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Az elmúlt hetekben több vajdasági községben is megjelent 
a nyugat-nílusi vírus. Szakértők szerint ennek oka a május-
ban lehullott rengeteg csapadék és a nagy meleg. Vidékün-
kön közel 50 szúnyogfajta él. A nyugat-nílusi láz 2012 óta 
van jelen Szerbiában, a betegséget bármely szúnyogfajta 
terjesztheti. A megbetegedés megelőzése céljából péntek 
este az újvidéki Ciklonizacija az önkormányzat megbízásá-
ból földi szúnyogirtást végzett a község területén ULV tech-
nológiával deltametrin alapú aktív hatóanyaggal. Hét jár-
művel szálltak ki a terepre, település központjából indultak 
az utcákba. Szombaton este ugyancsak szúnyogirtás volt, 
ezúttal a levegőből lambda cihalotrin alapú hatóanyaggal. 
Az említett szerek a méhekre is mérgezők. Képünkön: in-
dulnak a szúnyogirtást végző gépkocsik. Fotó: G. Zs.

Szúnyogirtás a földről

A helyi önkormányzat Đuro Žiga köz-
ségi elnök aláírásával értesítést tett közzé 
a honlapján, amiben az áll, hogy a Vaj-
dasági Közegészségügyi Intézet 2020. au-
gusztus 3-ai jelentése alapján Temerinben 
69 aktív koronavírusos esetet jegyez-

tek. Emiatt a válságtörzs döntést hozott a 
rendkívüli helyzet kihirdetéséről a község 
egész területére. A döntés értelmében a 
korábban hozott rendelkezéseket és in-
tézkedéseket a válságtörzs felügyeletével 
mindenki köteles betartani. 

Nem lehet tudni, hogy a betegek száma 
mely időszakra vonatkozik, fertőzöttek házi 
karanténban vannak-e, vagy kórházban, il-
letve, hogy a járvány erősödése óta hányan 
hunytak el a fertőzésben.

A rendkívüli helyzet kihirdetésével a 
korábban bevezetett korlátozásokat sze-
retnék megerősíteni – mondta el Pász-
tor Róbert, a temerini válságtörzs tagja: 
– Az ok az aktív fertőzöttek nagy száma. 
Az intézkedésnek gyakorlati oka van, sem-

mi külön intézkedést nem 
vezetünk be. Ezek az intéz-
kedések eddig is hatályban 
voltak, csak most jobban 
oda fogunk figyelni az el-
lenőrzésre, és büntetések 
is lehetségesek. 

Pásztor Róbert elmon-
dása szerint a járványügyi 
intézkedéseket azért is fon-
tos összehangolni például 
az Újvidéken bevezetett 
korlátozásokkal, mert félő, 
hogy az ottani fiatalok es-
ténként Temerinbe jönné-
nek szórakozni, ha itt még 
nyitva lennének a szórako-
zóhelyek. Ezzel pedig fenn-
állna a veszélye annak, hogy 

gócpont alakuljon ki Temerinben.
Az  egészségház átszervezte munkáját: 

az általános osztályt covid-rendelővé alakí-
tották át. A védőmaszkot a piacon is viselni 
kell, a medencekomplexum zárva tart.

Miloš Vučević újvidéki polgármester 
még múlt csütörtökön közölte, a székvá-
rosban nem enyhítenek a korlátozásokon, 
akkor 1721 fertőzést regisztráltak, és a be-
tegek kis hányada van kórházban.

Folytatása a 3. oldalon

Rendkívüli helyzet a községben 
Csak az eddigi intézkedések betartása szigorodik

A nyár második felében járunk, amikor, aki 
csak teheti, szabadságol, noha az előállt hely-
zet sokak nyaralási szándékát keresztülhúzta. Az 
önkormányzat hivatalaiban zavartalan ugyan az 
ügyintézés és az ügyfelek fogadása, de az általá-
nos helyzet miatt érződik, hogy sok minden nem 
úgy van, ahogyan korábban volt. Ezt megerősí-
tette Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület 
távozó elnöke is. 

Aki ügyet intéz a községházán, kötelezően 
védőmaszkot kell viselnie, amely eltakarja az or-
rot és szájat, továbbá kézfertőtlenítés, az ügyfél-
fogadóktól való 1,5-2 méteres távolságtartás is 
szükséges. A bejárati ügyfélfogadó asztalok elé 
távolságot tartó védőüveget szereltek fel. 

Nyári szünet, pangás tapasztalható a politikai 
életben is. Miután a június 21-én tartott választá-
sokat követően az elmúlt pénteken megalakult a 
tartományi parlament, majd a hét elején ugyan-
ezen fáradoztak a köztársasági parlament illeté-
kesei is. A községi „törvényhozás” megalakítása 
még hátravan: összehívását és megalakítását au-
gusztus 21-ére tervezik. Az ügyrendi szabályzat 
értelmében hitelesítik a képviselők mandátumát, 
megalakítják a képviselő csoportokat (frakciókat), 
megválasztják a testület elnökét és alelnökét, va-
lamint titkárát. A legtöbb mandátumot szerzett 
párt javaslatára, az eddigi gyakorlattól eltérően, 
valószínűleg megválasztják a község elnökét (pol-
gármesterét) is, majd az új elnök javaslatára a 
helyettesét és a községi tanácsot. A községi ta-
nácsnak legfeljebb kilenc tagja lehet, beleértve 
az elnököt és helyettesét.

G. B.

Nyári szünet a 
politikai életben is

A járvány miatt a továbbiakig nem működik a me-
denceközpont



TEMERINI ÚJSÁG 2020. augusztus 6.2

Melyik maszk a jó maszk? 
Amióta kötelezővé tették a maszk viselését Szerbiában, a legkelen-

dőbb árucikkek egyikévé vált. Maszkvarró kisüzemek létesültek, ahol a 
legkülönfélébb mintájú anyagokból varrják a maszkokat. De nem csak az 
anyagok mintája változó a cicástól a hangjegyesen keresztül a virág- vagy 
éppen téglamintásig, az árak is nagyon eltérőek, hiszen ilyen mosható, 
vasalható maszkot már 200 dinárért is be lehet szerezni, de némelyik 
„trendibb” darabért akár 800 dinárt is elkérnek. A drogériákban, gyógy-
szertárakban kapható védőmaszkok ára ugyancsak eltérő.

A szakemberek szerint a vírus ellen a leghatásosabb az ún. 
nanomaszk, amely 800 dinárba kerül, míg a leggazdaságosabbak a 
pamutból készült maszkok, amelyeket mosni és vasalni kell, de ame-
lyek ára, mint fentebb már említettük, ugyancsak változó. A korona-
vírus-járvány kitörése óta a maszkok váltak az egyik legkeresettebb 
termékké, nem utolsó sorban újabb költségé is. Hogy egy háztartás 
számára ez pontosan mekkora kiadást jelent, az attól függ, hogy milyen 
maszk beszerzéséről van szó, mert annak minősége diktálja az árat is. 
A hazai piacon látszólag a legolcsóbbak az orvosi maszkok, amelyek 
ára 40 és 80 dinár között mozog, de mivel egyszer használatosak és 
a védelmük csupán néhány órán át tart, gyakran kell őket cserélni. 
Így azok beszerzésére több pénzt kell fordítani. Ezeket a maszkokat 
10-es vagy 50-es csomagolásban is meg tudjuk vásárolni, amelyek 
ára 500, illetve 2.500 dinár.

FelFogja a MéReganyagokaT
„Az orvosi maszkok egyszer használatosak, és addig szabad őket 

viselni, amíg át nem nedvesednek. Cseréjük néhány óra után javasolt, 
legfeljebb egy napig használhatóak”, magyarázta a Kurirnak Tatjana 

a rendkívüli helyzet 
nem rendkívüli állapot 

Nem árt tisztázni a két fogalom közötti különbséget: a rendkívüli 
helyzet nem azonos a rendkívüli állapottal. A rendkívüli helyzet jó-
val enyhébb, mint a rendkívüli állapot (szükségállapot). Az előbbit 
községi vezetés, az utóbbit, alkotmányos kategória lévén, csak a 
parlament vagy a kormány rendelheti el, vezetheti be. Míg az utób-
bi egyes emberi jogok és szabadságok felfüggesztésével jár (pl. 
mozgásszabadság, kijárási tilalom – ilyen volt a tavasszal), addig 
hasonló a rendkívüli helyzetben nincs. A rendkívüli helyzetben a 
veszély elhárítására irányuló intézkedések állnak a középpontban, 
míg a rendkívüli állapot esetén maga az ország, vagy a lakossága 
került/het veszélybe.

Radosavljević pulmológus. Kiemelte, hogy a vírus elleni legjobb vé-
delmet az epidemiológiai, nanomaszkok jelentik, ezek egyben a leg-
drágábbak, viszont több napig is viselhetők. „Ezeket a maszkokat az 
egészségügyi intézményekben használják és a legjobb védelmet jelentik. 
Többször is használhatóak, így tovább hordhatók az orvosi maszkok-
nál”, tette hozzá az orvos.

