettem, rájöttem, hogy nem 
holnap, hanem még ma kell cselekedni. Javasoltam édesanyámnak, kezd-
jünk gyűjtésbe, és ajándékozzuk meg a gyerekeket. Ő azonnal támogatott 
ebben – hangsúlyozta.

Erika most is tisztán emlékszik arra a napra, amikor üzenetet kapott a 
fiától, amelyben az állt: – Anya, van-e valahol a közelben árvaház vagy olyan 
gyerekek, akiken segíthetnék? 

Mint mondta, először meglepődött, de nagyon boldog volt, hogy a fia 
milyen empatikus. – Örültem, hogy egy olyan gyermeket neveltünk fel, aki 
ennyire érzékeny az őt körülvevő dolgokra, képes odafigyelni másokra. Zalán 
gyermekkora nem volt átlagos, rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie a 
hétköznapokban, bizonyára ez is hatással volt személyiségfejlődésére. 

– Amikor a fiam másodszor is szóba hozta a témát, hogy ő bizony ezt 
komolyan gondolja, azonnal hozzáláttunk a kutatáshoz. Egy születésnapi 
ünnepségen voltunk, ahol beszélgetés közben felmerült a téma, és többen a 
Lurkóházat javasolták. Nem sokkal később megkerestük az óbecsei intéz-
ményt, akik örömmel fogadták a hírt. Először csak ruhacsomagot vittünk, 
de akkor a bentlakó gyerekek éppen iskolában voltak, így velük sajnos nem 
találkozhattunk. Ezért elhatároztuk, hogy visszamegyünk, és az ajándékokon 
túl, különleges élményt nyújtunk számukra. Mivel Zalán focizik, labdákat vit-
tünk, valamint hullahopp karikákat, ezenfelül két temerini család jóvoltából 
fagyasztott zöldségeket, lisztet, sót, ételízesítőt vásárolhattunk számukra – 
sorolja Erika. Zalán mosolyogva teszi hozzá, hogy a gyerekek egyértelműen 
a labdának örültek meg a legjobban, mindenki kiszemelt magának egyet. 
Mondták is, hogy itt jön a focista, hogy megtanítson bennünket is labdába 
rúgni. Mindössze egy dologban nincs egyetértés anya és fia között: míg Erika 
olyannyira megszerette azt a közösséget, hogy ismét oda járna vissza, addig 
Zalán új helyeket is bejárna, hogy még több embert megismerjen. – Sokat 
beszélgettünk velük, folytatja Erika. 

– Arról faggatuk őket, hogy milyen céljaik vannak, mivel szeretnének 
később foglalkozni. Közben Zalán anyukája elmesélte, hogy mi mindenen 
ment keresztül fia, hogy elérje a célját, és hogy ebben a törekvésben mek-
kora jelentősége van a kitartásnak.

– Elkerülhetetlen volt, hogy ő egy kicsit másként lássa a világot, mint azok 
a gyerekek, akik átlagos családban, normális körülmények között nevelked-
nek, falakat húzott maga köré. Büszke vagyok rá, hogy ilyen eredményeket 

VII. Civil Piknik

A Polgárok Egyesülete szervezésében május 28-án az 
iparos otthon kertjében megtartották a VII. Civil Pikni-
ket. A mostoha idő sem szegte kedvét a résztvevőknek, 
volt kakaspörköltfőző-verseny, csocsó-, pikádó- és a 
billiárdbajnokság, mindegyik vidám hangulatban zajlott.

A résztvevők egy csoportja

V.
 z

. f
el

vé
te

le
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232. Morvai Ignác tanyája. – „Nem tu-
dom, hogy ki építette a tanyát, öregapám Fe-
renc (szül. 1905.) és annak Felesége Morvainé 
Tóth Rozália vagy dédapám, Ignác és annak 
felesége, Morvainé Kovács Rozália. Annyi 
bizonyos, hogy a három környező Morvai-
tanya gazdája rokonságban volt egymással, 
mindnek 17-17 hold földje volt. Valamikor 
nagy gazdák lehettek, mert sokáig őriztem 
egy csanyazsákot, amelyikre Morvai Ignác 
neve díszes betűkkel volt ráírva.   

