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Szemét éktelenkedik és vadul nő a nád a Grísza-bara Kossuth 
Lajos utcát átszelő szakaszán (G. B.)

A kiállítást a moziteremben nyitották meg. A képen muzsikáló 
fiatalok.

Pénteken, október 16-án tartotta 
mindössze 5 napirendi ponttal ülését 
a községi képviselő-testület. Pásztor 
Róbert javasolta egy községi tulaj-
donban levő parcella építkezési célra 
történő eladását, továbbá az Illancs 
ipari övezetben a Tim-cop Kft részé-
re telek eladására vonatkozó elabo-
rátum módosítását; további témák 
voltak: választások és kinevezések, 
a lemondott képviselő helyére az új 
képviselői mandátumok hitelesítése, 
valamint a képviselők kérdései. 

A testület ülését járványügyi szabályok 
betartásával, ezúttal is a színházteremben 
tartották meg, ahol az alagsori tanácste-
remnél nagyobb hely áll rendelkezésre. 
Miután az elnök megállapította, hogy a tes-
tület határozatképes, Jasmina Blagojević 
közigazgatási osztályvezető-helyettes tájé-
koztatta a képviselőket, hogy Nemanja 
Mićović azt kérte a közigazgatási szolgá-
lat illetékes osztályától, hogy megvehessen 
egy, a sajátjával határos községi tulajdon-
ban levő parcellát a Pašić utcában. Ezzel 
kiegészítené a sajátját, ahol építkezhetne. 
Megállapítást nyert, hogy a szóban for-
gó parcella a 3. lakóövezetben van, 327 
négyzetméter alapterületű és a közvetlen 
megegyezés szerinti ára 477 100 dinár. A 
képviselők egyhangúlag döntöttek a parcel-
la eladásról, aminek árát a község javára 
fizeti be a vevő.

Tim-cop Kft-vel kapcsolatos elaborá-
tum módosítását Miro Rodić, a községi 

tanács gazdasági és mezőgazdasági re-
szortfelelőse indokolta meg. Elmondása 
szerint a módosítás mindössze a község 
részéről történő föld eladási szerződés 
aláírója lecseréléséből áll, mivel Mladen 
Zec lett az új polgármester. Szükségesnek 
tartotta tájékoztatni még a képviselőket 
arról, hogy régi összetételében a testület 
2019 decemberében fogadta el a szóban 
forgó szakdolgozatot, aminek értelmében 
a község térítésmentesen átenged mintegy 
háromhektárnyi állami földet az Illancshoz 
közeli ipari övezetben. Ezen a területen 
a Tim-cop Kft a Siemens céggel közö-
sen a következő négy évben gyártelepet 
épít mintegy ötmillió eurós beruházással, 
ahol 188 új dolgozót foglalkoztathatnak. 
A képviselők a módosítási javaslatot el-
fogadták.

A választások és kinevezések napiren-
di pont keretében mandátumának lejár-
tával felmentették tisztségéből Svetomir 
Stojanovićot, a közművállalat megbízott 
igazgatóját, és helyére Željko Džakulát 
nevezték ki legfeljebb egyéves időszakra 
megbízott igazgatónak. Ugyancsak felmen-
tették tisztségéből Gajo Kozomorát, a 
Gas közvállalat igazgatóját, és helyére Maja 
Bjekićet nevezték ki megbízott igazgató-
nak. Felmentették Tamara Šitet, az Ide-
genforgalmi Szervezet igazgatóját is, helyére 
Marina Injacot nevezték ki. A képviselők 
eredményes munkát kívántak az újonnan 
kinevezett igazgatóknak.

Folytatása a 2. oldalon

Új megbízott igazgatók

Gyermekmunkákból nyílt kiállítás csütörtök este a 
Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában. A rajzok 
és a festmények az Art Bugs nevet viselő kreatív műhely 
berkeiben születtek. Arról, hogy a gyermeki fantázia és 
szabadság szárnyakat adhat, méltán tanúskodnak a kép-
tár falait díszítő munkák. Az alapos kidolgozás, a tudato-
san párosított élénk színek egyaránt jellemzik a kiállítás 
tárgyát képező alkotásokat, a szemlélő esetenként pedig 
akár kétségbe is vonhatja, hogy valóban gyermekek al-
kották a műveket. 