A maszkok ezen típusából a szerbiai gyógyszertárak a KN95 és az 
N95 jelölésű, négyrétegű maszkot kínálják, amely 95 százalékban véd a 
mérgező részecskék ellen. Ellenállnak a nedvességnek és nem irritálják 
a bőrt. Az áruk 170 és 500 dinár között mozog a gyógyszertárakban. 
Vannak még a szeleppel ellátott maszkok, amelyek ára 650 és 800 di-
nár között mozog.

A pAMutMAszkok A legnépszerűbbek
A leggazdaságosabbak, de a vírus ellen a legkevesebb védelemet 

nyújtják az egyszerű, varrott pamutmaszkok, amelyeket a gyógyszer-
tárakban, a piacokon és különböző üzletekben is meg lehet vásárolni. 
Az egyszerű, minta nélküliek 100 és 150 dinár közötti áron vásárol-
hatóak meg, míg a mintásak ára 200 és 350 dinár között van, habár 
a neten ráfutottunk olyanra is, amelyet 800 dinárért kínálnak. Több-
ször is használhatóak, ezért a polgárok többsége ezeket a maszkokat 
választja. Ügyelni kell viszont arra, hogy háromrétegűek legyenek, és 
természetes anyagból, ha lehet, pamutból készüljenek. „Bármelyik 
maszkot is választjuk, még mindig jobb, mintha semmit sem visel-
nénk az arcunkon, így tehát a maszkok kiválasztása főként a pénzügyi 
helyzetünktől függ. A legolcsóbbak a varrott maszkok, de ügyelnünk 
kell arra, hogy pamutból készüljenek, hogy ki tudjuk főzni és ki tud-
juk vasalni őket magas hőfokon. Nagyobb védelmet nyújatanak azok, 
amelyek többrétegűek”, tette hozzá Radosavljević. (Kurir)

amit be kell tartani 
a rendkívüli helyzet idején

Alakosság köteles betartani hatályban lévő ajánlásokat és 
rendeleteket, amelyek a következők:

1. kötelező a védőmaszk használata zárt térben és az embe-
rek közti legalább 1,5 méteres fizikai távolság betartása.

2. Zárt térben tilos ötnél több személynek gyülekeznie, ha 
az előírt legalább 1,5 méter távolságot és a megfelelő személyi 
védőintézkedéseket nem lehet biztosítani.

3. az 1. és 2. pontban leírtak betartásáért a zárt terek tu-
lajdonosai/használói felelősek.

4. a vendéglátóipari létesítmények tevékenységüket helyez-
zék át nyílt terekbe/kerthelységekbe, alkalmazva a megfelelő 
védőintézkedéseket.

5. parkokban, játszótereken és erőnléti edzőpályákon kö-
telező a védőmaszk használata és az egyének közötti legalább 
1,5 méter távolság betartása kivéve az egy háztartásban élő 
személyeket.

6. A közintézmények bejáratánál meg kell mérni a belépő 
személyek testhőmérsékletét, továbbá kézi és lábfertőtlenítő-
ket kell használni.

7. tilos tíznél több személy gyülekezése nyilvános belső 
terekben, külső térben (ünnepségek, születésnapok, esküvők 
stb.) be kell tartani a kötelező, legalább 1,5 méter egymás 
közti távolságot.

8. A kerthelyiség nélküli vendéglők nyitvatartását reggel 6 
és este 9 óra közötti időszakra korlátozzák.

9. A kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóipari létesítmé-
nyek zárt része este 9-ig, a nyitott rész/kerthelyiség éjjel 11-ig 
tarthat nyitva

10. A vendéglőkben egy-egy asztalnál legfeljebb 2 vendég 
ülhet, kivéve a kisgyermekes családokat és azokat a személye-

ket, akik egy háztartásban élnek. az asztaloknak legalább 2 
méter távolságban kell lenniük egymástól.

11. az üzletek (szupermarketek, boltok, pékségek stb.) és 
más szolgáltatást nyújtók nyitvatartását/munkaidejét reggel 6 
és este 9 óra közötti időszakban állapítják meg.

12. Minden zárt nyilvános térben/létesítményben, illetve ke-
reskedelmi létesítményben (szupermarket, bolt, pékség stb.), 
vendéglőkben, kerthelyiségekben, ahol árut forgalmaznak vagy 
szolgáltatást nyújtanak korlátozzák a jelenlevők létszámát: 
egy bent levő személyre legalább 4 négyzetméter területnek 
kell jutnia. 

13. a jelen rendelet 11. sz. pontjában leírt korlátozás nem 
vonatkozik a gyógyszertárakra és az üzemanyagot árusító ben-
zinkutakra.

14. Az árusok és a vásárlók számára a piac területén kötelező 
a védőmaszk használata, a 2 méter társadalmi távolság betartása 
és az asztalok közül csak minden második használata. •
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Megalakult a tartományi parlament
Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét válasz-

totta meg 33. elnökévé a tartományi képviselőház. Pénteki alakuló 
ülésen hitelesítették mind a 120 képviselő mandátumát, valamint 
kinevezték az alelnököket és a főtitkárt is. 

Pásztor Istvánnak ez már a harmadik mandátuma, korábban nem 
volt példa arra, hogy többpártrendszerű választást követően ugyanazt 
a személyt több alkalommal újraválasztották volna. Az elnökre 100 kép-
viselő szavazott a 120-ból, öten tartózkodtak. Újságíróknak elmondta, a 
jövőben is azt a munkajellegű légkört szeretné biztosítani a parlament-
ben, ami korábban is jellemezte a testületet. „Az előttünk álló időszak 
semmivel sem lesz egyszerűbb, mint amilyen a korábbi volt, de meggyő-
ződésem, hogy most is meg tudjuk teremteni azt a hangulatot, aminek 
eredményeként a legjobb döntések születnek meg”, mondta.

A tartományi parlamentben a Szerb Haladó Párt kapott legtöbb 
mandátumot, kétharmados többséget szerzett, ez 76 képviselői he-
lyet jelent számukra. A Szerbiai Szocialista Párt körüli koalíció 13, 
a Vajdasági Magyar Szövetség 11 mandátumot, a Vajdasági Szo-
ciáldemokrata Liga köré szerveződő Vajdasági Front 6 helyet, a 
Seprű 2020, továbbá a Szerb Királyságért – Szerb Vajdaságért lista 
5-5 mandátumot szerzett. A Szerb Radikális Párt négy képviselője 
jutott be a tartományi képviselőházba. Az ülés folytatásában meg-
választották az alelnököket és a főtitkárt. A tartományi képviselőház 
alakuló ülését a koronavírus-járvány miatt az újvidéki vásárcsarnok 
nagytermében tartották.

ácsi

Pásztor István 
harmadszor

Pénteken, július 31-én befejeződött a Telepen az Újvidéki utcában 
húzódó 102. számú állami út I. szakaszának felújítása, amelyet Putevi 
Srbije közvállalat végzett. A  szakasz mintegy 700 méter hosszú, a Telep 
végén levő benzinkútnál kezdődik és a volt Csúrogi útig terjed. A felújítási 
munkálatok II. szakasza szombaton indult és vélhetően augusztus 10-éig 
eltart. E szakasz mintegy 1300 méter hosszú és a benzinkúttól vissza-
felé húzódik az Univerexport bevásárlóközpontig. Amíg a munkálatok 
tartanak, addig az Újvidéki utca e részén nem lehet majd közlekedni, 
mert le lesz zárva.

Emiatt augusztus 10-éig a 33-as autóbusz nem közlekedik a Telepig. 
A rövidített útvonalon közlekedő 32-es autóbusz végállomása az autó-
mosodánál lesz (a volt Csillag vendéglő), visszafelé, Újvidék irányába 
a főutcai Lukoil benzinkúttal szemben várakozik majd, és onnan indul 
Újvidékre. g. b.

Egyesek már használták is az új útszakaszt

Autóbusszal 
csak a Csillagig

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

Rendkívüli helyzet 
a községben

Folytatás az 1. oldalról
Kiemelte, egyre több a tünetmentes eset, ami biztató, de a járványnak 

még koránt sincs vége. A polgármester szerint a kül-és beltéri magánren-
dezvények jelentik továbbra is a legnagyobb problémát. Véleménye szerint 
a jelenlegi korlátozások elegendőek, és mint mondta, lehetséges, hogy 
a város teljes lezárása hatékonyabb eredményt hozna, de ezt a gazdaság 
sínylené meg. A jövőben még szigorúbban ellenőrzik a strandot és az olyan 
helyeket, ahol tömegesebb összejövetelekre lehet számítani, valamint a 
vendéglátóipari létesítményeket. Ez utóbbiak esetében az intézkedések be 
nem tartásáért a polgármester szerint nem pénzbírságot kellene kiszabni, 
sokkal inkább az objektum bezáratása hozhat eredményt.

A rendkívüli helyzet bevezetésének meglehetősen nagy sajtóvissz-
hangja volt. A Blic napilap, valamennyi szerb tévécsatorna, sőt a buda-
pesti televízió 1-es csatornája is foglalkozott vele. Szerbiában több mint 
30 városban, illetve községben van hosszabb-rövidebb ideje rendkívüli 
helyzet.

