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Szigorítások enyhítése
A községi válságtörzs az elmúlt héten hozott ha-

tározatával hatályon kívül helyezte a helyi vásárok 
megtartására vonatkozó tilalmat. A válságtörzs ha-
tározatban javasolta továbbá a Veljko Vlahović gyer-
mekintézménynek, hogy a tanévet a bölcsődei és 
az óvodás korú gyermekek számára (ötéves korig) 
csökkentett kapacitással kezdje. 

Az óvodába induló gyermekek szüleinek munka-
viszonyban kell lenniük, a gyermekorvosnak jóvá kell 
hagynia azt, hogy a gyerek bölcsődei, illetve óvodai 
csoportban tartózkodhat. Az iskoláskor előtti gyerek-
csoportok létszámát a felére kell csökkenteni, és végül 
a gyerekek két és fél órát tölthetnek az intézményben. 
A csoportos tartózkodáshoz a szülők beleegyezésére 
is szükség van.

G. B.

Hétfőn délután a szokásostól el-
térő külsőségek közepette fogadták 
a tanító nénik a Kókai Imre Általá-
nos Iskola első osztályos kisdiákjait. 
A kialakult járványhelyzet miatt nem 
volt lehetőség az elsősök ünnepélyes 
köszöntésére, így elmaradt a negye-
dik osztályosok műsora, nem voltak 

szavalatok, sem táncok. A fogadás a 
védőintézkedések betartásával, száj-
maszk viselésével az iskolaudvarban 
történt.

Először Sziveri Béla néhány szó-
val köszöntötte a megjelenteket, majd 
Ternovácz István, a Magyar Nemze-
ti Tanács végrehajtó bizottságának tagja 
szólt a gyerekekhez és szüleikhez, a tanító 
nénik pedig névsorolvasással elvégezték az 

osztályok beosztását. Az idén Temerinben 
47 kisdiák (kevesebb mint tavaly, amikor 
56-an voltak) indult magyar első osztály-
ba. Egészségügyi biztonsági okokból az 
iskola központi épületében két csoportra 
kellett osztani az A, és a B osztályt. Az I. A 
osztály tanítónője Pálinkás Éva, az I. B-é 
Móricz Eszter, a telepi I. C-é pedig Fo-

dor Aranka. A Telepen, a kis 
létszám miatt, nem kellett két 
csoportra osztani az osztályt és 
így nem lesz két váltás sem, a C 
osztály marad együtt a járvány 
ideje alatt is.

A központi iskolaépületben 
viszont, ahol nagyobb számú 
osztályok vannak, két csoport-
ra kellett osztani az osztályokat, 
mivel 15 tanulónál nem lehet-
nek többen egy osztályban. A 
tanítás két kezdési időpontban 
történik. Így alakult ki, hogy el-
sőtől negyedik osztályig 30 per-
cesek az órák, az első csoport 
pedig kedden reggel fél 8-ra 

megy az iskolába, és 10.20-ig tartózko-
dik ott. Tizenegy óráig tart a takarítás és 
a fertőtlenítés. Utánuk jön a második cso-
port, akik ugyancsak négyszer 30 percet 
tartózkodnak az iskolában.

Az ötödikesek is megbeszélték az osz-
tályfőnökökkel a beosztást. Az 5. A osztály 
osztályfőnöke Stajer Attila, az 5. B osztály-
főnöke pedig Tóth Krisztina. A felsősöknél 
is osztani kellett az osztályokat. Esetükben 

47 magyar elsős
Megkezdődött a tanév

kombinált oktatás folyik, vagyis az ötödikesek és a hete-
dikesek hétfőn, szerdán és pénteken mennek iskolába, 
és teljes óraszámmal tanulnak, kedden és csütörtökön 
pedig online hallgatják az órákat. A hatodikosok és a 
nyolcadikosok kedden és csütörtökön mennek iskolá-
ba, a többi napokon pedig online tanulnak. A következő 
héten változik a rendszer: az ötödikesek és a hetedikesek 
mennek kedden és csütörtökön iskolába, a többiek pedig 
a másik három napon. Amikor nincsenek az iskolában a 
csoportok, akkor online tanulnak. 

Miután az első osztályosok megismerkedtek a tanító 
nénikkel, Ternovácz István és Sziveri Béla átnyújtották a 
Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomag-
ját, a budapesti Rákóczi Szövetség jóvoltából pedig az 
igen tetszetős iskolatáskát. A Magyar Nemzeti Tanács által 
összeállított tanszercsomag jelentős könnyítés a szülők 
számára. A beiskolázási csomag minden olyan eszközt 
tartalmaz, amire a kisdiákoknak szükségük lesz az isko-
lapadban: füzeteket, rajzlapokat, rajzfelszerelést, tolltartót 
és még egy betűkirakó is helyet kapott benne. G. B.

Ternovácz István és Sziveri Béla átadja az 
MNT beiskolázási tanszercsomagját

A temerini Kókai Imre Általános Iskola negyvenhét elsős magyar kisdiákja a Rákóczi Szövetség tetszetős iskolatáskáival. 
A táskákat Szöllősi Tibor atya a telepi emléktemplomban megszentelte.
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Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke mára (szep-
tember 3-ára) mindössze két pontos napirenddel összehívta a testület 
2. ülését. Napirenden szerepel az állami földek védelméről, rende-
zéséről és használatáról szóló 2020-as évi program meghozatala. A 
képviselők döntenek a munkatestületekbe történő választásokról és 
kinevezésekről is. A testület ülését a színházteremben tartják.

Második ülés

Megalakult a községi tanács
Miután a színházteremben megtartotta alakuló ülését a községi kép-

viselő-testület, Pásztor Róbert (VMSZ) eddigi elnököt pedig titkos 
szavazással egyhangúlag megválasztották a testület elnökének, Mladen 
Zec (SNS) lett a polgármester, helyettese pedig Dejan Bradaš (SNS). 
A polgármester javaslatot tett a tanács tagjai megválasztására, akiket a 
testület szavazattöbbséggel meg is választott.

Múlt hét szerdán megtartotta új összetételében első ülését a községi 
tanács, és kijelölte az önkormányzat reszortfelelőseit. Eszerint az elnö-
kön (polgármester) és helyettesén kívül a tanács hét tagból áll, akik a 
következő beosztásokért felelősek: Mira Rodić (SNS) – gazdaság- és 
mezőgazdaság, Milka Jurić (PS) – költségvetés és pénzügy, Urbán Iza-
bella (VMSZ) – oktatás, dr. Vladimir Kubet (SNS) – városrendezés, 
területtervezés és környezetvédelem, Dragan Bjeljac (SNS) – befektetés 
és közművesítés, Stanislav Tomišić (POKS) – helyi gazdaságfejlesztés, 
Slavko Todorović (SPS) – egészségügyi és népjólét. A reszortfelelősök 
munkaprogramot készítenek maguknak.

Lakás menekülteknek
Mladen Zec polgármester az elmúlt héten átadta a menekültek szá-

mára Szőregen épült tömbház lakásainak kulcsait azoknak, akik ver-
senypályázaton jogot nyertek a használatukra. A tömbház a Szerb Köz-
társaság regionális lakásépítés 
programjának keretében épült a 
veszélyeztetett menekült családok 
lakhatásának tartós megoldására. 
Az épülettömb a település legna-
gyobb épülete, 64 lakóegységet 
alakítottak ki benne.

Az elvégzett munkálatok értéke 
1 millió 475  ezer euró, a költsé-
geket az Európa Tanács Fejleszté-
si Bankja állta. A temerini önkor-
mányzat 3 millió 850 ezer dinár 
értékben építési telket bocsátott 
rendelkezésre, és költségvetési esz-
közökből 40 millió 341 ezer 556 
dinárnyi forrást juttatott a teljes inf-
rastrukturális felszerelésre (transz-
formátor állomás, víz- és gázvezeték hálózati csatlakozás, a környék 
rendezése, utak, közvilágítás). 

Az átadáson jelen volt Ivan Gerginov, a köztársasági menekültügyi 
biztos helyettese, Duško Ćutilo, a menekültek és lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek támogatását végző tartományi alap igazgatója, 
valamint Tanja Kadijević, az állami szektor projektmenedzsmentjének 
képviselője. G. B.

A menekültek számára épült 
szőregi tömbház átadása

Első ülését tartja a községi tanács

A cserkészotthon felújítása
A telepi templom melletti cserkészotthon felújítási munkálatai még 

2018-ban megkezdődtek, és ezekben a napokban már a befejező munká-
latok zajlanak. Nemrégiben sikerült felújítani a teljes belteret, hamarosan 
a padló cseréje következik. A Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére szentelt 
templom felépültét követően a volt telepi kápolnaépületet Szungyi László 
atya, akkori plébános felajánlotta a cserkészeknek, amely azóta is, immá-
ron 22 éve szolgál otthonul számukra. A felújítást a magyar kormány is 
támogatja. Magyar Dániel, a Dél-bácskai és Szerémségi Cserkészkörzet 
elnöke erről a Pannon RTV-nek nyilatkozva a következőket mondta:

– A harmadik szakaszt valósítjuk meg. A falak alsó rétegét, a faburko-
latot és a belső faajtókat kell még befesteni, illetve a padlózatot kell még 
kicserélni, ez utóbbi már idejét múlta, leszolgálta az elmúlt 20 évet.

A cserkész őrs tagjai heti rendszerességgel tartanak programokat a 
cserkészotthonban és emellett az ő feladatuk a templomkert karbantar-
tása is. Jelenleg az ajtókat festik, várhatóan két hét múlva az új padlózat 
is a helyére kerül. Temerinben jelenleg két cserkészcsapat működik 62 
taggal. Teleki Árpád őrsvezető elmondta:

–  A cserkészotthon nekem a harmadik otthonomat jelenti, az iskola 
és a családi ház után. Mivel 2010 óta cserkészkedem, a hétvégéimet itt 
töltöm. Fontosnak tartom, hogyha mi használjuk ezt az otthont, akkor 
mi újítsuk fel, és adjuk át magunkat ennek a munkának. Ezzel nem csak 
magunkon segítünk, hanem a jövő generációján is egyben.