A két világháború között dédapámat, Igná-
cot a birkatolvajok verték agyon, a második 
világháború után pedig öregapám, Ferenc lett 
a partizánok áldozata. (Kocsival-lóval elhajtot-
ták, soha sem jött vissza. Ld. A temerini razzia, 
173. sz. áldozat).  

Apám, Morvai Albert (sz. 1930) tizen-
négy évesen egyedül maradt az anyjával a 
tanyán. Testvére nem volt, így kénytelen volt 
hamar belekóstolni a paraszti életbe. Miután 
1955-ben megnősült, feleségül vette anyá-
mat, Banko Katalint, öreganyám házat vá-
sárolt a faluban, és oda költözött. 1964-ben 
apám is úgy döntött, hogy a faluban folytatja 
a gazdálkodást. A tanyát szétbontottuk, mivel 

sem én, sem pedig a húgom nem tartottunk 
rá igényt, az épületanyagból itthon gazdasági 
épületek készültek.

Mikor felnőttem, a családban többször ér-
deklődtem apám fölmenőiről, a Morvaiakról, 
de erről nagyon hallgattak. Hogy miért volt 
ez tabu, nem tudom, valószínű, hogy nagyon 
megviselték őket a családi tragédiák.”

Adatközlő: Kohaneczné Morvai Magdolna 
sz. 1957.

 233. „Doma” kohanecz jános tanyá-
ja. – A tanya építőjét ma már nem tudjuk be-
azonosítani, de annyi bizonyos, hogy Kohanecz 
János (sz. 1889) a századfordulón erre a ta-
nyára hozta „Vörös” Ádám Ferenc (7. sz. ta-
nya) kertészlaposi módos gazda Rozália nevű 
lányát. 

A fiatal házaspár együtt gazdálkodott a szál-
láson, majd évekkel később valami okból ki-
folyólag Rozália gyermekeivel az édesapjától 
kapott gyepsori házba költözött, János pedig 
napközben a szállás körüli földjét művelte, a 
jószágokat gondozta, de éjszakára mindig bejött 
a családjához a faluba. Mesélik, hogyha hazafelé 
több kocsma esett neki útba, késő délután ért 
ki a tanyára, amikor már kellett volna neki ha-

zajönni. A közeli szálláson gyerekeskedő Czakó 
Mihály így emlékezik vissza a tanyagazdára:

„A víg kedélyű Kohanecz János bácsit, akit 
lóháton ülve láttam boronálni és fogasolni, na-
gyon szeretett mulatni. Mikor bement a faluba, 
valamit eladott, néha két napig is neki szólt a 
muzsika. Egyik téli bandázás alkalmával a ta-
nyánkról beküldték János bácsit a fúvósokért. 
Visszafelé jövet nem tűrte, hogy a muzsikusok 
tétlenül ülnek a saroglyában. Megparancsolta 
nekik, hogy addig muzsikáljanak, míg ki nem 
érnek a tanyára. A zenészek a parancsot eluta-
sították, mondván, hogy nem tehetik meg, mert 
nagyon fázik a kezük. Amikor a Fehér-árokhoz 
értek, János bácsi letért az útról, a lovakat be-
hajtotta a térdig érő kiöntésbe, melynek a vize 
már pillésedett a hidegtől. Mindaddig ott tar-
tózkodott, míg a nótáit el nem muzsikálták. A 
tanyán tartózkodók hallották a zeneszót, de el 
nem tudták képzelni, hogy mi történhetett.” 

Kohaneczék három gyereket neveltek föl. János 
kivándorolt Németországba, ott is hunyt el, Imre 
Szőregre nősült, Szilveszter pedig a Vigh doktor 
tanyájára állt el harmadosnak. János, az idős ta-
nyagazda 1975-ben a szálláson mondott végső 
búcsút a világnak. Pár év múlva a tanya is nyom-
talanul eltűnt.  

Adatközlők: Bankoné Sági Katalin sz. 1947, 
Zavarkóné Takács Katalin sz.1938. Czakó Mihály 
sz.1934.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-35.)

