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Pénteken az egészségügyi rendelkezések 
betartásával a színházteremben megtartotta 
alakuló ülését a községi képviselő-testület. 
A testület új elnökének megválasztásáig a 
legidősebb képviselő, Csorba Béla (VMDP) 
elnökölt. Segített Nina Srdić, a legfiatalabb 
képviselő és Milica Milankov a képviselő-

testület titkára. A megválasztott 33 képviselő 
közül 32 vett részt az alakuló ülésen.

A községi választási bizottság nevében 
Jasmina Gajić bizottsági elnök jelentést 
terjesztett be a községi képviselők megvá-
lasztásáról. Elmondta, hogy a június 21-
én megtartott választásokon, 31 helyen 
tartottak szavazást. A bejegyzett 24 837 
választópolgár közül 14 182 szavazott, a 
bejegyzettek 57,1 százaléka. Egy mandá-
tum megszerzéséhez 426 szavazatra volt 
szükség. A 6 induló lista mindegyike man-
dátumhoz jutott. A választásokat meggyő-
ző többséggel a Szerb Haladó Párt nyerte 

18 képviselői hellyel, a Vajdasági Magyar 
Szövetségnek 6, a Koalíció a Szerb Király-
ságért Tömörülésnek 4, a Szerbiai Szoci-
alista Pártnak és az Egyesült Szerbia (JS) 
Párt közös listájának 3, a Szerb Radikális 
Pártnak és a Vajdasági Frontnak 1-1 man-
dátum jutott.

Miután a megjelentek elfogadták a vá-
lasztási eredményekről szóló jelentést, hi-
telesítették a mandátumokat. Ezt követően 
27 képviselő írásban nyújtott be javaslatot 
a képviselő-testület elnökének megválasz-
tására. Titkos szavazással, egyhangúlag (32 
szavazattal) Pásztor Róbert (VMSZ) eddigi 
elnököt ismét megválasztották a testület el-
nökének. Egyedülálló esetnek számít, hogy 
ellenszavazat nélkül egyhangúlag választják 
meg a testület elnökét – az ellenzék is rá-
szavazott. Az elnök helyettese 23 képviselő 
javaslatára Đuro Žiga (SNS) eddigi polgár-
mester lett.

Folytatása a 2. oldalon

Pásztor Róbert maradt a testület elnöke, Mladen Zec a polgármester

Megalakult a képviselő-testület

Esküt tesznek a képviselők

A Szirmai Károly MME Berbence népi zenekara szorgalmasan 
gyakorolt a járvány idején is. Most egy kisebb táncházban mu-
tatkoztak be az egyesület pincéjében. A biztonságra is ügyelve, 
végre egy kis jó hangulatot varázsoltak az egyesület fiataljai életé-
be. Az összejövetel apropója a színház épülete mögötti területen 
végzett munkálatok első szakaszának lezárása (a képen).

Először helyeztek el kétnyelvű helységnévtáblákat Járek, illetve 
Szőreg bejáratánál

Járek

Szeptember elsején

Kezdődik a tanítás 
Szeptember elsején megkezdődik a 2020/2021-es 

tanév, a diákok a távoktatás és a nyári vakáció után is-
mét visszaülnek az iskolapadba. Hosszú ideig folytak a 
találgatások, hogy milyen formában kezdődik a tanítás az 
új tanévben. Sziveri Béla iskolaigazgatót arról kérdeztük, 
hogy a Kókai Imre Általános Iskolában hogyan készülnek 
a diákok fogadására, és hogy milyen beosztásban kezdik 
meg az új tanévet. 

– A diákok, a szülők, a tanárok és jómagam is vártuk 
már, hogy megkezdődjön a tanítás. A járvány okozta kö-
rülmények és az új előírások függvényében első lépésként 
kikértük a szülők véleményét arról, hogy a hagyományos 
oktatást, vagy az online tanítást szeretnék-e választani a 
következő tanévre. Ahogyan arra számítottam is, a 432 
diákunkból mindössze ketten döntöttek az online ok      
tatás mellett, a többiek az iskolában szeretnének tanulni. 
A nyári vakáció utolsó napján, augusztus 31-én az első-
sök és az ötödikesek megismerkednek a tanítónénikkel 
és az osztályfőnökökkel. Ezen a napon délután öt óra-
kor tartjuk meg az elsősök fogadását. Mivel a jelenleg 
érvényben levő előírások nem engedik meg, hogy a szo-
kásokhoz híven ünnepséggel köszöntsük az elsőseinket, 
ezért ezen a napon jómagam fogom köszönteni őket és a 
szüleiket. Utána a tanítónénik, Pálinkás Éva (1.a), Mó-
ricz Eszter (1.b) és Fodor Aranka (1.c.) névsorolvasást 
és útbaigazítást tartanak a gyerekeknek és a szüleiknek. 
Szintén a tanítást megelőzően találkoznak az osztályuk-
kal az ötödikesek osztályfőnökei, Stajer Attila (5.a) és 
Tóth Krisztina (5.b).

Szeptember 1-jén megkezdjük az új iskolaévet, az 
utasításoknak megfelelően 30 perces órákkal és a ter-
mekben tartózkodó maximális 15 fős létszám betartásá-
val. Ez azt jelenti, hogy a központi épületünkben tanuló 
osztályokat kettéosztottuk.

Folytatása a 3. oldalon
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Mladen Zec: – A legfiatalabb temerini polgármester vagyok, 
mindössze 32 éves. Két gyermekem van és szeretném, ha itt élhet-
nének. Ez motivál cselekvésre. 
Megválasztásomat kitüntetésnek 
veszem, amely nagy felelősség-
gel jár. Szeretném folytatni azo-
kat a beruházásokat, amelyek-
be három-négy évvel ezelőtt 
belekezdtünk. Ezek a szennyvíz 
csatorna, a víztisztító és az új 
vízvezeték építése. Szeretném 
a Járek és Újvidék közötti utat 
négy sávosra szélesíteni, és a 
Temerint megkerülő utat megépí-
teni, valamint a helyi úthálózatot 
fejleszteni, felújítani. Az elmúlt 
években sokat fordítottunk az is-
kolák felújítására, ezt szeretnénk 
folytatni. 

PáSzTor róBErT: – Úgy vélem, hogy a következő mandá-
tumban könnyebb lesz a dolgom, mivel a képviselő-testület csak-
nem ellenzék nélküli. A munkamódszeremen nem fogok változtatni, 

az ügyrendi szabályzatot szentírásnak 
tekintem, amitől nem fogok eltérni. Az 
igazi testületi munka most kezdődik a 
különböző munkatestületek, bizottságok 
kinevezésével. Arra számítok, hogy tíz 
napon belül lesz egy-két ülésünk. Meg 
kell tárgyalnunk a községi költségvetés 
hat havi megvalósítását, de szükség mu-
tatkozik a költségvetés módosítására is, 
mivel a koronavírus okozta intézkedések 

bizonyos források átcsoportosítását igénylik. Amit ígérhetek az az, 
hogy a tervezett beruházások nem fognak leállni. Igen széles és 
sokrétegű az új felállású, haladók vezette községi koalíció, aminek 
része a VMSz-VMDP magyar koalíció is. Ebből adódóan fő felada-
tunknak tartjuk a magyar érdekek képviseletét.

G. B.

Folytatás az 1. oldalról
A továbbiakban Milica Milankov személyében kinevezték a képvi-

selő-testület titkárát, akinek ez már a harmadik mandátuma. Ezután 
került sor az új polgármester és helyettese, valamint a községi tanács 
tagjainak megválasztására. Titkos szavazással Mladen Zec (SNS) lett a 
polgármester, aki javasolta, hogy helyettese Dejan Bradaš (SNS) legyen, a 
tanács tagjai pedig Mira Rodić (SNS), dr. Vladimir Kubet (SNS), Dragan 
Bjeljac (SNS), Milka Jurić (PS – Egységes Szerbia), Slavko Todorović 
(SPS), Stanislav Tomišić (POKS – Koalíció a Szerb Királyságért) és Urbán 
Izabella (VMSZ). Ezzel tulajdonképpen csaknem ellenzék nélküli lett a 
képviselő-testület, mivel csak a Szerb Radikális Párt és a Vajdasági Front 
1-1 képviselője vonult ellenzékbe.

Mivel a képviselők közül többen a községi tanácsba kerültek, mások 
visszaadták mandátumukat, helyettük a jelöltlistákról hitelesítették az új 
képviselők mandátumát. Az ülés befejezéseként Jasna Alić személyében 
kinevezték a Szociális Gondozói Központ igazgatóját.

G. B.

Megalakult a képviselő-testület Nyilatkozatok

Mladen zec

Pásztor róbert

Szigorú vagyonellenőrzés
A Novosti értesülése szerint jövő év márciusától szigorúan ellenőriz-

ni fogják a politikai tisztségviselők, a vállalkozók és bárki más vagyo-
nának eredetét. Aki nem tudja bizonyítani vagyona eredetét, illetve azt, 
hogy az ingatlanja, a pénze vagy a gépjárműve törvényes úton került-e 
a birtokába, szigorú büntetésekkel és óriási adóval számolhat. Például 
azok a jogi személyek, melyek nem szolgáltatják be a kért adatokat az 
adóhivatalnak, 100 000-2 000 000 dinárral lesznek büntethetők, míg a 
magánszemélyek 50 000-150 000 dinárral. Érintettek lesznek azok is, 
akik nem tudják pénzük és vagyonuk eredetét bizonyítani, vagy ha három 
egymást követő évben 150 000 eurónál nagyobb a különbség a vagyonuk 
és a bejelentett jövedelmük között.