Kezdő vállalkozókat segítő online platform indult a vajdasági gazda-
ságfejlesztési programban. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár a Vállalkozz Vajdaság! elnevezésű online képzési program 
szerdai szabadkai bemutatóján hangsúlyozta: a jelen és a jövő a fiata-
lokon keresztül valósítható meg, rajtuk keresztül lehet nemzetpolitikát 
indítani.

A programot a Kárpát-medencében elsőként, a magyar kormány 
vajdasági gazdaságfejlesztési programját kezelő Prosperitati Alapítvány a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 6 millió forintos 
támogatásával indította. A vállalkozásfejlesztési platform a vállalkozás 
működtetése során felmerülő problémák modellezésével készíti fel a 
kezdő vállalkozókat az előttük álló feladatokra. A programban internetes 
regisztrációt követően bárki részt vehet.

Vállalkozz Vajdaság!

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor u. 70., Internetcíme: 
dujmo2@gmail.com, Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307, Lapzárta: kedd 
10 óra. Kérjük ügyfeleinket, hogy legkésőbb a jelzett időpontig adják 
le hirdetésüket, információikat.

A Fontana SZR kútfúró üzem 
SegédmunkáSt keReS,
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Érdeklődni 16 és 20 óra között a 

063/519-846-os telefonon



TEMERINI ÚJSÁG2020. szeptember 3. 3

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.

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

Tel.: 063/511-925

Templombúcsú napján
Egyházközségi hírek

Pénteken a búcsúi szentmisénk szónoka mons. Nagy József 
pápai káplán, püspöki helynök, a zentai Szent Teréz plébánosa. A lehető-
ség adott minden kedves hívőnek arra, hogy a búcsú napján imádkozzon 
templomunkban, egész éjjeles szentségimádást tartunk 18 órai kezdettel. 
Használjuk ki a lehetőséget, nagy kincs csendben az Úristen előtt időzni.

Búcsú napjára megjelent a Temerini Harangszó új száma. 
Szeretettel adjuk ajándékba a kedves híveknek. Vigyünk azoknak is, 
akik nem jöhetnek el a templomba, valamint akik külföldön vannak. A 
Harangszó ezen számának költségét a plébánia állja. Amennyiben valaki 
szívesen belesegítene, örömmel fogadjuk.

Doroszlói Szentkúti Szűzanya kilenceddel készülünk a 
doroszlói búcsúra minden szentmise után. A járványra való te-
kintettel az idén nem szervezhetünk külön autóbuszt. A szervezők a ma-
gánautókkal való zarándoklat megszervezését ajánlják.

Szerdán délelőtt a vásártéren már szerelték a körhintákat 
és a templombúcsú világi részének megünneplésére szolgáló 
többi vidámparkos eszközt.

Folyik a közvilágítás modernizálása
Az első helyi közösség területének nagy részén fénydiódás (LED) 

lámpákra cserélték az utcai világítás régi izzóit. Varga Flóriánt, a helyi 
közösség titkárát arról kérdeztük, hogy milyen ütemben folynak a mun-
kálatok, és hogy milyen észrevételeik vannak a polgároknak.

– Akárcsak a község egész területén, az első helyi közösségben is 
sokat dolgoztak a közelmúltban  közvilágítás javításán. Az új led lámpák 
felszerelését még a múlt év végén megkezdte a Tim Cop vállalat. A mun-
kálatok második szakasza készült el, ami magában foglalja a főutcától 
keletre eső területeken, való új világítótestek felszerelését. Az említett 
terület valamennyi utcájában felszerelték az új led lámpákat a villany-
póznákra. Egyes félreeső részeken és átjárókon azonban, amelyek nem 
szerepeltek a tervben egyelőre maradtak a régi világítótestek, de vár-
hatóan hamarosan ezt is elvégzik. A lakosok is jelezték, hogy a lámpák 
kissé másmilyen és kevesebb fényt adnak. Ezért ahol csak lehetett, a 
korábbihoz képest több világítótestet szereltek fel, hogy ily módon is ja-
vítsanak a közvilágítás minőségén. Az új fénytestek takarékosak, de ez 
nem old meg mindent és mindenhol. A polgárok észrevételei szerint a 
szélesebb utcákban a járdák továbbra sincsenek megvilágítva. A mun-
kálatok harmadik szakaszában remélhetőleg lesz lehetőség javítani a 
világítás minőségén ezeken a területeken. A felújítási munkálatok be-
fejezésének határideje 2021 vége. Ami a főutcától nyugatra eső terüle-
teket illeti, számos utcában kicserélték a régi világítótesteket, de még 
nem jutottak el mindenhová. Tehát ezen a szakaszon még szerelik az 
új lámpákat.

Milyen észrevételekkel jelentkeznek a polgárok?
– Mint említettem néhány területen még gond van a közvilágítás 

minőségével. Voltak akik jelezték, hogy továbbra sem elég világosak az 
utcák. Ezenkívül előfordult, hogy az újonnan felszerelt lámpák nem vi-
lágítottak. Ennek az erős szél, esetleg vihar lehetett az oka. A kivitelező 
céggel jó az együttműködés, a lakosság által jelentett észrevételekre vi-
szonylag rövid időn belül reagálnak, és helyrehozzák a hibát. Ahol még 
nem cserélték ki a régi izzókat, a hibák kijavítására többet kell várni. En-
nek az a magyarázata, hogy ezt a közművállalat végzi egy adott napon 
és nem külön-külön. Emelőkosarat bérelnek és egyszerre hárítják el az 
összes bejelentet hibát.

A polgárok bátran jelezzék, ha valahol gond van, hogy mielőbb meg-
oldódjanak az esetleges problémák. Ezt megtehetik a helyi közösség 
irodájában, ahol munkanapon fél tíz és tíz óra között megtalálhatnak, de 
akár a helyi közösség telefonján, vagy más formában is jelezhetik, ha 
észrevételük van. Fontos, hogy pontos címet adjanak a hiba helyéről.

T. D.

Korszerűbb, de 
nem egyszerűbb

Aszfaltréteggel látták el a Bora Stanković utcát, a Šešeljgradnak 
nevezett menekülttelepen, amely a volt kendergyár helyén létesült 
az 1990-es években. A munkálatokat munkatársai kíséretében  meg-
tekintette Mladen Zec polgármester, aki az érdeklődőkkel közölte, 
hogy a következő időszakban folytatódik az elsőbbséget élvező ut-
cák aszfaltozása, de igyekezni fognak, hogy azok az utcák is sorra 
kerüljenek, amelyek nem szerepelnek a tervekben. 

Aszfaltréteggel látták el a Buco tanyához vezető kőzúzalékkal 
borított utat is. G. B.

Aszfaltozás

Rollerszabályok 
Egyre több az elektromos roller, amelyek közlekedését Szerbiában 

még nem rendezték törvényileg, közben növekszik a balesetek száma. 
A közlekedésbiztonsági ügynökségben azt mondják, készül a törvény, 
amely szabályozni fogja az elektromos rollerek használatát. Svetlana 
Miljuš igazgató-helyettes szerint az év végéig elkészül. A szlovén mo-
dellt veszik át, amely szerint elektromos rollerrel nem szabad közleked-
ni közúti forgalomban, csak a járdán, mégpedig a gyalogosénál nem 
nagyobb sebességgel, ami körülbelül hat kilométer per óra.

A törvény elkészültéig arra kérik a polgárokat, hogy rollert lehető-
leg a bicikliúton vagy a járdán használják. Ügyeljenek a gyalogosokra, 
különösen a gyerekekre. Vásárlás előtt jó, ha a szülő tájékozódik a 
kockázatokról és a használat szabályairól, a megfelelő védőfelsze-
relés megvételét sem lenne szabad elmulasztani: fényvisszaverő 
mellény, első és hátsó fények, a kerékpárosokra vonatkozó szabá-
lyokhoz hasonlóan.

 (021.rs, Tanjug) 
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JoBB oLdALI KéPÜNKhöZ: Az elmúlt hétvégén az Antero 
tanyán első alkalommal rendeztek lovagoltatással egybekötött 

családi napot. A  temerini Széchenyi István hagyományőrző 
Lovas Egyesület biztosította a lovakat és ők felügyeltek a kis 
lovasokra. A gyönyörű környezetben, jó hangulatban gyorsan 
telt a délután, és újabb gyerekekkel szerettették meg a lovakat 

és nem utolsó sorban  a lovaglást. (V. Z.)

Munkával eltöltött nyár
A rendezvényekre vonatkozó szigorítások ellenére nem zaj-

lott eseménytelenül a nyár a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesületben. Az egyesület elnökétől, Varga Flóriántól megtud-
tuk, hogy ezt a csendesnek mondható időszakot is igyekeztek 
munkával tölteni az egyesület tagjai. 

–  Még az év elején megtörtént a vizesgócok felújítása az egyesületben, 
ami már nagyon időszerű volt. Ezt követően a járványhelyzet miatt sorra 

mondtuk le a betervezett rendezvényeinket és a meghívásokat. Mégis 
örömmel mondhatom, hogy nem állt meg az élet. Az egyesületben mű-
ködő kisebb csoportok igyekeznek próbákat tartani. Közülük kiemelem 
a Berbence zenekart, mert a fiatalok rendszeresen és nagyon lelkesen 
próbálnak. Örömet okoz az is, hogy a fiatalok egyre inkább érdeklődnek 
a népzene és a népi hangszerek iránt. Ezen kívül közösen dolgoztunk, 
munkaakciókat szerveztünk, ezek újabb elemmel bővítették az egyesületi 
tevékenységet. Talajmunkálatokat végeztünk, majd téglaborítást kapott az 
így kialakított padlózat. Jelenleg egy csővázat szerelünk, amely tetőszer-
kezetként szolgál majd. A közös munka eredményeként kerthelyiséget 
alakítunk ki az említett területen, ahol naptól, esőtől védve kellemesen 
társaloghatnak és próbálhatnak, gyakorolhatnak az egyesület tagjai. Az 
egyesület elnökeként is örülök, hogy a fiatal és az idősebb tagok is lel-
kesen és jókedvvel dolgoznak. 

A Csoóri Sándor pályázatok eredményeként közben készülnek az 
új népviseletek, a varrónők dolgoznak rajtuk. A kórusok és a citerá-
sok fogják viselni. Ami a közeljövőben tartandó rendezvényeinket illeti, 
egyelőre semmi biztosat nem tudok mondani. Folynak az egyeztetések 
a Tini fesztivállal kapcsolatban, de ennek megszervezése is, akárcsak a 
többi rendezvényünk az aktuális járványhelyzettől függ majd – mondta 
az egyesület elnöke.

