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A Tartományi Tőkebefektetési Igazgatóság csaknem 18 millió di-
nárt fordít a Rákóczi Ferenc utcában épülő úgynevezett nyugati 
főcsatorna első szakaszának építésére, míg az önkormányzat 5 
millió dinárral járul hozzá a beruházáshoz. A csatornaépítés során 
67 bekötési lehetőséget is kialakítanak. A munkálatok során, bár 
a terveknek megfelelően haladnak, és várhatóan a szerződésben 
foglalt megállapodás szerint 120 munkanap alatt be is fejeződnek, 
a magas talajvíz gondot okoz. A vezetéket több mint három mé-
ter mélyre fektetik, ezért a munkások kénytelenek folyamatosan 
szivattyúzni a munkaterületről a vizet, és azt beleengedik a szem-
közti oldalon levő árokba. A sáros utca most nem a legszebb ké-
pet mutatja, arról nem beszélve, hogy a közelben lakók aggódnak 
amiatt, hogy a házuk a víz miatt esetleg megsüllyed.

G . B .

Magas a talajvíz szintje

A községi közigazgatás közbeszer-
zési bizottsága decemberben kis ösz-
szegű közbeszerzési eljárást hirdetett 
Temerin község településein a vízveze-
ték és a szennyvízcsatorna állapotára 
vonatkozó tanulmány elkészítésére és 
a hálózatok fejlesztésre. A tanulmány 
szolgál majd alapul a megvalósítási 
tervek elkészítéséhez és a támogatási 
források megpályázásához. 

VÍZVEZETÉK. - Érdemes emléke-
zetbe idézni, miből is áll az eddig meg-
épült két hálózat. A község mindhárom 
településének saját, egymástól független 
vízvezetékrendszere van. Temerinben 9, 
Járekon 2, Szőregen pedig 3 kút biztosítja 
az ivóvizet. A csővezeték hossza a három 
településen összesen mintegy 130 kilomé-
ter, melynek 65 százaléka a ma már kor-
szerűtlennek számító azbesztcementcsőből 
áll, míg a többi polivinilkloridból (PVC) 
készült műanyag cső. A hálózatból 9 ezer 
618 háztartás kap vizet. A kutakból 2018-
ban csaknem 1 millió 600 ezer köbméter 
vizet nyertek, a háztartások 1,2 millió köb-
métert, a jogi személyek közel 100 ezer 
köbmétert fogyasztottak. A kinyert és a ki-
számlázott víz közötti különbség (veszte-
ség) nem kevesebb mint 275 ezer köbmé-
ter. Ennek oka a régi vezetékeken történő 
gyakori csőtörés és öblítés, de a felszínre 
hozott víz mennyiségileg így is kielégíti a 
fogyasztók szükségletét.

A község ivóvizeiben a megenge-
dettnél több arzén található, s emiatt a 

csapvíz emberi fogyasztásra, ivásra is és 
főzésre is alkalmatlan. Hozzá kell tenni 
azonban, hogy korábban is ugyanany-
nyi arzén volt benne, mint most, csak 
az uniós szabályokat követve a vonat-
kozó jogszabályok szerint csökkentették 
a megengedett szintet. Ennek ellenére 
nyilvánvaló, hogy hosszú távon olyan kor-
szerű vízkezelő létesítményt kell építeni, 
amely a megengedett szintre csökkenti 
az arzént. Az is nyilvánvaló továbbá, hogy 
az elavult és korszerűtlen építőanyagnak 
számító azbesztcement csövekből álló 
hálózat, a fent leírtakkal egyidejűleg fel-
újításra szorul.

A rossz állapotban levő csőhálózat kö-
vetkeztében mikrobiológiai szempontból 
sem megfelelő minőségű az ivóvíz. Ennek 
javítása érdekében a vízellátás fejlesztési 
terve a Staro Đurđevó-i vízlelőhelynél 5 új 
kút fúrását és felszerelését irányozza elő, 
és ugyanott épülne meg a vízkezelő léte-
sítmény is. Noha az önkormányzat szüksé-
gesnek tartja a fogyasztás ésszerűsítését, a 
földben rejlő ivóvízkészletekkel való taka-
rékoskodást és a veszteség csökkentését, 
mégis további vízkapacitások kialakítását 
sürgeti, mert a régi kutak kimerülőben 
vannak.

SZENNYVÍZCSATORNA. - A temerini 
települések szennyvízcsatorna-rendszerét 
a háztartások szennyvizeinek tisztítására 
tervezték, elkülönítve azokat a csapadék-
vizektől.

Folytatása a 2. oldalon

Fejlesztési tanulmány 
a vízvezetékről és a csatornahálózatról

A Kertbarátkör vezetősége kéri a tagokat, hogy 
ma, csütörtökön este 7 órakor jelenjenek meg a tár-
salgáson, illetve a közelgő borverseny munkabeosz-
tásának egyeztetése érdekében. Minden egyesületi 
tagot sok szeretettel várunk.

A Kertbarátkör 
tagjainak figyelmébe

LovasbáL 
január 25-én 

a Fox lakodalmas teremben
A főnyeremény egy kiscsikó!

Bőséges vacsora, a vendégeket 
a péterrévei Karaván együttes 

szórakoztatja. 
A részvételi díj 1500 dinár.

Jelentkezni Morvai sándornál, 
060/090-10-15
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Fejlesztési tanulmány 
a vízvezetékről és a csatornahálózatról

Folytatás az 1. oldalról
A csatornahálózat lejtős rendszerű, ezért megfelelő számú szi-

vattyút kellett beépíteni. Temerinben a csatornázás a gerincvezeték 
lefektetésével kezdődött 1994 és 1996 között, majd folytatódott 1998-
ig, hossza 1643 méter volt. Az összes szennyvizet egy ideiglenes tisztí-
tóba vezetik, amely 2400 háztartásnak megfelelő fogyasztóhelyet tud 
ellátni. Ennek a lejárati ideje a vége felé jár. 

A másodlagos vezetékrendszer először a Zmaj J. J., Petőfi Sándor, 
Kossuth Lajos, Moša Pijade, Tanító és a Népfront utca egy szakaszán 
épült meg 1380 méter hosszant 2002-ben, majd folytatódott 2005/06-
ban. Ekkor készült el a Népfront utcában az átemelő szivattyútelep 
is, és folytatódott közel 1500 méter hosszan a fővezeték építése déli 
irányba, a vasúti átjáróig. 

Az ideiglenes tisztítótelep 2007 és 2010 között épült. A déli főve-
zeték második részét 2009-ben kezdték el építeni több szakaszban, 
és Staro Đurđevo érintésével az Újvidéki utcában Járek központjáig 
értek el vele. A Čelik cég közelében 2016-ban egy újabb szivattyúte-
lep épült. 

A gerincvezetékből ágazik a Telep felé az északi fővezeték. Ennek 
első szakasza a Népfront utcában épült meg közel 500 méter hosszan. 
Az úgynevezett nyugati fővezetéket az Ivo L. Ribar, majd a Rákóczi 
Ferenc utcában 2015-ben kezdték építeni, de a magas talajvíz miatt 
csak 2017-ben folytatták és 2018-ban fejezték be. A kész csővezeték 
hossza mintegy 15 000 méter.  Tavaly folytatódott a Marko Orešković 
és a Petőfi Sándor utca közötti szakasz építése és jelenleg is tart.

Időközben önkormányzati döntés született arról, hogy Szőregről 
is a temerini tisztítóba vezetik a szennyvizet. Ennek megtervezésére 
csakúgy, mint a járeki mellékágakra pályázatot írtak ki. Eddig a köz-
ségben a tervezett szennyvízcsatorna-hálózatnak mintegy 20 százalé-
ka épült meg.

G. B.

A községi képviselő-testület az óév utolsó hónapjában keretegyez-
ményt kötött a köztársasági és tartományi szervekkel, továbbá az 
Újvidéki Egyetemmel a háziállatok szaporítása és mesterséges meg-
termékenyítése tudományos intézetének fejlesztéséről.

Đuro Žiga polgármester nagyratörőnek és a regionális kereteket 
meghaladó jelentőségűnek nevezte a három évnyi megvalósítás előtt 
álló projektumot. Nem mellékes, hogy a mezőgazdasági szervezetek 
is egyetértenek a projekttel. A tervek szerint a megvalósítás az év kö-
zepén kezdődik meg.

