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A ballagó diákok vasárnap délelőtt 
részt vettek a hálaadó szentmisén, dél-
után pedig az utolsó osztályfőnöki óra 
végén utoljára szólalt meg számukra az 
iskolacsengő, jelezvén, hogy végleg bú-
csúzniuk kell, és életük alakulása mos-
tantól a saját kezükben van. A 8.a és a 
8.b osztály diákjai osztályfőnökeik, ta-
nítóik és az igazgató kiséretében vonul-
tak be az iskolaudvarba, ahol a szülők, 
nagyszülők, a rokonság és a jóbarátok 
vártak az ünneplőkre. Az udvarban fel-
állított és alkalomhoz illően feldíszített 
színpadon alkalmi műsor keretében 
köszöntek el iskolájuktól. Az ünnepsé-
gen jelen volt Pásztor Róbert, a köz-
ségi képviselő-testület elnöke, Urbán 
Izabella, az önkormányzat oktatással 
megbízott felelőse, Urbán Gyula, az 
iskolaszék elnöke, Szöllősi Tibor és 
Sáfrány Dávid tisztelendő atyák, az is-
kola tanári kara, a meghívott vendégek 
és a műsor támogatói. Az ünnepi mű-
sor elején most is felcsendült a diák-

himnusz, majd a hetedikesek búcsúja 
következett. Szavalatokkal és kedves 
gondolatokkal köszöntek el ballagó 
diáktársaiktól. A folytatásban az isko-
la zenekara is bemutatkozott Kövesdi 
Renáta zenetanárnő vezetésével.

A folytatásban a nyolcadikosok visz-
szaemlékezései következtek. A balla-
gók mesébe foglalták az elmúlt nyolc 
év jelentős mozzanatait. A meséből ki-
derült, hogy miként tért be 
ötven kicsi vándorévekkel 
ezelőtt a tudás várába, és 
hogy milyen izgalmak vár-
tak ott rájuk.

Vasárnap tartották a végzős tanulók ünnepélyes ballagását

Elbúcsúztak a nyolcadikosok

Ötven ballagó diák tiszteletére öltözött ünneplőbe vasárnap délután a 
Kókai Imre Általános Iskola. A nyolcadikos diákok végleg búcsút intettek 
annak az intézménynek, ahol nyolc éven át megannyi tudással, élménnyel 
és kedves emlékkel gazdagodtak. A diákok elindultak a felnőtté válás útján, 
szeptembertől pedig már új kihívásokkal kell szembenézniük. A feladatok 
és nehézségek többségét innentől kezdve egyedül, az itt szerzett tudásuk és 
tapasztalataik alapján kell megoldaniuk. 

Ma véradás
A Vöröskereszt Temerini Szervezete értesíti az 

érdekelteket, hogy ma, június 16-án véradási akciót 
tart 16–18 óra között az Ifjúsági Otthon nagytermé-
ben. Kérik a vérplazmát adni szándékozókat, hogy 
vigyenek magukkal maszkot!

PAPírgyűjTők figyelmébe
Mivel többen is jelezték, hogy a bombariadó miatt 

nem hozták el a papírt az iskolában elhelyezett konté-
nerbe, úgy döntöttünk, hogy pénteken megismételjük a 
papírgyűjtési akciót. A konténer az iskolaudvarban fog 
állni reggel 8 és délután 5 óra között. Oda dobható be a 
feleslegessé vált papír.

Z. A.

birkAPAPrikáSfőző-verSeny

Időpont: 2022. június 18.
Helyszín: Jungle CLUB
Nevezési díj: 4500 dinár

Nevezési határidő: június 15.
Bográcsállítás: 9 óra
Főzés kezdete: 10 óra

A szervezők 6-8 fős csapatok 
jelentkezését várják.

Eladásra is készülni fog birkapaprikás, 
ezt 13 órakor vásárolhatják meg 

az érdeklődők a helyszínen, 
adagonként 500 dináros áron.

Jelentkezni lehet:
Moisko Árpádnál, 063/71-36-825 és 

Nagy Zoltánnál, 060/04-30-810.

A ballagó nyolcadiko-
sok az igazgatóval és 
a tanári kar tagjaival 
együtt hálaadási misén 
köszönték meg a nyolc 
év tartalmas iskolai kép-
zését Va
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A 30 éves HAgyoMÁNNyAL reNdeLkeZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika rakic Bs vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.

érkezik a lecsapolási illeték
Elkezdte postázni a lakosságnak az idei évi vízlecsapolási illetékre 

vonatkozó végzéseit a Vajdaság Vizei Közvállalat. Ha a polgárnál nem 
történt vagyoni változás, a küldött végzésen az összeg megegyezik a ta-
valyival. Amennyiben tartozás van, arról külön értesítést kapnak július 
közepéig az érintettek.

A küldeményeket a törvény értelmében személyesen kell kézbesíte-
ni. Amennyiben a polgárt a postás másodjára sem találja otthon, akkor 
értesítést hagy, a végzés pedig visszakerül a feladóhoz. Ebben az esetben 
bármely postahivatalban lehet kérni a dokumentum másolatát – áll a köz-
vállalat közleményében. Az esetleges kérdésekkel a polgárok a vállalat 
ügyfélszolgálatához is fordulhatnak az ingyenesen hívható 0800/21-21-
21-es telefonszámon. (021.rs)

Végre csapadék
Mezőgazdasági helyzetkép

A tavaszi vetésű kapásnövények számára pillanatnyilag van 
elég nedvesség a talajban, a kérdés csak az, hogy meddig. Heti 
húsz-huszonöt liter csapadék lenne az optimális – tudtuk meg 
TóTH lászló agrármérnöktől, akit egyebek mellett az időszerű 
munkálatokról, a határképről és a vetésszerkezet átalakulásáról 
kérdeztünk. 

– Júniusban eddig húsz liter esőt mértünk. A napokban tapasztalt nyári 
záporok igen változóak, egyes határrészeken több, máshol kevesebb csapa-
dék esik. Az ötvenéves átlag szerint júniusra 84 mm esőnek kellene esnie, 
ennek mi csak a negyedét kaptuk eddig. Természetesen szükség lenne további 
csapadékra, hiszen a növények most vannak a legintenzívebb fejlődésben, 
ilyenkor nagyon sok nedvességet igényelnek. A meleg adott, jók a hőfokok 
nappal és éjszaka is, ez tökéletes az intenzív fejlődéshez. Az őszi kalászoso-
kon már csak részben segít a csapadék, mert a vegetáció vége felé tartanak, 
és csak idő kérdése, hogy mikor kezdődik az aratás. Az árpa betakarítása 
egyes határrészekben már meg is kezdődött. Az őszi káposztarepcén és a 
búzán talán segíthet még egy kicsit a csapadék.

• milyen összképet mutat most a határ?
– A határ ilyenkor a legszebb. Vége felé járnak a növényápolási mun-

kálatok a tavaszi vetésű növényeknél, ezek a növények intenzív fejlődést 
mutatnak, a gabonafélék szépen zsendülnek, sárgulnak.

• A befektetési költségek drágulásával átalakult-e a vetés-
szerkezet?

– Kezd megjelenni mifelénk is az olajrepce, az őszi vetésűeket próbálták 
a gazdák egy picit növelni, habár az első félévben ennek nem kedvezett a 
csapadékhiány. Januárban és februárban is nagyon kevés eső esett, már-
ciusban nem volt egyáltalán csapadék, hasonlóan kevés hullott áprilisban 
és májusban is. A tavaszi csapadékhiány jelentősen kihatott az őszi vetésű 
növényekre. Különösebben nem alakult át a vetésszerkezet, a kukoricá-
tól többen elálltak, de nem az időjárás, sokkal inkább a befektetés miatt, 
hiszen megdrágult a műtrágya, a vegyszer, a vetőmag és az üzemanyag is. 
A kukorica sokkal nagyobb befektetést igényel mint a szója, ezért lehet, 
hogy ez utóbbiból többet vetettek. Az őszi vetésű kalászosok és az olajrepce 
területe csak minimálisan növekedett az előző évhez viszonyítva. 

• melyek most az időszerű teendők a határban?
– Az aratásra készül most mindenki, előfordulhat, hogy az árpát már a 

jövő hét elején elkezdik aratni, a hónap végén pedig a búzafélék következ-
nek. Az árakról sajnos még semmit sem tudunk, de bízunk benne, hogy 
kedvezőbbek lesznek, mint az elmúlt években. ácsi

Sorozatos balesetek

Szinte heti rendszerességgel történik kisebb-nagyobb bal-
eset a Petőfi sándor és a Nikola Pašić, illetve a rákóczi Fe-
renc utcák kereszteződésében. A forgatókönyv szinte mindig 
ugyanaz: a szabálytalankodó sofőrök a mellékútról kihajtanak 
a főútra (Petőfi sándor u.). valójában semmilyen intézkedés 
nem történik az esetleges nagyobb baj megakadályozása ér-
dekében. A környék lakói forgalmi jelzőlámpa felállítását sze-
retnék kérni. A képen a legutóbbi koccanásos baleset egyik 
sérült járműve.