T. D.
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

Nyolc elválasztott törpenyúl eladó.
Ár megegyezés szerint.

Tel.: 064/546-21-62

Családi nap a tanyán

A magyar nyelv és a nemzet 
A magyar nyelv a nemzet létrejöttének, létének, fennmaradásának, 

a nemzeti identitásnak az egyik legfontosabb tényezője – hangsúlyozta 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere A magyar 
nyelv Trianon előtt és után – nyelvi és nyelvpolitikai folyamatok a 
Kárpát-medencében című online konferencián múlt kedden.

– A magyar nyelv az évszázadok során rendkívül keveset válto-
zott, ugyanakkor számos esetben rendkívül komolyan veszélyeztetett 
állapotba került – mondta köszöntőjében Kásler Miklós, az esemény 
fővédnöke a Magyarságkutató Intézet konferenciáján.

Amikor a germanizálás politikai szintre emelkedett, II. József alatt 
Bécsben elindult a magyar nyelv megújításának a mozgalma. „Virágba 
borult a költészetünk, a klasszikus ritmusokról, versformákról 
áttértünk a magyaros verselésre" – idézte fel a miniszter.

Hozzátette: túlléptünk a hivatalos latin nyelvűség korszakán, je-
len pillanatban pedig küszködünk az angolszász szlenggel és azzal 
a történelmi kényszerrel, hogy Trianonban hétfelé darabolták Szent 
István birodalmát és nemzetét.

„Jövőnk záloga, sorsunk biztosítéka az, hogy meg tudjuk őrizni 
nyelvünk identitásképző erejét, tisztaságát, mert világos beszéddel 
lehet tiszta gondolatokat közölni" – hangsúlyozta Kásler Miklós.

Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója 
beszédében a magyar nyelv értékeit méltatva kiemelte annak kifejező, 
ősi és tudásközvetítő jellegét, valamint felhívta a figyelmet a magyar 
nyelvjárások fontosságára, megőrzésére. A főigazgató azt mondta: 
büszkék lehetünk az anyanyelvünkre, amelyre vigyázni kell.

Az egész napos tudományos konferencia előadói között Pomozi 
Péter arról tartott előadást, hogy miért töréspont Trianon a Kárpát-
medencei többnyelvűségi gyakorlatban; Pusztay János Az önmaga 
határolta nyelvről – Terminológia és nyelvi egységek a Kárpát- meden-
cében címmel adott elő, Takaró Mihály pedig a nemzeti alaptanterv 
irodalmi és nyelvi újdonságairól beszélt Trianon tükrében. Emellett 
a konferencián többek között előadás hangzott el a nyelvjárások és 
a köznyelv viszonyáról a kisebbség nyelvhasználatában, valamint a 
felvidéki magyar közoktatás jövőképéről is. (MTI)

Szerelik a csővázat a fiúk
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Gyerekkorom óta ismerem Nemanját, egy 
utcában nőttünk fel, később pedig az általa 
működtetett szórakozóhelyre is eljárogattunk 
hétvégenként. Aztán egyszer csak hirtelen el-
tűnt, évekig nem láttam (utólag kiderült, hogy 
csakúgy, mint sokan mások, ő is hajón próbált 
szerencsét). Majd amikor ismét összefutottunk, 
már nem volt egyedül a szomszéd fiú, egy na-
gyon csinos, színes bőrű leányzóval az oldalán 
sétálgatott. Akkortájt többször 
összefutottam Tracyannal a 
közeli boltban, akinek kez-
detben még a kenyérvásárlás 
is komoly kihívást jelentett, no 
meg az, hogy mindenki meg-
bámulta. Még én is, pedig úgy 
érzem, hogy nyitott vagyok az új 
dolgok iránt és cseppet sincse-
nek előítéleteim. Igaz, ami igaz: 
ilyen figurát nem sűrűn lát az 
ember itt, Temerinben. Időköz-
ben két gyermekük született: 
Mila most három éves, Maxim 
nemrég töltötte be az egyet.

Megbeszéltük a találkozót, 
mert vállalta, hogy mesél arról: 
honnan jött, hogyan alakult itt 
az élete, és milyen nehézsé-
geket okozott számára a beil-
leszkedés. Nemanja a tolmács 
szerepét játssza el, segít abban, 
hogy megértsem, milyen érzé-
sek kavarognak a 35 éves ja-
maicai születésű lányban, aki 
közel tízezer kilométerre van 
a családjától, gyerekkori ba-
rátaitól.

Érdekesen alakult az in-
terjú. Miközben a gyerekek az udvarban lévő 
rögtönzött játszótéren szórakoznak, három 
különböző nyelven gondolkodó ember ül egy 
asztalhoz: 

– A jamaicai Montego Bay-ben születtem, 
ez a sziget második legnagyobb városa. Szüleim 
korán elváltak, mindketten új családot alapí-
tottak, édesanyám Jamaicában maradt, édes-
apám Amerikában él. A középiskola elvégzése 
után turizmus-menedzsment szakon szereztem 
szakképesítést, és több éven át a vendéglátó-
iparban (hotelben és étteremben) dolgoztam. 
Szerencsét próbáltam hajón is, ahol 2015-ben 
megismertem Nemanját. Ezt követően felpörög-
tek az események, minden olyan gyorsan tör-
tént. Egy hónapnyi ismeretség után házasságot 
kötöttünk az egyik közeli templomban. Ez volt 
az egyik feltétele annak, hogy a jövőben is egy 
hajóra kerüljünk. Már akkor komolyak voltak 
a szándékaink, ellenkező esetben nem tettük 

volna meg ezt a lépést – meséli Tracyann, aki-
nek akkor még meg sem fordult a fejében, hogy 
egyszer majd férje szülőfalujában alapít családot. 
Mindezek ellenére a családfő biztos volt abban, 
hogy itt szeretné folytatni a már megkezdett vál-
lalkozását, amit a két órán át tartó beszélgetés 
során többször is kihangsúlyozott.

– Nem igazán ismertük egymást, és azt 
mondta, ha igazán szeretem, akkor repülőre 

szállok, és eljövök hozzá, folytatja a történetet 
a reggae zene őshazájából származó fiatalasz-
szony. – Elképzelni sem tudtam, hogy a térké-
pen hol helyezkedik el Szerbia, de rávett arra, 
hogy belevágjak az ismeretlenbe. Tudni akar-
tam, hogy igaz-e mindaz, amiről korábban me-
sélt, és hogy valóban komolyak-e a szándékai. 
Nagyon szerettem Jamaicát, mindenem megvolt, 
amire vágytam, mind egzisztenciálisan, mind a 
közösség tekintetében. Ott volt a családom, a 
barátaim, volt munkám, csak egy társ hiányzott 
az életemből. Benne ezt találtam meg. 2016-ban 
jártam itt először, majd miután visszakerültünk 
a hajóra, állapotos maradtam, innentől kezdve 
pedig egyértelmű volt, hogy újra vissza kell jön-
nöm ide, Temerinbe. Nagyon nehéz időszak volt 
ez számomra, sehogyan sem tudtam beillesz-
kedni, valamint feldolgozni azt, hogy onnantól 
kezdve fenekestül felborul eddigi életem. Mila 
kéthónapos volt, amikor a férjem visszament a 

hajóra, és a családjának köszönhetően, akik 
vállalták, hogy gondozzák a kicsit, néhány hó-
nap múlva én is utánamehettem. Úgy éreztem, 
hogy abban a pillanatban az volt a helyes döntés, 
még akkor is, ha nagyon nagyon nehéz volt az 
a hét hónap, amit nem töltöttem vele. Sokszor 
úgy éreztem, azzal, hogy gyereket vállaltam, fel 
kell adnom a karrierem, és ezt sehogyan sem 
tudtam elfogadni. Miután tavaly Maxim is meg-
született, egyértelművé vált számomra, hogy a 
hajós munka már a múlté.

• Nyilván nem volt könnyű a beillesz-
kedés, megbántad-e valaha, hogy ilyen 
irányba terelted az életed?

– Néha úgy érzem, hogy igen. De rájöttem, 
hogy minél kevesebbet gondolok rá, annál 
könnyebb. Hiányzik a családom, más a nyelv, 
a kultúra, munkalehetőség is alig akad. Ami-
kor idejöttem, senkit sem ismertem, szerbül 
sem tudtam, az is előfordult, hogy napokig nem 
jöttem ki a házból, mert megbámultak ez em-
berek.

• Nem csak neked hiányzik a csalá-
dod, bizonyára te is nekik. Támogatták 
az elhatározásodat?

– Megoszlanak a vélemények. Sokan úgy 
vélik, hogy jobb életünk lenne Jamaicában, de 
vannak olyanok is, akik szerint Temerin szá-
munkra az ideális hely.

• Mégis milyen eltéréseket tapasztal-
tál, milyen az élet Bob Marley szülőha-
zájában?

– Minden sokkal gyorsabb, az emberek 
nyitottabbak, imádom a sokszínűséget, ami 
körülveszi az embereket. Fontos számukra a 
gesztikuláció, sokat dolgoznak, de úgy érzem, 
hatalmas teret adnak a szórakozásnak is. Egy-
szóval élvezik az életet. Ezzel ellentétben ezt a 
közösséget a lassúság jellemzi. Kevesebbet kom-
munikálunk, ami abban az esetben is érvényes, 
amikor az anyanyelvemen, angolul beszélgetek. 
Az időjárás alakulása talán az egyedüli közös 
téma, amiről órákon át tudnánk csevegni – jegy-
zi meg mosolyogva.

• Most már végleg itt maradtok?
– A férjem maradna, én viszont még tanács-

talan vagyok. Szeretnék ebben az országban 
letelepedni, de jó volna gyakrabban megláto-
gatni a családomat, ami igencsak költséges. A 
szakmámban nem tudok munkát találni, így 
arra gondoltam, olyan után nézek, ahol az angol 
nyelvtudásom kamatoztathatom – hallgatom a 
kétgyermekes anyuka terveit, közben az jár a 
fejemben, hogy egyáltalán nem lehetett könnyű 
dolga eddigi élete során, és hogy igen komoly 
döntéseket kellett meghoznia boldogságuk ér-
dekében.

