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Hetek óta takaréklángon a politikai 
élet a községben. A pártok vezetői eddig 
többnyire nyári szabadságon voltak, eb-
ből adódóan erre a hétre tevődött a helyi 
kormányalakítási tapogatódzások kezdete. 
Történik ez azért is, mert Pásztor Róbert, 
a régi összetételű képviselő-testület távo-
zóban levő elnöke, jogköréből eredően a 
hét végére, augusztus 21-ére hívta össze 
az új összetételű testület alakuló ülését. 
Ezen a rangidős képviselő elnököl, az új 
elnök megválasztásáig.

Minthogy eddig nem folytak pártközi 
megbeszélések a községet irányító koalí-
ció létrehozásáról, csak találgatni lehet a 
leendő összetételt. Az nem vitás, hogy a 
választásokon a Szerb Haladó Párt nyert 
meggyőző többséggel, és tőle függ, hogy 
kit vessz maga mellé koalíciós partner-
nek, de a papírforma szerint erre nincs 
is szüksége, mivel egyedül is képes a köz-
ségi tanács megalakítására. A végszót a 
felsőbb pártszervek mondják majd ki. Az 
azonban máris látszik, hogy a haladók és 
a VMSZ helyi szinten is koalícióra fog lép-
ni, hiszen vajdasági szinten, a Tartományi 
Képviselőházban is ez történt, ahol Pásztor 
István, a VMSZ elnöke maradt a házelnök. 
Hogy a haladók miként tekintenek a szo-
cialistákra, akikkel eddig minden szinten 
együtt kormányoztak, és hogy bevesznek-e 

még valakit a koalícióba, holnap fog ki-
derülni.

A községi választási bizottság a június 
21-én megtartott választásokon leadott sza-
vazatok összegezéseként kiosztotta a pártok 
és koalíciók mandátumait. Az induló hat 
párt mindegyikének jutott hely a képviselői 
padsorokba. A 33 tagú községi képviselő 
testületben a Szerb Haladó Pártnak 18, a 
Vajdasági Magyar Szövetségnek 6, a Koa-
líció a Szerb Királyságért Tömörülésnek 4, 
az együtt induló Szerbiai Szocialista Párt-
nak és az Egyesült Szerbia (JS) pártnak 3, 
a Szerb Radikális Pártnak 1, és a Vajdasági 
Front – A demokratikus Temerinért egye-
sület (Vajdasági Szociáldemokrata Liga, 
Együtt Vajdaságért) párttömörülésnek 1 
mandátum jutott.

Az ügyrendi szabályzat értelmében a 
képviselő-testület alakuló ülésén hitelesí-
tik a választásokon bizalmat nyert képvise-
lők mandátumát, megalakítják a képviselő 
csoportokat (frakciókat), megválasztják a 
testület elnökét, alelnökét és titkárát. Meg-
választják (a legtöbb mandátummal ren-
delkező párt javaslatára) a község elnökét 
(polgármestert), majd annak javaslatára az 
elnök helyettesét és a teljes községi taná-
csot. Újdonságnak számít, hogy a községi 
tanácsnak legtöbb kilenc tagja lehet, bele-
értve az elnököt és helyettesét is.

Formálódik a koalíció
Pénteken a képviselő-testület alakuló ülése

Simon Csaba, Balogh Hunor és Balogh Tibor

Enyhülőben a járvány
A Közegészségügyi Intézet napi jelentése szerint 

Temerinben csökkenőben van a koronavírus által 
fertőzött egyének száma, vagyis többen gyógyulnak 
meg, mint ahányan megbetegednek. Naponta 1-2 új 
beteget jegyeznek. A hét végén 76 aktív fertőzött volt 
a községben, számuk napról-napra csökken. Az aktív 
betegek részben otthon (házi karanténban), kisebb 
részt (20-22-en) kórházban tartózkodnak. Megközelítő-
en ahányan kórházba kerülnek, annyian jönnek haza. 
Temerinben csak ellenanyag gyorstesztet végeznek 
az antitestek kimutatására. A PCR tesztet Újvidéken 
végzik, helyben csak mintát vesznek.

G. B.

Temeriniek Magyarország bajnokai

NapilapuNk hétfői számábaN jElENtEttE: A XII. Országos Ponty-
fogó Bajnokság harmadik, mindent eldöntő fordulóját a hírneves Maconkai-
víztározón tartották. Az első és a második forduló igencsak szoros eredményei 
alapján több csapat is, meg klub is pályázhatott a bajnoki címre.

A helyszínen levő elemzőket és tudósítókat – a hazai szurkolókkal ellentét-
ben – azonban igencsak meglepte, hogy a Bait Maker–SBS–Extra Carp Team 
névre hallgató klub meglehetősen hamar elhúzott, és ha nem is hagyta állva 
a mezőnyt, de előnye tekintélyes volt. Hasonlóan alakult a csapatok versenye 
is, amelyben a szakma – de nem a hazai szurkolók – nagy meglepetésére a 
temerini Extra Carp Team tört az élre. A balogh tibor, balogh hunor és 
simon Csaba összeállítású csapat a Maconkán évek óta fellép, halmozza a 
dobogós helyezéseket, és mondhatni, hazai pályán játszott. A verseny befe-
jeztével Balogh Hunor, aki rovatunk rendszeres tudósítója, üzenetben csak 
annyit írt: „Mindent vittünk!”

Ez alatt az értendő, hogy mindent hoznak, és a magyar bajnoki cím jön 
Temerinbe. Ne fogja senki se vallatóra a térképet, Temerin továbbra is itt van. 

A XII. Pontyfogó Országos Bajnokságon mind a klubok, mind a csapatok versenyében aranyérmesek a temeriniek

Csupán az újabb kori történelem hozta úgy, hogy a temeriniek 
Magyarország bajnokságán is ott lehetnek. 

Gyűjtés kisGyErEk GyóGyítására
Ma, csütörtökön 8 órától jótékonysági gyűjtést szer-

veznek Pál Gajódi Olivér szabadkai kisbaba gyógykezelési 
költségeihez való hozzájárulás végett. A szervezők egyez-
tettek az ilyen és hasonló gyűjtési megmozdulásokban 
illetékes Vajdasági Jótékonysági Licitcsoport adminiszt-
rátorával. helyszínek: Temerin központja, a pénzváltók 
és a trafikok előtti tér és a Gezu’s Barber Shop (Újvidéki 
u. 383). A szervezők szeretettel várnak minden kedves 
jó szándékú embert.

A kisfiú gerincizom atrófiában (smA) szenved. Az 
életmentő gyógyszert az állam biztosította, de romló álla-
pota miatt ez már nem elegendő. Remény azonban van, 
a génterápia és a Zolgensma nevű gyógyszer jelentősen 
javítaná esélyeit, de önmagában ez utóbbi 2 millió euró-
ba kerül. Kérünk mindekit aki csak teheti, segítse Olivért 
és családját!

a gyűjtés szervezői

(magyar szó)

G. b.
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Temerinben március óta, a koronavírus-járvány hatására jelentősen 
megnőtt a pánikbetegek száma – mondta a Pannon RTV-nek nyilatkozva 
Detki Kókai Anikó pszichológus. Sokan vannak, akik a járványügyi hely-
zet miatt bizonytalannak látják a jövőjüket.

– Fontos az, hogy ne fixálódjunk a problémára. Ez alatt azt értem, hogy 
ne minden gondolatunk ekörül forogjon, ne minden konverzációban ez 
legyen a fő téma, és ne az aggodalom kerüljön a középpontba. Ezenkívül 
nagyon jó, ha az ember nem minden helyzetből a lehető legrosszabbat 
hozza ki, és nem folyton azon gondolkodik, hogy mi a legrosszabb, ami 
történhet velünk –  mondta.

A pszichológus szerint fontos, hogy továbbra is teljes életet éljünk, ne 
zárkózzunk önmagunkba, illetve ne szigetelődjünk el a környezetünk-
től. Arra is oda kell figyelni, hogy hiteles forrásokból tájékozódjunk. 
A hozzánk eljutott információk határozzák meg ugyanis a járványügyi 
helyzetről kialakított álláspontunkat, és az nagy mértékben kihatással 
van a viselkedésünkre.

Biztató, hogy az elmúlt napokban javulni látszik a járványügyi helyzet 
Újvidéken. A tartományi székvárosban folyamatosan csökken a fertőzöt-
tek, illetve a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma – 
nyilatkozta csütörtökön Miloš Vučević polgármester. – Ez természetesen 
erőt és hitet ad, hogy a város jól szervezte meg a dolgokat, a lakosok 
pedig felelősségteljesek voltak, szolidaritást mutattak. De arra nem hatal-
maz fel bennünket, hogy enyhítsünk a korlátozásokon és elhamarkodott 
döntéseket hozzunk, mivel azok ismét veszélyeztethetnék a járványügyi 
helyzet alakulását a városban tekintettel arra, hogy még mindig vannak 
fertőzöttek – mondta.

A polgármester elmondta: Újvidéken továbbra is érvényben maradnak 
a járványügyi korlátozások, valamint azt már biztosra lehet venni, hogy a 
medencéket az idény végéig csak a sportolók használhatják edzésre.

(pannon rtV alapján)

Pánikbetegek
Detki Kókai Anikó pszichológus véleménye

moratórium 
nyugdíjas hitelre is

Több temerini nyugdíjas is meglepődött, amikor az elmúlt héten 
felvette júliusi nyugdíját, és nem vonták le belőle bankhitelt törlesz-
tő részletet. A média ugyan beszámolt arról, hogy ismét haladékot 
kaptak a törlesztésre mindazok, ide értve a nyugdíjasokat is, akik 
hitellel rendelkeznek – így döntött a Szerbiai Nemzeti Bank Végrehaj-
tó Bizottsága – ám ez sokaknak elkerülte a figyelmét. A Nyugdíjalap 
ennek kapcsán most arról értesítette a nyugdíjasokat, akiknek hitelük 
van az ügyviteli bankoknál, hogy a Szerb Nemzeti Bank pénzügyi 
rendszere stabilitásának megőrzése érdekében, a COVID-19 világ-
járvány következményeinek enyhítésére, a nyugdíjakra vonatkozó-
an két hónapra ideiglenesen felfüggesztette a bankok által nyújtott 
hitelek törlesztését.