Két nap alatt két helyszínen mutatta/mutatja be Tyúklétra, avagy mi 
csorog a nyakunkba című előadását a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület Jáccunk Truppja. Június 15-én, szerdán, az esti órákban a Jadran 
színpadon láthatta a szabadkai közönség. Ma, csütörtökön, Bácsalmásra 
utazik a csapat, hogy ott is előadja a népszerű darabot. A magyarországi 
vendéglátók márciusban Jánoshalmán figyeltek fel a temeriniek színpadi 
játékára, amikoris ott egy színjátszó szemlén mutatták be a Tyúklétrát.

ácsi

A jáccunk Trupp 
vendégszereplései

Hetek óta épül a főutcán a staro Đurđevo-i-kutak és a járeki 
iparinegyed közti vízvezeték. A képen Járek főutcája.
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Épülő vízvezeték
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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!

Savanović
vásároljon a tavaszi program virágaiból 
muskátlit, petúniát, begóniát stb.

Az állandó kínálatban találhatók 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

jelentkezz a magyar Tanszékre!
Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken az idén 20 állami 

költségvetéses (büdzsés) és 5 önköltséges hallgató tanulhat tovább. A 
felvételire június 21-étől 23-áig lehet jelentkezni az újvidéki Bölcsé-
szettudományi Karon (Filozofski fakultet, Dr. Zoran Đinđić u. 2.) 8 és 
13 óra között. Mindenkit várnak, aki újságíró, könyvtáros, művelődési 
menedzser, magyartanár, szerkesztő, lektor, korrektor szeretne lenni, 
vagy szívesen dolgozna a művelődési élet bármely területén, de fontos 
kiemelni, hogy a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken szerzett képes-
ségek más területeken is kiválóan kamatoztathatóak.

Bővebb tájékoztatás a Tanszék Facebook-oldalán www.facebook.
com/ujvidekimagyartanszek vagy a kari honlapon www.ff.uns.
ac.rs/sr/upis-na-studije/osnovne-studije/prvi-konkursni-rok/
konkurs érhető el.

Minden kérdésre válaszolnak a 021 485 38 78-as telefonszámon, a 
Tanszék Facebook-oldalán vagy a hungar@ff.uns.ac.rs ímélcímen

Anyakönyvi hírek
2022 áprilisa

Ikrei születtek: Csorba Dujmovics Annának és Csorba Rolandnak 
(fiú és lány), Teleki Helénának és Arnoldnak (fiú és lány).

fia született: Vujanović Tanjának és Dejannak, Kaurin Dajanának és 
Milošnak, Simić Anának és Dušannak, Čičić Marijának és Milošnak, Füs-
tös Daniellának és Árpádnak, Knežević Milkának és Dragannak, Popović 
Dejanának és Darkonak, Jokić Tijanának és Nenadnak.

lánya született: Kosić Natašának és Nemanjának, Karlaš Jovanának 
és Milomirnak, Banjac Katarinának és Vladimirnek, Šarac Tamarának és 
Davidović Zorannak, Zsadányi Szilviának és Tibornak, Zorić Kristinának és 
Lukának, Pilipović Rosának, Jerković Boranának és Klecin Darkonak.

Házasságot kötött: Puskás Géza és Hévízi Angéla, Bozóki Zsolt 
és Szűcs Mária, Ćulibrk Nikola és Ilić Slađana, Kojić Predrag és Čomić 
Mirjana.

elhunyt: Góbor (Kiss) Mária (1935), Bošković Mirjana (1952), 
Marić (Stojšić) Juliana (1943), Varga István (1942), Antman Julis 
(1934), Ciganović Stoja (1939), Répási (Boros) Éva (1954), Kocić 
Miroslav (1984), Nagy Rudolf (1986), Sladojević Svetlana (1971), 
Potkonjak Rade (1949), Marković (Đukić) Joka (1936).

Bár a Borfolk zenekar budapesti zenekarnak tartja magát, tagjainak 
fele a Trianoni Békediktátum által szétszabdalt magyar területekről ver-
buválódott. A zenekar célja az autentikus magyar népzene megőrzése, 
ezen belül legfőképpen a borral, mulatással, a bor mellett való nótá-
zással kapcsolatos népi gyakrolat népszerűsítése. Elsősorban a magyar 
falusi, paraszti hagyomány zenéjét játssza, de nagy figyelmet szentel ne-
ves magyar költők verseinek a folklórban való felkutatására, és annak 
megszólaltatására is.

Helyszín: Temerini Tájház. Időpont: 2022. június 17., 20 óra. Be-
lépő: 200 dinár.

borfolk együttes budapest

Palicson tartották meg a hétvégén a magyar néptánc és népzene leg-
nagyobb vajdasági seregszemléjét, a Gyöngyösbokrétát és a Durindót. 
Temerint a Durindón a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület tam-
burazenekara és a Dalárda férfikórus képviselte, de fellépett a Kéknefelejcs 
citerazenekar és asszonykórus, valamint az Első Helyi Közösség Őszirózsa 
vegyeskórusa is. A temeriniek Bodor Anikó gyűjtéséből válogattak, valamint 
temerini népdalokat adtak elő. A Durindón 122 csoport több mint ezer 
fellépője mutatkozott be a közönségnek és a szakmai zsűrinek.

lviii. gyöngyösbokréta 
és Xlv. durindó:

A Temerini első Helyi közösség vegyeskórusa

medvecki Sándor

A
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A lukijan mušicki Szakközépis-
kola tűzvédelmi technikus tanulói 
kéthetes szakmai kiránduláson vet-
tek részt. A budapesti tanulmányúton 
számos gyakorlati és elméleti tudás-
sal gazdagodtak a diákok. A kirán-
dulás egy többéves együttműködé-
si projektum keretén belül valósult 
meg. A tanulókat PAKAI Karolina, az 
iskola szaktanára kísérte el az útra, 
aki szerint kiváló lehetőség volt ez 
a diákok szakmai fejlődése szem-
pontjából.

– A tanulmányút a Katasztrófavédel-
mi Oktatási Központtal folytatott többéves 
együttműködés része. Jómagam készítettem 

az Erasmus Plusz pályázatot, amelynek el-
sődleges célja, hogy a tanulók jobban el-
sajátítsák az analitikus mintakezelési mód-
szereket. A Tudással a jövőben elnevezésű 
nyertes pályázatnak köszönhetően egy egész 
Európában egyedülálló kutatóintézetbe láto-
gathattunk el, ahol különböző analíziseket 
és kísérleteket végeznek. A tanulók olyan 
tudásra tehettek szert, amelyre hazánkban 
nincs lehetőségük. 

A tanulmányi úton részt vevő tíz diák ti-
zennégy napot töltött Budapesten. Elsődleges 

célom az volt, hogy ezt az irányzatot tovább 
népszerűsítsem a diákok körében, szélesít-
sem a látókörüket, és nem mellesleg felejt-
hetetlen élményt szerettem volna biztosítani 
számukra. Elégedett vagyok, mert látom, 
hogy a gyerekek is elégedettek – mesélte a 
tanárnő. A tanulmányutat megelőzően a di-
ákok műhelymunkákon vettek részt. 

Mondom Manuella harmadik osztá-
lyos tanuló a műhelymunkáknak köszön-
hetően felkészülten érkezett a magyar fővá-
rosba: – Bővítettük a szakmai tudásunkat, 
megismerkedtünk Magyarország történel-
mével és földrajzával, de interkulturális 
jellegű műhelymunkát is szerveztek szá-
munkra. A tanulmányúton mi is bemutat-

tuk országunkat, így Szerbia 
földrajzával is foglalkoztunk 
az egyik ilyen felkészítő al-
kalmával.

jerkov jelena második 
osztályos tanuló elmondta, 
hogy a szakmai programok 
mellett számos szabadidős te-
vékenységen is részt vettek.

 – Élveztük az utat, sok 
újat tanultunk, számos szép 
helyen jártunk. Voltunk a 
Margit-szigeten, Gödöllőn, 
a Sziklakórházban, a Parla-
mentben, a Tropicáriumban, 
a Nemzeti Összetartozás Em-
lékhelyén, és megtekintettük 

Budapest számos egyéb nevezetességét is. 
bottyán klaudia első osztályos tanu-

ló elmondása szerint olyan tapasztalatok-
kal gazdagodtak, amilyenek megszerzésére 
idehaza nemigen van lehetőség. – Igazán 
érdekes programok vártak ránk, számos le-
hetőség adódott arra, hogy a gyakorlatban is 
megtapasztaljuk mindazt, amit az iskolában 
tanultunk. Úgy érzem, hogy szakmai terü-
leten is sokat fejlődtünk. Oltottunk tüzet, 
kipróbáltuk a kötélmászást, logikai gyakor-
latokat végeztünk, stresszpályán is jártunk, 

kipróbáltuk a tűzkamrát és a 
hidraulikus létrát is, amivel 
harminckét méter magasra 
mehettünk fel. Igazán élvez-
tem minden gyakorlatot.