A kiállítást Tallós Kosanić Zsuzsanna képzőművész 
nyitotta meg szép számú közönség jelenlétében, a szín-
házteremben. Felléptek az óbecsei zeneiskola növendékei, 
valamint Anja Mihajlović és Remlinger Roland.

Interjúnk az Art Bugs vezetőjével 
a 3. oldalon

Rendben kellene tartani

Színes szárnyalás 
Gyermekmunkák a képtár falain

Vajdasági járványhelyzet 

Stabil, de bizonytalan 
Jelenleg stabil a járványügyi helyzet Szerbiában, de 

bizonytalan, mert a tartomány minden közigazgatási kör-
zetében jelen van a vírus, jelentette ki Zoran Gojković 
tartományi egészségügyi titkár.

„Napi szinten jóval elmarad az új fertőzöttek száma 
Közép-Szerbiához, főleg Belgrádhoz képest” – mondta. 
Hozzátette, nem kell pánikolni, de különösen óvatosnak 
kell lennünk, és a szakemberek utasításai és tanácsai 
szerint kell eljárnunk. A Pink TV-nek nyilatkozva arról is 
beszélt, hogy a szakma korábban is azt mondta, hogy az 
ősz és a tél folyamán sok probléma lesz a koronavírus-
sal, Szerbia ezért felkészült a téli időszakra, megerősítette 
kapacitásait, írja a Tanjug.



TEMERINI ÚJSÁG 2020. október 22.2

Munkalehetőség 
a Parabola cégben!

18–25 éves fiatalemberek 
jelentkezését várják, 

munkagyakorlat nem szükséges.
Jelentkezni személyesen az Ady 

Endre u. 4-ben (8 és 9 óra között). 
Telefon: 063/841-82-82

Földet bérelek 
Telefon: 063/523-746

Új megbízott igazgatók
Folytatás az 1. oldalról

A kinevezések kapcsán Pásztor Róbert az új igazgatóknak rámutatott 
arra, hogy az említett közvállalatokban nem érvényesül a törvény által 
előírt részarányos nemzetiség szerinti foglakoztatás. Így például a községi 
Idegenforgalmi Szervezetben egyetlenegy magyar ember sem dolgozik, 
a Gasban pedig a 24 közül mindössze egy. Ajánlotta az új igazgatóknak, 
hogy erről viseljenek gondot. A továbbiakban a képviselők felmentették 
megbízatásuk alól a szülők községi tanácsának tagjait és helyetteseiket, 
és helyükbe újakat neveztek ki.

A szünetben összeült a mandátumhitelesítő bizottság, majd Sziveri 
Béla, a bizottság elnöke beterjesztette a bizottság javaslatát, miszerint a 
lemondott képviselő helyett Vojislav Vorkapić mandátumának hitele-
sítését javasolja SNS listájáról, amit a képviselők elfogadtak Képviselői 
kérdést Ádám István tett fel, az érdekelte, hogy miért nem tarják rendben 
a Kossuth Lajos utcát átszelő Grisza-barát, konkrétan az út két oldalán 
levő szakaszt, ahol rengeteg a szemét és elburjánzott a növényzet. 

G. B.

Új óvodai nevelési 
program 

Vera Bjeljac, a Veljko Vlahović iskoláskor előtti gyermekintéz-
mény, az óvoda igazgatónője a képviselő-testület egyik korábbi ülésén 
beszámolt az intézmény 2019/2020-as tanévben végzett munkájáról 
és a 2020. szeptember 1-től jövő év szeptemberéig  terjedő időszak 
munkatervéről. 

