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időpontig adják le hirdetésüket, információikat.

A Vajdaságban jelenleg csupán 120 és 180 ezer 
közötti lehet azon magyaroknak a száma, akik életvi-
telszerűen itt élnek. Ezeket a megdöbbentő becslése-
ket fogalmazta meg Gábrity Molnár Irén szociológus 
azon a szabadkai online kisebbségi kerekasztal-be-
szélgetésen, amelyet a Vajdasági Magyar Képző-, 
Kutató- és Kulturális Központ szervezett, s amelyen 
a nemzetrész jelenlegi állapotáról tanácskoztak a 
résztvevők. A szakember egy diaszpóraprogram ki-
dolgozását sürgette.

Az elvándorlás oka

Cserepes virágokat 
gyűjtenek

Cserepes virágot gyűjtenek a diákok. Ha valaki-
nek olyan nagyobb cserepes virága van, ami kinőtte 
környezetét, és a gazdája nem tudja hol elhelyezni, 
ajándékozza az iskolának! A növénygondozó szakkö-
rösök gondoskodnak majd róluk és ez által szebbé 
és otthonosabbá válik megújult iskolánk.

Jelenteni lehet személyesen a Kókai iskolában 
vagy a 3-851-857-es telefonszámon. A virágok elvi-
telét a diákok megoldják.

A Kókai iskola természetvédői

A kialakult járványügyi helyzet-
re való tekintettel a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. meghosszabbította a 
Szülőföldön magyarul programra irá-
nyuló kérelmek benyújtási határide-
jét, így a szülők egészen október 30-
ig igényelhetik gyermekeik számára 
a 22.400 forintnak megfelelő euró 
értékű nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és tanszertámogatást.

Papp Évától, a temerini CMH iroda 
vezetőjétől megtudtuk, a temerini irodá-
ban is fogadják a 2019/2020-as tanévre 
vonatkozó kérelmeket. – Azok a kiskorú 
gyermekek részesülnek támogatásban, akik 
az előző tanév kezdetétől Szerbiában mű-
ködő akkreditált óvodában teljesen magyar 
nyelvű nevelésben vesznek részt, valamint 
azok az általános és középiskolás tanulók, 
akik Szerbiában működő, akkreditált, vagy 
működési engedéllyel rendelkező oktatási 

intézményben alap- vagy középfokú tanul-
mányaikat magyar nyelven folytatják. Ha a 
tanuló a tavalyi tanév első félévében több 
mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott, nem 
jogosult a támogatásra. A pályázati felhívás 
ezen feltétele körül némi bonyodalmak ala-
kultak ki az elmúlt időszakban ugyanis né-
hány esetben a tavalyi helyett az idei tanévre 
vonatkozó igazolást szerezték be a gyere-
kek. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, 
hogy a pályázat a 2019/2020-as tanévre 
szól, így értelemszerűen az iskolalátogatási 
igazolás is ezt az időszakot öleli fel. A kitöl-
tött adatlap mellett csatolni kell a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatának és a szülő 
személyazonossági igazolványának fény-
másolatát, valamint az említett óvodai vagy 
iskolalátogatási igazolás eredeti példányát. 
Csakúgy mint a más vajdasági községekben 
működő CMH irodákban, a temeriniben 
is október 30-ig fogadjuk a kérelmeket. 
Az Újvidéki utca 344-es szám alatt reggel 
nyolc és délután három óra között állunk 
a szülők és a gyermekek rendelkezésére. 
Telefonon a 842-373-as telefonszámon ér-
deklődhetnek a pályázati feltételek kap-
csán, ugyancsak reggel nyolc és délután 
három óra között – hallottuk Papp Évától, 
a temerini CMH iroda vezetőjétől. A pályá-
zathoz szükséges adatlap a www.cmh.org.rs 
honlapról tölthető le, vagy a CMH irodában 
is beszerezhető.

ÁdÁm Csilla

Oktatási-nevelési támogatás
A temerini CMH irodában is folyamatos 

a kérelmek fogadása

A Nemzetközi Autómentes Világnap alkalmából a helyi idegenfor-
galmi szervezet kerékpártúrát szervezett. Az eseményre, amelynek 
legfőbb célja az volt, hogy felhívják a polgárok figyelmét mindazok-
ra a káros hatásokra, amelyeket a gépjárművel való közlekedés 
okoz, vasárnap került sor. A kerékpárosok a kora délelőtti órákban 
indultak útnak Járek központjából, majd a Temerin központjában 
tartott rövid pihenő után további kerékpárosok csatlakoztak hoz-
zájuk, ahonnan rendőri kisérettel karikáztak tovább a település ha-
tárában található Antero-tanyára. A túrán a szervezőkön és a többi 
érdeklődőn kívül a polgármester is részt vett a családjával. A részt-
vevők mintegy 12 kilométeres távon hajtottak végig, és elmondá-
suk alapján bíznak benne, hogy ezzel az akcióval is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy tovább népszerűsítsék a kerékpáros közlekedést a 
községben, és ezáltal ily módon is óvhatjuk a környezetünket.

T. D.

Kerékpártúrán az Anteróig

A Tini 
audíciója

A Tini és ifjúsági  énekes vetélkedő 
audicióját szeptember 26-án és 27-én 
tartjuk a szinházteremben. Szombaton 
10 órától, vasárnap pedig 11 órától kez-
dődik a meghallgatás. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak a szervezők.
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Papírt gyűjtöttek a diákok
Másfél évtizede minden évben négyszer gyűjtenek hulladékpapírt a 

Kókai Imre Általános Iskola diákjai. A takarítási világnaphoz kapcso-
lódóan a gyűjtést most szeptember harmadik hétvégéjére ütemezték. 
A tanárok a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára szeretnék felhívni a 
diákok figyelmét. Az iskola egyébként nagy figyelmet fordít a gyerekek 
környezettudatos nevelésére. A papírkonténerek már délelőtt megteltek. 
Az összegyűjtött másodlagos nyersanyagot Magyarországra szállítják, és 
újrahasznosítják. 

Zakinszky Regina az iskola diákja, aki részt vett a megmozdu-
lásban: – Otthon összeszedtem azokat a papírokat, amik feleslegesek 
számunkra. Nagyon sok van belőle.

Gombár Viktor diák, résztvevő: – A világ szempontjából szégyen, 
hogy a szemetet szétdobáljuk. A szemetes azért van, hogy beledobjuk a 
szemetet. Ha nem is dobnánk bele, legalább gyűjtsük össze. Például, én 
kupakokat gyűjtök, mindegyik biológia órára be szoktam vinni. Papír-
gyűjtési akcióra is jó sok papírt vittem.

Zelenka Angéla, az intézmény biológiatanára elmondta, nem csak 
gyerekek, hanem az idősebb generáció is részt vesz a gyűjtésben. Hozzá-
tette, évente négyszer szerveznek hasonló megmozdulást. – Azért kezdtük 
el szervezni, hogy a gyerekek megtanulják, hogy lehetséges kicsiben is 
gondolkodni. Az én családom képes arra, hogy félretegye a papírt, az 
iskola képes arra, hogy összegyűjtse, és hogy értékesítse. Ez egy megta-
nulható, megoldható és olyan módszer, mellyel tényleg a környezetünk 
javát szolgáljuk. 

A befolyó összeget egy iskolai komposztáló létrehozására, a fűszer-
kert és a zöldövezet bővítésére fordítják.

Húsz év nem kis idő, gondoljunk csak bele, mennyi gond és öröm 
történik életünkben ennyi idő alatt. Így volt ez a mi csoportunk életében is. 
Megalakult, fejlődött, sokat átadtunk tudásunkból, de magunkba szívtunk 
más csoportok arra érdemes szokásaiból is. Közben igyekeztünk fennma-
radni, jelentősebb anyagi segítség nélkül. Az iskolában fiatal nemzedéke-
ket oktattunk, igyekezvén közelebb kerülni a diákokhoz, megszerettetni 
velük a kézimunkát. Kiállításokat, bemutatókat szerveztünk. 

Nem maradtak díszítés nélkül az Illés-napi rendezvények szekerei, 
több száz kitűzőt, templomunk, hívőink részére oltárterítőt készítettünk. 
Mindez derekas munka volt, de szívvel-lélekkel tettük, amit tettünk. A 
hagyományos húsvéti locsolkodó bálra tömegesen jöttek a meghívott, 
környékbeli vendégek. Kikapcsolódásra is találtunk alkalmat, időt, sőt 
kirándulásokat is szerveztünk, a legkisebbek számára Mikulás-várást. És 
sorolhatnánk tovább a két évtized során végzett tevékenység állomásait.

Munkánkkal nem szeretnének leállni miután szerényen megünne-
peltük a két évtizedes évfordulót. A Boldog Gizella hagyományápoló ké-
zimunka szakkör tagjai várják a további kihívásokat. 

medVeCkI Sándor

Koronavírus-járvány

Újvidéken 250 fertőzött 
Újvidéken a múlt heti adatok szerint 250 koronavírussal fertőzött sze-

mély van, Vajdaságban pedig 594, közölte a Vajdasági Közegészségügyi 
Intézet azzal a a megjegyzéssel, hogy a tartományban a járványhelyzet 
„bizonytalan”. Az egészségügyi intézmény egy hónap után most közölt 
először adatokat az újvidéki és a tartományi járványügyi helyzetről, a 
betegek számával kapcsolatban.

