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Kétnapos vajdasági tartózkodása során Temerinben is fellép a felvi-
déki Kuttyomfitty társulat. Június 15-én, szerda este hat órától a TAKT 
szervezésében a Tájház udvarában az Eltáncolt cipellők című előadást 
láthatja a gyermekközönség. 

A negyvenperces vidám, lendületes darabban, amely elsősorban óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak szól, egyszerre jelenik meg a tánc, az ének és 
a mese. Az előadásból kiderül, hogy hová jár minden éjjel a királylány, és 
hogy küzd meg a tánc ördöge Tancika és Jankó a fortélyos suszterlegény 
a királylány kezéért. Jankó végigutazza a tánc birodalmát, a régi stílusú 
ugrós táncoktól kezdve a forgós-forgatós táncokon keresztül, egészen 
az új stílusú táncokig. A végén Jankó megküzd Tancikával és mivel jobb 
táncosnak bizonyul, Tancika hopponmarad, és a királylány megszabadul 
az ördög hatalma alól. Az utazás alatt kalotaszegi, kalocsai, mezőpaniti és 
vág-garam közi táncok világába kalauzolják el a nagyérdeműt. 

Temerinbe Lukács Fodor Valéria meghívására érkezik a kéttagú tár-
sulat. Tőle tudtuk meg, hogy Dobsa Fodor Mónika kedvesével, Dobsa 
Tamással alkotja a gyerekek kedvenceként elhíresült Kuttyomfitty tár-

sulatot. Az ovisoknak és kisiskolásoknak szóló mesés előadásaik min-
dig hatalmas népszerűségnek örvendenek. Mindketten koreográfusok, 
néptáncpedagógusok, 2011-óta működnek „Kuttyomfitty”-ként, azóta mu-
lattatják az aprónépet 4 éves kortól egészen 99-ig. Előadásaik lényege, hogy 
népmese, néptánc, népzene a gyerekek számára is emészthető módon 
jusson el a kicsi szívekhez, amitől pedig különlegesnek számítanak, hogy 
a tánc, báb, szöveg, ének-zene egyszerre vannak jelen a darabokban. 

Ekecsről indulva bejárták már nem csupán a Felvidéket, Magyarorszá-
got, de a világ 12 országába is eljutottak. A temerini előadásra a belépőjegy 
gyermekeknek 100, míg a felnőtteknek 200 dinárba kerül. 

Szombaton este a tájház udvarában 
emlékeztek meg Temerinben a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról. Elsőként a Dalárda 
férfikórus és tamburazenekar közremű-
ködésében felcsendült a Himnusz, majd 

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című ver-
sét Balogh Sándor tolmácsolta az emlé-
kezőknek. Ezt követően megkoszorúzták 
az első világháború temerini hősi halotta-
inak emléktábláit és a Székely himnusz is 
felcsendült.

A program az alkotóházban folytató-
dott, ahol a Magyarságkutató Intézet ván-

dorkiállítása várta az emlékezőket. Az első 
világháborútól a nemzeti összetartozás nap-
ja bevezetéséig című kiállítást a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Egyesületének al-
elnöke, Korechny László nyitotta meg. 

– 1920-ban döntést hoztak ró-
lunk, de nélkülünk. Azt a folya-
matot, ami a békediktátum alá-
írásáig vezetett mutatja be ez a 
kiállítás, amely az összeomlástól 
a békeszerődés megkötésésig 
történelmi dokumentumokra 
hagyatkozva, minden politikai 
felhang nélkül tényeket közöl 
– fogalmazott a megnyitón, 
majd hozzátette: – A békedik-
tátum következményeinek or-
voslása immár száz év után is 
még mindig tart. Minden nem-

zedéknek feladata van. Nagyszüleinknek, 
dédszüleinknek a túlélés volt a feladata, 
nekünk pedig az, hogy tovább adjuk a tör-
ténelmi tudást, és építkezzünk, újra építsük 
a nemzetet a romokból. Igyekszünk a tör-
ténelem kihívásainak helyt állni – hangzott 
el a kiállítás megnyitóján. 

Folytatása a 2. oldalon

A Nemzeti Összetartozás Napján
Megemlékezést tartottak a tájházban

Koszorúzás a Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesülete képviseletében

Véradás havonta
A Vöröskereszt helyi szervezete szinte havi rendszeres-

séggel tart véradási akciót a községben. Legközelebb júni-
us 16-án, jövő csütörtökön várják az adományozókat.

Az utóbbi években, főként a koronavírus és a járvány-
ügyi korlátozások miatt jelentősen csökkentek a vérplazma 
tartalékok. Leginkább a ritka vércsoportokról van szó, 
mint amilyen a nullás, az A és B Rh-negatív vércsoportok, 
hangsúlyozzák az illetékesek. 

Kérik mindazokat, akik szeretnének az önkéntes ado-
mányozók sorába lépni, hogy a szervezett helyi akciók ke-
retében tegyék meg ezt. Ezáltal akár életet is menthetnek. 
Azonkívül, hogy az önkéntes adományozás nemes csele-
kedet, a véradásnak egészségi jelentősége is van, mert a 
begyűjtött vér vizsgálata során az adományozó esetleges 
problémáira is fény derülhet. Temerinben a júniusi vér-
adási akció után július 26-án lesz a következő. 

ácsi

Vasárnap ballagás
Vasárnap, június 12-én délután 5 órakor tartják a 

nyolcadikosok búcsúünnepélyét, a ballagást.

Eltáncolt cipellők
Előadás kicsinyeknek

Új bejárat 
az óvodába

A Pekarić-ház lebontásával lehetőség nyílik az óvoda ud-
varába való bejárat kiszélesítésére. Ez tűzbiztonsági okok 
miatt is indokolt volt. 
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egy gyógykezelésre váró temerini kislány meg-
segítésére ajánlották fel. 

A zsűrinek közben 145 főzetmintát kellett 
megkóstolnia és pontoznia, a végleges ered-
mények pedig a már említett szempontokat 
figyelembe véve születtek meg. A győztes csa-
patok kilétére csak a színpadon, az eredmény-
hirdetés során derült fény. 

ácsi 

Folytatás az 1. oldalról
A folyatásban egy könyvbemutatóra is sor 

került. Pintér József „…és megszólaltak a szü-
lőföld néma sebei” címmel a budapesti Kes-
kenyúton Alapítványnál nemrégiben megjelent 
monográfiáját az 1944/45-ös péterrévei parti-
zánterrorról mutatták be az egybegyülteknek. A 
szerzővel Csorba Béla beszélgetett. Pintér József 
a könyvbemutatón elmondta, hogy több évtize-
des kutatómunkájának eredménye jelent meg 
a kötetben. – A történelem, de főleg a nemzeti 
történelmünk iránti érdeklődésem, még gyer-
mekkoromban fogant, s bővült idővel kisebbsé-
gi sorsunk alakulása, nagy vérveszteségünk és 
fogyatkozásunk okai, okozói kutatására. Nem 
akartam haszontalan nyugdíjasként tengetni 
hátralévő éveimet, s több éven át járogattam 
vissza szülőfalumba, alkalmanként közel száz 
kilómétert autózgatva. Jegyezgettem a néma-

sági fogadalmukat feladó és beszélni merő bá-
tor kortársak nyilatkozatait. Kezdetben csupán 
a saját múltismeretem bővítésére szántam az 
adatgyűjtést. Több évtizedes adatgyűjtésem so-
rán soha nem gondoltam jegyzeteim könyvekbe 
foglalására, sőt nem is volt veszélytelen mások 
tudomására adni kezdetben, hogy jegyezgetem 
az emlékezésre is tiltott tényeket. A kutatómunka 
anyagának könyvekbe foglalását néhai dr. Ribár 
Béla akadémikusunk, és Vékás János biztatására 
kezdtem meg, de erkölcsi kötelességet is érez-
tem, amellyel részben hozzájárulhatok nemzeti 
adósságunk törlesztéséhez, kisebbségi tragédi-
ánk kényszerből elhanyagolt, tagadott és elhall-
gattatott történetének hiteles ismertetéséhez – 
fogalmazott a könyv szerzője a bemutatón, majd 
hozzátette, hogy egy márványkőnél is időtállóbb 
ez a szerte a nagyvilágba szétküldött munka. 

A Nemzeti Összetartozás Napján
Megemlékezést tartottak a tájházban

A korábbi évekhez viszonyítva az idén va-
lamennyivel kevesebb, 145 csapat jelentkezett 
a babételek versenyére, a főzetmintákat ne-
ves szakácsokból és gasztronómusokból álló 
öttagú zsűrinek kellett megkóstolnia és érté-
kelnie mindössze egy óra alatt. A rendezvényt 
Marina Injac, a turisztikai szervezet igazga-
tónője nyitotta meg, majd Aleksandar Sofić 
tartományi regionális fejlesztési, régióközi 
együttműködési és helyi önkormányzati titkár 
és Mladen Zec polgármester köszöntötte a 
versenyzőket és a vendégeket.

