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A községi válságtörzs csütörtöki ülésén 
a koronavírus-járvány veszélyének fokozó-
dásával kapcsolatosan saját hatáskörében 
azonnali hatállyal elrendelte a fürdőköz-
pontot üzemeltető kommunális közművál-
lalatnak a strandfürdő és a melegvizes 
medencék 15 napra történő bezárását. 
Döntöttek arról is, hogy a piacokon az áru-
sok és a vásárlók egészségének védelme 
érdekében, a két méteres szociális távol-
ság betartása mellett kötelező az arcmaszk 
viselése. A piacokon csak minden má-
sodik asztal használata engedélyezett. A 
rendelkezés betartatására a kommunális 
közvállalatot kötelezték. A törzskar a jár-
ványhelyzetnek a községben való alakulása 
kísérésével dönt a mostani rendelkezések 
esetleges meghosszabbításáról.

Egyébként a múlt péntektől az egész or-
szág teljes területén kötelező a védőmaszk 
viselése zárt térben, függetlenül attól, hogy 

a helyi önkormányzat elrendelte-e a koro-
navírus-járvány miatt a rendkívüli helyzetet 
vagy sem. A szabadban ott kötelező védő-
maszkot viselni, ahol különböző objektív 
körülmények okán nem lehet betartani a 
polgárok közötti, legalább másfél méteres 
távolságot. 

A kiadott közlemény értelmezése sze-
rint ezek a szigorítások elsősorban a kü-
lönböző létesítmények, mint a bankok, a 
postahivatalok vagy a gyógyszertárak 
előtt kialakuló sorokra, illetve az au-
tóbusz-állomásokra vagy megállókra, 
valamint a pályaudvarokra vonatkoznak. 
Ott, ahol a szabadban be lehet tartani a 
polgárok közötti legalább másfél méte-
res távolságot, egyelőre csak javasolják a 
védőmaszk viselését. A gyermekeknek is 
javasolják a védőmaszk viselését.

Emellett péntektől az ország egész terü-
letén gyülekezési korlátozás lépett hatály-

Gyülekezési korlátozások
Zárt térben kötelező a védőmaszk – Bezárt a fürdő

A temerini fürdő bejárata

ba. Zárt térben és a szabadban sem gyülekezhet 
tíz személynél több. Ott, ahol gyülekezést szerveznek, 
egy személy számára legalább 4 négyzetméternyi területet 
kell biztosítani.

Azért terjesztették ki az ország egész területére az emlí-
tett korlátozó intézkedéseket, mert azt lehetett tapasztalni, 
hogy azokból a községekből, amelyekben elrendelték a 
rendkívüli helyzetet és korlátozó intézkedéseket fogana-
tosítottak, a polgárok más önkormányzatok területére 
mentek szórakozni, vagy azoknak a területén szerveztek 
különböző alkalmi és tömegrendezvényeket.

Elmaradtak 
a rendezvények
A szervezők már korábban jelezték, hogy a jár-

vány miatt elmaradnak az eredetileg hétfőre tervezett 
Illés-napi rendezvények, és ez így is történt. A kézi-
munkázó asszonyok jó előre elkezdték a búzából font 
kocsidíszek és kitűzők készítését, a szervezők vég-
legesítették a felvonulási rendet, a fogadalmi ünnep 
kísérő rendezvényeinek programjait, mindezt nagy 
sajnálkozásra le kellett mondani. 

A tájházban szombatra tervezett szűkített TAKT-
rendezvényt sem tartották meg, Léphaft Pál Grimasz 
és környéke című karikatúra-kiállítását lehetett volna 
megnézni és nem került sor ugyanott a szabadkai 
Jovančić-Bakos-Pálfi trió koncertjére sem. Vasárnap 
este nem tartották meg a népzenei estet sem. Illés-na-
pi aratóverseny sem volt, amelyet nagy számú hazai 
és külföldi résztvevővel az óbecsei út melleti Sárga 
tanyán szerettek volna megszervezni.

Egyedül a fogadalmi ünnep és a telepi templom 
felszentelésének 20. évfordulója alkalmából, az arc-
maszk kötelező viselése, az egymástól való bizton-
ságos távolságtartás mellett, korlátozott létszámmal 
az egyházi megemlékezésekre kerülhetett sor. (Lásd 
a lenti képeket)

Csak az egyházi rendezvények közül tartottak meg néhányat, 
azokat is gyakorlatilag közönség, résztvevők nélkül. A képen: 
a keresztúti ájtatosságon csak a felolvasók voltak jelen.

Illés-napi ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa volt: 
mons. Stjepan Beretić atya pápai káplán, püspöki helynök, a 
Szabadkai Székesegyház plébánosa (Varga Z. felvételei)

G. B.
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Barangolást szervezünk 
ErdélyBE és a 

székElyföldrE, 
valamint kirándulást a Hargitára.

Tel.: 063/84-83-070

Léphaft Pál karikatúrái
E lapszámunkban abból a kiállításból közlünk válogatást, amelyet az 

Illés-napi rendezvények keretében tartottak volna meg az alkotóházban, 
de amelyet a járványhelyzet miatt lemondtak.

Szöveg nélkül

Szöveg nélkül

Kútba esett nyaralások
A lélekgyógyászok szerint már most vannak olyan vészjósló jelek, 

amelyek arra engednek következtetni, hogy az ősz beköszöntével mély 
depresszióba esik a Föld lakossága, és szerintük olyannyira a béka feneke 
alá kerülünk, hogy onnan bizony bajos lesz kimászni. 

A magyarázat szerint ugyanis, ha ebben az időszakban nem me-
gyünk el szabadságra, nem pihenünk vagy jobb esetben nem nyaralunk 
valamelyik tengerparton, akkor az jelentősen rányomhatja bélyegét az 
egyébként is megsebzett lelki állapotunkra, még enerváltabbá válhatunk, 
és az ezzel járó következményeket akár hosszú távon is cipelnünk kell 
a hátunkon. 

Nyaralni, de hova? A homokos vízpart, a hűsítő koktél, a pálmafák - az 
idillikusnak tűnő kép a riviérát kedvelők számára az idén csak álomkép 
marad. A világjárvány és a szigorú határátlépési korlátozások nem teszik 
lehetővé a felhőtlen nyaralást.

A szerb állampolgárok körében közkedvelt úti célnak számító Gö-
rögország először július elején zárta le határát előttük, elsősorban az 
országunkban uralkodó járványhelyzet miatt. Másfelől azért, mert a Gö-
rögországban tesztelt szerbiaiak között több pozitív esetet is felfedtek. 
A helyzet azóta sem rózsás a Balkánon, ezért a görögök a múlt héten 
augusztus elsejéig meghosszabbították a beutazási tilalmat.

A magyar Konzuli Tájékoztatás oldalon az áll, hogy a kettős állam-
polgárok számára – amennyiben más, uniós okmányuk pl. magyar útle-
velük van – továbbra is lehetséges a belépés, azonban számolnunk kell 
azzal, hogy tesztelik a beutazókat. Alighanem a Fekete-tengerben sem 
mártózhatunk meg az idén, legalább is júliusban nem, ugyanis Bulgária 
a múlt hét közepén tiltólistára tette Szerbiát, így állampolgárságtól füg-
getlenül erről a területről egészen a hónap végéig senki sem lépheti át a 
szerb-bolgár határt. Ennek következtében a törökországi nyaralás iránt 
is csak sóvároghatunk az idén nyáron, de hasonló a helyzet Montenegró 
esetében is. A horvát Turisztikai Szövetség kimutatása szerint az elmúlt 
időszakban jelentősen megcsappant a vendégéjszakák száma az ország-
ban, amit az Adria partján nyaralók most a pénztárcájukon is megérez-
hetnek – a szó kedvező értelmében. Ez a kettős állampolgárságú szerb 
honpolgárokat is érintheti. Rájuk ugyanis nem vonatkozik a kéthetes 
karantén, de nem kell a két napnál nem régebbi koronavírus-tesztet 
sem felmutatniuk. Feltétel nélkül beléphetnek és nyaralhatnak, ameny-
nyiben Horvátországban foglaltak szállást – erősítette meg kérdésünkre 
a horvát külügyminisztérium.

A határátlépési rendeletek percről percre módosulnak, de a spe-
kulációk szerint az idén már felhőtlen, koronavírusmentes nyaralásban 
nem lesz részünk egy országban sem. A hazai turizmusra sem támasz-
kodhatunk, mert a szerbiai gyógyfürdők, tavak környéki településeken 
a hivatalos adatok szerint megugrott a fertőzések száma.