„Noha az újonnan megbetegedettek száma csökkenő tendenciát 
mutat, a vírus területi elterjedtsége és aktivitása még mindig jelen van 
a tartományban, ez pedig arra utal, hogy az elkövetkező hetekben is 
szükség van az óvintézkedések betartására. Vajdaság 45 községe közül 
37-ben vannak aktív esetek”, közölte az intézet. Vajdaságban az elmúlt 
két hétben folyamatosan csökkent az azonosított esetek száma a koráb-
bi járványügyi hullámhoz viszonyítva. Az új napi esetszám 3 és 14 között 
mozog. Az új fertőzöttek zöme a munkaképes lakosság soraiból került 
ki. (021.rs)

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

Bejárati út

Gyors tempóban dolgoznak a keleti temető bejáratáig vezető 
tönkrement betonút cseréjén. A felújítást még az őszi esőzé-
sek előtt szeretnék befejezni. A munkálatok befejeztéig körül-
ményesebb lesz a bejárat megközelítése, de elkészültével egy 
régi szándék válik valóra.

M. S.

A kézimunkázók jubileuma
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FÜRK-ÉSZ
Iskola-előkészítő foglalkozások – finommotorika, térben 

való tájékozódás, mozgásfejlesztés, szem-kéz koordináció, 
ritmusfejlesztés, szövegértés, beszédkészség és sok más 
terület fejlesztése

Csütörtökön délutánonként 45 percben
3-5 fős kiscsoportban
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet.
Logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztéseket is vállalok, 

kérdés esetén bátran keressenek! Jelentkezni és érdeklődni 
a 063-125-86-42-es telefonszámon lehet.

Holnap, pénteken a Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtá-
rában este 6 órakor megnyílik Vladimir Stepanov képeinek kiállítása. 
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Hogyan „szemaforizáltuk” 
a kereszteződéseket

Most, amikor elült a Temerin központja átalakítása körüli por, meg-
kockáztatom a város idősebb lakóit emlékeztetni a következőkre:

Harminc évvel ezelőtt, mikor még divatban voltak az önigazga-
tási érdekközösségek, (szerbül SIZ-eknek nevezték őket) létezett 
Temerinben a többi között egy útügyi érdekközösség is. Mivel a pénz-
ügyi keret megengedte, ezen érdekközösség közgyűlése úgy ítélte 
meg, hogy a Csillagnál levő útkereszteződésre valamilyen megoldást 
kellene találni, mert veszélyes, és ezért azt fekete pontként tartja nyil-
ván a tartományi belügyi titkárság forgalmi osztálya.

Meg is bízták Csévári Zoltán szakmunkatársat, aki akkor az ér-
dekközösség titkára volt, járjon utána, milyen lehetőségek vannak 
a rendezésre.

A tartomány területén levő utak kérdésében illetékes Bačkaput 
vállalat igazgatójával tárgyalva megállapítottuk, hogy a legészszerűbb 
megoldás mindenképpen a többsávos útkereszteződés kialakítása 
lenne a Csillagnál.

Az önigazgatási érdekközösség közgyűlése elfogadta az ajánlatot, 
azzal a kikötéssel, ha a Bačkaput vállalja a kivitelezést a saját készí-
tésű tervrajz alapján. Lévén, hogy a pénzügyi kerete megengedte, a 
SIZ meg is bízta a Bačkaputot, mint kivitelezőt. A munkálatok megkez-
dődtek. Mivel a pénz rendelkezésre állt, érdekelve voltak a munkálatok 
mielőbbi befejezésében.

Időközben Csévári Zoli állhatatos közbenjárására az érdekközös-
ség engedélyt kapott a tartományi belügyi titkárságtól egy forgalmi 
jelzőlámpa felállítására a szóban forgó közlekedési csomópontban, 
amit mi egyszerűen csak „szemaforizálásnak” neveztünk. Az átépí-

téssel kapcsolatos összes munkálatok még ugyanabban az évben 
befejeződtek. 

A SIZ végrehajtó bizottsága, értékelve az útkereszteződés bizton-
ságos és hasznos voltát, úgy ítélte meg, hogy a következő évben a 
község központi útkereszteződését is hasonlóképpen többsávosra 
kellene átépíteni, mivel ott is gond van a forgalommal, különösen 
csütörtökön és vasárnap (piaci napokon).

A községi képviselő-testület Injac Zdravko akkori elnökkel az élen 
ebbe hallgatólagosan beleegyezett, az érdekközösség pedig úgy dön-
tött, hogy a Bačkaput kivitelezésével és az általa felajánlott ingyenes 
tervrajzok alapján végeztessük el a kereszteződés többsávosra bő-
vítését.

Meg kell jegyezni, hogy az átépítés költségeihez az akkor még 
működő Tartományi Útügyi és Távközlési Titkárság (Pokrajinski 
sekretarijat za puteve i veze) is hozzájárult. Negyven százalékos hoz-
zájárulásukat azonban a Bačkaputnak utalták át, és nem a temerini 
érdekközösségnek. De ennek így is megfelelt, mert így a kereszteződés 
nem csak hogy átépült, hanem ide is forgalmi jelzőlámpa kerülhetett, 
ezt is sikerült „szemaforizálni”.

Említést érdemel még az is, hogy a munkálatok során (az Első 
Helyi Közösség titkára, Bálint Lajos közbenjárására) aszfaltréteggel 
vonták be az akkor sétánynak számító területet, Péter Ferkó házától 
leig, a mai cukrászdáig. Így lett komplett az egész útkereszteződés, 
ami kisebb-nagyobb kiegészítéssel ma is ellátja forgalombiztonsági 
feladatát. A ma már 87 esztendős akkori SIZ-titkár, Szvincsák Ferenc 
legnagyobb örömére.

Hát ennyit a két elsőként „szemaforizált” útkereszteződésről és 
átépítésükről. Azóta már számos hasonló útkereszteződés létesült 
szemaforizálódott Temerinben, Szőregen és Járekon egyaránt.

SZVINCSáK Ferenc

A Kertbarátkör hírei
Lebonyolódott Temerinben a 22. Regionális Tökverseny. A beje-

lentkezőknél öttagú bizottság helyszínelt és jegyzőkönyvet vett. Eszerint 
a következő eredmények születtek: a kolbásztök kategóriában Varga 
István 289 centiméter hosszúsággal első helyet szerzett, következik 
Barna Gáspár 241 centiméterrel, második helyezés, a harmadik hely-
re Kis Zoltán került 228 centiméterrel. Az óriástökök kategóriájában 
Zsúnyi Ágoston nevezett be 63 kilogrammos terménnyel. A példányo-
kat a Kertbarátkör elszállította Nagykikindára, az országos versenyre. Ott 
Varga István a harmadik helyezést érte el 289 centiméteres hosszúságú 
terményével, ugyanis a leghosszabb 290 centiméter volt. Jutalma 4000 
dinár és egy szép serleg. A temerini regionális versenyen a nemzeti tanács 
jóvoltából szintén jutalomban részesülnek a díjazottak, amiről értesíteni 
fogjuk az érintetteket.

K. Z.

Festménykiállítás

Jó tanuló, jó sportoló
 Összesen 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be jelentkezését a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett 
Jó tanuló, jó sportoló című felhívásra. A felhívás a 2020 az erős magyar 
közösségek éve tematikus év részét képezi. Célja, hogy megtaláljuk és 
bemutassuk azokat a külhoni fiatalokat, akik a tanulás mellett valamely 
sportág területén is kiemelkedő teljesítményt értek el, ezáltal példaként 
szolgálhatnák saját közösségük és az összmagyarság számára.

A felhívásra 2020. augusztus 31-ig lehetett jelentkezni a kiváló 
tanulmányi átlag és kimagasló sporteredmények igazolásával. A pá-
lyázatra mind a hat külhoni régióból érkeztek jelentkezők: Erdélyből 
159, Vajdaságból 40, Felvidékről 36, Kárpátaljáról 8, Horvátországból 
és Muravidékről pedig 2-2 pályázat, illetve jelölés érkezett.

A pályázók között a legnépszerűbb sportág a labdarúgás volt, de 
sokan jelentkeztek a sí, a tenisz, az atlétika, a jégkorong, az úszás és 
a karate területén elért kiváló eredményekkel is. A felhívásra 8 és 24 
év közötti diákok pályáztak, a jelentkezők átlagéletkora 14 év.

A pályázatok értékelése már zajlik, az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre az év végéig kerül sor. A legjobban szereplő jelentkezők 
– régiónként egy fő – „Az év külhoni magyar jó tanulója, jó spor-
tolója” címben és fejenként 300 ezer Ft összegű pénzjutalomban 
részesülnek.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának közleménye
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A táncház és a zenekara
Pénteken táncházat szerveztek a Szirmai Károly Magyar Mű-

velődési Egyesület tagjai. NAGy Bence szervezővel az eseményt 
megelőzően beszélgettünk.

– A járványhelyzet miatt az idén nem igazán adódott alkalmunk 
arra, hogy táncházakat és egyéb hasonló eseményeket szervezzünk. 
Mivel jelenleg legfeljebb harmincfősek lehetnek az összejövetelek, 
úgy határoztunk, hogy ha kis létszámmal is, de táncházat tartani fo-
gunk. Terveink szerint, és ha a helyzet is engedi, az év végéig hat-hét 
alkalommal. Azért is fontosak számunkra ezek az események, hogy 
pótoljuk az elmaradt szórakozást, valamint, hogy a már megszokott 
ütemhez tarthassuk magunkat. Ez az esemény mindig nyitott az ér-
deklődők számára. Nem hirdetjük őket, mert a harmincas létszámhoz 
tartanunk kell magunkat, de szerettel várunk minden új érdeklődőt. 
Ez alkalommal főként az egyesület tagjai jelentek meg, de vendégek 
is érkeztek. A népszerű magyarországi kereskedelmi csatorna, a TV2 
stábja volt nálunk. Temerint és környékét szeretnék bemutatni egy 
a trianon évfordulója alkalmából készülő műsorban, amelyet majd 
valamikor januárban sugároznak. Nagy öröm és elismerés számunk-
ra, hogy az egyesületünkre esett a választásuk, és az itt zajló életet, 
pezsgést mutatják majd be a nézőknek. 