A szakmai zsűri három díjat osztott ki, to-
vábbá elismerésben részesült a legvidámabb, a 
legérdekesebb névvel benevezett csapat, azok 
a versenyzők, akik a legszebben alakították ki 
maguknak a környezetet a sátor alatt, a leg-

fiatalabb és a legidősebb szakács, valamint a 
leghűségesebb csapat. A benevezőknek most is 
szigorú szabályokhoz kellett tartaniuk magu-
kat, a tűzre csak fát rakhattak, három órájuk 
volt elkészíteni a bablevest. 

A ételek értékelésekor a bab állagát, színét, 
sűrűségét és ízét vették figyelembe. Miközben 
az üstökben, bográcsokban főttek az ételek, 
ügyességi játékokat tartottak, a gyerekekkel 
animátorok foglalkoztak, a színpadon pedig 
művelődési műsort zajlott. A Biseri tambura-
zenekar dalai ezúttal is elvarázsolták és táncra 
perdítették a vásártér látogatóit. A szervezők 
az idén is igyekeztek megtartani a babfesztivál 
jótékonysági jellegét. Ezért a nagy üstből több 
mint háromezer adag babétel került kiosztásra 
a lakosság között, az önkéntes adományokat 

A bizottság értékelése szerint az FKL 
csapágygyár csapata teljesített a legjob-
ban, számos támogatónak köszönhetően 
értékes ajándékban részesültek. Második 
díjas az Andrea kft. lett, míg a harmadik a 
Komám és én nevet viselő csapat. Délután 
fellépett a szenttamási Drvena Banda, este 
pedig a népszerű Kerber együttes és Milica 
Pavlović koncertjét élvezhette a közönség.

Minden körülmény kedvezett a rendezvénynek

Lezajlott a babfesztivál 

Kedveztek az égiek azok a számára, akik fakanalat ragadtak szombaton, a vásár-
téren a Községi Idegenforgalmi Szervezet babfőző versenyén, de élvezhették a forró 
nyári délutánt azok is, akik csak egy kört tettek a rendezvény helyszínén. 

T. D.

Háromezer porció babétel A Góbor autószerviz versenyző csapata
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A budapesti Kisebbségi Jogvédő 
Intézet idén is megrendezi népsze-
rű nyári egyetemét, melyre elsősor-
ban felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatók, PhD hallgatók, pályakezdő 
jogászok és az őshonos nemzeti ki-
sebbségek védelmével már foglalkozó 
fiatalok jelentkezését várjuk az alábbi 
területekről: jog- és államtudományok, 
politológia, nemzetközi tanulmányok, 
esetlegesen egyéb, a kisebbségvéde-
lemhez kapcsolódó releváns terület. 
Cím: 1052  Budapest, Vármegye utca 
7. Vezetékes telefon:  +36 1 79 86 530, 
E-mail: jogvedo.intezet@kji.hu

Dr. WáGnEr TAMás

Nyári jogi 
egyetem

Az egyházközségi híreket 
a 4. oldalon olvashatják
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Pásztor Klaudia és Faragó Gábor
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Ünnepélyes keresztelés

A hét végén ünnepélyes keretek között megkeresztelték narát, 
szabó Arnold és Kalmár Klaudia leányát

61 éves osztálytalálkozót szerveztünk 
az Agro-Promet udvari helységében. 
Kevesen jöttek el, de akik igen, azok 
jól érezték magukat. Felidéztük a régi 
emlékeket, elbeszélgettünk.
Köszönettel tartozunk Jankovics sán-
dornak, a szervezőnek. Emlékezetes 
találkozó marad.               
FELső sor BALróL JoBBrA: 
Medvecki sándor, nagy nándor, Varga 
árpád, Bohócki István, Füstös Dénes, 
Majoros István, novák Ibolya, novák Fe-
renc, Papp Ferenc, Jankovics sándor
ÜLnEK: Bukta Magdolna, Zsadányi 
Katalin, Micsutka Borbála, Vasas rózsa, 
Hévizi Erzsébet

M. s.

61 éves osztálytalálkozó

Elfogyó lakosság
Az elmúlt két évtizedben Szerbia lakossága 1 millióval csökkent, ma 

becslések szerint 6,87 millió lakosa van az országnak. Pontos adatokat 
majd a hamarosan kezdődő népszámlálás után tudunk. Annyi azonban bi-
zonyos, hogy fogyunk. A hazai demográfusok számításai szerint Szerbiában 
2050-re 20 százalékkal is csökkenhet a népesség, amivel Szerbia a népes-
ségcsökkenés tekintetében a világelsők közé kerülne, írja a Danas.

Szakértők számára tehát nem vitás, a népesség drasztikusan csökkeni 
fog, ami két tényezőnek a következménye: nem születik elég gyerek és az 
ország állampolgárai külföldre távoznak. Ami a gyermekvállalást illeti, itt 
a döntő tényező az, hogy egyre későbbre tolódik az első gyermek válla-
lásának ideje. A 15 és 49 év közötti nők teljes népességéből a gyermek 
nélküli nők aránya 2011-ben 41,6 százalék volt, 2020-ban pedig 43,4 
százalék. Emellett, áll a jelentésben, a 2011-es népszámlálás adatai szerint 
a 30-34 éves gyermektelen nők amúgy is magas aránya (30,6 százalék) 
tovább nőtt, s már eléri a 36,5 százalékot.

Ugyanakkor, bár nincsenek pontos adatok arról, hogy Szerbia lako-
sai közül hányan hagyták el az országot, a legreálisabb becslések szerint 
is ez a szám 850 ezer körüli lehet. Ők a világ 82 országában élnek szét-
szórva. (Danas)

TÁMogATÁS A VAjDASÁgI SAjTóNAK
Hetven millió dinárral támogatja az idén a vajdasági médiumokat a 

Tartományi Tájékoztatási Titkárság. A nyertes pályázók tömegtájékoztatási 
projektumokra használhatják fel az összeget. Összesen 193 támogatási 
szerződést osztott ki az illetékes tartományi titkárság.

A pályázatok által egyebek között a szakmai színvonal fejlesztését 
és médiatartalmak gyártását támogatják, amire a Temerini Újság is tá-
mogatásban részesült. A részletek itt tekinthetők meg: www.kultura.
vojvodina.gov.rs/konkursi

A Temerini Újság megjelenéséhez 
pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési 
és Tájékoztatási Titkárság, Újvidék
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Egyházközségi hírek
A júniusi plébánia-hittanra várjuk június 10-én pénteken a IV.A osztályt 
15 órára, a IV.B osztályt 16 órára. Június 14-én, kedden várjuk a VII.A-B 
osztály lányokat 15 órára, VII.A-B osztály fiúkat 16 órára. Mindenki hozza 
a szentmisekartont.
Rózsafüzér ima lesz a telepi Lourdesi Barlangnál szombaton 18 órakor.
Kiváló lelkigyakorlat lesz Illés-nap után. Mijo Barada Horvátország-
ból Temerinbe látogat. Több évtizede járja a világot a XVI. Benedek pápa 
által megáldott közösség részeként. A lelkigyakorlaton az életszakaszaink 
gyógyulása lesz a téma. Júl. 22-én pénteken reggel kezdődik és júl. 24-én 
vasárnap este ér véget. Egész Vajdaságból, sőt még külföldről is érkeznek 
majd résztvevők. Szeretettel kérjük, hogy akinek van lehetősége egy-két 
messzebbről érkező vendégnek szállást adni, jelezze majd. A lelkigyakorlatra 
a jelentkezési lapokat megtalálják hátul a sajtó asztalon, de az interneten 
is jelentkezni lehet.
A jún. 16-án csütörtökön, Úrnapján a 18 órás szentmise után tartandó kör-
menetben az idén elsőáldozott lányok és fiúk ünnepi öltözékben vonulnak a 
Szentségi Jézus előtt, a lányok virágszirmokat szórva. Ezzel fejezzük ki mély 
tiszteletünket és hódolatunkat a szent ostyában jelenlévő Úr Jézus előtt.

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

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival!

Szombaton két bevásárlóközpontot is ki kellett üríteni Újvidéken 
bombariadó miatt. A Merkator és a Promenada bevásárlóközpontba is 
16 órakor érkezett a fenyegető üzenet.

A rendőrség kiürítette a zsúfolt üzleteket, a vásárlók és az ott dolgozók 
is az épületek előtt várták a fejleményeket. A rendőrség mindkét esetben 
azt állapította meg, hogy a riadó hamis volt, nincs robbanószerkezet az 
épületekben. (RTV)

Hamis bombariadók 
Újvidéken

Orosz kőolaj nélkül
Az Európai Unió új, Oroszország elleni szankciócsomagja miatt a 

Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) nem juthat hozzá orosz kőolajhoz, de 
a horvátországi Omišalj kikötőjén keresztül minden egyéb nyersolajat 
beszerezhet, erősítette meg a Tanjug hírügynökségnek a bányászati és 
energetikai minisztérium.