Az Agro campus (egyetemi épületegyüttes) néven emlegetett új 
tudományos intézet létrehozásának az a célja, hogy a mezőgazdasá-
gi termelésbe bevezessék a legkorszerűbb digitális technológiákat, 
ezeket egyetemi szinten oktassák és ezáltal megfelelő szakembere-
ket képezzenek. 

A magas színvonal eredményeként növelni tudják a hazai mező-
gazdaság termelékenységét. Célul tűzték ki továbbá az innovatív meg-
oldások és digitális technológiák bemutatását a mezőgazdaságban, 
továbbá egyetemi hallgatók képzését és bevonásukat a gazdálkodói 
gyakorlatba, valamint a nemzetközi projektekben való részvételt.

Az Agro Campus alapításával az Újvidéki Egyetem számottevő 
tudományos alapot teremt a tudás és az állattenyésztési technológia 
gyakorlati alkalmazására Temerinben és a Mezőgazdasági Karon. Az 
ügyfelekkel való együttműködés során a szolgáltatást „mindent egy-
ben” csomagként szervezik meg. Más szóval lehetőséget kínálnak 
arra, hogy az érdeklődők, köztük akár egyéni termelők is, gyakorlati 

és elméleti ismereteket szerezzenek a korszerű gazdaságban történő 
munkavégzéshez.

A létesítményt a mesterséges megtermékenyítő tudományos intézet 
helyén alakítják ki, és az országban egyedülálló oktatási és kutatási 
központként fog működni. Ez utóbbi intézményt egyébként 1953-ban 
az Újvidéki Állatorvosi Intézet keretében alapították, majd 1989-ben 
Temerinben, az Illancs pusztára vezető út mentén helyezték el egye-
sítve azt a Mezőgazdasági Karral. Dolgozóinak elsődleges feladata 
az állatok szaporítószervi betegségének megakadályozása volt, ami 
a vajdasági szarvasmarha-állomány több mint 70 százalékát érintette. 
Az intézet a nehéz gazdasági években is fennmaradt, és gyümölcsöző 
együttműködést alakított ki külföldi partnerekkel. Ennek köszönhetően 
a jól tejelő holstein tehénfajta ismert szaporítója lett. G . B .

A háziállatok szaporodásának és mesterséges megterméke-
nyítésének tudományos intézete

Agro campus létesül

Új év – új kezdet, tartja a mondás. A 2020-as évben is számos új-
donság vár ránk, szerbiai lakosokra. Egyebek között betiltják a mű-
anyag zacskókat, a tömbházakban új, egységes házirendet vezetnek 
be. Emellett a korábbi bejelentések szerint idén is lesz nyugdíj- és 
közbéremelés is. Szerbiában idén háromszintű választást is tartanak, 
köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is az urnák elé kell 
járulnunk. Mindez csak néhány azon dolgok közül, amelyek ránk várnak, 
az azonban bizonyos, hogy eseménydús év előtt állunk.

Újdonságok 2020-ban

Nem kell cserélni a táblákat
Nebojša Stefanović belügyminiszter döntése értelmében nem kell 

lecserélni a 9 évesnél régebbi rendszámtáblákat. Korlátlan érvényessé-
gi idejű forgalmi engedélyeket adnak ki. A rendszámtáblák cseréjéről 
szóló rendelkezésnek az elmúlt napokban kellett volna életbe lépnie. A 
tárcavezető azonban aláírta a gépjárművek és kapcsolható eszközök be-
jegyzéséről szóló szabályzat módosítását. Így a jövőben csak akkor kell új 
rendszámtáblát beszerezni, ha a régi használhatatlanná vált, elveszett vagy 
ellopták, illetve ha a járművet más körzetben regisztrálja a tulajdonos. 
Újdonság az is, hogy ezentúl már korlátlan érvényességi idejű forgalmi 
engedélyeket adnak ki.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 

véreredményekhazahozatalára, gyógyszerek kiváltására vagy 
bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TaXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot, 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje, Žiko (Zsiga) 
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával
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Bár nem sok, időseknek, kisnyugdíjasoknak mégis említhető 
kiadást jelent az egészségügyi vizsgálatok után fizetendő hozzá-
járulás – derül ki ez az elejtett szavakból, melyet a pénztárcában 
kutatás közben a betegek egy részétől hallani lehet. Ötven dinár 
egy vizsgálatért vagy egy doboz gyógyszerért alapvetően valóban 
nem nagy költség, de egy idősebb embernek, aki több idült beteg-
séggel is küszködik, s kötelező jelleggel szed néhány gyógyszert, 
mégiscsak kiadást jelent. Főleg, ha a létminimumon él. Utánanéz-
tünk, vajon kit illetnek a hozzájárulás alóli felmentések.

Az egészségügyi törvény értelmében az idősebb polgárok 
csupán koruk alapján nem mentesülhetnek a kötelező participáció 
fizetése alól az állami egészségügyi intézményekben, azonban 
krónikus megbetegedésük vagy rossz szociális helyzetük miatt 
kérhetik a kedvezményt. A választott orvosnál történő vizsgála-
tért, gyógyszerekért dobozonként vagy kórházban töltött napokért 
legkevesebb 50 dinárt kell fizetni. Ugyanennyi a hozzájárulás a 
kórházi rehabilitáció, a laboratóriumi tesztek és a röntgenfelvé-
telek után is. A szkennervizsgálat 300, a mágneses rezonancia 
600 és a PET-szkenner (pozitronemissziós tomográfia) pedig 900 
dinárba kerül. Ezeket a rögzített költségek alól a páciensek kü-
lönféle okból kifolyólag mentesülhetnek is, míg a gyógyszerek, 
inplantátumok és segédeszközök költségeihez a meghatározott 
százalékú hozzájárulás mindenki számára kötelező és eljáráson-
ként legfeljebb 30 000 dinár lehet.

Ahhoz, hogy vizsgálatonként, vagy gyógyszerek esetében 
dobozonként 50 dinárt megtakarítsunk, azaz, hogy valaki érvé-
nyesítse a participáció fizetése alóli mentesülésre való jogosult-
ságot saját maga és családja számára, kérelmet kell benyújtania 
a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap kirendeltségében, vala-
mint bizonylatot a saját és családtagjai jövedelméről.

Az anyagi küszöböt a participáció alóli mentesülés alapjaként 
havonta állapítják meg. A Köztársasági Egészségbiztosítási Alap-
nál közölték, hogy a küszöb mértéke függ a kérelem beadásának 
hónapjában lévő munkanapok számától. Ennek alapján az októ-
beri küszöb 37 147 dinárt tett ki az egyedül élők esetében, illetve 
28 575 dinárt családtagonként. Mindenki, aki az említett küszöb 
alatti bevétellel rendelkezik, mentesülhet az egészségügyi hoz-
zájárulás költségei alól. Azon 65 éven felüliek esetében, akiknek 
nincs egészségügyi biztosításuk és nem rendelkeznek rendszeres 
jövedelemmel, nem alkalmazzák az anyagi küszöböt.

A nyugdíjasok és a 65 évnél idősebb biztosítottak is csak akkor 
mentesülhetnek a fizetés alól, ha családtagonkénti jövedelmük 
a megállapított küszöb alatt van, illetve ha szociális kategória-
ként szerepelnek az egészségbiztosítási nyilvántartásban. Más 
esetekben a 65 év feletti személyek csak „kísérő” kritériumok 
alapján mentesülhetnek az egészségügyi hozzájárulás terhe 
alól, amelyek a legtöbb esetben betegségek. Ilyen néhány fertő-
ző betegség, rosszindulatú daganat, cukorbetegség, pszichózis, 
epilepszia, sclerosis multiplex, krónikus vesegyengeség és más 
ritka betegség.

Mentesülnek a participáció fizetése alól azok a személyek 
is, akiknek nincs nyugdíjuk és egyéb anyagi bevételük, továbbá 
a hadirokkantak, a békeidőbeli rokkantak vagy a háború pol-
gári rokkantjai, valamint a vakok. Részlegesen mentesülnek a 
participáció fizetése alól azok az önkéntes véradók, akik tíz vagy 
több alkalommal adtak vért, illetve kevesebb, mint tízszer, ha az 
utolsó véradásuk óta nem telt el 12 hónap. 

G . B .

Participáció, 
kinek mennyi?

Tűzifa eladó, összevágva, fuvarral 
együtt, 3000 din/m3. 