A délután folyamán a zenekarunkkal forgattak, most pedig a táncház 
hangulatát rögzítik. A táncházban egyébként most is a Berbence zenekar 
szolgáltatja a talp alá valót. Hat évvel ezelőtt alakultunk. Elsősorban az 
vezérelt bennünket, hogy az egyesület keretében működjünk, és muzsi-
kánkkal segítsük akár a tánccsoportok kisérését, a húsvéti locsolkodá-
sokat  és a táncházak alkalmával is közreműkodjünk. Induláskor hár-
man voltunk a zenekarban, ma már öten zenélünk, és a repertoárunk a 
népzenén kívül a mulatós és egyéb műfajokra is kiterjedt.  

– Fontosnak tartom kiemelni, hogy a táncházat és a népzenével kap-
csolatos tevékenységeket immár három éve támogatja a Csoóri Sándor 

Zsadányi Katarina:– Lassan kinövök a Mé-
zeskalács olvasásából. Szerintem nagyon jó új-
ság, mókás és kalandos. Lehet belőle tanulni.

Vígh Botond: – Tetszik, hogy a Mézeska-
lácsban vannak kézügyességi témák, amelyeket 
igyekeztem kipróbálni. Hát… valamelyiket si-
került, valamelyiket nem. De nagyon szeretem 
őket.

A Magyar Nemzeti Tanács és a Ma-
gyar Szó szerkesztősége csütörtökön 
Temerinben folytatta a Mézeskalács, a 
Jó Pajtás és a Képes Ifjúság Trianon 100 
című tematikus különszámainak népsze-
rűsítését. 2020 a nemzeti összetartozás 
éve programsorozat keretében magyar-
ország kormányának támogatásával je-
lenhettek meg a Jó Pajtás és a Képes 
Ifjúság különszámai, amelyek – életko-
rától függően – minden magyarul tanuló 
diákhoz ingyenesen eljutnak.

A Kókai Imre iskolába a délelőtt folyamán 
látogatott el Török Erna, a gyermeklapok szer-
kesztője, aki mintegy 380 Mézeskalácsot és Jó 
Pajtást vitt ajándékba az iskola diákjainak. A 
Mézeskalácsot a 2. és 3. osztályosok között 
osztották ki, mivel az elsősök a beiskolázási 
csomaggal már megkapták a Mézeskalácsot. A 
4–8. osztályosok a Jó Pajtás Trianon 100 című 
tematikus lapszámot kapták ajándékba. 

A gyermeklapok kiosztásának eseményén 
jelen volt Losoncz Dávid, az MNT Végrehajtó 
Bizottságának tagja, valamint Sziveri Béla isko-
laigazgató. Mivel egészségügyi, biztonsági meg-
fontolásból az osztályokat már a tanévkezdés-
kor két csoportra osztották, így váltásonként 
csak kevesen tartózkodtak az osztályokban, ott 

is egymástól kellő távolságra, minden padban 
csak egy tanuló. 

Török Erna, a gyermeklapok szerkesztője 
korosztályonként bemutatta az aktuális gyermek-
lapokat. Elmondta, hogy a lapok a gyerekek tá-
jékoztatását szolgálják, és rászoktatják 
őket a rendszeres újságolvasásra, de az 
újságíróképzést is szolgálják. Arra kérte a 
gyerekeket, hogy küldjenek be a szerkesz-
tőségbe minél több saját alkotást, rajzot, 
fogalmazást, élménybeszámolót, esemény 
az iskola életéből, amelyeket aztán meg 
is jelentetnek.

Losoncz Dávid lapunknak elmond-
ta, hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. társ-
alapítójaként a Magyar Nemzeti Tanács 
minden évben igyekszik az anyalapot 
segíteni, terjeszteni kiadványait. Most 
közvetlenül az iskolakezdés után igye-
keznek a kiosztani a gyermeklapokat 
nyilvánvalóan azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy új olvasókat toborozzanak. Más-
felől azért, hogy olyan újságok jöjjenek létre, 
amelyek készítésében a gyerekek is részt vesz-
nek és évtizedek múlva is ugyanúgy megjelen-
jenek, mint most – mondta.

Megszólaltattunk néhány harmadik 
osztályos tanulót:

Gyermeklapok népszerűsítése

Török Erna kiosztja a tanulóknak a Jó Pajtás in-
gyen példányait

Házassági évforduló

Házasságkötésük 25 éves évfordulója alkalmából vasárnap 
Szöllősi Tibor plébános áldásban részesítette ádám Ferencet 
és feleségét, Emmát

Alap, ami nagyon nagy segítséget jelent számunkra. A támogatás kiter-
jed az oktatók finanszírozására, a viseletek, hangszerek beszerzésére, 
és a táncházak, valamint egyéb hasonló rendezvények megvalósítására. 
A támogatók elvárják tőlünk a munkát, de az általuk biztosított eszkö-
zökből egyszerűbben, könnyebben és színvonalasabban tudunk tevé-
kenykedni. A támogatóink közül kiemelném még a Nemzeti Kultúrális 
Alapot, valamint a Bethlen Gábor Alapot, amelyek úgyszintén biztosíta-
nak számunkra eszközöket. Amióta a támogatók mögöttünk állnak, és 
segítenek minket, könnyebben tudunk működni.

T. d.

Bújdosó Tas: – Én már eddig rengeteg 
könyvet elolvastam, de a Mézeskalácsot még nem. 
Most kaptam először, és azt hiszem, érdekes az 
újság és remélem, élvezni fogom az olvasását.

A Képes Ifjúság ingyen számait a kiadó a 
középiskola magyar tanulóinak osztotta ki. 

G. B.
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A Temerini Rádió megszűnése után 
igencsak megkedveltem a Retro Rádiót, 
azt a médiát, amelynek hullámhosszán 
egésznap a hatvanas, a hetvenes, a nyolc-
vanas évek népszerű, örökzöld slágereit 
sugározzák. A műsorvezetők a zeneszámok 
közötti röpke pillanatokban híres embe-
rekkel, rendszeres rádióhallgatókkal fel-
idézik egy-egy időszak divatját, szokásait, 
ételeit és egyéb, a korra jellemző, fontos 
apróságot. A hallottak a rádióhallgatóban 
is „kibontják” a régi emlékeket.

Éppen az egyik műsor hallgatása közben vil-
lant be, hogy a vidékünk emberei nagyon szerettek 
és még ma is szeretnek kiruccanni 
és bevásárolni valamelyik szom-
szédos országban. A múlt század 
hatvanas éveinek közepén például 
sokan utaztak az olaszországi Tri-
esztbe. Akkoriban azonban ezek 
a „shopping-túrák” teljesen más-
milyenek voltak, mint manapság. 
A hölgyek, – mert főleg ők voltak 
azok, akik vásároltak – csopor-
tosan, vezetővel és vonaton vág-
tak neki az útnak. Özvegy Pászti 
Ferencné, Marika néni elmon-
dása szerint a csoportvezető egy 
„szerbhorvátul” jól beszélő sze-
mély volt, mert akkoriban az olasz 
város üzleteiben beszélték ezt a délszláv nyelvet 
is. Újvidékről közvetlen járat indult Triesztbe. A 
csoportvezető, a simondriai Manci néni megvet-
te a jegyeket és az adott időpontban mindannyi-
an elindultak a hosszú útra. Általában a csoport 
tagjai a vonatban elfoglaltak egy kupét. A bevá-
sárláshoz csakis dinárt vittek és nem devizát. A 
pénzt azonban jól el kellett rejteni, mert az igen-
csak agilis vámosok többször is képesek voltak 
átnézni a poggyászokat. Mindenkinek megvolt a 
saját rejtekhelye. Például volt, aki cipész férjének 
köszönhetően a cipője sarkában kialakított üreg-
ben vitte át a pénzt. Marika néni mindig a marká-
ban, nejlonba szorosan becsavarva szorongatta a 
pénzt, s amikor jött a vámos a „csomagocskát” 
felcsúsztatta a pulóverének az ujjába. Nyugodtan 
kinyittotta a táskáját, hogy belenézzen és turkáljon 
benne a vámos. Miután az illetékes befejezte az 
intézkedést, a táska bezárásakor egy gyors moz-
dulattal belerázta a pénzes csomagot a táskába. 
Ezt azért tette, mert a vámosok néha az utasokat 
is körültapogatták bankjegyek után kutatva.

– A vámosok nagyon rámenősek voltak. Mi 
meg furfangosak. Általában sikerült, de volt azért, 
amikor nem – emlékszik Marika néni. – A vonat 
este indult Újvidékről és másnap reggel futott be 
Triesztbe. A vámosok közjátéka után próbáltunk 
pihenni, de közülünk egy valaki mindig ébren 
volt és úgymond őrködött. Amikor kiszálltunk a 

vonatból, már vártak bennünket az állomáson a 
„turisták szállásadói”. Lerítt rólunk, hogy bevá-
sárló úton vagyunk. Az egy csoportba tartozók 
egy szobát váltottak. Napközben először árultunk 
a piacon, majd vásároltunk, este főztünk vacso-
rát. Ezek a bevásárlások több napig is eltartottak. 
Volt, aki ruhaneműt, de volt, aki aranyékszert, 
órát vett nagyobb mennyiségben. Saját szükséglet-
re vettük a holmikat, de igyekeztünk teljesíteni a 
rokonok rendeléseit is. Az eladott áruból ugyanis 
megtérült az út ára. Rendkívül menő volt már 
akkor is a farmernadrág, a szivacsos köpeny és 
öltöny, a minőségi (például krombi) anyag téli-
kabátnak, de az öltönynek, valamint kosztümnek 

való szövet stb. is. Olasz baba és esernyő nélkül 
azonban úgyszólván senki sem tért haza. Még a 
fiús anyukák is vásároltak hajas babát, mert a 
csillogó-villogó, hosszú ruhába öltöztetett sző-
ke, barna vagy fekete hajú, kék szemű babák jól 
mutattak a tisztaszoba vetett ágyán.