Az utat megjárt diákok be-
számoltak osztálytársaiknak a 
látottakról és élményeikről. A 
közeljövőben a niši szakkö-
zépiskolába látogatnak, ahol 
továbbadják tapasztalataikat 
az ottani tanulóknak.

T. D.

Zakinszky regina a nemzedék diákja az osztály-
főnök, a községi oktatási felelős és az igazgató 
társaságában

Tanulmányúton a tűzvédelmisek
Elméleti és gyakorlati tudással gazdagodtak a középiskolások

A tanulmányút résztvevői

A nemzedék 
diákja

• épülőfélben levő lakások minőségi 
épületanyagból eladók 

27-től 84 négyzetméter alapterületűek, 
Temerin központjában. 

 Provízió nélküli ár.
• építkezési telek eladó 

a központhoz közel, területe 
670 m2, ára 21 000 euró.

Érdeklődni:	Euro	Steel	Temerin, 
Újvidéki	utca	340.

Tel.: 021/851-595, 063/88-08-275

A legjobbAk
8. a. osztály: Zakinszky Regina: Vuk dip-

loma, különdiploma magyar nyelvből, biológiából, 
matematikából,fizikából, zenekultúrából, testneve-
lésből. Gombár Viktor: Vuk diploma, különdiploma 
magyar nyelvből, zenekultúrából, képzőművésze-
ti kultúrából, történelemből, német nyelvből, angol 
nyevből, biológiából. balázs Szandra: Vuk diplo-
ma, különdiploma magyar nyelvből. kurilla judit: 
Vuk diploma, különdiploma magyar nyelvből, kémi-
ából, német nyelvből. biacsi natália: Vuk diploma, 
különdiploma magyar nyelvből, zenekultúrából, kémi-
ából. Gero Zétény: Vuk diploma, különdiploma ma-
tematikából. Gyuráki Vivien: különdiploma magyar 
nyelvből. Sípos réka: különdiploma zenekultúrából. 
faragó áron: különdiploma műszaki oktatásból és 
testnevelésből. Tiszta Viktória: különdiploma ma-
gyar nyelből és zenekultúrából. fincsúr zsanett: 
különdiploma testnevelésből.

8. b. osztály: Verebélyi Viktor: Vuk diplo-
ma, különdiploma történelemből, matematikából, 
műszaki oktatásból, fizikából, magyar nyelvből, bi-
ológiából, kémiából. Kubej Anita: Vuk diploma, 
különdiploma matematikából és magyar nyelvből. 
Prókai Rita: Vuk diploma, különdiploma angol nyelv-
ből és magyar nyelvből. kocsicska gergő: Vuk dip-
loma, különdiploma műszaki oktatásból. Tóth Ro-
land: Vuk diploma, különdiploma magyar nyelvből. 
Varga Somogyi Viktor: Vuk diploma, különdiploma 
magyar nyelvből. gőz vivien: különdiploma magyar 
nyelvből. vígh lénárd: különdiploma biológiából 
és testnevelésből. Kovács Konrád: különdiploma 
angol nyelvből. Darázs Denisz: különdiploma ma-
gyar nyelvből. 
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Elbúcsúztak a nyolcadikosok
Folytatás az  1. oldalról

Mint elhangzott, a vándoroknak segítői 
is akadtak a jótündérek személyében, aki-
ket Hornyik Mária, Morvai Szilvia és 
erdélyi erzsébet tanítónők képviseltek, 
őket később nemes ildikó és erős nóra 
osztályfőnökök váltották fel.

A mese végén elhangzott, hogy a tudás 
várában eltöltött nyolc év felért egy varázs-
lattal. A végzősök köszönetet mondtak a ta-
nítóknak, szülőknek és iskolatársaknak az 
elmúlt nyolc évben tanúsított fáradozásért. 
A folytatásban a ballagók felelevenítették a 
csínytevéseiket is, a műsort pedig az iskola 
tehetséges diákjai által alkotott Kisgyökerek 
zenekar fellépése tette színesebbé.

 Az idei ballagás sem múlhatott el az is-
kolaigazgató búcsúbeszéde nélkül. Sziveri 
béla a ballagókhoz szólva kiemelte, hogy 

bár ezen a napon egy korszak lezárult a 
diákok számára, mégis egy új fejezet kez-
dődik az életükben. – Nyolc év telt el. Ez 
alatt rengeteg élménnyel gazdagodtatok. 
Ballagáskor az iskolában, a családban nincs 
fontosabb, mint ti. Minden rólatok szól. 
Sok virágot, sok szeretetet kaptok, és re-
mélem, tudjátok, hogy nem csak most. A 
szülők már nyolc éve figyelik iskolai tevé-
kenységeteket, megannyi áldozatot hoztak, 
és leküzdöttek sok nehézséget, hogy ti si-
kerrel fejezzétek be a tanulmányitokat. – 
hangsúlyozta az igazgató, aki a szülőknek 
is köszönetet mondott, hogy az elmúlt évek 
során bíztak a tanárokban. Ezt követően 
Urbán Izabella is köszöntötte a búcsúzó 
diákokat, a szüleiket, és jókívánságait fe-
jezte ki a ballagóknak. Az ünnepség végén 
az igazgató kiosztotta az okleveleket és a 

8. a osztály, jobbról balra: sziveri Béla igazgató, Zakinszky regina, gombár viktor, Balázs sandra, kurilla Judit, Biacsi Natália, gero 
Zétény, gyuráki vivien, sípos réka, Faragó Áron, Tiszta viktória, Fincsur Zsanett, Nemes Ildikó osztályfőnök, Urbán Izabella községi 
oktatási felelős

8. b osztály, jobbról balra: sziveri Béla igazgató, verebélyi viktor, kubej Anita, Prókai rita, kocsicska gergő, Tóth roland, 
varga somogyi viktor, gőz vivien, vígh Lénárd, kovács konrád, darázs denisz, erős Nóra osztályfőnök, Urbán Izabella, 
községi oktatási felelős
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jutalomkönyveket azoknak a tanulóknak, akik a nyolc év 
alatt az iskolai élet valamely területén szép eredményeket 
értek el, majd kihirdette a nemzedék legjobb tanulóját 
Zakinszky Regina személyében, és átadta a neki járó 
jutalmat és oklevelet. A ballagási ünnepség az osztályfő-
nökök meglepetésével zárult. Az elmúlt nyolc év emlékeit 
őrző fényképeket mutatták be a kivetítőn. 

A műsor után a meghívott vendégeket, az iskola volt 
és mostani dolgozóit, a támogatókat alkalmi fogadáson 
látták vendégül. A végzősök az Ifjúsági Otthonban tartot-
ták évzáró bulijukat.

(lásd a következő oldalt is)

„Ott, ahol zúg az a négy folyó”
Ötnapos nyári barangolás 
Erdélyben és a székelyek 
szent hegyén, a Hargitán. 

Telefonszám: 063/84-83-070

H
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T. D.
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A Zsúnyi házaspárnak csaknem három évet 
kellett várnia arra, hogy rátaláljon Annára és 
Rózsára. Ők ketten egyébként biológiai testvé-
rek, Anna az idősebb, ő most tízéves, míg húga, 
Rózsi, már betöltötte a hetet. Mindketten isko-
lába járnak, ottjártamkor éppen a hétfői házi 
feladat készült a családi nagyasztalnál. Kezdetben 
egy kicsit tartottam attól, vajon a család felnőtt 
tagjai mernek-e őszintén beszélni az elmúlt évek 
megpróbáltatásairól, sikereiről és kudarcairól, 
de úgy érzem, egyórás őszinte és mély beszélge-
tésünk során minden kérdésre választ kaptam 
az örökbefogadást illetően.

A két kislány tekintetéből egyértelműen az jön 
le, hogy jól érzik magukat ebben a családban, és 
boldogok, amiért három nevelőszülőknél töltött 
év után végre rátaláltak anyára és apára. A kezde-
tekről Klára, a lányok nevelőanyja mesélt.