A nyári tervek a fentiek miatt sokunknál a kútba estek. Ám ha kellő 
pozitív világszemlélettel áldott meg bennünket a Teremtő, akkor már most 
ábrándozhatunk a jövő évi nyaralásról, az erre a célra félretett pénzt pe-
dig féltve őrizgethetjük a malacperselyben. Csak ne kelljen őszre feltörni 
és a pszichológusnak adni.

ácsi

Az európai uniós tagállamok vezetői elfogadták az EU 2021 és 
2027 közötti időszakra szóló keretköltségvetését és a koronavírus-
járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó 
pénzügyi csomagot - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács 
elnöke a pénteken kezdődött uniós csúcstalálkozót követően, kedd 
hajnali Twitter-üzenetében.

Budapesti források szerint Magyarországnak és Lengyelország-
nak nemcsak komoly pénzösszegeket sikerült szereznie, hanem 
megvédte nemzeti büszkeségét az európai uniós csúcson – mond-
ta Orbán Viktor miniszterelnök a keretköltségvetésről és a gazda-
sági mentőcsomagról szóló négynapos tárgyalások után, kedden 
Brüsszelben.

A Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz 
Morawiecki lengyel miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján a 
magyar kormányfő azt mondta, a két országnak sikerült egyértelmű-
vé tennie: azok részéről, akik örökölték a jogállamiságot, elfogad-
hatatlan, hogy kioktassák és kritizálják azokat a szabadságharcos 
népeket, amelyek nagyon nehéz időket éltek meg és sokat tettek a 
kommunista rezsim ellen.

Orbán Viktor közölte: minden kísérletet, amely össze kívánt vol-
na kapcsolni két rendkívül fontos kérdést, az uniós pénzeket és a 
jogállamiságot, sikerrel visszautasították.

„Azt kívánom minden magyarnak, soha ne legyen kevésbé sike-
res reggelje, mint a mai” – tette hozzá a miniszterelnök. (MTI)

Megegyezés 
Brüsszelben
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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

Szeptember elsejétől 7,7-7,9 százalékkal megdrágul a villanyáram, 
ugyanis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kérésére elkészült elemzés 
kimutatta, hogy az előállítási ára Szerbiában nagyobb, mint a ház-
tartásoknak és más kisfogyasztóknak felszámolt eladási ár, írja a 
Blic belgrádi napilap.

Az áram jelenlegi eladási ára nincs összhangban az IMF és Szer-
bia által kötött egyezménnyel, és az IMF álláspontja szerint ez ve-
szélyezteti a Szerb Villanygazdaság (EPS) gazdasági stabilitását, 
amelynek fejlesztési projektjeiben közösen a Világbankkal, az IMF 
is részt vesz. A szerbiai háztartások jelenleg átlagban 7,3 dinárt fi-
zetnek egy kilowatt villanyáramért, ami az egyik legalacsonyabb ár 
a környező országokban.

Megdrágul az áram

Európa kollégiumi bentlakás
A Magyar Nemzeti Tanácsnak az Európa Kollégiumban való 

kollégiumi elhelyezésről szóló határozata alapján azok a szemé-
lyek pályázhatnak az első pályázati felhívás alapján kollégiumi el-
helyezés odaítélésére a 2020–2021. évben, akik az alábbi feltételek 
mindegyikének eleget tesznek: • először nyertek felvételt egy Újvi-
dék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, 
akadémiai alapképzés első évfolyamára; • magyar nyelven végezték 
általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács el-
nökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítette őket 
ezen alapfeltétel alól; • nyilatkoznak arról, hogy a diplomaszerzésük 
után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni, lehetőség szerint 
a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakör-
ben; • lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intézménnyel ugyanazon 
város területén; • a kollégium igazgatása bentlakási joguktól nem 
fosztotta meg a házirend megsértése miatt. 

A pályázatok átadásának határideje: 2020. szeptember 1-je. A 
pályázati kiírás teljes szövege elérhető és letölthető a Magyar Nem-
zeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapján.

Orvoshoz a Telepre 
vagy Kolóniára

Az egészségház a járvány miatt átszervezte az intézmény munkáját. Az 
általános osztályt ismét koronavírus-rendelővé alakították át és itt csak a 
légzőszervi betegeket fogadják. Az általános orvosi rendelőt kihelyezték a 
Telepre és a Kolóniára. A járeki és a szőregi rendelők maradtak.

A belgyógyászatot és a szemészetet továbbra is az egészségház köz-
ponti épületében fogadja a pácienseket. A szemészet dolgozói szabad-
ságon vannak. A rendelők az alábbi telefonszámokon érhetők el: Telep 
841-658, Kolónia 845-773, Járek 848-039, Szőreg 849-004, koronaví-
rus-rendelő 062/507-699, 210-22-29, sürgősségi osztály 194 (vezeté-
kesről és mobilról).

A járvány második hullámának kezdete óta – az egészségház hivatalos 
adatai szerint – 36 személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét.

G. B.

a Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

Egyházközségi hírek
A Köztársasági Válságstáb és Szerbia katolikus püspökeinek rendelete sze-
rint a templomban szigorúan be kell tartani:
– 1,5 m szociális távolságot (csak a kijelölt helyekre lehet ülni)
– kötelező a szájmaszk használata
– a bejáratoknál fertőtlenítő szőnyegen kötelező fertőtleníteni a lábbelit, 
és kötelező a kézfertőtlenítő használata.
A telepi templom 550 m2 területén a Köztársasági rendelet szerint 137 
személy engedhető be, a plébániatemplom 725 m2 területére 181 személy 
fér be. Kérjük a kedves híveket, hogy szigorúan tartsák be a Kormány által 
előírt védőintézkedéseket.
A Szerb Pravoszláv Pátriárka Hivatala és Szerbia Katolikus Püspökeinek 
állítása alapján a Kormányrendeletben szereplő 10 főnél nagyobb gyüle-
kezés tilalma nem vonatkozik kifejezetten a rendszeres Istentiszteletekre 
(lsd. Sl. Glasnik RS, br. 98/2020 és br. 100/2020), ezért a templomokban 
a fenti rendelkezés szerint járunk el, betartva a Kormány ezzel kapcsolatos 
rendeleteit.

Az elmúlt héten Temerin területén szúnyogirtást végeztek he-
likopterből. Belgrádi sajtójelentés szerint Szerbia területén ní-
lusi lázat hordozó szúnyogokat észleltek. (V. Z. fotója)

Szúnyogirtás

Kenyér és bor

Rövidített és szerényebb formában ugyan, de a két éltanuló, 
köztük a nemzedék legjobbja, Tóth Katarina, valamint Faragó 
Szabolcs a templomban megszentelésre átadta az új búzából 
sütött kenyeret, valamint a szokásos bort tartalmazó üveget. A 
képen Szabolcs és Katarina. (Fotó V. Z.)
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Érettségizőink albumából

Pásztor 
Szilvia

Szülei: Pásztor Kornél 
és Faragó Belinda. 

Született: 2002. feb-
ruár 24-én, Újvidéken. A 
zombori Egészségügyi kö-
zépiskola gyógyszerészeti 
szakán érettségizett magyar 
nyelvből és szaktantárgyak-
ból. A budapesti előkészí-
tő év után a Szegedi Tudo-
mányegyetem orvosi karán 
szeretne továbbtanulni.

Babinszki 
Csilla

Szülei: Babinszki Attila 
és Magyar Rozália.

Született: 2001. októ-
ber 21-én, Újvidéken.

A zombori egészségügyi 
középiskola gyógyszerésze-
ti szakán érettségizett ma-
gyar nyelvből és szaktantár-
gyakból. Még nem döntött 
a továbbtanulásról, de a 
gyógyszerészeti szakon be-
lül szeretne maradni.

Dusa 
Karolina
Szülei: Dusa Rudolf és 

Kusztos Katalin.
Született: 2001. má-

jus 10-én, Újvidéken. A 
zombori egészségügyi kö-
zépiskola gyógyszerészeti 
szakán érettségizett magyar 
nyelvből és szaktantárgyak-
ból. A hat hónapos kötelező 
gyakorlat letöltése után ál-
lamvizsgázni szeretne, majd 
munkába állni.

Ádám Glagovsek 
Stephan 

és kedves felesége, 

Szerénke
születésnapjukat ünneplik. 