– A bevásárló utakon szinte mindig akadt 
valamilyen felejthetetlen esemény. Az egyik al-
kalommal, a visszaindulás napján igyekeztünk 
eladni a hazulról hozott és megmaradt, felesleges 
élelmet: sonkát, kolbászt stb. Már összepakoltuk 
a csomagjainkat és útban voltunk a vasútállomás-
ra, amikor az egyik csoporttag leállt üzletelni. 
Az olasz meg is vette tőle a kolbászt, de előzőleg 
nagyon kérdezni akart valamit, amire nem kapott 
választ. Nem is kaphatott, mert aki a kolbászt 
árulta sem olaszul, sem szerbhorvátul nem tudott, 
nem is érthette, mit kérdeznek tőle. Mindeneset-
re bólogatott, hogy igen, igen úgy van. Miután a 
vevő kifizette az árut, beleharapott a kolbászba, 
hogy megkóstolja, majd rettenetesen méregbe 
gurult, mert az csípős volt. Az alkalmi árus né-
hány társával együtt gyorsan felvette a nyúlcipőt és 
menekülőre fogta. A nagy izgalomban azonban a 
vasútállomás helyett a rendőrállomásra rohantak 
be. A rendőrök mosolyogtak, amikor meglátták 
a csomagokkal megpakolt nőszemélyeket, akik 
annyira idegesek voltak, hogy meg sem találták a 
kivezető utat. A készséges carabinierik azonban 

az asszonyokat kivezették a rendőrállomásról és 
a vasútállomás felé irányították őket.

A másik felejthetetlen esemény a férjemmel 
történt. Ő egy baráti házaspárral utazott ki és, 
mint mindig, Triesztben is alkatrészek után ku-
tatott. Másmilyen áru nem is érdekelte. A bará-
ti házaspár hölgytagja ezt kihasználta és több 
aranyórát is odaadott neki, hogy csatolja fel a 
lábára-kezére és hozza át a határon. Szerencséje 
volt, mert nem kellett felhúznia a nadrág szárát, 
amely alatt, a bokájától felfelé sorakoztak a női 
aranyórák.

– Minden út felejthetetlen élmény volt. Ve-
lünk mindig történt valamilyen rendkívüli dolog. 
Jókedvünket még a néha nagyobbra méretezett 
vámdíj sem tudta elrontani. Mert bizony, amikor 
nagyon sok volt a cucc, vámot szabtak ki. A vo-
natos túrákat csakhamar a kombis kiruccanások 
váltották fel – fejezte be Marika néni.

Az 1960-as évek kalandos eseményeit hall-
gatva villant be az emlék, hogy az 1970-es évek 
végén már többnapos „turisztikai utazás” ré-
szeként árulták a trieszti bevásárlást. Az egész 
kirándulásból csak annyi maradt meg, hogy a 
Trieszthez közeli ex-jugoszláv tengerparti kisvá-
rosban való elszállásolás és vacsora után általá-
nos iskolás osztálytársaim engem is megkértek, 
hogy csatlakozzam hozzájuk egy italra – mert 
bárba mennek. Naivan eleget is tettem a felkérés-
nek. Csak akkor lepődtem meg, amikor a késői 
órákban elkezdődött a műsoros est, amelynek 
fénypontja egy sztriptíztáncosnő fellépése volt. 
Mint utólag kiderült, a fiúk mindenképpen sze-
rették volna megnézni a vetkőzős műsort, de nem 
volt elég bátorságuk beülni a bárba, a lányokat 
hívták segítségül!

mcsm

Málhával a rendőrségre
Amikor még „Olaszba” jártunk bevásárolni

Triesztben ezen a helyen mindenki megfordult, aki csak 
arra járt: a Canal Grande a Ponte Rossóval

Énekeljünk 
a Tájházban
Csütörtökön, szeptember 24-én, este 

8 órára a Tájházba hívjuk és várjuk mind-
azokat, akik szeretnek énekelni, szeretik a 
zenét és a jó társaságot. Magyarnótákat, 
népdalokat, mindenkinek a nótáját szívesen 
és örömmel énekeljük együtt. A jókedvét 
és némi innivalót mindenki hozzon magá-
val!  A Szirmai Károly MME tagsága ezt az 
esti kikapcsolódási lehetőséget a  karan-
tént követően kezdeményezte, így az első 
találkozó július végén megtörtént, és min-
den hónap utolsó csütörtökén szeretnénk 
együtt dalolni továbbra is. A járványhelyzet 
felülírta a terveinket, de most, újra közös 
nótázásra hívjuk az érdeklődőket. Minden 
ilyen alkalommal Illés Sándor egy-egy no-
velláját is felolvassuk. Reményeink szerint 
a továbbiakban nem lesz akadálya a talál-
kozásainknak.

A Dalárda férfikórus és a tamburások 
Bolyos Miklós vezetésével.
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A nyári szünidőt,  mint mindig, 
Temerinben, nagyszüleimnél töltöttem. Ara-
táskor mindenkire szükség volt, még a gye-
rekekre is, akik a vízhordó szerepét töltötték 
be. Akkoriban mi nyáron mezítláb jártunk, 
még a búzatarlón is. 

Történt egyszer, hogy vasárnap templom-
ba kellett menni, mert azt úgy illik és az a 
szokás, de bizony az új sárga cipőmet, amit 
elsőáldozásra kaptam, sehogy sem tudtam 
felhúzni. Elsőáldozó egyébként 1952-ben, 
a harmadik osztály végén az újvidéki nagy-
templomban voltam.

A szép fényes, sárga kiscipő előkerült az 
almáriumból, de bizony sehogysem akart 
kirepedezett, a búzatarló által jócskán fel-
sértett lábamra rámenni. Elpityeredtem. 
Hát akkor mi lesz most, a templomba el 
kell menni hiszen egy hónapja, hogy első-
áldozó voltam, a misét pedig nem szabad 
elszalasztani.

Boris nena szépen kivarrott papucsa ma-
radt csak hátra, mint egyedüli megoldás...

Vondra tisztelendõ atya mondott misét, 
akit én külön is szerettem, mert olyan érdekes 
beszédeket mondott, s hozzánk, gyerekekhez 
nagyon közvetlen viszonyulása volt. Hosszabb 

ideig nem volt a hívei között, s ha jól emlék-
szem éppen valahogy akkortájt „került elő”. 
Hogy hol volt, azt csak akkor tudtam meg, 
amikor már nagyobbacska lettem... 

De hogy folytassam a történetet, misére 
valóban Boris nena papucsában mentem, 
de a templomban levetettem a lábamról, és 
eldugtam a lépcső mögé, nehogy a lányok 
meglássanak benne. Mert az nem fiúra való 
papucs volt, bár hogy szép volt, ahhoz nem 
férhetett kétség. 

A mise végén ismét felhúztam és abban 
mentem ki a templomból, ahol a szüle már 
várt és lassan hazaballagtunk. Lassan, mert 
a szüle lábfájós volt. A jó vasárnapi ebéd után 
nagyapám meg édesapám behúzódtak a tisz-
taszobába a hűvösre pihenni. Az asszonyok 
elvégezvén a konyhában, kiültek az utcá-
ra bandázni. Én meg a többi gyerekkel ki 
a határba. Kalászt szedtünk a learatott bú-
zaföldön a baromfinak, mert egy szem sem 
veszhetett kárba. Már estefelé járt az idő, a 
sarkon bandáztak, kártyáztak az emberek, 
amikor beállított Rozi néni egy kis szatyor-
ral a kezében. 

– No, fiam, bontsd csak ki, és nézd meg, 
mit küldött neked a Vondra tisztelendő 
atya! 

Kibontottam. 
– Jé, milyen gyönyörű kisszandál – kiál-

tott fel édesanyám.
A küldemény kapcsán azonban heves vita 

támadt, és végül nekem megparancsolták: 
holnap vissza kell vinnem a szandált Vondra 
atyának, mert „biztosan azért küldte, mert 

én a templomban levetettem a cipőmet, s ő 
azt gondolta, azért állok mezítláb mert nincs 
cipőm”. Soha nem vittem vissza. 

Hét év múlva, 1959-ben – akkor már visz-
szaköltöztünk Temerinbe – már inas voltam 
és egy vasárnap délután társaimmal együtt 
elhaladtunk a régi parókia épülete előtt, ahol 
Vondra tisztelendő atya éppen a szokásos dél-
utáni sétáját tette, miközben az arra járókkal 
szót váltott. Meglátott és magához szólított.

– Andris fiam, hallom, hogy Temerinbe 
jöttetek lakni. 

– Igen, tisztelendő atyám. Kijöttünk, mert 
a szüle meghalt, öregapó meg magára ma-
radt. 

– Na, jobb is lesz ez így. Amint látom, 
vannak már új barátaid is. De mondjad csak, 
Andris fiam, megvan-e még az a pár szan-
dál?

Ez engem nagyon váratlanul ért, és 
bizonyára elpirulhattam, de a mái napig nem 
felejtettem el a váratlanul mellemnek szege-
zett kérdést. A számonkérés – ma már biz-
tosra veszem – nem azért volt, mert annak 
idején meg kellett volna köszönnöm, esetleg 
vissza kellett volna vinnem a szandált. El-
lenkezőleg, a jó pásztor gondoskodásának a 
jelképe volt. Ő esketett, ő keresztelte idősebb 
fiunkat. Amikor csak feleségemmel együtt 
a temetőben járunk, Vondra Gyula esperes 
plébános sírjára, a sok virág közé, mi is el-
helyezünk egy kis csokrot.