A Nyugdíjalap minden júliusi és augusztusi ellátmányt terhelő 
hitelrész fizetését a nyugdíjasok nevében két hónapra automatikusan 
leállította (az augusztus 1-jétől szeptember 30-áig fizetendő hitelre 
vonatkozóan). Ha valaki, a bankjával egyetértésben mégis folytatni 
kívánja a törlesztést, és visszautasítja a moratóriumot, a hitelező 
pénzintézettel történő megegyezés szerint a júliusi és augusztusi 
törlesztő részt közvetlenül a bankban fizetheti be. 

G. B.

Ovikezdés OtthOnOsan, JátékOsan!
Fúró Edit óvónő élményeken keresztül fejleszti 

a gyermekek képességeit, készségeit.
„Itt minden a gyermekért van!

Érezd jól magad!”

Érdeklődni a 064/54-62-158-as 
telefonszámon lehet.

Hivatalos információ híján (nem lehet hozzájutni) úgy tudjuk, 
hogy az egyik gépkocsivezető a mellékútról szabálytalanul 
felhajtott a főútra, nekiütközött az ott szabályosan közlekedő 
járműnek, majd egy harmadiknak is nekicsapódott.

A Vasút utcai karambolozó jármű (V. Z. felv.) 

Koccanásos balesetek

A hét végén két koccanásos baleset is történt és tetemes anyagi kár ke-
letkezett. Az egyik a Nikola Pašić és Petőfi Sándor utca kereszteződésében, 
a másik a Vasút utcában. A Pašić és a Rákóczi utca a szőregi kanyartól a 
Petőfi Sándor utcáig főutak, ahol mellékúttá válnak. A járművezetőknek 
nem kell ugyan megállniuk – de a szabály értelmében – mindenképpen 
le kell lassítaniuk, és csak utána kapcsolódhatnak be a főút forgalmába. 
Ez az, amit szinte havonta egy-két valaki biztosan elmulaszt. A környék 
lakói a csattanásokból már szinte megtudják állapítani, hogy milyen jár-
művek ütköztek össze.
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Az influenza elleni védőoldás beadását október 1-jén kellene kezdeni, 
hogy elkerüljük a koronavírussal való ütközést, ami Olaszországban tör-
tént idén márciusban, jelentette ki Branislav Tiodorović epidemiológus, 
a belgrádi válságtörzs tagja. A Palma plus TV-nek elmondta, előkészüle-
tet folytatnak a lakosság legérzékenyebb csoportjainak a beoltására. A 
krónikus betegek, az idősek, a csökkent immunitással rendelkezők, a 
várandós nők, a kismamák, valamint az immunitás csökkenését okozó 
betegségekben szenvedő gyerekek esetében fontos az influenza elleni 
vakcina felvétele.

– Ez nagy munka, amit el kell végezni, s amellett vagyok, hogy a vé-
dőoltás beadása már október 1-jén kezdődjön el. Be kell adni, hogy ne 
keveredjen a két vírus, az influenza és a korona, mert szörnyű lenne, ha 
egyidejűleg lenne mindkettő – mondta Tiodorović.

Hangsúlyozta: – Nincs olyan védőoltás, amely száz százalékban véd, 
de azoknál az embereknél, akiknek legyengült az immunrendszerük, a 
krónikus betegeknél ez a vakcina enyhébb klinikai képet jelenthet, az idős 
és beteg embereknél pedig ez a védőoltás életet menthet.

(tanjug, rts)

a kErtészkEdők éVadzárója
A Kertészkedők Egyesülete e hó 20-án, csütörtökön este 7 órakor 

a Gulyáscsárdában tartja évadzáró ünnepélyes összejövetelét, amelyre 
minden tagot és versenyzőt meghívnak a szervezők minden külön ér-
tesítés helyett.

Gőz Józsefnek és Évának,
a szeretett szülőknek 

házasságkötésük 45. évfordulója 
alkalmából sok örömet, 
jó egészséget kívánunk!
Szerető családjuk, fiaik: 

Sebestyén és Attila, menyeik: 
Szilvia és Szilvia, unokáik: 

Mercédesz, Vivien és Viktor, 
valamint a Mama

Mára fénykép seM Maradt a valami-
kori kántorházról, amely a hetvenes években 
otthont adott több szervezetnek. az udvar hátul-
só részében a rádióamatőrök tevékenykedtek, 
a főépület északi része a földerítők törzshelye 
volt, ahova én is gyakran eljártam, hiszen he-
tedikben az osztály csak úgy utazhatott el a 
medulini tengerpartra nyaralni, ha kollektívan 
beiratkozott a helyi földerítők csapatába. Az ak-
kor hatvanadik életévét taposó édesapám nem 
egyszer fejcsóválással fejezte ki nemtetszését, 
mivel az őrsvezetői órákat rendre vasárnap fél 
kilencre, a kismise kezdetére hívták össze. Én 
csak jóval később szembesültem a ténnyel, 
hogy márpedig véletlenek nincsenek. Az épület 
déli szárnya volt a Művelődési Kör aktivistáinak 
a törzshelye. a folyosóról egy nagy sötétbarna 
ajtón lehetett belépni az irodalmárok és a nép-
rajzosok közé, átellenben pedig egy üvegab-
lakokkal elválasztott helyiség mögött Matuska 
Feri bácsi és képzőművész barátai lábukkal 
rugdosták a favázas fazekaskorongot.

A Művelődési Kör tagságának zöme, mely-
ből később a TAKT nőtte ki magát, merőben 
különbözött az akkori átlagpolgártól. Gyuráki 
Gáspárt (Zsiga), aki pedig állítólag a légynek 
sem ártott, torzonborz szakálla és haja miatt 

nagy ívben megkerültük, viszont a hórihorgas 
Berki Ágoston (Guszti) keleti harcművészet-
ről szóló utcai előadásait csoportba verődve 
szájtátva hallgattuk. A kör két tagja, a későbbi 
tanárok nemcsak hosszú hajukkal és öltöze-
tükkel, de előadói módszerükkel is különböz-
tek az elemi iskolás tanárainktól. nagy Imre a 
középiskolában földrajzot tanított, míg Csorba 
Bélával a néprajzon keresztül kerültem baráti 
kapcsolatba. Móricz Károly (Boy), a későbbi 
Hívogató együttes dudása, Németországból 
hozott, magyar népzenei lemezével ültette el 
sokunk fülében az ősi dallamokat. Nem vélet-
len, hogy – egy híján negyven éve – Temerin 
lett a táncházmozgalom vajdasági központja. 
sorolhatnám tovább mindazokat, akik megha-
tározói voltak községünk kulturális életének, 
hiszen nemcsak aratnivaló, de aratómunkás 
is volt bőven. Voltak, akik a képzőművészeti 
tábor szervezésével voltak elfoglalva, voltak, 
akik a falut járva néphagyományokat gyűjtöttek, 
az irodalomkedvelők pedig heti rendszeres-
séggel a Temerini Rádió számára készítették 
a Mécsvilág és a Lepketánc című irodalmi és 
gyermekműsorokat. 

Magáról a képzőművészeti műhelyről, mely-
nek ötletgazdája Ács József volt, fő szervezője 

pedig Hevér János, csak azután kaptam telje-
sebb képet, miután elolvastam Péter László 
barátunk TAKT-ról szóló monográfiáját. Szinte 
lehetetlen felsorolni azokat a képzőművészeket 
és előadókat, akik a négy évtized alatt résztve-
vői voltak a TAKT közös kiállításainak, vagy a 
Jegricska-parti művésztelep valamelyikének.

A KöZeLMúLTBAN HeVÉR GÁBoR meg-
találta és a takt rendelkezésére bocsátotta 
édesapja TAKT-ra vonatkozó dokumentumait. 
A hatalmas mennyiségű papír rendszerezése 
hónapokat vett igénybe. eközben született meg 
bennem az ötlet, hogy a mai technika segít-
ségével vizuálisan is fel kellene eleveníteni a 
negyven év minden egyes takt-táborát. Miu-
tán az erre vonatkozó pályázatunkat a Magyar 
Nemzeti Tanács elfogadta, a már meglevő fény-
képgyűjtemény és dokumentumtár bővítésé-
be kezdtem. Az egykori résztvevők többnyire 
készségesen postázták megőrzött dokumentu-
maik elektronikus másolatát, így készülhetett 
el a temerini Újság nyomdájában a negyven 
darab 1m x 0,7 méretű pannó mintegy ötszáz 
fényképpel és egyéb adattal. 

az óriási anyagot az idén májusban egy 
úgynevezett „veterán” takt-os találkozó kere-
tében szerettük volna a nagyközönség elé tárni, 
de sajnos a tomboló járvány itt is közbeszólt.

de az értékes anyag megvan, és ami ké-
sik, nem múlik!

A szárnyaló idő nyomában
Gondolatok a TAKT-pannók elkészülte kapcsán

Októberben influenza
elleni oltás

ÁDÁM István

kókai zoltán elnök közölte, hogy a keddi naptól ismét 
rendelkezésre áll és használható a kertészlak épülete, a 
kertbarátkör székháza.

m. p.
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• mindössze tizennyolc évesen kerül-
tél ide...

– 1990-ben, még az akkori Jugoszláviába 
kerültem ide. A kommunizmus elesése után az 
itteni protestáns egyházak 
külföldieket hívtak segít-
ségül, hogy hirdessék az 
evangéliumot, a Biblia ta-
nítását, mert a hívők tele 
voltak kételyekkel, a lel-
készek szinte nem győz-
tek válaszolni a megannyi 
kérdésre. Nemcsak Jugo-
szláviában, de más volt 
kommunista országok-
ban is egyfajta „lelki éb-
redés” volt tapasztalható, 
és olyan témák is szóba 
kerültek, amelyek koráb-
ban tabunak számítottak. 
Én akkor tizennyolc éves voltam, éppen hogy 
elvégeztem a középiskolát, kalandra vágytam. 
Egy szabadkai lelkész meghívására ragadtam 
meg a bőröndömet és vágtam neki a hosszú 
útnak. Miután megérkeztem kellemes megle-
petésben volt részem, hiszen nagyon kedves 
emberek vártak rám, és annak ellenére, hogy 
a nyelvet egyáltalán nem ismertem, aránylag 
gyorsan beilleszkedtem a közösségbe. Ennek 
ellenére voltak nehéz időszakok, leginkább a 
kulturális eltérések okoztak fefájást. Még azt is 
meg kellett tanulnom, hogy hogyan vegyek he-
lyesen kenyeret a boltban. (Néhányszor száraz 
kenyeret kaptam le a polcról, ami Amerikában 
szinte lehetetlen). Azt tapasztaltam, hogy itt na-
gyon keveset tudnak az emberek a Bibliáról, és 
számomra, aki olyan országban nőtt fel, ahol a 
vallás a kultúra részét képezi, és ahol minden 
sarkon templom áll, ez rendkívül furcsa felis-
merés volt. Egy határozott belső hang azt mond-
ta, hogy itt kell maradnom, és itt kell hirdetnem 
az igét. Nem sokkal később levelezőszakon el-
végeztem a teológiát, megtanultam szerbül, nem 
egész három év alatt teljesen beilleszkedtem a 
közösségbe. Egy alkalommal Újvidéken jártam, 
és az ottani lelkipásztor felkért, hogy menjek 

át hozzájuk, legyek a segédje. Még aznap meg-
ismertem egy nagyon csinos lányt, Jelenát, aki 
később a feleségem lett. 1994-ben házassá-

got kötöttünk, 1996-
ban megszületett 
a fiunk, majd ké-
sőbb még két lány-
gyermekkel bővült 
a család. Benjamin 
most 24 éves, Sarah 
20, Hanna pedig 15. 
1997-ben magamra 
vállaltam a temerini 
protestáns közös-
ség vezetését, így a 
családom Újvidék-
ről Temerinbe köl-
tözött.