Telefon: 063/77-96-326 vagy 843-581

A piacon a közelmúltban kétnyelvű táblákat helyeztek el, ame-
lyekkel a házirendet szabályozták

Traktorvásárlás 
hazai támogatása

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdasági Minisztérium Agrárfizetési 
igazgatósága nyilvános felhívással fordult az érdeklődőkhöz traktorvá-
sárlási támogatás ügyében. A kérelmek folyó év január 6. és május 29. 
közötti időszakban adhatók át. A minisztérium olyan hazai gyártmányú 
traktorok vásárlásához nyújt támogatást, amelyek teljesítménye legfel-
jebb 60 kilowatt, standard részekkel, felszereléssel és fülkével vannak 
ellátva; használatbavételük először történik, növény- és állattenyésztési 
tevékenységekben használhatók.

A minisztérium telefonszámai: 011/260-79-60 vagy 011/260-79-61, 
az Agrárfizetési igazgatósága telefonszámai: 011/30-20-100 és 011/30-
20-101, hívhatók reggel 7.30 és délután 3.30 óra között. Internetcím: 
http://uap.gov.rs/objavljen-javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora-u-
2020-godini/

Így néz ki napjainkban a Jegricska felé vezető gyalogút! Lesz-e, 
aki letakarítja róla a szántáskor felhordott földet?

Kerékpárút

G . B .
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Szombaton, január 18-án 17 órától a színház pincéjében szenior 
örömtánc, azaz mozgás, jókedv, agytorna. Ez egy olyan táncforma, 
amely segít megőrizni fiatalosságunkat, egészségünket és szelle-
mi frissességünket, és kiváló alkalom a találkozásra azok számára, 
akik szeretik a zenét, a mozgást és a jó társaságot. A szervező a 
Szirmai Károly MME. 

Több mint 40 évvel ezelőtt alkotta meg ezt a fajta mozgásformát 
egy táncpedagógus Németországban, név szerint Ilse Tutt, aki ko-
rábban fiatalokat tanított táncolni, s az anyósa kérésére olyan ko-
reográfiákat is kifejlesztett, melyekben nincsenek hirtelen mozdula-
tok, ugrások, pörgések vagy különféle akrobatikus elemek, hanem 
kimondottan az idős korosztálynak való nyugodtabb mozdulatsorok. 
A zenének és a táncnak a legújabb kutatások szerint gyógyító ereje 
van. MR-vizsgálatokkal bizonyították, hogy pár hetes tánc után az 
agynak azok a területei is aktivizálódnak, melyek addig nyugalom-
ban voltak, tehát a tánc hatására élénkebbek, fittebbek, szellemileg 
is frissebbek leszünk. És persze nagy élmény egy vidám, jó közös-
séghez tartozni. Mindez már Temerinben is! A foglalkozást Bartók 
Ildikó szenior örömtánc-oktató vezeti, aki Sopronból érkezik hoz-
zánk ismét. Partner, előzetes tánctudás nem föltétel. Bárki csatla-
kozhat, egy kényelmes váltócipőt kell csupán hozni. Érdeklődni a 
064/8195216-os telefonszámon lehet Szabó Gabriellánál.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szenior örömtánc

Az Ismerjük meg örökségünket című projekt keretében a Temerini 
Múzeumbarátok Egyesülete kirándulást szervezett az iskolásoknak 
Nagybecskerekre és Óbecsére. A projekt célja: megismertetni a fiata-
lokkal a magyar történelem építészeti és tárgyi emlékeit a Vajdaságban. 
Nagybecskereken megtekintettük a Nepomuki Szent János székesegyházat, 
a Szent István piarista gimnázium templomát, a városházát, a színházat, 
amely egyben vidékünk legidősebb színházi épülete. A városi múzeumban 
Nagybecskerek történetével ismerkedtünk a kezdetektől napjainkig. 

Óbecsén a Than-emlékházban tettünk látogatást, ahol Than Károly és 
Than Mór munkásságáról és életéről hallottunk előadást, illetve mindenki 
kipróbálhatta saját ügyességét a tudományos interaktív parkban. A projekt 
megvalósítását a Bethlen Gábor Alap tette lehetővé számunkra. HU

Ismerjük meg örökségünket

salsa és bachata 
3 hónapos tánctanfolyam kezdőknek

Fiataloknak és felnőtteknek
Pároknak és egyedülállóknak
Kezdet február 2-án 21 órakor

Info: 065/64-74-210
Az első hónap ingyenes

A Kertészkedők Egyesülete január 18-án, szombaton este 7 órai 
kezdettel farsangi disznótoros társas estet rendez a Gulyás-
csárdában. Műsor: köszöntő, rövid művelődési műsor, majd 
19.30-tól vacsora. Menü: orjaleves, vegyes torostál, saláta. 
Desszert: farsangi szalagos fánk. Fűtött terem. Zene: Guszton 
László együttese, helyfoglalás vacsorával együtt 800 dinár. Kol-
bász, hurka előjegyezhető és szombat délelőtt elvihető (január 
18-án). Telefon: 842-329, mobilszám: 062 464 770.

Anyakönyv
2019 decembere

Ikrei születtek (kislány, kisfiú): Lazarević Aleksandrának és 
Zorannak.

Fia született: Kővágó Szanellának és Kelemen Károlynak, Plavšić 
Emilijának és Mirkónak, Santrač Sandrának és Zorannak, Plavšić 
Draganának és Predragnak, Oklješa Tijanának és Zorannak, Drašković 
Slađanának és Ljubišának, Šunka Milicának és Nikolának, Pantelić 
Lanának és Miroslávnak, Savić Danijelának, Višekruna Nikolinának és 
Dragannak.

Lánya született: Mihajlović Brankának és Sinišának, Šimunović 
Natašának és Bojánnak, Kovačević Oliverának és Milošnak, Varga Me-
lindának és Gábornak, Kihút Angélának és Gellértnek, Örlés Anitának 
és Gábornak, Katanić Vesnának és Željkónak.

Házasságot kötött: Slijepčević Dejan és Radanović Jovanka.
Elhunyt: Mile Dakić (1939), Vlastimir Petković (1954), Grković 

(Šerić) Kata (1925), Móric Imre (1926), Milinović Milan (1948), Var-
ga István (1943), Faragó (Kovarcsik) Rozália (1932), Balla (Kelemen) 
Borbála (1929), Pavlov (Čavić) Mara (1934), Maslek-Guion (Maslek) 
Milica (1934), Mijajlović (Vengring) Erzsébet (1950).

Farsangi disznótoros

M. P.

KaToNaI NyILváNTarTásba véTeL – A Szerb Köztár-
saság Védelmi Minisztériuma felhívja a 2002-ben vagy ennél ko-
rábban (1990-2001) született fiatal férfiak figyelmét, akik neve nem 
szerepel a katonai nyilvántartásban, hogy tegyenek eleget törvényi 
kötelességüknek és jegyeztessék be magukat. A nyilvántartásba 
vételt a 2020. január 13. és 2020. február 28. közötti időszakban 9 
és 15 óra között végzik a Védelmi Minisztérium helyi irodájában, 
Temerinben a volt zárda épületében. Kérik a jelentkezőket, hogy 
vigyenek magukkal személyazonossági igazolványt vagy annak 
megfelelő más fényképes okmányt.
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• Hargitától megtudtuk, hogy a terhes-
ség és a szülés is rendben zajlott.

– A terhesség legelején sokszor küzdöttem 
a rosszullétekkel, ami számomra újdonság volt, 
mert az első terhességemet ilyen szempontból 
jobban viseltem. Lassan elmúltak a rosszullétek, 
és utána már szabadon élvezhettem a várandós-
ság mindennapjait. Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert mind a kétszer különösebb gond 
nélküli terhességem volt, és jól viseltem. A szü-
lés is rendben és viszonylag gyorsan lezajlott, 
boldog vagyok, hogy ismét egy egészséges kis-
babának adhattam életet.

• Az apuka hogyan élte meg a baba-
várás pillanatait?

– Igyekeztem mindenben segíteni a felesé-
gemnek, sokat sétáltunk, szépen telt a kilenc 
hónap. A nagytestvért is felkészítettük a kishugi 
születésére, sokat meséltünk neki a kisbabá-
ról, aki anya pocakjában növekedett. Hunor 
nagyon örült a hírnek, és szépen elfogadta a 
kistestvért, boldog, hogy végre megismerhet-
te, és sok időt tölt vele. Nagy örömmel vártuk 
az ünnepeket is, mert tudtuk, hogy Katarina 
bármelyik pillanatban megérkezhet.

• Három év korkülönbség van a két 
gyermeketek között, így is terveztétek?