Az új szankciócsomag megtiltja az orosz nyersolaj szállítását minden 
kikötőn, tengeri útvonalon keresztül, a NIS pedig az omišalji kikötőbe 
érkező nyersolajból látja el a saját szükségleteit. Ez azt jelenti, nincs le-
hetőség arra, hogy a pancsovai kőolajfinomítót orosz kőolajjal lássák 
el, de a NIS az oroszon kívül bármilyen másik nyersolajat beszerezhet, 
ahogy már eddig is hozott be Irakból és más országokból – közölte a 
minisztérium. Az illetékesek közölték, mindent megtesznek az ellátás 
biztosítása érdekében.

Az elkövetkező időszakban az ellátási kérdések megoldásán kívül a 
kőolajtartalékok növelésén is dolgozni fognak, ami további biztonságot 
nyújthat, közölte a minisztérium. (Tanjug)

Egynapos kirándulás
2022. 6. 26.

SZENTENDRE
ISTVÁN, A KIRÁLY
(Budapesti Operettszínház)

Részvételi díj: 
49 euró/fő

062/747-655 (Attila)

APróHIrDETÉsEK
• Kis és nagy téglát keresek megvételre 4000–5000 darabig. Telefonszám: 
063/8-327-097.
• Jó állapotban levő 4 méteres bádog ladik eladó. Telefon: 063/15-94-094.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármilyen állapotban, csak papí-
rokkal. Telefonszám: 062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sándor utca 113-ban. A ház 260 m2-es, a 
telek 1500 m2. Telefonszám: 060/33-0-33-44.
• Temerin központjában ház eladó. Adaptációra vagy bontásra. ára 26500 
euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 197-ben, bejegyzett, a telek nagysá-
ga 680 m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapotban, 1990-es kiadásútól ré-
gebbit. Fizetés készpénzzel, azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mosógépeket, tévéket, tollat. Ház-
hoz jövök, azonnal fizetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. Telefonszám: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefonszám: 069/40-
74-944.
• Három éves nagy libák eladók, darabonként 800 dinár, leszállítás június köze-
pétől. Érdeklődni a 063/10-844-06-os telefonszámon.
• Mosusz japán kiskacsák eladók. Lehet a kacsamamával együtt (csokolá-
dé színű). Telefonszám: 063/414-301.
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Nyílik a medence
A helyi medenceközpont kezelőinek dolgozói e hónap 17-ig elvégzik 

a fürdőkomplexum területén jelenleg is zajló munkálatokat. Ekkorra 
tervezik ugyanis a helyi és a vidéki fürdőzők körében is népszerű me-
denceközpont megnyitását. Csakúgy, mint a korábbi években, nyitás 
után három napig térítésmentesen lehet majd igénybe venni az úszó- 
és termálvizes medencéket, de utána is jelképes lesz a belépő. A jegy-
árakról, valamint az idei évre tervezett munkálatokról Željko Džakula 
igazgatóval beszélgettünk.

 – sajnos több éven keresztül semmilyen jelentősebb beruházás 
nem történt a medenceközpont területén. Tavaly hatmillió dinár rá-

fordítással felújítottuk a játszóteret, újabb napernyőkkel bővítettük a 
meglévő állományt. És noha maga az úszómedence mindig tiszta és 
rendezett volt, mostanára már egyértelművé vált számunkra, hogy 
nagyobb felújítást igényel. Erre az anyagiakat a helyi önkormányzat 
biztosította. nem titkolt célunk egy gyermekmedence építése és fel-
szerelése, de ez már csak a jövő idényre készül el. 

Ezúttal sokkal inkább olyan hibákat szerettünk volna elhárítani, ame-
lyek, bár a látogatók számára nem feltűnőek, az úszómence állapota és 
annak karbantartása szempontjából nélkülözhetetlenek. 2007 óta most 
először cseréljük ki a vízszűrő rendszert és a nagyszivattyút, valamint a 
lyukas vízelvezető csatornarészeket. A mendence tisztítására alkalmas 
robotot már tavaly beszereztük, emlékeztett az igazgató.

A további munkálatok kapcsán elmondta, a melegvizes medence 
belsejére új burkolat kerül, az úszómendence körül pedig a Zmaj Jovan 
utca felől kitolták a kerítést, és még egy kaput nyitottak, hogy a fürdőven-
dégek onnan is beléphessenek. Az igazgató kiemelte, újabb 22 napernyőt 
helyeztek ki, napozóágyból pedig eddig már csaknem háromszáz van. 
Mint fogalmazott, egész nyáron lesznek programok, július elsején fellép 
a Lexington Bend, július 31-én vízi vetélkedőt tartanak, de csak úgy, mint 
tavaly, most is a medenceközpont lesz a temerini Jazzfesztivál egyik ál-
lomása augusztusban. A belépőjegy ára a felnőttek számára változatlan, 
azaz 250 dinár, míg a gyerekek és a nyugdíjasok a tavalyi 120 helyett 200 
dinárért vehetik igénybe a medence szolgáltatásait. A sokat emlegetett 
gyermekmedence kapcsán az igazgató elmondta, hogy az év második 
felében megkezdődik az építkezés, és a következő idény kezdetéig el is 
készül az. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a kerékpárlopások elkerülése 
végett a bejáratnál térfigyelő kamerát szerelnek fel. 

ácsi

Gyerek horgászversenyt tartottak szomba-
ton a téglagyári tónál. Héttől tizenkét éves korú 
gyerekek vették birtokukba a verseny ideje alatt 
a festői környezetet, akik miután elfoglalták a 
kijelölt horgászhelyeket, pecabotot ragadtak, 
és megkezdődött a verseny. A legfiatalabb kor-
osztály számára szervezett megmérettetésen két 
pecabottal indulhattak a gyerekek, a legered-
ményesebb versenyzőkre pedig értékes aján-
dékok vártak. 

A verseny civil kezdeményezés eredménye-
ként valósult meg. Melis Zsolt szervező külföld-
ről hazatérve mindig szívesen látogat el a tégla-
gyári tóhoz, amelynek halasítását is támogatta 
korábban. Elmondása szerint a most megszer-
vezett horgászversennyel a felnövekvő nemze-
dék körében szeretné népszerűsíteni a sportot. 
– Rendkívül elégedett vagyok, hogy ilyen nagy 
népszerűségnek örvend a verseny a gyerekek 
körében. Miután meghirdettük az eseményt rö-
vid időn belül meg is telt a jelentkezők névsora. 
Tizenhatan vesznek részt a megmérettetésen, és 
a tó minden horgászhelyén pecáznak a gyere-
kek. Nagy örömmel vártuk az érkezésüket, és 
legalább olyan izgatottan készültünk a mai nap-
ra, mint ők. Gyerekként én is sokszor vettem 
részt ilyen versenyeken, ezért jó ötletnek tar-
tottam, hogy hasonlót szervezzünk. Öröm látni, 
hogy a gyerekek jól érzik magukat a vízparton, a 

természetben. Remélem, hogy számos élménnyel 
gazdagodnak a nap folyamán. Nem mellékes 
az sem, hogy sok-sok ajándékkal készültünk a 
résztvevők számára.

A három legeredmé-
nyesebb versenyző pe-
cabotot és serleget kap. 
Ezenfelül egy kislány is 
van a versenyzők között, 
aminek végképp örülünk, 
ő is kap serleget. Okle-
velet és rövid ujjú pó-
lót pedig mindenki kap 
– mondta lapunknak a 
szervező. A verseny fő-
ként a fiúk körében volt 
népszerű. 

Vígh Zsombor már 
régóta ismerkedik a 
sporttal, de most először vett részt versenyen. 
– Nagyon szeretünk pecázni. Hétvégenként a 
testvéremmel el szoktunk jönni a vízpartra, hogy 
halat fogjunk. Bár a hal húsát nem szeretem, ez a 
sport nagyon tetszik nekem. Pecaversenyen még 
egyszer sem voltunk, ezért szerettük volna ezt is 
kipróbálni. Meglepően sokan vagyunk. Az imént 
fogtunk is egy kétkilós halat. Örülünk a fogásnak 
és várjuk, hogy még több hal akadjon a horogra 
– mesélte élményeit a fiatal horgász. 

Gyerekek horgászversenye Molnár Roland is most először vett 
részt horgászversenyen. Elmondása szerint 
a sporthorgászat rejtelmeit keresztapjától 
tanulja. – Örülök, hogy megszervezték a ver-
senyt. Tetszik nekem ez a sport, mert nyu-
galmas, és kint lehetünk a természetben. A 
keresztapám is horgász, ő már sok mindenre 
megtanított. Neki köszönhetően szerettem 

meg ezt a sportot. Jó lenne, ha máskor is 
szerveznének ilyen versenyt – mondta egy 
másik ifjú horgász.

A szombaton délelőtt megtartott gyermek 
horgászverseny eredményhirdetéssel és díjki-
osztóval zárult. Egy év múlva szeretnék ismét 
megszervezni, és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel elképzelhető, hogy jövőre már két 
napig fog tartani az ifjú pecások  téglagyári 
tavi versenye.