Kívánjuk, hogy életetek legyen 
boldog és vidám, szeretetben teljes! 

Szívből köszöntünk benneteket:
a Vučenović család, 

az Ádám család 
és a Hódi család

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

hétfő délután 4 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

Friss temerini és dunabökényi 
akácméz eladó 

a termelőtől.
Tel.: 063/511-925

VÁrhATó GAzdAsÁGI InTézKEdésEK 
Siniša Mali szerb pénzügyminiszter szerint ősztől új intézkedésekkel 

serkentik majd a foglalkoztatást az országban, egyebek mellett októbertől 
elindul az Első fizetésem elnevezésű program is. 

A fiatalokat segítő állami programra 2 milliárd dinárt különítettek 
el a büdzsében – jelentette ki Siniša Mali a Szerbiai RTV Oko című mű-
sorában. Az intézkedés értelmében a középiskolai végzettségűeket 20 
ezres, míg az egyetemi diplomával rendelkezők bérét 24 ezer dináros 
utalvánnyal segítené az állam, amihez a cég is hozzátenne egy bizonyos 
összeget, és a kettő egyben képezné a fiatalok fizetését.
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Kevés olyan rendezvény, a helyi ma-
gyar lakosság életét befolyásoló történés 
van Temerinben, amelyről beszélgetőtár-
sam ne tudna idejében, legalábbis a kö-
zösségi oldalakon megjelenő, ízlésesen 
rendszerezett fotói erről árulkodnak. 

Varga Zoltán szinte mindent megörökít, ami 
fontos az utókor számára, 
és amit szerinte látnunk 
kell, de teszi mindezt olyan 
csendben és szerényen, hogy 
gyakran csak a közelben ha-
gyott kisrobogója árulkodik 
arról, hogy a temerini fotós 
valahol ott van. Legutóbb 
tavaly, éppen így Illés-nap 
táján egy fotókiállítása al-
kalmával próbáltuk, mi új-
ságírók szóra bírni. Monda-
ni sem kell, egy cseppet sem 
örült az öltetnek, de miután 
hosszú időn át győzködtük, 
hogy márpedig az embere-
ket érdekli a munkája, és 
erről beszélni kell, a végén 
csak ráállt a dologra.

A TAKT az idén úgy dön-
tött, hogy az egyesület díját, amelyekkel azokat 
jutalmazzák, akik az elmúlt évtizedekben sokat 
és maradandót tettek Temerin művelődési élete, 
képzőművészete érdekében, az idén Varga Zol-
tán kapja meg. Az ezt követő beszélgetés most 
már sokkal gyorsabban és gördülékenyebben 
folyt, a díjazott a TAKT-os képzőművészek köré-
ben eltöltött időszakról is szívesen mesélt. 

– Egykori iskolatársaim révén ismerkedtem 
meg velük. Ők festettek, én pedig szívesen fo-
tózgattam, majd egyszer meginvitáltak az össze-
jövetelükre. A közös munkában akkor ott még 
nem vettem részt, hiszen abban az időben filmes 
gépet használtam és otthon, a fürdőszobában 
hívtam elő a negatívokat, készítettem a papír-
képeket. Jobbára a fotógrafika érdekelt, zömé-
ben azzal kísérleteztem, de mellette akkor már 
a temerini motívumok, a táj is vonzott. Számos 
fotóm megjelent a Képes Ifjúságban, a lap által 

szervezett tárlaton is kiállítottam. Mindeközben 
folyton a TAKT-osok körében mozogtam, segítet-
tem a kiállítási pannók cipelésében, az alkotá-
sok felrakásában, így egyre több ismerősre, ba-
rátra tettem szert. Egy alkalommal Papp Ferenc 
felkért, hogy készítsek fotógrafikát egy kataló-
gus tervéhez, ami olyannyira bevált, hogy a kö-

vetkező 5-6 évben már 
plakát- és katalóguster-
vekkel vettem részt a 
TAKT munkájában. Több 
munkám első díjas lett, 
valamint kinyomtatás-
ra került. A nyolcvanas 
években a Forum lap-
terjesztő osztályán dol-
goztam, szerencsém volt 
megismerkedni Baráth 
Ferenc grafikusmű-
vésszel, és betekintést 
nyerni abba, hogy pél-
dául hogyan készül el a 
Bayer-aszpirin plakátja. 
Rengeteg tanáccsal látott 
el, ő tanított arra, hogy a 
fotóimat és a plakátokat 
meg kell szabadítani a 

„sallangtól” és mindig arra ösztökélt, hogy ké-
pileg próbáljak meg kristálytiszta egyszerűséggel 
fogalmazni. Ezt követően ismét a fotózás felé 
fordultam, rendszeresen látogattam az újvidé-
ki fotókiállításokat, a Zlatno oko – nemzetközi 
fotószalon nyílt zsűrizésein is ott voltam.

• A technika korszerűsödése, a 
digitalizáció hogyan hatott ki a munká-
jára?

– Az időközben megjelent digitális fényképe-
zőgépek jelentősen megkönnyítették a fotósok 
munkáját, legfőképp abban, hogy ezek segít-
ségével könnyen és gyorsan meg tudunk örö-
kíteni mindent, amit elképzelünk vagy látunk. 
Meggyőződésem, hogy mindez nem elegendő, 
ha az emberben nincs elhivatottság és alázat 
a fotózás iránt. Szeretek portrékat készíteni, 
igyekszek a fotózás során észrevétlen maradni, 
megérezni az alany rezdüléseit és nem utolsó 

Fotós szemmel megélni a világot
Megszólaltattuk Varga Zoltán idei TAKT-díjast

sorban megörökíteni a jellemző arckifejezése-
it, kisugárzását. A portré mellett a másik nagy 
kedvencem a rendezvényfotózás, amit minden 
alkalommal kihívásként élek meg, hiszen sok 
mindenre irányíthatom a figyelmemet: az em-
berekre, a jelentős pillanatokra, a helyszínre. A 
képek által mesélni szándékozom az esemény-
ről. Szeretem felfedezni a temerini táj szépségeit, 
de vonzanak a még megmaradt barokk stílusú, 
gazdag motívumvilággal rendelkező temerini 
házak is. Ma már számos helyszínre tervszerű-
en megyek el, úgy, hogy tudom, mit szeretnék 
belőle kihozni. Bátorít a munkában az, hogy ma 
már nagyon sok visszajelzést kapok külföldről, 
de még a tengerentúlról is, sokan úgy érzik, 
hogy fotóim kapocsként szolgálnak köztük és a 
szülőföld között. Külön figyelmet fordítok arra, 
hogy fotóimon érződjön az egyediség, egyszer 
egy kedves ismerősöm meg is jegyezte: Ez egy 
olyan vargás fotó.

• Napjainkban mivel foglalkozik?
– Mostanában a templomi szertartások is 

vonzanak, gyakran megörökítem a zászlós be-
vonulásokat, a tömjénfüstölést, vagy éppen a 
gyertyagyújtást. A fotók révén igyekszem vissza-
adni a szertartások misztikus légkörét a szem-
lélő számára. Mindemellett természetesen nagy 
hangsúlyt fektetek még a szakrális emlékeink 
újrafotózására is. Fotóim 99 százaléka a temerini 
tájat, embereket, mindennapjaikat, a település 
architektúráját mutatja be. A munkákat a világ-
hálón: a Facebookon, az Instagramon, és fotós 
oldalakon publikálom, de rendszeresen jut be-
lőle a Temerini Újságba is. Így aztán többekhez 
eljutnak a képeim, fotóriportjaim. Megjelentek 
már különböző idegenforgalmi újságokban, he-
tilapokban, naptárakban, könyvek fedőlapján, 
külföldön és belföldön egyaránt.

• Motiválja ez a díj a további mun-
kájában?

–  Igazából meglepődtem, hogy az idén én 
kaptam meg a TAKT-díjat, de mindenképpen 
nagy megtiszteltetés számomra. Arra buzdít, hogy 
a jövőben is nyitott szemmel járjak, és ha olyan 
témába botlok, ami megérint, vagy tudok vele 
újat mondani, akkor azt egyedi látásmódomon 
keresztül megosszam az emberekkel. Elmegyünk 
a dolgok mellett, a rohanó világban és nem vesz-
szük észre a körülöttünk lévő világ szépségeit.