A vagyon eredetének megállapításáról és a különadóról szóló törvény 
szerint, amelyet februárban fogadtak el és március 11-én lépett életbe, a 
törvénytelen úton szerzett vagyon felderítésével az adóhivatal szakosított 
osztályát bízzák meg. A csapat már megalakult – nyilatkozták az adóhi-
vatalban a Novosti napilapnak.

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

PODUNAVAC (Belegiš)–
SLOGA 1:0 (0:0)

Sokáig gól nélküli döntetlen volt 
állás, majd a játékvezető a 82. perc-
ben büntetőt ítélt, amelyet a hazaiak 
értékesítettek. A temeriniek nem ér-
tettek egyet azzal, hogy tizenegyest fúj-
tak ellenük, ezért a kapott gól után a 
fűre ültek, és nem voltak hajlandóak 
folytatni a küzdelmet. 

A Sloga két vereséggel utolsó a 
táblázaton. A harmadik fordulóban, 
szombaton 16 óra 30 perces kezdet-
tel a Borac (Šajkaš) vendégszerepel 
a kolóniai pályán.

MLADOST–CEMENT 
(Belcsény) 3:0 (2:0)

Nem mindennapi találatot ért el 
Vukmanović, a járekiak labdarúgó-
ja, aki az első félidőben 45 méterről 

emelte át a belcsényiek kapusát. A 
hazai csapat a második bajnoki ta-
lálkozóját is megnyerte, és mivel ki-
váló, 9:2-es a gólaránya, az első he-
lyet foglalja el a táblázaton.

A Mladost vasárnap Kátyra uta-
zik, ahol 16 óra 30 perctől a Jugović 
ellen játszik.

Újvidéki liga

TSK–TITEL 8:0 (4:0)
Zárt kapuk mögött, gólzápo-

ros győzelemmel kezdte meg az új 
bajnoki idényt a temerini csapat, 
amely a fölényes diadalnak köszön-
hetően az első forduló után a táb-
lázat élére ugrott.

A 12. percben Pupovac végez-
hetett el egy szabadrúgást, ami után 
az egyik titeli játékos öngólt vétett. 
A 21. percben ismét Pupovac ké-
szítette elő a találatot, Stričevićhez 
passzolt, aki 12 méterről a hálóba 
lőtt. Nem sokkal később Pupovac 
már mesterhármasnál járt a gól-
passzokat illetően, átadása után 
Grahovac növelte a temeriniek 

előnyét. A negyedik hazai talála-
tot Kljaljić szerezte a 33. percben, 
a titeli védők megfeledkeztek róla 
a tizenhatosban, ő pedig a bal al-
sóba lőtt.

A 61. percig kellett várni az ötö-
dik találatra, amikor Grahovacot 
szöktették, a támadó pedig egy csel 
után kilőtte a hosszú sarkot. Két 
percre rá Grahovac már az előkészí-
tő szerepét vette át, bal oldalról ívelt 
az ötösbe, a csereként beálló Miavec 
pedig közelről a felső léc alá vágta a 
labdát. Egy másik cserejátékos, Grlica 
rúgta a hetediket, míg a végeredményt 
Miavec állította be, aki a 87. perc-
ben egy szabadrúgás után ért ügye-
sen a labdához, becsapva a vendé-
gek kapusát.

A mérkőzés sportszerű volt, a já-
tékvezető egyetlen lapot sem mutatott 
fel. A hazaiak megérdemelten nyertek 
nagy különbséggel, és csak remélni 

tudjuk, hogy a következő fordulókban 
is ilyen teljesítményt nyújtanak.  

A TSK tegnap (szerdán) a kovilji 
Šajkaš ellen játszott Temerinben, 
szombaton pedig 17 órai kezdettel 
a Veternik vendége lesz a harmadik 
fordulóban. 

TSK: Vojvodić, N. Nikolić 
(Knežević), Varga, Stričević (A. 
Nikolić), Bobot, Kojović, Kosić, Kljaljić 
(Mirilović), Pupovac (Miavec), 
Grahovac, Novaković (Grlica).

A TSK továbbjutott az Újvidéki 
kupa második fordulójából, hiszen 
1:1-es döntetlen után tizenegyesek-
kel, 5:3 arányban felülmúlta a vendég 
đurđevói Bačkát. A temeriniek a kö-
vetkező fordulóban Kamenicára utaz-
nak a Fruškogorachoz. A találkozót a 
jövő szerdán tartják 17 órától.

SIRIG–BAČKA (Begecs) 1:0
A szőregi csapat győzelemmel 

kezdte a 2020/2021-es idényt.
T. N. T.
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Kis Kurultáj Temerinben
Sokak sajnálatára az idén elmaradt a Kurultáj – Magyar Törzsi 

Gyűlés, a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőr-
ző rendezvénye, amelyet a tervek szerint augusztus 21. és 23. kö-
zött tartottak volna meg Bugacon. A környező országokban egyre 
romló járványügyi helyzet miatt kellett lemondani a rendezvényt. A 
Kurultájon főleg lovagolni, nyilazni és őstörténeti előadásokat hall-
gatni gyűlnek össze magyar érdeklődők, valamint egyéb „hun és türk 
tudatú” vendégek.

A központi rendezvény ugyan elmaradt, de a helyi jellegű Kurultáj 
rendezvényeket a Turán Szövetség helyi szervezeteinek tagjai a Kár-
pát-medence magyar lakta vidékein szerény számú résztvevővel meg-
tartották. A Délvidéki találkozóra szombaton délután Temerinben ke-
rült sor.

Törteli László, a Hunor Hagyományőrző Egyesület alelnöke az 
esemény szervezésével kapcsolatban elmondta, hogy a járványhely-
zet miatt nem kívánták nagydobra verni a rendezvényt. Tartottak a 
nagyszámú érdeklődő megjelenésétől. Ennek ellenére a résztvevők 
a magyarországihoz hasonló hangulatot igyekeztek teremteni – csak 
kicsiben. 

A délután folyamán volt felvonulás, lovaglás, seregszemle, nyila-

zás, este óriás máglya – szertűz gyújtás, szalonnasütés. A megjelentek 
óbecséről, Törökbecséről, Adáról, Feketicsről és más helységekből 
érkeztek, ahol a Turán Szövetségnek tagjai vannak. Tisztelegtek, há-
lájukat fejezték ki az ősök előtt, akiktől a magyarság hazát, szellemet 
és lelket kapott. A szerben erőt és áldást kértek a magyar nemzetre, 
a turáni rokon népekre, hogy méltók lehessenek a közös elődökhöz 
és példát, hagyományt tudjanak mutatni az utódoknak. A találkozót a 
Hunor Hagyományőrző Egyesület szervezte.

Törteli László üdvözli a Délvidéki Kurultáj résztvevőit

G. B.

A Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap közzétette pá-
lyázatát az idei évi tíz napos ingyenes üdülésre és rehabilitációra. Az 
öregségi, rokkantsági és családi nyugdíjasok, akik a Szerb Köztársaság 
területén élnek, és akiknek nyugdíja nem haladja meg a havi 27 775 
dinárt, 25 előre meghatározott egészségügyi intézménybe és gyógyüdü-
lőbe jelentkezhetnek 

Az ingyenes üdülés magában foglalja az utazási költségeket, bele-
értve az autóbusz, vagy a második osztályú vonatjegy árát. Az Alap fe-
dezi azon gyermekek kísérőinek utazási és tartózkodási költségeit is, 
akik az önálló élet- és munkaképtelenség alapján családi nyugdíjban 
részesülnek, továbbá a nyugdíjas vakok és gyengén látók kísérőinek 
költségeit, amennyiben az illető személyek a Nyugdíjalap költségén re-
habilitációra jogosultak. 

Ingyenes gyógyüdülésre pályázhatnak azok a nyugdíjasok is, akik 
jogosultságokat a hazai és a nemzetközi megállapodások alkalmazásával 
gyakorolják (mégpedig a Nemzeti Bank átváltási árfolyama alapján 1 
euro = 117,5863 dinár), feltéve, hogy az összeadott nyugdíjak összege 
nem haladja meg a 27 775 dinárt.

A jelentkezéshez be kell nyújtania a nyugdíjszelvényt, a nemzet-
közi megállapodások alapján szerzett nyugdíj összegének igazolását 
(bankszámla kivonatot vagy a külföldi társadalombiztosító igazolását), 
a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt (ha a felhasználó rendel-
kezik ilyennel) és egy kitöltött jelentési űrlapot, megjelölve rajta a ki-
választott üdülőhelyet. A gyógyfürdőben való tartózkodásuk során a 
nyugdíjasok teljes orvosi gondoskodásban részesülnek, beleértve az 
EKG-t, a laboratóriumi és szakorvosi vizsgálatokat, valamint legalább 
háromféle terápiát az orvos értékelésének és a gyógyfürdő szakterület-
ének függvényében.

A pályázatokat az egyesületeknek kell benyújtani. A rangsort külön-
külön a nyugdíj típusa határozza meg (öregség, család, rokkantság). 
A rangsort befolyásolja az ellátmány összege, a biztosítás és a nyugdíj-
használat időtartama, mások gondozására és segítségnyújtására való 
jogosultság. Jelentkezni szeptember 7-éig lehet. A jelentkezési lap be-
szerezhető a nyugdíjas egyesületekben, vagy letölthető a pio.rs oldalról. 
Az egyesületi tagság nem feltétel.