A gyerekek kedvelik a horgászást

Szerelési munkálatok a melegvizes medencében
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Civil kezdeményezés a téglagyári tónál

T. D. 
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–  A legutóbbi építési terv 2007-ből szárma-
zik, azonban a szakma ajánlása alapján tízévente 
érdemes felülvizsgálni ezt, hiszen ennyi idő alatt 
megmutatkoznak azok a hiányosságok, amelye-
ken mindenképpen változtatni kell. Ezenfelül a 
törvényi feltételek is módosultak, amit ugyan-
csak bele kell építeni a tervbe. A jelentéktele-
nebb változtatások közé sorolható bizonyos te-
lepülésrészek, negyedek utcanyomvonalának a 
megváltoztatása olyan irányba, hogy az közelebb 
legyen a valósághoz. Az ipari övezet területén be-
lül is történt változás, valójában kibővült. Ez fő-
leg az Újvidéki utca nyugati részére vonatkozik, 
ahol az új terv alapján újabb néhány hektárnyi 
terület ipari övezetté lett minősítve. 

A legnagyobb változás arculati szempont-
ból a főutcára vonatkozik, pontosabban azokra 
a sváb házakra és parcellákra, amelyek noha 
mindössze papíron, de „védelem” alatt állnak. 
A mostani terv készítésekor arra tettünk próbál-
kozást, hogy miként lehetne megmenteni ezeket 
a német házakat. Csakúgy, mint Temerinben, 
Járekon is megjelentek a társasházak építésé-
ben érdekelt beruházók. Értelemszerűen ezek a 
parcellák a legattraktívabbak, hiszen a központ 
kellős közepén vannak, így infrastrukturális 
szempontból is gyorsan felszerelhetőek. Az ur-
banisztikával megbízott tanácsos és jómagam 
fontosnak tartottuk azt, hogy ezeket az épülete-
ket, amennyire csak lehet, megőrizzük, ezért a 
regulációs terv összeállítása során kompromisz-
szumos megoldásra törekedtünk. Csaknem 35-

40 olyan sváb házról van szó, amely ily módon 
még megmenthető lenne. Az elképzelés szerint 
megtartanánk az utca felőli frontrészeket, az ud-
varba nyúló épületrészeket viszont lebonthatná a 
befektető, és oda lakószárnyat építhet. Ez valójá-
ban az újnak és a réginek az ötvözete, amit építé-
szetileg, magasságszintbelileg is sikerült arányba 
hozni. Az utcafronton tehát megőriznénk a ma-
gassági regulációt, a koszorúmagasságokat, azt 
a fajta homlokzati 
ritmust, ami ezek-
re a sváb házakra 
jellemző. Nyilván 
ebbe beletartozik a 
homlokzati plaszti-
ka is, amit kötelez-
nénk rekonstruál-
ni. A gyakorlatban 
tehát úgy néz ki a 
dolog, hogy ha a 
beruházó társashá-
zat szeretne építeni, 
akkor az utca felőli 
frontot kötelezően 
rekonstruálnia kell, 
visszaállítva az ere-
deti állapotot. Ezáltal a földszinten lehetővé válik 
üzlethelyiségek megnyitása, valamint egy tetőtéri 
szint kialakítása, ami kizárólag lakhatásra lenne 
alkalmas. Az udvarban pedig legfeljebb földszint, 
két emelet és padlástér alakítható ki. 

E két épületszárnynak az ötvözete azért le-

hetséges különösebb szintbeli ugrás nélkül, 
mert a valamikori házak belmagassága jóval 
nagyobb volt, mint a mai hagyományos házaké. 
Így tehát mikor az utcáról nézzük, egy arányos, 
harmonikus képet adhat. Erre történt most egy 
próbálkozás, aminek reményeink szerint ered-
ménye is lesz. A beruházók egyértelműen pro-
fitorientáltak, nyilván nem az ő szájízük sze-
rint lesz, de nekünk nem az a dolgunk, hogy 
kiszolgáljuk ezt a fajta profitéhséget, hanem 
az, hogy élhető, humánus környezetet teremt-
sünk. Azokból a visszajelzésekből, amit a je-
lenlegi tulajdonosoktól valamint egy-két beru-
házótól kaptunk, azt látjuk, hogy felkeltette a 
figyelmüket. Különösen a tulajdonosok azok, 
akik ebben nagyon sok fantáziát látnak. Most 
jön majd a próbaidőszak, meglátjuk, hogy ez a 
gyakorlatban hogyan működik – tette hozzá a 

szaktanácsadó, aki azt is elmondta, hogy ezek 
az előírások a befektetővel párhuzamosan a tu-
lajdonosokra is vonatkoznak, tehát egy esetleges 
építkezés során ők is kénytelenek megőrizni és 
rekonstruálni az utca felőli épületet.

ácsi 

Megmenteni járeki sváb házakat
 Döme Szabolcs urbanisztikai szaktanácsadót kérdeztük
A községi képviselő-testület legutóbbi ülésén bólintottak rá a képviselők Járek 

építési tervére, amely számos olyan újdonságot tartalmaz, ami meghatározó lehet 
a helyi közösség jövőbeni arculata tekintetében. Miért kellett revideálni a meglevő 
tervet, és vajon milyen új elemeket emeltek be a tervbe? A témáról Döme Szabolcs 
szaktanácsadót kérdeztük, aki részt vett a munkában.

Járeki sváb ház kapubejárattal

A Miasszonyunkról nevezett Bácskai nővérek általános főnök-
nője, Lívia tisztelendő anya vendégként jelen volt a pünkösd-
hétfői nagymisén, ahol is a Világi rend tagjaival megújították 
a fogadalmaikat.

Megújított fogadalomA felújított Kovács-kereszt

nagyszámú hívő, köztük gyerekek vettek részt a felújított Ko-
vács-kereszt pünkösd-napi megáldásán, vasárnap fél tizen-
kettőkor. Az eseményt a Gaudeamus gyermekkórus tette még 
ünnepélyesebbé lelkes énekével. A felújítás előtt álló út menti 
keresztek sorában a következő a telepi Hajduk-kereszt.

V. Z. V. Z.
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Nikola Tesla komor, szigorT su-
gárzó tekintetére vetett egy gyors pil-

lantást a sarki közértben. gertrúd néni még soha 
sem figyelte meg, hogy melyik bankóról mely szerb 
ismert vagy kevésbé neves tudós vagy művész 
bámul a képünkbe. miért is tette volna, hiszen vi-
lágéletében a dolgával foglalkozott, amiből aztán 
akadt bőven. A gyerekek, a jószágok, a semmi-
revaló férje, aki nem hogy az alkoholt nem vetet-
te meg, de még csak nem is otthon ivott, hanem 
Tóth Karcsi bácsi kocsmájában múlatta az időt a 
hajnali órákig. Több Tesla átment annak a kezén, 
mint bárkinek. Az asszony napszámba járt, a te-
henek alól a ganét hordta az udvar túloldalán lévő 
dombra, főzött a családnak, persze, csak abból, 
ami volt otthon. 

Öt perc alatt átéreztem a nyolcvanas éveihez 
közel járó asszony keserűségét, amit az orcáján 
lévő mély ráncok is egyértelműen és tagadhatat-
lanul bizonyítottak. A pénztár előtt várakoztunk, ott 
történt a gyors megismerkedésünk. Új ismerősöm 
napraforgóolajat szorongatott a kezében, szegény-
kém olyan erősen fogta, mintha az egy csecsemő 
lenne. – Itthon vannak külföldről az unokák, és sós 
lepényt (nálunk, a faluban így hívják a lángost) en-
nének, de az olajos doboznak már csak az alján 
van néhány csepp, a zsírt meg már olyan régen 
elhasználtam, hogy el is felejtettem, hogy a télen 
levágattam azt a hatalmas disznót – dicsekedett 
és panaszkodott is egyszerre. Összeszorult szívvel 
hallgattam a néni kálváriáját. Amíg mesélt, a marká-
ban lévő száz dinárosokat gyűrögette, őszintén, egy 
pillanatra meg is megijedtem, hogy a kisbevásárlás-
ra félretett pénzjegye rongyossá válik. És abban a 
pillanatban megértettem a valódi okát annak, hogy 
miért ilyen sürgős a boltlátogatás. 

– Aranyom, te is hallottad, hogy már a jövő hé-
ten háromszáz dinárra fölmegy az olaj ára? Reggel 
hívott a szomszédból a Margit, váltig azt állítja, hogy 
bemondták a hétórási hírekben. Gondoltam, mind-
járt veszek hármat, úgyis eláll ott a stelázson – új-
ságolta a szenzációs hírt beszélgetőtársam. Gyors 
számadás a fejemben, egy liter olaj most kétszáz 
dinár, szorozva hárommal, az hatszáz. Tehát ennyi 
pénzt kell ennek a szerencsétlen öregasszonynak a 
nyugdíjából félretennie, ha „kedvezményes” áron 
szeretne zsiradékhoz jutni. Ezek után abba már bele 
sem mertem gondolni, hogy mennyi lehet gertrúd 
néni havi bevétele, ámbár úgy feltételeztem, hogy 
olyan 25 ezer dinár közül mozoghat az ellátmány. 
Mellétrafáltam, méghozzá nem is kissé, de erről 
majd később. 

