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Október 6-ai 
megemlékezés
Az 1848-49-es szabadságharc áldozataira és az 

aradi vértanúkra a hagyományokhoz híven, október 
6-án (kedden) délután 4 órakor emlékezünk a Nyugati 
temető kopjafájánál.

A szervezők

A plébániatemplom harangjai már több 
éve rossz állapotban vannak, igen rosz-
szul szólnak, inkább csak konganak. Pe-
dig a szép harangszó elválaszthatatlan a 
magyar falvak és mezővárosok népeinek 
vallási életétől. A harang zúgása hívott, fi-
gyelmeztetett, jelzett, hírt adott. Hívott a 
templomi szertartásokra, figyelmeztetett 
az egyéni ájtatosság és az ima elvégzésére, 
alkalomadtán jelezte a veszélyt, hírt adott 
az élet nagy fordulóiról, elsősorban a ha-
lálesetekről. 

Többen emlékeznek még azokra az 
időkre, amikor a plébániatemplom kóru-
sáról, az orgona mögüli térből, kötelekkel 
a toronyban levő harangok lengetésével 
harangoztak. A hetvenes évek elején a ha-
rangozás villamosításával megszűnt ez a 

gyakorlat, azóta „gombnyomásra” szólal-
nak meg. Ám nem mind működik, komoly 
pénzösszeget igénylő felújításra van 
szükség. 

• Milyen állapotban van-
nak a harangok, kérdeztük ft. 
Szöllősi Tibor plébános atyá-
tól.

– Maguk a harangok, hála Is-
tennek, még „egészségesek”, a 
nyelveikkel van komoly probléma. 
Egyik-másik nem igazán a harang-
hoz illő, csak ideiglenes megoldás-
ként szolgált, sokkal keményebb a 
harang anyagánál, ami azt jelenti, 
hogy idővel könnyen szétrepesztheti 
magát a harangot.

Folytatása a 2. oldalon

Javításra szoruló harangok

A Szentháromság nagyharang

Az önkormányzat júniusban közbeszerzési pályá-
zatot írt ki 38 új pad és 15 szemetes kosár elké-
szítésére és kihelyezésére a települések központi 
területein elhelyezkedő utcákon és parkokban. A 
padok különböző méretűek – ülőrészük 1,8 és 3 
méter. A megrendelés értéke adó nélkül 1 millió 
250 ezer dinár. A megrendelést az óbecsei Baza 
Kft. nyerte. A napokban Temerin központjában 
kibetonozták a padok és a szemétgyűjtők helyét, 
hamarosan várható kihelyezésük. Képünk a régi 
plébánia sarkán készült.

G. B.

Padok és 
szemeteskannák

A Lukijan Mušicki Szakközépis-
kolában 455 diák kezdte meg szep-
temberben a tanévet. Az iskolában, 
amelyben öt szakterületen folyik az 
oktatás, a tanárok, a többi dolgozó és 
a diákok is igen aktívak, és igyekez-
nek minden lehetőséget megragadni, 
hogy népszerűsítsék az intézményt. 
Milomir RAdić igazgatóval és PAkAI 
Karolina szaktantárgy előadóval az 
iskolában zajló munkáról beszél-
gettünk.

– A tanévet az előírásokat figyelembe 
véve kezdtük meg. A diákok szülei az úgy-
nevezett kombinált oktatás mellett döntöt-
tek, így a tanulóinkat két csoportra osztot-
tuk, akik hetente váltják egymást. Tehát 
amíg az egyik csoport iskolában van, addig 
a másik csoport távoktatáson vesz részt, 
majd a következő héten cserélnek. Véle-
ményem szerint a hagyományos oktatás 
a legideálisabb a tanulók számára, de a 
helyzethez igazodva sikerült olyan beosztást 
kialakítanunk, amellyel talán legkevesebbet 
veszíthetnek a gyerekek. Természetesen az 
iskolában folyamatosan ügyelünk a sza-
bályok és az előírások betartására. Azon 
egyedülálló középiskolák közé tartozunk, 

ahol nem kevesebb, mint öt szakterületen 
folyik az oktatás. Az idei tanévben hét első 
osztályt indítottunk. 

Szerb nyelven általános gimnázium és 
pénzügyi ügyintéző irányzat indult, három 
éves tagozaton pedig gépjárműszerelő, fod-
rász, valamint idén első alkalommal bú-
torgyártó irányzaton is vannak elsőseink. 
Büszkén mondhatom, hogy az iskolában a 
kezdetektől fogva két nyelven folyik az ok-
tatás. Emellett az országban egyedülállóak 
vagyunk abban a tekintetben, hogy a négy 
éves tűzvédelmi technikusi irányzaton ma-
gyarul is lehet tanulni. A három éves tago-
zaton hegesztő szakon nyitottunk egy első 
osztályt. Ami az iskolában folyó munkát 
illeti, folyamatosan azon dolgozunk, hogy a 
diákjainknak minden lehetőséget biztosít-
sunk a további fejlődésük érdekében. 

A múlt tanévben sikeresen pályáztunk 
az Erasmus Plusz elnevezésű pályáza-
ton, amely számos lehetőséget kínál a tűz-
védelmi technikusi irányzaton tanuló di-
ákjainknak. Örömmel mondhatom, hogy 
tíz diákunknak lehetősége nyílik továb-
bi tapasztalatokat és tudást szerezniük a 
határinkon kívül is.

Folytatása a 2. oldalon

Középiskolánk életéből

Képzés öt szakterületen
Beszélgetés Milomir Radić igazgatóval és Pakai Karolina előadóval



TEMERINI ÚJSÁG 2020. október 1.2

Folytatás az 1. oldalról
Vezérlésük elavult és a mai villamossági elő-

írásoknak nem felel meg. Példaként említem 
meg, hogy a torony és a vezérlőóra között tele-
fonkábellel van megoldva az áram átvitele, ami 
tűzveszélyes. Két harang motorja leégett, a ha-
rangszíjak rossz állapotban vannak. Az elmúlt 
évtizedekben László atya sokat tett azért, hogy 
szóljanak. A mostani hibát is mielőbb helyre 
akarta hozni. Az idén februárban árajánlatot 
kért komolyabb cégektől, azonban a korona-
vírus-járvány, a betegsége majd a halála meg-
akadályozta a megvalósítást. Az általa elkezdett 
tervet szeretnénk most folytatni.

• Mi az, amit az idén fel szeretnének 
újítani?

– Az elmúlt hónapokban megvizsgáltattuk a 
templom villámhárító rendszerét, és kijavítottuk 
a hibát. Szükséges azonban még egy villámhárító 
vezeték leeresztése a toronykereszttől. Ez azon-
ban majd csak jövőre valósulhat meg. 

– A mostani felújítással minden harang di-
gitális vezérlést kapna. Kicserélnénk a villamos 
kábelt a torony és a sekrestyében lévő vezér-
lő között. A sekrestyébe egy korszerű, internet 
hálózatra csatolható B61-es elnevezésű vezérlő 
rendszert építenénk be, amely lehetővé teszi, 
hogy halálhír vételével interneten keresztül bár-
honnan be tudjuk kapcsolni a temerini harango-
kat. A szokásos harangozási rend nagyon köny-
nyen programozható lesz. Két harang új motort 
kapna és kicserélnénk mindegyik motor szíját 
is. Jövőre maradna az új harangnyelvek vásár-
lása, a toronyóra vezérlésének korszerűsítése 
és a toronyból jövő újabb villámhárító vezeték 
felszerelése. 

• Nehéz hozzáértő mestert találni. Si-
került?

– Két árajánlatot kaptunk, az egyiket egy hor-
vátországi cégtől, a másikat pedig a magyaror-
szági Bimm-Bamm Group nevű cég zentai kiren-
deltségétől. Ez utóbbi mellett döntöttünk. Több 
vajdasági templomban dolgoztak már, és jó visz-
szajelzéseket kaptunk a plébános atyáktól. 

Élek az alkalommal és kifejezem hálámat 
mindazoknak, akik az 
elmúlt évtizedekben sok 
időt és fáradtságot fel-
vállalva megtettek min-
dent, hogy harangjaink 
hivatásukat betöltve 
mindmáig szolgálják 
Temerin hívő népét. 
Sokukat személy szerint 
ismerem, és nagyon há-
lás vagyok nekik mind-
ezen szolgálatért. 

• Hány harang 
lakik a toronyban 
és milyen súlyúak 
ezek?

– Négy harangunk van. A nagyharang Buda-
pestről származik, 1861-ben a Szentháromság 
tiszteletére lett szentelve, súlya 912 kg. A kö-
zépsőt Fiuméban (Rijeka) öntötték, 1966-ban 
Szűz Mária tiszteletére szentelték, súlya 548 kg. A 
Szent Rozália nevet viselő kisharangot Újvidéken 
öntötték, 1925-ből való, súlya 272 kg. A Szent 
József tiszteletére szentelt 111 kilós lélekharang 
ugyanebből az évből származik és szintén a tar-
tományi székvárosban öntötték.

• A harangoknak külön történetük 
van…

–1806-ban az új plébániatemplomba átke-
rült három harang a régi 1783-ban épült temp-
lomból. Ezek mellé 1824-ben, illetve 1839-ben 
még egyet-egyet vásároltak. Az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc előtt tehát a temerini 
templomnak öt harangja volt, de a forradalom 
zűrzavarában mindegyik odaveszett. Az 1860-
as években négy új harangot szereztek be. Ezek 
közül csak a nagyharang maradt meg mindmá-
ig, ugyanis a többit 1916-ban ágyúöntés céljára 
elvitték. (Erről lapunk nemrégiben közölt cik-
ket – a szerk.) A következő kilenc évben csak a 
nagyharang szolgálta a temerini római katolikus 
híveket, majd 1925-ben az újvidéki Jovánovics 
öntödében három harangot öntettek. Negyven 
év után ezek közül az egyik, a középső megre-
pedt és 1966-ban, Vondra atya halála előtt egy 
hónappal, újjal helyettesítették.

• Milyen alkalmakkor és hogyan szó-
lalnak meg a temerini harangok?