Az utca emberét is megszólaltatták. E véleményekből kettőt idézünk: 
– Jelenleg szerintem nem jó a helyzet, és ez az emberek viselkedésén mú-
lik. Fegyelemre van szükség, hordani kell a védőmaszkot, a kesztyűt, be 
kell tartani az előírásokat. Nem lehet védőmaszk nélkül mászkálni, és azt 
mondani, hogy velünk ez nem történhet meg. Sajnos így van, mi vagyunk 
a felelősek a jelenlegi helyzet kialakulásáért – mondta egy járókelő.

Temerin mindössze 20 kilométerre fekszik Újvidéktől. Napi szinten 
sokan ingáznak a két település között, illetve egyéb településekről is rend-
szeresen érkeznek emberek Temerinbe. Radoslav Ždrnja, Csúrog: – Mivel 
én krónikus beteg vagyok, félek. Szívbeteg vagyok és asztmás. Ne adja az 
Isten, hogy történjen valami, nehéz helyzetben lennék. 

(g. b., blic, 021, szerkesztőségi hírösszefoglaló: D)

Az elmúlt napokban mindazok, akik korábban önkéntes hozzájá-
rulásukat adták ahhoz, hogy e-mail címüket, mint személyes adatukat 
Magyarország Kormánya további kapcsolattartás, véleménykérés, 
tájékoztatás, illetve elektronikus levél küldése céljából igénybe ve-
heti, hírlevelet kaptak a Kormányzati Tájékoztatási Központtól.

A magyar kormány ugyanis a közelmúltban nemzeti konzultációt 
indított a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról. Eddig több mint 
880 ezren töltötték ki az íveket. A kormány szeretné kikérni a magyarok 
véleményét arról, hogy melyek a leginkább támogatott intézkedések a 
járvány elleni küzdelemben. Ezzel kapcsolatosan kiemelten fontosnak 
tartja, hogy minél több állampolgára mondja el véleményét. 

A Kormányzati Tájékoztatási Központ most arra kéri a külhoni 
magyar állampolgárokat, hogy vegyenek részt a konzultációban és 
barátaikat, ismerőseiket is biztassák erre. A konzultációs kérdőív 
az interneten is kitölthető a https://nemzetikonzultacio.kormany.hu 
oldalon. Legkésőbb augusztus 15-éig kell elküldeni.

Nemzeti konzultáció
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Vasárnap ünnepi szentmise keretében a következő gyermeke-
ket keresztelték meg: Csernek Liana (Csongor és Medvecki 
Uracs Mária leánya), Tóbiás Aliz (János és Bercsényi Melinda 
leánya) és Gyuráki Kata (Zsolt és Füstös Ágota leánya).

Ünnepélyes keresztelés Érettségizőink albumából

Magyar Vivien
Született: 2001. agusztus11-én, 

Újvidéken.
Szülei: Magyar Róbert és Ma-

gyar Julianna. 
Iskola: Az Újvidéki Egészségügyi 

Iskolában kitűnő átlaggal fejeztem 
be tanulmányaimat. Nem volt köny-
nyű, de nagyon sok mindent megta-
nultam, ami egyszer majd lehetővé 
teszi számomra, hogy segítsek az 
embereken. Felvételt nyertem az Új-
vidéki Orvostudományi Kar Egész-
ségügyi szakára, ahol tanulmánya-
imat folytatni szeretném.

Salamon 
Roland

született: 2001. június 4., 
Újvidék

szülei: salamon lászló és 
(lajkó) Salamon erika

A becsei Műszaki közép-
iskolában érettségiztem a kö-
vetkező témakörökből: magyar 
nyelv, adatbázisok, webdizájn, 
webprogramozás és programo-
zás. 

Munkával szeretném fej-
leszteni tudásomat.

Mi is a Megérten-élek?
A logopédus tevékenységi köre nagyon szerteágazó. Amíg a szülő azon 

aggódik, hogy milyen rendellenesség okozhatja az esetleges beszédhibá-
kat, addig a logopédus hamar megtalálja annak forrását. Néhány évvel 
ezelőtt a szülőknek még nagy kihívást okozott, ha logopédushoz kellett 
fordulniuk a gyermekükkel, mert nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a 
területtel. lukács Sára két éve fejezte be gyógypedagógiai-logopédiai 
tanulmányait. Azóta szerzett tapasztalatai alapján hasznosnak tartotta, hogy 
játékos foglalkozásokat szervezzen a kisiskolás korú gyemekeknek, ahol 
játszva tanulhatnak, fejlődhetnek. A logopédust arra kértük, hogy ismer-
tesse a foglalkozások célját, de szó volt arról, is, hogy milyen problémákat 
észlelnek a leggyakrabban az iskolába induló gyermekeknél. 

– erdélyi lenke barátnőmmel, aki gyógypedagógus hallgató, Meg-
érten-élek címmel szervezünk foglalkozásokat a kisiskolás korú gyer-
mekeknek. Ezekre az alkalmakra anyanyelvi, logopédiai, beszédértési 
és mozgásos feladatokkal készülünk. Tapasztalataim alapján ez a négy 
kategória rendkívül fontos a gyerekeknek, és nagy szükségük is van rá. 
Sok esetben észlelhető, hogy a kisiskolás gyermek a feladat elolvasása 
után nem érti meg annak lényegét. Rövidebb mesék, mondókák elemzése 
alkalmával is hasonlóan tapasztalható, hogy a gyerekeknek nem világos, 
hogy mi történt pontosan a mesében. Mindez a beszédértés hiányossá-
gának tudható be, ami pedig rendkívül fontos nem csak a kicsiknek, 
hanem nekünk, felnőtteknek is. A logopédiai kifejezés magába foglalja 
a helyes artikulációt, a fonológiai tudatosságot, tehát, hogy ismerjük a 
szótagolást, a szavak betűit, és játszani tudjunk azokkal. Az anyanyelv 
elsajátítása folyamán mindezekre nagy szükségesség van. A mozgás is ki-
emelkedő szerepet kap ezeken a foglalkozásokon, hiszen a gyerekeknek 
nagy a mozgásigényük, amit ki is kell elégíteni. Fontos, hogy a gyerekek 
futkározni, mászni tudjanak, ugrálhassanak, homokozhassanak, mert 
mindeközben fejlődik a koordináció képességük is. A nagymozgások-
ból alakulnak ki a finommotorikus tevékenységek, amibe már az írás is 
beletartozik. A szem- és kézkoordináció fejlesztésére is nagyon sok fel-
adat alkalmas lehet, a krumplipecsételéstől fogva, a festésen keresztül, 
egészen a gyurmázásig, amik mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az írást is 
minél könnyebben elsajátítsa a gyermek. Mindez csupán néhány terület, 
amely fontos az iskolába induláskor, hogy éretten, felkészülten érkezzen 
a gyermek, és könnyebben vegye az esetleges akadályokat, nehézségeket. 
Foglalkozásainkon az említett készségek, képességek fejlesztésére irá-
nyuló játékokat, feladatokat, meséket, mesefeldolgozásokat, állítottunk 

össze, ahol az 5-től 12 éves gyerekek szívesen és jókedvvel tanulhatnak 
játék közben. Természetesen minden résztvevőnek a korcsoportjához 
mérten szerveznénk meg a játékokat, amelyekre augusztus folyamán, 
minden csütörtök délután kerülne sor.  

• Az eddigi tapasztalataid alapján, hogyan elemeznéd a szü-
lők viszonyulását a logopédushoz?

– Annak ellenére, hogy egyre többen keresnek fel minket, és for-
dulnak hozzánk segítségért, még mindig igen nagy a tájékozatlanság. 
Valami miatt tartanak a szülők attól, hogy logopédushoz vigyék a gyere-
keiket, mert úgy vélik, hogy erre csak komoly problémák esetében van 
szükség. Ezt szeretném cáfolni. Nagyon fontos, hogy a gyermek iskolába 
induláskor már minden hangzót megfelelően ki tudjon ejteni. Ezekből 
később komolyabb gondok is keletkezhetnek, mondjuk az írás és olvasás 
alkalmával is. Az esetleges ejési hibákat óvodás korban nagyon könnyen, 
egy kis gyakorlással helyre lehet állítani. A logopédushoz járás nem fel-
tétlenül fedi a nagyon nagy probléma fogalmát, és nem kell, hogy nagy 
lemaradást jelentsen  a gyereknél. A logopédus segítséget, támaszt nyújt 
a szülőknek, megválaszolja a fennálló kérdéseket, és felméri a gyermek 
egyéb képességeit is. Bízom benne, hogy a hónap folyamán megtartásra 
kerülő foglalkozások közelebb visznek minket is a szülőkhöz, akik a jö-
vőben bátrabban fordulnak majd hozzánk, ha szükség mutatkozik rá.

t. D.

Friss temerini és dunabökényi 
akác-, valamint Tarcal-hegyi 
hársméz eladó a termelőtől.