 – Csaknem öt évvel ezelőtt a Szociális Védel-
mi Központban jelentkeztünk, hogy szeretnénk 
gyermeket örökbefogadni, de annak sem zártuk 
ki a lehetőségét, hogy két gyermekkel, vagyis egy 
testvérpárral bővüljön a család (kizárólag testvér-
pár esetében lehetséges egyszerre két gyermek 
örökbefogadása). Ki kell tölteni egy kérdőívet, 
emellett rengeteg okirat szükséges a bíróságról, a 
rendőrségről, orvosi vizsgálat, beszélgetni kell a 
pedagógussal és a pszichológussal is. A szociális 
munkások néhány alkalommal kijöttek hozzánk, 
hogy felmérjék a körülményeket, majd egy tan-
folyamon is részt kellett vennünk. Bő két évet 
vártunk arra, hogy rátaláljunk Annára és Ró-
zsira. A témában jártasak azt mondják, ez nem 
hosszú időszak, noha olyan is előfordul olykor, 
hogy valaki már mindjárt a második hónapban 
szerencsével jár, mesélte Klára, aki őszintén be-
szélt arról is, hogy mikor és miért döntöttek az 
örökbefogadás mellett. 

– Tizenöt éve vagyunk házasok, és miután 
természetes úton nem lehetett gyermekünk, 
belevágtunk a mesterséges megtermékenyítési 
programba. Öt sikertelen próbálkozás után azt 
mondtam, hogy ebből elég, nem folytatom to-
vább. Ez alatt az idő alatt mindvégig ott lebegett 
a szemünk előtt az örökbefogadás lehetősége, 
így nem volt kérdés számunkra, hogy mit kell 
tennünk – emelte ki. 

A két lány közül Anna a beszédesebb és a 
kíváncsibb természetű, és miközben a szüleit 
faggattam, arra próbált választ találni, hogy ho-
gyan rögzül ez a beszélgetés, vajon ezt le is írom, 
vagy csak beszélek. András segített abban, hogy 
a kislány megértse, mire való ez a hangfelvevő 
kütyü, majd folytattuk ott, ahol abbahagytuk. 
Klárától most ő vette át a szót.

 – Korunk miatt kisbabára nem is voltunk 
jogosultak, azt hiszem, két-három éves lett volna 
a legfiatalabb gyermek, akit örökbefogadhattunk 
volna. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a 
szociális központ értesítést kapott a gyermekről, 
majd hívtak bennünket, hogy szeretnénk-e meg-
nézni. Bejártuk az országot (Loznica, Aleksinac, 
Belgrád, Šabac), amint csörgött a telefon, autóba 

A katolikus néphagyományok szerint erre 
a hétre két jeles nap is esik.
Június 13-án volt Páduai Szent Antal nap-
ja (Portugáliában született 1155-ben, de az 
olaszországi Padovában halt meg 36 évvel ké-
sőbb, innen az előneve.) Itáliában Assisi Szent 
Ferenc eszméinek követőjévé vált, a szegények 
szentjének tartották. Tiszteletének nyomai a 
magyarok körében a 13. századig nyúlnak 
vissza. A várandós nők, a kisgyermekek, a 
hajósok, az állatok, a testileg megnyomoro-
dottak, az amputált végtagúak védelmezője. 
Egykor szinte minden templomban volt szob-
ra (általában karjában a gyermek Jézussal 
ábrázolták), a szobor elé helyezett perselybe 
a szegények számára gyűjtöttek pénzt, amit 
azután a szükséget szenvedők körében osz-
tottak szét. Június 13-án a mise után a temp-
lom előtt összegyűlt koldusoknak a temerini 
Miasszonyunk iskolanővérek kenyeret osz-
tottak, ennek az alamizsnának a neve volt a 
Szent Antal-kenyér, de így hívták a Szent 
Erzsébetkor kiosztott alamizsnát is. Plébá-
niatemplomunknak művészettörténeti szem-
pontból egyik legértékesebb alkotása a Páduai 
Szent Antal-oltár.

E héten a másik jeles napunk Úrnapja, 
az oltáriszentség ünnepe. Középkori eredetű 
parancsolt ünnep pünkösd után tíz nappal, 
eredetileg az Úr Szent Testének és Szent Vé-
rének imádására. Ezen a napon, mely mindig 
csütörtökre esett, kötelező volt templomba 
menni, a földeken és a kisiparosok műhe-
lyeiben is – lévén ünnep – megállt a munka. 

A népi felfogás szerint földdel nem volt sza-
bad dolgozni még a kiskertben sem, az asz-
szonyoknak tilos volt mosni, kenyeret sütni. 
Az úrnapi ünnepi szentmise leglátványosabb 
része a körmenet volt, amit a legutóbbi év-
tizedekben a templomudvarban, ám koráb-
ban Temerin központi részén tartottak. Iga-
zi közösségi ünnep volt, virágok, zöld ágak, 
rózsaszirmok sokaságával. „Sátorok vótak 
csináva a négy evangélistának virágokbú, 
ződ ágakbú.” „Egy sátor vót a templomná, 
a második az egíssígházná [talán azért, 
mert hosszú ideig ott volt a községháza – 
Cs. B.], a harmadik a kasténá, a negyedik 
meg visszafelé nagyuccán a kántorlakná 
[a mai könyvtárépület és néhai Miavecz 
Márton háza között volt – Cs. B.]” – mesélte 
egyik idősebb adatközlőnk még a nyolcvanas 
években.

Aki csak tehette, vitt haza a lombsátrak-
ban elhelyezett és feldíszített virágoltárokról 
kisebb gallyakat, füvet, virágot, falevelet. Ezt 
hívták úrnapi fűnek, aminek, mint általában 
minden szentelménynek, védő és gyógyító erőt 
tulajdonítottak. „Az úrnapi füvet koszorú-
ba fonták, ereszet alá tëtték. Ha égiháború 
van, nem csap bë a portára a villám” – 
magyarázta az 1908-as születésű Sándorné 
Jankovich Erzsébet még a hetvenes években. 
Salamon Antal, az egykori községi pásztor meg 
ezt mondta: „Én ëggy acskóba őrzök úrnapi 
füvet, oszt amikó beteg valaki, akkó ebbű 
főzök téjját.”

cSorbA béla

Szent Antal-kenyér, 
úrnapi fű…

Az ünnepséget támogatták: Temerin 
Önkormányzat, Hoffmann Árpád (Hofy 
cuki tulajdonosa), Szűcs béla (Papirus 
papírbolt), varga Szitár csaba (opel 
autószerviz), varga Somogyi ottó és 
Attila autószerviz, Darázs Dénes (Da-
rázs autószerviz).

Úri Zoltán (Uri farm), Pince kávézó 
(miavec róbert és ildikó), d.o.o. zorić 
(vojin zorić), zsúnyi–Szilák földmű-
ves-szövetkezet, Halápi zserárd (ford 
autószerviz), exclusive aranyműves üz-
let (füstös róbert), Samu autoszerviz 
(Samu ferenc és róbert), kókai Péter 
(Kókai virágüzlet).

 molprevoz Ada (ozsvát róbert), 
optika rakić (rakić éva), Szűcs róbert 

(elmed cég), elek Attila (rnc fénymá-
soló szerviz), bećir Škriljelj (Promax), 
majoros Tibor (ozon bolt), csoma lász-
ló (csoma autószerviz), Sarok norbert 
(mano Accounting könyvelőiroda), 
Dujmovics Krisztián (Temerini Újság), 
kantardžić ágnes fényképész, kantardžić 
emil (fotocolor), vegyelek csongor.

kalapáti rudolf (Portal computers), 
Andrea kft (Tóth lászló és dániel), Si-
mon lászló és Anikó (clear eko sistem), 
Urbán endre (Help Security), illés ró-
bert.

A generáció diákjának fő sponzorai: 
Temerin Önkormányzat, Andrea kft. 
(Tóth lászló és dániel) és Urbán end-
re (Help Security)  

A ballagási ünnepség támogatói

Sz. b.
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ültünk, és mentünk a beszélgetésre. A gyereket 
sohasem mutatják meg, mindössze a szociális 
munkásokkal beszélgetünk, de tőlük minden 
információt megkapunk róluk. Az is előfordul 
nemegyszer, hogy azt mondják.

 – Nem mi vagyunk azok a szülők, akikre 
gondoltak. Több párnak szólnak, és miután há-
romra leszűkül a kör, közülük választanak egyet 
– sorolta az örökbefogadási eljárás lépcsőfokait 
András. Felesége nevetve tette hozzá, hogy ez 
olyan, mint egy állásinterjú.

– Ez alatt a néhány év alatt sok mindent lát-
tunk, sőt, az is előfordult, hogy el sem mentünk 
a találkozóra, mert korban nem felelt meg a kis-
gyerek, de arra is volt példa, hogy cukorbeteg 
vagy kábítószerélvező anyától származó gyereket 
javasoltak örökbefogadásra. Meglepően sok gye-
rek vár arra, hogy örökbefogadják – nyugtázta 
Klára, amit férje adatokkal is alátámasztott.

 – Nemrégiben egy műsorban láttam, hogy 
Szerbiában jelenleg több mint kétezer ember-
ke vár örökbefogadásra. Közülük nagyon sok 
a roma nemzetiségű. A beszélgetések során az 
illetékesektől úgy hallottuk, hogy ezeket a gye-
rekeket, amennyiben itt nem tudják örökbeadni, 
a Skandináv országokba viszik, és ott keresnek 
számukra szerető családot.