Elmondta egyebek között, hogy az illetékes minisztérium utasítá-
sára az évi program több változatát is elkészítették, mivel nem lehet 
tudni, miként fog alakulni a járványhelyzet. Felkészültek arra, hogy 
korlátozott kapacitással dolgoznak, miként az elmúlt tanév második 
félévében is történt, továbbá arra is, ha teljesen be kell szűntetniük a 
munkát, amire már volt példa tavasszal, és arra is, ha teljes létszámmal 
dolgozhatnak, miként most is. Alapvető szándékuk azonban az, hogy 
történjék bármi, a községi válságtörzs utasításait betartva a gyerekek 
számára legmegfelelőbb módon és egészségi szempontból a legbiz-
tonságosabban dolgozzanak. Az évi tervnek része a vírus elleni aktív 
és hatékony küzdelem is.

A mostantól alkalmazott új óvodai program új elképzelésekből 
indul ki, amikor meghatározza az óvodáskorú gyermekek nevelé-
sének és oktatásának alapjait. Ezek korszerű elméleti ismereteken, 
nemzetközi oktatáspolitikai dokumentumokon és gyakorlati példá-
kon nyugszanak. A középpontban a gyermek képességeinek átfogó 
fejlesztése áll, továbbá a gyermekek- és a felnőttek közösségébe való 
beilleszkedés elősegítése.

Az oktatók, a gondozók és a szakmunkatársak az óvodai nevelés új 
alapjainak fokozatos alkalmazásával kezdték meg az idén a munkát. 
Az új program serkenteni fogja a gyerekek önállóságát. Továbbá, azt, 
hogy eredményesebben megbirkózzanak a különböző helyzetekkel, 
kialakuljon felelősségtudatuk, jobban megismerjék környezetüket, 
elfogadjanak másokat és elfogadtassák önmagukat. Ösztönzi a gyere-
keket, hogy észrevegyék a körülöttük lévő világot, a részleteket, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, és legyenek leleményesek és ötletesek.

A jelentés utáni vitában felszólalt Ádám István tanácsnok. Elmondta, 
hogy mivel az óvónők az utóbbi években nem készítik fel a gyerekeket, 
azok nem vesznek részt a kishegyesi magyar tannyelvű óvodás gyerekek 
színházi szemléjén. Azt kérdezte, hogy a szemléken való részvételt az 
óvoda munkaprogramja nem is tartalmazza, vagy a lemaradás csak az 
óvónőkön múlik. Az igazgatónő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
az intézmény nem köteles a szemléken részt venni, az óvónőkön múlik, 
hogy részt vesznek-e vagy sem. 

G. B.

A község öt óvodájának 37 tagozatára 860 kisgyerek jár. 
Települések szerint az alábbi számú gyermekkel foglalkoz-
nak vagy bölcsödében (1-3 évesek), vagy napközi tagozaton 
(3-6,5 illetve 5,5-6,5 évesek).

A temerini központi épületben.....……………….. 332
a telepiben...………………….......……………… 127
a staro đurđevóiban……………………………… 133 
a járekiban………………………………………. 171 
a szőregiben………………………………………. 97
Iskolai előkészítőbe a 2014 és 2015. március 1-je között 

született gyerekek járnak. 

A polgármester tortája
Október első hete minden évben gyermekhét, amelynek során kü-

lönféle, gyermekrendezvényt szerveznek. Jó idő esetén a központ és más 
helyszínek is gyermekzsivajtól hangosak, járdára rajzoló gyerekek sokasá-
gával találkozhatnak a járókelők. Más alkotásokból kiállítást rendeznek. 
A járványhelyzet miatt az idén szerényebben zajlott a gyermekhét. Nem 
maradt el azonban a gyerekek képzőművészeti alkotásainak kiállítása a 
művedlődési központ galériájában. 

A gyermekhét alkalmából Mladen Zec polgármester ellátogatott a 
fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok Pap Pál utcai napközis központjá-
ba, ahol az intézmény fennállásának 8. évfordulóján tortával kedveske-
dett a gondozottaknak, és elbeszélgetett a munkatársakkal a központ 
működéséről.

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

termelőtől. Tel.: 063/511-925

ÚJ rönTgEngéP.– Mladen Zec községi elnök az egészségház-
ban járt, ahol Tomislav Ugarković igazgató fogadta. Megtudtuk, hogy az 
intézmény korszerű röntgengépet és ultrahangos berendezést kap.

Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy a jövő héten megjelenő minden-
szenteki/halottaknapi kiadásába szánt megemlékezéseiket még a hé-
ten szíveskedjenek átadni, de legkésőbb kedden 10 óráig.

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy egyéb alkalmakkor legkésőbb 
a jelzett időpontig adják le hirdetésüket, információikat.

Alma és 
mogyoróvásár 

Petriéknél 
Tel.: 843-243

Online oktatás Szőregen
Múlt hét szerdán Mladen Zec polgármester a szőregi Danilo Zelenović 

Általános Iskolában járt, ahol késnek a fűtésszereléssel és az iskola di-
ákjai a hűvösre fordult időjárás miatt otthoni, online tanulásra kénysze-
rültek. A polgármester közölte, hogy az önkormányzat minden szüksé-
ges intézkedést megtett a problémák megoldásáért. Plusz munkaerőt is 
alkalmaztak a szerelés mielőbbi befejezése érdekében, ami rövid időn 
belül meg is történik. Utána a diákok visszatérhetnek az iskolapadokba. 
A késés miatt türelmet és megértést kért a szülőktől és a diákoktól, már 
azért is, mert hamarosan teljesen felújított és korszerű épületben folyhat 
majd a munka Szőregen.

G. B.

Színes szárnyalás
Bene Obradović Katarinával, az Art Bugs 

műhely vezetőjével beszélgettünk
A gyerekeknek nem sok kell ahhoz, hogy szabadjára engedjék a fan-

táziájukat, csupán annyi is elegendő, ha megteremtjük a feltételeket, és 
kiszabadítjuk őket a hétköznapi skatulyából – mondta Bene Obradović 
Katarina, a műhely vezetője, aki a kiállításmegnyitó előtt a műhelyben 
folyó munkáról is beszélt lapunknak.

– Hosszú idő óta dédelgetett vágyam vált valóra a kreatív műhely 
megalakulásával. Miután sikerült megtalálnom a megfelelő helyet, ahol 
alkotni tudunk a gyerekekkel, tavaly decemberben létrehoztuk az Art Bugs 
kreatív műhelyt. Húsz gyermekkel indult a munka, ma már negyvenöten 
alkotnak a műhelyben. Három csoporttal dolgozunk: kis, közepes és 
nagycsoporttal. A műhelyben négy– tizenhat éves korú gyerekek alkot-
nak. Legfőbb célunk, hogy a gyerekeket megszabadítsuk a mindennapi 
szigorú elvárásoktól, és ezáltal szabadon szárnyalva ismerkedhessenek 
meg a képzőművészettel. A nálunk szerzett tudást és tapasztalatokat 
más tantárgyakban, de akár a mindennapokban is alkalmazhatják, és 
úgy gondolom, hogy ezáltal színesebben láthatják a világot. Arra törek-
szünk, hogy minél több technikával megismertessük a gyerekeket. Dol-
goztunk már színes papírral, tussal, olajfestékkel, agyaggal, de vágunk, 
szaggatunk, ragasztgatunk és természetesen rajzolunk is. Mindig van 
egy téma, erre készítik alkotásaikat, de azon felül szabad kezet adunk 
nekik, nincsenek egyéb elvárásaink. Örömmel láttam, hogy nagyszerű 
munkák születtek. A gyerekek ügyesen és szorgalmasan dolgoznak, ami 
számomra nagy bátorítás, mert tudom, hogy nem hiába dolgozunk. Ez 
az első kiállításunk. Igen hálás vagyok azért, hogy lehetőséget kaptunk 
a műhelyben született munkák bemutatására, és, hogy a gyerekek azt 
is megtapasztalhatják, milyen érzés az, amikor a nagykönség is megte-
kintheti alkotásikat. Munkáinknak csak egy apró részét tudtuk elhozni, 
de bízom benne, hogy lesz még alkalom. Külön öröm számomra, hogy 
a kiállítás mellett alkotásaink a település egyes pontjain is megjelentek, 
falfestmények formájában. Ez a műfaj egyébként nagyon közel áll hoz-
zám, már volt alkalmam és lehetőségem többször is falfestményt készí-
teni. A legidősebb csoport tagjai is szívesen részt vettek. A közös alkotás 
öröme nagy élmény volt a gyerekek számára. A járókelők megállnak, 
megcsodálják az alkotásokat, és számos dicséretet kapunk. Szeretnénk 
folytatni! – mondta a műhely vezetője. 