Tel.: 063/511-925
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nem úgy van most, 
mint volt régen

A Muzsikás együttes 1982-ben megjelent albumának címe hűen 
tükrözi valóságunkat, a régmúlt és a jelen idő közötti szociális, 

társadalmi és érzelmi szintkülönbséget, az érték- és viszonyulás rend-
szerbeli eltéréseket. Nos, ilyen értelemben az idősebbek által sokszor 
ismételt „bezzeg az én időmben” szlogen sem teljesen alaptalan. A fent 
említett bölcseletek néhány hónappal ezelőtt késztettek arra, hogy egy 
kicsit elmélázzak a régi szép időkről, azokról az évekről, amikor még a 
világra sem jöttem, és amiről csak a szépkorú ismerőseimtől hallottam 
egyet s mást. No, meg a nagyanyámtól.

Még most is kristálytisztán emlékszem, péntek reggel volt. Úgy hét 
óra lehetett, még a háztartási szemetet sem vitték el az arra illetékesek 
(erre felénk ez biz nagy esemény, hiszen egyet jelent munkahét végével). 
Megcsörren a telefonom, a főnök hív. Hallom a hangján, hogy zaklatott, 
és nem csupán arról van szó, hogy aznap reggel bal lábbal kelt fel az 
ágyából. Egy riportot kér az általa működtetett hetilap hétvégi nyugdíjas 
mellékletébe. (Mint arra utólag rájöttem, az egyik vidéki tudósító éppen 
előző este mondta azt, hogy „kalap, kabát”, besokallt és egész egyszerűen 
felmondott, üresen meg hát nem maradhat az oldal). A témát rám bízza a 
munkaadóm, és mindössze egy kikötése van: az írás legyen érdekes és az 
idősekről szóljon. No, most ugrik a majom a vízbe, huszonnégy óra lefor-
gása alatt hol találok olyan beszélgetőtársat, akivel sebtében összehozható 
egy beszélgetés, amiből aztán egy szalonképes írás kerekedhetne?

A mama! – jött hirtelen az isteni sugallat. Igaz, hogy már a kilencve-
nen is túl van, egészségi állapota pedig mindennek mondható, csak 

jónak nem, de a memóriája még most is versenybe szállhat a húszéveseké-
vel. És ez most egy cseppet sem túlzás a részemről. Tinédzser koromban, 
nyári szünidőben sok időt töltöttünk együtt, órákon át hallgattam a fiatal-
ságát meghatározó évek legszebb történéseit. Sok idő eltelt azóta, de most 
valahogy vágytam a nosztalgiára. Gondoltam magamban, itt a lehetőség, 
összeköthetem a kellemeset a hasznossal. Nógatni sem kellett, mindössze 
tíz percet vett igénybe, mire meggyőztem, hogy beszéljen bele a diktafonba, 
válaszoljon néhány kérdésemre (bonyolultabb feladat volt megértetni vele, 
hogy milyen célt szolgál a kezemben szorongatott hangfelvevő kütyü). – Tu-
dod, lányom, más világ volt akkor – szólalt meg a ráncos arcú rokonom. 
Nem volt ez a nagy rohanás, mint most, mindenre jutott bőven idő, pedig 
rengeteget dolgoztunk mi is. Legtöbb portán volt jószág, etettünk, fejtünk, 
a túrót meg a tejfölt a piacra hordtuk értékesíteni. Amikor meg mindent 
elvégeztünk, összejártunk bandázni, kártyázni. Járdajavításkor összefogott 
a szomszédság, bogárcsban főtt étellel kínáltuk meg a munkásokat. El sem 
hiszed, gyerekem, hogy mi mennyit beszélgettünk, társalogtunk – próbált 
meggyőzni, amire persze semmi szükség nem volt, hiszen elhittem neki, ittam 
a szavait. Talán egy kicsit még irigy is voltam, amiért ez már merőben más-
ként van. Beszélgetés közben pörögtek a gondolataim – mai ésszel szinte fel 
sem fogható, hogy a testvérek egymás kinőtt ruháiban járjanak iskolába vagy 
szórakozni. Megszűntek a természetes találkozóhelyek, keveset beszélgetünk, 
módosult a világnézetünk. Aki nem tud lépést tartani a technika rohamos 
fejlődésével, az elveszik ebben a információval túltengett világban. Ha nem 
is süllyed el teljesen a mélybe, kapadozik eszeveszetten, hogy legalább a 
feje kint legyen vízből. Így neki is juthat egy szelet a „jóból” és az újból, még 
akkor is, ha ez háttérbe szorítja a legfontosabb emberi értékeket. Ilyen és 
hasonló, mások által definiált okosságokon kattogott az agyam, miközben 
beszélgetőtársam levegővétel nélkül mesélt a régi szép időkről. 

Még aznap este elkészült az interjú és a cikk is, a főnök szerint 
olvasható lett. A folyamat végére azonban egy kicsit kimerültem 

a múlt és a jelen közötti különbségek feszegetésében, bizonyításában, 
így felkapcsoltam a rádiót, hogy egy kicsit ellazuljak a lelkileg fárasztó 
nap után. Arra viszont egy cseppet sem számítottam, hogy éppen akkor 
egyik kedvenc dalomat, a Muzsikás együttes Nem úgy van az, mint volt 
régen című dala szól a rádióban. ÁDÁM Csilla

Új helyen a Papirus

Új vizesgóc

A helyi iparosok és vállalkozók 
épületébe költözött a Papirus 
könyvesbolt, ahol a Temerini Új-
ság ezentúl is megvásárolható

Községi eszközökből vizesgócot 
alakítottak ki a Szirmai Károly 
MME székhelyén (V. Z.)

Tar ho nya, levestész ta 
– temeriniesen

TaRhonya – Két ki ló 400-as liszt hez le ütünk 10 to jást, utá na ugyan-
an  nyi men  nyi sé gű vi zet adok hoz zá, mint a to já so ké. Ezt mind egy mű-
anyag edény ben vég zem, kéz zel las san ke ver ge tem, és ha úgy ér zem, 
hogy még min dig na gyon szá raz, meg spric ce lem víz zel. Ami kor az anyag 
még nem állt ös  sze tel je sen, két ököl nagy sá gú gom bó cot for má zok, és 
eze ket be le re sze lem a tar ho nya ros tá ba, a ros ta fe lü le tén át dör gö löm. A 
tar ho nya ros ta lyu kai 4-5 mil li mé te re sek. Azo kat az ap ró tar ho nya da rab-
ká kat, ame lyek a ros ta lyu ka in át men tek, egy csík sze dőn még át rá zom, 
és eze ket az ap ró tész ta da ra bo kat új ra be le dol go zom a tész tá ba. A tész tát 
ez után át dol go zom, a már ki hul lott ap ró lék kal együtt, majd új ra ké szí tek 
két gom bó cot, ame lyek a ros tá ba ke rül nek, és az em lí tett mun ka fo lya-
ma ton men nek ke resz tül. Ha úgy gon do lom, hogy az egész tész ta men  nyi-
ség meg szik kadt, ke vés víz zel meg spric ce lem, de lisz tet már nem te szek 
hoz zá. Aho gyan ké szü lök ve le, fo lya ma to san fe hér ab rosz ra te rí tem szét 
az ud va ron le vő asz tal ra. Egy na pot kint ha gyom az erős na pon szá rad-
ni, utá na es te fe lé, a har mat elől be vi szem a szo bá ba, ahol 2-3 nap alatt 
an  nyi ra meg szik kad, hogy vá szon zacs kó ba ke rül het.

le VeS TéSZ Ta – Egy ki ló 400-as liszt hez tíz to jás kell. Én a lisz tet 
úgy mé rem, hogy amen  nyi a fél mar kom ban el fér, nem na gyon pú po-
zot tan. Víz nem kell hoz zá. A lisz tet a to jás sal jól ös  sze gyú rom, majd há-
rom ci pócs ká ra vá gom a tész ta men  nyi sé get. Eze ket a ci pócs ká kat azu tán 
még jól össze gyú rom, át dol go zom, majd le bo rí tom őket egy edén  nyel, 
és leg alább fél órát pi hen te tem. Ezt kö ve tő en el nyúj tom nyúj tó fá val 1 cm 
vas tag sá gú ra, és da ra bok ra vag do som. Tész ta ké szí tő gé pen vé ko nyí tom. 
A vé kony tész ta csí ko kat szét te re ge tem, és ha meg szik kad tak, le het vág-
ni a gép pel le ves tész tá nak. Va la mi kor kés sel vág tam a le ves tész tát. Ha 
pap ri kás ba vagy pör költ be kell a tész ta, va la men  nyi vel vas ta gabb ra ha-
gyom és szé le sebb re vá gom. Töl tött ká posz tá ba, töl tött pap ri ká ba rizs 
he lyett, bor só-, pa ra di csom- és krump li le ves be lehet tenni. Jól em lék-
szem, ami kor arat ni men tünk, pi rí tott tar ho nyát ké szí tet tünk mi, as  szo-
nyok reg ge li re, ebéd re.

Varga júlia elmondása alapján lejegyezte (y) TÚ 38/548
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hódító háborúit európában az Oszmán 
Birodalom rendszerint a késő tavaszi, a nyári és 
a kora őszi hónapokra időzítette, szeptember-
október után már nem szívesen hadakozott. 
Több tízezres, sőt olykor százezres létszámú 
hadait tavasztól őszig könnyebb volt mozgatni, 
a seregek etetése és öltöztetése is egyszerűbb 
volt, mint télen, arról nem is beszélve, hogy a 
melegebb tájakról toborzott 
emberanyagot esős, hideg 
őszi időben vagy fogcsikor-
gató téli fagyok idején a leg-
keményebb kezű szultánok-
nak is csak nehezen sikerült 
hadra fogni. 