– Nem szerettünk volna nagy korkülönb-
séget a gyerekek között – mondja Hargita –, 
így alakult, hogy három év lett, és ez szerin-
tünk jól is van így. Reméljük, hogy sok időt 
tölthetnek majd együtt, közösen játszhatnak, és 
a későbbiekben is jól megértik majd egymást. 
Bízunk benne, hogy felnőtt korban is jól ki-
jönnek majd egymással, és a bátyó védelmezni 

fogja a kishugit szükség esetén. 
• Hogyan történt a névválasztás?
– Már Hunor érkezése előtt volt a tarso-

lyunkban egy lánynév is. Megbíztunk az orvosok-
ban, de mindaddig nem voltunk biztosak a baba 
nemében, míg meg nem született. Így most nem 
volt kétséges, hogy ha kislány, akkor a Katarina 
nevet kapja majd – mesélte el László. 

• Miben változott a család élete 
Katarina érkezése óta?

– A három év nagyon távolinak tűnik, így 
azt is mondhatnám, hogy egy kicsit elszoktunk 

Látogatóban a Mikulinac családnál
Nagyon vártuk Katarinát

Községünk első magyar családban született újszülöttje január 2-án, dél-
után négy óra negyvenegy perckor látta meg a napvilágot. A pici kislány, aki 
szüleitől a Katarina nevet kapta 3810 grammal és 51 centiméterrel, egészsé-
gesen jött világra. Katarina érkezésével teljessé vállt a Mikulinac család, akik 
már nagyon várták, és lelkesen készültek második gyermekük születésére. 
Az édesapa, László, az édesanya, Hargita és a nagy testvér Hunor boldogsága 
leírhatatlan, hiszen az új év egy új élettel és új örömökkel ajándékozta meg 
őket. A most már négytagú családot a minap lapunk munkatársa is felkereste, 
ahol a szülők örömmel meséltek arról, hogy hogyan készültek az új családtag 
érkezésére, és hogy miben változott a család élete a kisbaba érkezése óta. 

attól az érzéstől, hogy kisbaba van a családban 
– mondja az édesanya. Most újra háromórán-
ként ébredünk, hogy megetessük és tisztába 
tegyük a kicsit, talán ez a legnagyobb változás. A 
többi teendő már rutinosabban zajlik. Katarina 
nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott kisbaba, a 
nap legnagyobb részét alvással tölti, csak akkor 
kel, ha éhes. A gyerekek igényei szerint eloszt-
juk a tennivalókat, – teszi hozzá az édesapa, 
ha a babának anyára van szüksége, akkor én 
Hunorral vagyok, és fordítva. 

• Az apuka milyen feladatokban tud 
segíteni?

– Mindenben. Főzök, mosok, takarítok – 
válaszol László, és a választ Hargita is megerősíti. 
Nem szégyen a ház körüli munka, most erre van 
a legnagyobb szükség, így tudok a legjobban se-
gíteni a feleségemnek. A nap egyik fénypontja 
számomra az esti fürdetés, ami úgyszintén az 
én feladatom, és nagyon élvezem. A kisfiunkat 
is én fürdettem. Külön öröm számomra, hogy 
ilyenkor Hunor is mindig besegít, így együtt csi-
nálunk mindent. 

• Mi a legfontosabb számotokra a 
gyermeknevelés szempontjából?

– Szeretetre, szorgalomra és becsületesség-
re szeretnénk megtanítani a gyermekeinket, ha 
ez sikerül, akkor a többi már gyerekjáték lesz – 
zárják frappánsan mondanivalójukat Hargita és 
László, az immár kétgyermekes szülők.

TÓTH Dianna

APRÓHIRDETÉSEK
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, au-
tókat, elektromos készülékeket, régi 
kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Te-
lefonszám: 064/468-23-35.
• Hízó eladó. Telefon: 840-163.
• Betegnek való új, kicsomagolatlan 
ágy eladó, emelhető oldalakkal, infú-
ziótartóval, matraccal és dekubitus 
matraccal. Telefon: 060/6-844-155.

• Gazdálkodásra és vállalkozásra alkal-
mas családi ház eladó, esetleg csere is 
lehetséges szántóföldért. Újvidéki utca 
574., telefon: 060/0805-957.
• Ház eladó Bácsföldváron. Telefon: 
063/713-79-54.
• Szegeden, közel az egyetemhez, lakás 
eladó. Telefon: 065/5-718-167.
• Eladó asztalos asztal monofázisú 
motorral, 30 cm-es gyaluval, vidia fű-
résszel és fúróval, valamint közpon-
ti gázkályha, jó állapotban, kedvező 
áron, 100 négyzetméter fűtésére al-
kalmas. Telefon: 3-849-095.

• Hízók eladók (1 db 250 kg, 2 db 120–
150 kg). Telefon: 063/80-50-716.), Föld-
műves utca 14.
• Hízók eladók (120–150 kg). Telefon-
szám: 063/83-86-752.
• Idősebb nénit vagy bácsit eltartanék 
saját házamban. Jelentkezz! Telefon: 
063/14-64-31.
• Beteg mellé ápolót keresek. Telefon: 
851-494, 843-011.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
egy 120 férőhelyes keltető, T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, há-

ziszappan, gyümölcspálinka és egy új 
elektromos rokkantkocsi. Telefonszám: 
840-439.
• Hízók, pulykák és fehér japánkacsák 
eladók. Telefon: 840-163.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. Te-
lefon: 060/71-61-312 (Attila).
• Téli disznóvágást vállalok, 19 Din/
kg. Telefon: 062/163-04-07.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútoro-
kat és minden felesleges tárgyat padlás-
ról, garázsból, pincéből. Telefonszám: 
063/8-143-147.
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Dujmovics László Vindulo nevű borháza. 
– A tanyát 1929-ben Faragó János és neje, Tüske 
Marcella építette, majd a tanyaépület mögött kör-
tefákból jókora gyümölcsöst hoztak létre. Még a 
becsei út felőli tanyabejáratot is körtefák szegé-
lyezték. A fiatal házaspár állattenyésztés mellett 
a tanyaudvart körülvevő tizenkét hold földön 
takarmányt és ipari növényt termesztett.

Sajnos a második világháború, mint sok 
más családot, Faragóékat is megcsonkította. 
Egyetlen fiuk, a húszéves János magyar katona-
ként a háború áldozata lett. (A temerini razzia, 
Elesett és eltűnt honvédek és leventék, 11 sz. 
áldozat). Jánost és Marcellát nagyon megviselte 
fiuk elvesztése.

1960-ban, miután János, a tanyagazda el-
hunyt, az özvegy férjhez ment Matuska Mátyás-
hoz. Ők már nem laktak a tanyán, de a tanya-

épületet huzamosabb ideig kiadták lakni. Mikor 
a tanya végleg lakó nélkül maradt, a tanyaud-
varban levő őrizetlen eszközöket elkezdték szét-
lopkodni, a lakóépület pedig gyors romlásnak 
indult. 

Marcella halála után a tanyát Mátyás lánya, 
Márta és menye, Klára örökölték. Majd ezt kö-
vetően az unokának, Dujmovics Lászlónak a 
tulajdonába került. 

László a gondozatlan tanyát 2003-ban ízlé-
sesen felújította, majd köré hat hektár szőlőt 
telepítve 2007-ben Vindulo néven korszerű bor-
házat hozott létre. Az ültetvények között rendre 
megtalálhatók a karlócai nemesítő intézet új 
szőlőhibridjei is.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

Faragó Ferenc, majd „Minis” László 
Sándor tanyája. – A tíz hold földön épült kis 
tanyaépületet Faragó Ferenc és neje, Verona a 
két világháború között újította föl. Cserépre cse-
rélték a nádfödelet, a lakóépületet pedig újabb 
helyiségekkel bővítették. A tanyaudvar körül 
nem volt sem gyümölcsös, sem szőlőskert. A 
családfő 1968-ig gazdálkodott a tanyán, idős 
korában feleségével együtt hazajött a kutyaluki 
házukba. A gazdaságot fia, Zoltán és felesége, 
Anna vezették tovább. Minden héten vásároltak 
száz szárnyast,  fölpucolták, majd pénteken, 

szombaton és vasárnap a tejtermékkel együtt 
Újvidékre, a futaki piacra vitték értékesíteni. 
Miután házasságuk tönkrement, Zoltán egy rövid 
ideig élt a tanyán, majd megunva az egyedüllé-
tet, egy időre a tanyát elcserélte Novák András 
falusi házáért. András, amíg kint élt a tanyán, a 
kendergyárból lovas szekérrel fuvarozta a tü-
zelni való pozdorját. 