– Vasárnap és ünnepnapon fél órával a mise 
kezdete előtt a nagy- (Szentháromság-harang), 
negyedórával pedig a középharang (Szűz Mária-
harang), mise kezdetekor, a beharangozáskor 
pedig mindhárom harang szól. Úrfelmutatáskor a 
nagyharang hangja csendül fel. Köznap fél órával 
a mise előtt a középső, negyed órával pedig a kis-
harang. Mindhárom harang szól: szentségimádás 
előtt, Mindenszentek estéjén az esti harangszó 
után; a szombati gyászmise után; nászmise alkal-
mával, amikor az ifjú pár a templom közelébe 
ér; a püspök hivatalos érkezése esetén. Reggel 
5-kor, délben és este 7-kor a középső, vasárnap 
este a nagyharang. Haláleset alkalmával, ha az 
elhunyt férfi háromszor csendítik röviden a lé-
lekharangot, majd háromszor a nagyharangot. A 
csendítés után három harang szól. Amennyiben 
az elhunyt nő, minden marad ugyanígy, a kü-
lönbség csak az, hogy három helyett kétszer szól 
a lélekharang és kétszer a nagyharang. Utána a 
temetés időpontjáig napközben is harangozunk 
három haranggal. A temetés előtt a nagyharang 
jelzi, hogy a pap elindult a temetőbe, és amikor 
a gyászmenet elindul a sírhoz akkor is lehetőség 
szerint igyekszünk harangozni. Az utóbbi több 
mint fél évben a harangok meghibásodása miatt 
ez a harangozási rend nyilván nem valósulhatott 
meg pontosan ilyen módon.

G. B.

Javításra szoruló harangok

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

Képzés öt 
szakterületen

Folytatás az 1. oldalról
Szoros barátságot ápolunk más középis-

kolákkal is, amelyek közül kiemelem a niši, a 
sokobanjai, a višegradi és a zvorniki szakkö-
zépiskolákat, de a budapesti Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központtal is szoros együttműködést 
folytatunk. Ezeknek a kapcsolatoknak, barátsá-
goknak köszönhetően diákjaink további tudással 
és nem utolsó sorban élményekkel gazdagodhat-
nak – mondta az intézmény igazgatója.

Pakai karolina, a középiskola szaktan-
tárgy előadója, valamint az Erasmus Plusz pá-
lyázat koordinátora kérésünkre ismertette mind-
azokat a lehetőségeket, amelyeket az említett 
pályázat kínál a tanulók számára.

– A pályázaton a tűzvédelmi technikus sza-
kon tanuló harmadikos diákjaink vesznek részt. 
A pályázat keretein belül az a tíz tanuló, aki 
jogot szerzett a részvételre, a jövő év tavaszán 
a budapesti Tűzvédelmi Oktatási Központba lá-
togathat el további tudás és tapasztalat gyűjtése 
céljából. A szakmai program célja a tűzvizsgá-
lati terület analitikai mintakezelés módszere-
inek megismerése, az analitikai mérőeszkö-
zök használatának az elsajátítása, a digitális 
kompetenciák és nyelvi készségek fejlesztése, 
az interkulturális kompetenciák fejlesztése, 
valamint a változások ösztönzése és az új, in-
novatív tantervek elkészítése. Intézményünk 
számára jelentős ez a pályázat, mert a kéthetes 
budapesti ott-tartózkodásunk idején számos 
szakmai módszerrel, tapasztalattal gazdagod-
hatnak diákjaink. Az Európai Unió által támoga-
tott pályázat az említett szakmai utazáson kívül 
további műhelymunkákat is magában foglal, 
amelyeket az iskolában szervezünk a résztve-
vő tanulók számára. A budapesti szakmai utat 
követően pedig a niši szakközépiskolába is el-
látogatnánk, ahol a diákokkal közösen tovább 
adnánk tapasztalatainkat az ottani tanulóknak. 
Bízom benne, hogy a tervek alapján sikerül 
megvalósítanunk a pályázatot. 

T. D.
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18. Ifjúsági Etno Tábor 
Megtartották az Ifjúsági Etno Tábort, amelyet évek óta a Vajdasági 

Magyar Ifjúsági Központ szervez. A rendezvény a járványhelyzet miatt nem 
a megszokott módon zajlott. A helyi Sárga-tanyán az érdeklődők számos 
szórakoztató és hagyományőrző programban vehettek részt. Kipróbálhat-
ták többek között az üvegfestést, a nemezelést és a gyöngyfűzést is.

Botka Csaba, a tábor egyik főszervezője elmondta, hogy a rendez-
vény idén lenne 18 éves, de a járványhelyzetre való tekintettel a VMIK 
nem tudott nagyszabású jubiláris rendezvényt szervezni, így egy hosszú 
hétvégére szűkült a máskor több napos tábor. A táborban való részvé-
tel díjtalan volt, a résztvevők önkéntes adományukkal Pál Gajódi Olivér 
gyógyulásához járulhattak hozzá.

Az idén először egy ökokuckót is kialakítottak a szervezők, ahol Kará-
csonyi Gabriella a környezetbarát háztartással kapcsolatos tapasztalatait 
osztotta meg az érdeklődőkkel.

A Tini audíciója

Új tehetségek a láthatáron
A hétvégén tartották meg a Tini és Ifjúsági Énekes Tehetségkutató Ver-

seny előválogatóját, az audíciót. Összesen 18 fiatal énekes jelentkezett a 
megmérettetésre, akik Temerinből, Óbecséről, Moholról, Erzsébetlakról, 
Kúláról, Kanizsáról, Újvidékről, Tornyosról, Zentáról, Szabadkáról és 
Csonoplyáról érkeztek. Három-három dallal készültek, amit a zsűri 
meghallgatott, majd tanácsokkal látta el a fellépni szándékozó fiatalo-
kat. Kovács Anikó zsűritag lapunknak elmondta, hogy az idén is számos 
igéretes tehetség jelent meg a válogatón:

– Örömmel mondhatom, hogy nagyon felkészülten érkeztek a fiatal 
énekesek a válogatóra. A visszatérő fellépőknél hatalmas fejlődést ta-
pasztaltunk, és érezhető volt, hogy megfogadták az előző években adott 
tanácsainkat. Mellettük az idén is akadt egy-két új énekes, akik fiatal 
koruk és tapasztalatlanságuk ellenére szinte elvarázsoltak minket a pro-
dukciójukkal. Amellett, hogy meghallgattuk az énekeseket, segítettünk 
nekik a dalválasztásban is, illetve zenei és előadóművészi tanácsokkal 
láttuk el őket. Véleményem szerint idén is egy színvonalas Tini Fesztivál 
van kilátásban.

Varga Flórián, a Szirmai Károly MME elnöke elégedett volt a részt-
vevők számával: – Elégedetten tapasztaltam, hogy a fiatalok tudatosan 
készültek az audícióra, még ebben a bizonytalan helyzetben is. Az éne-
kesek lelkesedése és tehetsége bizonyítja, hogy e fesztiválnak továbbra 
is van jövője. A döntőt a sportcsarnokban szeretnénk megtartani, no-
vember 21-én. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet és az előírások nem 
akadályozzák meg a 29. Tini Fesztivált. 

A fiatal tehetségek lelkesen készültek a válogatóra.
Gusztony Endre (Temerin): – Az idén negyedszer neveztem be a 

versenyre. Úgy érzem, hogy a korábbi években szerzett tapasztalataim-
nak köszönhetően sokat fejlődtem. Három dallal készültem, amelyek 
közül a Szabadság vándorait szeretném a döntőben énekelni, örülök, 
hogy ebben a zsűri is támogatott. Számomra a fesztivál már úgymond 
hagyomány, de egyben barátságot is jelent, mert a legtöbb visszatérő 
énekessel jó kapcsolatot ápolunk. Támogatjuk, bíztatjuk, és tanácsok-
kal látjuk el egymást.

Csincsák Karina (Kúla): – Visszatérő fellépő vagyok, és nagyon 
örülök, hogy ismét itt lehetek. Az audícióra én is három dalt készítet-
tem, amelyek közül a Kell ott fenn egy ország a kedvencem. Szeretek a 
színpadon énekelni a közönségnek, ezért számomra sokat jelent a Tini 
Fesztivál. Örülök annak, hogy itt barátságok szövődnek, és évről-évre 
bátoríthatjuk egymást. 

Csütörtökön, október 1-jén, délután 5 órakor ismét várjuk a 
Tájházban az érdeklődőket. Mozgás-öröm-agytorna – ez a 
Senior örömtánc. Előzetes tánctudás, partner nem feltétel. 
Bárki bátran csatlakozhat. Egyszerű mozgás, jó zene, me-
móriafejlesztés. Amit nem árt hozni: jókedv és egy kis ivóvíz. 
Csak el kell indulni, mindenkit szeretettel fogadunk! Érdeklőd-
ni Szabó Gabriellánál a 064/819-5216-os telefonszámon lehet. 

Senior örömtánc

Szép estét töltött a közönség a Szirmai Károly MME által szer-
vezett közös éneklési esten. Az összejövetelt a Dalárda és az 
egyesület tambura zenekara szervezte Bolyos Miklós vezeté-
sével. Az est folyamán népdalokat, nótákat énekelt a közön-
ség. A következő közös találkozót október utolsó csütörtökén 
szeretnék megtartani. M. S.

T. D.

Megjelent

Virág Gábor: Temeriniek 
kishegyesen 1848–1851

A Temerini Újság és a TAKT kiadásában ezekben a napokban je-
lent meg dr. Virág Gábor jeles kishegyesi helytörténész füzete, mely 
az 1848/49-es szabadságharc idején az 
elpusztított és fölégetett Temerinből el-
menekült, és Kishegyesen néhány évig 
menedékre lelt őseink sorsát mutatja be 
levéltári kutatások, mindenekelőtt a ko-
rabeli halotti anyakönyvek adatai alap-
ján. A kiadvány borítólapján az 1849-es 
kishegyesi csata felújított emlékművéről 
készült fénykép látható. A szabadságharc 
utolsó győztes csatájaként is emlegetett 
ütközetben sok temerini honvéd is részt 
vett. A füzet tartalmazza a Hegyesen el-
hunyt 338 temerini menekült névsorát, 
elhalálozásának dátumát, életkorát, szüleinek vagy házastársának 
nevét, valamint néhány, az elhunytak korára és nemére vonatkozó 
táblázatot, és egy összehasonlítást a más települések (Szenttamás, 
Óbecse, Földvár stb.) menekültjeire vonatkozó adatokkal. A füzet 
segítségével szinte mindnyájan bővíthetjük hézagos hely- és csa-
ládtörténeti tudásunkat. Cs. B.