G. B.

Nyugdíjasok figyelmébeKezdődik a tanítás
Folytatás az 1. oldalról

Az alsó osztályosok mindennap jönnek iskolába és napi négy órát 
tartanak a tanítók számukra – két váltásban. Tehát az osztályok egyik 
fele fél 8-tól 10 óráig tartózkodik az iskolában, ezt követően takarítás és 
fertőtlenítés zajlik az épületben, majd 11 órától az osztályok másik fele is 
lehallgatja az órákat. A telepi tagozatokon a kis létszám miatt a rövidített 
órák kivételével egyéb változtatásra nem volt szükség. 

A felsősök esetében kicsit összetettebb a helyzet, náluk a kombinált 
oktatási rendszert alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy néhány napot az is-
kolában, néhányat pedig otthonról, online tanulnak majd. Az első héten 
az ötödikesek és a hetedikesek hétfőn, szerdán és pénteken iskolában 
lesznek, a hatodik és nyolcadik osztályosok pedig kedden és csütörtökön 
tanulnak az iskolában, a többi napokon pedig otthonról követik a tanítást. 
A két csoport hetente fog váltakozni. A szabályzat szerint az iskolában fog 
történni minden tudásfelmérés, még azoké is, akik az online módszer 
mellett döntöttek. Tehát felelni, ellenőrzőt, dolgozatot írni mindenkinek 
az iskolában kell majd. 

Ami az óvintézkedéseket illeti, kérjük a szülőket, hogy iskolába in-
dulás előtt mérjék meg gyermekük testhőmérsékletét, lázas gyereket 
ne engedjenek el az iskolába. A szülők nem kísérhetik be az épületbe a 
gyerekeket, de ez eddig sem volt gyakorlat. A gyerekeknek szájmaszkot 
kell viselniük az épületbe való belépéskor, mindaddig amíg a tanterem-
ben el nem foglalják a helyüket. A szünetekben úgyszintén kötelező lesz 
a maszk viselése. Az iskola dolgozói számára úgyszintén kötelező a vé-
dőmaszk használata. 

Újdonság lesz ez mindannyiunk számára. Bízunk benne, hogy gör-
dülékenyen vesszük majd az akadályokat és abban is, hogy a helyzet ja-
vulása esetén visszatérhetünk majd a régi kerékvágásba is. Egyelőre arra 
törekszünk, hogy a szabályoknak megfelelően, a gyerekek biztonságát 
szem előtt tartva, különösebb fennakadások nélkül folytatódjon az iskolai 
munka – mondta az igazgató.

T. D.

KarcSúSíTÁS az VrT-BeN. – Sajtóértesülések szerint, anyagi okok 
miatt több mint 200 dolgozótól kell megválnia a Vajdasági Rádió és Te-
levízió médiaháznak. Olyan fiatal munkatársaknak szűnik meg a mun-
kaviszonyuk, akik jelenleg tiszteletdíjasan, vagy pedig ügynökségeken 
keresztül dolgoznak a VRT-ben. A karcsúsítás a magyar szerkesztősége-
ket is érinti, ezért tiltakozást jelentettek be a várt intézkedések ellen.

Pályázat ingyenes üdülésre
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Új színfoltja van a csütörtöki hetipiacnak. Az óbecsei Cserák László 
ugyanis már huzamosabb ideje itt értékesíti az általa feldolgozott friss 
sertéshúst és a házi készítésű töltelékeket, ínyencségeket.    

– Már egy éve min-
den csütörtökön eljö-
vök a temerini heti-
piacra és a leparkolt, 
hűtőpultokkal felsze-
relt járművemről áru-
lok – mondja Cserák 
László hentesmester 
és egyben piaci eladó. 
– Kialakult a vásárló-
köröm, de minden pi-
acon van új vásárlóm 
is. Állandó vásárlóimat 
minőségi termékeim-
nek köszönhetem. Eddig még senki sem panaszkodott a készítményeimre. 
Aki egyszer megkóstolja a házi készítésű és ízesítésű finomságokat, az 
visszajáró kuncsaft lesz. A piac előtti napon levágott sertés húsát, illetve 
a belőle készített különlegességeket hozom eladásra. A leölt állatok 80 
százaléka saját tenyésztésből való. Csak kivételes alkalmakkor vásárolunk 
másoktól vágóállatot. Elsődleges számunkra a friss és minőségi áru.

– A töltelékek háziasan készülnek, ezért is olyan keresettek. A töpörtyű 
talán a legkapósabb, már a reggeli órákban elfogy, nem tudunk eleget 
hozni a piacra. Kelendő még az abált szalonna, a disznósajt, a májas-, a 
kásás- és a húsoshurka, de a különféle füstölt készítmények is, mint a 
házi kolbász, szalonna vagy a füstölt tarja. Sokan vásárolnak húslevesbe 
való friss csontot, ami talán a kedvező ára miatt is slágertermék.

– Igyekszünk azonos szinten tartani az árakat. Az élőjószág felvá-
sárlási árával azonban lépést tartva tudjuk csak alakítani termékeink 
árait. Például a darált hús kilója 500, a karajé 470, a pljeskavicáé 550, 
a csevapé 600, a csülöké 420, a rostélykolbászé pedig 600 dinár. A tö-
pörtyű kilója 700 dinár. A füstölt oldalas kilója 450, a kásáshurkáé 300, 
a füstölt házi szalonnáé 800, a disznósajté és a húsoshurkáé egyaránt 
400 dinár. Talán a legdrágább a füstölt tarja, melynek 900 dinár kilója. 
A legolcsóbb pedig a friss, húsos csont 50 dináros kilónkénti áron – fe-
jezte be a hentesmester.

Mozgó hentesüzlet
Egy óbecsei mester egy éve piacozik Temerinben

A mozgó hentesüzlet előtt

Cserélik a kiégett LED-égőket a nemrégiben felszerelt fény-
testekben. állítólag az új, 30 vagy 50 wattos égőknek tartó-
sabbaknak és takarékosabbaknak kellene lenniük elődeiknél. 
Felvételünk a minap a túllabarán készült. (M. D. felv.) M. D.

Izzócsere

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.

a vajdasági magyarságról 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a Magyar Szónak adott interjújában a kö-
vetkezőket mondta a vajdasági magyarságról: 

– A Vajdaságot viszonylag jól ismerem. Szegeden tanultam és 
éltem hét éven keresztül. Napi rendszerességgel jártunk át Hor-
gosra, Szabadkára. Ezenkívül én bukovinai székely vagyok, és az 
al-dunai székelyekkel a baráti mellett rokoni kapcsolatok is ösz-
szekötnek. Sokszor látogattam meg őket, a Bukovinai Székelyek 
országos Szövetségének pedig tizenhárom éven keresztül az 
elnöke voltam. Mint polgármester szorgalmaztam, hogy Bonyhád 
és Pancsova testvértelepülési szerződést kössön. Nyugodtan 
mondhatom, hogy az ott dolgozó intézményvezetőkkel, politikai 
vezetőkkel jó kapcsolatban vagyok, szinte baráti viszonyban. 
Nyilván ez is megkönnyíti, hogy a kapcsolattartásom sokkal 
könnyebb, mint más területekkel. 1991 után Szerbia és benne 
Vajdaság olyan nehéz helyzetbe került, amilyenbe egyetlen ma-
gyar nemzetrész sem. Ez végigkísérte a kilencvenes éveket, s 

majdnem egy évtizedig tartott. Amit megszenvedhetett ez a te-
rület politikailag, gazdaságilag és morálisan, azt megszenvedte. 
Most azt látjuk, hogy az összefogásnak, a tenni akarásnak és a 
szorgalomnak köszönhetően, ami az ott élő magyarokat jellem-
zi, ez a nemzetrész ma erősebb, mint sok más Kárpát-medencei 
magyar közösség. Szülőföldjén akar maradni, és élni akar. Ezért 
csak gratulálni lehet Önöknek. reméljük, hogy ez a jövőben is 
így lesz. A vajdasági magyarság hozzáállásával, mentalitásával 
és eredményeivel nagyon sok más magyar közösségnek, jelen 
esetben például a rendkívül nehéz helyzetben lévő kárpátaljai 
magyarságnak példát tud mutatni. Azt a magyar politikai erőt, 
ami most jelen van a Délvidéken, meg kell őrizni. Bácska, Bánát 
és Szerémség nem létezhet úgy, hogy ne éljenek ott magyarok, 
s akár a számarányuknál még erőteljesebben képviseljék ezeket 
a területeket. Az önkormányzatokban ugyancsak fontos a ma-
gyarok jelenléte, mert higgyék el, hogy a szerbek felnéznek az 
erőre. S a magyarokra úgy tekintenek, mint egy nyugati népre, 
akiken keresztül Európába juthatnak, s akiken keresztül kap-
csolatokat tudnak építeni.
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doltam a szakma hátrányaira. Lehet, hogy ez az, 
ami átsegíti az embert az akadályokon.

• Akadályból azonban tavasz óta akad 
bőven, nemcsak nálunk, de mindenütt.

– Éppen a világjárvány első hulláma idején 
zajlott a felújítás, ami egyébként is azt igényli, 
hogy egy rövid időre felhagyjunk a munkával, 
tehát ekkor nem igazán éreztük meg ennek kö-
vetkezményeit. Később azonban annál inkább. 
Kevesebb a külföldről hazatérő vásárló, a me-
dence is zárva van, ahova még más települé-
sekről is szívesen jártak az emberek. Gyakran 
hozzánk is betértek.  