 Ismét Klára vette át a szót. – Lényegében 
van egy úgynevezett várólista, és előnyben része-
sítik azokat, akik már régebb óta benne vannak 
ebben a folyamatban. Egy alkalommal szóltak, 
hogy van két kislány, természetesen, minden 
szükséges információt közöltek róluk. Akkor 
hat és nyolc évesek voltak. Felcsillant a szemünk, 
hogy testvérpárról van szó, és elmentünk a be-
szélgetésre. Noha erre nagyon ritkán kerül sor, 
nekünk azonnal megmutatták a lányok fénykép-
ét. Egyébként csak a kiválasztott párok élhetnek 
ezzel a lehetőséggel. Ez a pillanat az örökbefo-
gadási eljárás tekintetében nem sorsdöntő, hi-
szen még az első találkozó után is lemondhatja 
a pár, amennyiben úgy érzi, hogy mégsem sze-
retnék azt a gyermeket. Annánál és Rózsinál mi 
azonnal tudtuk és éreztük, hogy ők azok, akiket 
kerestünk. Három napra odaköltöztünk a neve-
lőszülőkhöz, hogy megismerkedjünk egymással, 
megtudjuk róluk a legfontosabbakat. A három 
nap nagyon kevés – állapította meg Klára. And-
rásnál arról érdeklődtem, hogy a két lány mit 
tudott róluk. – Ők is kaptak egy képet rólunk, 
az ottani szociális védelmi központ pedig felké-
szítette őket arra, hogy jönni fog értük anya meg 
apa. A nevelőszülő ugyanis sohasem úgy neveli 
a gyermeket, hogy ő az anyukája, hanem úgy, 

hogy én nevellek, de egy nap majd eljön érted 
az anyukád és az apukád. Rendkívül szimpatikus 
volt számunkra, hogy ők ezzel a helyzettel telje-
sen tisztában voltak – hangsúlyozta András, akitől 
felesége vette át a szót. – Mi is küldtünk magunk-
ról képet a lányoknak. Az első néhány mondatot 
sohasem felejtem el. Természetesen, Anna volt 
közülük az érdeklődőbb. Az első néhány kérdé-
se az volt: – Tegezhetlek-e benneteket, szólítha-
tunk-e anyának és apának, lesz-e nagypapánk, 
nagymamánk és nagybácsink, és aludhatunk-e 
majd náluk? Minden bizonnyal az iskolában és 
az óvodában hallották, hogy mások a nagyszü-
lőknél alszanak, és ez hiányzott nekik – mesélte 
mosolyogva Klára. A házaspár arra kért, az in-
terjúban ne tegyünk említést a két lány szüleiről, 
arról, hogy mely községből származnak, illetve a 
szociális központ javaslatára egy bizonyos ideig 
a gyermekek fényképét nem tehetik közzé sem 
az újságban, sem pedig a közösségi oldalakon. 
Noha a beszélgetés az asztalnál magyar nyelven 
zajlott, Annának és Rózsinak többször körül kel-
lett írnia mondanivalóját. Három évig éltek ne-
velőszülőknél, ahol kizárólag szerbül beszéltek, 
magyarul mindössze csak tízig tudtak számol-
ni. Klára szerint a biológiai családban is vegyes 
házasságról lehetett szó, hiszen Annának olyan 
emlékfoszlányai vannak, hogy otthon egyáltalán 
nem beszéltek magyarul. – Az alapokkal kezd-
tük, reggelenként általában mindent elmond-
tam két nyelven, de este már csak mutogattam 
– tette hozzá nevetve. Hogyan kerül egyáltalán 
egy gyermek nevelőszülőhöz? – erre már férje 
adott magyarázatot. – Ez 
a gyakorlatban úgy néz 
ki, hogy amikor látják, 
hogy probléma van egy 
családban, elhanyagol-
ják a gyermeket, kihe-
lyezik nevelőszülőkhöz. 
Majd adnak nekik közel 
két évet, hogy rendezzék 
a dolgokat, hogy meg-
változzanak. Ha ezután 
sem történik semmi 
változás, hivatalosan 
is lemondanak a gyer-
mekről. Számunkra ez 
hihetetlen, de gyakran 
előfordul – tette hozzá 
András, akinél az iránt 
is érdeklődtem, hogy 
a háromnapos „össze-
szoktatás” után milyen 

Örökbefogadottak és szüleik
két és fél évvel ezelőtt fenekestül felfordult András és klára élete, a tizenöt éve 

harmonikus házasságban élő pár mindennapjait ugyanis azóta két életvidám és csa-
csogó kislány teszi színesebbé. csakúgy, mint az egybekelt párok zöme, ők is saját 
gyermekre vágytak, ám sajnos, a biológiai tényezők ezen álmuknak gátat szabtak, így 
miután a mesterséges megtermékenyítés sem sikerült néhány alkalommal, az örök-
befogadás mellett döntöttek. 

változás állt be az ő életükben. – Elhoztuk őket 
ide, Temerinbe, amit egy hathónapos próbaidő 
követett. A szociális központból kétszer is kijöt-
tek hozzánk. A két lány akkor már itt élt velünk, 
iskolába is ide kezdtek el járni. Úgy tartják, hogy 
abban az időszakban, amíg nem kerülnek hiva-
talosan is az örökbefogadók nevére az állam a 
szülőjük. A mi esetünkben ez az időszak mind-
össze három hónap volt, hiszen az illetékesek 
látták, hogy jó helyen vannak a lányok. A szociális 
munkások négyszemközt őket is megkérdezték, 
hogy szeretnének-e itt élni – mesélte András. 
Anna és Rózsi már az első percben otthonra ta-
lált Zsúnyiéknál, egyszer sem volt honvágyuk, 
soha sem akartak visszamenni a nevelőszülők-
höz. Klára attól tartott, hogy a kezdetben majd 
éjszaka felsírnak, nem tudják, hogy hol vannak. 
Szavai szerint többet kellett neki alkalmazkodnia 
az új helyzethez. Amikor idekerültek, Rózsi kö-
telező óvodás volt, Anna másodikos. A magyar 
nyelv ismerete hiányában a Petar Kočić Általános 
Iskolába íratták őket, de otthon folyamatosan 
magyarul beszélgetnek a lányokkal, így ma már 
szinte mindent megértenek. A házaspár élete 
gyökeresen megváltozott, sok-sok áldozatot kell 
hozniuk, de egyikük sem panaszkodik. Reggel 
Klára kíséri el a lányokat az iskolába, amikor 
pedig délutánosak, Andrással töltik a délelőt-
töt. Általában Klára tanul velük, ha pedig hajba 
kapnak, mert az sem ritka jelenség, ketten pró-
bálnak igazságot tenni a két lány között. Szere-
tik a cicákat, büszkén újságolták, hogy Rózsié a 
Pihe, Annáé pedig a Csillag. Ezt egy gyors Ki mit 
tud követett, Rózsi jazz balettre jár, ebből muta-
tott néhány mozdulatot, míg nővére néptáncol, 
tiszteletemre azonban egy hatalmas cigánykere-
ket hányt. A házaspár hihetetlenül gyorsan meg-
szerette a két bájos kislányt, imádják az együtt 
töltött órákat. Legkedvesebb számukra az, ami-
kor vacsora után az asztal körül maradnak, és 
hosszasan beszélgetnek anya és apa emlékeiről, 
gyermekkoráról. 

szentháromság vasárnapján, a Telepen 7 órakor, és a 10 órás 
nagymisén a plébániatemplomban összesen 44 másodikos 
gyermek adott hálát az első gyónás kegyelméért. A gyerekek a 
szentmise utáni percekre meglepetés-gitárosénekkel készül-
tek. ez visszanézhető a Facebook és a youTube oldalunkon a 
szentmise videóközvetítésében.

Elsőgyónók

ÁDÁM csilla
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Amit a magnószalag őriz – varga jó-
zsef rádióinterjúja Kovácsné Illés Mar-
gitkával 2013-ban, folytatás az előző 
számból. Az adatközlő a 28. számú 
kertészlaposi tanyán nevelkedett.

„Amikor legközelebb kijöttek a végrehaj-
tók, Deák Pali bácsi azt mondta neki:– Most 
nem a búza kell nekünk, hanem kend!