Fo
tó

 V
. Z

.
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Nagy öröm a kiskert 2020
A vetélkedő időszaka a várt eredményeket hozta. A mai nappal az 

utolsó nyertes is értékesítette nyereményszelvényét az Alba Agrar gazda-
boltban. Nem marad más hátra, mint készülni a következő évre, amely 
az egyesület által szervezett verseny jubileumi, tizedik éve lesz. Ennek 
értelmében igyekezzünk kerteinket ünneplőbe öltöztetni, hogy aztán 
méltán együtt ünnepelhessünk – minél többen.

Az időszerű tennivalók, a terménybegyűjtés és raktározás mellett a 
komposztálás is időszerű. Udvarunkban vagy kertünk egyik zugában lé-
tesítsünk komposztálót. Gyűjtsük bele a kerti és a konyhai hulladékot, az 
avart, a lekaszált füvet és hasonlókat. Komposztálásról szóló szórólapot 
kaphatnak az érdeklődők az Alba Agrar gazdaboltban vagy az egyesület 
székhelyén, a Gulyáscsárdában.

M. P.

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.

Az idősek világnapján

Méltó öregkort
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 

az idősek világnapjává. Azóta minden évben megemlékezünk 
a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.

Az intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes 
öregkort. Az idősek világnapja az idős emberekről, az ő tiszteletükről 
szól. A temerini önkormányzat által támogatott Niveus Team házi segít-
ségnyújtást biztosít a községben élő idősek 
számára. Dudás Andrea koordinátornál 
érdeklődtünk a részletekről: – Az idősek 
világnapján rendkívül fontos felhívni a fi-
gyelmet idősebb polgártársaink helyzetére 
itt a községben, de az egész társadalomban 
egyaránt. A időskor újabb és újabb kihívá-
sokat eredményez, amelyekkel sok esetben 
nem tudunk önerőből megbirkózni. A ko-
rábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
egyre nagyobb igény van az idősgondozásra. 
Gyakran a családok külföldre költöznek, a 
legidősebb tag pedig egyedül marad otthon, 
vagy éppen a rohanó életmód és a családban felmerülő gondok eredmé-
nyezik azt, hogy az idősek napi igényeit nem tudják kielégíteni a fiatalabb 
generációhoz tartozó rokonok. A temerini önkormányzat felismerte idős 
polgártársaink szükségleteit, és a Niveus Team révén gondot visel róluk. 
Idősgondozóink akkreditált tanfolyamokon szereztek tanúsítványt, így 
teljes mértékben szakszerű ellátást tudnak nyújtani számukra. A jelen 
helyzetben, természeten minden járványügyi előírást betartunk, mind 
az idősgondozók, mind a szolgáltatást igénylők figyelmet szentelnek a 
megelőzésre.

A szolgáltatás magába foglalja a házi segítségnyújtást, valamint az 
ápolást. A házi segítségnyújtás alatt a következőket értjük: bevásárlás, a 
gyógyszerek beszerzése, beutalók és gyógyszerek kiíratása, főzés, takarí-
tás, mosogatás, mosás, tüzelés, míg az ápolási szolgáltatás a fekvő, illetve 
mozgáskorlátozott személyek esetében a személyi higiénia fenntartását, 
öltöztetést, a gyógyszerek adagolását, a vérnyomás és vércukorszint mé-
rését, etetést jelenti.

Halápi Szilvia idősgondozó szereti a munkáját, azt mondja, sok 
esetben nem könnyű, de az a hála, elégedettség és megnyugvás, amit az 
időseknél tapasztalnak, mindent kárpótol. Arra pedig mindig odafigyelnek, 
hogy kizárólag a pozitív dolgokat csempésszék be mindennapjaikba.

Mihajlovics Anna felhasználó így vélekedik a szolgáltatásról: – Idős 
vagyok és beteg, nehezen tudok járni. A gondozó segít nekem a fürdés-
ben, felporszívózik és kitakarít. Jól esik, amikor itt van, mert így legalább 
van kivel szót váltanom, és mindig jobb kedvre derülök.

A Niveus Team koordinátora elmondta, most idősgondozókat tobo-
roznak, az érdekeltek az Újvidéki utca 322/8-as szám alatt vagy a 060 
371 63 66 –os telefonszámon kaphatnak bővebb tájékoztatást. ácsi

Kitüntették Nagy imrét
Az elmúlt héten a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa gazda-

ságtudományi tanárát, a temerini prof. dr. Nagy imrét az oktatói élet-
hivatás melletti elkötelezettség elismeréseként Eötvös József-díjjal tün-
tette ki dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős 
miniszter, elismerve ezzel a Kaposvári Egyetemen is tanító professzor 
szakmai tevékenységét.

A kitüntetett az Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai 
Karának földrajztudományi tanszékén diplomázott okleveles geográfus-
ként 1978-ban, majd 1990-ben a Belgrádi Egyetemen doktorált.

Harmadszor is igazgató
Ökrész Rozáliát a közelmúltban harmadszor is kinevezték a 

Magyar Szó Lapkiadó Kft. élére. Ebből az alkalomból a temerini 
születésű, közgazdász végzettségű vezetővel a vasárnapi Magyar 
Szó egészoldalas interjút közöl. Ebből idézünk:

– Mindig is az egyensúly megteremtésére törekedtem. Nem-
rég olvastam György Lászlótól egy közgazdasági könyvet, amelyben 
arról ír, hogy a gazdaságpolitika missziója az egyensúlyteremtés 
művészete korlátok és lehetőségek között. Számomra – egy kicsit 
női perspektívából – az igazgatói feladatköröm küldetésének és a 
közszolgálatiságnak, illetve a gazdaságosságnak és a profitorientált-
ságnak a finom, harmonikus egyensúlyban tartását jelenti. A Magyar 
Szóra csúcsintézményként tekintek, és nemcsak a vajdasági magyar 
közösség szempontjából, hanem az egyetemes magyar kultúra vo-
natkozásában is – mondta egyebek között Ökrész Rozália D. Tóth 
Lívia újságíró kérdésére válaszolva.

Dudás Andrea

Halápi Szilvia jobbról Milja Tarbukkal, aki a szolgáltatásukat 
igénybe veszi
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A találkozás
EZ voLT HáT A boLdogSág SZigETE! Az otthon és a temp-

lom! – állok meg a szülői ház kapuja előtt. Csak átutazóban va-
gyok itt, a falumban. Újvidékre sietek, és van ötpercnyi időm. Ha erre 
járok, mindig elzarándokolok a ház elé, mint a tékozló fiú, hogy em-
lékezzem és újjászülessem. Ismerem minden szögletét, kertjét és fáját, 
gémeskútját és galambdúcát, hiszen a pesti lakásomon festményem is 
van róla. Karosszékemben ülve gyakran nézünk farkasszemet egymás-
sal. Én olykor szólok is hozzá, és ő mindig válaszol. Talán hiányzik is 
neki az a régi gyermek, aki keresztül-kasul nyargalt az udvarán, aki 
letépte fáinak gyümölcsét és itta a kútjának hideg vizét. 

EZ A HáZ vigyáZoTT vALAHA áLMAiMRA, és én hűséges 
maradtam hozzá akkor is, amikor elbocsátott. Mindig vissza-

tértem, olykor hosszabb időre, hogy megpihenjek kertjében, ma meg 
csak öt percre, mert vár a sarkon a gépkocsi. Ha kalapom lenne, ak-
kor levenném most. Ó, csak néz rám rezdületlen üvegszemével, felis-
mert. Lehet, hogy hiányzik is neki régi vad ifjúságom, néhai kedvem. 
Megrendülten és némán nyúlok kilincse után, amelyen ma is érzem 
a mama tenyerének melegét. Benyitok a széles udvarra, senkivel nem 
találkozom, látom, hogy a ház lakói a hátsó kertben serénykednek. 
Besurranó tolvajként osonok végig a leanderek mellett. Hirtelen egy 
bozontos kutya áll elém, szagolgatja a nadrágom, de meg se vakkan. 
Megérzi rajtam, hogy ide tartozom, közöm van ehhez a házhoz. Meg-
állok a régi gémeskút mellett, szomjazom a vizére.

A bARoMfiudvART LEZáRó KERíTéS lécein színes kö-
csögök ülnek érett gyümölcsként. Ezek már nem a mama kö-

csögei. A galambok se telepednek a vállamra, riadtan felrebbennek 
jöttömre. Ők nem ismernek. A nagy eperfa azonban még rám teríti 
hűvös árnyékát. Most kiáltanom kellene, nagyot: „Hahó, visszajöttem!” 
Végigfutnom a hátsó udvaron a szárkúpokig, a szalmakazalig, benézni 
a fészer alá, benyitni a pelyvásba: „Hahó, hazajöttem!” Megsimoga-
tom a fészer alatt álló szekér lőcsét, ha befoghatnám most elé apám 
utolsó szürkéjét, vágtatva mennék végig ostort pattogtatva a temerini 
utcákon. Néhány régi szerszám áll a fészer sarkában. Megsimogatom 
a kapa fényes nyelét. Talán még apám is kapált vele valaha. Amikor 
a határba mentünk, a mama mindig a vállára vetve vitte a kapát, a 
nyelén lógott a tarisznya az elemózsiával: Csak még egyszer lépked-
hetnék mögötte. Istenem! A sárga, nyári tarlókon mennénk: Ekkor 
felmordul a kutya mellettem, majd ugatni kezd. A kertben dolgozók 
felfigyelnek az ugatásra, valaki kiált felém. Nem válaszolok, riadtan 
szedem a lábam, mert kínos lenne számomra, ha azt kérdeznék: „Maga 
mit keres itt?” Ugyan mit mondanék? Mit is keresek itt, ebben a régi 
házban? Magamat? Halkan becsukom magam mögött a kaput, sietek 
vissza a gépkocsihoz, akár a besurranó tolvaj, aki menekülni akar. 
Az is vagyok. Tolvaj, aki a szíve rongyos batyujában viszi most gazdag 
zsákmányát, az emlékeket. Arról, hogy milyen volt az a régi-régi nyár, 
amelyben az ifjúság tüze lobogott.