ÁdÁM Csilla

Varga Zoltán (balról) Jánosi László-
tól átveszi a TAKT-díjat

Szöveg nélkülSzöveg nélkül



TEMERINI ÚJSÁG 2020. július 23.6

• Hogyan és mikor ismerkedett meg 
a népművészet világával? 

– A hetvenes évek elején érezhető volt egy 
világjelenség a hagyományzenék területén. 
Páldaként megemlítem a dél-amerikai kecsua 
és egyéb indián zenéket, valamint a balkáni 
zenét. Ezek mind nagy figyel-
met kaptak ebben az időben. 
Ekkor indult meg a magyar 
táncházmozgalom is. Ennek 
hatására mi, temeriniek is 
vásároltunk néhány néprajzi 
gyűjtéseket tartalmazó hangle-
mezt. Ezek is ihlettek bennün-
ket, hogy belevágjunk a népi 
zenélésbe, és megalapítottuk 
a Hívogató Zenekart.

Mi, népzenészek internet 
hiányában akkoriban táborok 
révén ismertük meg egymást. 
Jászberénybe és egyéb helyek-
re jártunk. Itt ismerkedtem 
meg olyan emberekkel, akik 
népi gyűjtéssel foglalkoztak és 
felkeltették az érdeklődésem. A hetvenes évek-
ben kezdtük és bő tíz évig folytattuk ezt a tevé-
kenységet. Tulajdonképpen debreceni, valamint 
vajdasági muzsikusokkal jártam Erdélyben, a 
Vajdaságban pedig a művelődési kör tagjaival, 
Csorba Bélával karöltve kezdtük el.

• Ki vezette önöket Erdélyben? Hogyan 
nézett ki a munka?

– A népművészeti körökben jártas személyek 
számára nem kell bemutatnom a Kossuth-díjas 
néprajzgyűjtőt, Kallós Zoltánt. Ő vezette ezeket 
a gyűjtéseket, ő igazított útba bennünket. Csík-
szeredában működött a Barozda zenekar, ők 
rengeteg értékes adatot adtak át nekünk, ezen 

felül házról házra jártunk a 
magyar lakosokhoz. Ez még 
Nicolae Ceaușescu idején tör-
tént. Egyes helyeken zavarta a 
hatóságot a tevékenységünk, 
volt ahol el is vették tőlünk 
a kazettákat. Egyszer még be 
is kísértek bennünket kihall-
gatásra, de jugoszláv állam-
polgárok lévén elengedtek. 
Az elkobzott felvételeket soha 
nem kaptuk vissza, illetve volt, 
ahol rákényszerültünk, hogy 
mi magunk dobjuk ki a fel-
vett anyagot az autó ablakán, 
mert féltettük az adatközlő-
ket. A hangkazettán rajta volt 
a nevük, zaklatták volna őket. 

Ezek a felvételek sajnos elvesztek. Az élmény meg-
maradt, semmi más. Megvolt ennek a munkának 
a varázsa, hiszen láttuk a falvakat, az emberek 
életmódját, az adatközlőket. 

• Az erdélyi munka után jött meg az 
ihlet a vajdasági gyűjtésekhez?

– Már előtte is gyűjtöttünk. Sok éven át folyt 
a munka. Amikor abbahagytuk, folytatta más. 

Népdalt és hasonlókat 
gyűjtöttünk

Szinte mai napig tart ez a folyamat itthon. A Vaj-
daságban főleg idősebb énekeseknél jártunk, 
hiszen nem sok olyan zenész volt, aki népzenét 
játszott volna. Inkább az akkori vendéglátóipari 
zenével foglalkoztak a muzsikusok. Nem csak 
zenéket gyűjtöttünk, prózai szöveget is rögzítet-
tünk, de amikor a régi életről meséltek, akkor 
sem kapcsoltuk ki a magnót. Sajnos ezeket a 
gyűjtéseket még nem rendszereztük, de megvan-
nak a több órás felvételek, ha jól emlékszem, 
több mint harminc hangkazetta. Egész Vajdaság 
területén, de főként Temerinben gyűjtöttünk.

• A táncházmozgalomban is aktív sze-
repet vállalt.

– Természetesen. Ha jól emlékszem, 1978-
ban kezdtük a Hívogató zenekarral. Abban az idő-
ben minden csütörtökön volt táncház Temerinben, 
amely nagy hírnévnek örvendett. Csak itt volt ál-
landó táncház a Vajdaságban. Szinte az egész 
Kárpát-medence területéről jöttek érdeklődők. 
Színvonalas volt. Magyarországról is jöttek tánc-
oktatók. A táncház eredménye szinte kézzelfogha-
tó volt, hiszen a vajdasági falvakban erősödtek a 
néptánccsoportok. Egyre több volt az érdeklődő, 
egyre magasabb színvonalat tudtak felmutatni. 
Volt egy hely, ahol mindenki megmutathatta, hogy 
mit tanult a próbákon, mindezt laza, kocsimai 
keretek között, nem pedig a színpadon. Később 
a Batyu zenekar vette át tőlünk a stafétát. 

• Most hangszerkészítéssel is foglal-
kozik…

– Igen, fúvós hangszereket alkotok, főleg 
dudát, furulyát, kavalt, tilinkót, nádsípot ké-
szítek. Erdélyből pont most rendelt tőlem egy 
népzene oktató százötven kavalt. Többnyire tá-
borokban adja el őket. Most nyílt Pesten egy 
népzenei szaküzlet, ahonnan egyébként rend-
szeresen rendelnek tőlem. Nagy örömmel tölt 
el az is, hogy vannak fiatalok, akiket érdekel ez 
az alkotói tevékenység. Jelenleg a Fokos Zene-
kar muzsikusát, Szabó Andrást tanítom hang-
szerkészítésre. 

• Tehát elmondható hogy az egész 
Kárpát-Medence területén használják az 
ön által készített hangszereket…

– Előfordulhat…
TErnOVÁCz Áron

Móricz Károly (Ternovácz István 
fényképe)

Szívvizsgára utalták az újvidéki kór-
házba földinket, egy temerini szobafestőt 
és mázolót. A szakorvosi vizsgálat előtt 
azonban a páciensnek a rendelő előszo-
bájában úgynevezett terhelő gyakorla-
tokat kellett elvégeznie az arra szolgáló 
szereken – tornatermi állókerékpáron és 
hasonlókon. A szív terhelés alatti adata-
ival kellett aztán bemennie földinknek is 
a specialistához. Eléggé nagy volt a zűr-
zavar, lótás-futás a rendelő tájékán, egye-

sek talán e gyakorlatok elvégzése nélkül 
akartak bejutni.

– Dolgozott-e már kint? – kérdezte az or-
vos szinte rendreutasítóan a belépő pergácsi 
atyafit (Mellesleg a beszélgetés szerbül fotyt, 
s a kérdés így hangzott: Jeste li vi radili vani?) 
Mit sem sejtve, hogy miről van szó, jött az 
őszinte, sőt büszke válasz:

– Én, kint? Hogyne dolgoztam volna.
Nekem különben is mindegy, hogy kint 

dolgozok-e vagy bent. Teljesen mindegy. Mind-

kettőt csináljuk. Ha úgy adódik, kint állásról, 
bent inkább létráról szoktuk...

– Azt kérdeztem dolgozott-e kint? – hang-
zott az orvos szigorodó kérdése.

– Kint? Hát, ami azt illeti kint is voltam, 
de nem sokáig, mert nem bírtam megszokni. 
Kint Németországban dolgoztam egy ideig, 
de hazajöttem, amint látja...

– Na menjen ki és üljön föl arra a biciklire... 
– Na hála Istennek! Mondtam én, hogy 

nincs nekem semmi bajom. Csak hát most 
éppen autóbusszal jöttem. De ami azt il-
leti, doktor úr, sokáig jártunk ám be mi 
Temerinből Újvidékre biciklivel is...

(T.)