• Merész lépésnek számít az, ha az 
ember e jelen helyzetben terveket sző?

– Szerintem fontos az, hogy az ember tervez-
zen, még akkor is, ha a körülmények olyanok, 
hogy ezt megkérdőjelezik. Szeretnék még egy ki-
sebb munkaeszközt beszerezni, ami pontosabbá 
és gyorsabbá tenné a munkát, továbbképzésekre 
járni, és folyamatosan bővíteni a kínálatot.

Leonóra kislánya, Zoé mindössze tizenegy 
éves, de már most vannak arra utaló jelek, hogy 
egyszer ő is ékszerész lesz. Sok időt tölt a mű-
helyben, jó a kézügyessége, édesanyja pedig min-
denben támogatja őt. Pont úgy, mint ahogyan őt 
támogatták a szülei tizenöt évvel ezelőtt.

ácsi

Már kisgyermekként minden szabad percét 
édesapja műhelyében töltötte, lábujjhegyre állva 
azt figyelte, hogyan dolgoznak a felnőttek, mi-
ként készülnek a különleges tervezésű, minőségi 
arany és ezüst ékszerek. Leonóra ebben nőtt fel. 
Később, amikor már a középiskolába is beirat-
kozott, a nyári szünidőben egyre több feladatot 
bíztak rá. Kifinomultabbá váltak a mozdulatai, 
egyre rutinosabb lett, így az általa készített éksze-
rek is mindinkább megfeleltek az igényeknek, 
megállták a helyüket az üzlet polcain. A szakma 
iránti rajongása egyetemi évei alatt még inkább 
előtérbe került, és talán éppen ekkor született 
meg benne az elhatározás, hogy a szüleihez ha-
sonlóan, ő is ékszerész lesz. Édesanyja nyugdíj-
ba vonulása óta már teljes egészében Leonóra 
irányítja az ékszerboltot, nemrégiben egy teljes 
körű felújításon esett át az üzlethelyiség.

• Kevés olyan kereskedelmi objek-
tum van községünkben, amely hosszú éve-
ken át egy helyen szolgálalja a vásárlókat. 
Ezek egyike a Horváth ékszerüzlet, mióta 
is pontosan?

– Egész pontosan harmincegy éve. A szü-
leim megvásároltak egy lakásrészt, majd igé-
nyeknek megfelelően üzletté alakították át. És 
noha az évek során voltak felújítások, szükségét 
éreztük annak, hogy úgy alakítsuk át a helyi-
ségeket, hogy azok megfeleljenek majd a mai 
kor igényeinek. Kibővítettük az eladóteret és a 
műhelyrészt, több pultot helyeztünk el, ezáltal 
áttekinthetőbbé váltak az ékszerek. A kínálaton 
nem módosítottunk, ezentúl is arany, ezüst és 
Swarovski várja a vásárlókat, de természetesen 
ezek kidolgozásakor szigorúan követjük a leg-
újabb trendeket.

• A Horváth ékszerüzlet története 
azonban az említett 31 évnél sokkal ré-
gebbre nyúlik vissza.

– Édesapám 1966-ban nyitotta meg az üzle-

tet, majd két év múlva édesanyám is csatlakozott 
hozzá, hiszen idővel egyre több munka volt a 
műhelyben és az üzletben. Rengeteg munka és 
anyagi ráfordítás kellett ahhoz, hogy idáig el-
jussanak. Egykoron szinte minden ékszer kézi 
munkával készült méretre és megrendelésre, így 
gyakran előfordult, hogy a határidő tiszteletben 
tartása érdekében a késő esti órákig dolgoztak a 
műhelyben, reggel pedig a szokásos időben nyi-
tottak ki. Valamikor a 
vésés is kézzel történt. 
Az idő múlásával meg-
változtak az igények, 
amíg évekkel ezelőtt 
mindössze néhány mo-
dell közül választhattak 
az üzletbe betérők, ma 
már egyedi ékszereket 
igényelnek, és széles 
kínálattal kell rendel-
keznünk, hogy lépést 
tudjunk tartani a di-
vattal.

• Ez a feltétele 
annak, hogy az üz-
let fenn tudjon ma-
radni a piacon?

– Véleményem szerint minden üzletnek 
saját vásárlói köre van, így nekünk is. Ezt 
próbáljuk megtartani, és természetesen bő-
víteni. Egy bolt akkor tud konkurens marad-
ni, ha követi az emberek igényeit, minőségi 
munkát ad ki a kezéből, és pénztárcabarát 
árakat kínál.

• Tizenöt éve csöppentél bele ebbe a 
világba, tizenkét éve vállalkozóként te-
vékenykedsz.

– Úgy érzem, hogy szerencsés ember vagyok, 
amiért azt tehetem, amit szeretek. Az elmúlt évek 
során mindig bizakodó voltam, soha sem gon-

Interjú Horváth Leonórával, a felújított 
Horváth ékszerüzlet vezetőjével

Azt tehetem, amit szeretek

Horváth Leonóra ékszerész a felújított üzletben

APróHIrDETÉSEK
• Eladó 4,75 hold föld a Gyórgyában. Telefon: 063/88-
222-45.
• Csutka eladó. Telefon: 063/85-41-556, 021/841-348.
• Takarítást, vagy idősebb személy gondozását, ápo-
lását vállalom több évi tapasztalattal. Tel.: 021/842-
890 (16 és 20 óra között).
• Malacok és hízó eladó. Telefon: 063/77-93-053.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 204., telefonszám: 
063/523-746.
• Nőbetegek ápolását vállalom, napi 4–5 órára. Tele-
fon: 060/719-30-65. 
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca elején, a kertek 
végén. Telefon: 063/8-554-326 (Balázs János).
• Eladó 250 amperos háromfázisú hegesztőkészülék, 
gyári, kerekeken gurul, üzemképes. Telefon: 063/84-
09-854.

• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy régi, fából készült 
talicskát (trágyahordó) keresek megvételre Temerinből 
vagy környékéről. Tel.: +381-54- 62-162.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. emeleti lakás 
Temerin központjában, új építésű épületben. A la-
kás bejegyzett, befejezett és azonnal beköltözhető. 
Telefonszám: 064/40-55-431. 
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó javítását és sze-
relését vállalom. Telefon: 62/78-2002.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Telefonszám: 
062/78-20-02.

• 5-6 hold földet vennék. Érdeklődni: 064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó egy 120 fé-
rőhelyes keltető, T-12-es motorkerékpár, hegesztő, 
egy smederevói és egy újabb tűzhely, rongypokróc, 
háziszappan, gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Telefonszám: 840-439.
• A Nagybara-parti Mező-tanya másfél hold szántóföld-
del eladó, valamint a Mező autószerviz műhelye teljes 
felszereléssel kiadó. Telefonszám: 063/507-609.
• Eladó 500 darab használt kikindai 333-as cserép, 
egy villanymotoros morzsoló-daráló valamint egy 
hatos és egy négyes hőtároló kályha kedvező áron. 
Érdeklődni a 064/38-18-971-es mobilszámon.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és min-
den felesleges tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. 
Tel.: 063/8-143-147.
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Családunk az elmúlt mintegy 
négy évtizedben, központi fűtés 
hiányában, úgyszólván már min-
dennel – olajjal, villanyárammal, 
szénnel, fával, földgázzal – fűtött. 
Bármivel történt is a ház mele-
gítése mindig nagy tétel volt a 
családi költségvetésben. A fű-
tőanyagok között talán csak az 
a különbség, hogy a szenet és 
a tűzifát már korábban meg le-
het vásárolni és kifizetni, míg az 
áram és a földgáz számláját ké-
sőbb – havonta.

Tavaly felültem egy apróhir-
detésnek, amelyben kedvező áron 
minőségi tűzifát kínáltak házhoz- 
szállítással. Családom tagjai hi-
ába igyekeztek meggyőzni, hogy 

„olcsó húsnak híg a leve”, be-
ugrottam és vásároltam 10 köb-
métert. Amikor megérkeztek a 
tüzelővel a hatalmas teherautón 
pontosan lemérve megmutatták, 
hogy 10 méter hosszan és egy 
méter magasan felrakott fa a ren-
delésem. Amikor azonban össze-
vágattam, valahogy a szokásosnál 
kisebb helyet foglalt el a fáskam-
rában. A második meglepetés ak-
kor ért, amikor elkezdtünk vele 
tüzelni. Keményfából csak muta-
tóban volt benne. A fűtési idény 
közepén már csak kapirgáltam a 
fáskamrában. Az olcsó húsnak, 
valóban híg volt a leve.

Megtanultam a leckét és meg-
fogadtam, hogy ezentúl csakis fa-

telepről vásárolok, mégpedig úgy, 
hogy előzőleg felkeresem a köz-
ségben levő telepek mindegyikét 
és a látottak, valamint a kapott 
árak alapján döntök. Körsétám a 
telepi lerakatokban kezdtem és 
a kolóniaival fejeztem. Az első 
helyen a bükkfa köbmétere 6000 
dinár, a fuvar a vásárolt mennyi-
ségtől függően köbméterenként 
500–800–1000 dinár. Otthon 
még fel is kell apríttatni a ha-
sábfát, ami köbméterenként még 
legalább 400 dinár. A palettán 
összevágott, összerakott, mint-
egy 1,8 köbméter bükkfa 12 500 
dinárba került. Az ugyanennyi, 
de apróra felvágott (széldeszka 
hulladék), gyújtósnak való bükk-
fa pedig 7500 dinár. A volt Csil-
lag vendéglő közeli fatelepen az 
egy paletta, felaprított bükkfa 11 
800, az egy fadoboznyi (űrmé-

ter?) széldeszka hulladék pedig 
6800 dinár. A fatelep 1000 di-
nárért vállalja a hazaszállítást. 
Több fatelep működik a Kolóni-
án, áraik hasonlóak, de a minő-
ségre oda kell figyelni. Van, ahol 
a raklapon összerakott, felaprí-
tott tűzifa 25 centiméter hosszú, 
de van ahol 33 centiméter, attól 
függően, hogy a méteres tűzifát 
négybe vagy háromba vágták-e. A 
hosszúságon kívül különbözik az 
aprított tűzifa vastagsága is.