– Kocsival vagyok, szívesen hazaviszem – aján-
lottam fel a két keréken guruló szatyorba pakolgató 
néninek. Nem volt sok cucc nála, végül is komóto-
san hazahúzhatta volna, de kertelés nélkül igent 
mondott, szinte meg sem várta, hogy a mondat vé-
gére érjek. Társaságra vágyik, könyveltem el ma-
gamban, én meg aztán a nagy dolgomtól tényleg 

ráérek, úgyhogy már tessékeltem is ki a boltból az 
asszonyt a földút szélén cövekelő kocsim irányába 
mutatva, hogy: – arra tessék venni az irányt. még 
ma sem tudok választ találni arra, hogy miért von-
zott magához ennyire mágnesként gertrúd néni. a 
keserves életútja iránti kíváncsiság, vagy a sajnálat 
és az együttérzés a szegény, hétköznapjait tengető 
idős iránt? Elékszem, nem is olyan régen olvastam 
valamelyik napilapban, hogy Szerbia az idősek or-
szága, ahol minden ötödik lakos ehhez a populáció-
hoz tartozik. Vajon közülük hánynak van olyan élete, 
mint neki?Miből élnek, esznek, és milyen pénzből 
fizetik ki a gyógyszereket és a számlákat?

 – Kint van a fiam külföldön, de még nem nagyon 
találta fel magát, igaz, hogy munkába állt, de nem 
keres olyan sokat – törte meg a csendet és belső 
álmélkodásomat az anyósülésen velem együtt utazó 
most már mondhatni, ismerősöm, majd folytatta. – 
No, de egyébként sem kérnék tőle még egy parát 
sem, végső soron nem azért hagyott itt mindent, 
hogy az öreg és beteges anyjának küldözgesse haza 
az eurókat, még jó, hogy nem adott be az otthonba, 
mert azt nem élném túl – sorolta egyre a bánatát és a 
félelmeit. Szó szót követett, és mire az idős asszony 
háza elé értünk, már teljesen megnyílt előttem. – Ma-
rikát az az átkozott menye vitte el a palánkai öregek 
otthonába, mert demens volt a szerencsétlen, bor-
sos áron meg is fizették a félévi szolgáltatást, mert 
annyit bírt ki szegénykém, megölte a bezártság és 
a magány. Én mindig azt mondom, ha el kell menni 
egyszer, ide jöjjön értem a Kaszás. Itt éltem le az 
életemet, ebben a házban nincs olyan tégladarab, 
mely nem ment át az én kezemen is. kinek a tégla, 
kinek a flaskó – mondta pajkosan az öregasszony. 
Felettébb szembetűnő volt számomra, hogy az ura 
halála után, aki nem egész nyolc hónapja ment el 
örökre, már most olyan megkönnyebbült lelkiálla-
potban van, hogy még a poénkodás sem esik ne-
hezére. Sőt kimondottan jól is esik neki. Én például 
megboldogult anyósomnál láttam, hogy sok esetben 
a humor a legjobb gyógyír. 

egy kicsiT elkalaNdozTam, de ami-
kor gertrúd néni kávéval kínált, méghozzá 

olyan hangosan, hogy majd átszakadt a dobhártyám, 
mert nagyot hallott a szegény pára, másodpercek 
alatt visszaszálltam a realitás talajára. Miközben 
szürcsöltük a keserű feketét, ő tovább mesélt, pa-
naszkodott. – az utcában már egy asszony sem él, 
nekem meg a szívem megszakad, ha visszagon-
dolok arra, hogy milyen jókat bandáztunk régen a 
ház előtt a kissámlikon. Pletykáltunk, mert hát nem 
szégyen azt bevallani, de járt a kezünk is, horgoltunk, 
borsót, meggyet fejtettünk, attól függ, hogy éppen 
akkor minek volt a szezonja. Most meg csak ezt a 
vacak színes dobozt bámulom, de el sem tudom 
mondani, hogy mennyire idegesít a televízió, a hírek, 
meg az a sok-sok hazugság, ígéret, ami elhagyja 
egyesek száját. Tizennyolc ezer dinár nyugdíjból, 
mondd meg nekem, aranyom hogyan lehet meg-

élni? Az államtól becsurgott pénzt rögtön odafizet-
tem a fára, az orvos meg a múlt hónapban is egy 
kaszlira való orvosságot írt föl, ami nincs ám igyen, 
így a nyugdíj negyedét arra költöm, hogy most még 
ne dobjam fel a talpam. De már azt sem bánnám. 
legalább a gyerekek itt volnának, de nem lehetek 
olyan önző, hogy magamhoz láncolom őket, megke-
serítve ezzel egy négytagú család életét. mondtam 
is a fiamnak, menjetek, próbáljátok meg, majd ha 
honvágyatok lesz, hazajöttök. Mindössze arra kér-
tem, hogy alkalomadtán hozza haza az unokákat, 
hogy legalább őket lássam. Most is itthon vannak, 
majd sütöm nekik aztán a sóslepényt, azért kellett 
az olaj a boltból – emlékeztetett megismerkedésünk 
pillanatára az asszony, majd folytatta. 

– egy hetet lesznek itthon, annak persze, nem 
minden percét itt töltik, de nekem már az is elég, ha 
naponta egyszer beugranak hozzám, egy csókot le-
helnek az arcomra, és megkérdezik: – mamucika, 
hogy vagy? Ez az én hajtóerőm – nyugtázta öröm-
könnyektől ragyogó szemmel. Ittam Gertrúd néni 
szavait, a havi bevétele felett azonban még mindig 
nem tudtam napirendre térni. csodáltam és felnéz-
tem rá. azért, amiért ezeket a dolgokat ilyen köny-
nyedén kezeli, a nyomort, a kilátástalanságot és a 
magányt. Ez utóbbiról jut eszembe, nem is olyan 
régen ráakadtam egy kanadai tanulmányra, mely 
szerint a tartós magány úgy hat a szervezetre, mint-
ha naponta 15 szál cigarettát szívna el az illető. Va-
lóban érdekes hasonlat.

 – Mamucika, megjöttünk, de még nem érezzük 
a sós lepény illatát – két suhanc kölyök hangja hal-
latszott az udvarból. Kezet nyújtottak, illedelmesen 
bemutatkoztak, azonnal feltűnt, hogy aranyos unokái 
vannak gertrúd néninek.

 – Én pedig szeretném megköszönni a finom 
kávét és a szívélyes fogadtatást – nyúltam a ka-
bátomért és gyors léptekkel az ajtó felé vettem az 
irányt. Az asszony nem is marasztalt, egyértelmű, 
hogy élvezni akarta a szürke hétköznapokba hir-
telen besurranó fényáradatot, az unokák hangos 
kacaját, vagy talán egy-egy olyan bókot, hogy: – 
Mamucika, a te sós lepényed a legjobb a világon! 

– Ha erre jársz, gyerekem, fordulj be hozzám, 
látod, hogy a nagy dolgomtól ráérek – hívott meg 
újfent magához az asszony.

– Úgy lesz – bólintottam egy nagyot, de már 
nem voltam teljesen őszinte vele. Gondolatban 
máshol jártam, haza akartam menni, és jó erősen 
magamhoz szorítani a nagymamámat.    

Jelige: Pepita

A magányosan fogyatkozó százasok
Az itt közreadott irodalmi jellegű írás 

külmunkatársunk, ádám Csilla pályamun-
kája. A padéi Takáts rafael Magyar Kultúr-
kör által Keszég Károly újságíró, a napló 
hetilap főszerkesztője emlékére meghirde-
tett Közegellenállás című riportpályázatra 
küldte be.
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Nagyapa
BEVALLoM, HA MEsÉrőL VAn sZó, olykor én is lazítok a gyep-

lőn. rohannak velem a lovak, lobog a sörényük. Mert imádom a mesét. 
Főleg a gyerekkoromat idézi föl. Úristen, hogy milyen más világ volt 
akkor! Az emberek is egészen másképp gondolkoztak, a szónak súlya 
volt, a köszönésnek becsülete. Az idősebb embert ma a felnőttek már 
nemigen hallgatják, de a fiatalok még rácsodálkoznak egy-egy szavára. 
Az unokám megkérdi néha: „Hogy is volt akkoriban, nagyapa?” Hűsé-
ges hallgatóm, s én gyakran mesélek neki arról a másik világról. 