Temerini anekdoták

Kint is meg bent is

A temerini Móricz Károlyról, közismertebb nevén Boyról, aki napjainkban 
hangszerkészítőként tevékenykedik Lukács Imre asztalosműhelyében, bizo-
nyára kevesen tudják, hogy népdalgyűjtéssel foglalkozott korábbi éveiben. 
A Vajdaságban, Széken, Mezőségen és Moldvában gyűjtötte a folklór több 
műfaját. Különösen az énekes és hangszeres zene és a népszokások, prózák 
érdekelték, de akkor sem kapcsolta ki a hangrögzítőt, amikor valaki a régi 
élet szépségéről, vagy akár a nehézségéről mesélt. de nem csak gyűjtői mun-
kájával tett le sokat a népművészet asztalára. Zenekarukkal, a Hívogatóval, 
a híres temerini táncház elindítói között voltak. Lukács Imre műhelyében a 
közelmúltban beszélgettünk vele minderről.
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– A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács nyol-
cadik alkalommal hirdette meg a pályázatot, 
amelyen tehetséges diákokat, fiatalokat és taná-
rokat részesít  elismerésben. Két kolléganőm-
nek az volt a véleménye, hogy 
méltó vagyok a kitüntetésre, 
az ő kezdeményezésükre vet-
tem részt a pályázaton. Ők 
írtak ajánlást rólam, amihez 
nekem szakmai önéletrajzot 
kellett csatolnom. A bírálóbi-
zottságnak számos beérkezett 
pályázatot kellett mérlegelnie, 
az idén velem együtt további 
öt tanár részesült ebben az el-
ismerésben. Számomra a díj 
nagyon sokat jelent, mert egy 
tanárnak ritkán adatik meg, 
hogy ilyen elismerésben ré-
szesüljön.

A díjak és az elismerések 
legtöbbször a diákot illetik és 
persze ez így is van rendjén, 
de a mögötte álló tanár is sok 
munkát fektet a sikereikbe. 
Évek hosszú során igen sok 
munkát fektettem a tehetséges 
fiatalok versenyeztetésébe. Természetesen a si-
kerek eléréséhez a tanár nem "elegendő", szük-
ség van tehetséges, szorgalmas és kitartó diá-
kokra. Való igaz, számunkra sokszor eredmény 
nélkül zajlik le a verseny, de a diákjaimnak 
mindig azt tanácsolom: nem szabad abbahagy-
ni, nem szabad csüggedni, tovább kell folytatni. 
És akinek van hozzá kitartása, akarata az előbb 
utóbb eléri a célját és sikerben, elismerésben 
lesz része. Büszke vagyok a diákjaimra, és hát 
örülök, hogy felismerték és elismerték az én 
munkámat és szorgalmamat is. Számomra az 
idén ez a második legnagyobb öröm, az első 
az volt, hogy kisunokám született.

• Az elismerés miben segíti a további 
munkáját?

– Mindenesetre nagyon jól esik, és további 
munkára ösztönöz. Ezután is fontos marad szá-
momra, hogy felismerjem a tehetségeseket, és 
szorgalomra ösztönözzem őket. A diáknak sok-
szor nincs is motivációja, de valamilyen módon 
mégis ösztönözni kell őt. Nem szabad hagyni, 
hogy elsikkadjon az érték, ami bennük van. Szí-

vesen dolgozom a diákokkal, nem számolom a 
munkával töltött órákat, mert mindez belülről 
fakad, szívesen teszem. Fontos számomra, hogy 
a tehetségeseket ne hagyjuk elkallódni.

• A tanári pályán töl-
tött évei alatt számos te-
hetséggel találkozott.

– Valóban. Hatodik osztá-
lyos voltam, amikor megszü-
letett bennem az elhatározás, 
hogy magyartanárnő leszek. 
1985 óta vagyok a tanári pá-
lyán. Környezetnyelv-tanár-
ként kezdtem el dolgozni itt, 
Temerinben. Később három 
éven át Magyarországon ta-
nítottam, 1996-tól vagyok a 
Kókai Imre Általános Iskola 
magyar szakos tanára. A szí-
vem visszahúzott ide, hiszen 
a legnagyobb vágyam az volt, 
hogy temerini gyerekeket ta-
nítsak. Az elmúlt 24 év alatt 
számos tehetséges diákkal 
találkoztam, akikkel számta-
lan versenyen vettünk részt. A 
Gion Nándor Olvasási Verse-

nyen kezdettől fogva, immár tíz éve minden év-
ben ott vagyunk, többször nyertük is. A Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Versenyre is minden év-
ben jelentkezünk. Háromszor sikerült eljutni 
a kárpát-medencei döntőbe, Czakó Adriennek 
kétszer és Zakinszki Reginának egyszer, ami 
nagyon nagy elismerés és szép eredmény. A 
szabályok nagy mértékű szigorítása óta keve-
sebb gyerek nevezhet be a megmérettetésekre 
és helyezésből is kevesebb jut. Ennek ellené-
re néhány éve Tóth Mariann harmadik helye-
zést ért el a köztársasági anyanyelvi versenyen, 
ami kiváló eredménynek számít. A szavalóver-
senyeket felsorolni is nehéz lenne, közülük 
kiemelném az Általános Iskolások Művészeti 
Vetélkedőjét, amelyen 2018-ban iskolánkból 
sok diák fantasztikus eredményt ért el. Abban 
az évben hozzánk került a vándorserleg, itt a 
szavalók és prózamondók teljesítettek. A Du-
dás Kálmán Vers és Prózamondó Versenyen is 
rendszeresen ott vagyunk, a Szűcs Imre Szavaló-
versenyen, a Szózat és Himnusz versenyen, a Cs. 
Simon István, vagy a Messzeringó szavalóver-

Felkarolni a tehetségeket
Beszélgetés Nemes Ildikó magyartanárnővel, aki megkapta a 

Tehetségek szolgálatáért elnevezésű éves díjat
Összetett és bonyolult hivatást választ az, aki tanári pályára lép. A gyere-

kek életében meghatározó szerepet töltenek be a tanárok, de ez fordítva is 
igaz. A tanár folyamatosan készül, alkalmazkodik, nevel, felismeri a tehetséget 
és ösztönöz. Nemes Ildikó, a Kókai Imre Általános Iskola magyartanárnője 
már több mint két évtizede részese a tanulók életének, ez idő alatt nagyon 
sok tehetséges gyermekkel foglalkozott, és osztozott az örömükben a sikeres 
szerepléseket követően. A közelmúltban a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a 
Tehetségek Szolgálatáért járó éves kitüntetésben részesítette a tanárnőt. 

senyeken is nagyszerű eredemények születtek. 
Ezek számomra is éppen akkora örömet jelen-
tenek, mint a diákok számára. A szorgalmas 
diákok közül is kiemelném néhányuk nevét: 
Tóth Katarina, Zakinszki Regina, Gombár Vik-
tor, Pásztor Dávid, Tóth Vilmos, Csévári Nina, 
Csernyák Veronika, Majoros Lara, ők mind 
kiemelkedően szerepeltek a közelmúltban. A 
korábbi évekből Csernyák Bence, Petro Éva, 
Gyuga Alissza, Jankovics Éva és Bado Regina 
eredményei méltók a megkülönböztetett figye-
lemre. Örömmel tapasztaljuk, hogy tanulóink, 
amennyiben lehetőségük adódik, a középisko-
lában is szívesen folytatják a versenyzést. Arra 
is volt már példa, hogy olyannyira megszerették 
a szavalást és általa az előadó művészetet, hogy 
a színészi pályát választották. Példaként Petrik 
Andreát említhetem, aki szintén a diákom volt, 
és most a Vígszínház tagja. Tehát a kitartás, a 
tehetség akár még szárnyakat is adhat, amelyek 
magasra vihetik a gyerekeket.

• Az említett 24 év alatt sok minden 
megváltozott a tanításban, másfelől egyre 
kevesebben is vagyunk. A tanár hogyan 
tud alkalmazkodni ezekhez a körülmé-
nyekhez?

– Igen, valóban sok a változás. Sokszor hall-
juk a kifejezést, hogy a gyerekek is másmilye-
nek, mint azelőtt. Szerintem a gyerekek valahol 
mégis mindig ugyanazok. Továbbra is van, aki 
szeret tanulni és van, aki nem, van aki nehe-
zebben és van aki könnyebben végzi el a fel-
adatait. Tehát a gyerek, az gyerek és a tanárnak 
kell megfelelően alkalmazkodnia ahhoz, hogy 
megszerettesse a diákkal az adott tantárgyat. 
Sajnos a legnagyobb változás az, hogy a négy 
tagozatról kettőre csökkent a gyerekek száma, 
és egyre kevesebben vannak az osztályokban 
is. Több időnk jut egy-egy gyerekre, aminek 
persze ők nem minden esetben örülnek, mert 
gyakrabban ellenőrizhetjük a tudásukat. De 
erre szükség van ahhoz, hogy segíteni tudjunk 
nekik. Nem mondhatom, hogy nehezebb a ta-
nárok munkája, de mégis másmilyen, mint ré-
gen. Azt hiszem, hogy az a tanár, aki hajlandó a 
változtatásra, az megtalálja a módját és a meg-
felelő hangot, amivel a gyerekeket meg tudja 
nyerni, és ami a gyerekek érdeklődési körét is 
fel tudja kelteni. Tehát változott a világ, nekünk, 
pedagógusoknak is változnunk kell – zárta be-
szélgetésünket a tanárnő.