„néha két napig is szólt neki a muzsika”
Fehér-árok határrész tanyái

Balról jobbra: Morvai Albert, Ivanics Berki Imre, Kohanecz József Morvainé Tóth rozália és Morvai Ferenc

Szilvia korábban élelmiszerboltban dolgozott, ám nem volt elé-
gedett a munkájával, így folyton azon járt az esze, hogy vajon milyen 
vállalkozást indíthatna be. A tanya átalakítása vendéglátói célra kitűnő 
ötletnek bizonyult, hiszen háromgyermekes anyaként csemetéi mellett 
dolgozhat. Édesanyja támogatásával két év alatt kicsinosították a ta-
nyát, de mint mondja, a kezdet egy cseppet sem volt könnyű.

– Nem igazán értettem a vendéglátáshoz, meg a tanya vezetéséhez, 
így a kezdetben ez némi fejfájást okozott. Mindemellett a felszerelés 
sem volt éppen megfelelő, régi bútordarabokkal rendelkeztünk, az 
elejében mindössze kisebb ünnepségeket mertem vállalni. Az idő mú-
lásával egyre inkább beletanultam, ekkor már többet foglalkozhattam 
a kínálat népszerűsítésével is. Ettől eltekintve teendőből akad bőven 

a tanyán, nem egy embert követelő munka, hiszen le kell kaszálni a 
füvet, rendezni kell a virágoskertet, tisztán kell tartani a lakóépületet, 
karban kell tartani a játszóteret, de olykor egy-egy új tartalmat is be-
lecsempészni a kínálatba. 

A legkisebbek örömére az idén felújítottuk a játszóteret, nád került 
a terasz minden oldalára. A régi tanyaházban két szobát berendeztünk 
a vendégeknek, a gangon régi tárgyakat állítottunk ki, de legszíve-
sebben én is ezt a helyiséget használom irodaként a munkám során. 
Arra törekedtünk, hogy minden megmaradjon eredeti állapotában, de 
figyelembe vettük a vendéglátóipari követelményeket. Családi vállalko-
zásként működik az egész, közülünk mindenki kiveszi a részét, hiszen 
kizárólag így működhet a dolog, tette hozzá Szilvia.

ácsi
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Elmondása szerint a mindennapi nehézsé-
gek, az alacsony járandóság és az egyedüllét, 
már önmagában is nehezen elviselhető, de ha 
mindehhez még ilyen nehézségek is társulnak, 
akkor azok igencsak megnehezítik az ember 
mindennapjait. Beszélgetőtársunk arra is kitért, 
hogy miért folyamodott ahhoz, hogy sérelmeit az 
újság hasábjain keresztül is elmondja. 

– Legutóbb már nagyon elfajultak a dolgok. 
Az elmúlt hétvégén újra megrugdosták a kaput. 
Már nem tudtuk csak úgy helyreállítani. Kényte-
len voltam kölcsönkérni a javításra. Mondanom 
sem kell, hogy 23 000 dinár havi nyugdíjból az 
orvosságok és a rezsi mellett nemigen futja effajta 
kiadásokra – panaszkodik, majd hozzáteszi: 

– A héten eljött egy mester, és kicserélte a 
megrongált bádoglemezeket. Most kissé megnyu-
godtam, és reménykedek, hogy végre nem fogja 
álmomat zavarni a dörömbölés, és éjszakánként 
nyugodtan alhatok – fejezte be panaszát az idősebb 
korosztályhoz tartozó temerini lakos. T. D.

Egyházközségi hírek
vasárnap a hónap első vasárnapja, ünnepé-
lyes keresztelés lesz a nagymise keretében. 
Lelkielőkészület, gyónási alkalom és próba csü-
törtökön (jún. 2.) délután 17:30 órától a plé-
bániatemplomban. Ezen a vasárnapon gyűjtünk 
majd a papnövendékek iskoláztatására is.