TóTh Dianna

Jelzőlámpás lesz a Telepen az Újvidéki utca és a Kis Ferenc 
utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőhely. A jelzőlámpára 
a főúton történő gyalogos áthaladás biztonságosabbá tétele 
végett van szükség, mert a forgalmas kereszteződés rendkívül 
balesetveszélyessé vált. A közelben van a templom, az iskola 
és az egészségház is. (Varga Zoltán)

Jelzőlámpák a Telepen

Őszi vásárt tartottak a községháza előtt, ahol kisiparosok ér-
tékesíthették árujukat.

V. Z.
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Nyüzsgés, énektől hangos próbater-
mek, dübörgő deszkák a színpadon, gyer-
mekükre várakozó szülők a színház előtt 
– talán így lehetne a legrövidebben jelle-
mezni a temerini Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesületben zajló példamu-
tató közösségi életet. Szinte minden napra 
jut egy próba, kicsik és nagyok egyaránt 
táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, szí-
nészkednek, fellépésekkor pedig olyany-
nyira hatásos az összkép, hogy a néző 
testén a lúdbőr szaladgál. A színház előtt 
elsétálva a hét minden napján fény árad 
a klubhelyiségből, leoltott villanyokat 
csak ritkán lát az ember. Ez bizonyítja 
azt, hogy van élet a Szirmaiban.

Megtapasztalták ezt olyanok is, akik  egyálta-
lán nem temeriniek. A péterrévei Bolyos Mik-
lós ma már otthonosan mozog az egyesületben, 
tíz évvel ezelőtt egy fellépés során ismerkedett 
meg egy helyi zenész testvérpárral, több mint két 
éve már tambura oktatást is vállal. Mindeközben 
az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztőségében 
dolgozik, az esti órákat pedig Temerinben és 
Péterrévén tölti, hogy a szabadidejében azzal 
foglalkozzon, amit a legjobban szeret: muzsi-
kálni. Kolléga lévén, a rádióban faggattam a 

népzene iránti szeretetéről, a temerini kötő-
désről. – Péterrévén születtem, ott végeztem el 
az általános iskolát. Édesapám kántor volt, így 
már egészen fiatal koromban megszerettem a 
zenét. Beiratkoztam a szabadkai zene közép-
iskolában, majd az újvidéki akadémián felvé-
teliztem. Mindeközben Péterrévén a színház 
népi zenekarában nagybőgőn  játszottam. Sokat 
jártunk muzsikálni, így egy alkalommal isme-
rősök révén megismerkedtem a Nagy testvér-
párral: Bencével és Gergővel. Van ennek már 
tíz éve is. Megtaláltuk a közös hangot, hasonló 
volt az érdeklődési körünk, de még korban is 
összeillettünk. Olyannyira összebarátkoztunk, 
hogy már zenélni is együtt jártunk, és ha csak 
tehettük, összetartottunk. Közös volt bennünk 
a népzene iránti szeretet. Temerinben már ak-
kor is aktív népzenei élet zajlott, nagyon sokat 
lógtam ott. Előfordult, hogy egy-egy rendezvény 

után náluk aludtam, majd csak másnap men-
tem haza. Közösen szerepeltünk a műsorokban, 
mind Péterrévén, mind Temerinben, noha ké-
sőbb a péterrévei csapat lemorzsolódott, mi 
tovább ápoltuk a barátságot. Így kerültem a 
Szirmaiba, ahol idővel megismertem a teljes 
tagságot. Ekkor már a zeneakadémiára jártam, 
ingáztam Újvidék és Péterréve között, Temerin 
pedig mindig útba esett. Miután elvégeztem az 
iskolát, a tartományi székvárosban maradtam, 

az Újvidéki Rádióban klasszi-
kus- és népzenei szerkesztő-
ként helyezkedtem el.