A magyarok legnagyobb 
török elleni csatái is a nyári 
hónapokban zajlottak. 1456-
ban Hunyadi János, Szilágyi 
Mihály és Kapisztrán János 
nyáron szalasztotta meg a 
szultáni sereget Nándorfe-
hérvár alól, de a vár 1520-
as eleste is erre az évszakra 
esett, akárcsak a Magyarország sorsát évszázad-
okra meghatározó mohácsi csata. De mielőtt 
Szulejmán hadai szembe találták volna magukat 
II. Lajos gyöngébb, ám halálra szánt, bátor sere-
gével – ne feledjük, a török birodalom ekkor a 
világ legerősebb katonai hatalmának számított 
–, el kellett foglalniuk az útjukba eső legerő-
sebb magyar végvárat, az Alapi György kapitány 
által védett Péterváradot. A várvédők segítségre 
nemigen számíthattak. 

Tomori Pálnak, aki kalocsai érsek és 
alsó-magyarországi főkapitány is, párszáz fős 
sereggel kellene, hogy gondot viseljen az egész 
Dél-Bácskáról. Szulejmán április végén indult 
meg Isztambulból, s a veszedelem előszelére a 
szerémségi lakosság tömegesen menekül a Duna 
túlpartjára. A királyhoz írt levelében Tomori 

részletesen leírja a helyzetet, és a vár védői szá-
mára zsoldért könyörög: „ Méltóztassék felsé-
ged megkérni a nagyságos báró urat, a pápai 
követet, küldjön ismét zsoldot annak az ötszáz 
gyalogosnak, akik a péterváradi várban vannak, 
mert a fizetés határideje Mária Magdaléna nap-
ján lejár, s ha két héttel korábban nem látják, 
hogy a pénz megérkezett, mindnyájan szétfutnak 

a várból, mivel elég nagy ígé-
retekkel sikerült csak őket a 
várban elhelyeznem.”

Július 8-án Szulejmán 
hadi naplóírója zalánkeméni 
(Slankamen) feljegyzésében 
arról számol be, hogy érte-
süléseik szerint „az átkozott 
pap” – ez lenne a törökök ál-
tal halálosan gyűlölt Tomori – 
kétezer emberrel Pétervárad 
közelében van, és hogy a várat 
több mint ezer hitetlen védi. 
Ennek hírére követet külde-
nek a várba, „a hitehagyott 
Iszkendert” (magyar neve 

nyilván Sándor lehetett, de nem tudunk többet 
róla), hogy megadásra szólítsa fel a védőket, 
mire azok visszaüzentek, hogy előbb foglalják 
el a várat, azután meghódolnak.

Az Ibrahim nagyvezír vezette török hadak-
kal szemben a város- és várvédők hősiesen ve-
rekedtek, de felmentő seregek nélkül semmi 
esélyük nem volt az akkori világ legjobb tü-
zérségével rendelkező szultáni sereggel szem-
ben. Ráadásul a száz hajóból álló török flotta 
a Duna vizéről is lőtte a várat. Tomori ugyan, 
aki a folyó túlpartjáról segítette a várvédőket, a 
keresztény naszádosokkal (neki negyven hajója 
volt) megtámadta a török hajóhadat, ez azonban 
kevésnek bizonyult, s miután reménytelennek 
találta a várvédők helyzetét, csapataival észa-
kabbra vonult, hogy minél közelebb kerüljön 

Pétervárad eleste, 1526. július 27.

A magyar világ utolsó védelmezői
a dél felévonuló királyi fősereghez. (Ő maga 
valamivel több, mint egy hónappal később a 
mohácsi csatatéren esett el.)

július 22-én megérkezett Pétervárad 
alá maga a szultán is. Alapi egy csapat lovassal 
kitört a fellegvárból, és a meglepett támadók kö-
zött nagy pusztítást végzett. A vár elleni másnapi 
támadást is sikerrel verték vissza. A magyarok 
iránti részrehajlással aligha vádolható szultáni 
naplóíró feljegyzése szerint hatszáz török ka-
tona veszítette az életét, ráadásul az elit egység, 
vagyis a janicsárok közül is elestek hatvanan. 
Az ostromlók döntő rohamukat a szultáni nap-
ló szerint július 27-én indították meg, miután 
a Duna felől aláaknázott, még ép falrészeket is 
berobbantották. A várvédők ekkor kegyelmet 
kértek, ehelyett viszont az ostromlók engedélyt 
kaptak a szabad rablásra. A napló ezt írja: „A 
hiteltelenek a résekhez futottak, de a hit har-
cosaiból mintegy ezer ember mégis behatolt a 
várba (…), amaz együgyűek legnagyobb részét 
pedig kardélre hányták. A tábor csordultig telt 
gazdag zsákmánnyal. Néhány derék hitetlen és 
a vár porkolábja [Alapi várkapitány] Ahmed 
tornyába vette magát, s délig harcolt. Végre a 
janicsáraga a pasától küldetve, bement és meg-
történt a kapituláció. Az összesen harminc főből 
álló hitetlenek kijöttek, és a pasának kezet csó-
koltak. A pasa szandzsákja [lófarkas zászlaja] 
azonnal kitűzetett az említett toronyra, a katonai 
zenekar néhányszor játszott, s lőn nagy öröm 
és vígság. Közülünk huszonöt harcos lett vérta-
núvá, míg a hitetlenek közül mintegy ötszáznak 
a feje vágatott le, három[száz] együgyű pedig 
foglyul esett.”

hatalmak és országhatárok jöttek men-
tek az évszázadok során, és a vidék lakossága is 
többször kicserélődött. Pétervárad hős magyar 
várvédőinek emléke a későbbi országos tragé-
diák hatására kikopott a köztudatból. Ők vol-
tak a régi, középkori magyar világ egyik utolsó 
védelmezői a Dél-Bácskában. Ideje, hogy meg-
emlékezzünk róluk, s hősies önfeláldozásukat 
ne feledjük.

CsorbA béla

Tomori Pál szobra

LABDARÚGÁS
A TSK a múlt szombaton 

Bácsfeketehegyen játszott fel-
készülési mérkőzést a helyi 
Jadran ellen. A temeriniek 2:1 
arányú győzelmet arattak a Sza-
badkai ligában szereplő csapat 
felett.

A Sirig, amely a TSK-hoz 
hasonlóan az Újvidéki liga au-
gusztus 22-i rajtjára készül, 

4:2-re felülmúlta hazai pályán 
a Mladostot (Donji Dobrić).

A járeki Mladost a 
Veterniket fogadta barátságos 
találkozón. A házigazdák 2:1-
re nyertek, úgy, hogy a 39 éves 
Zukić egy-egy gólt és gólpasszt 
jegyzett.  

Vadliga II.

Miután a Kókai iskola felújítása során keletkezett tör-
meléket elszállították az udvarból, felszabadult az asz-
faltos pálya. Ezen futballoznak újabban szombaton és 
vasárnap a vadligások, akik korábban a TSK pályáján 
fociztak délutáni/heti haslappasztóként. A pályán volt 
TSK-játékosokat is megfigyeltünk.
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• tehát csak a beat- és rockzene sze-
retete játszott közre a speditőrök zenekar 
megalakulásában és működésében?

– Igen, ezt pontosan megfogalmaztad. Any-
nyira szerettük ezt a fajta zenét, nem csak hall-
gatni, nem csak táncolni rá, hanem még ezen 
túl is, ezért alakítottunk zenekart. És amilyen 
felállításban megalakultunk, végig abban a fel-
állásban szerepeltünk, 
sem tagot, sem hang-
szert nem változtattunk. 
Voltak ugyan jelentkezők, 
sőt olyan is, aki profi gi-
táros volt, meg olyan is, 
aki zeneiskolát végzett. 
De mi nem akartunk a 
stílusunkon sem változ-
tatni, sem módosítani, il-
letve annál jobban, mint 
ahogyan tudtunk, jobban 
nem akartunk játsza-
ni. Azon a szinten akar-
tunk maradni, amelyiken 
hozni tudtuk magunkat, 
amelyik a fiataloknak, a 
közönségnek, a zenekar 
rajongóinak és nekünk is 
örömet szerzett. Mert sze-
rintem az akkori generációnak, a közönségnek 
mi megfeleltünk úgy, ahogyan voltunk, ahogyan 
játszottunk.

• Melyek voltak a sikerszámaitok?
– A nagy zenekarok, együttesek sikerszá-

mait igyekeztünk játszani, ennek alapján is sok 
kedvenc számot mondhatnék, de voltak valóban 
nagy kedvencek: a Them együttestől a Gloria, 
amelyiket a közönség nagyon szeretett hallgatni, 
az Animals együttestől a House of the Rising Sun 
volt a kedvenc, de elképzelhetetelen volt, hogy 
egy-egy fellépésen a Rolling Stonestól az I Can 
t Get No Satisfactiont ne játsszuk el, sőt megtör-
tént, hogy többször is meg kellett ismételni, mert 
a közönség szinte tombolva követelte.