1978-ban Zoltán a tanyát 3,8 hold földdel 
együtt eladta László Sándornak. Lászlóék az 
1980-as évek elején a tanya körül háromne-
gyed hold szilvafával beültetett gyümölcsöst lé-

tesítettek, de a faluban élték 
mindennapjaikat. Ennek el-
lenére a villanyáram nélküli 
tanyaépületeknek többnyire 
voltak lakói. Legtovább, ki-
lenc évig Szabó Sándor lakta 
a családjával. 

Lászlóék 2016-ban, mi-
után kiszedték az elörege-
dett szilvafákat, a tanya elé 
cseresznyét, a körülötte levő 
három hold szántóra pedig 
ezer barackfacsemetét ül-
tettek.

Faragó János, majd 
„Könyves” Matuska 
Mátyás tanyája, ma 

A Kertészlapos eltűnt tanyavilága 17.

A két Faragó-tanya
Az 1., az óbecsei dűlő

A Faragó János és felesége, Marcella által 1929-ben épített tanya omladozó állapotban, az 1980-as évek elején. A második ké-
pen a felújított tanyaépület, a Vindulo borház keretében.

„Én fiatal maradok”
Bal oldalt egy csaknem napra pontosan 50 évvel ezelőtt, 1970. ja-
nuár 18-án tartott irodalmi műsor plakátja látható. A rendezvény 
címe Én fiatal maradok volt, Ady Endre verseit szavalták fiatalok. 
A műsort Varga József szerkesztette és vezette. Közreműködtek: 
Fárbás Anikó, Gyuráki János, Hajdú Tünde (zongora), Hegedűs 
Ágnes, Ikotin Béla, Jakubecz József, Kihút Annamária, Kálmán Já-
nos, Lenkes László, Major Teréz, Májer Ilona, Morvai Irén, Morvai 
Rozália, Miavecz Béla, Nagyidai Erzsébet, Nagyidai Jolán, Oláh 
Teréz, Péter Sándor, Sági Aranka, Takács Ilona, Uracs Imre, Varga 
Erzsébet, Varga Judit, Varga Zoltán, Vígi Rozália és Varga József.

-aJó-
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• Irodalmi tevékenységéért 1980-ban 
megkapta a Sinkó-díjat, néprajzi kutató-
munkája elismeréseként Kiss Lajos-díj-
ban részesült, helytörténeti munkásságáért 
Kalapis Zoltán-díjjal tüntették ki. Legutóbb 
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
életműdíját, a Magyar Életfa díjat is meg-
kapta. Miben motiválja ez 
a további munkában?

– Szükségem lenne még 
tíz, viszonylag elfogadható tes-
ti-lelki állapotban megélhető 
évre, hogy a felhalmozott folk-
lorisztikai, művelődéstörténe-
ti és politikatörténeti anyagot 
feldolgozzam. Most a Temerini 
szótáron dolgozom, de évek 
óta halogatom összeállítani a 
temerini mesék és mondák 
kötetét, aztán a gyermekjáté-
kok második részét. Egyszerű-
en nem jutott rá időm. Talán 
majd most. 

• Diákkorában Kapos-
várott éltek, ám felsőokta-
tási tanulmányait már Újvidéken végezte. 
Mi késztette arra, hogy visszajöjjön? Ho-
gyan látja, jó döntést hozott? 

– Apánkat korán elvesztettük, én tizenket-
tő, húgom hároméves volt. Néhány év múlva 
anyánk újra férjhez ment, és átköltöztünk mos-
tohaapánkhoz. Én úgy mentem el, ha nagykorú 
leszek, visszajövök. De akkorra volt nekem már 
egy pesti kalandom is, 1956-ban anyámmal és 
nagyapámmal a Mester utcában a Haller tér kö-
zelében egy bérház harmadik emeletén, majd a 
pincében éltük át a forradalmat és az oroszok 
kíméletlen ostromát. 

• 1974 óta foglalkozik etnográfiai 
gyűjtőmunkával és folklorisztikai kuta-
tásokkal. Még napjainkban is részben a 
korábban összegyűjtött anyagot publikálja. 
Milyen hozadéka van ennek az utónemze-
dék számára? 

– Talán nemcsak a hamut sikerült megőriz-
ni, hanem a parazsat is, aki akar, ebből tüzet 
szíthat és melegedhet. Talán még a szalonnáját 
is megsütheti rajta.

• Alapító tagja volt a Helytörténeti Mú-
zeumnak, a Művelődési Körnek, majd a 
TAKT-nak, 2002-ben kezdeményezője a 
temerini Tájház létrehozásának. Ez utób-

bi vajon betölti-e az akkor megálmodott 
szerepét?

– A tájházat nem kizárólag muzeális ren-
deltetésű helynek, hanem közösségmegtartó, a 
helyi magyarság kulturális identitását megőrző 
és fejlesztő intézménynek szántuk, ahol az új 
eszméknek és kísérletezéseknek is helyük és be-

mutatkozási lehetőségük van. 
A kertben felépült alkotóház 
kitágította a lehetőségeinket. 
Viszont a vízimalom kereke 
is csak akkor forog, ha van a 
patakban víz: a jövőnk, akár-
csak egész nemzetünké, azon 
múlik, hogy javulnak-e a de-
mográfiai mutatók, hogy lesz-e 
elég gyerek. Aki a tengeren-
túlra vagy tartósan a Nyugat-
ra távozik, az akarva-akaratla-
nul, de a beolvadást választja. 
A már fejlett korában idegen 
talajba átültetni szándékozott 
fából legfeljebb stílbútor lesz 
vagy globalista fűtőanyag, de 
erdő nem fog sarjadni belőle 

soha. Senkit sem akarok megbántani, de sajnos 
ez a fájdalmas tapasztalat.

• 1975 óta van jelen a vajdasági magyar 
irodalmi és szellemi életben. Tagja volt a 
Symposion szerkesztőségének. Hogyan em-
lékszik vissza élete azon szakaszára?

– Sok kiváló emberre, nagyszerű barátra 
találtam, élükön Sziveri Jánossal. A sors vagy 
tán „az égi és a ninivei hatalmak” akarták úgy, 
hogy amikor munka nélkül maradt, családjával 
két évig abban a házban húzódott meg, amely 
azóta Temerinben tájház lett. A temeriniek, akik 
különben nagyon szerették Jancsit, talán még 
fel sem fogták az ebben a tényben rejlő hatal-
mas szimbolikus tőke, 
sugárzó pozitív energia 
jelentőségét.

•Több mint har-
minc könyve és kiad-
ványa jelent meg. A 
művelődés, szépiro-
dalom, helytörténet, 
néprajz, történelem 
közül van-e kedvenc 
műfaj?

– Mindig az, amit ép-
pen nem kell csinálnom. 

Magyar Életfa díjas 
Csorba Béla

• Hogyan látja a mai vajdasági magyar 
irodalom helyzetét?

– Maradjunk annyiban, hogy látom. Voigt 
Vilmos mondta egyszer viccesesen, hogy az egy 
négyzetméterre jutó költők száma Európában a 
vajdasági magyarok között a legnagyobb. 

• Az 1944-45-ös kutatásokban is orosz-
lánrészt vállalt. Meddig jutottunk?

– Ha arra gondolok, hogy a délvidéki ma-
gyarok szinte mindent önerőből tettek, akkor 
messzire. De távolról sem lehetünk elégedettek. A 
magyarországi történészek egy része még mindig 
fázik e témától, a szerbek meg ismét késleltetik 
a folytatást.

• 1988 óta aktívan részt a délvidéki 
magyar kisebbségpolitikában, egyik ala-
pító tagja a VMDK-nak, ma a Vajdasági 
Magyar Demokrata Párt elnöke. Sokszor 
szélmalomharcot kellett vívnia, hogyan 
befolyásolta ez a politikai élet alakulását, 
a magyar érdekvédelmet?

– Örülök, hogy én is hozzájárulhattam két 
fontos politikai eszme fenntartásához és finomra 
hangolásához. Az egyik a kisebbségi autonómia, a 
másik a határon átnyúló nemzetegyesítés gondo-
latköre. De a legfontosabb, azt hiszem, mégiscsak 
az volt, hogy társaimmal megtanítottuk a vajda-
sági magyarokat önállóan politizálni, miközben 
mi is tanultuk ezt a mesterséget. 