PAPP András
nyugalmazott villanyszerelő

TÚ 343/42

Ötvennégy évvel ezelőtt, 1966. szep-
tember 28-án hunyt el Vondra Gyula (szül. 
1908) esperes-plébános. Az alábbi két írás-
sal emlékezünk rá.

A Tiszán átlagosan 3200 mikro- 
műanyag-szemcse található 1-1 kilo-
gramm partmenti üledékben a Sze-
gedi Tudományegyetem kutatói sze-
rint. Az SZTE Természeti Földrajzi és 
Geoinformatikai Tanszék munkatár-
sai a Tisza teljes hosszán és a nagyobb 
mellékfolyók torkolat-közeli szaka-
szain a folyóvízi üledékben található 
mikroműanyag-szennyezést vizsgálják. 
Többek között arra a kérdésre is választ 
kerestek, hogy van-e összefüggés az üle-
dék szemcsemérete és a szennyeződés 
koncentrációja között.

 – Átfogó képet kaphatunk arról, hogy 
melyik folyó honnan hoz nagy mennyiségű 
műanyag-szennyezést a Tiszába, és hogyan 
alakul a Tisza teljes hosszán a szennyezés 
mértéke – összegezte a 2019 óta végezett 
kutatómunkájuk célját a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természeti Földrajzi 
és Geoinformatikai Tanszék egyetemi 

docense, Dr. Kiss Tímea. Az erről szóló 
sajtóközleményt az intézmény a Temerini 
Újságnak is eljuttatta, ebből közlünk néhány 
részletet.

 Egyre több műanyagot használunk a 
mindennapi életben: műanyagból készülnek 
a háztartási eszközök, 
a ruhák, a festékek és 
műanyag van a szép-
ségápolási termékek-
ben is. – A műanyag a 
szennyvízzel és a hul-
ladék nem megfelelő 
elhelyezésével bejut-
hat a folyókba, fizika-
ilag összetöredezik, 
5 milliméternél ki-
sebb darabokból álló 
mikroműanyaggá válik, 
amit a folyók elszállít-
hatnak, illetve a horda-
lékkal együtt lerakják. 

A Tisza mikroműanyag-
szennyezettségéről

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

A kutatás első eredményei alapján a Tiszán 
átlagosan 3200 mikroműanyag-szemcse van 
1-1 kilogramm part menti üledékben, míg a 
mellékfolyók esetében a szennyezettség értéke 
kilogrammonként 4100 darab. Mindez jelen-
tős szennyezettségre utal, mely elsősorban a 
kárpátaljai Nagyág és a Romániából érkező 
Maros folyókat érinti.

A részletek iránt érdeklődők figyel-
mébe: www.u-szeged.hu/, www.facebook.
com/univszeged/www.instagram.com/
uniszeged/

A kisszandál
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A múltkoriban eszembe jutott Vondra 
Gyula, Temerin példás papja, amikor Illés nap-
ja kapcsán arról beszélgettünk, hogy milyen 
sokat jelent, ha az embernek rendületlen hite 
van. Nekem eszembe jutott egy vele történt 
esetem.

Abban az időben nagy nyomorúság szakadt 
ránk, de a legnagyobb szegénységünkben neki 
volt bátorsága szembeszállni a beletörődéssel. 
Templomtetőt javíttatni, a templom belsejét 
újrafestetni serkentette híveit. Abban az idő-
ben a templom körül mindig zajlott valami 
fontos esemény – akárcsak mostanában –, 
mert Vondra Gyula is tudta, hogy a község, a 
temerini riadt magyarok apadó közössége csak 
úgy maradhat meg, ha felveszi a küzdelmet az 

elveszés ellen. A fentebb említett és a hozzá-
juk hasonló vállalkozások látványosak voltak, 
mindenki tudott róluk. Szúrták is a szemét a 
hatalom képviselőinek, s Vondrát ezért kellett 
börtönbe dugni, ahonnan szabadulva ismét tö-
retlen lelki erővel tovább küzdött, ott folytatta, 
ahol Mitrovicára vonulása előtt abbahagyta. 
Nem látványos, de a legfontosabb küzdelmet 
vívta, amely lelki egészségünk megtartásáért 
folyt, diákkori élményként éltem át egy példát 
ebből a küzdelemből.

VI. Sándor pápáról tanultunk az újvidéki 
gimnáziumban. Az erkölcsi züllés példaképe-
ként emlegetik a történészek. Számomra lesúj-
tó volt, amit hallottam róla. Egy világ dőlt össze 
bennem. Annyit persze tudtam, hogy akkoriban 

az ilyen példákat felnagyítják, 
no de VI. Sándor esetében nem 
kellett lódítani. Annyira meg-
rendített a pápa szégyenletes 
dolgainak története, hogy kí-
nomban keresnem kellett va-
lakit, aki nekem magyarázatot 
szolgáltat minderre.

Vasárnaponként hazajár-
tam Temerinbe feltölteni a 
kis élelmiszeres kofferomat, 
amiben egy hétre való kosztot 
vittem magammal a városba. 
Hazatértemkor szóltam apám-
nak, hogy beszélni szeretnék 
Vondrával. Egyre faggatott, mi 

Törlesztés Vondra Gyulának ügyben, de nem tudtam sehogyan sem meg-
fogalmazni. Valamit meg kell beszélnünk. És 
Vondra fogadott. Vasárnap, a nagymise után, 
amikor a hitközség tagjai fontos megbeszélé-
süket tartották a plébánia utcai irodájában. Ő 
fölkelt az asztaltól, ott hagyta a tanácskozókat 
és félrevonult velem egy üres szobába.

Előadtam neki nagy kínnal, mit tanultam 
az iskolában. Figyelmesen hallgatott, egyik 
keze hosszú ujjait a másiknak a tövein halkan 
csattogtatta és megfontoltan válaszolt: – Néz-
ze, fiatalember – kezdte. S elhallgatott, gon-
dolkodott ismét. Neki én akkor már tíz éve 
ministránsa voltam, Mártonnak titulált egy-
szerűen. Most azonban nem a kis lurkóval 
beszélgetett, akit ő libapásztorként látott elő-
ször Temerinbe érkeztekor, hanem egy lelki 
tusában álló süvölvénnyel, akinek tényismere-
tek miatt megrendült a hite, kibillent a lelki 
egyensúlya. Ezen kellett átsegítenie. – Nézze, 
fiatalember – kezdte újra. – Jézus Krisztus sze-
mélyesen válogatta ki első tizenkét tanítványát, 
mégis akadt közöttük, aki elárulta. Szent Péter 
óta Rómának 260 pápája volt. Őket bíboros 
társaik választják. Akadt közöttük egy ilyen. 
Tulajdonképpen egészen jó az arány.

Sokat és sokáig gyötrődtem még a pápá-
ról tanultakon is, meg azon is, amit Vondra vele 
kapcsolatban mondott. Tulajdonképpen mai 
napig is gondolkodom rajta, s azért közlöm, 
hogy válságos időnkben mások is gondolkod-
janak. Törlesszünk, legalább egy kicsit abból az 
adósságból, amivel Vondrának tartozunk!

mATUSkA márton
TÚ 173/28

Hetilapunkban érdekes eszmecsere 
alakult ki egy helyi földrajzi név, a Fehér 
árok kapcsán.

2014-ben az Újvidéki Bölcsészettudományi 
Kar Hungarológiai Közleményeiben nagyobb 
tanulmányt szenteltem Temerin régi térképe-
ken található földrajzi neveinek. Összesen 13 
térképet és térképszelvényt vizsgáltam meg az 
1782/85-ös I. (Első) katonai felmérés alapján 
készült nagyszabású munkától kezdve egészen 
egy, a második világháború idején, 1943-ban 

nyomtatott német katonai térképig. Az anyag 
rendkívül érdekes mind a névtani, mind a hely-
történeti kérdések iránt érdeklődők számára, 
de – mint a tudományos publikációk általában 
– csak kevés olvasóhoz juthatott el. Feltételezem, 
Temerinben sem sokan forgatták.  

A Fehér árokra vonatkozóan, mint alább 
olvasható, több térképadattal is rendelkezünk, 
ismeretem szerint a legrégebbi 1852-ből való, 
ám nem víznév, hanem a Szőreg felől érkező 
Buga (Kis) bara és a levezető árok között elte-
rülő földek neve. Természetesen az elsődleges 
jelentés ebben az esetben egy víznév lehetett, 
még ha azt a térkép nem is tüntette fel.

A Fehér árok azonban víznévként sem jelen-
tette mindig ugyanazt. Hívták így a Kisszlatyinát 
is, és a Nagy bara felől számított első hídig kimé-
lyített Nagyszlatyina-szakaszt is. Azt tapasztalom, 
hogy a közbeszédben ma már a Nagyszlatyinát 
teljes hosszában is egyre többen nevezik Fehér 
ároknak, a Szlatyina, Nagyszlatyina pedig tovább 
él dűlőnévként. Ahogyan eredetileg is az lehetett 

szikes (szlatinás) talajszerkezete miatt. 
A Fehér árok jelentése az idők során te-

hát többször módosult. Ez a népi eredetű föld-
rajzi nevek világában elég gyakori, sőt, még a 
hivatalosan szentesített földrajzi névanyagban 
sem rendkívüli. Jó, ha ismerjük a jelentésbe-
li eltéréseket, az egymásba átnövő vagy éppen 
egymást elfedő árnyalatokat, és így fogadjuk el 
létezésüket.