• és akkor jött az 1968-as év…
– Az 1968-as év emlékezetes számunkra, 

egy fellépésünk pedig soha nem feledhető napot 
hozott számunkra. Ugyanis sikerült fellépnünk a 
Bratstvo vendéglátóipari vállalat központi kert-
helyiségében. Ez a mai művelődési központ, a 
Temerini Rádió udvarában történt. Csodálatos 
érzés volt. A Bratstvo dolgozói, pincérei erre az 
alkalomra is szépen elrendezték az asztalokat, a 
vendégek fogadására, mert ők is úgy gondolták, 
hogy ez is olyan lesz, mint ahogyan általában len-
ni szokott a hagyományos táncos esteken, vagy 
vendégénekesek fellépései alkalmával. 

Igen ám, de… A tömeg csak jött, csak jött, 
hely meg nem volt elég. A fiatalok pedig, hogy 
minél többen beférjenek, táncolhassanak és 
a maguk módján szórakozzanak a kerthelyi-
ségben, fogták az asztalokat és a székeket és 
a kerítésen átdobálták a  szomszédban levő 
csapágygyár udvarába. Hogy legyen hely min-
denkinek.

Bizonyára ez volt az utolsó csepp a pohár-
ban, mert ezzel az eseménnyel betelt a pohár 
mindazok számára, akik nem nézték jó szemmel 
a mi ténykedésünket: az akkori ifjúsági elnök és 
akik köztudottan nem szimpatizáltak velünk. Ez 
a mi botrányosnak minősített fellépésünk ka-
póra jött nekik és – rövidesen sorra kaptuk a 
katonai behívókat. Elsőként engem és a dobost 
vittek el a hadseregbe. Mire én a 18 hónap felét 
leszolgáltam, utánunk küldtek még egy Speditő-
rök-tagot. Miközben valahányan kiszolgáltuk a 
katonaságot, több mint három év telt el. A helyi 
politikai vezetésből néhányan 
tettek arról, hogy a Speditőrök 
zenekar teljesen megszűnjön.

• A sikeretek csúcs-
pontja az együttes meg-
szűnését is okozta.

– Nehezen viseltük el, hogy 
19 éves fejjel elvittek bennün-
ket katonának. Tizenkilencedik 
születésnapomat a Jugoszláv 
Néphadseregben tankosként, 
a páncélos egységben „ünne-
peltem”. Nehéz szívvel viseltem 
a sorsomat. Tisztában voltam 
vele ugyanis, és nem csak én 
és az együttesünk tagjai, hanem 

Mesélő magnószalagok 

A speditőrők együttes (2.)
Elmondja (2013-ban) Kurilla Mátyás, az egykor népszerű  

zenebanda vezetője 

rajongóink, a fiatalok is, hogy mindez a Spedi-
tőrök együttes szétzúzása érdekében történik. 
Ami sikerült is. Mivel külön-külön vonultunk be, 
az együttes szempontjából katonáskodásunk há-
rom évig tartott. Bizonyos fokon a bennünket ért 
csalódás is közrejátszott abban, hogy csaknem 
mindegyikünk elhagyta Jugoszláviát és Német-
országban vállalta a vendégmunkás sorsot. Újra 
összehozni a zenekart később már nem lehetett 
annak ellenére sem, hogy azt a fajta zenét a mai 
napig imádjuk és hallgatjuk.

• és akkor, 1991-ben került megtar-
tásra a hajdúk jános és szerény szemé-
lyem által megszervezett Újra együtt nosz-
talgikus koncert a TSk pályáján, amelyen, 
mint már a bevezetőben is jeleztem, elő-
ször hallottam rólatok, de látván és hall-
gatván a produkciótokat, csodáltalak ben-
neteket, és sajnáltam, hogy a helyi politika 
ahelyett, hogy segítette volna, tönkretette 
a sokkal, de sokkal jobb sorsot érdemlő 
speditőrök együttest.

– Felkéréseteknek a többi tizenvalahány 
együtteshez hasonlóan, mi is örömmel tettünk 
eleget. Bizonyíthattunk, hogy 18-20 évvel ko-
rábban hogyan szórakoztattuk a fiatalságot. 
Mind az első, mind pedig az 1992-es, megis-
mételt nosztalgiakoncert felejthetetlen maradt 
számunkra. 

• Mindkét koncerten fergeteges sikert 
arattatok.

– 1968-tól 1991-ig, jóformán hangszert sem 
fogtunk a kezünkbe, nem játszottunk, nem volt 
semmilyen fellépésünk, ezért rengeteget kellett 
gyakorolnunk. Óriási időbefektetést jelentett ez 
számunkra, hiszen mindazokat a számokat újra 
be kellett gyakorolnunk, amelyekkel azokat, 
akik két évtizeddel korábban voltak fiatalok, mi  
szórakoztattuk. Persze, nem csak a mi együtte-
sünk fellépése szerzett örömet, a többi zenekaré 
is. Az ilyen jó rendezvény után nem csoda, hogy 
a közönség ismétlést követelt, ami meg is tör-
tént és amely legalább olyan sikeres volt, mint 
az előtte való. Erre azonban már könnyebben 
készültünk fel. Ez volt hosszú idő után a Spedi-
tőrök első, de egyben legutolsó fellépése is.

-ajó-
(Vége)

Néhai (Zélity) Fotó János felvétele a Speditőrök együttesről. 
Balról jobbra, fent: Gregus János, Kovács Tibor, Kurilla Já-
nos, Mező László és Kurilla Mátyás.

Noé bárkája – flakonon. Léphaft Pál karikatúrája 
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APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó kézzel hajtható morzsoló (2000 Din), 
villany morzsoló-daráló (4500 Din), Bagat 
Jadranka lábbal hajtható varrógép. (3500 Din). 
Telefon: 842-763.
• Föld eladó a vásártéren, a két kanális kö-
zött. Ár megegyezés szerint. Telefonszám: 
062/377-385.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy régi, 
fából készült talicskát (trágyahordó) keresek 
megvételre Temerinből vagy környékéről. Tel.: 
+381-54- 62-162.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca ele-
jén, a kertek végén. Telefon: 063/8-554-326 
(Balázs János).
• Takarítást, vagy mozgásképes idős asszony gon-
dozását vállalom. Tel.: 842-890 (este 6 órától).

• Eladó vagy házért cserélhető új 2. emele-
ti lakás Temerin központjában, új építésű 
épületben. A lakás bejegyzett, befejezett és 
azonnal beköltözhető. Telefonszám: 064/40-
55-431. 
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó javítá-
sát és szerelését vállalom. Telefonszám: 62/78-
2002.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-
lalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Telefon: 
062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 064/40-
55-431.
• Eladó 250 amperos háromfázisú hegesztő 
készülék, gyári, kerekeken gurul, üzemképes. 
Tel.: 063/84-09-854

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól, 

dédmamánktól

ELEK Ilonától 
(1935–2020)

Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, 
kit felednek, örökké él, 
kit igazán szeretnek.

(Kosztolányi Dezső)

Unokáid, Éva és Dóra 
családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 7 éve, hogy nincs 

közöttünk drága férjem

ERDÉLYI András 
(1956–2013)

Mint lenyugvó nap, 
úgy távozik az élet, 
mint gyors folyó, 
rohant a 7 év el.

Számodra már 
nincs fájdalom, szálljon 
sírodra áldás és nyugalom.

Emléked megőrzi 
feleséged családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett édesanyánkról, 

anyósunkról, 
nagymamánkról

BUKTÁNÉ 
KOVÁCS Magdolnáról 

(1941–2019)

aki egy éve hiányzik közü-
lünk.

Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt valamikor rég.
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben őriznek téged.

Emlékét őrzi fia, lánya, 
menye, veje és unokái

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak 
és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünk

PASKA Katalin 
(1936–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk vejünk

HORNYIK József 
(1962–2019)

Keresünk, de nem vagy 
már sehol, mégis itt vagy 
mindig valahol.
Talán a napsugárban, 
talán a holdfényben, 
talán egy csillagban 
fent az égen.
És mi még mindig 
úgy várunk, mint 
valamikor régen.

Emléked szeretettel őrzi 
a mama és a tata

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nem vagy közöttünk

HORNYIK József 
(1962–2019)

Köszönjük, 
hogy velünk voltál. 
Köszönjük, hogy 
az életünk része voltál. 
Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott, békés pihenésed!

Szeretettel emlékezik 
rád a társaság: Misi, 

Margitka, Béla, Magdi, 
Pityu, Marika, Tibi, 

Hajni, Berni és Nelli

• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó egy 120 férőhelyes kel-
tető, T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-143-147.
• Nőbetegek ápolását vállalom napi 4-5 órára. Telefonszám: 060/719-
60-65.