Úgyhogy elvitték Pozsarevácra. Az anyóso-
mat azért nem vitték el, mert a nevén nem volt 
semmi. Kijöttek, mindent lefoglaltak, minket 
kizavartak a tanyáról. Adtak egy paplant meg 
egy fazekat a kezembe. Az öreg nagymamát, 
aki kilencvenéves volt, kilökték a falusi házból 
az utcára. Azt mondták, hogy mehetünk min-
denhová, csak vissza, haza a házba meg a ta-
nyára nem mehetünk. A leltározók, akiknek én 
főztem is, megtalálták a bort meg a pálinkát. 
Jól emlékszem, Simo Lončar úgy meglökött, 
hogy majdnem az orromon támaszkodtam. 
Lármáztak, óbégattak. Egy magyar volt köztük, 
a Fehér János bácsi. Az anyósom akkor már 
az anyjáéknál volt, az apósom börtönbe, mi 
pedig  elmentünk a bátyámékhoz a tanyára. 
Mikor találkozunk a bátyámmal, azt mondta, 
hogy: – Ne hagyjátok már ott a tanyát! Ha az 
egyik kapun kihajtanak benneteket, menjetek 
vissza a másik kapun.

Mondom neki:– Nem lehet azt, Feri bá-
tya! 

– Dehogynem! – és elment.
Fehér János bácsi, a Fehér Pisti bácsi apja 

is köztük volt, ő valami odbornik volt, aki 
mikor a folyosón meglátta a Ferit, kérdez-
te tőle: 

– Mit keresel itt? 
– Hát, mit keresnék, keresem a húgomé-

kat.
– Menj el innen, itt idegenek nem lehet-

nek! 
– Hát, János bácsi, ki itt az idegen?
– Menj el, ezeknél 

még fegyver is van, 
kérlek, menj el! 

Akkor látta a 
bátyám, hogy mi a 
helyzet, hogy tényleg 
hiábavaló minden, 
utolért bennünket, 
még mielőtt odaér-
tünk volna a mi szál-
lásunkra. Úgyhogy 
még egy egész évig 
nem voltam azon a 
tanyán.

Aztán meghozták 
azt a törvényt, hogy mindent nem vehetnek 
el, házat is, a tanyát is. Nagyon sok konfiskált 
volt. Ezeknek vagy a tanyát vagy a házat meg-
hagyták. De az apósomtól mindent elvettek, 
úgyhogy nem volt semmink. Minket egyszerű-
en kilökdöstek a házból meg a tanyáról. 

Akkor megjött egy törvény, hogy a házat 
vissza kell adni, akkorra már a Kurcinák Ban-

di bácsi behurcolkodott. Úgy minden-
be, ahogy volt. Akkor a Tepavac Ilija 
bácsi, aki vadász volt és ismerte apó-
somat, megszánt és valahogy kijárta, 
hogy megkapjuk a kulcsot, de Bandi 
bácsi addig nem ment ki, amíg min-
dent ki nem pakolt abból a házból.  
Amikor mi visszamentünk, egy darab 
léc vagy fa, tégla semmi se maradt, 
minden létezőt elvitt onnan. Most, ha 
élne meg is mondanám neki. A tél kö-
zepén beköltöztünk, hogy tüzelni tud-
junk ki kellett vennünk egy eperfát. 
Vizes, nyers volt, az egyik vége serceg-
ve égett, a másik végén meg csöpögött 
a víz. Szegény nagymama beteg volt, 
orvos nem volt. Hát nem volt fenékig 
tejföl az életünk. Még annyit kijár-
tunk, hogy egy hold földet visszakapott 
az apósom, meg a házat a kerttel. 

Ekkora volt az igazságtalanság a 
Kovács család iránt, akinek a fia az 
ország felszabadításáért harcolt. Há-
rom évig katonáskodott, és még har-
colt is a Papuk-hegységben. De nem 
is ez volt a probléma, nem ezt néz-

ték, hanem ott azon a részen, pontosabban 
az apósomék tanyáján, egy nagy szövetkezeti 
központot akartak létrehozni. Mindenáron 
azt akarták, hogy menjen be a szövetkezet-
be. De az apósom nem akart bemenni. Azt 
mondta, vegyék el tőle, de ő önként nem adja 
oda azt, amit az édesapjától örökölt. Amiért 
egész életében gürcölt. Volt valamikor hetven 
hold földjük, de akkor már csak maximum 
volt, mert ő már az előző években is volt bör-
tönben, Decsaniban, szintén a beszolgáltatás 
miatt. A testvérei aláírták, és azok bementek 
a szövetkezetbe, a Sándor bácsi is, a Mihály 
bácsi is. Azok azt mondták, hogy ők még egy-
szer nem mennek Decsaniba. Szegény apósom! 

Amikor forráztam le a disznóknak a darát, 
azt mondta:

– Hej, ha mi akkor Decsaniban kaptunk 
volna ilyet! És mégse írta alá, hogy odaad-
ja a vagyonát. És ezért vitték két évre rá 
Pozsarevacra. Semmi nélkül maradtunk, de 
azért az Isten nem felejt! Aztán mégiscsak va-
lakinek eszébe jutott, hogy a beszolgáltatás, a 
konfiskálás nem volt méltányos. Az unokája, 
az én Karcsi fiam kapta vissza az apósom volt 
földjeit, de a tanyának nyoma sincs, még egy 
tégla se maradt belőle.” 

Az államosított Kovács tanyán a szövetkezet 
csak nem hozott létre külön munkaegységet. A 
szállás körüli kapott földet a birtok elművelte, 
a lakóépületet pedig a munkásainak adta oda  
használatra. 1954-től 1964-ig, mindaddig, míg 
nem vásároltak maguknak  házat a faluban, a 
Pirmajer család lakta, majd a megüresedett szál-
lást a szövetkezet emberei elbontották.

Adatközlők: Kovácsné Bercsényi Franciska 
sz. 1959., Kovács Árpád (Szenttamás) sz. 1948., 
Pirmajer János sz. 1947.

235. „Gusztony” Vigh tanya. – A 
Szlatyina-parti úgynevezett „Gusztony lányok” 
szállására ma már csak Czakó Mihály, a határ-
rész egykori lakója és kiváló ismerője emlék-
szik. Dr. Vígh Ágoston temerini születésű zentai 
orvos nagynénjének a birtoka a második világ-
háború után tűnt el nyomtalanul.

Adatközlő: Czakó Mihály, sz. 1934.

(folytatjuk)
ÁDÁM István

      eltűnt temerini tanyavilág (II.-37.)

A kisemmizés magasiskolája
Fehér-árok határrész tanyái

Zsúnyi Mónika verse

A két tárgyalt tanya helyszínrajza
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Megfordulni látszik a háború menete Ukraj-
nában. A The Guardian című brit lapnak magas 
rangú ukrán vezetők árulták el, hogy az ukrán 
hadsereg napi veszteségei megközelítik az ezret. 
Ez azt jelenti, hogy nagyjából 100-200 ukrán 
katona hal meg minden nap a harcokban, a se-
besültek, vagyis a harcképtelenné válók száma 
pedig közel 800-ra tehető napi szinten. Ezekről 
az óriási számokról korábban már Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök is beszélt. 

Míg az ukrán oldalon alig pár százezren vet-
hetők be a fronton – a háború előtti nagyjából 
125 ezer hivatásos katona és 102 ezer határőr 
számát rövid idő alatt 500 ezerre növelték –, 
addig az orosz hadsereg utánpótlása könnyedén 
megoldható a távolabbi, ázsiai vidékekről. 

Ha csak az alapszámokat nézzük, havonta 
akkor is nagyjából 20-30 ezerrel csökken az uk-
rán hadsereg létszáma. Ez pedig az oroszoknak 
tökéletesen megfelel. Ha ugyanis még hónapokig 
elhúzódik a háború, akkor év végére alig lesz 

bevethető egysége az ukrán hadseregnek. 
Moszkva célja tehát a szakértők szerint már 

nem a gyors siker, hanem egy ilyen elhúzódó, 
véres háború, amely során minél inkább ki akar-
ják véreztetni az ukrán sereget. 

Ehhez némileg asszisztál az ukrán vezetés is, 
hiszen ahelyett, hogy jóval védhetőbb állásokba 
vonná vissza egységeit, a kiadott utasítás értel-
mében – azaz egyetlen talpalatnyi földet sem 
engednek a megszállóknak – véres és öldöklő 
utcai csatákat vívnak. A BBC szombati jelentése 
szerint Szeverodonyeckben most is folyamatosan 
lövik egymást a szemben álló felek. 

A beígért és folyamatosan küldött nyugati 
fegyverekkel persze még kitarthat valameddig 
Ukrajna – ha lesz, aki kezeli még őket –, de 
az már most világosnak látszik, hogy Donbasz 
orosz kézre kerüléséhez már csak idő kell, és 
utána kérdéses, meddig nyomulnak még az 
oroszok. 

ferenTzi András

Egy kis nagypolitika

fordulni látszik a háború
Naponta 100-200 közé tehető az ukrán halálos 

áldozatok száma, de a sebesülteké is több százra rúg

Az uborka népszerűségéért köszönet 
illeti a bolgárkertészeket, akik a XIX. század 
végétől kitartó szorgalommal és hihetetlen 
szaktudással termesztették a különféle zöld-
ségeket, így az uborkát is. Az uborka egyéb-
ként a tökfélék családjába tartozik, rokona 
a mézédes sárgadinnye és a görögdinnye 
is, sőt, az ezerarcú cukkini és a szépséges 
csillagtök, vagyis a patisszon is.