• Később már oktatást 
is vállaltál.

– A végzettségem zene-
tanár (Óbecsén korábban 
másfél évig pedagógusként 

dolgoztam), ezért vállaltam, hogy Temerinben 
zenei együttesekkel foglalkozzak. Nem volt szá-
momra ismeretlen a terep, ugyanis a népzenei 
táborban több alkalommal részt vettem oktató-
ként. Sokat hallottam arról, hogy Temerinben 
egykoron komoly tamburazenekar működött, 
előbb a Tízesbanda, majd az Ötösbanda hozta 
össze a hangszert szerető fiatalokat és időseket. 
Majd megszületett az ötlet, hogy ezek mintájára 
a Szirmain belül is megalakuljon egy tambura-
zenekar. Több mint két évvel ezelőtt erre sor is 
került. Igaz, hogy a kezdetben kevesebben vol-
tunk, de idővel egyre népszerűbbé vált, ugyanis 
híre ment a kezdeményezésnek. Számos olyan 
idősebb személy is csatlakozott hozzánk, akinek  
már nem volt idegen a hangszer. Azt is mondhat-
nánk, hogy egy több korosztályt felölelő együt-
tes jött létre, a legfiatalabb tagunk mindössze 
középiskolás. Néhányan közülük rendelkeztek 

némi alaptudással, de akadtak olyanok is, akiket 
az alapoktól kellett tanítani.

Az utóbbi időben egyre többet dolgozunk 
együtt a Dalárda férfikórussal. Egy-egy ilyen al-
kalommal tizennyolcan állunk a színpadon. (Mi, 
muzsikusok nyolcan-kilencen vagyunk).

• Hogyan zajlanak az összejövetelek, 
a fellépésekre való felkészülés?

– Csütörtök esténként próbálunk, és már 
kottát is tudunk olvasni, a hangokat mindenki 
ismeri. A felkérések függvényében megbeszél-
jük, hogy éppen akkor milyen tájegységgel fog-
lalkozunk. Kiválogatom a dalokat, és elkezdjük 
gyakorolni, ismételgetjük a régebbieket és ebből 
épül fel a repertoár. Most már több órás műsort 
tudunk előadni.

• Jó kis csapat kovácsolódott össze?
– A legfontosabb az, hogy mindenki szereti 

a zenét, mert aki nem szerette igazából, az már 
lemorzsolódott. Ez a bő két év arra bizonyára 
elegendő volt,  hogy ha valaki bármi miatt he-
zitált, vagy akinek voltak személyes sérelmei, 
azt félre tudta tenni. Egy olyan társaság ková-
csolódott össze, aki jól tudja magát érezni. Már 
közös sikerben is volt részünk, a Durindón ta-
valy a Dalárdával megnyertük a Bodor Anikó- 
díjat, és erre nagyon büszkék vagyunk. A zsűri 
szerint a legautentikusabb előadásmódú zenei 
produkció volt a miénk, pedig több mint 100 
fellépő volt. Durindón ilyen elismerést kapni, 
azt hiszem, hogy óriási siker. Több ízben jártunk 
már a magyarországi Solton, Vajdaság szerte 
pedig különböző tamburás szemlékre hívnak 
meg bennünket.

• Milyen hangszereken játszol?
– Egy kicsit mindenen, de úgy igazából sem-

min sem. Zongorán kezdtem még egészen kicsi 
koromban. Tizenhárom éves voltam, amikor 
tamburázni kezdtem majd később megtetszett 
a bőgő és vettem egyet.

• A jelenlegi vírushelyzet miatt vissza 
kellett venni a tempóból?  