Temerin plébánosai (6)

Zittl Róbert
Novák Antal halála után 1877-ben egy nagy képzett-

ségű lelkipásztor, Zittl Róbert került a temerini plébánia 
élére, aki vidékünk szülötte 
volt, 1843. február 23-án szü-
letett. Hittudományi tanul-
mányait Budapesten végez-
te, majd a bécsi Augustineum 
felsőbb papnevelő intézetben 
folytatta. 1866-ban szentelték 
pappá. 1872-ben teológiata-
nár lett Kalocsán. Innen ke-
rült Temerinbe plébánosnak. 
1895-ben vett búcsút temerini 
híveitől és Kalocsára került 

kanonoknak. Kanonok plébános és a tanítóképző intézet 
igazgatójaként halt meg 1902. január 26-án. 

Az új plébános hivatalba lépése után felülvizsgálta a 
párbér (egyházi adó) fizetését és rendkívül jelentős köny-
nyítéseket eszközölt ki, ugyanis a lakosság szegény volt 
és nem mindenki tudta fizetni az egyházi adót.

Neki köszönhető, hogy Temerinben megvalósulhatott 
a leányiskola alapításának terve (kalocsai Miasszonyunk-
ról nevezett iskolanővérek zárdája).

A plébános a leányiskola megnyitása után is szívügy-
ének tekintette a népoktatás színvonalának emelését. 1892-
ben a fiúiskolában megnyitották az ötödik osztályt. 

Az ő érdeme, hogy a 19. század 80-as éveinek elején 
megújult a temerini plébániatemplom. Minden erejét a 
templom belsejének felújítására fordította, amire nagyon 
nagy szükség volt, mert a szabadságharc óta végzett mun-
kák főleg csak a templomnak, mint építménynek a helyre-
állítására és karbantartására szorítkoztak. A festési mun-
kálatok elvégzéséhez a kulai születésű Jakobey Károly 
festőművész és társai céget bízták meg. A munkálatokat 
1887-ben végezték. A templom belsejét díszesen kifestet-
ték, ez a festése ma is a plébánia templomnak.

Zittl plébánosra várt az évtizedek folyamán már ro-
mossá vált kálvária teljes felújítása, rekonstrukciója is. 
A plébános utolsó temerini szolgálati évében épült fel a 
nyugati temető kápolnája, amelyet a Popovits házaspár 
építtetett. Az ő idejében több helyen is állítottak keresz-
tet a hívek.

G. B.
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MEGEMLÉKEZÉS

PETRONÉ GERO Margit 
(1942–2013)

id. PETRO Imre 
(1936–2000)

Augusztus 2-án volt 7 éve és szeptember 27-én lesz 20 éve, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
mi sohasem feledünk el titeket.

Emléketek mindig a szívünkben él.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS

GERGELY István 
(1923–1995)

GERGELYNÉ 
PINTÉR Franciska 

(1924–2008)

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk drága szeretteinkre

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt; 
Ezer fúvó szélben lakom... Gyémánt vagyok fénylő havon 
Érő kalászon nyári napfény, szelíd esőcsepp őszi estén, 
Ott vagyok a reggeli csendben, csillagfény sötét éjszakán, 
Nyíló virág szirma vagyok, néma csendben nálad lakom.

Emléketeket szeretettel őrzi: Lajcsi, Gizike, Imelda, 
Barnabás, Tünde, Zsófia, Boglárka és Ábel

MEGEMLÉKEZÉS
Tisztelettel emlékezünk 
szerettünkre, aki 5 éve el-
távozott közülünk

KISS Ferenc 
(1966–2015)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emléked őrzi feleséged, 
Erika, gyermekeid: 
Szabolcs és Anikó

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves barátunktól

TÓTH Istvántól 
(1947–2020)

Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendben és szerényen. 
Jóságos szíved nyugodjon békében!

Tisztelettel barátod, 
Németh Mátyás és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mariska nenától

GREILINGNÉ GIRICZ Máriától 
(1935–2020)

Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, 
fáradt tested megpihenni tért. 
Végső utadra indulj megnyugodva, 
szeretetünk elkísér égi otthonodba.

Emléked szívükben őrzik keresztlányaid: 
Margitka, Jolánka és Aranka, 

valamint Magdi, Terike és Tünde családjaikkal

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett Mamikánktól

GREILINGNÉ GIRICZ Máriától 
(1935–2020)

Kedves szívét nem feledjük soha, az élet lehet bármilyen 
mostoha! Szeme volt a jóság, őszinte csillogás.
Unokái iránt végtelen volt szeretete, tele volt féltéssel 
az ő nagy szíve. Ha valami fájt nekünk, velünk szenvedett, 
ha boldognak látott, együtt örvendezett. Sírt, ha sírni látott, 
megvigasztalt, ha valami bántott.
Arca sugárzott, mosolya gyengéd volt, amelyet felénk 
árasztott. Mától az égből figyeli lépteinket.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szép emléke szívünkben örökre megmarad.

Nyugodjon békében!

Drága emlékét örökre szívükbe zárták unokái: 
Ákos és Edina párjaikkal és dédunokád

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, 
az FKL dolgozói közössé-
gének és mindazoknak, akik 
szerettünk

GREILINGNÉ 
GIRICZ Mária 
(1935–2020)

temetésén megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek és a 
nehéz percekben velünk 
együtt éreztek.

Külön köszönetet mondunk 
a tisztelendő atyának és a 
kántornak a megható gyász-
szertartásért, az egészség-
ház dolgozóinak, valamint 
Gizikének a kitartó gondo-
zásért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól, nagymamánktól

PASKA Katalintól 
(1936–2020)

Eltávoztál oda, ahol csak néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés és fájdalom, 
csak örök béke és nyugalom.
Nyugodj békében, álmodd végtelen álmod 
az örökkévalóságban, találj boldogságot.

Szerető fiad, Oszkár, menyed, Edit 
és unokáid: Tamás és Balázs
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. ELEKNÉ 
FUSZKÓ Ilona 
(1935–2020)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól, nagyapánktól és 
déditatámtól

BÁLIND Sándortól 
(1934–2020)

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

Emléked őrzi szerető 
fiad, Ottó, menyed, Erzsi, 

unokáid: Ottó, Tibor és 
Tímea a párjával és pici 

dédunokád, Lilien

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokaöcsémtől

TÓTH István – Ityutól 
(1947–2020)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Emlékedet megőrzi 
a Moisko család

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy elment 

felejthetetlen keresztapám

TALLÓ József 
(1930–2010)

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

Emléked őrzi Zsuzsanna, 
Tibor, Valentin, valamint 

Hargita és családja 
Szabadkán

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

BÁLIND Sándortól 
(1934–2020)

Egy váratlan percben életed véget ért,
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött a szörnyű pillanat,
elmentél tőlem egy röpke perc alatt.
Szívemben megmarad szép emléked,
legyen áldott, békés a pihenésed.

Gyászoló özvegyed, Katica

MEGEMLÉKEZÉS
Egy fájdalmas éve távozott a kedves férj, édesapa, após 

HORNYIK József 
(1962. 9. 8.–2019. 8. 2.)…

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborus éjjel.
És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

(Ady Endre)

Szerető szívvel emlékezik Rád: 
feleséged, fiad, lányod és vejed

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk

HORNYIK József 
(1962–2019)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked szívünkben 
tovább él.

Emléked szeretettel őrzi 
öcséd, Zsolti, 

ángyikád, Ankica, 
Nikolett és Tamara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól és nagyapámtól

BÁLIND Sándortól 
(1934–2020)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.

Nyugodjál békében, legyen csendes álmod,
találj odafönn örök boldogságot.

Emléked őrzi szerető fiad, Csaba és unokád, Una

Miserend
7-én, első pénteken a plé-
bániatemplomban 8 órakor: 
Jézus Szíve tiszteletére hálá-
ból, szentmise után szent-
ségkitétel és egész napos 
szentségimádás; 19 órakor: 
Jézus Szíve litánia és szent-
ségbetétel.
8-án, szombaton 8 órakor: 
a hét folyamán elhunyta-
kért. 
9-én, évközi 19. vasárnap, a 

Telepen 7 órakor: a népért, 
8:30-kor: †Varga István, a 
Varga és a Kókai szülőkért, 
10 órakor: †Gergely István, 
Gergelyné Pintér Franciska, 
és elh. szüleikért.
10-én, hétfőn 8 órakor: sza-
bad szándék.
11-én, kedden 8 órakor: 
szabad szándék.
12-én, szerdán 8 órakor: 
†Greiling József, Giricz Má-
ria, elh. szüleikért és elh. 
testvéreikért.
13-án, csütörtökön 19 óra-
kor: Szűzanya tiszt. egy fiatal 
sikeres felgyógyulásáért.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szível búcsúzunk szeretett édesanyánktól, 

anyósomtól, nagyanyánktól és dédanyánktól

GREILINGNÉ GIRICZ Máriától 
(1935–2020)

Te, aki annyi szeretetet adtál, vigyáztál, óvtál, 
támogattál, a halállal megküzdeni nem tudtál.
Örökre elmentél és ezzel szívünkön mély sebet ejtettél. 
Téged nem pótolhat többé senki, 
amíg élünk, nem fogunk feledni.
Drága Mamika! Emléked legyen áldott, 
találd meg odafenn az örök boldogságot.