TóTh dianna

Általában a lakosság kétharmada át-
lagos, egyhatoda átlagon aluli, egyhatoda 
pedig átlagon felüli. Két-három százalék te-
hetséges, s ott van közöttük az átütő tehet-
séges 1-3 ezrelék – mondta egyebek között 
dr. Gabrić Molnár Irén, a Vajdasági Tehetség 
Gála bizottságának elnöke, a szabadkai díj-
átadó ünnepségen, amelyet június utolsó 
napján, Szabadkán tartottak meg. Itt vette 
át a díjat a temerini Nemes Ildikó is.

Nemes Ildikó
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Érik az eper.
Emlékszem még az eper ízére. A ruhánkat 

nem kellett féltenünk a foltoktól, mivel nyár 
lévén, az csak egyetlen, fekete klottgatyából 
állott.

Apai nagyanyám mondogatta: „Igen sokan 
voltunk testvérek, s hányszor megtörtént, 
hogy mi, gyerekek édesanyánktól kaptunk 
egy-egy karéj kenyeret, aztán kiültünk a 
lombos eperfa alá, az árnyékba, és a kenyér 
mellé eszegettük a kövérre érett, édes eper-
szemeket, és ha egyike-másika a kocsiútra 
esett, éppen hogy csak lefújtuk róla a port, 
hogy azzal se múljék el sok idő, mert ak-
kor kevesebbet ehettünk meg belőle. Azon 
a napon csak az volt a vacsoránk. Mégis 
mindannyian felcseperedtünk.”

– Eperfák már alig vannak a faluban – 
mondja a 71. életévében járó K. Miklós bá-
csi –, pedig valamikor minden udvarban volt 
néhány, tele voltak velük az utcák, az ország-
utakat pedig hatalmas koronájú, vastag törzsű 
eperfa-matuzsálemek szegélyezték.

Eperfát, egy tucatot talán a vásártéren ta-
láltam. Még mindig méltóságteljesen állnak a 
labdarúgópálya mögött, igaz koronájuk már 
az emberi kéz meglehetősen durva beavatko-
zását viseli magán.

Eperből pálinkát is főztek elődeink. Sőt, a 
jellegzetes ízű és illatú eperpálinka volt legin-
kább a szegényember itala, hisz eperfa, akár-
merre is fordult az ember, mindenhol volt a 
faluban.

– Az eperpálinkának legalább 21 
grádosnak kellett lennie – mondja K. Miklós 
bácsi –, mert különben megszürkült. Egyszerre 
nem is lehetett sokat inni belőle, éppen azért, 
mert nagyon erős volt és „meggyulladt” az em-
berben. Jól emlékszem, aratáskor édesapám 
éppen csak megnyalta a pálinkásüveg száját. 
Egy liter elég volt neki egy egész hétre. De az 
eperpálinka tartotta a lelket a temerini kubiko-
sokban és vályogvetőkben is. Ha pedig valaki 
túl sokat ivott az eperpálinkából és meggyul-
ladt benne, akkor habos nyál ömlött ki a szá-

Eperérés idején
Hordót, belevalót, gyümölcsöt is ad

ján, soktól hallottam, hogy ilyenkor gőzt vagy 
füstöt is látni véltek a habbal együtt, akkor 
nagyon gyorsan kellett cselekedni: tejet, minél 

több tejet kellett itatni a részeg emberrel, 
különben meghalt volna.

–  Huszonegyre vagy ennél több 
grádosra kell hagyni az erősségét, akkor 
nem szürkül meg. Ha pedig sárgás színt 
akarunk kölcsönözni az italnak, akkor a 
demizsonba tegyünk néhány eperfaforgá-
csot vagy -szilánkot.

Fodor József nyugdíjas bognármes-
ter: a kádárok eperfából 50-100 lite-
res hordókat készítettek. Az ember a 
temerini vásárban megvett egyet, tele-
töltötte eperpálinkával, aztán idővel utá-
na töltött, mert a hordó is itta a nedűt. 
Így érlelődött nemessé az ital, legalább 
egy évig, majd utána sűrű, aranyszínű, 
felejthetetlen illatú eperpálinkát tölthet-
tek a hosszú nyakú fityókokba. Persze, 
ebből a pálinkából sem lehetett sokat 
inni, bárhogyan is itatta magát, mert ha-
mar megártott.

(y)
T. Ú. 4. 149.

– Mi bognárok becsültük az eper-
fát – folytatja Fodor mester, mert a 
keményfákhoz tartozik. Főleg szerszá-
mok nyelét készítettük ebből a sárga 
színű fából, mert szívós és kemény, 
viszont a fajsúlya könnyebb, mint az 
akácé, nem fárasztja el az ember kar-
ját, meg nem is égeti a tenyerét. Kasza-
nyélnek kimondottan a legjobb volt.

Annak idején megfigyeltem, hogy 
amikor eperfából készítettem szer-
számnyeleket, a gyalulás alkalmával 
valamiféle édes ízt éreztem a szám-
ban, amely azután egész nap megma-
radt. Hogy ez miért volt így, ma sem 
tudom.

A Pörge-féle kocsmában egyszer egy 
illető úgy „megszívta magát” eperpálin-
kából, hogy csak hátrafelé tudott lép-
kedni. Hiába volt a jóakaratú és segítő-
kész szesztestvérek minden igyekezete, 
hogy a helyes irányba kormányozzák 
barátjuk lépéseit, mert az egy-két lépés 
megtétele után újra „rükvercbe” kap-
csolta át haladását a vendéglő téglával 
kirakott udvarán – mesélik.

Matuzsálem-korú eperfák a vásártéren (D. Gy. felv.)

Miserend
24-én, pénteken 8 órakor: egy család elhunyt-
jaiért.
25-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán el-
hunytakért, valamint: †Juhász József, Tóth Katalin 
és a család elhunytjaiért.
26-án, évközi 17. vasárnap, a Telepen 7 órakor: 
†Varga Szitár István és Borbála, a plébániatemp-
lomban 8:30-kor: †Mészáros Rózsa, 10 órakor: 
a népért.
27-én, hétfőn 8 órakor: szabad szándék.
28-án, kedden 8 órakor: a Szentháromság tisz-
teletére két élő családért.
29-én, szerdán 8 órakor: szabad szándék.
30-án, csütörtökön 19 órakor: † Ft. mr Szungyi 
László főesperes atya lelki üdvéért ajánlják fel a 
Szent Mónika közösség tagjai.

A TAKT alkotóház kiállítóterme elnyerte végső kinézetét. A tetőtér szigetelése után, 
a fűtőtestek és a kiállítási tárgyak megvilágítását szolgáló reflektorok felszerelése 
után egy kellemes hangulatú termet kaptak a művészetkedvelők. A jövőben lehető-
ség adódik télen is különféle rendezvények, kultúrális események lebonyolítására.

Kép és szöveg: V. Z.

Elkészült a TAKT Alkotóháza
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Ki volt dr. Fehér Mihály, akiről ut-
cát neveztek el Temerinben? Az idősebb 
temeriniek emlékezetében dr. Fehér 
Mihály alakja úgy maradt fenn, mint az 
ügyes-bajos dolgaikat intéző ügyvédé. Ma 
már közülük is kevesen tudják, hogy a két 
világháború között mérsékelt politikus-
ként szolgálta a kisebbségi sorsra jutott 
temerini magyarság érdekeit is.

Amikor látta, hogy a politizálással nem 
igazán lehet ébren tartani népében a nem-
zettudatot, tevékenyen bekapcsolódott a 
Magyar Katolikus Polgári Kör szerteága-
zó oktatási, erkölcsnevelési és művelő-

dési munkájába. A magyar tanítóképzés 
fontosságát hangoztató sorai nemcsak a 
fiatal nemzedék nevelésére vonatkoztak, 
azoknak mélyebb értelme volt: Az a gon-
dolat, az érzelemvilág, amely egy nép tag-
jait összefűzi, együtt tartja, a nép lelke. 
Amely népnek a lelke kialszik, az a nép 
elveszett.