Lásd még a 3. oldalt

APRóHIRDETéSEK
• Kis és nagy téglát keresek megvételre 4000–5000 
darabig. Telefon: 063/8-327-097.
• Jó állapotban levő 4 méteres pléh ladik eladó. 
Telefon: 063/15-94-094.
• Torták és aprósütemény rendelhető szülinapokra, 
áldozásra, eljegyzésre, stb. Kiváló minőség! Telefon: 
061/66-14-208.
• Magános, idős személyt eltartanék ingatlanjáért. 
Telefon: 069/19-66-193.
• Mindenféle vasmunkát (kapuk, garázsajtók, fészerek 
stb.) vállalunk. Telefon: 069/31-46-800.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármi-
lyen állapotban, csak papírokkal. Telefon: 062/583-
261 (gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sándor utca 
113-ban. A ház 260 m2-es, a telek 1500 m2. Telefon: 
060/33-0-33-44.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 197-ben, 
bejegyzett, a telek nagysága 680 m2. Ára: 59 500 
euró. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Temerin központjában ház eladó. Adaptációra vagy 

bontásra. Ára 26500 euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapotban, 
1990-es kiadásútól régebbit. Fizetés készpénzzel, 
azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mo-
sógépeket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, azonnal 
fizetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Három éves nagy libák eladók, darabonként 800 
dinár, leszállítás június közepétől. érdeklődni a 
063/10-844-06-os telefonszámon.
• Mósusz japán kiskacsák eladók. Lehet a kacsamamá-
val együtt (csokoládé színű). Telefon: 063/414-301.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. 
Telefonszám.: 069/40-74-944.

– Először tavaly, év végén rongálták meg 
a kapumat. December 10-én, az esti órákban 
kétszer is kutyák ugatására ébredtem. A rossz 
idő ellenére kimentem az udvarra, és akkor lát-
tam meg, hogy a kapu bádoglemezeit teljesen 
kitörték. Az erős szél a megrongált lemezeket 
lebegtette, nem mellékesen hangosan csikorgó 
hang kíséretében úgy, hogy aludni sem lehetett 
tőle. Egyedül élek és mivel igencsak későre járt, 
valamint a családot sem szerettem volna zargat-
ni, ezért a rendőrséghez folyamodtam segítsé-

gért. Jó ideig várakoztam kint az utcán a zord 
idő ellenére, de nem jöttek.

Az eset körülbelül egy hónappal később 
megismétlődött. Ismét az éjjeli órákban támadt 
kedvük valakiknek duhajkodni, erejüket fitog-
tatni a vaskapun. Az akkor már a támadások 
miatt igencsak rossz állapotba került lemezeket 
újra betörték. Ekkor a vejem és a lányom érke-
zett a segítségemre. Ahogy tudtak segítettek, és 
rögtönzött megoldással helyreállították a kárt. 
Mondanom sem kell, hogy mennyi bosszúságot 

okoz egy idős asszonynak egy ilyen 
többszörösen megismétlődő eset. 
Ugyanez azóta is folyamatosan is-
métlődik. Nehezen mozgok, ezért 
egy-egy ilyen eset alkalmával, mire 
kiérek az utcára már hűlt helye 
van a tetteseknek. A házam előtti 
buszmegállónál egy alkalommal 
legénykék egy csoportját láttam és 
hallottam nevetgélni. Nem gyanú-
sítom őket, csak remélni tudom, 
hogy a fiatalok nem az idősek há-
borgatásában lelik örömüket. Az 
illetékeseket többször is értesí-
tettem a folyamatosan ismétlődő 
esetről, de tettes még nincs – me-
séli az idős hölgy.

rugdossák a nagykapumat
Egy idős asszony panaszai

Az időskori egyedüllét önmagában is nehezen elviselhető. Az érintettek gyakran 
önmagukkal és a helyzetükkel is gyakran harcot vívnak. lapunk egyik olvasója telefo-
non arról számolt be, hogy a magány, és az egészségi gondok mellett mind sűrűbben 
nehezíti a mindennapjait a suhancok önkiteljesedése. nem első alkalommal okozott 
számára gondot, hogy a fiatalabb korosztály képviselői előszeretettel okoznak kárt 
a kapuján. 