A szén ára a tavasz óta vál-
tozatlan. A kolubarai barnaszén 
tonnája 9000 dinár, a kovini 
kockaszéné 9200, a minőségi 
kostolacié 9500 dinár. A köz-
ponti kályhákba való pljevljai 
kőszén tonnája 12 000, a szá-
rított szén tonnája pedig 15 000 
dinár. A fuvar tonnánként 400-
500 dinár.

Megtanultam a leckét
Fatelepi körséta

Ha útja végére ér 
a vándor, mindig 

visszatekint. Talán, hogy 
felmérje a megtett utat, vagy csak hogy kifújja magát. Letörli 
arcáról a verejtéket, sarujáról az út porát, és utoljára felvil-
lantja emlékezetében gyötrő életének legszebb pillanatait.

Mert akadtak hosszú útja során feledhetetlen pillanatok is. 
Olyanok, amelyeket érdemes volt a tarsolyába rejtve, szívé-
be csomagolva tovább vinni. Az utolsó kapunál megpihen-
ve jóleső érzés most ezeket újra számba venni. Ez az utolsó 
visszapillantási lehetőség a nagykapu előtt, amely mögött 
senki sem tudja, mi vár rá. Talán a sötét semmi, amelytől 
annyira rettegünk, vagy valami csodálatosan szép fényesség, 
amely után epekedve vágytunk? Az élettől megfáradt vándor 
ilyenkor újra átkutatja a zsebeit, hogy összeszedje megmaradt 
aprópénzét. Talán jut még egy gyertyára, amelynek fényénél 
utoljára számba veheti letűnt életének legszebb pillanatait.

Olvastam valahol egy legendáról, amely arról szólt, hogy 
számonkérik a túlvilágon a szép pillanatokat, amelyekből 
minden érkezőnek tízet kell felmutatnia, hogy átengedjék a 
kapun. Ez a belépődíj.

Tűnődöm: ha életem tíz legszebb pillanatát kellene át-
vinnem belépőjegyként, ugyan mit vinnék magammal. 

Melyik volt életemnek az a tíz szép pillanata, amely kárpó-
tolhat a földi lét sok-sok gyötrelméért, ádáz küzdelmekért, 
kiszolgáltatottságunkért, olykor-olykor hontalanságunkért? 
Lázasan forgolódom kusza álmaimban: ugyan melyik is volt 
az én szép tíz pillanatom? Keresem, kutatom magamban, 
már mindennel megbékélve, mert, lám, elfáradtam nagyon, 
mire a kapuhoz értem. Zörgetek, öklömmel verem a döngő 
kaput, és hallom is válaszként az Úr égzengésszerű hangját: 
„Mit hoztál, vándor? Vedd elő kincseid!”

Mondanám a nevemet is, de elfelejtettem, itt már nincs 
az embernek neve, és a belépő a szívében megőrzött sok 
csoda. Ezt kell kirakni egy fényes kristálylapra az Úr színe 
elé. Elsőnek a mama magammal hozott mosolyát rakom az 
asztalra. Olyan, akár az őszi alkony bíbora: szelíd és simo-

gató. A szeme meg akár 
az őzé. A mama most is 
rám nevet, itt lehet vala-

hol a közelemben, s én úgy látom őt mindig, ahogyan ültünk 
egykor a házunk előtt a kispadon. Kaphat ennél a mosolynál 
szebbet valaha az ember?

Angyalok raja sürget, rakjam csak szép sorjában a többit 
is. Íme hát a következő szép pillanat, a felejthetetlen, a soha 
vissza nem térő: feleségem egy nevető kis porontyot nyújt 
felém. A gyermekünk! Azóta a derű bennem ez a gyerek. Fo-
gom a kezét, apró kis ujjait állandóan érzem a tenyeremben. 
A jövő! Aztán egy újabb villanás: az unokám haja, amely 
úszik és lebben az égen; nem lehet ennél szebb mennybol-
tozat fölöttünk!

Ürítem a tarsolyomat és a szívemet: állunk az udvarunk 
közepén a temerini házban, és apám átölel. Sírunk. Akkor 
érkeztem vissza a háborúból. Csak ezt tudom kinyögni: hát, 
megjöttem...

Felvillanó képek sora: látom a mamát a baromfiudvaron, 
galambok serege röpköd fölötte. Azóta is úgy kering kép-
zeletemben udvarunk fölött a galambcsapat, mintha engem 
várna haza. De én már nem mehetek, itt állok az Úr kapujá-
ban, rakosgatom a szívemből összegyűjtött kincseimet. Egy 
szeptemberi este, amikor valakivel találkoztam; egy régi csók 
íze a számon. Aztán hirtelen kiürül a tarsolyom.

„Ez csak kilenc!” - dörgi az Úr. „Hol a tizedik?” Nem ta-
lálom. Lyukas volt a tarisznyám? „Hát elvesztetted, te örök 
álmodozó? Akkor menj vissza, keress még valahol egy szép 
percet, s azzal jelentkezz, másképp nem léphetsz be ide!”

Dühösen eldobom üres tarisznyámat. Kiforgatom a zse-
beimet is. Aztán sírva fakadok. „Köszönöm, Uram, 

hogy visszaküldesz abba a gyötrelmes régi világba, nem ad-
hatnál számomra ennél szebb feladatot, nagyobb ajándékot! 
„Becsapódott az orrom előtt a kapu. Felébredtem. Fáradt va-
gyok, öreg és beteg. De végtelenül boldog, mert élek... 

ILLÉS Sándor
( T. Ú. 5/358)

Az élet tíz szép perce

M. D.
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Nagyanyám legszíveseb-
ben búcsú hetében főzte be 
a paradicsomot. Gondol-
nánk, hogy azért, mert az 
ünnepi előkészületek – me-
szelés, takarítás, sütés stb. 
– közepette a háziasszonyok 
idejéből nem futotta a befő-
zésre, és a piacon alacso-
nyabb áron is lehetett para-
dicsomot venni. De ez nem 
így volt, mert nagyanyám 
mindig a saját termésű pa-
radicsomot főzte be. Igaz, 
hogy a családi házuk körül 
nem volt konyhakert, de a 
kukoricaföldön igen. Több 
mint fél évszázaddal ezelőtt 
ugyanis sokan a határban 
termesztették a zöldséget, 
a sárgarépát, a burgonyát, 
a paradicsomot, a babot, a 
sütő- és főzőtököt is. A sok 
vegyszer nem tette tönkre 
a veteményt, s a „horgyák” 
sem járt az ilyen kiskertekbe, 
azaz senki sem lopta meg a 
konyhakerti növények ter-
mését.

Nagyapám volt az, aki 
rendszeresen leszedte a 
paradicsomot, és Betyár-
ral, a kedvenc lovával ha-
zahozta parasztkocsiján a 
nagyanyámnak. Itthon már 
néhány nappal korábban 
megkezdődtek az előkészü-
letek. Nagyanyám és édes-
anyám beáztatta az ásott kút 

mellé tett teknőben a gyö-
nyörű szép fehér, literes 
üvegeket, majd alaposan 
átmosta és asztalterítővel 
bélelt kukoricahordó ko-
sárba sorakoztatta őket. 
Ezenkívül megvásárolták 
a gyógyszertárban a sza-
licil, a hentesüzletben a 
szárított marhabelet, ame-
lyet feldaraboltak, vízben 
áztattak és a forró paradi-
csommal megtöltött üve-
gek szájára simítottak. 
Akkoriban ugyanis nagy-
ritkán került celofán az 
üvegekre, vásárolt kupa-
kokról pedig nem is tud-
tak. Ugyancsak egy tek-
nőt kibéleltek pokróccal, 
azaz előkészítették a he-
lyet, hogy a forró üvegek 
azonnal bekerülhessenek 
a szárazgőzbe. Az előké-
születek sorába tartozott a 
kotlaház és a kotla (nálunk 
csak így és nem üstnek ne-
vezték) rendbehozása, elő-
készítése és a tüzelő odaké-
szítése is. Megtörtént, hogy 
az utóbbiak elvégzése el-
maradt, ha a szomszédasz-
szony már befőzte a paradi-
csomot és összeszerelve, 
rendbehozva állt udvará-
ban a kotlaház a kotlával. 
Ilyenkor az előkészített dol-
gok mindegyike, beleértve 
a megmosott és feldarabolt 

paradicsomot is, átkerült a 
szomszédba.