Már nem is tudom...
iLLéS Sándor

TÚ 183/38

Minden ember a maga szerencséjének a kovácsa – hang-
zik a szólás. De mi a szerencse? Mi a definíciója? A szerencse 
nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel. Ez 
azt jelenti, hogy ha valakinek van tudása, ért valamihez, az 
használja ki a kínálkozó lehetőséget, próbálja ki önmagát.

Hogy a felkészültség és a lehetőség találkozása sike-
res, jövedelmező legyen, ahhoz eltökéltség, önbizalom és 
sok-sok munka kell. nem szabad feladnia, ha egyből nem 
sikerül. Jobb, hasznosabb kétszer elbukni, mint meg sem 
próbálni. A sikertelenség is hasznos lehet, ha kielemezzük 
hol hibáztunk, azokat kijavítva újra és újra belekezdünk. Fő 
a kitartás, és a siker nem marad el.

nem csak az iskolában lehet tanulni. Amit ott tanultunk, 
annak nagy részét elfelejtjük, de amire az élet tanít meg, azt 
sohasem felejtjük el. Az élet szigorú tanító, kíméletlenül bün-
tet, ha valamit elhibázunk.

Tanulni sohasem késő. Tanuljunk meg gondolkodni, 
mert a gondolataink minősége határozza meg az életünk 
minőségét. Ezen is el lehet gondolkodni! Meg azon is, hogy 
a tudásunkat ne idegen munkaadó fölözze le. Vállalkozzon 
az, akiben van egy kis kurázsi.

lehet, hogy valakinek szerencsét hoz az itt leírt báto-
rítás.

Ha valakinek halmozott tudása van, diplomákat szerzett, 
de nincs önbizalma, mindenben kételkedik, az ne várja a jó 
szerencsét.

Hogy mindaz, amit itt papírra vetettem érthetőbb legyen, 
leírok egy nagyon egyszerű példát: ha valaki felkészült arra, 
hogy átússza a Dunát, hát a vízbe kell ugrania, aztán majd-
csak partot ér valahol. Ha jól felkészült az a valaki, annak 
nem is olyan széles az a Duna.

KoroKnAi Károly
lapterjesztő

Mi a szerencse?

A vasárnapi nagymise keretében ünnepélyesen áldásban részesültek 
a házasságuk ötvenedik, illetve negyvenedik évfordulóját ünneplő há-
zaspárok (a képen). Balról jobbra: Faragó József és Vecsera Katalin, 
legény lászló és lukács Margit (40), lepár Mihály és novák Borbála, 
Balo Sándor és Bíró Katalin, Góbor Béla és zavarkó Márta. Középen 
ft. dr. Szöllősi Tibor plébános és Sáfrány Dávid káplán.

Házassági évforduló

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
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nos, kezdjük talán azzal, hogy: 
• Ha a vendég EGy poHár BorT kér, 

két deci tiszta bort szeretne inni.
• Ha HároM DECiT kér, illik háromdecis, 

talpas, magas szárú (stucnis), pohárban fel-
szolgálni. Ennek hiányában 3 decis kancsó-
ban, 1 decis talpas pohárban szolgálunk fel. 
Félliteres rendelésnél ugyanez az eljárás, csak 
annyi poharat adunk, ahányan fogyasztják. 

• Emelkedő sorrendben a ma már ritka-
ságszámba menő iCCÉHEz értünk. Az icce 
alul öblös, hosszú nyakú, a lámpacilinderre 
emlékeztető üvegedény 0,848 liter tartalom-
mal. Tehát egy icce mintegy nyolc és fél de-
cinek, adott esetben bornak felel meg. 

• A FröCCS úgy készül, hogy két rész 
borhoz egy rész szódát úgy fröccsölünk, 
hogy az fenékig átvágja a bort.

• A nAGyFröCCS ugyanúgy készül, 
mint az előbbi, csak 3 decis tartalommal.

• A HoSSzÚlÉpÉS szintén 3 decis, csak 
az összetevők aránya más: egy deci bort 
kell két deci szódával fenékig gyöngyösre 
törnünk. 

• A HázMESTEr elnevezést viselő boros 
ital három deci bor és két deci szóda keve-
réke. nagystucniban illik felszolgálni. 

S végezetül, a sok közül, még egy-két 
tudnivaló a kulturált borfogyasztáshoz. A 
borokat nem illik fáradtan csordogáló szó-
dával hígítani, a szódának határozottan át 
kell vágnia a bort. A bort ásványvízzel so-
hase hígítsuk, ha nem tisztán akarjuk fo-
gyasztani, használjunk inKáBB KÚTVizET. 
A bort – ha netán valaki még nem tudná – 
VizEziK, rosszabb esetben FElVizEziK. Van 
egy ehhez nagyon hasonló másik magyar 
szó, amit azonban az itt tárgyalt összefüg-
gésben gyorsan felejtsünk el. 

Annak a bor fogyasztása után jön el 
menthetetlenül az ideje, fröccsözés után ta-
lán még inkább. némelyek szerint a fröccs 
jót tesz a veséknek. no, de félre a tréfá-
val, minthogy a borivás és -felszolgálás 
halálosan komoly dolog...  A borivók el-
várják, hogy azonos pohárból ihassanak. 
Koccintani, köszöntőt mondani csakis bor-
ral illik.

A borkultúra tartozékául álljon még itt 
egy bölcs ajánlás: Az első pohár egészsé-
günkre. A második pohár barátságunkra. A 
harmadik pohár igazságunkra. A negyedik 
pohár gyalázatunkra. 

MAJoroS pál

Kérek egy fröccsöt!
Egy kis nyelvművelés

Gázos szok(k)
– Kérek egy szok(k)ot, de ne gázosat! 
Ki ne hallott volna már ilyen kérést 

Temerinben? Pedig annak a bizonyos szoknak 
(vagy hogy egyesek ejtik: szokknak) van szép 
magyar neve, nem is egy. Egy időben szörpnek, 
gyümölcsszörpnek nevezték, később üdítőnek, 
legújabban pedig ivólének is mondják, esetleg 
pontosabban megnevezve: almalé, birslé, stb. 
No, mindegy, a lényeg az, hogy semmiképp sem 
szok! És főleg nem gázos szok. 

Az a bizonyos gázos jelző onnan ered, hogy 
szerbül van gazirani és negazirani sok. Ennek is 
van szép magyar megnevezése: szénsavas vagy 
szénsavmentes üdítő, újabban még bubisnak is 
szokták mondani, ami a buborékos rövidítése. 
És, ha már van magyar neve, szokjunk hozzá, 
mondjuk mi is így, ne essünk abba a hibába, 
hogy „mink asztat így is ércsük!” Használjuk a 
közérthető kifejezéseket, ne alkossunk külön 
vajdasági (temerini) tolvajnyelvet!

K. J. cikke alapján

Vásári séta

Ciroksöprű és 
kürtőskalács
A múlt hétvégére megérkezett a lehűlés 

és a csapadék is. Így az első őszi vásárba 
indulók a kora reggeli órákban még az eget 
kémlelték, mert a borús idő nem sok jót 
ígért. Délelőttre mégis kiderült, és szép na-
pos időben sétálhattunk a vásártéren, a szep-
temberi vásárban.

Az első őszi vásárban sem volt malac. Bá-
rányt is csak egy-két helyen kínáltak. Nézelő-
dő még csak akadt, de komoly vásárló már 
nem. Kecskét is vehettek az érdeklődők, de 
még a szegény ember tehene sem volt ka-
pós. A szarvasmarhák eladására fenntartott 
helyen nem volt nagy a vásárlási kedv. A ki-
kötött jószágokat leginkább a gyerekek si-

mogatták, de a borjak sem cseréltek gazdát. 
Mondhatni, hogy vasárnap „állt a vásár” az 
állatvásáron.

Azért minden vásárban láthatunk valami 
újdonságot is, olyasmit, amit eddig még nem, 
vagy csak elvétve. Az egyik ilyen újdonság a 
helybeli mesterek által készített, festett, hor-
gászszékkel felszerelt csónak volt. A kiállított 
kettő közül a kisebb azonnal elkelt 200 euró-
ért, de a nagyobbért – amelyért 250 eurót kér-
tek – is folyt az alkudozás. Már most feltűnően 
sokan nézegették a vadonatúj traktor- és autó-
gumikat. A kínálatban ott voltak a különböző 
kiszerelésű motor- és kenőolajak. A kannás  25 
literestől, a fémhordós 200 literesig válogathat-
tunk. Nagy volt a kínálat akkumulátorokból. Az 

erősségtől függően alakultak az árak, amelyek 
mintegy 20 százalékkal alacsonyabbak voltak 
az üzletbelieknél. Végérvényesen itt az ősz, s 
ezt éreztette az is, hogy sokan vásároltak cirok-
söprűt, de kukoricahordó kosarat is. Volt, aki 
az utóbbiból egyszerre megvett ötöt.

Az első őszi vásár slágere mégis a kürtős-
kalács volt. Érdekes volt látni, hogy a gyerekek 
a szülők, nagyszülők kíséretében türelmesen 
álltak a sorban, és várták, hogy a kürtőskalácso-
sok elkészítsék a kakaós, a fahéjas, vagy éppen 
a kókuszos finomságot. Persze, hogy vásárfia 
nélkül sem tértek haza a látogatók. A legtöbben 
igyekeztek valamilyen édességgel meglepni az 
otthonmaradottakat.