Minden élni akaró népnek legfőbb köte-
lessége tehát az, hogy ezt a gondolat- és érze-
lemvilágot, a lelkeknek ezt az örökmécsesét, a 
szíveknek ezt a szent tüzét őrizze, ápolja, nevelje. 
Nálunk, magyaroknál, erre a magasztos munkára 
ketten hivatottak: elsősorban a magyar anya, aki 
már a bölcsőnél meggyújtja ezt az örökmécsest, 
s egészen az iskolába járásig csöpögteti az apró 
lélekmécsesekbe a szent olajat, másodsorban 
a magyar tanító, aki az iskolától a sírig min-
den erejével, minden tudásával óvja, szítja ezt 
a szent tüzet.

A háború után a Petőfi Állami Birtokon 
tisztviselősködik, majd visszatér ügyvédi hiva-
tásához. Nyugalomba vonulása után, 1964-től 
azután áhított művészi szenvedélyének, a festé-
szetnek szentelhette minden idejét.

Egész életművét felölelő válogatott száz fest-
ményét, amelyben megörökítette szülőfaluját, 
Temerin népének rendelkezésére bocsátotta. Ő, 
aki a harmincas évek közepén a temerini múze-

um megalapításának mozgatója volt, 1972-ben 
segítette a fiatalok csoportját a mostani helytör-
téneti gyűjtemény létrehozásában. 1979-ben a 
községi képviselő-testület Októberi-díjjal ismerte 
el embertársaiért tett humánus fellépését, festő-
művészeti munkásságát. Ő akkor is hű maradt 
önmagához: a díjjal járó pénzjutalmat a temerini 
könyvtárnak utaltatta át könyvek vásárlására.

Temerin kegyelettel őrzi emlékét, de képe-
ivel ma is köztünk van.

A HuMANISTA 
Az alábbiakban részleteket közlünk egy fel-

jegyzésből, amely a tragikus szőregi események-
kel kapcsolatos, amikor a megfélemlített falu 

lakosainak egy csoportja a 
közeli temerini tanyákon ke-
resett menedéket.

Többek tanácsára, a biz-
tosabb védelem reményében 
átjöttek a faluba, Temerinbe.

A másnap történteket így 
mondta el dr. Fehér Mihály az 
újságírónak: „Mintha az ösz-
tönöm súgta volna a veszélyt, 
a faluba indultam. A központ-
ban Fernbach úrral találkoz-
tam, ünneplőben, magas ci-
linderben sétált. Örömmel 
újságolta, hogy most számol-

nak le a bitangokkal, a gazemberekkel.
Szorongó érzéssel értem a községházára. 

Sztuchlikot kértem, hogy tegyen lépéseket a kivég-
zések megakadályozására. Ezt elutasította. Félt.

A volt tűzoltólaktanya udvarára siettem. A 
falon nézők és kiabálók ültek. A szőregi férfiak 
már a téglafalnál voltak. Akkor húzták a katonák 
a tölténytárat a golyószóróba.

A kivégzést vezénylő főhadnagy cinikusan és 
ingerülten fogadott. Kértem, hogy kihallgatás és 
bírósági végzés nélkül ne végeztessen ki ártatlan 
embereket. Az emberek nem bántottak senkit. 
A falutól védelmet várnak és mi ezt megígértük 
nekik, ezért nem menekültek el.

– Talán ismeri őket, doktor úr?
– Van, akit ismerek, van, akit nem, de nincs 

köztük gonosztevő – válaszoltam.
– Ez Subotić, akinél kézigránátot találtunk. 

Ez pedig Čurčíć, ismeri?
Nem ismertem rá, mert kék-zöld és dagadt 

volt a feje.
– Ez a Savo halálra verte a cselédfiút.
– Én voltam az ügyvéd ebben a perben és 

az orvosi lelet torokgyíkot állapított meg, mint 
halálokot.

– Ki volt az orvos, aki ezt megállapította?
– Dr. Treuer.
– Annak a zsidónak is itt kellene állnia a 

falnál.

Éreztem, hogy pattanásig feszült a helyzet, de 
a többire már nem tudott vádat mondani, csak 
azt, hogy gazemberek. Néhány elvakult, félreve-
zetett, bosszúvágyó néző is ellenem fordult. Is-
mételten kértem, rábeszéltem és végül meggyőz-
tem, hogy ezekkel az emberekkel együtt a falnál 
agyonlöveti a magyarok, a falu becsületét is.

– Ha embert állít elő, aki igazolja, hogy 
való az, amit mond, elengedem az embereket, 
a három kivételével, akik ügyében hadbíróság 
ítélkezik.” 

Akadtak temerini magyarok, akik igazolták 
dr. Fehér Mihályt.

•
Az előbbi eseményekkel kapcsolatban, hadd 

idézzem fel egy beszélgetés részletét, amelyet ak-
kor folytattunk, amikor a Temerinnek felajánlott 
képekről tárgyaltunk vele.

Azt kérdeztem tőle, vajon milyen érzést 
ébresztett benne, hogy sikerült neki ártatlan 
emberek életét megmentenie, felfogta-e akkor 
ennek a tettnek az értelmét, jelentőségét.

Válasza meglepő volt. Nemcsak a saját lel-
kiállapotát, hanem azét is leírta benne, akinek 
lefogta a kezét.

Elmondta ugyanis, hogy az eseményeket kö-
vető napokban a báni palotában székelő magyar 
hadseregparancsnokságon járt és ott találkozott 
a tiszttel, akit sikerült meggyőznie. Az tisztelettel 
közeledett felé és megköszönte neki, hogy abban 
a felforrósodott hangulatban józanságra intette 

és megakadályozta a vérengzést. Az életemben 
az elégedettségnek ilyetén érzése, mint akkor, 
nem töltött el még soha – mondta.

Óhatatlanul megfordul az ember fejében a 
gondolat: mennyivel kevesebb áldozata lett volna 
a háborúnak a mi térségünkben is, s nemcsak a 
negyvenes években, hanem a közelmúltban is, 
ha akadnak Fehér Mihályok, és megálljt paran-
csolnak az emberi mivoltukból kivetkőzötteknek, 
akik talán korábban maguk sem hitték, hogy 
effélékre is képesek.

ÖKrész Károly
(Befejező része következik)

T.Ú., 3. (148.) sz.

Dr. Fehér Mihályról, halálának évfordulóján

A humanista ügyvéd
(Temerin, 1898. január 22. – Budapest, 1982. július 25.)

Dr. Fehér Mihály (Németh M. felvétele)

Pihenő libák a Túlabara végén, Miska 
bácsi olajfestménye
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Egy jó férj soha 
nem hal meg, szeretete 
egy életen át elkísér.
Egy kedves édesapa 
soha nem hal meg, 
bennünk él tovább.

Egy büszke nagyapa 
soha nem hal meg, 
amire megtanított, 
el nem feledjük.
Bármerre is járunk, 
örökké ott van velünk.

Emléked őrzi szerető 
lányod, Éva, vejed, 

Róbert, unokáid, 
Léna és Robika

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk sógorunk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

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

(Juhász Gyula)

Nyugodj békében, 
álmodd végtelen álmod, 
az örökkévalóságban 
találj boldogságot.

Emléked szívében őrzi 
sógorod, Laci, sógornőd, 

Magdi családjukkal

KOhANEcZ István 
(1954–2020. 7. 20.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosról
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen megjelentek.

Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy sze-
retett édesanyám, nagy-
mamánk, anyósom nincs 
közöttünk

hORVÁThNÉ 
NAGY Ilona 
(1937–2020)

Te, aki annyi szeretetet 
adtál, te, aki mindig 
mellettünk álltál, te, 
aki nem kértél, csak 
mindannyiunknak adtál, 
minket örökre itt hagytál.

Köszönjük, 
amit értünk tettél, 
nélküled nehéz lesz 
örökkön örökké.

Öleljen át a csend 
és a szeretet, elfeledni 
téged soha nem lehet.

Emléked örökké őrzi 
szerető fiad, Robi, 

unokáid, Evelin és Gábor, 
menyed, Margitka

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja múlt, hogy nagyon hiányzol közülünk

PÁLFI Károly 
(1932–2020)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
A temető csendje ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad.