Búcsúznak tőled szerető gyermekeid 
és unokáid párjaikkal és a kicsi dédunokáid
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MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 3-án múlt két 
éve, hogy férjem, édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és dédapánk

id. TERNOVÁCZ István 
(1939–2018)

Itt hagyott bennünket.
„Az élet az, ami hamar 
elszalad, de amit 
szeretettel tettél benne, 
az örökké megmarad!”
Emlékét megőrizzük!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk édesanyánk, 
nagymamánk, dédink

MAKKER Magdolna

Szíve nemes volt, 
keze dolgos, 
élete nehéz volt, 
álma legyen boldog.

Szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szomszédoknak, utcabelieknek, ismerősök-
nek és végtiszteletadóknak, akik drága halottunk

BÁLIND Sándor 
(1934–2020) 

temetésén megjelentek, és utolsó útjára elkísérték.
Köszönet a vigasztaló szavakért és a kegyelet virágaiért.
Hálás köszönettel tartozunk Kothai Anettnek, az ápolásban való 
önzetlen segítségéért. Külön köszönettel tartozunk a Termovent 
SC vállalat dolgozóinak.
Legyen pihenésed békés, emléked áldott.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Soha el nem múló szeretet-
tel és tisztelettel emlékezek 
ángyomra

ELEK Ilonára 
(1935–2020)

Úgy mentél el csendben, 
szerényen, drága lelked 
nyugodjon békében!

Elek Ferenc

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mamánktól, dédinktől

ELEK Ilonától 
(1935–2020)

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes 
lesz szemünk, csillagnyi 
mosoly, melyet 
te szereztél nekünk, 
köszönet, hogy 
voltál nekünk.
Nyugodjál békében!
Unokáid, Gábor és Léna 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászasszonyomtól

ELEK Ilonától 
(1935–2020)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

Nászasszonyod, 
Magda

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól

ELEK Ilonától 
(1935–2020)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Nyugodjál békében!

Fiad, Laci, menyed, Móni

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 

anyám, anyósom, nagymamám

ELEK Ilona 
(1935–2020)

életének 85 évében elhunyt.

Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szomszédoknak, tisztelőinek és mindazok-
nak, akik gyászunkban együtt éreztek velünk, és az emléke-
zés virágait sírjára helyezték.

Maradjon emléked mindannyiunk szívében.
Legyen csendes és nyugodt az álmod.
Találj odafent örök boldogságot!

Lányod, Rózsa, vejed, László és unokád, Laci

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. PASKÁNÉ VÉN Katalin 
(1936–2020. 7. 29.)

özv. GREILINGNÉ 
GIRICZ Mária 

(1935–2020. 7. 30.)

özv. OROSZNÉ 
MÉSZÁROS Rozália 

(1934–2020. 8. 2.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Anyámtól, anyósomtól, mamánktól és déditől

Emléked őrzi fiad, Józsi, 
menyed, unokáid 

párjaikkal és dédunokád

özv. OROSZNÉ 
MÉSZÁROS Rozáliától 

(1934–2020)

Az idő halad, 
az emlék örökké megmarad.
Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.
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– A negyvenes évek elejéről, ugye, nem kell 
sokat szólnunk. Jómagam is negyvenöt végén 
értem haza egy évekig tartó „kirándulásról” 
– mondja a hetvenhetedik életévében járó id. 
kalmár Jenő. Már előbb is barátkoztam az 
atlétikával, a tenisszel, az asztalitenisszel, sőt a 
tekével is, de a labdarúgás volt az igazi sport-
szerelmem. 1938-ban volt az első fellépésem 
a NAK ifjúsági focicsapatában. Azután, amikor 
már idehaza voltam, néhány meccset játszot-
tam Temerinben, Vígi Imre (Cenka) szólt 
nekem: álljak be centernek a csapatba. Be-
álltam. Hamarosan regisztráltak a Bratstvóba, 
akkor ez volt a TSK neve.

A kezdet emlékezetes marad. Tizenöten, 
három lovaskocsival utaztunk Stepanovićevóra. 
Alig kezdtük el a mérkőzést, máris adtunk 
egy gólt. De már rohanhattunk is a pálya 
melletti kukoricásba, ugyanis a feldühödött 
crnagoracok meg akartak verni bennünket.

Gyorsan összeszedtük a kocsisokat és 
irány Temerin. Két hét múlva megismétlődött 
az egész: berúgtuk a gólt, utána ismét megza-
vartak bennünket. Harmadszorra már el sem 
utaztunk, el is veszítettük a mérkőzést.

Utána idehaza, a Slogával, a kolóniai csa-
pattal játszottunk kupamérkőzést. Kikap-
tunk 1:0-ra. Az akkori Slogában játszottak 
a trifunović testvérek, glumičić stevo, 
bjelogrlić blažo. Nos, a mérkőzést köve-
tően beszélgettünk Đuricával, többek között 
szó volt arról is, jobb lenne, ha átjönnének 
hozzánk.

Hamarosan megérkezett a válasz:
– Átjövünk!
Ez 1948-ban történt. De az is, hogy ebben 

az évben kapta vissza a csapatunk újra a TSK 
nevet. Sőt ekkor két csapatot is elindíthattunk 
a ligánkban. Ez a csapat volt az, amely a TSK 
fejlődésében komoly eredményt tudott fel-
mutatni abban az évben. Olyannyira, hogy a 
TSK nevét sok helyen tisztelettel ejtették ki, 
tekintélyünk volt.

Időközben a szállítóeszközünket, a 
lovaskocsit felváltotta a Népi Technika teherau-
tója, vidékre kamionnal jártunk. Emlékszem, 
Kiszácsra utaztunk, komoly bajnoki meccs-
re. Útvezetőnk Benedek Misi bácsi volt. Egész 

úton a Hoppsza, Sári, hoppsza hó! című dalt 
kellett énekelnünk. Győztünk is 3:1-re. E győ-
zelem szavatolta a bejutast a Bácskai-ligába. 
Mondom ez 1948-ban volt. Addig nem nagyon 
jöttek a nézők, utána már sok szurkolónk volt. 
Még mindig 48-at írunk. A petrőci csapattal 
játszottunk idehaza, ez volt a legnagyobb ri-
válisunk.

Misi bácsi a meccs után felkeresett és csak 
annyit mondott:

– Te, Jenő, ezt a zacskó pénzt, amit össze-
szedtünk a spanyol király is megirigyelhetné! 
Akkortájt az edzéseken legalább 30-40 ember 
vett részt.

A szelektálást leginkább kiss Pali bácsi 
végezte, ami abból állt, hogy akit ő nem talált 
jónak, annak szertáros lévén, olyan rossz pár 
cipőt adott, hogy a kedve is elment a további 
focizástól. Így, anyagilag feljavulva, a csapat 
már hamarosan a Putnik autóbuszával uta-
zott vidékre.

Mint már említettem, ez a Bácskai-liga 
már rangosabb volt. 1948 őszén a belgrádi 

Senjakkal vívtunk kupameccset. Nagyon sokáig 
döntetlenre állt a mérkőzés. Ezután követke-
zett a legrosszabb. Tizenegyest ítélt a játékve-
zető – a mi javunkra. Nem értékesítettük és 
így nem jutottunk tovább. Pedig utána a spliti 
Hajdukkal kellett volna mérkőznünk, de nem 
lett belőle semmi.

A TSK karrierje azonban tovább ívelt felfelé. 
1949-ben már a Vajdasági ligában voltunk. Ak-
kor olyan nagynevű csapatok jöttek Temerinbe, 
mint a niši Željezničar, a zimonyi naša 
krila vagy a bŠk, s mind vesztesként hagyta 
el a TSK pályáját. Egyedül a belgrádi Crvena 
zvezda győzött le idehaza bennünket 3:2-re. 
Ki kell emelnem, hogy ez az évad (1949) volt 
a csapat pályafutásának csúcsa.

1949-ben megnősültem, abbahagytam az 
aktív focizást. Utána azonban sokáig még a 
TSK titkára voltam.

T. Ú., 23/168

Az első meccsünk Zavidovićin volt. Itt 
úgy kezeltek bennünket, mintha a magyar 
válogatott lettünk volna. Egy Mustafa ne-
vezetű center góljával 1:0-ra kikaptunk, s 
ez megfosztott bennünket a lehetőségtől, 
hogy tovább utazzunk Zenicára. Ami vi-
szont a vereségért kárpótolt bennünket: 
egy 16 tonnás vagont rakhattunk meg tű-
zifával – tiszteletdíj fejében ezt kaptuk a 
meccsért.

1913–2020, Szerbia egyik legrégebbi labdarúgóklubja, a TSK

Itthon csak a Zvezda 
győzött le bennünket

Id. Kalmár Jenő emlékezik (1998) labdarúgó pályafutására

1945: A TSK egyik aranycsapata, mely 1948-ban kiharcolta a Vajdasági Ligába jutást:  
Kalmár Jenő, Verebélyi Ferenc, Répási András,  Rade Тrifunović, Đurica Trifunović, 
Sváger József, Vígi László, Dobosi József, Nagy Zoltán, Halápi József és Mihajlo 
Miletić