MóRiCZ dénes 

A kiváló horgászcsónakok Az új seprő jobban söpör
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„1378 novemberében Zsigmond király 
szigorú parancsban hagyta meg mindenki
nek, hogy ne kadályozzák a Szerémségben 
megtelepült raguzai kereskedőket a frissen 
szüretelt borok elszállításában. 1446ban a 
budai káptalan egyik oklevelében arról ol
vashatunk, hogy a Dunán Csepel szigete mel
lett megtámadtak egy hajót, melyen ka romi 
(karlócai) bort szállítottak a budai vár ud
varbírája, talán éppen a királyi udvar meg
rendelésére (...) Mátyás király 1484ben kelt 
kiváltságlevele megengedte a számukra (a 
szegediek számára M.M.), hogy Kassa város
ában, kis tételekben is mérhessék a délvi déki 
dombok termését.” 

A Magyar Tudományos Akadémia történet-
tudományi népszerűsítő folyóiratából, a História 
idei 5-6. számából idéz tük a fentebbi monda-
tokat. A lap A középkori borok királya: a 
szerémi bor címen közli Gecsényi Lajos tanul-
mányát. A cikkhez mellékelt térkép a középkori 
Magyarország szerémségi részét ábrázolja az 
Álmos heggyel a szerémi borok termővidékével. 
E hegy neve ma Fruška gora. Több középkori 
okmány igazolja, hogy az e tájon termelt nedű 
híre túlszárnyalta az or szág minden más táján 
termett borét. Galeotto Marzio, a Mátyás király 
udvarában élt olasz humanista mindenesetre úgy 
véleke dett, hogy a csodálatos nektárnak nincs 
párja a földkerekségen – írja szintén az említett 
cikk szerzője. Nos, köztudott, hogy a török hó-
doltság ide jén a Szerémség teljesen tönkrement 
a déli végek más tájaival együtt. A szőlőművelés 
tudománya azonban csak nem halhatott ki, mert 
a Balkán délebbi részeiről felfelé vándorlók is 

szerették a jó bort. Még maga némelyik szultán 
is, mint például a részegeskedéséről is mert II. 
Szelim, a Szigetvári ostromnál meghalt Nagy 
Szülejmán fia. A Szerémségben a szőlőművelés-
ből tehát – ha nem is volt már összehasonlítha-
tó az zal a szinttel, amilyenen a középkori Ma-
gyarországon folyt – valami csak megmaradt. A 
múlt században már ismét virágzott a szerémségi 
bortermelés, de – munkaigényes ez a gaz dasági 
ág – kevés volt hozzá a helybeli munkaerő. Meg 
is indult a Szerémségbe a bevándorlás. Ekko-
riban már észak felől is telepedtek oda többek 
között magyarok is. Például Maradékra, Ürögre, 
de Mitrovica környékére is: Herkóca, Nikince 
lettek a magyar helysé gek. Azután jött a filoxé-
ra és néhány év alatt minden tönk rement. De 
ezúttal sem annyira, hogy ne lehetett volna új-
rakezdeni. Ahhoz megintcsak munkáskéz kel-
lett. A szölővel betelepítendő talajt jó mé lyen, 
mintegy három ásó  nyomnyira, tehát körülbelül 
hatvan centiméter mélyen meg kell ásni – úgy 
mondták ezt: megfordítani –, a vad alanyt elül-

tetni, azután nemes szemmel beoltani, két évig 
gondozni. A harmadikban már kicsike termést 
is hozott a telepítés, míg végre a negyedikben 
fordult termőre. S akkor is rengeteg munka volt 
benne. Rendszeres tavaszi metszés, a kaccsazás, 
a fattyú ágak leszedése –  fattyalás –, permetezés, 
a szüretelés, téli takarás az elfagyás ellen, majd 
a tavaszi nyitás nem olyan munka volt, amit bár-
kire rá lehe tett bízni. Tapasztalt szőlőmunkások 
kellettek ahhoz. 

Honnan került ennyi munkáskéz a 
Szerémségbe? Temerinből például. Talán soha 
senki nem mérte föl, milyen hatással volt ez a 
temeriniek életére, de közülük ilyen gyakor-
lati oktatás révén hihetetlenül so kan képez-
ték ki magukat kiváló szőlőskerti munkássá. 
A legkiválóbbaknak állandó helyük volt a jobb 
szerémségi szőlősgazdáknál, akik persze afféle 
vezérmunkásokká váltak, bandagazdákká, mert 
ők azt is tudták, hogy kiket lehet még munkára 
felvenni olyan alkalmak kor, amikor elérkezett 
a szőlőművelés egy-egy fontosabb szakasza a 
kertekben. Akadtak persze olyan temeriniek 
is, akik nem a más, hanem a saját ültetvényü-

kön dolgozhattak odaát. Jobb módú iparosok, 
vállalkozók, esetenként a szemfülesebb paraszt-
gazdák pénzüket a szerémi oldalon fektették be 
és az év egy részét is ott töltötték természetesen, 
hiszen a szőlő nem szereti, ha az ápolóját nem 
látja naponta. Az ottlakáshoz persze ház kell. 
A szerémi szőlők legnagyobb részében volt is 
alkal mas lakóépület pincével, konyhával, a szer-
szám és a sokféle kellék elhelyezésére szolgá ló 
fészerrel, néhány tyúk és más szárnyas szá mára 
baromfiudvarral és egyébbel. A szerémi szőlő-
tulajdonosok szinte csak vendégségbe jártak 
haza, Temerinbe. Szeret ték persze, ha itthon 
is volt pincéjük, mert odaát nagy volt a kon-
kurencia, Temerinben könnyebb volt eladni a 
szerémi bort. S különösen hasznot hajtó volt, 
ha az ember Teme rinben kimérhette. A sok-sok 
szőlészeti munka végül is azt eredményezte, hogy 
nagyon sok temerini nem ment át a Dunán sző-
lőt művelni vagy telepíteni, hanem itthon próbál-
ta meg a nedű termesztését. Lett is Temerinben 
annyi telepítvény, hogy sok bortermő vidéken 
sem lehetett vol na sokkal több. A határrende-
zéskor kiosztott „jogok” a falu keleti végében 
szinte mind be lettek szőlővel és gyümölcsössei 
telepítve a két háború közötti időben.

A faluban a lakóházaknak volt akkora kert-
je, hogy egy része elégendő volt veteményesnek, 
a másikba pedig szőlő került. Nem is volt az 
rendes gazda, akinek nem volt legalább néhány 
kvadrátnyi szőlője. Vagy a kertjében, vagy a jo-
gokban, vagy esetleg a tanyáján. Mert a jó gaz-
da a tanyán is telepített valamennyit, de esetleg 
akár fél holdat is. Szőlő szinte minden házban 
akadt. Ha mást nem, a gangot árnyékolták lu-
gassal és így termett valamennyi szőlő, olykor 
nem is kevés. 

MATuSKA Márton
TÚ 50/195

Szerémségben tanultuk 
a borászkodást

Szőlőszüret idején Az itt elmondottakat tudva nem túl-
zás, ha a mai kertbarátokkal egyetértve 
állítjuk, hogy Temerinben csakugyan volt 
és – a kert barátok rá a bizonyíték – van is 
hagyománya a borászatnak. olyannyira, 
hogy az ügyesebb gazdák va lamikor bú-
csú napjára már szüreteltek annyi korai 
szőlőt, általában portugízernek nevezett 
portóit, amennyiből búcsú napjára le lehe-
tett szűrni legalább annyi, részben kifor-
rott, de még le nem tisztult újbort, rám pást, 
amennyi a ház aznapi igényét ki tudta elé-
gíteni. Ha belegondolunk, ez nem volt kis 
teljesítmény, hiszen az igazi szüret csak 
jó egy hónap múlva érkezett el. De éppen 
ez a körülmény, vagyis, hogy szeptember 
4-re, rozáliára újbor kerülhetett az asztalra 
azt bizonyítja, hogy szép számban akad-
tak te meriniek, akik nem kezdők voltak a 
szőlőtermesztésben és a borkészítésben. 
Hiszen kitanulhatták a szakmát odaát. ott, 
ahol már a rómaiak idejében megtanulták a 
venyige ápolását és megtanulták, hogyan 
kell a bo gyóból bort erjeszteni. KArAVánoK inDulTAK „áTAlrA”

Csaknem elfelejtődik már, hogy még jó 
ötven évvel ezelőtt is, a nagy szőlőmunkák 
heteiben valóságos karaván indult vasárnap 
este Temerinből „átalra”, „odaátra”, vagyis 
a Szerémségbe. Szervezett munkáscsapat-
ok általában egyheti elemózsiával felsze-
relkezve vágtak neki, sokan gyalog, hogy 
hétfőn reggelre a tetthelyen legyenek: a kar-
lócai, a kamenicai, a majori, de a még távo-
labbi helységek szőlőskertjeiben is. Egész 
héten át ott dolgoztak, szombaton este ér-
tek haza, vagy eset leg már éjjel, alsóneműt 
váltottak és még aznap fordultak vissza. 
Gyötrelmes munka volt, de aki bírta, jobban 
keresett, mint az otthon napszámoskodók. 
Végül is ez már szakmunka volt. Akár kit 
nem lehetett a szőlők közé engedni, még 
szüretelni sem. 
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8. dűlő
Vigi Sándor, majd Oláh István tanyája 
Vigi Sándor huszonegy méteres tanyaépü-

letét a csúrogi út közvetlen közelében építette 
édesapja valamikor a századfordulón. A lakó-
épület elején volt a nagyszoba, majd ezt követte 
a konyha, a pince, a kamra, a végén pedig az 
istálló. A mindössze öt hold földön gazdálkodó 
tanyagazda a növénytermesztés mellett állatte-
nyésztéssel is foglalkozott, de az igavonó állato-
kon kívül a jászolhoz csak egy-két szarvasmarha 
volt kötve, azokkal biztosította a család napi 
tejszükségletét. 

1956-ban, az akkor már idősödő gazda úgy 
döntött, hogy tanyáját a körülötte levő 1,3 hold 
földdel együtt elcseréli Oláh István telepi házá-
ért.