• Erélyes kiállása nem egyszer sodorta 
veszélybe. Megfenyegették, háborúellenes 
magatartásáért néhány napra bezárták. 
Szükség van-e a kompromisszumra, vagy 
ki kell állni az elvekért? 

– A legveszélyesebb a rejtélyes nagykéses fe-
nyegetés volt. Máig nem került elő a tettes. Meg 
amikor 1999-ben egy szélsőséges csoport ké-
szült a VMDP vezetőit likvidálni, de ezt az akciót 
a rendőrség megakadályozta. Milošević okosabb 
volt híveinél. Röviden a kérdésére: csak határo-
zott elvekkel lehet jó kompromisszumot kötni. 
A kompromisszum ugyanis két szabad fél kö-
zötti megegyezés. Ha az egyik fél kiszolgáltatott, 
sem elvekről, sem kompromisszumokról nem 
beszélhetünk. A kisebbségi autonómia is komp-
romisszum lenne, ha volna. 

• Júliusban tölti be a hetvenet. Ilyenkor 
már nyugalomra vágyik az ember?

– Nem feltétlenül. Legfeljebb a testi nyavalyái 
rákényszerítik.

ÁDÁM Csilla

Magyar Életfa díjjal tüntette ki Csorba Béla néprajzkutatót, tanárt, hely-
történészt, költőt, publicistát és politikust a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség. A kitüntetést január 24-én a magyar kultúra napja délvidéki köz-
ponti ünnepségének keretében adják át Zentán. A díj kapcsán kértük fel a 
beszélgetésre:

Csorba Béla

EgyEdi, kézművEs torták, 
aprósütEményEk készítését vállaljuk 
minőségi alapanyagokból, születésnapokra, 
keresztelőre, házassági évfordulóra 
és különböző eseményekre.
Tortáinkkal igazodunk az ünnepelt 
kívánságaihoz és ízléséhez.
Keressen minket bátran! 
Újvidéki utca 455., tel.: 063/634-622
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–  Hét-nyolc éves voltam amikor kaptam egy 
használt, ütött-kopott hegedűt. Hogy szüleim 
miért választották ezt a hangszert? Talán azért, 
mert nem tűnt nagy befektetésnek. Persze, csak 
akkor, ha olyan hegedűt vesznek, mint amilyent 
én kaptam. Mert egy értékesebb már akkoriban 
is sok pénzbe került. Később vettünk mi is egy 
komolyabb Stradivari-másolatot, ami viszonylag 
jól szólt. Az első oktatóm Mészáros Károly tanító 
bácsi volt. Két-három évig tanultam nála, aztán 
már az újvidéki zeneiskolából 
jártak ki tanárok, még később 
bejártunk Újvidékre. Így kezdő-
dött, aztán mind jobban beleme-
rültem, beleszoktam.

• Amikor szüleid meg-
vették a hangszert, arra gon-
doltak, hogy nem csak ze-
nész, hanem hegedűművész 
leszel?

– Szüleim részéről a kezde-
tekben ez fel sem merült, noha 
az egyik nagyapám tamburán ját-
szott, a másik pedig az iskolában 
zenét tanított. A hegedülést, a hangszertanulást 
talán csak az értelmiségiekhez illőnek gondol-
ták. A nyolcadik után először építészeti közép-
iskolába, majd gimnáziumba akartam iratkozni. 
Mégsem oda mentem, hanem zeneiskolába. Azt 
gondoltam, hogy a zeneiskola mellett párhuza-
mosan a gimnáziumot is befejezem, és oda is 
beiratkoztam. Csakhamar beláttam, hogy pár-
huzamosan ez nem megy, már csak órarendileg 
sem, ezért a gimnáziumot otthagytam, és csak 
a zeneiskolára összpontosítottam.

• Időközben nem gondoltál hangszer-
cserére?

– Nem gondoltam. Egyébként választanom 
kellett egy másik hangszert is, ami a zongora lett, 
annak ellenére, hogy nekünk nem volt otthon 
zongoránk. Így a zeneiskola hangszerén kellett 
gyakorolnom. Hogy minél jobban megtanuljak 
zongorázni is – ami feltétel volt a többszólamú 
művek előadásához a középiskolában –, hogy 
legalább fél órát gyakorolhassak az iskola hang-
szerén, rengeteg időmbe került, mert nem csak 
nekem nem volt zongorám. Később szüleim is 
belátták, hogy ha valaki komolyan gondolja a 
zenészi-zenei szakmát, zongora nékül a hege-
dű nem elegendő. Vettünk is egy viharvert zon-
gorát. Naponta kellett stimmelni, 3-4 billentyű 
nem szólt rajta, mert hiányzott a megfelelő húr. 

Később aztán vettünk egy jobb zongorát. E gon-
dok miatt én arra összpontosítottam, hogy ne 
a zongora legyen a fő hangszerem, hanem az 
elsődlegesen „választott” hegedű. A hegedű az 
más volt, kellett naponta 4-5 órát gyakorolni. 
Aztán az utazás. Elmentem reggel 7 órakor Újvi-
dékre, hetente kétszer volt zenekari próba, este 
7 órakor indult a sínbusz vissza Temerinbe, 11 
órakor értem haza, ez így ment évekig. Lehetett 
volna a délelőtti tanítási órák után hazajönni, 

aztán vissza Újvidékre, de a vége ugyanaz lett 
volna. Volt, hogy a tömeg miatt alig fértem föl 
a sínbuszra.

• Szakmád, hivatásod hangszere a he-
gedű, hegedűművész lettél?

– Nem, nem lettem hegedűművész, tanári 
képesítést szereztem. Mivel zenekarban sem 
volt kedvem játszani, ezért a középiskola után 
a zeneszerzés felé orientálódtam.

• Zeneakadémia, zeneszerzői szak: 
Belgrád, Zágráb, Bécs…

– A középiskola elvégzése után beiratkoztam 
a Belgrádi Zeneakadémia újvidéki kihelyezett ta-
gozatára. Ez egy két évig tartó, nagyon jó elméleti 
szak volt, utána elkezdtem gondolkodni azon, 
hogy ha most ezt befejezem, mihez kezdjek? 
Dolgozzak valamelyik iskolában? Ehhez nem 
volt igazán kedvem. Már a középiskolában is 
kellett kisebb műveket komponálnunk – főleg 
zongorára, ami tetszett is. Úgy döntöttem, hogy 
helyszínt változtatok, és beiratkoztam a Zágrábi 
Zeneakadémiára, ahol két évet töltöttem el. A 
negyedik szemeszter után megvolt a lehetőség, 
hogy tanulmányaimat a Bécsi Zeneakadémián 
folytassam. Az 5 évig tartó bécsi tanulmányaim 
végén a kétszer megírt diplomavizsga munkám 
előadása után lettem diplomás zeneszerző.

• Kétszer megírt?

Az Aranymikrofon (1961/62) temerini résztvevői (13.)

Hegedű és zeneszerzés
Füstös Dénessel beszélgettünk

Az 1962-es Aranymikrofon vetélkedő temerini elődöntőjén három hangszer-
szólista versenyző: Füstös Dénes (hegedű), a szájharmonika-trió és a Farkas 
Mátyás–Mészáros Ibolya kettős versenyzett a palicsi záróműsorra jutásért, ami 
Füstös Dénesnek sikerült. Füstös Dénes hangszerszólista versenyző a zenei 
pályájáról az alábbiakat mondta el:

– Igen. Ugyanis az első verziónak lába 
kelt a vonaton. Az történt, hogy a Symphonia 
In Tre című 19 perces vizsgakompozíciómat 
Temerinben megírtam, és elégedetten indul-
tam el vele Bécsbe. A vonat a budapesti Keleti 
pályaudvaron is megállt. Volt egy 10-15 perces 
veszteglés, gondoltam, leugrom egy kis harapni-
valóért. A kabátomat, a táskámat, benne minden 
okmányommal és a művemmel otthagytam a 
fülkében. Visszatérve megdöbbenéssel állapí-
tottam meg, hogy a kabátom ott van, de a tás-
kám eltűnt. Egy világ omlott össze bennem. Mit 
csináljak, továbbutazni nem tudok, hisz nincs 
útlevelem, és még a művem is elveszett. Nyilván-
való, hogy el kellett hagynom a vonatot. A jugo-
szláv nagykövetségen elmondtam a történteket, 
ahol kétkedve ugyan, de meghallgattak. Néhány 
napig Pesten kell maradnom, mondták. A har-
madik napon kaptam egy bizonylatot, amivel 
hazautazhattam. Idehaza rengeteg faggatáson, 
kihallgatáson voltam, mivel abban az időben a 
piros útlevélnek nagyon jó ára volt, ezért meg-
gyanúsítottak, hogy eladtam. Végül mégiscsak 
kaptam újat. A diplomavizsga kompozíciómat 
emlékezetből újrakomponáltam és bemutattam. 
Tanáraim kitűnővel értékelték, úgyhogy büszkén 
vettem át a zeneszerzői diplomámat.