• itt kerültél 
kapcsolatba a re-

habilitációs központ tevékenységével is?
– Néhány évvel ezelőtt központi egyházunk 

megnyitotta a Duga rehabilitációs központot, 
előbb Újvidéken, majd Temerinben. Azt tapasz-
taltuk ugyanis, hogy nagyon sok fiatal rossz útra 
tévedt, a drog fogságába kerültek. Kopogtat-
tak az ajtón, segítséget kértek tőlünk, mi pedig 
igyekeztünk támaszt nyújtani nekik. A központ, 
ahol heroin-, alkohol- és szerencsejáték-függők 
vannak, egy területen helyezkedik el a temp-
lommal. Egy másfél éves programban vesznek 
részt a fiatalok, és az esetek zömében sikerül 
megváltozniuk, felhagyni szenvedélyükkel, de 
sajnos az is előfordul, hogy miután kikerül-
nek, ismét rossz társaságba kerülnek, és min-
den kezdődik újból. Most közel tízen vannak, 
köztük az a fiatalember is, aki több mint húsz 
évig Olaszországban élt, ahol a drog miatt az 
utcára került. Testvére talált ránk az interneten, 
és kétségbeesetten kérlelt bennünket, hogy se-
gítsünk rajta. Fél éve van nálunk, és mára már 
teljesen megváltozott az élete, a felfogása. Én 
néhány éve foglalkozom velük, és örülök, hogy 
segíthetek nekik ebben a küzdelemben. Kezdet-
ben sokan közülük nem tudták, hogy a rehabi-
litációs központ az egyház részeként működik, 

Egy amerikai Temerinben de mostanra már mindannyian ott vannak az 
istentiszteleteken.

• mivel töltik az időt a védencek?
– Disznókat nevelnek, melegágyban zöld-

ségeket termesztenek, tehát teendőből akad 
bőven. Van egy csapat, aki foglalkozik velük, 
akik közül korábban többen kábítószer élvezők 
voltak. Amikor lelkileg padlóra kerülnek, mi 
ott vagyunk, hogy segítsünk nekik. Tapasztala-
tok szerint az első krízisüket akkor élik meg, 
amikor kitisztul a szervezetükből a drog, és 
úgy érzik, hogy többé már nincs szükségük a 
segítségre. Ebben az időszakban nagyon ko-
moly beszélgetéseket folytatunk velük, annak 
érdekében, hogy maradásra bírjuk őket. Nem 
járkálhatnak szabadon ki és be, de minél ré-
gebb óta a közösség tagjai, annál több előnyre 
tehetnek szert: látogatókat fogadhatnak, de oly-
kor még a hétvégét otthon is tölthetik. Támogat 
bennünket a külföldi egyház, a bentlakók némi 
bevételre tesznek szert, valamint adományokból 
tudunk fennmaradni.

• a családod támogatására számít-
hatsz-e?

– Ma már azt mondhatom, hogy igen, de 
voltak hullámvölgyek az életünkben. Életük 
bizonyos szakaszában nem éltek keresztény 
életet, de szerencsére ez csak egy átmeneti 
időszak volt. A fiam nagyon sokat szenvedett, 
ő még a központban is eltöltött fél évet. Ti-
zenkilenc éves korában kiment Amerikába, 
ahol füvezni kezdett, majd az alkohol rabsá-
gába esett. Miután részt vett a programban, 
teljesen más ember lett. Középső lányunk is 
sokat tévelygett, de végül megtalálta a helyes 
utat. Most külföldön pszichológiát tanul, az 
a vágya, hogy egyszer különleges bánásmó-
dot igénylő gyerekekkel foglalkozzon. Leg-
kisebb lányunk autista, és nem igazán látunk 
nála fejlődést. Hároméves sem volt, amikor 
tudomást szereztünk róla, és nem értettük, 
hogy miért büntet bennünket ezzel az Isten. 
Idővel megtanultuk elfogadni, és ma már azt 
mondhatom, hogy elégedettek vagyunk. Egy 
egyesületet alapítottunk, amely a Hannához 
hasonló, fogyatékkal élőkön segít, táborokat 
szervez számukra.

• a zene is fontos része az életed-
nek.

– Már fiatal koromban zenélni kezdtem, 
magánórákra jártam, megtanultam leolvasni a 
kottát. Egy rövid ideig hangszerboltban dolgoz-
tam eladóként, és itt még jobban megismerked-
tem a szintetizátorral. Az idő múlásával egyre 
több felkérést kaptam, ma már rendezvények-
re is meghívnak zenélni. Egyházunkon belül 
megalkult egy együttes is, karizmatikus dalokat 
játszunk rock stílusban.

Greg még most is azt vallja, hogy jó döntés 
volt elhagyni szülőföldjét. Örül annak, hogy eb-
ben a közösségben alapított családot, itt találta 
meg a boldogságot.

Interjú Gregory Sivulkával, a temerini Protestáns Keresztény 
Közösség lelkészével, a Duga rehabilitációs 

központ munkatársával
beszélgetésünket megelőzően nem sok mindent tudtam a 48 éves, kaliforniai 

születésű fiatalemberről, azonban a közösségi hálón megosztott fotói arra engedtek 
következtetni, hogy egy roppant érdekes figuráról van szó: három gyerek édesap-
ja, zenész, lelkész, aktivista. így kaptam az alkalmon és felkértem egy beszélge-
tésre, mert érdekelt, hogy mi az, ami ennyi időn keresztül Greget (mert mindenki 
így hívja) itt marasztalta temerinben. többszöri egyeztetés után sikerült nyélbe 
ütni a találkozót, és a csaknem egy órás beszélgetésünk után úgy éreztem, hogy 
az internetre feltöltött képek csak részben tükrözik a valóságot, az interjúalany 
sokoldalúságát. Greg mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy tegezzem.

Gregory Sivulka

ácsi
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a MAGyARSÁG LeGFoNTo-
SABB ÉS LeGKieMeLKedőBB 

nemzeti ünnepe kétségkívül augusztus 20-a, 
amikor is I. (szent) István királyunkról és az 
államalapításról em-
lékezünk meg. ez az 
ünnep egyben a leg-
régebbi gyökerekkel 
rendelkezik, hiszen 
már I. (szent) Lász-
ló királyunk 1083. 
augusztus 20-án, i. 
István király szent-
té avatását ünnep-
nappá tette meg. 
Még az 1222-ben, 
II. andrás király által, 
kiadott aranybulla is 
rendelkezik ezen ün-
nep megtartásáról. 
ezek a beszédes 
adatok mind meg-
erősítik, hogy mek-
kora jelentőségű is 
volt a magyar állam első felkent királyának 
uralkodása. 

istván pogányként született, valamikor 
970 és 980 között, a legtöbb történelmi forrás 
szerint a mai esztergom vagy székesfehér-
vár közelében. szent István (a megkeresz-
teléséig a türk eredetű Vajk nevet viselte) 
Árpád vezér dédunokája, Géza fejedelem, 
és a keleti (ortodox) rítus szerint megkeresz-
telkedett. Sarolt fejedelemasszony fia volt. 
A történelmi források szerint már édesapja 
is hittérítőket kért i. ottó német-római csá-
szártól, aki Brunó püspököt küldte el Ma-
gyarországra. Géza fejedelem halála után, 
az ifjú istván fegyveres konfliktusba került 
Koppány nevezetű nagybátyjával, akit 997 
őszén, valószínűleg Veszprém és Várpalota 
között, Sóly környékén győzött le. Miután 
istván koronát és apostoli áldást nyert ii. 
Szilveszter pápától, a Magyar Fejedelemség 
bekerülhetett az európai keresztény nemze-
tek sorába. Bár a koronázás idejét nem lehet 
tudni biztosan, a legtöbb történelmi feljegy-
zés 1000. karácsonyát vagy 1001. január 
1-jét adja meg időpontként. A Szent koronát 
esztergomban helyezték István fejére, ezt 
a történelmi pillanatot pedig a keresztény 
Magyar Királyság születésének is tekint-
jük. A koronázás után az uralkodó azonnal 
hozzákezdett a korabeli nyugat-európai vi-
szonyok szerinti modern állam kiépítéséhez: 
így többek között lerakta a magyar állami és 
egyházi szervezet alapjait, kiépítette a me-
gyerendszert, kibocsátotta az első magyar 

ezüstpénzt, kiadta első törvénykönyvét, és 
sorra alapította az érsekségeket, valamint 
püspökségeket az ország területén. Az in-
telmeket fia, imre herceg számára állítot-

ta össze, amelyben 
az általános erkölcsi 
kérdések mellett fel-
sorolta a legfonto-
sabb uralkodói eré-
nyeket. az 1030-as 
években kiadott, má-
sodik törvénykönyv-
ében megszilárdí-
totta a közrendet és 
a magántulajdont, 
és tovább erősítet-
te a királyság, vala-
mint az egyház ha-
talmát. a lakosságot 
törvény kötelezte a 
templomba járás-
ra, és megkövetelte, 
hogy „minden tíz falu 
építsen templomot”. 
Rengeteg erőfeszí-

tést tett a kereszténység elterjesztéséért, 
a hittérítéshez külföldről is hivatott papo-
kat. Már az ő idejében is augusztus 15-e, 
Nagyboldogasszony napja ünneppé volt 
nyilvánítva, majd nemsokkal halála előtt az 
európai nemzetek közül elsőként ajánlotta 
fel országát és népét Szűz Mária oltalmá-
ba. Mindezen, a magyar állam megszilár-
dításáért tett erőfeszítései méltán emelik 
nemzetünk legnagyobb uralkodói és veze-
tői sorába. Már uralkodása idején is nagy 
tisztelet övezte, halálát (1038. augusztus 
15.) követően pedig a nép igazi kultusszal 
vette körül személyét.

a sZent IstVán kIráLy köré ki-
épült kultusz múltbéli temerini ha-

gyományairól, megünnepléséről nemigen 
maradtak fenn feljegyzések. általánosság-
ban azonban elmondható, mint az ország 
többi részén, itt is Istentisztelettel és mun-
kaszünettel szentelték meg ezt a jelentős 
napot. Az 1903-as évi utcanévadás is arról 
tanúskodik, hogy már eleink körében is nagy 
tiszteletnek örvendett első királyunk kultu-
sza, hiszen róla nevezték el a Harangláb 
településrészt. A mai kor temerini magyar 
emberének is kötelessége ápolnia és to-
vábbadnia az elkövetkező generációknak 
őseinek hagyományait, szokásait, ezen be-
lül pedig Szent istván kultuszát is, hiszen 
ez szülőföldön maradásának egyik legfon-
tosabb alappillére.