Oláhék a tanyára költözésük után megnövel-
ték a szarvasmarha- állományukat. A tejterméket 
pedig napi rendszerességgel a faluba szállították 
a Varga Ilonához vagy a boldogasszonyfalvi Julka 
nevezetű kofához. 

Sajnos őket sem kerülte el a tagosítás. 1969-
ben házat vásároltak a faluban, és végleg elkö-
szöntek a szállástól. A tanya értékét a szövetkezet 
kárpótolta, az elvett földet pedig a határ másik 
részében viszonozta. 

Oláhék tanyája arról volt emlékezetes, hogy 
a kertészlapos mulatós kedvű tanyalakói rend-
re itt tartották a batyubáljukat. Két éven át a 
farsangi mulatságok is itt zajlottak, amelyet a 
tanyagazda Franciáékkal és Gergelyékkel kö-
zösen szervezett. 

A feleség, Oláh Franciska ezekre az időkre 
így emlékszik vissza: „Az első szoba nagyon 
nagy volt. Azt a kevés bútort, ami bent volt, 
kihordtuk, beszórtuk 23 kosár pelyvával, 

majd vízzel fellocsoltuk, hogy tánc közben 
ne poroljon. A konyhában volt az ivó. Egy 
alkalommal megesett, hogy a nagy mulatás
ba még a faklumpa is széttört. A bál napján, 
mikor beesteledett, a kútágasra felhúztuk 
a meggyújtott petrióslámpát, hogy a falu
ból érkező vendégek is oda találhassanak. 
Szánkóval hoztuk a fúvósokat: Juhász Já
nost, Molnár Jóskát, Hegedűs Vincét meg 
Fábián Kanász Palit. A kemencében készült 
a szárma és a sóskifli, de csak a zenészek 
részére, a vacsorát minden vendég hozta 
magával.”

Az akkor még fiatal Oláh László emléke-
zetében frissen él az egyik disznótoros vacso-
ra, amikor egyik igényes falubéli gazda a sok 
finomnál-finomabb falatok után az asztalról a 
fogpiszkálót hiányolta. A vendég, Francia Misa 
bácsi kérésének azonnal eleget tett. Belenyúlt a 
szalmazsákba, kivett belőle egy marék szalmát, 
majd letette az asztalra: – Van itt, amennyit csak 
akarsz, válogathatsz belüle!

Az ötödik dűlőben nevelkedett Vigh Rozália, 
aki szintén hivatalos volt Oláhékhoz, ma is büsz-
kén meséli, hogy a táncot minden alkalommal 
ő és a házigazda, Oláh István nyitották meg, egy 
„oláhos” tánccal. 

Varga László kertészlaposi tanyagazda moso-
lyogva meséli az alábbi történetet: „Volt, amikor 
a zenészek még másnap délelőtt is a vendégek 
hazakísérésével voltak elfoglalva. A csúrogi úton 
eperfától- eperfáig mulattak, mindaddig, míg a 
soron következő dűlőútnál valamelyik tanyagaz-
da a tanyája irányába nem vette az irányt.”

Batyubál, disznótor.–„…A tanyaiak 
közül csak a fiatalság jár be a faluba. Főleg 
táncolni. De nem kell őket félteni télen ott

A Csúrogi út menti tanyák (5.)
hon is egyre másra rendezik a hagyományos 
batyubálakat. A cirok banda állandóan a ta
nyákat járja, hol itt, hol ott rendeznek valami 
mulatságot. Leginkább disznótorral egybeköt
ve. Ilyenkor összejönnek a szomszédok és az 
ismerősök, és egész évre kimulatják magu
kat.” Titz József, a temerini amatőrszínház 
rendezője (Magyar Szó 1953. január 7.)

Vígi András tanyája  
Vígi András tanyája az első világháború után 

épült, mintegy 200-300 méterre délre unoka-
testvére, Sándor birtokától. A hét és fél holdon 
gazdálkodó tanyagazda az 1950-es években fiá-
ra, Imrére ruházta át gazdaságát. Leánya, Fran-
ciska férjhez ment, másik fiának, Andrásnak 
pedig házat vásárolt a faluban. A tanyaépület 
örököse növénytermesztés mellett állattenyész-
téssel is foglalkozott. A tejterméket kerékpárral 
Újvidékre szállította, az úgynevezett Temerini 
piacra. 

1962-ben Imre feleségével úgy döntött, hogy 
tanyát cserél. Négy gyermekükkel a keleti határ-
részből átköltöztek a nyugati oldalra, az üresen 
álló rokonuk tanyájára, a Pásztor tanyára. A 
gyerekeknek innen jóval közelebb volt megten-
ni az utat az iskoláig.  Három év múlva, miután 
Vígiék a faluban, a Lepár soron (Proletár utca) 
házat vásárolnak, az iskolába járás nehézségei 
végleg megoldódtak. 

A hátrahagyott Csúrogi út melletti tanyája 
nem sokáig maradt talpon, akárcsak a környe-
ző tanyákat, a tagosítás alkalmával az újonnan 
alakult szövetkezet ezt is bekebelezte. A tanya 
körül levő földet két darabban kárpótolták, de 
a bontásra ítélt tanyáért soha sem kaptak egy 
dinár kártérítést sem.

ádáM István
(Vége)

Gyórgya
A Fehér-árok és a Szlatyina után időzzünk el egy kicsit a Temerin határának délnyugati 

részén található Gyórgyánál is. 
Én gyerekkoromban hallottam ezt a nevet először, de természetesen nem ez a legrégeb-

bi változata, hanem az 1865-ben lejegyzett Györgye bara, mely Pesty-féle helynévtár szerint 
„...10 hold szántó, nevét azon posványtól nyerte, mely mellett fekszik,” és amely akkoriban 
a Szécsen grófi család birtoka. Víznévként is ebben a magyaros formában került említésre 
(1865/66), és az 1872-1884 közötti III. (Harmadik) katonai felmérés alapjánkészült tér-
kép is magyar nevén rögzíti, a vízfolyás melletti tanya pedig Györgye sz.[állás] névenvan 
bejelölve. Feltételezhető, hogy e toponima középkori Bács megye egyik (mert több is volt) 
Szentgyörgye nevű, a törökdúlás idején elpusztult falvának az emlékét őrzi. Iványi 1909-ben 
megjelent művében Györgykéri településsel, vagy Almás-Szentgyörggyel hozza összefüg-
gésbe, mindkettővel XIV. századi iratok alapján.

Tulajdonképpen a középkori magyar falu létének elhomályosult, de teljesen ki nem veszett 
tudata inspirálhatta a Trianon utáni hivatalosságokat, hogy a szerb telepesek részére alapított 
Kolóniát később Staro Đurđevó-ra (fordításban Ógyörgye lenne) kereszteljék, bár a víz- és 
határnév jelzi, hogy az egykori falu nem ott volt. A határrész nevének délszláv alakváltozata 
földabroszon először1892-ben jelent meg: Gyorgye bara.

Jelenlegi ismeretim szerint magyarul legutóbb 1912-ben György ba[ra]-ként került 
térképre.

Cs. B.

AprÓHirDETÉSEK
• Hízók eladók. Telefonszám: 062/412-157.
• Magyar és szerb nyelvű szövegek gépelését 
vállalom, diplomai munkák, szerződések, kéz-
iratok és hasonlók. Telefon: 063/844-999-8.
• Földet bérelek. Telefonszám: 063/523-746.
• Cserepes virágok eladók. Újvidéki utca 407.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszkvicsot ven-
nék, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-61-312 
(Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mo-
sógépeket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, azon-
nal fizetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Nyolc elválasztott törpenyúl eladó. Ár megegyezés 
szerint. Telefonszám: 064/546-21-62.
• Kilenc méteres kukorica felhordó újszerű álla-
potban 500 euróért eladó. Telefonszám: 064/202-
10-50.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. 
Telefonszám: 069/407-49-44.
• lakható, öregebb építésű ház eladó a Dózsa 
György utca 103-ban. ára 17 ezer euró. Telefon-
szám: 061/62-02-535, vagy 38-40-153.
• Eladó egy jó állapotban levő gázkályha jutányos 
áron. Telefonszám: 063/82-80-616.
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• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autó-
kat, elektromos készülékeket, régi 
kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Te-
lefonszám: 064/468-23-35.
• 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. 
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefonszám: 062/78-20-02.
• 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.

A községi képviselő-testület legutóbbi ülésén, napirenden szerepelt a 
Szirmai Károly Közkönyvtár 2019. évi munkájáról és pénzügykezeléséről 
szóló jelentés is. A Pásztor Ágnes igazgató által beterjesztett írásos be-
számolót, amely az intézmény munkáját részletezte, a képviselők egyetlen 
hozzászólással elfogadták. Csorba Béla nem a könyvtár munkáját taglalta, 
hanem rámutatott a mind égetőbb helyiséggondokra. A jelenlegi épületben 
működő intézmény ugyanis szűkösebb helyen van, mint korábban volt. 
Időközben gyarapodott a község lakossága, az olvasók és dolgozók, de 
a könyvek száma is. Ezért kérte az állapotok rendezését.

Ismereteink szerint Temerinben már a 19. század második felében 
működött Olvasó Egylet. A 20. század első felében a Katholikus Polgári 
Kör és a Gazdakör működtetett könyvtárat Temerinben. Több szervezési 
forma és névváltoztatás után 1975 októberében vette fel a Szirmai Kár-
oly Népkönyvtár elnevezést. A múlt század kilencvenes éveinek elején a 
művelődési otthonból, a Vajdasági Bank mostani székhelyéről egy 165 
négyzetméteres főutcai családi házba költözött. Nevét 2013-ban Szirmai 
Károly Közkönyvtárra módosították. A temerini központi könyvtár mellett 
Járekon és Szőregen működik fiókkönyvtár. 