CSORBA Béla

Fehér árok: mit mondanak 
a régi térképek

1. Fehér árok (Abzugskanal) 
1865/6, 1894, 1903 [Levezető csatorna, 
a Nagy barába torkollik] Fehér árok 
(Abzugsgraben) 1912, Belikanal 1943

2. Fehér árok 1892 [Délnyugat felől 
a Nagyszlatinába torkolló bara. Népi neve 
Kisszlatyina, a Fehér-árok elnevezést víznév-
ként ma már csak a Nagy-szlatinára hasz-
nálják.]

3. Fehér Árok 1852, Fehér árok 
1865/6 [A hasonló nevű csatorna és a Buga 
bara közötti földek] 1892, 1894, 1903 [A 
hasonló nevű csatorna környéki terüle-
tek. A Pesty-féle helynévtár szerint „Fehér 
árok, szántóföldekből álló dülő, nevét 
azon ároktól veszi, melly a dülőt ketté 
választja” (1864, 1865).]

Vondra Gyula a kis hittanosok között (Banko Pál felvé-
tele, 1960-as évek)

EGy KIS NéPI 
METEoRoLóGIA

Szeptember 29. Szent Mihálykor keleti 
szél, igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály 
napján itt van még a fecske, karácsonyig 
legelhet a kecske.

október 21. Ha orsolya napján szép az 
idő, akkor az karácsonyig meg is marad.
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Temerini történetek

Az okos juhászbot és 
a tömörini galambász

Fiatalember koromban egy alkalommal meghívót kaptam az újvidé-
ki mezőgazdasági kiállítás vezetőségétől, hogy fajgalambjaimmal vegyek 
részt a kiállításon. 

Nagyon megörültem és négy pár fajgalambomat bevittem a kiállítás-
ra. Azon töprengtem éppen, vajon melyik példányt tegyem a ketrec felső 
részébe és melyiket az alsóba, mert ugyanis van galamb, amelyik a ketrec 
felső részében mutat jobban, és van, amelyik az alsóban. Ahogy így álla-
taimmal bíbelődtem, a hátam mögött megszólalt egy öblös férfihang. 

– Öcsém, de szép galambjaid vannak! Ezek biztosan fajtagyőztesek 
lesznek. 

Megfordultam. Egy idős juhász állt előttem subában, botjára támasz-
kodva. 

– Maga meg aztán honnan tudja, hogy éppen ezek lesznek a 
fajtagyőztesek? – kérdeztem. 

– Tudod, öcsém a juhászoknak nagyon jó szemük van, ha van száz 
birkájuk, mind a százat ismerik külön-külön. Nekem is van itt a kiállítá-
son egy kosom és három birkám, azok is fajtagyőztesek lesznek. Gyere 
nézd meg őket, itt vannak a közelben, ilyeneket még úgysem láttál! 

Addig noszogatott, mígnem elindultam vele birkanézésbe. Az akol 
elé érve, megpillantottam a három birkát és a kost: valóban nagyon 
szép állatok voltak. 

– No, mit szólsz hozzájuk? – kérdezte az öreg.
– Valóban nagyon szép merinók! – válaszoltam, amin az öreg igen-

csak meglepődött és egész halkan kérdezte: – Hát te meg honnan tudod, 
hogy ezek merinók? 

– Onnan, hogy nem ezek az első birkák, amiket az életemben látok 
– válaszoltam, mire ő megint visszakérdezett, hogy ilyeneket azért még, 
ugye sosem láttam? 

A hátunk mögött megszólalt egy hang. 
– Ki itt a gazda? 
A juhász bemutatkozott, az előbbi meg folytatta. – Mi négyen a bíráló 

bizottság tagjai vagyunk. Hajtsa be a birkákat a belső ólba, a kos maradjon 
az akolban. Minősítés után hajtsa be a kost, egy birkát pedig hajtson ki 
az akolba. Utána hajtsa ki a másodikat, ha azzal készek leszünk, akkor 
a harmadikat. Mindig csak egy legyen az akolban.

Ott akartam hagyni az öreget, de az rám szólt, hogy ne menjek se-
hova, feküdjek a szalmabálára. Úgy is tettem.

A kost hárman bírálták, a negyedik a jegyzőkönyvet vezette, amit a 
másik három mondott, azt ő írta. Miután végeztek a kos bírálatával, az 
öreg juhász a botjával behajtotta a kost a belső ólba, egy birkát pedig 
kihajtott az akolba. Mikor ezzel is végeztek a bírálók, szóltak a juhász-
nak: "Jöhet a második!" Mikor ezzel is végeztek, szóltak, hajtsa be, és 
jöhet ki a harmadik. 

Mikor mindennel végeztek, aláírták a jegyzőkönyvi bírálólapot, egy 
pédlányt odaadtak az öregnek. Kezet ráztak vele, és mentek a szomszé-
dos akolhoz. Az öreg meg az én kezembe nyomta a bizottság által ké-
szített papírokat. 

– Nekem mind a négy birkám kiváló minősítést kapott, de a te ga-
lambjaid bizony nem lesznek mind kiválóak – mondta az öreg. – Hát 
persze, hogy nem, mert nekem nincs juhászbotom – feleltem. Az öreg 
nagyot nevetett és csak annyit kérdezett: 

– Hát aztán mi köze a juhászbotnak a bírálatokhoz? 
– Csak annyi, hogy én sohasem gondoltam volna, hogy egy juhászbot 

okosabb mint egy négytagú bírálóbizottság! – mondtam halkan. 
– Még mindig nem értem, mi köze a juhászbotnak a jó birkákhoz– 

tetette magát az öreg. 
– Csak annyi, hogy a bot bizony megtévedett, mert háromszor ugyan-

azt, a legszebb birkát hajtotta ki az akolba s azt bíráltatta a bizottsággal. 
A másik kettőt meg elfelejtette megnézetni a bizottsággal, mert nem is 
hajtotta ki őket az akolba. 

– A szemed Heródesát! – kiáltott fel az öreg elvörösödve, és felemel-
te az okos juhászbotot, de mindhiába, mert akkor én már az akolon 
kívül voltam. 

– Gyere vissza! – kiáltott. 
– Tegye le azt az okos juhászbotot, akkor visszamegyek – mond-

tam neki. 
– Hát csak azt mondd meg, hogy vetted észre! Hiszen hányszor meg-

csináltam már és soha senki nem vette észre – mondta csodálkozva. 
– Tudja, a galambtenyésztőknek jó szemük van. Van legalább száz 

galambjuk s mind a százat külön-külön ismerik. Hát akkor hogyne tud-
nának megkülönböztetni három szép birkát, s külön-külön megmondani, 
hogy melyik, melyik. A három birka meg nem száz galamb!

– No, elmehetsz, tömörini! – mondta az öreg juhász és kezet nyúj-
tott.

SCHWÁGER József
TÚ 353/52

A Csúrogi út menti tanyák (4.)
7. dűlő
Parcent Hans (János) tanyája
A német lakosság elűzését követően a lakóépületet egy ideig a kis-

pusztai munkások lakták. 1956-ban már csak a falak álltak, majd az új 
hatalom kétholdanként kiosztotta a délszláv telepesek között. A gazdá-
nak hajdanában nem mehetett rosszul a sora, amiről az alábbi történet 
is tanúskodik.

Csendélet a tanyán
Hétfőn délelőtt két finánc a kertészlaposon járt és véletlenül 

betévedt ifjú Parcent János tanyájára, és mivelhogy talán sikerült 
nekik felfedezni, hogy a tanyán rejtekhelyen van jófajta kukorica-
pálinka.

A két jó ember nagyon megörült, látván a Zeppelin forma kinézésű 
edényt és mindjárt hozzáláttak és megállapították, hogy nem vizet 
isznak, hanem 24 grádos jó minőségű kukoricapálinkát.

Nem tudván mitévők legyenek, mert úgy látták, hogy a gazdának 
nem nagyon ízlik a saját főzése, hát azt a tanácsot adják, – mivel kár 
ilyen jó kukoricapálinkát kiönteni, – keressen sürgősen fogyasztókö-
zönséget. A jó házigazda rögtön teljesítette a két jóember kívánságát 

és átfutván a szomszédhoz: István bácsi jöjjön, mert bajok vannak. 
S István bácsi mint jó szomszéd, de lehet, hogy megérezte a kukori-
capálinka szagát – otthagyta a szántást.

A két jó ember meglátván István bácsit, nagyon megörültek az 
új kipihent ivótársnak, de mivel István bácsi már megfürüstökölt, 
a házigazda jó vörösbort hozott. Amikor a két jóember látta, hogy 
bor is akad a háznál, kénytelenek voltak ők is fürüstököt kérni, és 
a házigazda örömteljes arccal hozott egy szép szál füstölt kolbászt. 
Hűtlenek lettek a 24 grádos kukoricapálinkához. István bácsi meg-

A csúrogi úti tanyák helyrajza, térképkivágás
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Friss temerini és 
dunabökényi 

akác-, valamint Tarcal-hegyi 
hársméz eladó a termelőtől.

Tel.: 063/511-925

A temerini paraszti 
ruha utolsó viselői

Az én nemzedékem volt az 
utolsó, amely fiatal korában, 
az 1940– 1944-es időszak-
ban még paraszti viseletben 
járt – írja Zavarkó Franciska 
olvasónk, mellékelve az aláb-
bi képet.

A gazdag és a szegény lá-
nyok öltözete abban különbö-
zött, hogy a gazdag lányok ru-
hái drága anyagból készültek: 
vastagselyem, brokát, szalag-
selyem, míg a szegény lányok 
szövetből, olcsóbb selyemből, 
delinből készült ruhában jár-
tak.