Fúró Dénes

I. (Szent) István király ábrázolása 
a Képes Krónikában

Államalapítónkra 
emlékezünk

dinnyék
A dinnyeszezon érkeztével a tejesasszonynál lemond-

tam a heti tejadagokat, mondván, hogy dinnyekúrát szán-
dékozok tartani. Nem lepődött meg, sőt azt mondta, hogy 
mások is ezt teszik, merthogy a dinnye jó hatással van a 
vesékre. Tény, hogy minden évben megtartom a dinnye-
kúrát, akkor amikor az ára eléri a dömping árat. Lőrinc-
nap múltán elmondhatjuk, hogy az idei termés nem hozta 
a megszokott minőséget. A sárgadinnye külsejét és illatát 
meghazudtolta a belseje, állaga kemény, szappanszerű, 
íztelen. A görögdinnyék szokatlanul nagyok, felfújtak, a 
magházak olykor üregesek, szálasak, poshadtak.

Egy-két évtizeddel ezelőtt a budiszavai (Tiszakálmán-
falva), ha jól tudom, Kalapáti dinnyés hozta az első jó 
dinnyéket Temerinbe, és rendszerint az első vásárló a 
vásártéri Bohócki József volt. Egy alkalommal megszólí-
tottam, mennyiért méri a portékáját? Tíz dinár, mondta. 
Amaz ott szemben viszont nyolc dinárért méri, mondtam. 
Oda kell menni. Megengedhette magának az ilyen maga-
tartást, mert jó neve volt Temerinben.

Gyerekkoromban jóapám is minden év századik nap-
ján ültetett tíz-egynéhány fészek dinnyét. Olykor eladásra 
is jutott. Egy alkalommal jó, sőt túltermés volt, és Gazsi 
öcsém a Kolter sarkán árulta a többletet. Odaállított a 
kotyelós (hazudós) Pásó Pista bácsi és rákezdte a mesét: 
vót bosztányom a Kiserdőné, oszt akkora görögdinnyém 
termett, hogy ki köllött venni a kocsi hátsó kerekeit, így 
is hárman alig bírtuk föltolni a kocsira. Aztán meg a szür-
ke nem bírta kihúzni a dűlőútra. Akkó eszembe jutott, 
hogy van a zsebembe két erős paprika, oszt az egyiket 
begyugtam a szürke farka alá, oszt uzsgyi neki, kalugba 
vitte a kocsit az útra, úgy hogy nem értem utó. Ekkó a má-
sik erőspaprikát begyugtam a magaméba, oszt utó értem 
a szürkét, meg el is hagytam. Amikó a házunk elé értem, 
beszótam az asszonynak, nyissa ki a kaput, mert gyün a 
szürke, én meg még kerülök egyet.

majOrOs pál

A Fontana SZR 
kútfúró üzem 

SegédmunkáSt 
keReS,

B kategóriás jogosítvány 
előnyt jelent.

Érdeklődni 16 és 20 óra között a 

063/519-846-os 

telefonon

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

Tel.: 063/511-925
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talán annak tudható be, hogy lustának tartom magam. Novelláim eseté-
ben a groteszk elemeket alkalmazom, a félelem, az undor, a sajnálat és 
a szánalom érzésének ötvöződését idézem elő az olvasóban. A témákat 
is ehhez igazodva választom. Írtam már rémálomról, de különböző lehe-
tetlen helyzeteket is bemutattam már, amelyek gondolkodásra késztetik 
az olvasót. Szeretem felolvasni a műveimet kisebb közönség előtt, és a 
színpadon is, mert olyankor láthatom a hallgatók reakcióját, érzem, hogy 
felfogták a mondanivalómat. 

• mit jelentenek számodra az eddig kapott elismerések?
– A tanáraim úgy tanítottak, hogy nem szabad minden véleményre 

adni. Úgy gondolom, hogy ahogy a negatív megjegyzéseket sem szabad túl 
komolyan vennünk, úgy az elismeréseket sem szabad nagyon nagyra tar-

tanunk. Természetesen minden alkalommal örülök, 
ha elismerik a munkámat, így most is örültem a ver-
seimért kapott elismerésnek, de ezt követően már 
igyekszem a további munkára összpontosítani. 

• a műveid már több helyen is megje-
lentek. mit jelent számodra újra elolvasni 
az írásaidat?

– Ilyenkor mindig a hibákat keresem. Termé-
szetesen nagyon örülök, ha megjelennek az írásaim, 
de a legtöbbször igyekszem levonni a következteté-
seket és arra törekedni, hogy a következő írás még 
jobb legyen. Kiváltságos helyzetben érzem magam, 
mert olyan emberek vesznek körül, akik szívesen és 
sokat segítenek. A gimnáziumi magyartanárnőmnek, 
Kovács Smidt Editnek sokat köszönhetek, a men-
torom Celler Kiss Tamás pedig sokat segít abban, 
hogy megjelenjenek az írásaim. Szerepeltem már a 
Hídban, a Családi Körben is jelent meg írásom. Úgy 
érzem, hogy a lehetőségek engem megtalálnak, én 
pedig élvezem ezeket az alkalmakat.

• ifjú tehetségként milyennek ítéled meg 
a lehetőségeket ezen a területen?

– Szerintem vannak lehetőségek. Rengeteg pá-
lyázat és verseny áll rendelkezésünkre. Az idősebb, 
tapasztalt és hozzáértő személyek pedig nagyon 
nyitottak, bátorítják a fiatalokat, számtalan lehe-
tőséggel halmoznak el minket, amikkel élnünk 
kell. Szerintem van jövője az írásnak, mert a fia-
talok most is szeretnek olvasni, igaz más témákat 
kedvelnek, mint az idősebbek. Szívesen vesznek 
kézbe egy-egy kortárs művet.

• milyen terveket fontolgatsz a jövődre 
nézve?

– Színművészeti akadémiára szeretnék jelent-
kezni, remélem sikerülni fog. A színészet mellett a 
rendezés is érdekel, de az írást is szeretném maga-
sabb szintre emelni, akár egy saját kötet megjelen-
tetésével. Mindenesetre csakis művészettel szeret-
nék foglalkozni a jövőben – zárta beszélgetésünket 
vidám mosollyal az arcán az ifjú temerini költő.

t. d.  

Gusztony Endre kisgyermekkora óta érdeklődik a művészetek iránt, 
az ifjú tehetséggel már számos interjút készítettem: a Kolibri Sztár Gyer-
mekfesztiválon való fellépései kapcsán, később a Tini Fesztiválok alkal-
mával is beszélgettünk, de a színészi tevékenységeiről is beszámoltam 
már az olvasóknak. Azt azonban mindeddig csak kevesen tudták End-
réről, hogy az írás is nagyon közel áll hozzá. Szívesen ragad tollat, hogy 
gondolatait költemények és novellák formájában papírra vesse. 

A közelmúltban a Független Vajdasági Értelmi-
ségiek Szövetsége Alapítvány (az idén márciusban 
jegyezték be) verspályázatot hirdetett, ahol a fiatal 
költő verseit különdíjjal jutalmazták. Endre ez al-
kalommal is szívesen és örömmel tett eleget a fel-
kérésemnek, és készséggel beszélt az íráshoz való 
kötődéséről.

– Mindig is szerettem az irodalmi műveket, az 
alkotás folyamatának szeretete pedig még általá-
nos iskolában kialakult bennem. Kedveltem azokat 
az alkalmakat, amikor dolgozatíráskor szabad té-
mát kaptunk feladatul. Számomra ezek az alkalmak 
mindig egy új novella születését jelentették. Már 
akkoriban megkedveltem az írást, és ahogy létre-
jött az első novellám, egyre jobban foglalkoztatott 
a téma. Arra törekedtem, hogy az olvasó élvezze az 
általam leírtakat és, hogy olyan csattanóval végződ-
jön a történet, amire senki sem számított. Később a 
gimnáziumban is folytattam az írást, ahol a magyar-
tanárnőm segített és támogatott, tanácsokkal látott 
el. Felhívta a figyelmem arra, hogy mit és hogyan 
érdemes leírni. A gimnázium első osztályában meg-
írtam első verseimet. Később a KMV-n versekkel és 
novellákkal szerepeltem. Hamarosan megérkeztek az 
első elismerések is. A verseimet a zsűri, novelláimat 
pedig a diákzsűri kedvelte leginkább. A novellákban 
modern, és groteszk témákkal is foglalkozom, ami 
elnyeri a fiatalok tetszését. Az írásnak köszönhetően 
mentorra és társakra leltem, akikkel megvitatjuk, 
hogy kinek mi a véleménye egy adott írásról, és ta-
nácsokkal látjuk el egymást.

• a legújabb elismerésről mit mesélnél az 
olvasóknak?