A helyreállított nagykapu

GREEN 
JOBS

• Kullancsok elleni permetezés 

• Gyümölcsfák vegyszeres védelme 

• Fűnyírás, sövényalakítás
• Faültetés
• Favágás

063/737-96-26
Gyurik Szabolcs

Egynapos kirándulás
2022. 6. 26.

SZENTENDRE
ISTVÁN, A KIRÁLY
(Budapesti Operettszínház)

Részvételi díj: 
49 euró/fő

062/747-655 (Attila)
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Miserend
3-án, pénteken, elsőpéntek Telepen 8 
ó.: Szűzanya szándékára hálából; Plé-
bániatemplomban 19. ó.: †Mészáros Ist-
ván, elh. szülőkért és hozzátartozókért, a 
szentmise után elsőpénteki egész éjsza-
kás szentségimádás.
4-én, szombaton 8 ó.: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: †Molnár Pál, elh. 
testvérekért és szülőkért; 15 ó: Faragó 
Gábor és Pásztor Klaudia nászmiséje a 
telepi templomban; 16:30 ó.: Békés ha-
rangszó a trianoni dátumon nemzetün-
kért, az összetartozásért, a nemzetek bé-
kés együttéléséért.
5-én, Pünkösdvasárnap, Telepen 7 ó.: 

Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére egy 
élő családért; Plébániatemplomban 8.30 
ó.: †Czakóné Bujdosó Ilona, Vargáné Czakó 
Terézia és Bujdosó Pál; 10 ó: Népért.
6-án, hétfőn 10 ó(!).: Szűzanya tiszteleté-
re és a Miasszonyunk Világi Rendje élő és 
elh. tagjaiért.
7-én, kedden,Telepen (!) 8 ó: †Szlimák 
Zsuzsanna, szentmise után szentségimádás
8-án, szerdán  8 ó: Egy élő családért.
9-én, csütörtökön, 19 ó.: †Tóth János, Etel-
ka, Sándor, Mosó György és Franciska, Tóth 
és Papp nagyszülőkért; a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

MEGEMLÉKEZÉS

MORVAI Magdolna 
(1954–2021)

MORVAI László 
(1951–2021)

Szomorú egy éve, hogy nincsenek közöttünk szeretett szüleink

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Szeretettel emlékeznek rátok gyermekeitek, 
Robi és Hédi családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy itt 
hagyott bennünket drága 
szerettünk

MOLNÁR Pál 
(1952–2012)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, 
nem feledünk téged.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 40 éve a tragikus napnak, 
amikor örökre itt hagyott bennünket

ifj. FERENCI József 
(1948–1982)

Emléke szívünkben örökké megmarad.
Az élet csendesen megy tovább, 
de a szép emlék elkísér egy életen át.
Nyugodjon békében!

Emlékedet őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk

NÉMET Imre 
(1942–2021)

„Minden elmúlik, 
mint az álom, elrepül, 
mint a vándor madár.

Csak az emlék marad meg 
szívünkben halványan, 
mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)

Emléked őrzi élettársad, 
Terike családjával

A plébánia telefonszáma: 
021/844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz éve múlt, hogy 
örökre itt hagyott bennün-
ket

BARTUSZNÉ 
BARNA Magdolna 

(1962–2012)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked 
megmaradt köztünk.

Mindig egy célod volt, 
családodért élni, s ezt csak 
a halál tudta széjjeltépni.

Az idő múlik, 
a fájdalom nő, nem hoz 
enyhülést a múló idő.

Nélküled muszáj 
az életet élni tovább, 
drága emléked 
kísér minket egy életen át.

Legyen áldott és békés 
a pihenésed!

Emléked őrzik fiaid, 
Attila és Zoltán párjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Május 29-én múlt hat szomorú hónapja, hogy a legdrágább test-
vér, a szeretett nagybácsi feladva az ádáz harcot a gyilkos kór-
ral, hosszú útra ment, ahonnan nincs visszatérés

NÉMET Imre 
(1942–2021)

Drága testvérem, fájó szívvel 
könnyes szemekkel emlékezünk rád. 
Hiányod nagyon fáj, szívünkben élsz az utolsó dobbanásig. 
Míg éltél szerettünk nagyon, amíg élünk nem feledünk!
Pihenésed legyen áldott!