Most egy jamaicai és szerbiai ételkülönleges-
ségeket kínáló étkezdét működtetnek, ugyanis a 
járvány miatt Nemanja nem mehet vissza a hajó-
ra. Addig, amíg nem állnak helyükre a dolgok a 
világban, a Milojević család itt Temerinben neve-
li gyermekeit, álmodja meg nagyratörő terveit.

ÁDÁM Csilla

A Milojević család: Mila, Nemanja, Tracyann és Maxim

Jamaicáról Temerinbe
Hogyan került Szerbiába Tracyann Tamara Tavares Milojević
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– Egyszerre konzervatívnak és jövőpárti-
nak, technológiapártinak kell lenni – szerintem 
manapság ez az egyetlen járható út. Magyaror-
szág ilyen, lehet Orbántól azért tartanak, mert 
nem úgy énekel, ahogy Brüsszelben fütyülnek 
– mondta Alexander von Schönburg író-újság-
író, a németországi Bild főszer-
kesztőségi tagja, főmunkatár-
sa, Széchenyi István egyenesági 
leszármazottja. István szépap-
járól, a Lánchíd állapotáról, a 
magyar és európai politikáról, 
meg arról beszélgettünk, hogy 
miért nem szabad elkerülni a 
„hitvitákat”.

– „Jó napot kívánokkal” 
köszöntünk egymásnak. 
Mennyire beszél magya-
rul?

– Életem legnagyobb szé-
gyenének tartom, hogy nem 
beszélek magyarul. Csak egy 
egészen kicsit. Pedig nagyon hasznos lenne, hisz 
bárhol a világon használhatnám titkos nyelv-
ként. Édesanyám, Széchenyi Beatrix magyar, 
a magyar kultúra tehát mindig fontos szerepet 
játszott az életemben. Édesapám, Joachim Graf 
von Schönburg-Glauchau német nemes volt, 
de anyám iránti szerelemből mégis megtanult 
magyarul, és elég jól beszélte a nyelvet. Ahogy 
a nővéreim is, de engem már nem tanítottak 
meg… De hát Széchenyi István is felnőttként 
tanult meg rendesen magyarul. Tehát még van 
remény.

– Köze van ahhoz, hogy ön Szomáli-
ában született? Gondolom nem sok gróf 
születik Mogadishuban. Hogyan történt?

– A szüleim 1956-ban ismerték meg egy-
mást, mindketten önkéntesnek jelentkeztek a 
Máltai Szeretetszolgálatba, hogy segítsék a kom-
munista megtorlás elöl menekülő magyarokat. 
Édesapám ott vezető pozícióban volt, meglátta 
édesanyámat, és azonnal beleszeretett. Édes-
apám is menekült volt, a kommunisták 1945-
ben elvették a család minden birtokát, hisz azok 
Kelet-Németországban voltak. Osztályidegen-
nek számított, ezért Ausztriába menekült, mert 

ha elkapták volna a szovjetek, akkor valószí-
nű, hogy Szibériában végzi. Az 1950-es évek 
Nyugat-Berlinjében antikommunista csoportok 
munkájában vett részt, a 60-as években a né-
met kormányzattól megbízást kapott, hogy egy 
felzárkoztatóprogram keretében Afrikában rá-
diócsatornákat építsen ki Szomáliában és kör-
nyékén. 1969-ben ott születtem, de még az év-
ben el kellett hagynunk az országot, mert az új, 
szovjetek által támogatott hatalom kiutasította a 
nyugatiakat. Ezért szoktam azt mondani, hogy 
a kommunizmus bábáskodott a születésem és 
bölcsőm körül.

– Író, újságíró. Magyarul egyet-
len könyvét olvashatjuk, a Pénz nélkül 
gazdagon, avagy a stílusos elszegénye-

dés művészetét. Sokszor elmondta, hogy 
szegénységben nőtt fel. Milyen volt ez a 
szegénység?

– Sosem szerettem azt a kifejezést, hogy „el-
szegényedett nemes”, mert úgy hangzik, mintha 
a pénzünket, birtokainkat könnyelműségből 
vesztettük volna el vagy kártyán. Nem erről van 
szó! A kommunisták vették el a vagyonunkat, 
de nem jut eszembe egyetlen olyan pillanat 
sem, amikor a szüleim 
emiatt panaszkodtak 
volna. Előnyömre vált, 
hogy abban a tudatban 
nőttem fel: bármennyi-
je is van egy embernek, 
holnap mindenét elve-
szítheti. Hasznos tudás 
ez Nyugaton, mert ott az 
emberek abban a hitben 
élnek, hogy ez nem tör-
ténhet meg, nincs ilyen 
tapasztalatuk. Azt hiszik, 
hogy a jólét egy termé-
szetes állapot, adottság, 
pedig mi jól tudjuk, 

hogy ez hamar megváltozhat. A könyv sok min-
den mellett arról is szól, hogy kevés pénzből is 
meg lehet élni, egy kis kikacsintással persze, hisz 
az én családommal minden rossz megtörtént, 
mégis boldogok voltunk. Innen küzdöttem fel 
magam, és ha nem is gazdagságba, de egyfajta 
jólétbe. Nemrég jelent meg a Der grüne Hedonist 
(A zöld hedonista) című könyvem, amiben az 
ökoideológia jelenségét veszem górcső alá.

– Cikkeit, interjúit olvasva egy konzer-
vatív, katolikus ember képe bontakozik 
ki. Jól látom, hogy a név kötelez?

– Én egy nagyon nemzetközi családból szár-
mazom. Édesapám német, az ő anyja lengyel, 
édesanyám magyar, az ő anyja pedig orosz volt. 
Afrikában, Angliában és Németországban nőttem 
fel. Nem vagyok nacionalista, de hiszek abban, 
hogy az embernek tartozni kell valahová. Először 
is a családjához, majd a falujához, szülőváros-
ához, utána az országához. Európa önmagában 
túl absztrakt ahhoz, hogy identitást adjon.

– Ha tehát jól értem, fontosak voltak 
önnek a magyar gyökerei.

– Gyermekkorom óta járok Magyarország-
ra, Sopronban és Nagycenken sokat jártunk, jól 
emlékszem a kommunista időszakra. Közvetlen 
rokonaink közül csak Széchenyi Zsigmond ma-
radt Magyarországon, ő viszont már 1967-ben 
meghalt. A 80-as években, amikor Magyarorszá-
gon jártam, Nyáry rokonaimnál szálltam meg, 
ők nyolcan laktak egy kétszobás lakásban, a 
régi arisztokrácia tagjait ugyanis kisemmizték. 
De felmentem a várba, a Széchényi könyvtárba, 
hogy elolvashassam Széchenyi István naplóját, 
mert azt németül írta, viszont német nyelven 
nem volt kiadva.

– Ennyire érdekelte a magyar szép-
apja?

– Hogyne, Széchenyi Istvánnak nagyon fontos 
szerepe van családunk történetében. Sok portrénk 
van róla, és ha édesanyám nagyon meg akart di-
csérni, akkor azt mondta, hogy „pont olyan vagy, 
mint István!”. Persze egyáltalán nem hasonlítok 
rá, de családon belül ez volt a lehető legnagyobb 
dicséret. Az viszont sosem tetszett, hogy a zsebem-
ben Kossuth-bankót kellett hordanom (nevet). 
Azóta, ha jól tudom, már nincs forgalomban.

(Folytatjuk)

Egy kis nagypolitika

Egy Széchenyi ivadék véleménye
Alexander von Schönburg a szépapa 

családban játszott szerepéről
Pataki Tamás a Magyar Nemzet mun-

katársa interjút készített Széchenyi István 
szépunokájával. Temerinben nem egy civil 
szervezet választotta a „legnagyobb ma-
gyar” nevét saját elnevezéseként, egyebek 
között tudományos társaság, lovászegyesü-
let stb. Úgy véljük, az alább közölt beszél-
getés tovább mélyíti a Széchenyi családdal 
kapcsolatos tiszteletet.

Alexander von Schönburg

ASavanović fóliakertészet
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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– Úgy gondolom, hogy a zarándokutakat 
Vondra Gyula atya szerettette meg velem. Kez-
dődött a temerini magyar katolikus hívek között 
nagyon kedvelt és látogatott tekijai búcsújárás-
sal, amikor gyermekkorunkban Anna nővérem-
mel és édesanyánkkal nagy buzgóan mentünk, 
néha még gyalogosan is Tekijára, majd követ-
kezett az atya által 1966. áprilisában szervezett 
szabadkai zarándokút, amelyet az első külföldi 
utazásom, a római zarándoklat követett 1966. 
október elején, amit szinte ajándéknak éreztem, 
mert a születésnapomhoz közeli időpontra esett. 
Sajnos, a szervező Vondra atya nem lehetett ve-
lünk, mert még az indulás előtt, szeptemberben 
meghalt. Erre az útra nagyon sokan feliratkoz-
tunk, két autóbusz megtelt temeriniekkel, nem 
csak én, az anyukám is feliratkozott, majd szá-
zan voltunk. 

Nem volt könnyű a szervezés, mert az út-
levélre különböző dokumentumokat be kel-
lett szerezni, de azért sikerült mindent elintéz-
ni. Mindannyian utazhattunk a piros jugoszláv 
passzussal, csak éppen az nem, aki tervezte és 
megszervezte. Ugyanis a Vondra atya Zvekanović 
Mátyás püspök úrral 1965-ben volt Rómában 
VI. Pál pápánál, és azon fölbuzdulva szervezte 
meg a temeriniek Római zarándokútját. Rajtunk 
kívül a szabadkai hitközségből is voltak sokan, 
Vondra atya helyett Zvekanović püspökatya volt 
az útvezető. 

Addig nekem útlevelem sem volt, ez volt az 
első külföldi utazásom, ami akkora hatással volt 

rám, hogy még jobban megszerettette velem az 
utazást. Két év múlva, 1968-ban a vállalatban volt 
lehetőségem, hogy az egyetemisták szövetségén 
keresztül én is elmehessek Moszkvába, a május 
elsejei felvonulásra és katonai parádéra. Nagyon 
érdekes utazás volt, vonattal mentünk. 