A háború után, 1945 
őszén, amikor a rend már 
helyreállt, megnyíltak a tánc-
termek. Abban az időben ez 
igen jelentős eseménynek 
számított, mert a fiataloknak 
a tánc volt a fő szórakozási lehetősége. Ekkor már alig-alig akadtak pa-
rasztruhás lányok a mulatságokon. 

A fiatalabb nemzedék, mint én is, 16 évesen már iparos ruhában 
járt. Ez a viselet sokkal kényelmesebb és olcsóbb is volt a sokszoknyás 
parasztviseletnél. Egy iparos felsőruhához 4 méter anyag kellett, az al-
sóhoz pedig 2–3 méter, míg a paraszti viselethez 6–7 méter anyagra 
volt szükség, az alsószoknyákhoz pedig 12–13 méterre. 

Az alsó ruha pendelből, 2 fehér sifonból készült alsószoknyából 
készült, egyenként 3–4 méter anyagból. Az alsószoknyák alján 20–25 
centiméteres slingelés volt, és olyan keményre keményítették, illetve 
nyerselték, hogy „megállt”. Ezen felül derékig érő, rövid ujjú ing is 
tartozott hozzá, amely a nyakkivágásnál és az ujján hímzett volt. Erre 
kellett felvenni a pruszlikot, amely szintén gazdagon volt hímezve, fe-
hér, vagy színes cérnával. Erre vettük fel a hosszú ujjú blúzt. Az alja 
röviden a szoknyára volt engedve, vagy bekötötték a szoknyába és ak-
kor gurtni került a derék köré, ami 13–15 centiméter széles öv volt 
halcsonttal, hogy erősen tartson.

A lányok félmagas sarkú spanglis cipőt viseltek. Ha templomba 
mentek, akkor fehér harisnyát és fehér cipőt húztak, ha táncra, akkor 
színes harisnyát és fekete cipőt viseltek.

Télen rövid aljú, vastag anyagból készült kabátot vettek fel, mely-
re fehér berliner kendőt kötöttek, ha nem volt nagyon hideg, akkor 
csak a kendőt kötötték fel. A fejükön nem viseltek semmit, mindig 
hajadonfővel mentek. Hajviseletük két ágra font haj volt, ha kellett, 
vendéghajjal pótolták. A két hajfonatot koszorúba tűzték a fejükön, 
és pántlikát tettek rá. A pántlika 2–3 ujjnyi széles szalag volt, amivel 
a hajkoszorút körülkötötték, és a tetején lapos masni volt. A hajukat 
elöl cakliba rakták.

– Én ezt a viseletet már csak farsang idején vettem föl, mert a szü-
lők kérésére a farsangi időszakban többször beöltöztünk. 

TÚ 484/27

kérdezte a fináncparancsnok urat, gondolván, mivelhogy az egyik 
kövér zöldruhás ivótárs mindig csak parancsolt, hogy az tényleg 
„parancsnok” – hogy most már a Zeppelinben visszamaradt kuko-
ricapálinkának mi lesz a sorsa? 

A parancsnok úr az ivótársnak ezen indokolt kérésére azt a bölcs 
és meg nem föllebbezhető határozatot hozta, hogy a 24 grádos szol-
gálaton kívül lesz helyezve, és pedig olyképpen, hogy az udvaron ki 
lesz ömlesztve.

Ezen bölcs határozat után István bácsi gondolkozott egy nagyot, 
spekulálván, hogy amit a parancsnok úrnak szabad, azt a tusasze-
dőknek is szabad és felhasználta az alkalmat az elítélt 24 grádosból 
megmentett egy lóitató vödörrel a tusaszedőknek és a mezei munkát 
végző polgártársak részére. A polgártársak meg voltak elégedve, de 
István bácsi is, gondolván, hogy jól végezte a dolgát és több dolga már 
nem lesz, de csalódott, mert visszatérve látta, hogy a kövér parancs-
nok úr és az örömteljes házigazda egy kis testi gyakorlatot végeznek 
a Zeppelin körül. A házigazda meg akarta akadályozni, hogy a kacsák 
is berúgjanak, a parancsnok úr viszont duplán látván, azaz hogy sok 
kacsa van az udvarban, újabb ítéletet hozott olyképpen, hogy a 24 
grádos a kertben lesz eltemetve, ami meg is történt, és mivel nagyon 
meg volt elégedve a házigazda magatartásával, csak 1400 dinárral 
úszta meg a nem engedélyezett szeszgyárat. 

Nagy István (Temerini Újság 1939. április 23.)

Giricz Katalin (1924–2003) temerini 
népviseletben

APRóHIRDETéSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefon: 3848-200.
• Földet bérelek. Telefonszám: 
063/523-746.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312 (Attila).
• Cserepes virágok eladók. Újvidé-
ki utca 407.
• Nyolc elválasztott törpenyúl eladó. 
Ár megegyezés szerint. Telefonszám: 
064/546-21-62.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévé-
ket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fi-
zetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Kilenc méteres kukorica felhordó új-
szerű állapotban 500 euróért eladó. 
Telefon: 064/202-10-50.
• Családi házban lakás kiadó a Kos-
suth Lajos utcában, az iskolához kö-
zel. Telefon: 064/80-55-023.
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Lakható, öregebb építésű ház eladó 
a Dózsa György utca 103-ban. ára 
17 ezer euró. Telefonszám: 061/62-
02-535, vagy 38-40-153.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás bejegyzett, 
befejezett és azonnal beköltözhető. Te-
lefonszám: 064/40-55-431. 

• Eladó 500 darab használt kikindai 
333-as cserép, egy villanymotoros 
morzsoló-daráló, valamint egy ha-
tos és egy négyes hőtároló kályha 
kedvező áron. Telefonszám: 064/38-
18-971.
• Eladó 4,75 hold föld a Gyórgyában. 
Telefon: 063/88-222-45.
• Eladó egy jó állapotban levő gáz-
kályha jutányos áron. Telefonszám: 
063/82-80-616.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy 
régi, fából készült talicskát (trágyahor-
dó) keresek megvételre Temerinből 
vagy környékéről. Telefonszám: 
064/546-21-62.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Te-
lefon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Telefon-
szám: 064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Tele-
fonszám: 62/78-2002.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Te-
lefonszám: 063/8-143-147.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvérünktől

GYURÁKI Imrétől 
(1952–2020)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Legyen békés 
örök álmod!

Emléked megőrzik 
unokatestvéreid, 
Géza, Pali, Péter 

családjukkal és Klárika 
Ausztráliából

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 12 
éve elhunyt szerettünkre

JAKUBEC Józsefre 
(1951–2008)

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

Szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól

FUSZKÓ Jánostól 
(1947–2020)

Pihenése felett 
őrködj, Istenem,  
csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.

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

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled testvéred, István 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

FUSZKO János 
(1947–2020) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

VÉGSŐ BÚCSÚ

GYURÁKI Imrétől 
(1952–2020)

Úgy mentél el, 
ahogy éltél, 
csendben és szerényen.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzik 
az 1967-ben végzett 

8. a, b, c osztály tanulói

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nem vagy velünk

Mint gyertyaláng, 
lobban el az élet. 
Mint gyors folyó, 
rohannak az évek.
Míg élünk, nem feledünk. 
Virággal üzenünk, 
hogy rád emlékezünk.

IKOTIN László 
(1947–2018)

Felesége, lánya és apósa

VÉGSŐ BÚCSÚ

GYURÁKI Imrétől 
(1952–2020)

Amikor pár nappal ezelőtt 
még a gyógyulásodról be-
szélgettünk nem gondoltam, 
hogy utoljára látlak Téged. 
Tanácstalanul kérdem, a jó-
ságodért miért csak a szen-
vedés jutott Néked.
De remélem, hogy amiben 
hittél és amit hirdettél oda-
fenn megjutalmaznak azért 
és helyet kapsz az angya-
lok zenekarában, hisz ott a 
helyed Néked.
Sajnálom, hogy nem kísér-
hettelek ki utolsó utadon a 
sors nem akarta, hogy elbú-
csúzzak Tőled, de gondo-
lataimban velem leszel és 
nem feledlek, amíg élek.

Barátod, Jóska

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeptember 13-án, életének 

93 évében elhunyt

özv. KASZÁNÉ 
KISS Franciska 

(1928–2020)

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

Emléked megőrzi 
ápolód, Margit és 

családja: Badinszki Robi, 
Móni, Brigitta, Bettina és 
Csabi, valamint Micsutka 

Angéla, Andrea, Józsi 
és Majácska és Mező 

Marcsi

Plébánia:

844-001

miserend
25-én, pénteken 8 órakor: †ifj. Lukács János, id. Lukács 
János, az elh. Lukács és Sörös szülőkért.
26-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunyta-
kért; valamint: †Kelemen István, Gálik Mária és az elh. 
hozzátartozókért; valamint: †Sípos István és Dénes; vala-
mint: †Varga Imre és Margit; valamint: †Frano Geljić.
27-én, évközi 26. vasárnap, Szentírásvasárnap, 
Elsőgyónás a telepen 7 órakor: Szt. Antal tiszteletére 
egy szándékra (Elsőgyónás); 8:30-kor: †Ft. mr. Szungyi 
László főesperes-plébános atya lelki üdvéért ajánlják a 
Szt. Mónika közösség tagjai (Elsőgyónás); 10 órakor: 
Népért (40-50-60 éves házassági évfordulót ünneplők 
megáldása).
28-án, hétfőn, 8  órakor: †Ft. Vondra Gyula.
29-én, kedden, 8 órakor: †Gazsa Terézia.
30-án, szerdán 8 órakor: †Barna Gáspár és László Bor-
bála.
1-én, csütörtökön, 18 órakor: †Salamonné Sára Szilvia 
és elh. hozzátartozóiért.