• Milyen zeneszerző Füstös Dénes?
– Vannak Mozart-stilusú zeneszerzők, akik-

nél az elsőre leírt hang végleges, minden a he-
lyén van, nincs szükség javításra. De vannak 
szerzők, mint pl. Beethoven, aki mire megtalálta 
a legjobban harmonizáló hangokat, valóságos 
küzdelmet folytatott a hangjegyekkel. Én talán 
a két stílus közé sorolhatom be magamat. De 
gyors sem vagyok, inkább lassan komponálok. 
Javítgatok és sokáig töprengek a megoldáson. 
Javítani viszont ma már könnyebb, mert van 
számítógép, és persze a program, amely ezt le-
hetővé teszi, sőt ellenőriztetni is lehet vele a 
harmóniát, a ritmust, a tempót, a hangszerelést. 
Mindez nagyban segít bennünket, zeneszerző-
ket. Ha én ezt nem szeretném, nem is kezdtem 
volna bele, ez nem hobby, ez munka és kreatív 
művészeti tevékenység egyben.

• Nyugdíjasként az csinálod, amit 
egész életedben szerettél.

– Miután világossá vált számomra, hogy ze-
nei virtuóz nem lehetek, a zeneszerzésre fek-
tettem a hangsúlyt. Szerzeményeket írtam, a 
filmzeneírást is művelem, jelenleg egy hegedű-
versenyen dolgozom. Aktív résztvevője vagyok 
a bécsi filmzenei Hollywood in Vienna szeminá-
riumnak, melyen a hollywoodi filmzenék szer-
zői találkoznak és bemutatják egy-egy készülő 
film zenéjét. Ez az a hely, ahol betekintést lehet 
nyerni a készülő zene műhelytitkaiba. Ez a mű-
faj külön is érdekelt, így nagyon szívesen veszek 
részt ilyen programokon. Ennek köszönhetően 
néhány filmjelenethez kellett zenét írnom gya-
korlatként, többek közötta Benjamin Button 
különös élete című filmhez is.

Varg-aJó-zsef
(Folytatjuk)

Füstös Dénes komponál
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A 84 éves Pászti Mária szívesen hall-
gatja a rádiót, de közben szereti fella-
pozni a családi albumot és nézegetni a 
régi fényképeket. Ilyenkor felidézi éle-
tének egy-egy pillanatát, emlékezik sze-
retteire. A minap egy olyan fotón akadt 
meg a tekintete, amely a magbúzát kapá-
ló temerini napszámosokat örökíti meg, 
közöttük őt is. 

– A római sáncok előtti birtokon, az 
„oglednán” (Ogledno polje am. mintagazdaság), 
az egykori piroscserepes tanyáknál dolgoztunk 
– mondja Marika néni. – Éppen a magbúzát 
kapáltuk, hetvenen. Általában a nők és a férfiak 
együtt dolgoztak. A fotón is látható, hogy közöt-
tünk, lányok és asszonyok között, ott vannak a 
férfiak is. Mindannyian magyarok voltunk és 
Temerinben a vasúttól a Telep végéig laktunk. 
Ha nehezebb munka is volt, például a szénbe-
rakás, akkor a férfiak oda mentek. A pusztán, 
a gyülekezőhelyen reggel hat órakor kolom-
polt a Pali bácsi, a munkavezető, és addigra 

Temerinből oda kellett érnünk. Akkor osztottak 
be bennünket az aznapi feladatra. Ha közelebbi 
földeken dolgoztunk, akkor fogtuk a kapán-
kat és gyalog mentünk, de távolabbra kocsival 
vittek el bennünket. A temerini napszámosok 
mindig egy helyen dolgoztak, nem keveredtünk 
más helységbeliekkel, például a pirosiakkal. Ha 
szénát gyűjtöttünk, akkor már hajnali fél négy-
re ott kellett lennünk. A szénának ugyanis nem 
volt szabad megtörnie. Az összegyűjtött szénát 
boglyába raktuk, és utána a boglyákat fel kellett 
rakni a lovaskocsira, ami bevitte azt a birtokra. 
Nagyon kevés traktor volt akkor.

• A múlt század ötvenes éveiben a ma-
ihoz viszonyítva szinte alig volt ingázási 
lehetőség. Mivel utaztak naponta a mun-
kahelyükre?

– Kerékpárral. A helyi vasúti átjárónál ta-
lálkoztunk. Ha a hetven munkásnak a fele már 
megérkezett, akkor a Pozsonyi Franci néni in-
dult és vezette a sort, amelyet a férje, Pista bácsi 
zárt. Amikor a csoport másik fele is együtt volt, 
akkor ugyanilyen módon megindultunk és kari-
káztunk a birtokra. Ezt a sort a Sípos Pisti bácsi 

vezette és a telepi Józsi bácsi zárta. Mondhatjuk, 
hogy zsinórban hetvenen kerékpároztunk Újvi-
dék irányába, illetve a munka befejezése után 
vissza. Nem kellett tartanunk az autóktól, mert 
alig voltak. Ha valakinek a kerékpárjával történt 
valami, akkor leállt az egész sor, és jött Pista 
bácsi, hogy megnézze, mi a probléma. Ha tudta, 
megjavította, ha nem, akkor a sor továbbhaladt, 
a kerékpáros pedig kísérővel gyalog folytatta 
az útját. Soha senkit sem hagyott el a csoport. 
Nagyon összetartottunk. Még kapálás közben 
is segítettünk annak, aki valamiért lemaradt. 
Egyébként a kerékpárt a birtok műhelyében 
megjavították, és hazafelé már az a személy is 
karikázhatott.

• Miben utaztak, hogyan dolgoztak, 
mikor kezdődött az idény?

– Az ötvenes években még a lányok és az 
asszonyok szégyelltek csak nadrágban mutat-
kozni, ezért a nadrág tetejére mindig ruhát vagy 
szoknyát is felhúztunk. Egy kis elemózsián kí-
vül semmi mást nem vittünk a kerékpárunkon. 

Ez legtöbbször zsíros ke-
nyér, szalonna, paradi-
csom, paprika, gyümölcs 
volt. A kenyeret már nem 
sütöttük, de indulás előtt 
még a pék sem sütötte ki, 
ezért mindig az előző napi-
ból szeleteltünk és csoma-
goltunk reggelire. Az ivóvi-
zet mindig lajtos kocsival 
hozták a munkásoknak. 
Mindannyian fittek vol-
tunk: kerékpároztunk a 

munkahelyre oda és vissza, a kettő között meg 
dolgoztunk. A reggeli időpontját nem határozták 
meg, de azt igen, hogy félórás lehet a szünet. 
Órabéresek voltunk, és a Pali bácsi szigorúan 
ellenőrzött bennünket, 
nagyon „húzott” a pusz-
ta gazdájához. Több-
nyire márciusban már 
megkezdtük a munkát: 
tusát szedtünk a búza-
földeken, zsákokat fol-
toztunk a raktárban, 
hagymát válogattunk, 
majd a napraforgóso-
rok közül kicsupáltuk 
a vajfüvet, kapáltuk a 
kukoricát, a magbúzát, 
kivágtuk és másnap a 
kombájnba dobáltuk a 
repcét stb. Szinte a késő 
őszig volt munkánk. A 
hideg napok beállta 
előtt még behordtuk a 
műhelybe, az irodákba 

Hetvenen biciklis libasorban
A 84 éves Pászti Máriával beszélgettünk

a korábban összevágott tűzifát. Rendszeresen 
kifizették járandóságunkat, általában kétheten-
ként kaptunk pénzt. 