Meg újabban egyre többet a falumról: ő nem ismeri. Egy bácskai 
falu, széles utcákkal. „Tudod, kislányom, a templom előtt az utcán 
négy sorban állnak a hársak. s lent a falu szélén a Cigány bara, az a 
kis erecske olyan tiszta, hogy oda járnak a madarak inni. A kedves, 
mosolygós házak előtt meg kertek. A mama virágoskertjét, ha láttad 
volna!”

Tizenhat éves múlt az unokám, kék szeme van, csak ha haragos, 
akkor villan zöldre, akkor olyan, akár a vihar előtti Balaton. ő még hisz 
a mesében. És az emberekben. Eszményi hallgató ilyen beszédhez, 
nagyapó emlékezéseihez. A nyáron aztán elhatároztuk, hogy mi ket-
ten hazamegyünk abba a bácskai faluba, az én falumba: Temerinbe. 
A feleségem járt már ott többször, a fiam is ott töltötte a nyári szün-
időket valaha a nagymamánál, megmutatom most az unokámnak is 
a szülőfalumat. (…)

VárTUnK, VárTUnK, a múltkor aztán úgy döntöttünk, hogy útra 
kelünk. Csak néhány napos rokonlátogatásra. Készülődés, izgalom, 
a határon türelemetlen várakozás, végül felnyílt a sorompó előttünk. 
Ismerõs falvak, a gyermekkor öröme bennem, s feszült kíváncsiság 

meg sóvárgás is, nézem a vidéket, s amikor feltűnik a mi falunk tor-
nya, csak dadogni tudok. Így vagyok mindig, amikor hazaérek. Mert 
nekem az a haza. 

A régi kút, a schossberger tojássárga kőkerítése, a Csillag ven-
déglő, a mállott, régi iskola, ahová jártam cirill betűt tanulni, a tipegő 
öregasszony, aki szatyrával a boltból jön, és előre köszön, a néma, 
zárt parasztarcok, a félelemmel teli tekintetek. Jó érzés, hogy én itt 
sose leszek idegen. 

MásnAP nEKIVáGUnK A FALUnAK. Fogom az unokám kezét. 
A templomnál kezdjük, mutatom neki, melyik volt a zárda, ahol a 
lányokat valaha apácák oktatták: „És az a hársfasor?" – kérdi hir-
telen a kislány. Meghökkenek, hiszen nyoma sincs a templom előtt 
a hársfasornak. Pedig esküdni mernék rá, álmomban is mindig lát-
tam... Lépkedünk tovább csendben, behúzott nyakkal, s amint le-
érünk a falu végére, a volt Ferro-malomhoz, ahol az a kis erecske 
kanyargott, ahová a madarak jártak friss vizet inni: újabb döbbenet. 
nincs ott semmilyen patak, mutatom: gizgaz, régen bedőlt a kerítése, 
senki sem gondozza. „Esküszöm!” – tekintek a kislányra teljesen 
megsemmisülten. „A szívemben benne van ...” 

állunk szótlanul egymás mellett. Majd az unokám gyengéden be-
lém karol. „ne sírj, nagyapa ... Gyere, menjünk innen ...” Botorkálva 
indulok, jó is, hogy könnyel teli a szemem. Legalább nem látom, mit 
művelt itt az idő gonosz varázslata. 

És HIáBA ráZZáK száraz öklüket a falusi kútágasok, s ugat-
nak rám a mérges kutyák a kaput harapdálva, én továbbra is hiszek 
abban, hogy szívünkben tiszták maradnak mindig azok a régi kis 
patakok, és örökké illatoznak gyermekkorunk hársfái. Minden más 
csak hazugság. 

ILLÉs sándor  (1993)
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234. „Szőrös” Kovács Márton tanyája. – 
A Jegricska parti tanyán (241. sz. tanya) nevelke-
dett Kovács Márton (sz. 1902.), miután feleségül 
vette Zelenka Marcellát, az édesapjától örökségül 
kapott 40 hold és 523 négyszögöl-
nyi földet. Övé lett a falusi ház és a 
családi kripta is, azzal a föltétellel, 
hogy ezek fejében gondot visel a 
szülőkről, ha azok már munka-
képtelenek lesznek.

Kovácsék idővel gyarapították 
a vagyonukat. Az 1930-as években 
édesapja tanyájától délre egy új 
szállást épített magának, a föld-
je pedig a második világháború-
ig mintegy hetven holdat tett ki. 
A második világháborús földtör-
vény és a kötelező beszolgáltatás 
Kovácsékat sem kímélte. A család 
által megőrzött dokumentumokat 
feldolgozva időrendi sorrendben 
próbálom szemléltetni a tanyagaz-
da háború utáni embertelen gyötrődéseit.

Mártont a titói rezsim 1947. augusztus 29-én 
ötévi börtönbüntetéssel és 35.000 dinár pénzbír-
sággal sújtja, amiért nem szolgáltatott be 5000 
kg búzát, 243 kg árpát, 500 kg zabot és 8000 
kg kukoricát.

Az amnesztiatörvénynek köszönhetően 1948. 
március 12-én szabadult.

• Mivel Kovácsék az 1949-es terménykö-
vetelésnek is csak részben tudtak eleget tenni 
a családot 1949. október 13-án teljes vagyonel-
kobzásra, a családfőt pedig újabb börtönbünte-
tésre ítélték.

• 1949. október 15-én egy háromtagú bizott-

ság leltárba vette és lefoglalta a tanyán, valamint 
a falusi házban levő ingóságokat: mezőgazdasági 
gépeket, bútort, használati eszközöket, élelmet, 
ruhaneműt, még férfi alsónadrágot („gatya”) is 
stb. A tanyán 121, a falusi háznál 172 tételt.  

• 1949. december 16-án a család, bíróság 
útján visszakapott egy nadrágot (61-es leltárszám) 
egy férfi hálóinget (65-ös leltárszám) és hét szap-
pant (38-as leltárszám).    

•1949. december 19-én újabb bírósági hatá-
rozat értelmében Kovácsék az alábbiakat vehették 
újra tulajdonukba: két ágyat huzattal, az összes ru-
haneműt, egy szekrényt, egy asztalt, három széket, 
egy mosdót, három tányért evőeszközzel, egy só-
tartót, három vizespoharat, két bögrét, egy teknőt, 
egy üszőt, a falusi házat és egy hold földet.

•1950. január 30-án a feleségnek, Marcellá-
nak, a bíróság lehetővé teszi, hogy az örökségbe 
kapott bútorokat hazavigye az elkobzott tanyájuk-
ról, amit akkor a Haladás szövetkezet bitorolt.

• Egy 1950. március 3-án kiállított járás-
bírósági ítélet szerint Németh Antal pék átve-
hetett 2118 kg súlyú fát, miután bebizonyította, 
hogy ő azt még a lefoglalás előtt megvásárol-
ta Kovácséktól. Ekkor került sor az elkobzott 
38 hold föld státuszának a meghatározására is. 
(Prenosi se u korist opšte narodne imovine i 
predaje se na rukovanje Mesnom Narodnom 
Odboru u Temerinu). A mezőgazdasági gépek és 
felszerelések visszaszármaz-
tatását a bíróság elutasította, 
mondván, hogy nem gazda-
ságos annyi géppel mindössze 
egy hold szántót és a fél hold 

kertet elművelni. 
1950. július 18. A 

feleség börtönben levő 
férjének, Mártonnak 
szabadon bocsátására 
vonatkozó kérelmét a 

bíróság elutasítja, mondván, 
hogy azt csak az elítélt szemé-
lyesen, vagy az ügyész kezde-
ményezheti.

•1950. augusztus 13-én 
Márton szabadul a rezsőházi 
(Knićanin) börtönből.

•1953. május 7. A bíró-
ság helyt ad Kovácsék panaszának, hogy a négy 
évvel korábbi kisemmizés alkalmával a bizottság 
„tévedésből” nem vette jegyzőkönyvbe az eltulaj-
donított 25 pulykát, 30 kacsát, 20 gyöngyöst, 4 li-
bát és 125 különböző nagyságú baromfit. Vita volt 
akörül is, hogy kié a lefoglalás előtt világrajött 
kisborjú, a gazdáé, vagy az államé.

•A betegeskedő Márton a szabadulását kö-

vetően levéllel fordul a Helyi Népbizottsághoz, 
hogy adjanak neki vissza földet, mert egy hold 
földjéből nem tudja eltartani a családot. (A do-
kumentumok között erre vonatkozó választ nem 
találtam.)