A könyvtár alaptevékenysége a könyvtári anyag gyűjtése, feldolgozása 
és kölcsönzése az olvasóknak. Mintegy 68 000 példányból álló, magyar és 
szerb nyelvű könyvállománnyal rendelkezik az enciklopédiák, filozófia, 
pszichológia, társadalomtudományok, természettudományok, alkalmazott 
tudományágak, művészet, irodalom, történelem, földrajz és a gyermek-
irodalom területérről. Temerinben mintegy 45 000, Járekon valamivel 
több, mint 13 ezer, Szőregen pedig 10 000 könyv áll az olvasók rendel-
kezésére. Állományának csaknem egynegyede gyermekkönyv. 

A tagságot rendes és tiszteletbeli tagok alkotják, számuk tavaly az év 
végén 1265 volt, közülük 249 magyar. A tagsági díj egy évre 500 dinár. 
A könyvtárban jelenleg az olvasóterem a járvány miatt nem  működik. 
Egyébként az intézmény olvasótermében megtalálhatók a napi- és heti-
lapok, valamint internet-elérhetőséget is biztosítanak. A temerini könyv-
tárban a Temerini Újság bekötött példányai is olvashatók. A régi és ron-
gyosra olvasott könyveket kiválogatják és selejtezik, tavaly 145 kiadványt 
került ki az állományból. Tavaly a könyvtártagok mintegy 49 500 könyvet 
kölcsönöztek, Temerinben 33 100-at, Jártekon 10 800-at, Szőregen pe-
dig 5600-at. 2019 folyamán több könyvbemutatót, kiállítást és versenyt 
szerveztek. Azzal a szándékkal, hogy betekintést nyerjenek a könyvtár 
munkájába és a kölcsönzési eljárásba, a könyvtárat tavaly is meglátogatta 
az óvodások és az általános iskolások csoportja. Új könyvek vásárlás az 
önkormányzat 376 ezer 800 dinárral, a Művelődési Minisztérium 459 
ezer, a Tartományi Művelődési Titkárság 21 ezer dinárral támogatta. 
A Márai-program révén tavaly pályázaton 270 ezer forintot (mintegy 
95 000 dinárt) nyertek magyar könyvek vásárlására. A támogatásoknak 
köszönhetően tavaly 1621 új könyvet vásároltak (250 magyar nyelvűt). 
Az érdeklődők a könyvtárat az interneten a bibliotekasirmai.rs portálon 
és a Facebook közösségi oldalon is meglátogathatják.

Helyiséggondok 
a könyvtárban

Friss temerini és 
dunabökényi 

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

Tel.: 063/511-925

Bárány 250-270 din/kg
Gida  5000-6000 din/db
Kisborjú  250-300 euró/db
ló   1-1,2 euró/kg
nyúl  500-1000 din/db
Góré  60-70 euró/m
Szénabála 300 din/db
Szerszámnyelek 300-500 din/db
Kasza 1200 din/db
Ciroksöprű 250-300 din/db
Kukoricahordó kosár 500-600 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
Akkumulátor 55 Ah 4800 din/db
Autógumi 155/70 2800 din/db
Használt kerékpár 50-100 euró/db
Sportcipő 2000 din/pár
Bőrpapucs- és klumpa  1200-2500 din/pár
ponyva 3x4 m 800 din/db
Faasztal székkel és paddal 400-500 euró/garnitúra
Kutyaház 50-160 euró/db
Fémhordó 200 l  2000-2200 din/db
Műanyaghordó 220 l 2250/db
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
Kürtőskalács 220 din/db

Tojás  7-13 din/db 
zöldség 140 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/ kg
Szárazbab 220-280 din/kg
zöldbab 200 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Káposzta 30 din/kg
paradicsom 50-120 din/kg
Karfiol 200 din/kg
padlizsán 100 din/db
zeller 50-100 din/db
Karalábé 50-60 din/db
paprika 70-100 din/kg
Erős paprika 20-30 din/db
uborka 60-80 din/kg
Spenót  220 din/kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma 300-350 din/kg
Tök  40-50 din/kg

VÁSÁR, 2020. IX. 27.

PIAC, 2020. IX. 27.

G. B.
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MEGEMLÉKEZÉS

HEGEDŰSNÉ 
JÁNOSI Máriát 

(1935–2020)

HEGEDŰS István 
(1934–2007)

Október 1-jén van 
6 hónapja, hogy elveszítet-
tük szeretett édesanyánkat 

és nagymamánkat

Szomorú 13 éve, hogy 
örökre távozott közülünk 
szeretett édesapánk és 

nagyapánk

Elmentetek szerényen és csendben, 
ahogyan az életeteket éltétek.

Az életben sok mindennel harcot vívtatok, 
csak a halállal nem bírtatok.

Ti már alszotok csendesen, mert nektek nem fáj semmi sem.
Emléketeket és jóságotokat szívünkben őrizzük.

Emléketeket megőrzi fiatok, István, 
menyetek, Sabina és unokáitok, Emese és János

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy örökre 
eltávozott szerettünk

KARÁCSONYI Dénes 
(1945–2014)

„Csak egy könny voltam, 
aki porba hull, csak egy 
sóhaj, ki égbe szabadul. 
Csak egy szó, 
kire visszhang 
nem felel, egy pillangó, 
ki csillagot keres…”

(Juhász Gyula)

Nyugodjál békében!

Szerettei

irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10 óráig,

csütörtökön az esti szentmise után is.

Miserend
2-án, pénteken, első péntek 8 órakor: 17 ó: Szűzanya tisz-
teletére a túlabarai rft. élő és elh. tagjaiért
3-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért; 
valamint: † Frano Geljić
4-én, évközi 27. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Szabad a 
szándék; 8:30-kor: †Faragó Tibor, Béres Imre, a Faragó és 
a Béres nagyszülőkért; 10 órakor: Népért 
5-én, hétfőn 8 órakor: Szent Antal tiszteletére egy szán-
dékra
6-án, kedden, 8 órakor: Szentháromság tiszteletére két 
élő családért
7-én, szerdán 8 órakor: Rózsafüzér Királynője tiszteletére 
ajánlják a Temerinben működő összes rózsafüzér társu-
latok
8-án, csütörtökön, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 
főünnepe, 17 órakor: Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 
a magyar ifjúságért és családokért

Temerini plébánosok (10.)

Tóth József
Kopping Gáspár plébános szomorú meghurcoltatása és távolléte 

alatt ft. Tóth József látta el a hívek lelki gondozását és a plébánia veze-
tését. Tóth tisztelendő, amikor a nehéz napokban Temerinbe került, 
harmincéves volt. 1914 március 8-án született Adán, édesapja béres, 
kubikos volt, édesanyja kislány korától Szlavóniában cselédeskedett, míg 
férjhez nem ment. Az általános iskola elvégzése 
után a zentai gimnáziumba iratkozott, azzal az 
elhatározással, hogy pap lesz. Jobb módú zentai 
családok segítettek neki ebben, náluk étkezett, és 
némi pénzsegéllyel sikerült is elvégeznie a gimná-
ziumot. A travniki szemináriumban kezdte el papi 
tanulmányait, ahonnan Đakovóra került, majd 
Zágrábban fejezte be tanulmányait. 1941. január 
26-án szentelték pappá. Temerin előtt Kupuszinán, 
Doroszlón, Nagyfényen és Újvidéken szolgált.

Temerinbe jövetelét Tóth József, már nyugal-
mazott plébános és címzetes püspöki tanácsosként 
1992 decemberében így mondta el:

„Újvidéken Svraka apát úr összehívta a papokat, hogy kinek volna 
kedve kimenni Temerinbe. Ez október 6án lehetett. Nem jelentkezett 
senki. Apát úr megmosta mindannyiunk fejét. Akkor én mégis meggon
doltam magam és elvállaltam Temerint. Úgy gondoltam, onnan köny
nyebben eljutok Adára szüleimhez. Egy tisztelendő nővérrel utaztam 
Temerinbe, a falu teljesen vezetőség nélkül volt, a polgári hatóság is 
otthagyta, de meg volt beszélve, ha szombaton megszólalnak a harangok, 
akkor vasárnap van szentmise. Megszólaltak a harangok, és vasárnap 
olyan zsúfolásig teli lett a templom, amit talán azóta sem láttam. Akkor 
megfogadtam, én innen el nem megyek, még ha meg is kell halnom. 
Három napon át reggel 4 órától gyóntattam 10ig, délután késő estig. 
A szentmisén meg kihirdettem, maradjon mindenki a helyén, ha meg 
kell halnunk, haljunk meg itt. Így mondtam én akkor. A lelki félelem és 
az itt maradás következménye miatt mindenki el akarta végezni még 
egyszer a szentgyónást, és jöjjön, aminek jönnie kell.”

Miután 1944 decemberében a kalocsai érsek Budánovics püspökre 

ruházta át az elcsatolt egyházmegyei rész kormányzását, a kapcsolat nem 
szakadt meg teljesen a főegyházmegyével. Tóth tisztelendő dokumentum 
értékű leveléből kiderül, hogy azokban az őszi hónapokban a temerini 
hívek csak az isteni gondviselésben bízhattak és remélhettek. 

Tóth tisztelendő megkísérelte kihozni Kopping plébánost a lágerból, 
de sikertelenül. Amikor már rendeződött a helyzet, Tóth atya (mert így 
hívták) megkezdte a hitoktatást az ifjúság körében. Fáradhatatlan volt 
a háború utáni első elsőáldozás előkészítésekben. Az áldozók száma 
majdnem 900 volt. Ugyancsak ünnepélyes volt az elsőáldozás 1946-ban 

is, 300 elsőáldozóval. Sokak számára emlékezetes maradt a tekijai 
Szűzanya tiszteletére, 1945. szeptember 9-én, a kálvárián tartott 
engesztelő búcsú mintegy 2000 hívő részvételével. November l-jén 
misét tartott, amelyen megemlékeztek az egy évvel korábbi esemé-
nyekről. Hálára szólította a híveket azért, hogy életben maradtak. 
Tömve volt a templom. 