Gyászolja vigasztalhatatlan 
testvére, Rozália 

és unokahúga, Brigitta

Gyászolják fiai, 
Lajos és Richárd 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy el-
hunyt szeretett édesanyám, 
anyósom, nagymamánk, 
dédmamám

KUHL Jolán 
(1934–2021)

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Gyászolja: fia, Zoltán 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

NAGY István 
(1933–2021)

Az idő halad, 
csak az emlék 
és a szeretet marad.

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi vejed, 
Mihály, unokáid: Sándor 
és Gabriella családjával



Második hely romániában
A Temerin Ferocoop asztaliteniszezői a nemzetközi porondon szere-

peltek a múlt hétvégén, az Európa Trófea elnevezésű verseny csoportköré-
ben észak-macedón és romániai riválisuk volt. Csapatunk Vitsek Iván, Pető 

Zoltán, Orosz András felállítás-
sal utazott el Székelyudvarhelyre, 
ahol a második helyet szerezte 
meg.

Az észak-macedón bajnok 
Mladost ellen a temeriniek és 
a székelyudvarhelyiek is simán, 
3:0-ra nyertek, így a házigaz-
dák elleni csata az első helyről 
és a továbbjutóról döntött. A ki-
egyenlített küzdelem elmaradt, 
a vendéglátók megnyerték mind 
a három egyéni meccset, amivel 
megszerezték az első helyet és a 
továbbjutást, míg a temeriniek a 
második hellyel befejezték a nem-
zetközi kupaszereplést.

1. Temerin 22 19 2 1 705:448 40
2. Ruma 22 19 2 1 746:463 40
3. Spartak (Torontálvásárhely) 22 19 0 3 705:548 38
4. Sloven (Ruma) 22 17 0 5 643:526 34
5. Mladost (Szerbcsernye) 22 10 1 11 636:663 21
6. Proleter (Nagybecskerek) 22 9 0 13 504:553 18
7. Krule (Szivác) 22 8 1 13 605:643 17
8. Jabuka (Almás) 22 8 1 13 552:634 17
9. Jadran (Bácsfeketehegy) 22 6 1 15 582:651 13
10. Laki (Cservenka) 22 6 0 16 547:690 12
11. Ravangrad (Zombor) 22 5 1 16 528:745 11
12. Mokrin 22 1 1 20 487:676 3
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

DONJI SREM (Pećinci) 
SLOGA 3:0 (2:0)

A temerini csapat a 
Pećinciben elszenvedett vereség 
után a kilencedik helyről várja az 
utolsó fordulót, melyben a baj-
nok Novi Sad érkezik a Sloga pá-
lyájára. A találkozó szombaton 
17 óra 30 perckor kezdődik.

MLADOST–SLOBODA (Donji 
Tovarnik) 2:0 (2:0)

A járekiaknak győzniük kel-
lett az utolsó előtti, 29. fordu-
lóban ahhoz, hogy maradjon 
esélyük a bentmaradásra. Ez 
sikerült nekik a Sloboda ellen, 
de továbbra is a kiesést érő, 
15. helyen vannak a táblázaton. 
A Mladost jól hajrázik a baj-
nokságban, megnyerte az utób-
bi négy mérkőzését, de így is 
rossz helyzetben van az utolsó 
forduló előtt. Ahhoz, hogy ki-
harcolja a bentmaradást, nyer-
nie kell szombaton Divošon a 
harmadik helyezett Hajduk el-
len, és eközben bízni abban, 
hogy az előtte levő rivális csa-

patok ne gyűjtsék be a három 
pontot.

Újvidéki liga

CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
TSK 2:2 (0:1)

A temeriniek mindkét ta-
lálatát Bukvić szerezte, aki az 
első félidőben vezetéshez juttat-
ta csapatát, majd a második já-
tékrészben, amikor a TSK 2:1-es 
hátrányban volt, újabb találat-
tal bebiztosította csapatának a 
döntetlent.