A svéd módra elkészített savanyúuborkát 
a gyerekek is szeretni szokták, mert az íze 
kellemesen édes. Akik nem szeretnének 
cukrot használni, folyékony édesítővel is 
el lehet tenni ezt a savanyúságot, ugyan-
olyan finom lesz a végeredmény. érdemes 
az uborkaszezonban a téli hónapokra is 
gondolni.

Hozzávalók: • 4 kg szeletelt uborka • 1 
kg vékonyra szeletelt hagyma • 1 dl só • 8 
dl cukor vagy megfelelő mennyiségű folyé-
kony édesítő • 4 dl ecet (10%-os) • 6 dl víz • 
mustármag ízlés szerint, de max. 25 gramm 
• 1 kávéskanál szalicil • 1 kávéskanál bor-
kén (főként a zöld szín megőrzése miatt) 
 elkészítés módja: A vöröshagymát meg-
tisztítjuk a héjától, majd legyaluljuk vagy 
vékony szeletekre vágjuk. Az uborkát is 
megmossuk, majd héjával együtt legyalul-
juk vagy vékony szeletekre vágjuk. Tegyük 
egy nagy lábasba a felaprított zöldségeket! 
A többi hozzávalót külön keverjük össze 
egy másik edényben, majd miután a só és 
a cukor nagyjából feloldódott, öntsük rá az 
uborkára és a hagymára! Hagyjuk a lében 
állni 24 órát a zöldségeket, mielőtt elten-
nénk. Napközben többször keverjük meg, 
időközben pedig tiszta ruhával takarjuk le 
az edény tetejét! kóstolással ellenőrizhetjük, 
hogy elég édesnek vagy savanyúnak talál-
juk-e az uborkát, ezen még menet közben 
változtathatunk, 24 óra elteltével elrakhatjuk 
az üvegekbe a svéd uborkát, és mehetnek 
is a polcra.

Az uborka igazi szuperkoszt: Alacsony 
a kalóriatartalma, ráadásul gazdag forrása 
az egészségmegőrzésben is hasznos táp-
anyagoknak. Ismert arról, hogy kitűnően 
hidratál, emellett antioxidáns, gyulladás-
csökkentő és rákellenes hatásai is ismer-
tek. gazdag vitaminokban is, mint például 
C-vitamin, A-vitamin, kalciumot, vasat és 
béta-karotint is tartalmaz a zöldség. Jót tesz 
a bőrnek, a csontoknak, a szívnek, magas 
rost- és víztartalma már önmagában is bein-
dítja az emésztést, alacsony kalóriatartalma 
miatt pedig népszerű étel a fogyni vágyók 
körében. rendszeres fogyasztásával fenn-
tarthatjuk testünk egészséges működését. 
(ripost.hu)

Uborkaszezonban uborkát!
Svéd módra, télire

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.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármilyen 
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.
• 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, mosógé-
peket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefon: 062/133-22-69.
• vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapotban, 
1990-es kiadásútól régebbit. Fizetés készpénzzel, 
azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Hároméves nagy libák eladók, darabonként 800 
dinár, leszállítás június közepétől. érdeklődni a 
063/10-844-06-os telefonszámon.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Te-
lefonszám.: 069/40-74-944.

Noha valamivel kevesebb, mint két hónap 
maradt hátra a temerini motorostalálkozóig, 
a szervező Patriots Motoros Klub már 
most lázasan készül az augusztusi négyna-
pos rendezvényre.

Simon lászló elnök elmondta, hetente 
motorostalálkozókra járnak Szerbiában és 
külföldön, hogy ily módon is népszerűsít-
sék a temerini eseményt. A harminc tagot 
számláló egyesület a hétvégén három hely-
színre robog el: Kisújszállásra, Topolyára és 

Szentmihályra. Időközben támogatókat gyűj-
tenek, tervezgetik a reklámanyagokat. 

Az augusztus 3–7-e között esedékes 
találkozó programja már összeállt, a hagyo-
mányos motoros felvonulás mellett este kon-
certek várják a vásártér látogatóit. 

A találkozó szerdán retró partyval kezdődik, 
csütörtökön a magyarországi Zorall, pénte-
ken Alen islamović, szombaton pedig a Yu 
Grupa szórakoztatja a közönséget. 

ácsi

Készülődés a motorosversenyre
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Folytatódott a telepi Lourdes-i Boldog-
asszony millenniumi emléktemplom ud-
varában a locsolórendszer építése, ami 
valójában egy kedves adakozó ajándéka. 
A kerítésnél nagyobb méretű vízaknát he-
lyeztünk el, ahová a locsolórendszer ve-
zérlése kerül, valamint a szakszerű tűzoltó 
rendszert is ide építik be.

A plébánia Facebook-oldaláról

Vízvezeték

cSAPágycSere 
A nAgyHArAngon
A Szent Rozália-plébániatemplom tor-

nyában lakozó mind a négy harangnak 
immár új, zsírozható csapágya van. Pén-
teken ugyanis megtörtént a nagyharang 
csapágycseréje is. A munkálatok miatt 
napközben nem szóltak a harangok, és az 
óra sem működött. Mi, szerelők, kilenc 
órát töltöttünk a toronyban. Az esőért 
imádkozókat meghallgatta az Isten, mi 
meg még a toronyban is eláztunk.

Hálás köszönet mindenkinek, aki se-
gített, akár fent, akár a földön.

Kovacsics Tóbiás, 
a Plébánia facebook-oldaláról

egyházközségi hírek
nyári Táborok: Az ötödik osztályt befejező és idősebb 
gyerekeknek a jézus barát gyalogtúrát ajánljuk sze-
retettel, amely idén Szenttamáson lesz július 18-22 és 
július 25-29 között. A kerékpártúrát egerben és 
környékén a 17-35 év közötti korosztálynak, amely 
július 3-8 között lesz. A mladifestet međugorjéban 
a 16-35 év közötti korosztálynak, amely aug. 1-6 között 
lesz. A ministránsoknak a Doroszlói ministránstábort 

Miserend
17-én, pénteken 8 ó.: Jézus Szíve tiszt. egy imacsoport szán-
dékára.
18-án, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; vala-
mint: †Magyar Imre, Adela és fiuk Csongor.
19-én, évközi 12. vasárnap Telepen 7 ó.: Népért; Plé-
bániatemplomban 8.30 ó.:†Kocsicska István, Novák Katalin, 
Novák, Kocsicska, Ádám, és Varga család elhunytjaiért; 10 
ó: Egy család betegeinek gyógyulásáért.
20-án, hétfőn 8 ó: †Ifj. Kálmán László és élő hozzátarto-
zókért.
21-én, kedden 8 ó: Egy szándékra.
22-én, szerdán  8 ó: Szűzanya tiszteletére az Újvárosi Rft. 
elh. tagjaiért.
23-án, csütörtökön, Keresztelő Szt. János születésének fő-
ünnepe, 19 ó.: Jézus Szíve tiszt. egy szándékra, a szentmise 
után egy órás szentségimádás.
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MEGEMLÉKEZÉS

GÓBOR Károly 
Kari 

(1980–2006)

Tizenhat év múlt el 
halálod óta. 
Az idő repül, mint a madár, 
egyik a másik után.

Hiányzol nekünk, Kari!
Emlékezünk és emlegetünk 
Téged, amíg élünk.

Húgod, Dóri, sógorod, 
Robi és a gyerekek: 

Bianka, Lara és Félix

MEGEMLÉKEZÉS
Kedves unokaöcsénkre

GÓBOR Károly 
Karira 

(1980–2006)

Már 16 éve nélkülözzük 
drága lényed.

Szép emléked 
szeretettel őrizzük.

Nyugodjál békében!

Magdi nena és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Osztálytársamtól, 

barátomtól

VÍGH Lászlótól 
(1953–2022)

Az életben sok 
mindennel harcot vívtál, 
de a betegséggel 
és a halállal nem bírtál. 
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és békés 
a pihenésed.

Emléked szeretettel őrzi 
Fikus és Ella MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett férjem, édesapánk már 
szomorú hat hónapja nincs velünk

PÁSZTOR Ervin 
(1975–2021)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. 
Megtölteni szépséggel családod életét.

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, 
de lelkünk egy darabja utadon elkísér.

Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Legyen áldott és békés a pihenésed!

Szeretett családod

MEGEMLÉKEZÉS
Sógorunkról, aki szomorú 

fél éve nincs velünk

PÁSZTOR Ervin 
(1975–2021)

Nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, 
el kellett indulni.