Tóth tisztelendőt húsz hónapi áldozatos adminisztrátori műkö-
dése után (hivatalosan Kopping Gáspár volt a plébános) a püspök 
áthelyezte Újvidékre, és helyébe Vondra Gyula újvidéki káplánt ne-
vezte ki. Ez váratlanul érte a hívőket, és kérték a püspökségtől, hogy 
másítsa meg határozatát. Tóth atya rövid szentbeszédben búcsúzott 
el a hívektől, akik zokogva hallgatták szavait.

Újvidékről elkerült Topolyára, mígnem 1947 őszén letartóztatták, 
és a népbíróság koncepciós perben hétévi börtönre ítélte. Szabadulása 

után 1954-ben Adán, majd az újvidéki Szent Erzsébetről elnevezett egy-
házközség lelkipásztoraként működött. 1959-től 1971-ig Bácsföldváron, 
utána Kishegyesen lett plébános. Nyugdíjas éveit Bácsfeketehegyen töltötte, 
1997. július 26-án hunyt el. Kishegyesen helyezték örök nyugalomra.

G. B.

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert 
eszközökkel	hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

önkormányzat 
Temerin
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Ma, október 1-jén van har-
mincöt éve, hogy örökre itt 
hagyott bennünket, édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és dédnagyapánk.
Szomorú szívvel emléke-
zünk rá

BÚS István 
(1926–1985)

Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él
emléked örökre,
Ha látni akarunk
felnézünk az égre.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nincs velünk drága fiunk

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

Maroknyi fény, tengernyi bánat maradt utánad. 
Bár múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul.

De hagytál magad után annyi szép emléket, 
hogy feledni sosem fogunk téged.
Szép emléked, amíg élünk, szívünkben őrizzük.

Anyu és apu

MEGEMLÉKEZÉS 
Szeptember 27-én múlt egy 
éve, hogy nincs közöttünk 
szeretett édesapám, apó-
som, nagyapánk, dédnagy-
apám

STEFÁN György 
(1933–2019)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Emlékét őrzik szerettei: 
fia, Oszkár, menye, 

Gyöngyi, unokái: 
Krisztina, Attila és 

Krisztián, dédunokája, 
Karolina, unokaveje, 

Csabi, valamint Szilvia

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velünk 

szeretett öcsém, sógorom és bácsikám

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Szép emléked őrzi 
Lehel, Juli és Lilla

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nem vagy velünk 

szerető apánk, és férjem

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt élsz mindörökké.

Soha nem feledünk!

Szerető fiaid, Benedek és Domonkos, 
özvegyed, Csilla

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk őszinte köszönetet és hálát a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága sze-
rettünk

FUSZKO János 
(1947–2020)

elvesztésében érzett fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Tá-
mogattak bennünket vigasztaló szavaikkal, virágadományokkal 
és halottunkat elkísérték utolsó útjára. Külön köszönetet mon-
dunk Ft. dr. Szöllősi Tibor plébánosnak és dr. Petri Józsefnek 
az odaadó kezelésért.

Az életben sok mindennel harcot vívtál, 
csak a betegséggel és a halállal nem bírtál. 
Nem ezt akartad, szerettél volna még élni, 
gyermekeid, unokáid boldogságát nézni.
Megállt apai szíved, mely élni vágyott, 
megpihent két áldott kezed, mely dolgozni imádott.
Utolsó sóhajod elvitte a szél, 
mindannyiunknak nagyon fáj, hogy elmentél.
Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom!

Fájó szívvel búcsúzik felesége, fia, lánya, 
veje és két szerető unokája

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk 

szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédink

VARGÁNÉ TÓTH Franciska 
(1928–2016)

Akit szeretünk, s már sírban nyugszik, 
igazi nyughelye a szívünkben marad…
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az örök szeretet.

Drága emlékét szeretettel őrzik 
gyermekei családjukkal

Egyházközségi hírek
Október hónap a Szűzanya hónapja. Egyházunk előszeretet-
tel bátorít bennünket a rózsafüzér imádkozására, amelyet 
városunk családjainak és közösségének megújulásáért, va-
lamint a koronavírus-járvány megszűnéséért imádkozunk. 
Plébániatemplomunkban ezen hónap csütörtökjein hitta-
nosaink vezetik majd a szentmise előtt a rózsafüzért. Most 
csütörtökön nyolcadikosaink segítenek ebben.
A hittanosok számára megjelentek az új szentmise-kartonok.



Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő: Dujmovics György. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pašić 

u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini Újság 1995. már-
cius 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. Sad. 659.3(497.113 
Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-informativni nedeljnik 
na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

ASZTALITENISZ
Szigorú egészségi előírások 

mellett szervezték meg a helyi 
sportcsarnokban a Pető László 
emlékversenyt, ezzel a tornával 
emlékeztek a klub egykori edző-
jére, elnökére. Összesen nyolc 
vajdasági egyesület szerepelt a 
versenyen, a győzelmet pedig az 
újvidéki Vojvodina szerezte meg. 
A Temerin Ferocoop a hetedik 
helyen végzett, miután az utolsó 
meccsén 3:0-ra felülmúlta a sza-
badkai Spartacust. A csapatoknak 
a torna felkészülésként szolgált 
az október végén kezdődő bajno-
ki idényre.

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

SREMAC (Vojka)–SLOGA 1:0
A temerini csapat a nyolcadik 

idei találkozóján sem tudott nyer-
ni, mindössze három pontja van és 
az utolsó előtti a táblázaton. Sloga 
szombaton 15 óra 30 perctől játsz-
sza a következő találkozóját, amikor 
a Podrinjét (Mačvanska Mitrovica) 
fogadja.

MLADOST–BUDUĆNOST 
(Salaš Noćajski) 5:2 (2:1)
Az első gólt még a vendégek 

szerezték a találkozó elején, a 
járekiak azonban a szünetig for-
dítottak, majd végül fölényesen 
nyertek, és a nyolcadik forduló-
ban megszerezték az ötödik győ-
zelmüket. A Mladost vasárnap 
Divošra utazik, ahol a Hajduk 
lesz a riválisa.

Újvidéki liga

TSK–FRUŠKOGORSKI 
PARTIZAN (Bukovac) 3:0 (1:0)

Hazai mezőnyfölénnyel kezdő-
dött a mérkőzés. Az újvidéki játék-
vezető hibát követett el, mivel a ti-
zenhatosban buktatták Pupovacot, 
mégsem ítélt büntetőt. Stričević ez 
után távolról próbálkozott, majd a 
30. percben a temeriniek megsze-
rezték a vezetést. Pupovac mint-
egy 20 méterről próbálkozott nem 
túl erős lövéssel, a labda a földre 
pattant és becsapta a bizonytalan 

kapust, aki jócskán benne volt a 
gólban. A félidőig a TSK birtokol-
ta többet a labdát, az eredmény 
azonban nem változott.

A szünet után is a vendéglá-
tók játszottak jobban. Stričević 
előbb eltalálta a kapufát, majd 
a 49. percben labdát szerzett és 
Pupovachoz passzolt, aki 20 mé-
terről kilőtte a jobb felső sarkot. 
Az 55. percben már 3:0 volt az ál-
lás. Klaić vezette maga a kapura a 
labdát és a hálóba talált. Ezt köve-
tően is sorjáztak a temerini lehető-
ségek, de nem sikerült növelniük 
az előnyt. A hajrában Vojvodićnak 
is be kellett mutatnia néhány re-
mek védést. Az utolsó percekben, 
amikor már mindenki az utolsó 
bírói sípszót várta, a két csapat 
játékosai összekakaskodtak. A já-
tékvezető egy-egy sárga lappal hű-
tötte le a kedélyeket, noha az sem 
lett volna igazságtalan, ha piros 
lapot mutat fel. A bukovaciak az 
idei első vereségüket szenvedték 
el Temerinben, ami után lecsúsz-
tak a táblázat éléről.

TSk: Vojvodić, Knežević, Bobot, 
Stričević, Milosavljević, N. Nikolić 
(Grlica), Kosić, Klaić (A. Nikolić), 
Grahovac (Grgić), Pupovac 
(Miavec), Kojović (Mirilović).

PETROVARADIN–TSK 
1:3 (1:2)

A péterváradiak a találkozó 
elején vezetéshez jutottak, a ven-
dégek azonban még a szünet előtt, 
Radin és Plavšić góljaival fordítot-
tak. A 3:1-es végeredményt a csere-
ként beálló Grgić állította be a 90. 
percben.

A TSK a múlt heti diadalokkal 
feltört a táblázat negyedik helyére. 
Az élbolyt mindössze néhány pont 
választja el egymástól: 1. Veternik 
22, 2. Fruškogorski Partizan 22, 3. 
Sirig 21, 4. TSK 20, 5. Fruškogorac 
19, 6. Omladinac 19, 7. ŽSK 19 
ponttal, stb.

A temeriniek a tizedik forduló-
ban, vasárnap 15 óra 30 perctől a 
sajkásgyörgyei Bačkával játszanak 
hazai pályán.

TSk: Vojvodić, Kosić, Bobot, 
N. Nikolić (Varga), Milosavljević, 

Soldat, Radin (Grgić), Klaić 
(Grahovac), Plavšić, Pupovac (A. 
Nikolić), Kojović.
SLAVIJA (ÚJVIDÉK)–SIRIG 0:1

SIRIG–TITEL 3:1
Remek hetük volt a szőregi lab-

darúgóknak, akik a két győzelem-
nek köszönhetően már a harma-
dik helyen vannak a táblázaton. 
A tizedik fordulóban a kamenicai 
Fruškogorac vendégszerepel 
Szőregen. 

T. N. T.

Az emlékverseny legjobbjai

A bemutató résztvevői

Jadzsent-bemutató
pénteken délelőtt a lukijan Mušicki Középiskolában az Eu-

rópai iskolai Sport napja alkalmából jadzsent-bemutatót tartot-
tak. Az iskolaudvarban felállított pályán szemléltették a diákok a 
községünkben megálmodott labdajáték szabályait és játékmene-
tét. A játékot Janko pavlis, az intézmény tornatanára, a jadzsent 
megalkotója vezette. A részt vevő diákokat az iskola igazgatója, 
Milomir radić és urbán izabella a község oktatásügyi felelőse is 
köszöntötte.
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