Az első külön érdekesség Csopnál, a magyar 
orosz határon volt: átszállás a széles vágányú vo-
natról keskeny vágányú vonatra. Hát nem olyan 
Moszkva volt az akkor, mint amilyen most, ösz-
sze se lehetne hasonlítani. Így akkor megláttam 
Moszkvát és ott voltam a nagy ünnepségen, a 
nagy fölvonuláson, május elsejei nagy parádén. 
Egy egyetemista szállóban voltunk elhelyezve, 
ami a Vörös Tértől huszonhárom kilométerre 
helyezkedett el. Moszkva akkor 65 kilométer 
átmérőjű területen feküdt, vagyis nem voltunk 
közel, de nem voltunk Moszkván kívül sem. Au-

tóbusszal vittek bennünket. Sikerült meglátnom 
az egyik nagyhatalom fővárosát. A vállalatomnak 
köszönhetően még két alkalommal élhettem 
utazási szenvedélyemnek: 1978-ban lengyel-
országi, 1981-ben pedig nőnapi ajándékként 
tršići társasutazáson vehettem részt.

• Az utazások szinte részévé váltak 
az életednek.

– 1973-ban szintén a püspökség szervezé-
sében volt egy Lourdes-i és Fatimai zarándokút. 
Berecz Sándor atya vezetésével akkor is többen 
utaztunk. Élménydús utazások voltak, különö-
sen számunkra, síksági emberek számára. „Át-
menni” az Alpokon, kijutni a végeláthatatlan At-

Mesélő magnószalagok 

Zarándokoklások szent helyekre
Elmondja Mészáros Teréz

1966 áprilisa: temerini hívek Palicson Vondra atyával

Folytatjuk mesélő magnószalagunk sorozatunkat, amelyben az ingázók után 
a zarándokutazásokról lesz szó.  A 2012-ben készült beszélgetésben a több za-
rándokúton is részt vett MÉSZÁROS Terézt szólaltattuk meg. Egyébként Karitász 
Terike, ahogyan őt a temeriniek még kedveskedően nevezni szokták, harminc-
hat éven át ingázó is volt, mert Temerin és a Római Sáncoknál levő munkahelye 
között naponta utazott kerékpáron, autóbuszon vagy vonaton. Alább a temerini 
római katolikus hívők zarándoklataival kapcsolatos emlékeit idézi fel.

lanti-óceán partjára, az égető napon fürdeni az 
óceán habjaiban és – nagyon leégni. Már ezt 
is felejthetetlen élményként éltük meg. Történt 
egy különös esemény is, ami nagyon meghatott: 
Lourdes-ban találkoztunk egy Habsburggal. A 
lotharingiai Habsburg József Árpádról és Má-
ria nevű feleségéről van szó, akiknek később 
nyolc gyermekük született, és ha jól emlékszem 
egyik kisfiuk is ott volt, aki később Budapesten 
kötött házasságot. Együtt jöttek velünk a kör-
menetre, ami nagyon szép élmény volt. Berecz 
atyával magyarul beszéltek. Körülálltuk őket, 
és megigézve hallgattuk, amit mondtak. Meg-
tudtuk, hogy példás keresztény életet élnek a 
gyerekeikkel együtt. Közöttünk voltunk, beszél-
gettek velünk, ezt nem lehet elfeledni. Nemcsak 
én, hanem bizonyára mindannyian úgy éreztük, 
hogy a jelenlétük még a hitünkben is megerő-
sített bennünket. Lourdes-ban Zsúnyi Rozika és 
én vettünk Lourdes-i Mária-szobrot. Visszafelé, a 
jugoszláv határon a vámosok kötekedtek velünk. 
Elvették a szobrot, hogy minek ez, meg hogy mi 
van benne, ilyenekkel jöttek. Szét akarták tör-
ni, hogy megnézzék „a tartalmát”. Végül mégis 
sikerült meggyőzni őket, hogy ne tegyék. Ennek 
ellenére nagyon szép élmény volt a lourdes-i és 
a fatimai is. Mindez hozzáférhető áron történt, 
az akkori keresetünkhöz képest nagyon elfogad-
ható, kedvező volt, nem volt túl drága.

1975-ben a szüleinknek volt az aranylakodal-
ma, amit szépen megünnepeltünk, és én a követ-
kező évben, 1976-ban az unokatestvéreimhez, 
Kasza Istvánhoz és Franciskához elutaztam Ameri-
kába, Floridába. Legtöbbet ott voltam Istvánéknál, 
a kis gyerekeikkel foglalkoztam, vigyáztam rájuk, 
meg hát elmentem megnézni egy kicsit Floridát 
is. Februárban mentem, csizmában és télikabát-
ban, mert tél volt, és amikor odaértem, gyönyörű 
napsütés, az ég gyönyörű kék, az óceán partján, a 
strandon meg a fürdőzők, februárban. Hát ez is 
létezik? – gondoltam magamban többször is. Egy 
hónapig voltam ott, az is csodálatos volt. Csakis 
szép emlékekkel tértem haza.

-aJó- (Folytatjuk)

Ma is hívek milliói zarándokolnak a 
világban, igaz, a világjárvány miatt most 
éppen nem. A zarándokút minden esetben 
társas esemény is, hiszen az út során talál-
koznak és tapasztalatot cserélnek a hívők; 
a leggyakrabban olyanok, akik korábban 
sosem látták egymást. A vallásos meggyő-
ződésből az adott vallásban kiemelkedő 
szerepet játszó hely felkeresése a zarán-
doklat vagy zarándokút. Ez a hívő vagy za-
rándok számára vallási, spirituális jelentő-
ségű. A zarándokút morális jelentőséggel 
is bír és visszavezethető arra a régi hitre, 
hogy a természetfeletti erők bizonyos he-
lyeken erőteljesebben fejtik ki erejüket, mint 
másutt. A keresztény zarándoklatok célja a 
vezeklés, a lelki megtisztulás, a gyógyulás 
és hasonlók.
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Giricz „Cucuj” Ferenc tanyája
Giric Ferenc (sz. 1913.) házasságkötését 

követően feleségével együtt tíz évig albérletben 
élt, majd az 1940-es években megörökölt 2 és 
háromnegyed hold földjére szoba-konyhás ta-
nyát épített. Az épületanyag jelentős részét az 
első világháborúban elveszett nagyapja tanyá-
jának bontásából biztosította, ugyanis a romos, 
évekig lakatlan tanya Ferenc birtokának közvet-
len közelében volt.

A rendkívül jó humorú Cucuj a szálláson 
gazdálkodott, a faluban nem volt háza. Pár hold 
földjén kizárólag növénytermesztéssel nem tudta 
volna eltartani a családot, ezért a tanya körül 
száz gyümölcsfát és mintegy félholdnyi szőlőt 
telepített. Az eladott szőlő, gyümölcs, bor és 
pálinka is hozott valamennyi jövedelmet a kony-
hára, emellett esténként rendszeresen eljárt 
kocsmákba muzsikálni. 

Tehenet, vagy többnyire kecskét csak a ma-
guk részére tartott. Lóra nem telett neki mindig. 
Évekig a Szokol névre hallgató szamárral ekézte 
a kukoricát és a szőlősorok közét. 

Felesége elvesztése után az idős tanyagazda 
1990-es évek végéig magányosan lakott a ta-
nyán. Élete utolsó éveiben a nyarat is ott töltöt-
te. Miután 2000-ben távozott az élők sorából, 
két leánygyermeke 2004-ben a tanyát földdel 
együtt eladta egy vidékinek. Az épület azóta is 
üresen áll. 

Szamaras történet. – Az öreg Cucujnak volt a 
tanya körül egy kis földje. Gondolta, hogy azért 
a pár vadrák szántóért nem tart lovat, vesz sza-
marat, megműveli azzal. Híre ment gyorsan a 
faluban a Cucuj szamarának, hiszen rajta kívül 
ilyen jószága csak a Pásztor meszetesnek, meg 
Andrénak, a Franciaországból hazaköltözött fa-

vágó-morzsológépes vállalkozónak volt.
Egyik alkalommal a falusi parasztok meg-

látták, hogy az öreg éppen nógatja a csökönyös 
jószágot, és odaszóltak neki: 

– Ugye, Fercsi bátyám, nem nehéz neki az 
eke?

Az öreg elengedte az eke szarvát, legyintett 
a kezével, majd mosolyogva visszaszólt:

– Fiam, szamár ez, nem tudja.
 (Ádám István–Csorba Béla: A tamplifüles, 

a tavalyi lődör meg az idei pöndörítés)
4. dűlő
Ladik Pál tanyája
A csúrogi út melletti szállást Ladik Pál épí-

tette a századfordulón. A módos tanyagazda 60 
hold földön gazdálkodott. Hartyányi Erzsébet-
tel kötött házasságából  hét gyermeke született: 
János – fiatalon elhunyt, Andrásnak, Máriának 
és Józsefnek nem volt utódja, Julianna – a kö-
zeli Samu tanyára ment férjhez, Pál – akinek 
leszármazottja Ladik Katalin, az ismert költő és 
színésznő, nyolc gyermekével Csúrogra költö-
zött, valamint István (szül. 1887) – a későbbi 
tanyaörökös. 

Az 1930-as évek végén Pál halála után a 
család szétosztotta a vagyont. Istváné maradt a 
tanya, de az 50 évet taposó gazda, aki összesen 
12 hold földön gazdálkodott, lányai férjhez adá-
sa után, 1938-ban házat vásárolt a faluban, majd 
pedig végleg hazapakolt. Az épület még egy rö-
vid ideig állt, végül azt is elbontotta, hogy annak 
anyagból istállót építhessen a faluban. 

5. dűlő
„Kis” Samu Károly tanyája 
Károlynak a tanyát édesapja építette az 

1800-as évek végén, mintegy harminc méterre 
a csúrogi úttól. Az ifjú tanyagazda nem sokáig 
élvezte birtokát, 1900-ban tragikus körülmé-
nyek között távozott az élők sorából. Öt gyer-
meke közül Istvánnak az első világháborúban 
nyoma veszett. Péter kivándorolt Argentínába. 
Anna Temerinbe ment férjhez, de nem volt 
utódja, ahogyan Katalinnak sem, aki férjével 
eladta a temerini házát és földjét, hogy annak 
az árán a szomszédos Zsablyán többet vásárol-
hasson. A család, miután 1944-ben elűzték őket 
Zsablyáról, a járeki táborba került. A táborból 
szabadulva a nincstelen házaspár egy ideig szülei 
tanyáján húzta meg magát, ahol testvére, And-
rás (szül. 1900.) a megözvegyült édesanyjával 
gazdálkodott. 