– Most valóban kevesebb fellépési lehetősé-
günk van, de megtaláljuk a módját annak, hogy 
közönség elé álljunk, hiszen erre mindenképp 
szükség van. Nemrégiben a Tájházban volt egy 
zenés est, és a tervek szerint minden hónap utol-
só csütörtökön szerveznek egy ilyet.

• Legközelebb hol láthat benneteket 
a közönség?

– Vasárnap az újvidéki televízió Halló,TV 
műsorában élőben muzsikálunk a Dalárdával, 
a jövő héten pedig a Szirmaiban lesz a tamburás 
énekes est, amelyre bárki eljöhet.

ÁDÁM Csilla

Péterrévéről Temerinbe
Beszélgetés Bolyos Miklós zenei szerkesztővel

Újból utcai
A „forradalomcsinálás” eszméinek hatása 

Magyarországot is elérte: minden esély megvan 
rá, hogy az ellenzéki pártok a továbbiakban is az 
utcai politizálás és a provokatív akciók felé for-
dulnak majd, hívta fel a figyelmet elemzésében a 

Bolyos Miklós

A színház együttese
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Jánosi Anita és Urbán Endre

1956-ra emlékezve
A magyar nemzet újkori történelmének egyik legkimagaslóbb napja-

ként egyértelműen október 23-át jelölhetjük meg. Ugyanis 64 évvel ezelőtt 
ezen a napon egy új korszak vette kezdetét Európában. A magyar nép 
a Szovjetunióval szemben tanúsított bátor helytállásával és szabadság-
szeretetével kivívta a világ csodálatát és együttérzését. A magyar for-
radalom rámutatott a kommunista rendszer számos hiányosságára is, 
amelynek köszönhetően a keleti blokk országai a következő időszakban 
egyre inkább hangot adtak elégedetlenségüknek. Ez a folyamat a prágai 
tavasz néven elhíresült 1968-as csehszlovákiai eseményeken át a ber-
lini fal 1989-es leomlásán keresztül vezetett, és a Szovjetunió 1991-es 

felbomlásával zárult le. Közvetlenül a má-
sodik világháború után a Vörös Hadsereg 
által megszállt országokban a szovjet leg-
felsőbb vezetés igyekezett hatalmát minden 
eszköz bevetésével megszilárdítani, ugyan-
akkor befolyásának határait minél inkább 
nyugatabbra tolni. Ennek céljából anyagilag 
és más módszerekkel is támogatta a nyu-
gat-európai országok kommunista pártja-
it. A megszállt, ún. keleti blokk országaiban 
pedig a demokratikus választásokat durván 
megsértve, kommunista kormányokat helye-
zett hatalomra. Ezek uralma a nép körében 
rendkívüli ellenszenvet váltott ki, de a félelem 

erősebb volt. Ugyanis emberek százezreit vetették eljárás alá, folyama-
tosak voltak a deportálások, a padlássöprések, melyek mind növelték a 
kommunista hatalommal szembeni ellenszenvet. Sztálin 1953. március 
elején bekövetkezett halálát követően az addigi vezetők körében tiszto-
gatások történtek, mely során Magyarországon Rákosi Mátyás helyett 
Nagy Imre került a kormány élére. Azonban rövid két év elteltével ismét 
Rákosi vette át az ország irányítását, ami a nép végső elkeseredettségét 
váltotta ki. A forradalmi hangulathoz vezető döntő lökést a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának első titkárának, Nyikita Hruscsovnak a XX. párt-
kongresszuson elhangzott kijelentései adták, melyben meghirdette az 
ún. desztálinizációt. Ennek hatására először 1956 júniusában a lengyel-
országi Poznańban tüntetések törtek ki, Magyarországon azonban más 
irányt vettek a forradalom eseményei, melynek meghatározó történései 
Budapesten zajlottak le. Az egyetemista hallgatók 1956. október 23-án 
kezdték meg a tüntetéseket, amelyek a Magyar Rádió székházának ost-
romával és a több napon keresztül tartó utcai harcokkal folytatódtak. Az 
események híre az egész világot bejárta, azonban a szabad országok 
rokonszenvük ellenére tétlenek maradtak és az ígérgetések mellett sem-
miféle segítséget nem nyújtottak a szabadságharcosoknak. 