– Egy barátnőm hívta fel a figyelmem a FüVÉSZ 
pályázatára, ahová fiatal költők jelentkezését várták, 
még meg nem jelent művekkel. A pályázatra kettő-öt 
verssel lehetett jelentkezni, amelyekben szerepelnie 
kellett egy fiktív, vagy már nem élő közismert személy-
nek. Ezt a feladatot én úgy oldottam meg, hogy egyik 
versemben Istenhez szóltam, a másikban megjelent 
Platón, a harmadikban pedig Tybalt és Antigoné pár-
huzamát vontam egy szerelmi párhuzamba. 

• mely témákkal foglalkozol a legszívesebben, és honnan 
meríted az ötleteket?

– Mivel magamat ismerem a legjobban, ezért a legtöbbször önmagam-
ról írok, de a szerelemmel, a szerelmi csalódással, és a szerelem utáni 
vágyakozással is foglalkozom a verseimben. Az ötleteket a fantáziámból 
merítem, de nagyon sokszor egy adott tárgy, vagy történés is megindít-
ja bennem a gondolatokat. A verseket gondolatban formálom meg, és 
olykor két hét is eltelik, amíg papírra vetem. Érdekesnek számít, hogy 
noha már pontosan tudom, hogy mit és hogyan szeretnék írni, mégis a 
legnehezebb mindezt leírnom. A novellákkal is ugyanez a helyzet, de ez 

Gusztony Endre

Aki szívesen ragad tollat
Gusztony Endrével beszélgettünk

Ifjú tehetségeink

hiába
hiába írok
ha te vak

hiába szólsz 
ha én homokban 

hiába nap 
ha te gyík
hiába hold 
ha én pír 

hiába vágyom rád 
ha te elsétálsz 

hiába fordulsz meg 
ha én megyek tovább 
hiába dráma a világ 

ha te Antigoné 
én meg Tybalt

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
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dobosi pörge katalin: – Egyszer a 
járeki malom környékén kilyukadt a bicik-
ligumim. Mondja nekem a Margit: – Ide fi-
gyelj! Fogd a biciklidet, majd én, amit bírok 
viszek, a többit meg te vidd az állomásra, 
és majd vonattal bejössz. Ott megvár majd 
minden. Hát úgy is volt. Ahogy elment a 
Margit, mellettem megállt egy luxusautó. 
Kiszállt belőle egy ember, kérdezi, hogy hova 
megyek. Mondom neki, hogy az állomásra. 
Azt mondja, hogy majd ő bevisz Újvidékre. 
– Hát már engem nem viszel be! De ő erős-
ködik, hogy bevisz. Fogta a csomagjaimat 
és be akarta rakni az autóba. Nekem meg 
azt mondta, üljek be a kocsiba. Látta, hogy 
nem akarok, mire be akart tuszkolni. Min-
den erőmet összeszedtem, és valahogy úgy 
meglöktem, hogy távolabbra esett. Akkor 
jött meg a Petro Bözsi néninek az ura, meg 
nem tudom milyen Margit néni, akivel ők 
mindig együtt jártak a piacra. Ahogy odaér-
tek, az autós lelépett. El akart vinni engem 
is, meg a portékámat is, ki tudja hova. No, 
ilyen is megesett velünk, kofákkal.

Varga faragó Verona: – A húgommal 
együtt váltottuk le édesanyánkat a kofásko-
dásban. 1985-től 2010-ig kofáskodtam. Ele-
inte én egyedül jártam a saját autónkkal az 
újvidéki piacra, akkor már délre általában 
itthon is voltam. Később kombi vitt bennün-
ket. Ekkor fél három-három körül fel kellett 
kelni, elkészíteni  mindent, mert a kombis 

már fél hatra itt volt. Bepakoltunk és vitt ben-
nünket. Délután háromkor indultunk visz-
sza ha eladtunk, ha nem adtunk el mindent. 
Amit nem, azt hoztuk haza. Fél négyre értem 
haza. Amikor autóval utaztunk, mindig ketten 
mentünk. Télen a hideg mellett a hó is sok 
gondot okozott, meg kellett várni, amíg a 
hótúró utat nem csinál. Az, hogy ketten vol-
tunk az autóban, az bizonyos biztonságérze-
tet nyújtott, annak ellenére is, hogy soha nem 
siettünk, mindig lassan vezettünk. A másik 
gondot a köd okozta, megesett, hogy nem 
tudtam, hol vagyok. Ki kellett szállnom, hogy 
megnézzem. Mindig az volt az érzésem, hogy 
kanyarodok. Volt olyan köd is, hogy csak az 
autó elejéig láttunk, tovább nem, de menni 
kellett. Nyáron meg a nagy hőség…

futó ilona (fönt): – Miután férjhez 
mentem Földvárra, akkor kezdtem el fog-
lalkozni tejtermékek árusításával Óbecsén 
és Szenttamáson, ahova autóval jártam. Ami-
kor a hetvenes évek elején a goszpodincai 
határban vettünk egy tanyát, onnan a tejet 
a temerini csarnokba hordtam. A tanyai 
szomszédasszonyom ajánlotta, hogy ne oda 
hordjam, hanem vigyem én is az újvidéki pi-
acra, ahol kétszer annyit kereshetek. Akkor 
kezdtem el piacozni Újvidéken. Nem voltam 
bicikliző kofa, mert akkor már divatban volt 
a kombis szállítás. De az sem volt annyira 
könnyű és egyszerű: mivel az elárusító he-
lyek nem voltak eladva. Hogy „állandó” he-
lyünkön várhassuk a vásárlóinkat, hajnali 
háromkor indulnunk kellett. A kuncsaftok 
megszokták, hogy hol állunk, és ott keres-
tek bennünket. Ha időre nem értünk oda, 
ha nem találtak bennünket a „helyünkön”, 
nekünk az árulás, nekik meg a vásárlás volt 
nehezebb. Később, amikor előre meg lehe-

Mesélő magnószalagok 

karikázó kubikosok, 
ingázó kofák, utazó diákok (2.)

Egy falu a város árnyékában

Varga Faragó Verona (jobbról) a futaki 
úti piac csarnokában, mellette a 

boldogasszonyfalvi konkurencia (1987)

Tojás 8-14 din/db 
Zöldség 100-120 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Sárgarépa       100 din/5 kg
Szárazbab 220-250 din/kg
Zöldbab 200-250 din/kg
Krumpli 30-50 din/kg
Krumpli  25-30 din/10 kg
Káposzta 50 din/kg
Paradicsom 50-100 din/kg
Karfiol 100 din/db
Padlizsán 70-80 din/kg
Zeller 70-100 din/db
Paprika 70-120 din/kg
Erős paprika  15-20 din/db
Sütni való paprika  120-150 din/kg
Uborka 40-80 din/kg
Uborka 200-220 din/kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma 300-400 din/kg
Cékla  50 din/kg
Tök  40-50 din/kg
Szőlő 100-130 din/kg
Alma 40-100 din/kg
Nektarin 60-80 din/kg
Őszibarack 60-100 din/kg
Szilva 50-70 din/kg
Málna 280-300 din/kg
Áfonya 280 din/0,5 kg
Körte   100-120 din/kg
Citrom 200-230 din/kg
Banán 100-130 din/kg
Görögdinnye 25-30 din/kg
Sárgadinnye 50-60 din/kg
Dióbél 800-900 din/kg
Mogyoró 1100-120 din/kg
Mák 600-700 din/kg
Méz 600-800 din/kg
Csiperke 200 din/kg
Laska  350-400 din/kg
Hajtogatott sajt 700 din/kg
Túró 300 din/kg
Tej 60 din/l
Csemegekukorica 20-30 din/db
Paradicsomlé 150 din/l
Házi pálinka 500-800 din/l
Baromfi párizsi 160 din/kg
Virsli  220 din/kg
Pontyszelet  300-400 din/kg
Harcsaszelet  500-600 din/kg
Virágcsokor  250-600 din/db

PiAC, 2020. Viii. 16.

tett venni az elárusítóhelyeket, akkor javult 
a helyzet. Elég volt hét órára odaérni. Télen, 
hidegben sokszor csonttá fagyott a kezünk, 
lábunk, nyáron meg majd a guta ütött meg 
bennünket. De menni, csinálni kellett. Ma 
meg negyvenhárom évnyi ingázás, kofásko-
dás után nem hajlik a térdünk, hanem csak 
fáj a rengeteg megfázástól és strapától.

Vége következik
-ajó-



TEMERINI ÚJSÁG 2020. augusztus 20.8

Településünk kezdetektől fogva 
megőrizte nevét, függetlenül attól, 
hogy kik lakták, hogy milyen ál-
lamszervezethez tartozott. Az ed-
dig előkerült legkorábbi keltezésű 
dokumentum az 1332. évi pápai 
tizedjegyzék, amely tartalmazza a 
Temeri elnevezést. Ez nem lehe-
tett az alapítás éve, hiszen akkor 
már temploma, papja volt. Továb-
bi kutatások során előkerülhetnek 
még korábbi okiratok is, amelyek 
a kezdetekre utalhatnak.

Közvetett bizonyítékul szolgál-
hat a Temeri helynév eredetének 
az elemzése, amely arra utal, hogy 
honfoglaláskori településről van 
szó. Györffy György történész, Ist-
ván kora és műve c. könyvében 
több hasonló hangzású, és tőből 
eredő helységet sorol fel a Kárpát-
medencében. Szerinte az ótörök 
nyelvben a temir, ‘vas’ szóból kép-
zett temerdzsi, a mongolban pe-
dig a temürből képzett temürdzsi, a 
vasművesség mindkét fázisát – vas-
érc nyerését és kovácsolását jelölte. 
Az ősmagyar nyelvű népcsoportok 
vándorlásaik során szoros kapcso-
latba kerültek török népekkel és 
átvehették ezeket az alapszavakat, 
amelyektől származtak a foglalko-
zásnevek, illetve a helynevek, köz-
tük a Temeri is.