András 1925-ben feleségül vett egy Luca 
nevű nádalji lányt, akit a környező tanyaiak so-
káig az igen finom kukoricatortájáról emleget-
tek. Az ifjú pár jószágtenyésztés mellett tejfel-
dolgozással is foglalkozott, a portékát Koperec 
Franciska kofánál értékesítette. 

A háború utáni rendszer Samuékat is kö-
telezte valamilyen ipari növény termesztésre. 
Így került padlásukra száradni a ricinus, mely-

nek megszárított magját adták át az illetékesek-
nek. Említésre érdemes, hogy abban az évben a 
Parcent-tanyánál gyapotot termesztettek.

A család dologidőben sokat tett-vett, télen 
viszont a környező tanyaiakkal összejártak ban-
dázni, vagy a szomszéd Tóth Vincéékhez rádiót 
hallgatni. Farsangkor a férfiak a konyhában 
borozgattak, mulattak, hiszen bor majdnem 
minden tanyán volt, de az asszonyok ilyenkor 
nem jártak össze.

Andrásnak és Lucának három gyereke 
született. Károly szobafestőnek tanult, Anna és 
Borbála férjhez ment, így nem volt, aki átvegye 
tőlük a gazdaság irányítását. András többször 
mondta: 

– Itt vagyunk a tanyán egyedül, megöreged-
ve. Mi lesz velünk? 

1950-ben házat vásároltak a Telepen, s még 
abban az évben hazapakoltak. A tanyaépületet is 
lebontották, hogy annak anyagából az új háznál 
melléképületeket építsenek.

Öregapám, Samu András anyjához, azaz 
dédöreganyámhoz járt egy asszony a környék-
beli tanyáról, aki rendre megrontotta a jószágot. 
Vagy véres tejet adott a tehén, vagy elapasztott. 
Egyik alkalommal a szüle azt mondta neki: 

– Treszka, a jószágot mindig megrontod, ha 
nem teszel valamit, hogy ez ne történjen meg, 
hozzánk többet ne gyere. A látogató megfogadta 
a tanácsot, nem volt több rontás. Azt mondta, 
hogy valahova elásta az erejét. Csak azt nem 
mondta meg, hogy hova. 

Amikor a tanyát lebontották, apám, Nagy 
Sándor, a vő, egy diófát vett ki a tanyaudvarban. 
Mikor az egyik gyökérhez odavágta a fejszét, 
abban a pillanatban elvesztette az eszméletét. 
Amikor magához tért, mesélte, hogy Treszka 
nénit látta vigyorogni. Akkor jöttek rá, hogy a 
diófa alatt volt az erő elásva.

Á. I.
(Folytatjuk)

A Csúrogi út menti tanyák (2.)

Temerin eltűnt tanyavilága

„Kis” Samu András és felesége, Luca

Giricz „Cucuj” Ferenc (d. Gy. felv.)
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A Kossuth Lajos utca 25-
ös szám alatt lakó Tóth 

Sándor tulajdona az itt mel-
lékelt, 1925-ben készült fotó. 
Horváth József szabómestert 
és feleségét, Irmát ábrázolja. 
A házaspár ünnepi öltözékben 
állt a fotográfus kamerája elé. 
A kép színezve van, de nem szí-
nes, mert színes technika akkor 
még nem létezett. Nincs minden 
részlet színezve, csak az arc, a 
kéz kapott halványrózsaszín pírt, 
és az ajkak pirosabb árnyala-
tot. A férfi jobb kezén látható 
pecsétgyûrûket és Irma 
asszony arany karkötõjét 
sárga festékkel emelték 
ki. Ez a típusú fotográfia 
akkortájt státusszimbó-
lum is volt, rangot, helyet 
jelentett a társadalomban, 
mondja Németh Mátyás ny. 
fotóriporter, Tóth Sándor 
szembeszomszédja, aki a 
következõ magyarázatot 
fûzi e régi temerini fotó-
hoz:

– A nagyanyám Hor-
váth József szabómestert 
mindig, mint kis hercig 
(kedves, bájos, aranyos) 
embert emlegette. Hogy 
valóban ilyen is lehe-
tett, arról az ember nyomban 
meggyõzõdhet, mihelyt rápillant 
a képre. Itt volt a szabómûhelye 
mögöttünk, ha még meglenne a 
ház, a 23-as számot viselné. Irma 
néni a második felesége volt. 

Horváth József szabómes-
ter (1879–1929) elsõ 

felesége Varnyú Etelka volt, aki 
korán elhalálozva, özvegyi sorsra 
juttatta a mester urat. Õ azonban 
hamarosan újra nõsült, megkér-
te és meg is kapta Kaltner Irma 
hajadon (1888–1973) kezét. Jó-
magam a mestert nem ismertem, 
Irma nénit azonban igen. Fiatal 
fiúcska voltam még, amikor arra 
kért mindig, hogy másszak fel 
a körtefájára, és rázzam meg. A 
lepotyogott gyümölcsbõl pálinkát 
fõzött. Jószívû teremtés volt, kör-
tét és szõlõt adott nekem. 

Magányosan élt, gyermek 
nem született Horváth szabómes-

ter második házasságából, de úgy 
tudom az elsõbõl sem. Irma né-
ninek volt egy nevelt lánya, Nusi-
nak hívták, Bácsra ment férjhez. 
Anyám ápolta Irma nénit, fõzött 
is rá, amikor hajlottabb korában 
megbetegedett. Irma néni éle-
te végéig tartott a jószomszédi 
viszony, s amikor eltávozott az 
élõk sorából, Nusi eljött. A teme-
tés után ezt a képet ajándékozta 
emlékül anyámnak.

Anyám szöget veretett velem 
a konyha egyik falába, és rá-
akasztotta a fotót.

Évek, évtizedek múltán 
azután egyszer szemembe 

ötlött a falon lógó kép. Leakasz-
tottam, és immár közelebbrõl és 
más szemmel, fejjel és lélekkel 
csodáltam meg a pedánsan ki-
öltözött Józsi bácsit. Nagyanyám 
szavai csengtek a fülemben: "Her-
cig kis ember volt!". A kép kerete 
meg volt lazulva, amint egy kis-
sé erõsebben megfogtam, levált 
az egyik oldala. Kihúztam belõle 
a képet, s amikor jobban meg-
vizsgáltam, láttam, hogy kettõs 
hátlapja van, amelyek között ezt 
a megsárgult papírt találtam, raj-
ta kézírással a következõ szöveg 
olvasható: "Jézus nevében 1925. 
évi szeptember 8-án Kisasszony 
napján. Az esküvõnk és a bérmá-
lás napja emlékére".

Eddig a történet.
MoRVAI L. (y)

Régi temerini fotók

TÚ, 8/361

Irma néni és a hercig kis szabómester nászképe

Temerin ha tá rá nak fel mé ré se kor az 1770-es évek ben a he lyi la ko-
sok tól meg von ták az olyan föld te rü le tek hasz ná la ti jo gát, ame lyek meg ha-
lad ták az ur bá ri um ban meg ha tá ro zott mé re te ket. Ezek re a fö lös föl dek re 
1780-tól ma gyar job bá gyo kat te le pí tett a ma gyar ud va ri kan cel lá ria és a 
föl dek kel gaz dál ko dó ka ma ra. 

A bo nyo dal mak azon mód je lent kez tek, mert II. Jó zsef nem néz te 
jó szem mel a ma gya rok be te-
le pí té sét, hi szen ő né me te ket 
akart hoz ni ezek re a te rü le tek-
re. Mind ez ked ve zőt le nül ha tott 
az új te le pe sek val lá si éle té nek 
meg szer ve zé sé re is. Hu za vo na 
kez dő dött akö rül, hogy ki vi sel je 
az épít ke zés sel és a lel ki pász tor 
el tar tá sá val kap cso la tos költ sé ge-
ket. Tud ni kell, hogy 1783-ban, 
a temp lom épí tés ter ve zé sé nek 
esz ten de jé ben a hí vek szá ma – a 
gye re ke ket is be le szá mít va – még 
négy száz alatt volt. A ka ma ra volt 
a fa lu föl des ura, te hát a kegy úri jo go kat és kö te le zett sé ge ket ne ki kel lett 
vol na vi sel nie. Gyetvai egy ház tör té nész megjegyzi: „...ahova né me tek men-
tek, ott sok kal na gyobb volt a tö rő dés.” Vé gül is en ge dé lyez te a ka ma ra a 
ká pol na épí té sé hez szük sé ges fa anyag ki ter me lé sét a bá csi er dők ből.

A hí vek, lát ván, hogy alig ha szá mít hat nak a fel sőbb ha tó sá gok ra, 
köz mun ká ban fel húz ták a vert fa la kat, de csak a szen tély nek csi nál tak 
men  nye ze tet. A fa la kat fe hér re me szel ték. A temp lom be ren de zé sét csak 
az ol tár és né hány szent kép ké pez te. Az egyet len – mind ös  sze 25 kg-os 
ha rang nak – ha rang lá bat ké szí tet tek.

Csak a temerini pos ta mes ter, Csénássy Mellik Si me on adott je len tő-
sebb ado mányt a ká pol na épí té sé hez és fel sze re lé sé hez. Ugyan ak kor hoz zá 
kí vánt já rul ni a Temerinbe he lye zen dő káp lán el tar tá sá hoz is. Az em lí tett 
pos ta mes ter még a temp lom fel épí té se előtt is fel kí nál ta a kö zös ség nek, 
hogy a sa ját há zá ban be ren dez egy ká pol nát. A köz ség elöljáróságának 
iga zo lá sa sze rint Csénássy 1783-ban – ab ban az igen ín sé ges esz ten dő-
ben – so kat se gí tett az éhínségtõl súj tott job bá gyo kon is.