Vasárnap 18 órai kezdettel az 
éllovas újvidéki Slavija vendég-
szerepel Temerinben a 28. for-
dulóban. Azt követően még két 
mérkőzés vár a temeriniekre a 
bajnokság végéig.

TSK: Perišić, Šušak (Pantoš), 
Lahos (Varga), Stričević, Radičić, 
Z. Vlaisavljević, Bukvić, Paska, 
Nikolić (I. Vlaisavljević), Klaić 
(Obradović), Tomić.

Újvidéki városi liga

TITEL–SIRIG 1:7
A szőregi csapat továbbra is 

első a táblázaton, őrzi két pon-
tos előnyét a második helyezett 
begecsi Bačkával szemben.

T. n. T.

bAjnokok A tEmErini lányok– Pontegyen-
lőséggel ért véget a Temerin és a Ruma között a küzdelem az I. női ké-
zilabda liga vajdasági csoportjában. Ezért osztályozó mérkőzés döntött 
a bajnokról semleges pályán, amelyet a temerini lányok nyertek meg 
Péterváradon. A két csapat egymás elleni meccsei egyforma eredmények-
kel értek véget (24:24) a bajnokságban. A versenyszabályzat alapján eb-
ben az esetben a gólaránynak kellett volna döntenie az első hely sorsáról, 
mivel azonban a két csapat bundagyanús találkozókat vívott, a liga veze-
tősége nem sokkal az idény vége előtt változtatott a szabályokon, és úgy 
határozott, hogy a gólarány helyett osztályozó mérkőzés dönt a titulusról.

Ezt a mérkőzést játszották a múlt szerdán Péterváradon, és ugyanúgy, 
mint az előzőek, ez a meccs is kiélezett küzdelmet hozott. A temerini lá-
nyok a hajrában 25:22-re is vezettek, a rumaiak azonban tíz másodperccel 
a vége előtt kiegyenlítettek 25:25-re. Hosszabbítás következett: az első öt 
percnyi ráadás után 26:26 volt az állás, a következő öt percben azonban 
a Temerin jobb volt, végül 29:27 arányú diadalt aratott és következhetett 
az ünneplés. A csapat megszerezte a bajnoki címet, ezzel együtt pedig a jo-
got arra, hogy ősztől eggyel magasabb rangfokozatban, a Szuper B ligában 
szerepelhessen.

A temerini különítmény 
Székelyudvarhelyen

– A romániai csapat ellen az első találkozó volt a sorsdöntő, ame-
lyen Vitsek Iván kikapott György Szilárdtól, a házigazdák leggyengébb 
játékosától. Ezt követően nekem Sebastian Loso volt riválisom, de el kell 
ismernem, hogy a svéd idegenlégiós jobb volt nálam. A harmadik találko-
zón Orosz András, csapatunk legfiatalabb tagja nem ijedt meg a korábbi 
román válogatott Lucian Munteanutól, szép labdameneteket láthattunk, 
de a végén a tapasztaltabb román játékos győzött. Mindent összegezve, 
nem lehetünk elégedetlenek, a tőlünk gyengébb csapatot legyőztük, az 
erősebbtől pedig kikaptunk. Nem foghatjuk a hosszú útra a vereséget, 
de tény, hogy nyolc órás utazás után nem volt könnyű pingpongozni. 
Székelyudvarhelyen egyébként kitűnő körülmények között játszottunk. 
A helyi klubnak egy modern csarnoka van, amit csak asztaliteniszre 
használnak – számolt be az élményekről Pető Zoltán.

A felnőtt együttes ezzel befejezte a 2021/2022-es idényt. A következő 
szezonban három temerini játékos, Pető Zoltán, Pero Tepić és Orosz 
András alkotja a csapatot, kiegészülve a magyarországi Vitsek Ivánnal.

tEmErin FEroCooP–mlADoSt 3:0
Eredmények: Vitsek I.–Kostovski 3:0, Pető Z.–Rustemovski 3:0, 

Orosz A.–Rikalovski 3:0.
tEmErin FEroCooP–SZékElyuDvArhEly 0:3

Eredmények: Vitsek I.–György 0:3, Pető Z.–Loso 0:3, Orosz A.–
Munteanu 1:3.
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