Az eddig ismert első írásos do-
kumentumban szereplő Temeri 
ugyanilyen formában van jelen 
az első magyar térképész, Lázár 
Deák 1514-ben felvételezett, és 
1528-ban kiadott Magyarország 
térképén. Egyes későbbi iratokban 
ettől eltérő írásmódok is megje-
lennek, de ezek kiejtése egyaránt 
Temeri. Ilyen a Themeri az 1522. 
évi dézsmalajstromban, Themery 
az 1525-ös, Szabadka ostromára 
vonult jobbágyjegyzékben. Egyes 
történészek, mint pl. Érdújhelyi, Új-
vidék történetében következetesen 
a dézsmalajstrom első két kezdőbe-
tűjét, a th-t, ch-nak olvasta, így lett 
Themeriből Csemeri, sőt Csömöri 
is. Mentségére legyen mondva, ta-
lán ő volt az, akinek elsőként ke-

rült kezébe a lajstrom, mert később 
a neves történészek a helyes írás-
módot használták. Mészáros Sán-
dornak is Érdújhelyi szolgált forrá-
sul, ezért Az évszázadok viharában 
– Temerin monográfiájában – a 
Csemeri szerepel. A Lázár-térkép 
alapján később a külföldi szerzők 
nevével fémjelzett térképeken már 
jobbára a Temery változat jelenik 
meg. Ezek már a török hódoltság 
idejére esnek, kérdés, hogy a tér-
képészek a nyugati országokban 
mennyire követték a változásokat, 
hiszen a megszállt területeken egész 
falvak, városok tűntek el. Temeri a 
térképek zömén fel van tüntetve, 
tehát ha gyéren is, de lakott volt. 
Ezt alátámasztják a török adólis-
ták, a defterek adataival, amelye-
ken Temeri(n) adófizető helység-
ként van feltüntetve. A helyneveket 
a defterekben arab betűkkel, hal-
lás után, a saját igényükhöz alakít-
va írták, úgyhogy ezek kiolvasása 
bonyolult, ezért kérdéses, hogy a 
magyar visszaolvasat mennyire te-
kinthető hitelesnek. Ezért a kutatók 
munkáikban a közismert, régi, még 
élő magyar neveket használták, így 
aztán néhol Temerint, de pl. Stelzer 
Frigyesnél Csömörit is találunk. 

Visszatérve a térképekhez meg-
állapítható, hogy főleg a török, de a 
későbbi időkre vonatkozóan is igaz, 
hogy egy-egy térképen Temeri neve 
elvétve különbözőképpen jelenik 
meg: Timerin, Temeyrt, Temerót, 
Themeyei és Temering. Ezeket el-
írásnak lehet tekinteni, amit a ma-
gyarul nem tudó térképkészítők vé-
tettek. A fentebb említett Temering 
azonban külön figyelmet érdemel, 
mert azt 1769-ben Ignaz Müller al-
kotta, aki nagyon pontos térképet 
készített Temeriről és a hozzá, ill. 
a környékéhez tartozó elpusztáso-
dott helyekről. Ha a Temering nem 

elírás, akkor a szóvégi “ring” kap-
csolatba hozható a Temerint kö-
rülvevő kb. 12-13 km-es sánccal, 
amely még az 1783-as első kato-
nai felmérésen is be van rajzolva a 
térképre, habár akkorra már csak 
a részei lehettek meg. Igaz, ez a 
sánc nem volt kör alakú, mint az 
a „ring” szócskából következne, 
de mindenesetre gyűrűt képezett a 
település körül. A ringek avar kori 
földművek voltak.

Az 1806-ban készült Lipszky-

térképen már megjelenik a Temerin 
elnevezés, a Temeri elszlávosított 
alakja, miután a török időkben és 
utána a helység szerb településsé 
változott. Itt megjegyezzük, hogy a 
18. század utolsó és a 19. század 
első évtizedeiben a legtöbb térké-
pen a Temerin helynév nem találha-
tó, de Almás igen, éppen Temerin 
helyén. Ez és az adóösszeírások 
arra utalnak, hogy a falu átvette a 
szomszédos Almás nevét, lakosai-
val együtt. Az 1720-as évektől csak 
Temerin szerepel a térképeken és 
a különböző iratokban is, Almás 
esetenként csak pusztaként.

Az kérdéses, hogy a Temerin el-
nevezés mennyire elszlávosított alak, 
de mindenesetre így lett az Apáti-
ból Apatin, a Mozsorból Mosorin, a 
Farkasdból Farkasdin stb. Így gon-
dolták ezt a magyar közigazgatási 
hatóságok is, ezért közvetlenül az 

1900-as évek tájékán visszamagya-
rosították pl. Uzdint Ozorára, Kovint 
Kevevárára, Szefkerint Szekernyésre 
stb. A temerini képviselő-testület 
1902 májusában leiratot kapott 
az alispántól, hogy Temerin ne-
vét Temerényre változtassák. (Az 
alispán biztos nem hallott az ősi 
Temeriről.) A képviselő-testület el-
vetette az indítványt. Azért lett volna 
valami alapja az új névnek, mert a 
nép körében közszájon forgott a 
Tömöriny és a Temeriny is.

Jól döntött mégis a község, 
mert így könnyebben megvédhette 
a Temerin helynevet, amikor 1935-
ben immár a nagy-szerb hatalom 
báni hivatalában működő bizott-

sága azt a feladatot kapta, hogy a 
“nemzetietlen” helységnevek helyett 
a községeknek a szláv történelem-
ből vett nevet ajánljon. Kérte, hogy 
Temerint változtassák Lukijanacra, 
mert itt született Lukijan Mušicki. 
A képviselő-testület védte a köz-
ség nevét azzal, hogy a névcsere 
károkat okozna a község gazda-
ságának, különösen az exportnak, 
a név inkább török vagy – tették 
hozzá – szláv eredetre vezethető 
vissza, mintsem magyarra, mindig 
is Temerin volt a neve, akkor is, 
amikor szerbek lakták, meg azu-
tán a Lukián név sem szláv, hanem 
latin. A képviselő-testület tagjai eré-
lyesen tiltakoztak a névváltoztatás 
ellen, 1935 december elsejei ülé-
sükön elvetették az indítványt, csak 
egy képviselő szavazott annak elfo-
gadására.

Évszázadokon át változatlanul:

Temeri – Magyarország első, 1528-ban kiadott Lázár Deák-
féle térképén

Ökrész Károly
(t. Ú., 35/440)

Temeri(n)
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Mihálovits plébános halála után a megüresedett plébánosi állásra meghirde-
tett pályázatra tizennégyen adták be kérvényüket. A kegyuraság választása Resch 
Ignácra esett. 1917. október 17-én a kalocsai érsekség ki is nevezte Temerin 
plébánosává.

Resch Ignác Bácson született 1872. 
augusztus 16-án. Hittudományi tanul-
mányait, mint a Pázmány Intézet nö-
vendéke, a bécsi egyetemen végezte és 
Kalocsán fejezte be, utána a müncheni 
egyetemen folytatott természettani tanul-
mányokat, és megszerezte a bölcselet-
doktori oklevelet. 1896-ban szentelték 
fel. Több helyen volt káplán, majd hit-
oktató. 1903-ban Kalocsán a polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola tanára lett. 
1909-től Dunaszentbenedeken, 1914-
től Ószivácon volt plébános, ahonnan 
Temerinbe jött. Rendkívüli időkben dol-
gozott Temerinben, a világháború utolsó 
évében, az őszirózsás forradalom és az 
impériumváltás idejében.

Resch plébános nemcsak elméletileg művelte a természettudományokat mint 
kiváló méhész, gyakorlati kertész is ismert volt hívei körében. Természetbarát 
mivoltáról tanúskodnak a templom és plébánia körüli hársak és a temető bejá-
rati útját övező hársfasor, amelyet közeli munkatársaival telepített.

Az első világháborút Magyarország a vesztes oldalon fejezte be. Összeomlott 
az ország. A szerb csapatok bevonulásáig, november első felében, Temerinben 
viszonylag nyugalom volt. Ám a plébános sajnálatára káplánja, Bohuss Rezső a 
bevonuló szerb csapatoktól való félelmében nagy sietséggel összecsomagolt és 
senkinek sem szólva elutazott, állítólag haza szüleihez.

A plébános az érseki hatóságoknak küldött jelentésébe arról számolt be, 
hogy a Bácskában nem jók a viszonyok. Több községben gyújtogatnak, fosz-
togatnak és gyilkolnak. Temerinben viszont Vermes Vince jegyzőnek és Kováts 
Antal tanítónak köszönhetően nyugodt a helyzet. A jegyző körmönfont módon 
a népet féken tudta tartani főleg azzal, hogy a legszájasabbakat megtette a hadi 
nemzeti tanács vezetőivé, így ezek a felelősség tudatában nem mertek izgatni, 
ellenkezőleg, komolyan őrködtek a rend és nyugalom fölött. November 10-én 
harminc szerb fegyveres katona jött a faluba a rend fenntartására. 

Az elmenekült káplán helyébe Kopping Gáspár érkezett kisegítőnek a plébá-
niára. Resch plébánosnak viszont még ezekben a zűrzavaros napokban is volt 
annyi lelkiereje, hogy gondoljon a leszerelt orgonasípok pótlására. Október vé-
gén az érseki hatóság engedélyének megszerzése után új orgonasípokat rendelt 
Pécsről az Angster orgonagyártól, de a hosszas levelezés után az orgonasípok 
leszállításából nem lett semmi. 

1920-ban már annyira konszolidálódott az új hatalom, hogy megindította, 
megkezdte a földreform végrehajtását, amely Temerinben a Fernbachok nagy-
birtokát érintette. Az egyház is érdekelt volt, mert özv. Fernbach Antalné volt a 
temerini plébánia kegyura, aki jelentősen hozzájárult a templom és más egyházi 
létesítmények fenntartásához. Várható volt, hogy a kegyuraságtól elveszik a föld-
terület jelentős részét, és ezzel megszűnik az anyagi támogatás. Resch plébános, 
hogy mentse a menthetőt, jogot kívánt szerezni Fernbach Péter birtokán egy 80 
holdas táblára, amely az ún. templomdűlőben volt, de nem volt telekkönyvezve, 
ezért az érseki levéltárhoz fordult, ahonnan a megkeresésre kiábrándító válasz 
érkezett: semmi nyoma sincs annak, hogy a temerini templomnak egyáltalán 
saját földje lett volna. 

Resch Ignác csupán 4 esztendeig maradt Temerinben, 1921 júliusában át-
helyezték Dunacsébre plébánosnak, és ott 20 évig működött, nyugalomba vo-
nulásáig. Utódja Kopping Gáspár lett, ő az első, aki plébánossá választása előtt 
ugyanitt káplán volt.

G. b.

resch Ignác

Bizonyára sokan csodálkozva nézik ezt a címet. Ugyan mi köze 
van a nyelvmûvelésnek az árakhoz? Megnyugtatjuk olvasóinkat, nincs 
szándékunkban belekotnyeleskedni a közgazdaságba. Semmilyen 
különvéleményt nem óhajtunk kinyilvánítani az árakról, csak azt 
állapítjuk meg szerényen, hogy magával a szóval is baj van néha. Mi 
baj lehet a szóval? Az ár Bécsben is ár, gondolhatják olvasóink.