Szívetekben hagyom 
emlékem örökre. 
Ha látni akartok, 
nézzetek az égre.

Sógornőid, Nati, Szili 
és Tina családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 16 éve, hogy 

elmentél drága gyermekünk

GÓBOR Károly 
Kari 

(1980–2006)

Messze ment, hol el nem érhetjük, 
élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben örökre megmarad.

Nagyon hiányzol kisfiam!

Gyászoló szüleid: Karcsi és Márta

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szemsőtől

VÍGH László 
(1953–2022)

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Sohasem halványul el szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.

Nyugodjál békében!

Bátyád, Pál, Ica, Attila és Ildikó

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk

VARGA Béla 
(1957–2021)

A múltat nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad.

Legyen békés a pihenésed!

Emléked őrzi húgod, Vali és családja

augusztus 8-13 között (9-25 év). A mi-
nistránsoknak egy ismét kiváló prog-
ram júl. 13-14-e között Temerinben 
fogadjuk a jánoshalmi ministráns 
fiúkat és lányokat. Szeretettel ajánljuk 
még a csantavéri játszva istenhez 
tábort augusztus 15-21 (1-8. osztály). 
Nézzük meg a templomban kitett pla-
kátokat, és jelentkezzünk minél előbb 
papjainknál.
međugorjei zarándoklat indul Pósa 
László és Mellár József atyák vezetésével 
június 29. és július 2. között. Útiköltség 
és félpanzió 100 euró. Jelentkezni a plé-
bánián lehet.
elsőáldozók kirándulása vasárnap, 

jún. 19-én. A busz 13 órakor indul a 
plébániatemplom és a telepi templom 
elől. Zentára utazunk az elsőáldozók 
közös találkozójára. Visszaérkezés 20 
óra körül.
nyolcadikosok figyelmébe: a szabad-
kai Paulinum egyházi gimnázium 
nyitott minden nyolcadikos előtt. Azok is 
ott tanulhatnak, akik később bármilyen 
egyetemen kívánnak továbbtanulni.

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy 

hirdetéseiket szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.



1. Slavija (Újvidék) 30 27 1 2 88:18 82
2. Šajkaš (Kovilj) 30 24 3 3 97:33 75
3. Tatra (Kiszács) 30 22 3 5 87:24 69
4. TSK 30 17 7 6 59:40 58
5. Fruškogorac (Kamenica) 30 16 4 10 69:49 52
6. Bačka (Sajkásgyörgye) 30 12 4 14 59:63 40
7. Dinamo (Tiszakálmánfalva) 30 11 5 14 34:57 38
8. Fruškogorski Part. (Bukovac) 30 12 1 17 47:61 37
9. Petrovaradin 30 9 4 17 51:57 31
10. Crvena zvezda (Újvidék) 30 8 7 15 49:62 31
11. Jugović (Káty) 30 8 7 15 39:59 31
12. Omladinac (Stepanovićevo) 30 8 6 16 35:53 30
13. ŽSK (Zsablya) 30 8 6 16 38:62 30
14. Futog 30 9 3 18 35:69 30
15. Jedinstvo (Boldogasszonyf.) 30 8 3 19 38:64 27
16. Borac (Újvidék) 30 8 2 20 32:86 26

LABdArÚgÁs – Újvidéki liga 
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LABDARÚGÁS
Újvidéki liga

TSK–BAČKA (Sajkásgyörgye) 
2:2 (1:1)

A vendégek múlt szerdán már 
a találkozó elején megszerezték 
a vezetést. A második percben já-
tékosuk, Trivunović mintegy 20 
méterről a kapura küldte a lab-
dát. Lövése nem volt erős, Perišić 
azonban rosszul helyezkedett, és 
a temerini kapus hibája is kel-
lett ahhoz, hogy a Bačka gyorsan 
előnyhöz jusson. Az első félidő 
derekán Paska ívelte be a labdát 
szabadrúgásból a tizenhatosba, 
Bukvić pedig a felső lécre fejel-
te a labdát. A TSK a 45. percben 
egyenlített: Bukvić szerzett lab-
dát, betört a tizenhatosba, majd 
a bal alsó sarokba lőtt.

A második félidőben a ha-
zai együttes többet birtokolta 
a labdát. A mezőnyfölény a 75. 
percben ért góllá, amikor Paska 
szöglete után Tomić fejelt közel-
ről a hálóba, így a TSK megsze-
rezte a vezetést. Nem sokkal ké-
sőbb tovább növelhették volna 
az előnyt a temeriniek, Bukvić 

kicselezte a kapust, de kisodró-
dott oldalra, ahonnan a kapufát 
találta el. A 82. percben a ven-
dégek kissé váratlanul kiegyen-
lítettek. Perišić védte az első lö-
vést, a labda azonban Rogićhoz 
pattant, akinek nem volt nehéz 
dolga közelről a kapuba lőni. A 
hátralevő időben a házigazdák 
próbálkoztak a harmadik talá-
lat megszerzésével, de a helyze-
tek kimaradtak.

TSK: Perišić, Šušak (I. 
Vlaisavljević), Lahos (Klaić), 
Kovačević (Varga), Radičić, Z. 
Vlaisavljević, Tatić (Romanov), 
Paska, Nikolić (Bogojević), 
Bukvić, Tomić.
DINAMO (Tiszakálmánfalva)–

TSK 0:0
Az utolsó fordulóban is dön-

tetlent játszottak a temerini lab-
darúgók. A tiszakálmánfalvi mér-
kőzésnek nem volt tétje, mivel 
már előtte eldőlt, hogy a TSK a 
negyedik helyen zárja a szezont. 
A temeriniek a következő idény-
ben is az Újvidéki ligának lesznek 
a tagjai.

TSK: Perišić, Šušak, Lahos, 
Radičić, Z. Vlaisavljević, Tatić, 
Nikolić, Pupovac, Bukvić, 
Bogojević, Varga.

Újvidéki városi liga

PROLETER (Bánostor) 
SIRIG 0:2

A szőregiek zsinórban a 14. 
bajnoki mérkőzésüket nyerték 
meg, és négy pontra növelték elő-
nyüket a táblázat élén. Az idény-
ből még két forduló van hátra. A 
Sirig a hétvégén, az utolsó előt-
ti fordulóban a második helye-
zett begecsi Bačkát látja vendé-
gül, és ha nyer vagy döntetlent 
játszik, akkor bebiztosítja a baj-
noki címet.

ASZTALITENISZ
Óbecsén szervezték meg Vaj-

daság egyik legnépesebb felnőtt 
amatőr versenyét, az úgynevezett 
Csülök-kupát, amely ezúttal is 
nemzetközi volt. Számos európai 
országból érkeztek pingpongo-
zók, összesen 130-140-en álltak 
asztalhoz, köztük két temerini 
versenyző is: Varga Tibor és Ka-
rácsonyi Dániel továbbjutottak 
a csoportból, majd a legjobb 32 
között fejezték be a szereplést, 
vagyis a nyolcaddöntőbe már 
nem jutottak be.

T. n. T.

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 4-0-ra nyert Anglia vendé-
geként a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így 69 
év után diadalmaskodott újra a szigetországban, sikerével pedig a 3. 
csoport élére ugrott.

Történelmi összeomlás: az angolok 94 éve nem szenvedtek ekkora 
vereséget hazai pályán, mint kedd este a magyaroktól

Az angol játékosok a közönség hangos pfújolása és fütyülése kísé-
retében hagyták el a pályát Wolverhamptonban, míg a magyarok a ma-
roknyi Angliába elutazott szurkolójukkal együtt énekelték el a himnuszt, 
s ünnepelték a teljesen megérdemelt sikert.

1928 óta nem szenvedett ekkora vereséget hazai pályán az angol 
csapat, mint kedd este a magyarok ellen. 94 éve a skótoktól kaptak ki 
5-1-re. Azt a meccset mai napig emlegetik, de most már a magyarok 
elleni mérkőzés is bevonul a futballtörténelembe.

A magyar nemzeti együttes legutóbb 1953-ban győzött Angliában, 
akkor az Évszázad mérkőzésén a Puskás Ferenc fémjelezte Aranycsapat 
diadalmaskodott 6-3-ra.

A wolverhamptoni találkozón Sallai Roland duplázott, a hajrában 
betalált még Nagy Zsolt és Gazdag Dániel is.

Mivel a csoport másik meccsén a németek 5-2-re verték az Euró-
pa-bajnok olaszokat, a magyar együttes az élre ugrott, és a csoportgyő-
zelemért játszhat szeptember 23-án, amikor a németek vendége lesz 
Lipcsében, majd három nappal később az olaszokat fogadja.

Szerző: hirado.hu / mTi

Egy kis nagyfoci

Történelmi győzelem
Kedd este a magyar labdarúgó válogatott 

4:0-ra legyőzte Angliát

A Nemzeti Sport címlapja