Nyugodjál békében!
Drága emléked szeretettel őrzi szívében feleséged, Teri, 
lányaid, Gabriella és Szilvia, egyetlen unokád, Mariann 

és vejed, Rudolf

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett nenámtól

SÁNTA MOLNÁR Veronikától 
(1932–2020)

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekem szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szememben Érted él, 
és egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha senki el nem vehet. 

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szerettelek, s nem feledlek Téged!

Emléked szívébe zárta szerető unokahúgod, Neli, 
keresztfiad, Norbi és unokavejed, LaciMEGEMLÉKEZÉS

Szomorú hat hete, hogy 
örökre itt hagytál bennün-
ket

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Lelked, remélem békére 
talált, s te már a mennyből 
vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk. 
Szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk!

Örök szeretettel: lányod, 
Mari, vejed, Viszter és 

unokád, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk férjem, édes-
apánk, nagyapánk

ifj. FÜSTÖS Ferenc 
(1963–2010)

Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emlékét őrzi özvegye és 
gyermekei családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy sze-
retett édesanyám nincs kö-
zöttünk

hORVÁThNÉ 
NAGY Ilona 
(1937–2020)

Még fáj, 
és örökre így is marad, 
te mindig velem leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Csendes az otthon, 
hiányzik az anyai szeretet, 
amit pótolni 
semmivel sem lehet.

Emléked örökké őrzi 
szerető lányod, Angéla

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve, hogy hiányzol közülünk

Akiket szerettünk, 
s már sírban nyugszanak, 
igazi nyughelyük 
a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, 
a lélek nem feled, 
mert összeköt minket 
az örök szeretet.

Fájó szívvel emlékezik 
rád édesapád, 

édesanyád és testvéreid 
családjukkal

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy 

nem vagy velünk

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

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

Emléked megőrzi ciki 
sógor és Magdi nena 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Mérhetetlen fájdalomban és szomorúságban eltelt 10 év, hogy 
búcsúszó nélkül itt hagyott bennünket, akit nagyon szerettünk

ifj. FÜSTÖS Ferenc 
(1963–2010)

Virágot viszünk egy sírra, úgy fáj, 
de tudjuk, hogy nem hozhatjuk vissza.
Lehunytad a szemed, csendben,
szó nélkül elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.

Szemünkben érted fájó könny fakad, 
szívünkben emléked örökre megmarad.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Csendben állok, 
emlékezem…
Nem halt ő meg, 
mindig él nekem, 
messze ment, 
hol el nem érhetem…
Élete úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléke szívemben 
örökre megmarad.
Szerető feleséged, Erzsi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk veled.

Emléked szívünkben őrizzük: 
feleséged, Erzsi és lányaid, Dóra, Flóra és Sarolta

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett nenánktól

SÁNTA MOLNÁR Veronikától 
(1932–2020)

E földön küzdöttél, de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át és a szeretet. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Szereteted és jóságod nem feledjük.

Unokaöcséd, Zoli, felesége, Aranka 
és gyermekei: Robi és Timi

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal teli hat hete, hogy nincs közöttünk az, 

akit nagyon szerettünk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Csak állunk sírjánál könnyes szemmel, némán, 
s nincs kinek elmondani, hogy hiánya mennyire fáj.
Számunkra ő sohasem lesz halott, 
örökké élni fog, mint a csillagok. 
Szívünkben őrizzük emlékét, mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, szomorúan, nagy-nagy szeretettel.

Szerettei

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó kézel hajtható morzsoló (2000 
Din), villany morzsoló-daráló (4500 Din), 
Bagat Jadranka lábbal hajthjató varró-
gép. (3500 Din). Telefon: 842-763.
• Bognár készítette tragacs eladó. 
Csapágyon guruló és gumikerekes. 
Telefonszám: 3-843-691.
• Föld eladó a vásártéren, a két kanális 
között. Ár megegyezés szerint. Telefon-
szám: 062/377-385.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca 
elején, a kertek végén. Telefonszám: 
063/8-554-326 (Balázs János).
• Minden korosztály számára megőrzött 
ruhanemű eladó, egyéves kortól hatvan 
évesig, lábbeli, kabátok úgyszintén. A 

nyári ruhanemű csak 50-től 200 dinár-
ért. Molettebb nők, férfiak, valamint ti-
nédzserek számára kedvező áron. Te-
lefonszám: 061/15-42-112.
• Ápolót keresek mozgásképtelen 
apukám mellé, rugalmas munkaidő, 
fix fizetés. Érdeklődni reggel 8 órától 
12 óráig, telefon: 021/844-064.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, 

új építésű épületben. A lakás bejegy-
zett, befejezett és azonnal beköltöz-
hető. Telefonszám: 064/40-55-431. 
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy 
régi, fából készült talicskát (trágyahor-
dó) keresek megvételre Temerinből vagy 
környékéről. Tel.: +381-54- 62-162.
• Takarítást, vagy mozgásképes idős 
asszony gondozását vállalom. Tele-
fonszám: 842-890 (este 6 órától).
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefonszám: 062/78-20-02.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Tele-
fonszám: 62/78-2002.

• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó egy 120 férőhelyes keltető, 
T-12-es motorkerékpár, hegesztő, 
egy smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútoro-
kat és minden felesleges tárgyat padlás-
ról, garázsból, pincéből. Telefonszám: 
063/8-143-147.
• A nagybara-parti Mező-tanya másfél 
hold szántófölddel eladó, valamint a 
Mező autószerviz műhelye teljes fel-
szereléssel kiadó. Tel.: 063/507-609.
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A következő hónap 24-én lesz 107 éve, hogy TTC néven megalakult a TSK. Több ígéretes nemzedéke is volt, a fenti képen két ilyen 
generáció látható, balról a fiatalok, jobbról egy idősebb, búcsúzó nemzedék. Balról: Mészáros Antal – Tibi bá, Uracs Pál, Dobosi 
András, Sörös László, Ternovác István, Nagy Imre, Svetislav Princip, Morvai Imre, Kis Pál gondnok, guggolnak: Sörös Ferenc, 
ifj. Surján Ferenc, Berényi László, Füstös Ferenc és Dobosi Gáspár. Az addigi sikerek kovácsai, az idősebb generáció,  TSK-
jelvénnyel a mezükön: Đurica Trifunović, Nagy Zoltán, Sváger József, Varga Antal – Cöni, Dobosi József, Mihajlo Miletić, Verebélyi 
Ferenc, Sörös Szilveszter, Vígi László a fiával,  Csévári Antal, guggolnak: Halápi József, Milinszki Imre (Látó György vízhordó) és 
Répási István. A felvétel az 50-es évek végén készült.

(A TSK Labdarúgóklub száz éve)

A TSK közelgő jubileuma

• Otthonról dolgozó apróhirdetése: Szobabiciklit keresek mun-
kába járáshoz. • Ősi karantén közmondás: könnyű annak, aki 
a saját feleségét szereti. • Tudja-e valaki, hogy mikortól lehet 
fürdeni vagy még mindig csak kezet lehet mosni?? • Kilenc hónap 
múlva sok gyerek fog születni. Ők lesznek a Karan-tinik. • 
Elraktam a „Welcome” feliratú lábtörlőt. • Kezdek bekattanni: ki-
jövök a zuhany alól és kezet mosok. • Ki kell vinnem a szemetet, 
úgy izgulok.  Azt sem tudom mit vegyek fel. • Vigyázzunk, hogy mi-
lyen halat eszünk! Győrfi Pál bemondta a tévében: a vírus az 
ország bármely pontyán jelen lehet. • Minden este a tévéhírek 
után beteszek egy horrorfilmet, hogy megnyugodjak. • Ma a lakás 
minden helyiségébe tettem egy pohár italt. Estére csinálok 
egy kocsmatúrát. • Nagyon szeretek utazni, most épp a konyhában 
voltam, a ház fővárosában. • Újabb női probléma: van mit felven-
ni, de nincsen hová. • Ma beszélgettem az ablakom előtti faággal. 
Nagyon le van törve. • Soha ne hagyd ki a reggelit. A napi 17 
étkezés közül ez a legfontosabb.

(kompilláció az internetről)

Komolyról 
komolytalanul

Fontos a távolságtartás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a szociális 
távolság tekintetében új szabályt fogadott el. En-
nek értelmében a következő távolságok tartandók 
be. Két ember közötti távolság: 2 m, férj és feleség 
közötti távolság: 10 m, az anyós és a menye közöt-
ti távolság: 15 km, a vő és anyós közötti távolság 
lemérése ez idő szerint még tart.