• Ki fényképezte le a kapásokat?
– Amikor kijöttek a pusztáról megnézni ben-

nünket, akkor általában hoztak fényképészt is. 
Megörökítettek bennünket munka közben, de 
reggelizéskor is. Készült olyan csoportkép, ame-
lyen mind a hetvenen rajta vagyunk. Arról azon-
ban, ahogyan hetvenen libasorban kerékpáron 
haladunk az úton, nem készült fotó, vagy csak 
nekem nincs – fejezte be beszélgetőtársunk.

mcsm

A temerini napszámosok egy csoportja magbúzát kapál

Miserend
17-én, pénteken 8 órakor: sza-
bad szándék.
18-án, szombaton 8 órakor: a 
héten elhunytakért.
Évközi 2. vasárnap
19-én, évközi 2. vasárnap, a Te-
lepen 7 órakor: Szűzanya tiszte-
letére a telepi Rózsafüzér-társulat 
élő és elhunyt tagjaiért, a plébánia-
templomban 8.30 órakor: †Kihút 
János, Elek Mária, a Kihút és az 
Elek család elhunyt tagjaiért, 10 
órakor: a népért.
20-án, hétfőn 8 órakor: szabad 
szándék.

21-én, kedden 8 órakor: szabad 
szándék.
22-én, szerdán 8 órakor: Bol-
dog Batthyány Strattmann László 
tiszteletére és közbenjárásáért 
hálából.
23-án, csütörtökön 17 órakor: 
†Mester Pál, Faragó Franciska, 
elhunyt nagyszülőkért és hozzá-
tartozókért.

Egyházközségi 
hírek

Január 18-án, szombaton kezdő-
dik az ökumenikus imanyolcad a 
keresztények egységéért.

A Magyar Szó megjelenésének 75. 
évfordulója alkalmából látott napvi-
lágot a Mérföldkövek, hetvenöt év, 
hetvenöt írás című kiadvány. Szer-
kesztette: Fodor István. Temerinben 
Natinál kapható a piacon.

Új könyv: 
Mérföldkövek
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MEGEMLÉKEZÉS
Kilenc éve nincs közöttünk 

szerettünk

NAGYIDAI Dénes 
(1958–2011)

„Kezdetben azt gondoltam, 
hogy a halálod veszteség 
volt és pusztulás, fájdalom 
és bánat, melyet aligha 
lehet elviselni.
Csak most kezdek 
rádöbbenni, hogy az életed 
ajándék volt, s egyre 
erősödő szeretet 
maradt utána.”

(Marjorie Pizer)

„Van, akinek az a sorsa, 
hogy örökké a szívedben 
maradjon, még ha távozik 
is az életedből.”

(Becca Lee)

Emléked szívükbe zárták: 
feleséged, Katica, 

lányaid: Diana, Nóra és 
Dóra, vejeid, Csaba és 
Csaba, unokáid: Lara, 

Jana, Zsófi és Dorka

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, volt mun-
katársaknak és minden vég-
tiszteletadónak, akik szeret-
tünk

SZIVERI Géza 
(1945–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Legyen pihenése békés, 
emléke áldott.
Temerin-Nagybecskerek

Gyászoló gyermekei 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

ELEK Mária 
(1922–2009)

KIHÚT János 
(1913–1992)

Szomorú 11 éve, illetve 28 éve lesz, 
hogy örökre itt hagytak bennünket

Elmúlik az élet, ez örök keresztünk. 
Elmentek ők, akiket szerettünk.
Gyertyát gyújtunk értük, rájuk emlékezünk.
Gyertyaláng fénye, vidd fel sóhajunkat, 
fel a magas égbe, hogy vigaszt 
kaphassunk könnyekért cserébe.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesapánk

BÁLINT Mihály 
(1930–2019)

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.

Szerető lányaid, Katica 
és Márta családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk

ZAVARKÓ János 
(1932–2018)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, 
ma lehajtott fejjel emlékezünk rád.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, Katalin, 
lányod, Joli, unokáid, Misi és Sarolta párjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

özv. PÁSZTORNÉ 
PAP Katalintól 

(1933–2020)

Elmentél, s már csak 
emlék a kedves kép,
amit úgy szerettünk 
nem is olyan rég.
Sok tárgyad velünk maradt,
közöttük voltál igaz.
Most búcsúzunk, siratunk,
nem ölel két karunk.
Fagyott a föld, amely bezár,
bennünk élsz tovább.
Megrendülten gondolunk rád,
nem hisszük el, 
hogy nincs tovább.
Lehunyt szemed 
nem látja már, hogy 
mindenütt virág.
Kinn alszol a hideg télben,
eszünkbe jutsz néha éjjel.
Nem vagy többé, 
nincs ilyen már.
Egyedül voltál.
Most búcsúzunk tőled.

Fiad, Vince, párja, Magdi 
és nászasszonyod

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 5 éve elhunyt feleségemre, 

édesanyámra, anyósomra és nagymamánkra

PACIKNÉ BANKO Terézre 
(1942–2015)

Az élet sora hosszú és nehéz, 
a feledéshez egy élet is kevés. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre őriznek téged.

Emléked őrzi férjed, 
fiad, menyed és unokáid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megtört szívvel, fájdalommal búcsúzunk 

szeretett édesapánktól, apósunktól és nagytatánktól

SZIVERI Gézától 
(1945–2020)

„Ami bennem lélek, veletek megy:
Ott fog köztetek lenni mindig.

Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak,
Megtalálsz a falevélben, mikor lehull;

Megtalálsz az esti harangszóban, mikor elenyészik;
S mikor megemlékezel rólam, mindig

Arccal szemben fogok veled állni.” (Jókai Mór)
Számunkra Te soha nem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Temerin-Nagybecskerek

Drága emléked megőrzi fiad, Béla, lányod, Gabriella, 
menyed, Franciska, vejed, Attila, valamint unokáid: 

Róbert, Éva, Anna, és Áron
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

PAPP Pál 
(1958–2020)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS

MÓRICZ Imre 
(1926–2019)

MÓRICZ NOVÁK Margit 
(1932–2019)

Szomorú hat hét telt el, hogy nem vagytok közöttünk

Pihenésük felett őrködj, Istenem, 
csendes álmukat ne zavarja semmi sem.

Szívünkben megmaradnak a szép emlékek, 
legyen áldott és békés a pihenésük.

Szeretteik

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
hétfő délután 

4 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

PAPP Páltól 
(1959–2020)

Könnyes szemmel 
rád emlékezünk, 
nehéz elhinni, 
hogy nem vagy velünk. 
Messzire mentél, 
onnan út vissza nem vezet, 
szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
a pihenésed.

Húgod, Marika 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk 

unokanővéremtől

SÖRÖS Annától 
(1931–2020)

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

A Jánosi család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy sze-
retett unokanővérem, vala-
mint feleségem főnöknője 
örökre eltávozott közülünk

NAGYNÉ 
JANKOVICS Katalin 

(1932–2019)

Elmentél oda, ahol néma 
csend honol, ahol nincs 
szenvedés, csak örök 
béke és nyugalom.

Szép emléked szívünkben 
örökké élni fog.

Nyugodjál békében!

Deák Jani családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincs közöt-
tünk édesapánk, apósunk, 
nagyapánk és déditatánk

BERCSÉNYI Pál 
(1929–2015)

Elmentél tőlünk, 
de nem vagy messze, 
szívünkben élsz 
most és mindörökre.

Emléked szívükbe 
zárták szeretteid Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek és végtiszte-
letadóknak, akik halottunk

PÁSZTORNÉ PAP Katalin 
(1933–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Fia, László családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

PAPP Páltól 
(1959–2020)

Ez a gyertya most 
érted égjen, ki fent laksz 
már a magas égben.
Ott, ahol csendből épül 
vár, és a lelkedre Isten 
vigyáz már.

Bátyád, Laci családjával

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

TAKÁCS Miklós 
(1920–1982)

TAKÁCSNÉ VÉCSI Katalin 
(1922–2009)

„Itt nyugszanak ők szelíden, béke, üdvösség velük, 
megpihenve, tiszta hitben él tovább is szellemük.”

(Juhász Gyula)

Emléküket őrzi lányuk, Ica 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Már két éve, hogy nincs 
köztünk szerető apám

ZAVARKÓ János 
(1932–2018)

Szíve nemes volt, 
keze dolgos.

Élete nehéz volt, 
álma legyen boldog!

Emléked őrzi lányod, 
Márta családjával

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik utolsó útjára 
elkísérték unokanővérün-
ket

SÖRÖS Anna 
Pannit 

(1931–2020)

Nyugodjon békében!

Kedves emlékét 
szívünkben őrizzük.

A Jánosi család

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

SÖRÖS Anna 
(1931–2020. 1. 8.)

özv. PÉTER 
HÉVIZI Katarina 

(1923–2020. 1. 10.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.
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