A paradicsom befőzés 
menete, függetlenül attól, 

hogy otthon vagy a szom-
szédban történt, ugyan-
az volt. A kotlában a jól 
megfőzött paradicsomot 
nagyanyám hagyományos 
paradicsompasszírozón át-
passzírozta, majd a tiszta le-
vet visszaöntötte a kotlába, 
hogy felforrjon. Ha már el-
forrt teljesen a habja, édes-
anyám megkezdte a forró lé 
üvegekbe töltését. Mert ez 
az ő feladata volt, és sen-
ki sem tudta úgy elvégezni, 
mint ő. Egy nagyobb méretű 
tál aljára állított 3-4-5 üve-
get és tölcsér segítségével 
öntötte a merőkanállal/lite-
res, füles fémbögrével kivett 
forró paradicsomlevet az 
üvegekbe. Először minden 
üvegbe csak kevés levet ön-
tött, hogy felmelegedjenek 
az üvegek. Nagyanyám ra-
gasztotta a vizes marhabelet 
a teli üveg szájára és helyez-
te őket a pokróccal kibélelt 
teknőbe. A forró lé üvegekbe 
töltése volt a legnehezebb 
feladat, de édesanyám ehhez 

nagyon értett. Csak nagyon 
ritkán történt meg, hogy 
töltéskor elpattant egy-egy 
üveg. Gyerekként a paradi-
csom befőzés minden fázi-
sánál ott voltam, és élvez-
tem minden feladatot. Ha a 
szomszéd rozi néninél volt 
a paradicsom befőzés, akkor 
az ő unokája is társult hoz-
zánk. Mindketten szívesen 
pózoltunk édesapjának, aki 

megörökítette a paradicsom 
befőzést a Banko-ház udva-
rában.

Az elmúlt évtizedek so-
rán, mint annyi minden, a 
paradicsom befőzés módja 
is megváltozott. Édesanyám 
szívesebben vásárolt a kol-
légáim által Kúláról hozott, 
frissen préselt paradicsom-
léből, amelyet csak fel kel-
lett forralni és üvegekbe 
tölteni. Jómagam inkább 
a paradicsomdarálón leda-
rált lé feldolgozása mellett 
döntöttem. A klasszikus, fe-
hér, literes üvegek helyett 
is szívesebben töltöm a 
paradicsomlevet csavaros 
tetejű, literes, úgynevezett 
lekvárosüvegekbe. Amióta 
pedig nincs hol megtermel-
ni a paradicsomot, gazda-
ságosabb megvásárolni a 
tetracsomagolású paradi-
csom-ivólevet. Még akkor 
is, ha tudom, hogy a házi 
készítésű talán jobb, de az 
idő múlásával változnak 
szokásaink is.

Paradicsom befőzés 
búcsú hetében

Nagyapám kedvenc lovával hozta haza parasztkocsiján 
a kukoricaföldön termett befőznivalót

Paradicsom befőzés Bankoéknál. A kislány, Magdolna, cikkünk szer-
zője, mellette Dénes, a fényképész kisfia (Banko Pál felvétele, 1962)

mcsm

aSavanović kertészetben
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti 
növények, szobanövények: Schefflera, Benjamin fikusz, 
100 fajta kaktusz.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 
(a vasúti átjárónál) tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 
beültetés: 063/19-16-169
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volt, hogy kénytelenek voltunk valami más meg-
élhetés után nézni. Volt egy nagyon jól tejelő 
tehenünk meg egy borjúnk. Az öregebb, régeb-
ben Újvidéken piacozó tejesasszonyok Németh 
Julis néni és a Varga Franci néni rábeszéltek, 
hogy menjek velük én is piacozni. Így én is el-
kezdtem járni Újvidékre. Biciklivel, mint azok 
a kofák és munkások, akik nem akarták vagy 
nem bírták a drága vonatjegyet fizetni. Odafelé 
magunk mentünk, visszafelé a munkásokkal 
együtt jöttünk. Hajnalban kellett indulnunk a 
helyfoglalás miatt. Mi a Futaki úti piacra jár-
tunk, amelyiknek abban az időben más be-

osztása és elhelyezkedése volt, mint most. Az 
asztalok a Futaki utcán hosszant a központ felé 
voltak felállítva. Hazafelé megálltunk a római 
sáncoknál/Vaskapunál, megittunk valami me-
leget, mert, ugye nem volt egyszerű az ingázás: 
a befelé menet, a piacon állás órákon át és 
a hazafelé út. Pihenésre, felmelegedésre volt 
szükségünk, télen különösen. A nők akkor még 
nem viseltek nadrágot, csak a nejlonharisnyát 
legfeljebb. Ezt szenvedem most a lábaimmal 
meg a térdeimmel. Merthogy huszonkét évesen 
illett, hogy felhúzzam a nejlonharisnyát, meg a 
rövid szoknyát. Az idősebb asszonyok amikor 
meglátták a hidegtől piros, kék és tarjagos lá-
bunkat, azt kérdezték tőlünk:

– Milyen a ti lábatok, tán megsütöttétek?
–  Dehogyis, megfagyott! 
– Oszt nem fáj? 
– Ugyan már, dehogy fáj. 
– Majd fáj lesz, ha megöregszel!
Akkor nem fájt, de most aztán igen, most 

nagyon fáj. Ez a biciklis kofáskodás 1954-ben 
kezdődött és 1958-ig tartott. A hetvenes években 
aztán néhány évre újra elkezdtem piacozni, de 
akkor már autóbusszal.

Vége

Varga Franciska: – Az édesanyám is járt 
biciklivel az újvidéki piacra, és amikor az évei 
miatt nem bírta a biciklizést, leváltottam. Zséli 
Margit javasolta, hogy menjek én is Újvidék-
re, mert ott többet lehet kapni, mint itthon a 
csarnokban. Igaza volt. Kedvet kaptam a pia-
cozáshoz, tovább is csináltam, mint az anyám. 
Túrót, tejfölt, öntött túrót, vajat, tojást és pucolt 
baromfit vittem a piacra. Mindig igyekeznünk 
kellett, korán menni, hogy odaérjünk a helyünk-
re, a Halpiacra, mert oda jártunk. Sokan jártak 
máshonnan is, Budiszaváról, Goszpodincáról, 
de Temerinből is. Innen a Varga Somogyiné, 
az Ilonka, a Bujdosó Margit, a Ternovácznak 
az anyja, Örzse néni, és mások. Közülük már 
sokan meg is haltak. Biciklivel jártunk. Én ál-
talában 25-30 kilós teherrel péntekenként jár-
tam piacra. Azzal, amit hét közben össze tudtam 
szedni. Nagyon sokáig jártunk biciklivel akkor 
is, amikor télen sok hó esett reggelre. Akkor 
nagyon nehezen lehetett közlekedni és még ko-
rábban kellett a kövesúton elindulni. Tolni a 
biciklit, vagy csak próbálkozni. Ha jött valami 
jármű, autó vagy autóbusz, akkor megálltunk, 
félreálltunk és utána a busz nyomában egy ki-
csit könnyebb volt a haladás. Kevés busz meg 
autó közlekedett akkor. Utóbb már autóval is 
jártam, egy időben a lányom is vitt a piacra, de 
a Koroknai Karcsival is jártam bizonyos ideig. 
Most nyugdíj nélküli öregkoromat nyomorék-
ként élem, nehezen járok, fájnak a lábaim, a 

hóban, hidegben és a forróságban való bicikli-
zéseknek és piaci álldogálásoknak ez az ára.

Varga Somogyi Ilona: – Az ötvenes évek 
elején kiléptünk a szövetkezetből, ahova muszáj-
ból mentünk be. Maradt egy kis földünk, amit 

nem vettek el tőlünk, de akkor katasztrofális 
szárazság sújtott bennünket. A Nagybarában 
alig volt víz, a búzatermés pedig annyira gyatra 

Mesélő magnószalagok 

Karikázó kubikosok, 
ingázó kofák, utazó diákok (3.)

Egy falu a város árnyékában

A temeriniek međugorjei zarándoklata során (1980) kirándulást tettek Dubrovnikba. 
A patinás város főutcája, a Stradun nyugati végében található a 16 oldalú onofrio-
ivókút, amit onofrio della Cava nápolyi mesterember épített 1438-ban. De mint a 
város nagy része, ez is elpusztult az 1667-es földrengésben, ma helyreállított álla-
potában látható, a turisták szívesen időznek a közelében. A képen Međugorjéba za-
rándokolt temeriniek az ivókút lépcsőin otthoni uzsonnát fogyasztanak, jobb oldalt 
Varga Somogyi Ilona és szomszédasszonya Vargáné Tóth Franciska.

-aJó-

Tojás  8-14 din/db 
zöldség 100-120 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/5 kg
Szárazbab 220-300 din/kg
zöldbab 250 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Káposzta 50 din/kg
Paradicsom 50-100 din/kg
Karfiol 200 din/kg
Padlizsán 100 din/kg
zeller 80-100 din/db
Paprika 70-100 din/kg
Uborka 50-100 din/kg
Spenót 200-220 din/kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma 300-400 din/kg
Tök 60-70 din/kg
Cékla  50-60 din/kg
Szőlő 100-120 din/kg
Alma 50-100 din/kg
Nektarin 70-80 din/kg
Őszibarack 80-100 din/kg

Szilva 60-70 din/kg
Málna 300 din/kg
Körte   100-120 din/kg
Citrom 200-220 din/kg
Görögdinnye 25-30 din/kg
Sárgadinnye 50-60 din/kg
Dióbél 800-900 din/kg 
Mák 600-700 din/kg
Méz 600-1000 din/kg
Csemegekukorica 20 din/db
Szilvapálinka 500 din/l
Paradicsomlé 150 din/l

PIAC, 2020. VIII. 23.

A Temerini Újság székhelye: 
Petőfi Sándor u. 70.