Egyházközségi hírek
Házasságkötési hirdetés: dr. Petri Balázs, dr. Petri 

József és Kókai Erika fia, házasságot köt Ellenbacher Ibo-
lyával, Gábor és Plichta Adrienn lányával, szombaton a 
szegedi Havas Boldogasszony templomban.

A gyermekeik hitéért imádkozó édesanyák Szent mó-
nika közössége csütörtökön tartja szokásos imaórá-
ját az esti szentmise előtt, 17 órai kezdettel. Az imaórára 
szeretettel hívnak és várnak minden édesanyát!

Az idén 40-50-60 éves házassági évfordulót ün-
neplő házaspárok hálaadása és külön megáldása 
jövő vasárnap a 10 órás nagymise keretében lesz. 
Számukra találkozó, lelkielőkészület és gyónási lehetőség 
szombaton 18 órától a hittanteremben lesz.

A Szűzanya hónapjára, októberre készülve szeret-
nénk összehívni a Temerinben működő összes 
rózsafüzértársulat vezetőit és tagjait, valamint mind-
azokat a kedves híveket, akik az idéntől rózsafüzértársulati 
tagok szeretnének lenni. Találkozó számukra szombaton 
17 órától a plébániatemplomban lesz. Mindenkit bátorítunk 
a rózsafüzér imádkozása fontosságának és kegyelmi erejének 
megtapasztalására.

A második osztályos tanulók szülei számára szülőér-
tekezlet lesz kedden, szept. 29-én 19 órától a plébánia-
templomban.

Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10h,

csütörtökön az esti szentmise után is.
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GYURÁKI Imre 
(1952-2020. 9. 18.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosról Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS

ZSIGA MÉSZÁROS Katalin 
óvónő 

(1959–2010)

ZSIGA Iván János 
(1949–2011)

Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk drága lányom, test-
vérem

Szomorú kilenc és fél éve, 
hogy nincs közöttünk drága 
vejem, sógorom

Nem így gondoltátok, szerettetek volna még élni, 
gyermekeitek boldogságát nézni.

Elmentetek tőlünk, de nem vagytok messze, 
szívünkben maradtok mindörökre.
Hiányotokat feldolgozni nem lehet, 

csak próbálunk élni nélkületek.
Temerin–Szabadka Szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

ifj. FARAGÓ András 
(1942–1974)

Szomorú hat hete, illetve 46 éve, 
hogy elhagytak bennünket, akiket szerettünk

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben őrizzük drága emléküket.

Nyugodjanak békében!

Szeretteik

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd 
délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok őszinte kö-
szönetet és hálát mindazok-
nak, akik a nehéz órákban 
szóban, írásban, vagy a te-
metésen való megjelené-
sükkel fejezték ki együttér-
zésüket testvérem

GYURÁKI Imre 
(1952–2020)

elhunyta kapcsán.

Külön köszönet Princip Er-
zsébet szomszédasszony-
nak, az egészségház dol-
gozóinak a türelmes és 
szakszerű kezelésért és dr. 
Kókai Zekić Tímea orvos-
nőnek. Továbbá ápolóinak: 
Fuszkó Marinak az éjszaká-
zásokért, Moiskó Rózsának 
a lelkiismeretes ápolásáért 
és Urbán Katicának ember-
séges hozzáállásáért.

Hálával tartozom Ibolyának, 
aki éveken át főzött beteg 
testvéremre, mindig éppen 
úgy, ahogy azt Imre diétás 
életvitele megkívánta.

Köszönet Majoros Matuska 
Zsuzsi unokatestvéremnek 
a segítségért és a lelki táma-
szért, Valeria Čeleketićnek 
a gyógyágyért és Kókai Pé-
ter temetkezési vállalkozó-
nak készséges hozzáállá-
sáért.

Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

Emlékét megőrzi 
húga, Gyuráki Ilona 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas egy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

SALAMON Szilvia 
(1975–2019)

Téged elfelejteni soha nem lehet, 
sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él, akit nagyon szeretnek.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Fájó szívű édesanyád, testvéred, Ramóna 
és sógorod, Nenad

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

SALAMON Szilvia 
(1975–2019)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, 
csak álmodni mentél, szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk felnézünk az égre. 
A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Anyósod, apósod és sógorod, Róbert családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs velem szeretett feleségem

SALAMON Szilvia 
(1975–2019)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

(Juhász Gyula)
Szerető férjed, Attila
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

SLOGA–SLOGA (Erdővég) 0:3 
(0:2)

A hetedik idei meccsén is nye-
retlen maradt a temerini együttes, 
amely sorozatban a 12 mérkőzésén 
nem tudott győzni, ha figyelembe 
vesszük az előző idény végét is. A 
Sloga mindössze egy találatot szer-
zett eddig a bajnokságban, azt az 
egyetlen gólt is még augusztus kö-
zepén, az első fordulóban lőtték, va-
gyis az utóbbi hat fordulóban nem 
tudtak a hálóba találni.

Az erdővégiek ellen a hazai csa-
pat gyorsan hátrányba került, majd 
a 31. percben már 2:0 volt az állás. 
Ezt követőten a temeriniek kihagy-
tak egy büntetőt. A végeredményt 
negyed órával a találkozó vége előtt 
állították be a vendégek. A Sloga 
utolsó előtti a táblázaton, vasárnap 
pedig Vojkán lesz esélye arra, hogy 
megszerezze idei első győzelmét a 
Sremac ellen.

JADRAN (Golubinci)–
MLADOST 1:1 (0:0)

A veterán Zukić fejelte a 
járekiak egyetlen gólját, akik köny-
nyen megszerezhették volna a győ-
zelmet, ha Vučković nem hagyja ki 
a büntetőt. A hazaiak javára is ítél-
tek egy tizenegyest, amelyet kihasz-
náltak. A végeredmény meglepő-
nek számít, mivel a Jadran utolsó 

a táblázaton, a járekiak ellen csak 
a második pontját szerezte meg. A 
Mladost szombaton a Budućnostot 
(Salaš Noćajski) fogadja a nyolca-
dik fordulóban.

Újvidéki liga

ŽSK (Zsablya)–TSK 0:0
Kemény és időnként sportsze-

rűtlen találkozót vívott egymással a 
két csapat. Mind a két együttesben 
történt kiállítás, a temeriniek közül 
Novaković kapott piros lapot. 

A TSK a múlt héten az Újvidéki 
kupa elődöntőjében is pályára lé-
pett, de nem sikerült kiharcolnia 
a továbbjutást, mivel 2:0-ra kika-
pott Koviljon a Šajkaštól. Az októ-
ber 7-i fináléba a Susek és a Šajkaš 
jutott be.

A temeriniek a héten két baj-
noki mérkőzést játszanak. Szerdán, 
a hétközi fordulóban a táblázaton 
éllovas, bukovaci Fruškogorski 
Partizan vendégszerepelt a vásártéri 
pályán, míg a hétvégén a nyolcadik 
helyezett Petrovaradinhoz utazik a 
csapat. A TSK hét forduló után 14 
ponttal hetedik a táblázaton. 

TSK: Vojvodić, Knežević, Bo-
bot, Stričević, Milosavljević, Varga 
(Grlica), Kosić, Radin (Miavec), 
Klaić (Kojović), Pupovac, 
Novaković.

SIRIG–VETERNIK 1:0 (1:0) 
Újból kellemes meglepetést 

okozott a szőregi csapat, amely azt 
a veterniki együttest múlta felül egy 
öngóllal, amely a szőregi vendég-
szereplés előtt még veretlenül első 

Az elmúlt két hét egyesületünk számára igazán eredményes-
nek mondható. Két héttel ezelőtti országos versenyen melyen 
a fiatalabb és a vetrán korcsoportok szerepeltek a temerini 
gyerekek két arany és két ezüst érmet szereztek. A legfiatalabb 
korcsoportban Sági Evelin ezüstérmes lett, Miler Matija pedig 
a fiúknál arany érmet hozott. Az idősebb pionir korcsoportban 
Miler Marija ezüst, Šuvaković Luka pedig arany érmet hozott. 
Az elmúlt hétvégén az idényzáró pályaijászversenyen pedig 
három arany és egy ezüst éremmel tértek haza a temeriniek. 
Ezúttal Sági Evelin első lett egyéni csúccsal, Miler Matija szin-
tén első, Miler Marija pedig második lett. A negyedik éremet 
pedig a felnőtt csigás kategóriában Varga Béla szerezte. A pár-
bajversenyben ő bizonyúlt a legjobbnak.

VARGA Béla

Jól szerepeltek 
az íjászok

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 szemüveg-
lencséket, -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.

volt a táblázaton. A Veternik először 
veszített pontot az idei bajnokság-
ban, ami után lecsúszott a máso-
dik helyre, míg a Sirig hét fordu-
ló után 15 ponttal a negyedik. A 
szőregiek a héten előbb Újvidéken 
játszanak a Slavijával, majd a hét-
végén a gyenge játékerőt képviselő 
Titelt fogadják.

ASZTALITENISZ
Szombaton rendezik meg a 

helyi sportcsarnokban a Pető 

László emlékversenyt, amelyen 
nyolc vajdasági egyesület szere-
pel. Ezzel a tornával emlékeznek 
a klub egykori edzőjére, elnöké-
re. A csapatoknak a verseny fel-
készülésként szolgál az október 
végén kezdődő bajnoki idényre. 
A járvány miatt szigorú egészség-
ügyi előírások mellett szervezik 
meg az emlékversenyt, a nézők 
nem mehetnek be a sportcsar-
nokba. 

T. N. T.