Valóban, ha valakit megkérdeznénk, hogy mit jelent magyarul 
a cena, bizonyára meglepve válaszolná: Ennél nehezebb kérdésed 
nincs? Hát mi volna más, mint ár? Nézd meg az elsõ kirakatot: Cena 
500 dinara, cena 1000 dinara, vagyis: ára 500 dinár, ára 1000 di-
nár. Csak a nullák változnak, sokasodnak, az ár marad ár. Beszé-
lünk drága árról, fölemelt árakról, indokolatlan árakról, szédületes 
árakról, s van talán, aki még emlékezik ilyen elavult kifejezésekre 
is: leszállított árak, méltányos árak, sõt – Uram bocsá'! – alacsony 
árak, olcsó árak. 

Mi baj van hát az ár szóval? Valóban ez az elsõ és a fõ jelentése 
a cena-nak, s a felsorolt esetekben egyformán, fogunk szíva vesszük 
ajkunkra – szerbek, magyarok – ennek a félelmetes molochnak a 
nevét. De magyarul néha bizony hibásan is.

„A szolgáltatások árát elvben legfeljebb 30 százalékkal lehet 
emelni” – olvassuk. Az ár az Értelmezõ Szótár szabatos megfogal-
mazása szerint valamely árunak pénzben kifejezett értéke. A szolgál-
tatást azonban nem nevezhetjük árunak, legalábbis a szó közkeletû 
értelmében nem. 

Jegyezzük meg: magyarul az árucikknek ára van, a szolgáltatás-
nak díja. A terméket eladják, a munkát, a teljesítményt díjazzák. Az 
árunak az árát szabják meg, a munkának, a teljesítménynek a bérét 
vagy a díját. Odaát teljesítménybérrõl beszélnek, mi teljesítménydíja-
zásról, de sem ott, sem itt senki sem beszél a teljesítmény áráról. 

„Még nem szabták meg szolgáltatásaik árát” – olvassuk egy 
javítómûhelyrõl. Másutt meg a mezõgazdasági szolgáltatások árát 
emlegetik. A javítómûhely és a szolgáltató nem árjegyzéket készít 
munkájáról, szolgáltatásairól, hanem díjjegyzéket, díjtáblázatot, díj-
szabást. A cenovnik magyarul árjegyzék is, díjjegyzék is, hol hogy. Mi 
szállítási díjról beszélünk, nem a szállítás áráról, ahogy jó néhányszor 
olvassuk (a cena prevoza tükörképeként). Szállítási díjszabás – így 
mondjuk. Szerbül is inkább tarifa, mint cenovnik. Az áram ára ennyi 
meg ennyi dinár. Vagy: A kommunális közvállalat visszaállította a víz 
árát. Keresik azt a vízárat, amely a vízmûvek fejlõdését lehetõvé teszi 
– olvassuk másutt. Vízárat? Talán inkább árvizet? Minthogy azonban 
az árvíz sem igen teszi lehetõvé a vízmûvek fejlõdését, valószínûbb, 
hogy vízdíj-ra gondolt a szerzõ.

Egy cikk a „betegségek gyógykezelésének árjegyzékét” em-
legeti. Az érvágás és a vakbéloperáció nem portéka, az orvos a 
mûtétért és egyéb kezelésért díjat kap, aminthogy az ügyvéd is a 
szerzõdéskötésért és a végrendeletkészítésért. A szemétkihordás és 
a kéményseprés – a lakóknak és a házitanácsoknak ez az örökös 
gondja – szintén nem árucikk, hanem szolgáltatás, tehát nagy díja 
van, nem nagy ára. Hát ez nem sokat változtat a helyzeten, moroghat 
magában az olvasó. De így legalább megvan az az (olcsó) elégtétele, 
hogy nevén nevezte a (drága) gyereket. Mert ha így haladunk, leg-
közelebb már belépti árat, részvételi árat és tagsági árat mondunk, 
sõt talán Nobel-árat is.

kOssa jános nyomán
(t. Ú., 8/361)

Temerini plébánosok (8.)

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor u. 70.
Internetcíme: dujmo2@gmail.com. Tel.: 021/843-750

Lapzárta: kedd 12 óra. Kérjük ügyfeleinket, hogy legkésőbb a jelzett 
időpontig adják le hirdetésüket, információikat.

Baj van az árakkalresch ignác
Kis nyelvművelő
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú harminc éve, 
hogy nincs közöttünk

NAGYNÉ PETHŐ Anna 
(1934–1990)

Míg éltél, szerettettünk, 
míg élünk, szívünkben 
velünk maradsz.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 20-án szomo-
rú tíz éve, hogy nincs kö-
zöttünk szerető férjem és 
édesapám

KABÁCS József 
(1934–2010)

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

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig 
ott van veled.

Nyugodjál békében!

Emlékét őrzi Csilla 
és Hajni családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk a tíz éve elhunyt 

szeretett sógorunkra

ÁDÁM Istvánra 
(1935–2010)

Ragyogj holdvilág, tekints le a földre, 
öleld át sírhalmát, ringasd lágyan, csendben.
Könnyeket ejtve gondolunk rá, 
emlékét őrizzük szívünkbe zárva.

Szeretetét és jóságát nem feledi 
a Vučenović család és a Hódi család Franciaországból

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, szomszé-
doknak, utcabelieknek, is-
merősöknek, akik férjem, 
apánk, apósunk, tatánk és 
déditatánk

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyukkal, valamint részvét-
nyilvánításukkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondunk 
Szöllősi Tibor atyának, Imre 
kántornak, a Veljko Vlahović 
óvodának a koszorúért, a 
Moda varrodának a koszo-
rúért és a Nagy-Lackó te-
metkezési vállalatnak.

Nyugodjon békében!
A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk szeretett sógorunktól, 
keresztapámtól

FARAGÓ Sándortól 
(1943–2020)

Velünk már nem, de a 
szívünkben örökké 
élni fogsz!

Nyugodjál békében!

Sógornőd, Mária, 
keresztlányod, Tünde, 

valamint Attila 
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett apámtól, apó-
somtól, tatánktól és dédi-
tatámtól

FARAGÓ Sándortól 
(1943–2020)

Megpihenni tértél, fájdalmat 
elhagyva, melyet türelemmel 
viseltél magadban. 
Nyugodjál békében!

Emléked őrzi lányod, 
Aranka, vejed, Misi, 

unokáid: Attila, Róbert 
és Zsuzsanna, párjaik: 
Andrea, Szilvia, Attila 
és dédunokád, Zsófia

Egyházközségi hírek
Egyházközségünkben már meghonosodott a hónap első csü-
törtökén történő szentségimádás. Egyre nagyobb az igény, 
hogy az Úr előtt időzzünk. Ennek a vágynak eleget téve, ezen-
túl minden csütörtökön az esti szentmise után lehetőség 
nyílik szentségimádásra. Használjuk ki a lehetőséget, hiszen 
Temerin lelki megújulásáért, a családjainkért, fiataljainkért, 
gyerekeinkért, betegeinkért és a jelen lévők által az Úr elé 
tárt szándékokért lesz lehetőség imádkozni.

APRÓHIRDETÉSEK
• Hetven darab használt be-
tonoszlop eladó, méretük 
10x10x250 cm. Telefonszám: 
064/24-086-01. 
• Takarítást, vagy idősebb 
személy gondozását, ápolá-
sát vállalom több évi tapasz-
talattal. Tel.: 021/842-890 (16 
és 20 óra között).
• Malacok és hízó eladó. Te-
lefon: 063/77-93-053.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 
204., telefon: 063/523-746.
• Nőbetegek ápolását válla-
lom, napi 4–5 órára. Telefon: 
060/719-30-65. 
• Hat kvadrát jog eladó a Pap 
Pál utca elején, a kertek vé-
gén. Telefon: 063/8-554-326 
(Balázs János).
• eladó 250 Amperos háromfá-
zisú hegesztőkészülék, gyári, 
kerekeken gurul, üzemképes. 
Telefon: 063/84-09-854.
• Vásárolok rossz vasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• A nagybara-parti Mező-ta-
nya másfél hold szántóföld-
del eladó, valamint a Mező 
autószerviz műhelye teljes 
felszereléssel kiadó. telefon-
szám: 063/507-609.
• Eladó vagy házért cse-
rélhető új 2. emeleti lakás 

Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás 
bejegyzett, befejezett és 
azonnal beköltözhető. Te-
lefonszám: 064/40-55-431. 
• Szobafestést, házfestést vál-
lalok. Telefon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Te-
lefonszám: 064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, har-
monikaajtó javítását és szere-
lését vállalom. Telefon: 62/78-
2002.
• Ház eladó, lakás kiadó, va-
lamint eladó egy 120 férő-
helyes keltető, T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-
439.
• Régi, jó állapotban levő böl-
csőt, vagy régi, fából készült 
talicskát (trágyahordó) kere-
sek megvételre Temerinből 
vagy környékéről. Tel.: 064/54-
62-162.
• Vásárolok hagyatékot, 
használt bútorokat és min-
den felesleges tárgyat pad-
lásról, garázsból, pincéből. 
Tel.: 063/8-143-147.
• eladó két kis konyhai boj-
ler (5 és 8 literesek) és két ki-
sebb méretű ablak (fürdőszo-
bai, spajz). Telefon: 842-144, 
062/156-11-77.
• Lakható, öregebb építésű 
ház eladó a Dózsa György 
utca 103-ban. Ára 17 ezer 
euró. Telefonszám: 061/62-
02-535 vagy 38-40-153.