Kovács Márton menye, Lajos gyermekének 
felesége, Illés Margitka a következőket meséli 
apósáról és családjáról Varga József újságírónak, 
a Temerini Rádió riporterének:

„ … Nekem volt fiúm, akivel leveleztem, a 
Kovács Lajos. Úgy ment el, mint parti-
zán, petőfista, a saját ruhájában vo-
nult be. Horvátországban még harcol-
tak is. Én olyan szépen tudtam írni, 
hogy lassan ezek a levelek szerelmesle-
velek lettek. Amikor két évre rá haza-
jött szabadságra, megkérte a kezemet, 
anyámék meg hozzáadtak. 1948-ban 
meg is esküdtünk, és akkor kimen-
tünk a szállásra. Nekik nagy tanyájuk 
volt, de én nem tudtam, hogy hol van 
ez a tanya, én ott még nem voltam. 
Kedden volt a lakodalom, utána való 
hétfőn mindent elvitt a beszolgálta-
tás. Két ökrük volt, rápakoltunk az 
ökrösszekérre, és mint Petőfi mond-
ja, a két ökör lassacskán ballagott, 
engem a frász majd megfogott, hogy 

se gyeplő nincs, senki nem vezet, hova visz-
nek engem ezek az ökrök? De azok tudták az 
utat. Az anyósom már kint várt. Akkor szépen 
összepakoltunk egy kis szobába, és akkor az 
anyósomék otthagytak bennünket. Ott marad-
tunk. Az én uram ökrös ekével szántott, volt 
még egy tehén, voltak disznók meg baromfi. 
Hatalmas nagy tanya volt. 

Kiírták a beszolgáltatást. Beszolgáltatta az 

én apósom azt, amit kiírtak, de újra kiírtak 
megint húsz mázsát, akkor azt megvette és be-
vitte. Azután kijöttek a padlást lesöpörni, mert 
hagyott egy kevés magnak valót. 

A rész befejezése 
következő számunkban

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

Követelt Beadott Tartozás
Búza 9055 6842 2213
árpa 1272 1243 29
Zab 1377 1243 134

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-36.)

A kisemmizés magasiskolája
Fehér-árok határrész tanyái

Kovácsné Zelenka MarcellaKovács Márton

Az eltulajdonított ingóságok leltára, a kárvallott feljegyzése
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ka, a Varga Somogyi és az Elek 
család elh. tagjaiért.
15-én, szerdán  8 órakor: Szűz-
anya tiszteletére hálából.
16-án, csütörtökön, ÚRNAPJA 
18 órakor: Ünnepi szentmise a 
népért, majd ünnepélyes Úrnapi 
körmenet.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VARGA 
(ÖKRÉSZ) Rozália 

(1930–2022)

Csak egy emlék 
maradt minden, 
egy gyönyörű emlék, 
az, hogy itt éltél 
köztünk és velünk lehettél.

Csak egy vallomást 
mondunk: szívünkben 
élsz mindörökké.

Gyászoló szerettei, 
lányai, Erzsi és 

Rózsa családjukkal
Kanada–Temerin

Temetkezési vállalat, Népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

VíGh László 
(1953–2022. 5. 31.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!

Plébánia: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Rohan az idő, de te velünk 
vagy, szívünkben és emlé-
keinkben drága unokánk

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Tudjuk, hogy figyelsz ránk 
onnan fentről, 
s meghallgatod bánatunk. 
De az lenne a legszebb 
mégis, ha tudnánk, 
hogy minden nap láthatunk.
Csendes béke őrizze 
álmodat, s hozzon 
nyugalmat megannyi 
szívnek, mi összetört.

Szomorú tatid és mamid 

EMLÉKEDRE
Szomorú kilenc éve, hogy 
nagyon hiányzol közülünk

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Kedves szép emléked 
szeretettel őrizzük: 

Árpi sógor, Beti nena, 
Elina és Evelin

FÁJÓ SZíVVEL BÚCSÚZUNK
drága jó édesapámtól és nagyapámtól

VíGh Lászlótól 
(1953–2022)

Rendkívül nehéz küzdelem van mögöttünk. Nem is küzdelem, 
hanem háború. Itt most sokkal többről van szó. Lehetetlen 
ugyanis háborút nyerni olyan ellenséggel szemben, amely 
láthatatlan és amely szabálytalanul jár el.
Ilyen feltételek mellett borítékolható, hogy ez az ellenfél 
megszerezte a fizikai győzelmet. Viszont, esélye sincs arra, 
hogy az erkölcsi diadal az övé legyen.

A háború igazi győztese ugyanis te vagy édesapám, 
nagyapám, aki folyamatosan bizonyította, hogy sok kisebb 
taktikai csatát meg lehet nyerni.

Elsöprő morális sikered a végtelenségig való kitartásod, 
a betegséged zokszó nélkül való viselése, a panaszkodás 
mellőzése és az emberi méltóságod utolsó pillanatig való 
megőrzése hozta. Édesapám, nagyapám, számunkra
a legnagyobb harcossá és hatalmas 
példaképpé emelkedtél! Elgondolkodtunk, hogy milyen 
tulajdonságok segíthetik az embert ilyen erőhöz.

Apu, tata, te a közösségi összetartás jelképe, a társaság és a 
család központja voltál. Kiemelnénk a higgadt és logikus 
gondolkodásodat. Végül, de nem utolsósorban megemlítenénk 
az együttműködési hajlandóságodat, a bölcsességedet, 
a nagy fokú segítőkészségedet, a kitartásodat és szorgalmadat, 
a becsületességedet és a takarékosságodat, valamint a nagy 
fokú humorérzékedet és a zene iránti szeretetedet.

Úgy érezzük, hogy egy dolog közös mindannyiunkban. 
Bennünk él szellemi örökséged. Az óriási tudástárad és az 
életvezetési tanácsaid.

Apu! Tata! Kérünk, hogy nagyon vigyázz magadra. 
Örökké szeretni fogunk és soha nem felejtünk el téged.
Mindent köszönünk neked. Ég veled!

Szerető lányod, Évike és unokád, Attila

Miserend
10-én, pénteken 8 órakor: 
†Mikustyák Sándor, Móricz Jo-
lánka és elh. hozzátartozók; 19. 
ó.: Karizmatikus imaóra a plébá-
niatemplomban.
11-én, szombaton 8 órakor: A 
hét folyamán elhunytakért; va-
lamint: †Varga Gábor és László; 
vaalmint: †Rencsár Béla kánto-
rért, az elh. Rencsár és Tóth szü-
lőkért és elh. hozzátartozókért.

12-én, Szentháromság-
vasár-nap, Telepen 7 óra-
kor: Elsőgyónók és szüleik 
(elsőgyónási hálaadás telepen); 
Plébániatemplomban 8.30 óra-
kor: †Ballagó diákokért (nyolca-
dikosok ballagása); 10 órakor: 
Népért (elsőgyónási hálaadás a 
plébániatemplomban).
13-án, hétfőn 8 órakor: Egy 
szándékra.
14-én, kedden 8 órakor: †Var-
ga Somogyi István, Elek Francis-

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS

JÁNOSINÉ ÖKRÉSZ Ilona 
(1932–2000)

JÁNOSI János 
(1931–2015)

Huszonkét éve, hogy nincs közöttünk édesanyánk, 
illetve hét éve édesapánk

Ez a gyertya most értetek égjen, 
kik fent laktok már a magas égben. 
Kik vigyáztok ránk onnan fentről, 
s a lelkünkhöz szóltok a végtelenből.

Szerető lányotok és fiatok családjaikkal

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, 

édesapám és nagyapám május 31-én elhunyt.

VíGh László  
(1953–2022)

Ezúton mondunk köszönetet a testvéreknek, az összes rokon-
nak és családjaiknak, barátoknak és munkatársaknak, akik 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, segítőkészségükkel és 
szeretetükkel. Hálásak vagyunk azért is, mert folyamatosan 
velünk voltak az elmúlt hetekben, hónapokban, években is.
Külön köszönet dr. Zekić Kókai Tímeának önzetlen és kitartó 
odaadásáért, valamint dr. Tanja Radovanovićnak és dr. Varga 
Planinčić Évának, akik igyekeztek minden tudásukkal enyhí-
teni fájdalmunkon, állandó jelenlétükért és odaadásukért.
Köszönetet mondunk az újvidéki City cukrászda dolgozóinak, 
a Fácán vadászegyesületnek és az FKL dolgozóinak is.

Szerető felesége, Erzsébet, lánya, Éva 
 és egyetlen unokája, Attila
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt 
hagytál bennünket drága jó 
édesanyánk

SZLIMÁK Zsuzsanna 
(1963–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp 
a szemünkben érted él,
egy gyertya 
az asztalon érted ég.

S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged!

Örökké szerető 
gyermekeid, Árpi 

és Timi családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban elmúlt egy év, 

hogy itt hagyott bennünket drága jó édesanyánk

SZLIMÁK Zsuzsannna 
(1963–2021)

Köszönöm anyám
Emléked az idő tőlem elrabolja, 
nincs már ki féltőn, óvón átkarolna. 
Tested enyészeté, porlad lenn a sírban. 
Ki ringattál egykor, halkan dalt dúdolva, 
fáradt kezed, arcom többé nem simítja.

A sírodnál köszöntelek drága, jó Anyám, 
Köszönöm az életet, amit testedből adtál. 
Köszönöm az éveket, a fájón szépeket, 
minden féltő szavad, s a kedveset. 
Minden mosolyod és bús könnyedet, 
nekem adtál mindent, amit csak lehetett.