A pos ta mes ter egyik tag ja volt an nak a kis szá mú új vi dé ki ör mény 
ka to li kus ko ló ni á nak, ame lyet gaz dag ke res ke dők és üz let em be rek al-
kot tak. Ő ma ga, mint fon tos tiszt sé get be töl tő sze mély, a né me tek be te-
le pí té se előtt a ka ma rá tól bé rel te Járek összes te rü le tét. A fent em lí tett 
jó mó dú csa lá dok épí tet ték fel egyéb iránt 1746-ban Új vi dék bel vá ro sá ban 
az ör mény temp lo mot, amit az tán 1965-ben le rom bol tak. A temp lom he-
lyén meg ma radt egy már vány sír em lék a 18. szá zad ból. E sír em lék alatt 
nyug szik Si me on Melik Geruni Csenassy is. A temerini egy ház a be te le-
pí tés el ső év ti zed ében igen ne héz kö rül mé nyek kö zött dol go zott. Sá fár 
káp lán kény te len volt be köl töz ni Új vi dék re, mert a ka ma ra nem vál tot ta 
be ígé re tét, az az nem épült fel a plé bá nia épü le te. A káp lán 1785-ben 
vis  sza köl tö zött Temerinbe, mi u tán sa ját ke zű leg tá kolt ös  sze egy há zi kót. 
A szá zad for du ló ra va la me lyest ren de ző dött a hely zet, ak kor tájt a ma gyar 
ka to li kus csa lá dok szá ma a köz ség ben már meg ha lad ta a két szá zat.

A plé bá no si ran got – Borovszky, a me gyei mo no grá fia szezője sze rint 
– Temerin 1804-ben kap ta meg (már a Szécsenek ide jé ben). 1786-ig 
Új vi dék le ány egy há za volt, utá na pe dig adminisztratúra.

Sá fár Jó zsef plébános el évül he tet len ér de me, hogy a leg ne he zebb 
idők ben ös  sze ko vá csol ta ezt a kö zös sé get és meg szer vez te a val lá si éle-
tet. 1798-ban nyu godt lé lek kel ad hat ta át he lyét utód já nak, Csu por Mi-
hály nak. Őriz zük meg ke gye let tel az em lé két.

ÖKRÉSZ Károly
TÚ, 36/441

Ho gyan épült Temerin 
el ső temp lo ma?

A nagyposta épületével szemben, 
az aluljáró bejáratánál áll a már-
ványtömb a képen látható felirattal

A templombúcsú ünnepe alkalmából
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal teli hat hete, hogy nem vagy velünk

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Ugye, emlékszel az első halkan mondott szóra? 
A remegő lábakra, az első lopott csókra? 
Ugye emlékszel, mikor mi is szülőkké lettünk? 
A felejthetetlen dolgokra, amiket a gyerekekért tettünk? 
Negyvenkét év öröme és búja, közös utunknak szívem a tanúja.
Apa, ugye, emlékszel arra, mikor menni kezdtünk? 
Az óvodás dalokra, amiket nektek énekeltünk? 
Apa, ugye, emlékszel, mikor mi is szülőkké lettünk? 
A felejthetetlen dolgokra, amiket az unokákért tettünk? 
Ugye, emlékszel, mikor először mondtuk, hogy tata? 
A könnyes szemekre, hogy ez maga a csoda? 
Ugye, emlékszel az első csúf jegyekre? 
Ugye, emlékszel a sok-sok szeretetre? 
Érzések, szavak, megannyi történet, életed festménye 
ez a családi történet. Férj, szülő, nagyapa és barát.
Mi emlékezünk rád, hát Isten veled!

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagynéninktől

özv. SIROVICZA Ferencné 
BÁLINT Máriától 

(1921–2020)

Ott pihensz, 
ahol nem fáj semmi, 
s nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Nyugodjon békében!
Temerin–Harkány

A Bálint család 
és a rokonság

MEGEMLÉKEZÉS

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Már hat hete 
„(...) Hiányzik.
Ez a legfájóbb érzés. Mikor hiányzik valaki. 
Körülnézel, nem érted (...), 
minden a helyén van az életedben, 
a tárgyak, a megszokott időbeosztás, 
a világhoz való viszonyod nem változott, 
csak éppen nagyon hiányzik valaki...”

(Márai Sándor)

Szerető öcséd, Béla családjával

Augusztus 30-án, a hó-
nap ötödik vasárnapján volt 
a szokásos állat- és kirako-
dóvásár. A koronavírus miatt 
kihirdetett rendkívüli hely-
zetben ugyanis Temerinben 
is elmaradt a júliusi vásár. 
Szinte az utolsó pillanatig 
bizonytalan volt, hogy az au-
gusztusit megtartják-e vagy 
sem. Nem tudhatjuk, hogy 
a bizonytalanság vagy a va-
sárnapra előrejelzett szaha-
rai hőség miatt, de nagyon 
foghíjasnak mutatkozott, el-
maradt a szokásos nyüzsgés is. Szokatlan 
volt szinte egyedül végigsétálni az üres asz-
talok között.

A szokásosnál lényegesen kisebb volt 
a kínálat és az érdeklődés is. Malacot pél-
dául még mutatóban sem láttunk ezen a 
forró délelőttön, de feltűnően sok szamár 
kellette magát. Ám csacsik iránt sem mutat-
kozott érdeklődés, egyetlenegy sem cserélt 

gazdát. Bárányt alig egy-két helyen kínál-
tak. Kevesen mentek ki a vásártérre, s akik 
igen, azok zöme is csak nézelődött, esetleg 
néhány apróságot vett. Talán újdonságnak 
lehetett nevezni a törökországi szőnyeg- és 
linóleumkínálatot. Nézelődő akadt, vásárló 
nem. Először láttunk ízléses rongybabákat 
és textilanyagból készített játékokat. A vá-
sárlási láz ezek tekintetében is elmaradt.

Nem kellett sorban állni a malac- és 
a báránypecsenyéért, a temerini 
marha- és birkapörköltért sem. 
Akadt ugyan  vásárló, de úgy lát-
szott, a vásárlók zöme vasárnapi 
ebédnek szánta a vásári ínyenc-
séget. Valamelyest többen voltak 
talán a cukrászok sátrainál, vá-
sárfia nélkül most is csak keve-
sen mentek haza. Az édességek 
közül mégis legtöbben fagylaltot 
vásároltak.

MÓRICZ Dénes

Bárány 250 din/kg
Gida 5000-6000 din/db
Kisborjú  300-400 euró/db
Ló 1-1,5 euró/kg
Nyúl 500-1000 din/db
Galamb 300-500 din/db
Góré 70 euró/m
Kukoricahordó kosár 500 din/db
Elektromos fűkaszáló 100 euró/db
Metszőolló 500-600 din/db
Rozsdamentes bogrács 12 literes 1500 din/db
öntöttvas rostély 4000-5000 din/db
Sütőtárcsa 1500 din/db
Malacetető 4000 din/db
Locsolócső 25 m 800 din/guriga
használt elektromos kerékpár 300-500 euró/db
Férfi/női melegítő 1000-1200 din/db
Bőrpapucs- és klumpa 1200-2500 din/pár
Műanyagszék 1500-1600 din/db
Kutyaház 50-160 euró/db
Fémhordó 200 l 2000-2200 din/db
Tűzifa 4500-5000 din/m3
Marha- és birkapörkölt  600 din/adag
Malacpecsenye 1400 din/kg
Báránypecsenye 1700 din/kg 
Pjeszkavica 200 din/db
Sült kolbász 250 din/adag
Cigánypecsenye 300 din/db
Zselé- és dióscukor 70-80 din/10 dkg
Krumplicukor 50 din/10 dkg
Ratluk  50 din/10 dkg
Meszetcukor 80 din/10 dkg  
Kürtőskalács 200 din/db

Vásár, 2020. VIII. 30.

Vásári séta

Kevés látogató, gyér felhozatal

A csacsi sem lelt új gazdára

Gyér volt a látogatottság
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Kérjük tisztelt hirdetőin-
ket, hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek 
legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőség-

ben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincsen velünk szeretett 

édesanyánk, anyósunk és drága jó nagymamánk

FRANCIÁNÉ FERENCI Rozália 
(1943–2020)

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
s egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad!

Legyen áldott, békés pihenésed!

Emléked egy életen át őrzik szerető lányaid: 
Valika és Anikó, vejeid: Tibi és Zoli, unokáid: 

Edina, Ákos, Gábor és Andrea

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett páromtól

NOVÁK Lászlótól 
(1959–2020)

„Nem felejthet, aki szeret, 
nem múló az emlékezet. 
Könny a szemben, 
bú a szívben, 
felejteni nem lehet.”

Emléked őrzi: 
Katica

APRÓhIRdETéSEK
• Családi házban lakás kiadó a Kossuth Lajos utcában, az is-
kolához közel. Telefon: 064/80-55-023.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Tel.: 
069/407-49-44.
• Lakható, öregebb építésű ház eladó a Dózsa György utca 103-
ban. ára 17 ezer euró. Tel.: 061/62-02-535, vagy 38-40-153. 
• Takarítást, vagy idősebb személy gondozását, ápolását 
vállalom több évi tapasztalattal. Tel.: 021/842-890 (16 és 
20 óra között).
• Eladó 4,75 hold föld a Gyórgyában. Telefon: 063/88-222-45.
• Malacok és hízó eladó. Telefonszám: 063/77-93-053.
• Csutka eladó. Telefonszám: 063/85-41-556, 021/841-348.
• Nőbetegek ápolását vállalom, napi 4–5 órára. Telefon: 
060/719-30-65. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Eladó 250 amperos háromfázisú hegesztőkészülék, gyári, 
kerekeken gurul, üzemképes. Telefon: 063/84-09-854.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. emeleti lakás Temerin köz-
pontjában, új építésű épületben. A lakás bejegyzett, befejezett 
és azonnal beköltözhető. Telefonszám: 064/40-55-431. 
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy régi, fából készült 
talicskát (trágyahordó) keresek megvételre Temerinből vagy 
környékéről. Telefonszám: +381-54-62-162.
• redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó javítását és szerelését 
vállalom. Telefonszám: 62/78-2002.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Telefon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 064/40-55-431.
• Eladó 500 darab használt kikindai 333-as cserép, egy vil-
lanymotoros morzsoló-daráló valamint egy hatos és egy né-
gyes hőtároló kályha kedvező áron. Tel.: 064/38-18-971.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-143-147.
• Eladó egy jó állapotban lévő gázkályha jutányos áron. 
Telefonszám: 063/8280-616.
• szarvasmarhák körüli munkára munkást keresünk. Tel.: 
060/090-1015.