A 30 ÉVES HAGyOMÁNNyAL 
RENDELKEZŐ

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

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett apámtól, apó-
somtól, tatánktól és dédi- 
tatánktól

FARAGÓ Sándortól 
(1943–2020)

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

Emléked őrzi lányod, 
Angéla, vejed, Dénes, 

unokáid: Izabella és 
Norbert, unokavejed, 

László, unokamenyed, 
Andrea és két dédunokád: 

Vivien és Teodor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

drága szerettünk nincs velünk

PETRIK Dénes 
(1958–2019)

Gyújts egy gyertyát, 
s légy lélekben véle.
Kérdezd meg, hogy más 
létsíkon él-e?
Emlékezz rá, tisztán 
szeretettel, Ő már lélek, 
Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent 
megértett, mért bántotta, 
miért fájt az élet.
Álmaidban vissza- 
visszatéved figyelmeztet, 
és tanítgat téged.
Gyújts hát gyertyát, s merülj 
el magadba, fényt láss, 
mintha  felnéznél a Napba, 
ha a lelked végre tisztán 
látod, megértheted 
Te is a világot…
(Aranyosi Ervin - Gyújts egy gyertyát)

Kedves emlékét őrzi 
húga családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz éve, hogy nincs közöttünk, akit a legjobban 
szerettünk, drága édesapánk, apósom és nagyapánk

ÁDÁM István 
(1935–2010)

Egy csendes nyári napon megszűnt egy élet, 
nem dobog már többé szerető apai szíved, 
véget ért földi pályád, az Úristen itt lezárta.
Szép volt melletted élni, tőled tanácsot kérni 
bátorságod csodálni, őszinte szeretetedet érezni.

A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. 
Valakire várni, aki nem jön többé, 
valakire emlékezni örökkön örökké. 
Pihenése felett őrködj, Istenem, 
csendes álmát ne zavarja semmi sem.

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

Szerető két lánya, Szerénke és Aranka, unokái, Shirley, 
Christopher, Árpád, Álmos és veje, Stephan MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezem szeretett férjemre, 
aki tíz éve hiányzik mellőlem

ÁDÁM István 
(1935–2010)

Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már 
a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, 
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.

Olyan szomorú nélküle élni, 
valakit mindenütt örökké keresni. 
Valakit várni, ki nem jön vissza többé.

Olyan csend van nélküled, de nyugalmat nem lelek, 
talán csak majd akkor, ha melletted pihenek.

Minden elmúlik, minden véget ér, 
de az emléked örökké szívünkben él.

Nyugodjál békében!
Szerető özvegyed, Margitka

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. SIROVICA FERENCNé 
BÁLINT Mária 
(1921–2020)

Harkány–Temerin

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

FARAGÓ Sándortól 
(1943–2020)

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!

Feleséged, Katalin

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

FARAGÓ Sándortól 
(1943–2020)

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

A Faragó nász 
és nászasszony

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
hosszú betegség után itt 
hagyott bennünket

SZITÁS Ferenc 
(1942–2020)

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

Nyugodjon békében!

Szerető párja, Piroska 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

PETRIK Dénes 
(1958–2019)

Nem vagy sehol, csak 
konok némaságom őriz, 
mint álmot, mint elvesztett 
csodát s mint nyarak 
tündöklő mosolyát az őszbe 
úgy viszlek magammal 
emlékként tovább.

(Kormányos S.)

Drága emlékét szívünkben 
őrizzük mindörökké.

Szerető családja

miserend
21-én, pénteken 8 órakor: 
Jézus Szíve és Szűz Mária 
szíve tiszteletére egy szán-
dékra.
22-én, szombaton 8 óra-
kor: a két hét folyamán el-
hunytakért.
23-án, évközi 21. vasár-

nap a Telepen 7 órakor: a 
népért, 8:30-kor: a Szent 
Mónika közösség élő és el-
hunyt tagjaiért, 10 órakor: 
†Kókainé Ádám Klára.
24-én, hétfőn 8 órakor: 
szent Antal tiszteletére.
25-én, kedden 8 órakor: 
†Vargáné Zelenka Katalin, 

Varga Imre, Pásztorné Tóth 
Verona és Pásztor Gáspár.
26-án, szerdán 8 órakor: 
szabad szándék.
27-én, csütörtökön, 19 óra-
kor: †Ft. mr. Szungyi László 
főesperes plébános lelki üd-
véért ajánlják a Szent Móni-
ka közösség tagjai.



LABDARÚGÁS
Újvidéki kupa

VETERNIK–TSK 2:4 (1:2)
Győzelemmel kezdte az új 

idényt a TSK csapata, amely az 
első, majd a második félidőben 
is két-két gólt rúgott, miközben 
egyet-egyet kapott a veterniki ven-
dégszereplés alkalmával. A szünet 
előtt Milosavljević és Stričević ta-
lált be a veternikiek kapujába, a 
térfélcsere után pedig Kljajić szer-
zett két gólt.

A kupa második fordulójában 
a đurđevói Bačka vendégeskedett 
szerdán a temerini pályán. A hét-
végén megkezdődik a küzdelem 
az Újvidéki ligában. Az első fordu-
lóban, vasárnap 17 óra 30 perces 
kezdettel a temeriniek a Titellel ját-
szanak a vásártéri pályán.

tsk: Vegyelek, Mirilović 
(Mijevac), Varga, Stričević, 
Milosavljević, Soldat, N. Nikolić, 
A. Nikolić (Kljajić), Grahovac 
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– Hiába, jó bora van ennek az én Pista barátomnak. Még hogy mér-
tékletes borfogyasztás! Egy ötliterest kiürítettünk ketten...

Közben erősebben megmarkolja a biciklikormányt, mintha valahogy 
nem engedelmeskedne. Az útszéli árok is néha eltávolodik, néha köze-
lebb jön, néha összefolyik a szemei előtt, míg pedálozik hazafelé.

– Azért mintha mégis kissé a fejembe szállt volna. Szerencse, 
hogy ilyentájt szinte nincs is már forgalom. Hány óra is lehet? Kettő? 
Három? A feleségem garantáltan alszik. Szép csendesen bebújok az 
ágyba, és holnap a szokásos mikor jöttél haza kérdésre egy órát mi-
nimum letagadok. Lehet, kettőt is, majd meglátjuk... – elvigyorodik, 
bólogat közben. Még átvillan az agyán valami olyasmi, hogy milyen 
könnyű is az asszonyokat becsapni, miközben a kapu elé ér.

– Na, most aztán settenkedni – adja ki magának a parancsot és a 
kulcs után nyúl. A jobb zsebben nincs. A balban sem.

– Hova is tettem? – próbál meg emlékezni, de nem megy. A mel-
lényzseb üres, a farzseb úgyszintén. – Hű, azt a... – kerekíti ki a mon-
datot. Újabb eredménytelen vizsgálat. A kulcs sehol. – Emlékezz, 
hoztál kulcsot, vagy nem hoztál? – A film azonban sehogy sem akar 
visszatekeredni. – Hoztál, nem hoztál, egyre megy. Kulcs nincs, de be 
kell menni. Méghozzá biciklistül és csendesen, hogy az asszony fel 
ne ébredjen. Pár pillanatig gondolkozik a mikénten, aztán megvonja 
a vállát. – Ha átmászok a kapun és bemegyek a kulcsért, hogy betol-
hassam a biciklit, biztos felébred... Megyünk a kapu tetején keresztül. 
Én is, meg a kétkerekű is. Hát persze, ez a legjobb megoldás.

A bő két liter bor könnyedén felemelteti vele a járgányt, egy lökés, 

és átlendíti a kapun. A következő pillanatban mintha egy zenekarnyi 
ütős hangszer szólalna meg, a járgány éktelen csörömpöléssel, dü-
börgéssel ér földet a másik oldalon. – Mi az istennyila... – horkan fel 
mérgesen. A kutyák már teljes hangerővel ugatnak, a szomszédban 
úgyszintén. – Psszt... a fene a szátok! – förmed rájuk és hihetetlen 
sebességgel maga is átlendül a kapun. A recsegés, csörömpölés 
megismétlődik, arcát, karját ágak karcolják, talpa alatt cserép roppan. 
A kutyák maximális hangerővel vonítanak. Villany gyullad. – Végem 
van – gondolja, miközben tápászkodik.

– ...te vagy? – hallja a felesége álmos, ijedt hangját, majd a lépte-
it. – Hííí... – sikolt fel, immár teljesen éberen. – Megbolondultál? Mit 
keresel a leandereim között?

– Bedobtam a biciklit... meg magamat is... Nincs kulcsom... – vála-
szol csendesen, megadóan, a felesége nyelvével megmérkőzni sajnos 
még a két liter bortól sincs elég bátorsága. – Mikor elmentem, még 
nem voltak itt ezek a cserepek.

– Persze, ha napnyugtakor elmégy és napkeltekor jössz haza. És 
Toldi Miklósnak képzeled magad – dühöng a felesége, miközben kö-
rüljárja a leanderek maradványait. – Hány pohárral ittál meg? – csat-
tan élesen a hangja.

Még hogy hány pohárral!? Ha tudná... Kivehetetlen morgással vá-
laszol, tőle telhetően megszilárdítja a járását és tűnik a helyszínről.

Később, mikor minden elcsendesedik, a szoba és az ágy pedig 
kellemesen ring jobbra-balra, félálomban felötlik benne a felesége 
megjegyzése.

– Hm... Toldi Miklós... Nem rossz... Egyszer-kétszer még bedobom 
azt a biciklit, majd meglátjuk, mer-e utána egy szót is szólni...

Ida (T. Ú., 25/378)

Hazatérés

(Maksimović), Novaković, Kosić.
A sirig labdarúgói 2:2-es dön-

tetlent értek el a đurđevói Bačka el-
len a kupa első körében, majd a 
tizenegyespárbajban 4:3 arányban alul-
maradtak, így kiestek.

 Vajdasági liga – Déli csoport

HAJDUK (Divoš)–SLOGA 2:1 (1:0)
Vereséggel mutatkozott be a 

temerini csapat a 2020/2021-es idény-
ben. Az első fordulóban Divošon kapott 
ki, úgy, hogy a hazaiak az első félidőben 
büntetőből szerezték meg a vezetést. A 
Hajduk a hajrában növelte az előnyt, 
ami után a vendégek csak szépíteni tud-
tak a 90. percben.

A Sloga a második fordulóban is 
idegenben mérkőzik, vasárnap 17 órá-
tól Belegišen játszik a Podunavaccal.

 MLADOST–PODUNAVAC 
(Belegiš) 6:2

A járekiak fölényes győzelemmel 
kezdték az új szezont, aminek köszönhe-
tően a táblázat élére ugrottak. A Mladost 
a második fordulóban is Járekon lép 
pályára, szombaton 17 órai kezdettel a 
belcsényi Cement lesz a riválisa.

T. N. T.

Horgászást tiltó táblát helyeztek el a téglagyári tavaknál. 
Arról van szó ugyanis, hogy egy magánszemély kiváltotta a 
tavat, mert halat szeretne telepíteni bele. Miután körülkerí-
tette a létesítményt és a telepített állomány megnőtt, lehető-
vé tenné a fizetős horgászást az egész területén. (V. Z. felv.)

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
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