Száz emlék súlya nyomja sajgó szívem, 
mit Tőled kaptam, meg sem köszönhetem. 
Itt hagyom a könnyeim harmatként a síron, 
öleljen a holdsugár, a nap fényével simítson. 
Szerettelek nagyon, amíg csak éltél, 
Legyen áldott a föld, hova megpihenni tértél!

(Nagyné Kiss Erzsébet verse)

Örökké szerető lányod, Timi és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, 

aki 4 éve hiányzik az életünkből

hORVÁTh Sándor 
(2018–2022)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc éve, hogy nagyon hiányzol

VARGA Gábor 
(1992–2013)

„Elszöknek a percek, elszöknek az évek, 
s egyszer csak nyár helyett örök hideg tél lesz. 
Tél, mely fagyba zár szívet, lelket, testet, 
hogy azok dérezüst álmukból fel ne ébredjenek.

Látod kedves, hogy elrohan mellőlünk az élet, 
maholnap nem leszünk, csak halvány emlékképek, 
amik úgy foszlanak szálaira, mint a délibáb, 
amelyre ráveti a fénylő nap ékes sugarát.

Ezért hát becsüljünk meg minden egyes napot, 
mert abban a tél-világban, ahol megdermed a szív, 
nem lesz már semmi, ami minket boldogít.”

(Kun Magdolna)

Rád örökkön örökké emlékezünk!

Édesanyád és testvéred, Lacó

MEGEMLÉKEZÉS
Kilenc éve, hogy nincs kö-
zöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
hogy fiatalon tört 
ketté az életed.

Fájdalomként hasít belénk 
miért nem kaptál az élettől 
mégy egy esélyt.

Minden szál virág, 
mit sírodra teszünk, 
elmondja, mennyire 
hiányzol nekünk.

Nyugodj békében!

Gyászoló Erzsi mamád, 
bátyád és ángyod

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

TÓTh (PAPP) Etelka 
(1944–2021)

TÓTh János 
(1939–2022)

6 hónapja 5 hónapja

Angyalok suhannak  
gyertyaláng fölött, 
a jövő előtt, a múlt mögött.
Emlékszünk azokra, 
kik nincsenek közöttünk, 
talán lelkük röppen itt fölöttünk.

Szeretteik

Törékeny angyalként 
vigyáznak ránk, mindegyik 
lélekért égjen egy láng. 
Így őrizzük őket szívünkbe 
zárva, ég értük esténként 
egy gyertya lángja.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok szerető férjemtől

VíGh Lászlótól 
(1953–2022)

Megállt egy szerető szív, mely értünk dobogott, 
pihen a két áldott kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
búcsúzni sem volt időd. 
Elmentél tőlünk messzire, feledni téged nem lehet, 
csak letörölni az érted hulló könnyeket.

Legyen áldott és békés a pihenésed!

Fájó szívvel búcsúzik tőled szerető feleséged, Erzsébet



1. Novi Sad 1921 30 19 7 4 52:24 64
2. Podunavac (Belegiš) 30 16 6 8 32:20 54
3. Donji Srem (Pećinci) 30 15 5 10 45:33 50
4. Hajduk (Divoš) 30 13 10 7 52:31 49
5. Radnički (Šid) 30 13 6 11 45:34 45
6. Sloga (Erdővég) 30 12 8 10 40:33 44
7. Sloboda (Donji Tovarnik) 30 12 4 14 47:42 40
8. Jedinstvo (Piros) 30 12 4 14 33:35 40
9. Radnički (Újpazova) 30 10 8 12 35:35 38
10. Sloga  30 11 5 14 37:50 38
11. Veternik 30 10 7 13 41:53 37
12. Dunav (Stari Banovci) 30 11 4 15 24:47 37
13. Mladost 30 10 6 14 34:52 36
14. Indeks (Újvidék) 30 10 5 15 38:45 35
15. Cement (Belcsény) 30 9 7 14 30:38 34
16. Budućnost (Salaš Noćajski) 30 8 6 16 41:54 30
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–NOVI SAD 2:4 (1:2)
A Sloga a tavaszi idényben lé-

nyegesen gyengébb eredményeket 
ért el, mint az ősziben, az utolsó 
fordulóban a bajnoktól kapott ki. A 
temeriniek a 12. forduló után még 
elsők is voltak a táblázaton, az őszi 
szezont követően 26 ponttal az ötö-
dik pozícióról mentek a téli szünet-
re, végül pedig a tizedik helyen fe-
jezték be a pontvadászatot.

hAJDUK (Divoš)–MLADOST 
2:4 (1:1)

A járekiak a csodával határos 
módon harcolták ki a bentmaradást 
a Vajdasági ligában. Ehhez az utol-
só fordulóban nyerniük kellett az 
élmezőnybe tartozó Hajduk pályá-
ján, és emellett bízniuk kellett ab-
ban, hogy az előttük levő csapa-
tok közül kettő nem nyer az utolsó 
meccsén.

A végén megvalósult ez a for-
gatókönyv, hiszen a Mladost 4:2-
re nyert Divošon, illetve a belcsényi 
Cement és az újvidéki Indeks sem 
tudta begyűjteni a három bajnoki 
pontot (Radnički (Šid)–Cement 
2:0 és Budućnost (Salaš Noćajski)–
Indeks 2:2).

A járekiak jól hajráztak, meg-
nyerték az utolsó öt bajnoki találko-
zójukat és végül a bentmaradást érő 
13. helyen fejeztek, noha az idény 
során szinte végig kieső helyen áll-
tak. Az alacsonyabb osztályba az 
Indeks, a Cement és a Budućnost 
csúszott vissza. A bajnok Novi Sad a 
magasabb rangfokozatba került.

Újvidéki liga

TSK–SLAVIJA (Újvidék) 1:2 
(1:0)

A Slavija hajrában szerzett gól-
lal szerezte meg Temerinben a 
győzelmet, amivel bebiztosította a 
bajnoki címet. Az újvidékiek két 
fordulóval az idény vége előtt be-
hozhatatlan előnyre tettek szert a 
táblázat élén.

A küzdelmes találkozót a vendé-
gek kezdték jobban, a 13. percben 
eltalálták a felső lécet. Fél órányi já-

ték után Tatić még a kapu fölé vágta 
a bal oldalról magasan beívelt lab-
dát, pár percre rá azonban a hazai-
ak egy bombagóllal megszerezték a 
vezetést. Tomić pár csel után mint-
egy 25 méterről a kapura bikázta a 
labdát, amely a jobb felső sarokba 
vágódott, a vendégek halóőrének 
esélye sem volt a védésre.

A térfélcsere után az újvidé-
kiek voltak veszélyesebbek, több 
helyzetet kihagytak, a 75. percben 
azonban egy fejjel szerzett góllal si-
került kiegyenlíteniük. Hatalmasat 
hibázott a partjelző, aki lest intett 
abban a helyzetben, amikor rajta 
kívül mindenki látta, hogy Bukvić 
nem tartózkodik lesen, és ezzel 
megfosztotta a balszélsőt a lehe-
tőségtől, hogy betaláljon a hálóba. 
A Slavija a mérkőzés utolsó pilla-
nataiban szerezte a második gól-
ját. A bírói ráadás hatodik percé-
ben Perišić kiöklözte a labdát a 
tizenhatosból, Stojičić, a vendégek 
támadója pedig a kapuba emelte 
a labdát. A csereként beálló játé-
kos megszerezte második találatát 
Temerinben és egyben bebiztosí-
totta csapatának a feljutást a ma-
gasabb osztályba. A Slavija négy év 
szünet után lesz ismét a Vajdasági 
liga déli csoportjának a tagja.

A TSK-ra két mérkőzés vár a 
héten. Szerdán 18 órai kezdettel 
a sajkásgyörgyei Bačka vendég-
szerepel Temerinben, szombaton 
18 órától az utolsó fordulóban 
pedig a Dinamo lesz az ellenfél 
Tiszakálmánfalván. A TSK a ne-
gyedik vagy az ötödik helyen fe-
jez. Két fordulóval az idény vége 
előtt a Slavijának 76, a Šajkašnak 
69, a Tatrának 66, a TSK-nak 56, a 
Fruškogoracnak 52 pontja van.

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

Újvidéki városi liga

SIRIG–hAJDUK  
(Gardinovci) 3:0

A listavezető szőregiek a követ-
kező, 28. körben a Proleterrel ját-
szanak Bánostorban. A bajnokság-
ból még három forduló van hátra.

T. N. T.

óbecsén szervezték meg a Top 12-es versenyt, amelyen minden 
kategóriában az ország 12 legjobb asztaliteniszezője indulhat. 
orosz András aranyérmes lett a fiúk ifjúsági versenyében, úgy, 
hogy a 11 mérkőzéséből tízet megnyert és csak egyet veszített 
el. Érdekesség, hogy öt találkozót szoros csatában, 3:2-re nyert 
meg. (orosz András az ország legjobbjának járó serleggel.)

Orosz András aranyérmes

Idényvégi árkedvezmény a

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

kertészetben!