Internetcíme: dujmo2@gmail.com. 
Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307

Lapzárta: kedd 12 óra. 
Kérjük ügyfeleinket, hogy legkésőbb 

a jelzett időpontig adják le 
hirdetésüket, információikat.
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A Temerini Újság március 5-ei szá-
mában fejeztük be a kertészlaposi dűlők 
tanyáinak ismertetését. A továbbiakban 
néhány folytatásban a csúrogi út menti 
tanyákkal foglalkozunk. Az adatokat gyűj-
tötte és az írás szerzője ÁDÁM ISTVÁN.

1. dűlő
 alexander  Nándor (Ferdinand)
Kővágó Károly kézzel rajzolt térképén 

(T. Ú. 5., 1295. sz.) az Alexander tanya a ken-
dergyártól keletre  van megjelölve. Az objek-
tumról ma már csak annyi ismeretes, hogy a 
német lakosság elűzését követően akárcsak 
a többi államosított tanya, ez is közprédává 
vált.     

 Balogh Mihály tanyája
Balogh Mihály, egykor Budapesten szol-

gáló csendőr felesége, Basa Mária 1927-ben 
a kendergyár és a becsei út közötti hét és 

fél hold területű 
szántóföldjén ta-
nyát épített sző-
lőskerttel és gyü-
mölcsössel, majd 
ott faiskolát léte-
sített. Mint sok 
más családban, 
itt is a feleség 
volt az új vállal-
kozás kezdemé-
nyezője. A ker-
tészet számukra 
nem számított 
idegennek, hi-

szen nagybácsijuk, Balogh Mihály, Temerinben 
elsőként, már az 1800-as évek végén foglal-
kozott a mezőgazdaság ezen ágával.    

Mihály korai halála után a kertészetet két 
fia, Szilveszter és Mihály folytatta. A földet szét-
osztották. Mihályé lett a tanya az istállóval, 
ahol lovakat, és egy rövid ideig tehenet is tar-

tott, tőle nyugatra pedig testvére birtoka volt. 
Szilveszter a faluban élt, a földjén csak egy kis 
kunyhó állt, ahol a szerszámokat tartotta, és 
ahova behúzódott rossz idő esetén. Művelt, 
írástudó ember volt. Mezőgazdasági témájú 
írásai a Temerini Újságban jelentek meg.  

Mihály a tanyát az 1950-es évek elejéig 
lakta, ugyanis ekkor családjával beköltözött 
a faluba. Ezt követően a tanyán ideiglenesen 
Mihály lánya, Irén és veje, Kókai Sándor gaz-
dálkodott. 

Miután Mihály végrendelkezett, a tanya 
másik lányáé, Eszteré lett, aki párjával, Hevér 
Ferenccel egy ideig a szomszédságukban levő 
Túrós csárdát is üzemeltette. Hevérék néhány 
év múlva Szabadkára költöztek, az ingatlant 
eladták Varga Tibornak, aki az 1990-es évek 
elején a kendergyár betelepítésekor túladott 
rajta. Az egykori tanya helyén ma fűrésztelep 
működik.

 3. dűlő
Kühner Hans (Hanzi) tanyája

Az előző századfordulón mintegy tíz mé-
terre a csúrogi úttól épült fel Kühnerék ta-
nyája. A lakóépület nem volt nagy, viszont a 
tanyaudvar nagysága meghaladta az átlagost, 
ugyanis a gazdasági épüle-
tek mellett nagy kiterjedésű 
kazlak és szárkúpok is helyet 
foglaltak.

A tanyagazda nem lakott 
a tanyán, gazdaságát a Bika 
közi (ma Marko Orešković 
utca) házából irányította. A 
szálláson több éven keresztül 
Szántai Ferenc  gazdál-
kodott harmadosként, 
akinek a faluban élő 
családja aratás, csép-
lés és egyéb nagyobb 
munkák alkalmával 

Balogh Szilveszter

Kühner-tanya

  A Csúrogi út menti tanyák
Temerin eltűnt tanyavilága

kiment segédkezni. Egyik alkalommal aratás 
előtt az unokát, az akkor 7-8 éves Bábi Szil-
vesztert azzal bízták meg, hogy a tanya körüli 
búzaföldben szárízíkkel jelölje meg a gyöngy-
tyúkfészkeket, nehogy az aratógép kárt tegyen 
bennük. 

Bábi Szilveszter így emlékszik vissza gye-
rekkorára: 

„1944 őszén, amikor a németeket elűz-
ték Temerinből, a jószágot, amelynek egy-
harmada a miénk volt, hazahajtottuk. A 
bútorok jelentős részét hazapakoltuk, de 
lovainkat nem sikerült megmentenünk, 
ugyanis a katonaság rekvirálta őket. Többek 
között a Betyár nevű lovunkat is elvitték, 
amely egyik alkalommal, amikor Járekról 
az Újpusztára vitte az élelmet, Tullabarán 
haladva fölismerte a házunkat és befor-
dult elénk. Miután sikerült bebizonyíta-
nunk, hogy az igavonó a mi tulajdonunk, 
hazakerült.”

Kühnerék hátrahagyott tanyáját a szövetke-
zet lebontotta, a földjüket pedig kiosztották a 
délszláv telepesek között. 

Á. I.

A csúrogi úti tanyák helyrajza, térképkivágás

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

Tel.: 063/511-925

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

(Folytatjuk)
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás 
és nyugalom.

Úgy őrzöm emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel.

Emlékét őrzi 
szerető párja, Rozália

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy itt 
hagyott bennünket szere-
tett édesanyánk, anyósunk, 
mamánk és dédink

MATUSKÁNÉ 
ZSÚNYI Borbála 

(1941–2010)

Az élet véget ér, 
de az emléked 
szívünkben örökké él.

Szeretett családja

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

MEGEMLÉKEZÉS

NOVÁK László 
(1959–2020. 8. 24.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

BóKA László 
(1956–2020. 8. 20.)

JAKUBEC János 
(1931–2020. 8. 21.)

Miserend
28-án, pénteken 8 órakor: 
†Lukács Ágoston, Mészáros, 
a Lukács és Mészáros család 
elhunytjaiért. Este 7 órakor 
horvát nyelvű szentmise.
29-én, szombaton 8-kor: 
a hét folyamán elhunyta-
kért; †Nagy József és Novák 
Borbála, a Nagy és a Novák 
nagyszülőkért, id. Nagy Zol-
tán és Varga Mária, a Nagy 
és a Varga nagyszülőkért, 
valamint: †Vajdáné Püspök 
Piroska és Jánosi Imre lelki 
üdvéért.
30-án, évközi 22. vasárnap, 
a Telepen 7 órakor: Szűzanya 
tiszteletére a Telepi Rft. élő és 

elh. tagjaiért, 8:30-kor: †ifj. 
és id. Papp Róbert és a csa-
lád elh. tagjaiért, 10 órakor: 
Népért.
31-én, hétfőn 8 órakor: Sza-
bad szándék.
1-én, kedden 8 órakor: Sza-
bad szándék.
2-án, szerdán 8 órakor: Sza-
bad szándék.
3-án, csütörtökön 18 óra-
kor: †Mészáros János, Luk-
ács Éva, a Mészáros és a Luk-
ács család elh. tagjaiért.

Egyházközségi 
hírek

• A doroszlói Szűzanyá-
hoz intézett kilencedün-

VÉGSŐ BÚCSÚ

Lacitól 
(1959–2020)

Kedves emlékét 
szívünkben megőrizzük.
Nyugodjon békében!

A Biacsi család

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY Józsefre 
(1924–2005)

NOVÁK Borbálára 
(1927–2012)

Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökre ott marad.”
Soha nem feledünk!

(Reményik Sándor)
Drága szüleink emléke szívünkbe örökre megmarad.

Lányaik: Borcsi és Margitka családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

Két fáradt kezét a munka 
megtörte, az életben sok 
vihar gyötörte, ő soha 
nem panaszkodott, csak 
szorgalmasan dolgozott, 
de a halállal 
megküzdeni nem tudott.

Emlékét őrzi unokája, 
Norbert és párja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

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

Emléked őrzi lányod, 
Rózsa családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

Láttuk szenvedésed, 
könnyező szemed, 
mindig fájni fog, hogy nem 
tudtunk segíteni neked.

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

Nyugodjon békében!

Emléked őrzi lányod, 
Franciska és vejed, Antal

ket szept. 8-ára készülve, 
hétfőn, augusztus 31-én a 
szentmise után kezdjük.
• Egy órás szentségimá-
dást tartunk minden csü-
törtökön az esti szentmisét 
követően. Előre hirdetjük, 
hogy a búcsú napján, szept. 
4-én, a plébániatemplom-
ban egész éjjeles szentség-
imádást tartunk 18 órától, 
Szent Rozália közbenjárá-
sát kérve családjainkért, fi-
ataljainkért, gyerekeinkért, 
unokáinkért.

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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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú harminc éve, 
hogy nincs közöttünk sze-
retett édesanyám, anyó-
som, nagymamánk és 
dédmamánk

MAJORNÉ VAS Piroska 
(1930–1990)

Az idő elmúlik, meg nem 
állhat, az emlékek élnek és 
amíg élünk, őrizzük őket.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk férjem, apunk

SÁNTA Árpád 
(1958–2020)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.

Gyászoló feleséged, Inca 
és fiaid, Gábor és Péter

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 7 éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

SZEKERES József 
(1955–2013)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Szívünkben megmarad szép emléked, 
legyen áldott és békés a pihenésed.

Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben örökre megmarad.