Miserend
4-én, pénteken, Szent Rozália napján, a plébánia templom 
búcsúnapján 10 órakor: a Népért; 18 órától búcsúnapi egész 
éjjeles szentségimádás kezdete.
5-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért.
6-án, évközi 23. vasárnap, Tanévnyitó Veni Sancte a telepen 
7 órakor: A temerini diákokért, 8:30-kor: †Nagyidai László 
és Margit, Zséli Mária, Vegyelek József, Soós József és elh. 
szüleikért és hozzátartozóikért, 10 órakor: Népért.
7-én, hétfőn 8 órakor: Szabad szándék.
8-án, kedden, Kisboldogasszony ünnepén 18 órakor: Szűz-
anya tiszteletére a Nagyutcai új Rft. élő és elh. tagjaiért
9-én, szerdán 8 órakor: Szabad szándék.
10-én, csütörtökön, 18 órakor: Jézus Szíve tiszteletére öt 
élő családért.

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

MEGEMLÉKEZÉS

Dražić 
Novaković Milka 
(1933–2020. 8. 31.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

KuRILLA Szilveszter 
(1957–2020. 8. 28.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága öcsénktől

NOVÁK Lászlótól 
(1959–2020)

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

Emlékét őrzik testvérei: 
Mária és Ilona 
családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

NOVÁK Lászlótól 
(1959–2020)

Nyugodjál békében!

Búcsúzik tőled 
Kiss nászod 

és nászasszonyod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretettel búcsúzunk 
apánktól, tatánktól és apó-
sunktól

NOVÁK Lászlótól 
(1959–2020)

„Lehunyom a szemem, 
többet nem nyitom ki, 
tán olyan lesz az is, 
mint elaludni.
Kérlek, oltsd le a villanyt, 
és én álmodom, 
puha föld legyen 
a vánkosom.”

Emlékét őrzi Norbi és 
Zsuzsi családjaikkal

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és isme-
rősöknek, akik szerettünk

NOVÁK László 
(1959–2020)

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

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

A gyászoló család
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

SLOGA–BORAC (Sajkás) 0:0
Mind a két oldalon akadt jócs-

kán helyzet, a háló azonban egyet-
len alkalommal sem rezdült meg. 
A temeriniek a harmadik fordu-
lóban az első pontjukat szerezték 
meg, de továbbra is a sereghajtók 
között vannak a táblázaton.

A Sloga tegnap (szerdán) a hét-
közi fordulóban a Crvena zvezdával 
játszott Újvidéken, szombaton pe-
dig az Újvidéki liga előző idényének 
a bajnokával, a pirosi Jedinstvóval 
mérkőzik hazai pályán.

JUGović (káty)–MLaDoST 
0:4 (0:0)

A második félidő elején tör-
ték meg a járekiak a hazai csapa-
tot, ami után négy találatig meg sem 
álltak. Vukmanović mesterhármast 
ért el.

A Mladost kilenc ponttal, 13:2-
es gólaránnyal listavezető. Teg-
nap (szerdán) a Sloboda (Donji 
Tovarnik) vendégeskedett a járeki 
pályán, míg szombaton a Novi Sad 
lesz a Mladost ellenfele Újvidéken.

Újvidéki liga

TSK–ŠAJKAŠ (Kovilj) 1:1 (0:1)
Az előző idény negyedik helye-

zettje az ötödiket látta vendégül a 
múlt szerdai meccsen, és már az 
első percek után nyilvánvaló volt, 
hogy szoros küzdelemre van ki-
látás. A vendégek néhány kemény 
belőpével jelezték, hogy nem fehér 
zászlóval érkeztek Temerinbe. A ha-
zaiak kezdtek jobban, néhány távoli 
lövéssel próbálkoztak, a vendégka-
pus azonban minden alkalommal a 
helyzet magaslatán állt. A 24. perc-
ben a kovilji csapat kissé váratlanul 
megszerezte a vezetést. Egy jobb ol-
dali szabadrúgás után magasan ível-
ték a labdát a TSK tizenhatosába, a 
védők rosszul helyezkedtek, a ven-
dégek egyik játékosa maga maradt 
és a hosszú sarokba fejelt.

A folytatás inkább harcias, mint 
színvonalas játékot hozott. A Šajkaš 
labdarúgói többnyire azzal voltak 

elfoglalva, hogy húzzák az időt, mi-
közben a temeriniek igyekeztek, 
próbálkoztak, de komoly lehetősé-
get csak nehezen tudtak kialakítani, 
a küzdelem főleg a középpályán zaj-
lott. A csereként beállt Grlica spic-
cel próbálkozott, de lövését védte 
a kapus. A 75. percben Pupovac 
mesterien tekert be a jobb oldal-
ról, gyakorlatilag az újonc Plavšić 
fejére „rajzolta” a labdát, aki közel-
ről a hálóba fejelt. Egy perccel ké-
sőbb Vojvodićnak kellett nagyot vé-
denie. A bírói ráadásban a temerini 
Milosavljević szöglet után szerezhe-
tett volna találatot, fejesét azonban 
védte a kovilji kapus, s végül igaz-
ságosnak nevezhető döntetlen szü-
letett. Azt, hogy harcias volt a talál-
kozó, bizonyítja, hogy a játékvezető 
összesen kilenc sárga lapot muta-
tott fel.

TSK: Vojvodić, Kosić, Bobot 
(Varga), Stričević, Milosavljević, 
Soldat (Grlica), N. Nikolić 
(Knežević), Novaković, Plavšić, 
Pupovac, Grahovac (Klaić).

VETERNIK–TSK 3:0 (2:0)
A hétvégi vendégszereplé-

sen rossz teljesítményt nyújtott a 
temerini csapat, aminek nagy ará-
nyú vereség lett a vége. A TSK há-
rom forduló után, négy ponttal a 
kilencedik helyet foglalja el a táb-
lázaton.

Tegnap (szerdán) a TSK 
Kamenicán játszott a kupa harma-
dik fordulójában a Fruškogoraccal. 
Vasárnap 16 óra 30 perces kezdet-
tel az újvidéki Slavija vendégszere-
pel Temerinben bajnoki találko-
zón.

TSK: Vojvodić, Bobot, Stričević, 
Soldat, Novaković (Mirilović), 
Kosić, Knežević (Varga), Pupovac 
(Grlica), Grahovac (Kojović), 
Milosavljević, Plavšić (Klaić).

HAJDuK (Csúrog)–SIRIG 0:7

SIRIG–JEDINSTVO 
(Boldogasszonyfalva) 1:0
A szőregiek mind a kettő múlt 

heti találkozójukat megnyerték, és 
kilenc ponttal, 9:0-ás gólaránnyal a 
harmadik helyen vannak a tábláza-
ton. A Sirig a negyedik fordulóban a 
Susek vendégeként lép pályára.

T. N. T.

Noha a járvány miatt továbbra sem lehet tudni pontosan, hogy mikor 
kezdődik az asztaliteniszezők számára a 2020/2021-es idény (a tervek sze-
rint október végén), azt már kijelenthetjük, hogy a temeriniek férfi csapa-
ta erősebb lesz, mint az előző szezonban. Mint ismeretes, Pető Zoltánék 
megnyerték az első liga küzdelmeit, amivel kiharcolták, hogy egy év szünet 
után ismét a legmagasabb rangfokozatban, a Szuperligában szerepeljenek. 
Nemcsak a keret lesz erősebb, hanem főtámogató is érkezett az egyesület-
hez, ugyanis a mezőgazdasági gépeket és kapcsolható eszközöket gyártó 
Ferocoop vállalta, hogy segíti az asztaliteniszezőket.

Ez alkalomból tartottak sajtótájékoztatót, amelyen Pető Imre 
sportigazgató beszélt a klub sikereiről. Többek között megemlítet-
te, hogy az 1990-es években a női csapat sorra nyerte az országos 
bajnoki címeket, és az európai porondon is kiváló eredményeket 
jegyzett, hiszen bejutott Európa legjobb nyolc együttese közé. Az 
elmúlt években a férfiak a sikeresebbek, ez pedig elsősorban annak 
köszönhető, hogy Pető Zoltán visszatért az anyaegyesületébe.

– Új csapatunk van. A célunk az, hogy a középmezőnyben végez-
zünk, vagyis, hogy a 12 csapatot számláló mezőnyben a hatodik és 
a kilencedik hely között zárjuk az idényt. Egy új szabályt vezetett be 
az asztalitenisz szövetség, ami szerint a játékosok kettős igazolással 
egy szerbiai és egy külföldi klubnak is lehetnek egyszerre a tagjai. 
Ilyen kettős igazolással szerződtettünk három olyan pingpongozót, 
aki Magyarországon is asztaliteniszezik: a pécsi bajnokcsapatból 
Gerold Gábort és Lindner Ádámot, valamint Szegedről a szabadkai 
származású Kószó Attilát. Ők nem tudnak minden bajnoki mérkőzé-
sen jelen lenni, de a tervek szerint néhány találkozón majd kisegítik 
a csapatot, ha a járvány nem szól közbe. Rajtuk kívül a montenegrói 
válogatott Luka Bakić, illetve Boris Brnović és Nagyidai Zoltán tagjai 
az együttesnek. Az előző idényben a tunéziai Aboubaker Bourass is 
nekünk játszott kölcsönjátékosként. Ő még tavasszal hazautazott, és 
meglátjuk, hogy visszatér-e Temerinbe – mondta Pető Zoltán.

– Immár 33 éve létezik a cégünk, és a lehetőségekhez mérten 
mindig is igyekeztünk segíteni a helyi sportklubokat, valamint a kü-
lönféle temerini vonatkozású eseményeket. Imrét régóta ismerem, és 
úgy döntöttem, hogy anyagilag is segítem az asztaliteniszezőket. A 
fiatalok remek eredményeket érnek el, ami fontos, hiszen bizonyít-
ja, hogy jó nevelőmunka zajlik az egyesületben – nyilatkozta Goran 
Bošković, a temerini Ferocoop igazgatója.

Új támogatóval 
az új idénybe

T. N. T.