A halál nem jelent feledést és véget, 
míg élnek azok, akik szeretnek téged.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

BANKO Anna 
(1936–2016)

Ne jöjj el sírva síromig, 
nem fekszem itt, 
nem alszom itt. 
Ezer fúvó szélben lakom, 
gyémánt vagyok 
fénylő havon. 
Érő kalász nyári napon, 
szelíd esőcske őszi estén. 
Ott vagyok a reggeli 
csendben, könnyed 
napi sietségben. 
Fejed fölött körző madár, 
csillagfény sötét éjszakán. 
Nyíló virág szirma vagyok, 
néma csendben nálad lakom. 
A daloló madár vagyok, s 
minden neked 
kedves dolog… 
Síromnál sírva meg ne állj, 
nem vagyok ott, nincs halál.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 24-én volt szomorú 17 éve, hogy nincs közöttünk, 
akit nagyon szerettünk, drága Édesanyám és Nagymamám

TALLó (FEJES) Ilona 
(1926–2003)

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.

Legyen áldott és békés a pihenésed
(Waterloo, Ont., Kanada)

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

A plébánia telefonszáma: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú harminc éve, hogy nincs közöttünk

NAGYNÉ PETHŐ Anna 
(1934–1990)

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

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

Fájó szívünk 
fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, 
nem feledünk téged.

Emléked őrzi unokád, 
Tímea és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

Az ő szíve megpihent, 
a miénk vérzik, 
a halál fájdalmát 
csak az élők érzik.

Emléked őrzi unokád, 
Noémi és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól

JAKUBEC Jánostól 
(1931–2020)

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

Emlékét őrzi unokája, 
Artúr párjával és 

dédunokája, Ákos

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szom-
szédoknak, utcabelieknek 
és ismerősöknek, akik sze-
rettünk

JAKUBEC János 
(1931–2020)

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

A gyászoló család



tesztekkel sikerült megoldanunk a 
Magyarországra utazást – mondta 
Balogh Tibor.

– Az országos bajnokságra bár-
ki nevezhet, csak be kell fizetnie a 
nevezési díjat, illetve állampolgár-
sággal kell rendelkeznie. A legjobb 
magyar horgászok mind részt vesz-
nek az országoson, s köztük nem 
könnyű jó eredményt elérni. Nem-
csak párosban zajlik a verseny, 
hanem megküzdenek egymással 
a klubok is, amelyet három páros 

alkot. Nekünk mind a két mezőny-
ben sikerült aranyérmet nyernünk. 
Az első helyszín a fehérvárcsurgói-
víztározón volt, amely egy hatalmas, 
220 hektáros tó. Először horgász-
tunk ott, és mondhatom, hogy elég 
döcögősen kezdtünk. Kevesebb ha-
lat fogtunk, mint sok más csapat, 
de a kifogott pontyok átlagsúlya 
magas volt. A második fordulót a 
desedai tavon rendezték, az egy vad 
víz, és a jellemzője, hogy rendkívül 
nagyokat kell dobni, a halak ugyan-
is a távolabbi részeken vannak. Itt 
teljesen más taktikát használtunk, 
mint a fehérvárcsurgói-víztározón, 
például kis csalikat használtunk. Két 
napig egyetlen kapásunk sem volt, 
csak 49 órányi pecázás után érke-
zett az első kapás, aminek persze 
nagyon megörültünk, de hozzáten-

ném, hogy a többi csapat sem fogott 
sok pontyot. Tudtuk, hogy egy-két 
kifogott hallal sokat előreléphetünk 
a rangsorban, a hajrá szerencsére 
jól sikerült. A harmadik fordulót a 
maconkai tavon rendezték, ahová 
három csapat nagyjából pontegyen-
lőséggel érkezett. Ismertük a tere-
pet, jó taktikát választottunk, már a 
második napon elkezdtük kihúzni a 
nagy halakat, amivel az élre törtünk. 
Sokat kellett dolgozni a kapásokért, 
megterhelő volt, de megérte – me-
sélte Balogh Hunor.

– A csapat úgy tud jól működ-
ni, ha mindenki elvégzi a feladatát. 
Nálunk is megvan, hogy kinek mi 
a teendője. Hunor a távdobó. Én 
inkább az előkészítési munkálatok-
ban veszek részt, a kezére adom a 
felcsalizott botot, míg Tibor a halfá-
rasztást végzi el. Olyan szintre jutot-
tunk, hogy egymásra nézéssel tud-
juk kinek mi a feladata, kiegészítjük 
egymást. Minden versenyen saját 
készítésű bojlival horgászunk. Van 
négy-öt bojlink, amit mindig ma-
gunkkal viszunk. A fehérvárcsurgói-
víztározón például a négy boton 
négy különböző bojlival kezdtünk, 
és amelyik a sikeresebb volt, utána 
azzal horgásztunk. Előfordult az is, 
hogy nappal az egyik, éjjel pedig 
a másik bojli hozott több szeren-
csét. Az etetőanyagunk saját készí-
tésű magmix, amit aromákkal íze-
sítünk. Dobócsővel juttatjuk be a 
vízbe, akár 150 méteres távolságra 
is. A győzelemnek köszönhetően mi 
képviseljük Magyarországot a jövő 
évi világbajnokságon Ukrajnában. 
Úgy tervezzük, hogy az év külön-
böző szakaszaiban elutazunk oda, 
és teszteljük a csalikat. A Magyar 
Országos Horgász Szövetség biz-
tosít majd lehetőséget arra, hogy 
eljussunk a helyszínre és kipró-
báljuk a terepet. Ezzel információt 
gyűjtünk, s ez előny lehet a 2021-
es világbajnokságon – nyilatkozta 
Simon Csaba.
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Az elmúlt időszakban hozzá-
szokhattunk, hogy az Xtra Carp 
Team sporthorgászai jelentős ered-
ményeket érnek el a különféle nem-
zetközi versenyeken. Augusztus de-
rekán újabb sikert jegyeztek, hiszen 
Balogh Tibor, Balogh Hunor és 
Simon csaba megnyerte Magyar-
ország pontyfogó országos bajnok-
ságát. Ezzel nemcsak az aranyérmet, 
illetve a vele járó serleget érdemel-
ték ki, hanem kijutottak a 2021-es 
világbajnokságra, amelyet Ukraj-
nában szerveznek meg. Ők kép-
viselhetik jövőre Magyarországot 
a pontyfogó szakág legrangosabb 
nemzetközi versenyén.

A magyar bajnokság három ál-
lomásból állt: a fehérvárcsurgói-
víztározón, a desedai tavon és a 
maconkai tavon horgásztak úgy, 
hogy mindhárom helyszínen 72 óra 
állt a csapatok rendelkezésére. A 
temeriniek az első versenyen mint-
egy 700 kilogramm halat fogtak, a 
másodikon ennél jóval kevesebbet, 
csaknem 30 kilogrammot, de azzal 
is elsők lettek a saját szektorukban, 
míg a harmadik, augusztusi meg-
mérettetésen hozzávetőlegesen 700 
kilogrammnyi hal akadt a horgukra 
a maconkai tavon.

– Annak nagyon örültünk, hogy 
a harmadik állomást a maconkai 
tavon szervezték, hiszen korábban 
rengeteg alkalommal jártunk ott. 
Gyakorlatilag hazai pályán verse-
nyeztünk, aminek meg is lett az 
eredménye, mivel ott, a hajrában 
biztosítottuk be az első helyet. 
Nagyszerű érzés volt a dobogó te-
tején állni és a Himnuszt hallgatni. 
Attól tartottam, hogy elsírom ma-
gam, nem volt könnyű visszatartani 
az érzéseket, most is könnybe lá-
bad a szemem, ha arra a pillanat-
ra gondolok. Évtizedekkel ezelőtt 
meg sem fordult a fejemben, hogy 
egyszer magyar bajnok leszek, rá-
adásul úgy, hogy a magyar zászló 
lobog felettem, miközben a Him-

nuszt hallgatom. A dobogó tetején 
állva ott volt a gombóc a torkom-
ban. A csapatban én vagyok a rang-
idős, a kapitány is egyelőre, bár ezt 
a posztot a közeljövőben át szeret-
ném adni fiamnak, hiszen most már 
Hunor a húzóember. Párosban és 
a klubok között is megszereztük az 
aranyérmet. Párosnak hívják, mivel 
egyszerre csak ketten horgászhat-
nak. Egy alkalommal lehet cserélni 
a 72 órás megmérettetés során, a 
mi taktikánk pedig az, hogy Hunor 

végig versenyez, neki mindenáron 
ki kell bírnia, mi pedig Csabával a 
versenyidő felénél cseréljük egy-
mást. Hozzátenném még, hogy a 
kiutazásunk elég körülményes volt 
a koronavírus okozta járvány miatt. 
Ez némi keserű szájízt adott, amit 
persze utána jóvátett az első hely 
megszerzése. Rengeteg helyre for-
dultunk azért, hogy a járvány ide-
jén minél könnyebben eljuthassunk 
Magyarországra, de segítséget nem 
kaptunk. Kopogtattam Magyarország 
szabadkai főkonzulátusán, Magyar-
ország belgrádi nagykövetségén, ír-
tunk az illetékes magyarországi mi-
nisztériumnak, hogy méltányossági 
kérelmet kapjunk. Elmagyaráztuk, 
hogy miért lenne fontos nekünk a 
részvétel, de mindenhol hidegvérrel 
elutasítottak bennünket. Végül PCR-

A temerini Xtra Carp Team jövőre részt vehet az ukrajnai pontyfogó VB-n

Balogh Hunor egy 20 kilogramm feletti ponttyal

Irány a világbajnokság!
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