Szűkebb pátriánkból is a sors többeket a forradalom viharába so-
dort, akik közül talán a legismertebb Sörös Imre volt. A Nyugati teme-
tő közelében álló családi házban látta meg a napvilágot 1932. október 
21-én András és Elek Katalin gyermekeként. Az életéről és az 1956-os 
forradalomban vállalt szerepéről vajmi kevés biztosat állíthatunk, ugyan-
is szinte kizárólag rokonainak elbeszéléseire, valamint a Renner Péter 
és társai perének iratai között található anyagra támaszkodhatunk. Ez 
utóbbi azonban számos megkérdőjelezhető állítással van teletűzdelve, 
ugyanis az elítélteket szokásos volt hamis vádakkal illetni, amelyek 
elismerését kínzások útján érték el. Sörös Imrét a vádiratban foglalt 
népi demokratikus államrend ellen irányuló cselekmények, hűtlenség, 
tiltott határátlépés és devizagazdálkodás rendje elleni bűntett miatt 
kötél általi halálra ítélték, amelyet 1958. február 5-én hajtottak végre 
Budapesten. Meghalt, de áldozata nem volt hiábavaló, hiszen a többi 
büntetőperben kivégzett száz, meg száz mártír szabadságharcossal 
együtt példát mutattak Európa elnyomott népei számára és megcsil-
lantották a reményt, ami ha évtizedekkel később is, de meghozta a hőn 
áhított szabadságot. FÚRó Dénes

Sörös Imrének 1956-
ban, Budapesten ké-
szült arcképe

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.

XXI. Század Intézet szakértője. Deák Dániel kiemelte: a Gyurcsány Ferenc 
vezette baloldali összefogás pártjai egyre inkább a „forró ősz” kiprovoká-
lásában láthatják a kiutat, így akarják az elkeseredett szavazóikat felrázni. 
Ezekhez az akciókhoz már a forradalomgyártás nemzetközi receptjei is a 
magyarországi baloldali csoportok tarsolyában vannak, amit mi sem iga-
zolhat jobban, mint az SZFE körüli felhajtás, illetve a közmédia épületének 
október 23-ára tervezett blokádja. Magyar Hírlap, Budapest

balhék Budapesten?
Egy kis nagypolitika
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S. I. : – Egyik napról a másikra döntöm el, 
hogy mit főzök, sőt van, hogy akkor, amikor me-
gyek haza a munkáról. Vasárnap, vasárnapi ebé-
det készítünk: húsleves, főtt hús, főtt zöldségek, 
kirántott hús, sült krumpli, káposztasaláta. Hét-
főn a vasárnapi maradékot fogyasztjuk el. Kedden 
paradicsomos káposzta volt fasírttal. Szerdán 
fokhagymaleves és túrós tészta. Csütörtökön töl-
tött paprika, pénteken pedig zöldségleves és sós-
lepény volt terítéken. Szombaton babot főztem. 
Én is és a férjem is munkaviszonyban vagyunk, 
az unokánk pedig nagyon szeret nálunk, ezért 
rendszerint olyan ebédeket készítek, amit más-
nap fel lehet melegíteni, így nem kell sok időt 
töltenem a konyhában, több idő jut az unokával 
foglalkozni, játszani. Természetesen fontos, hogy 
az étrendünk változatos legyen, erre igyekszünk 
odafigyelni, még akkor is, ha olykor-olykor nehe-
zebb kitalálni a napi menüt, mint elkészíteni. 

K. B.: – Hétfőn szinte kivétel nélkül a 
vasárnapról maradt húst esszük, készí-
tek mellé frissen krumplipürét és salá-
tát. Keddre is szoktam előre készíteni, 
vasárnap például spagetti szószt, eláll a 
hűtőben, kedden csak megfőzöm hozzá 
a tésztát, és kész is az ebéd. Szerda min-
dig tészta nap. Múlt héten tojásos tésztát 
készítettem, tojásos levessel. Igyekszem 
olyan ebédet főzni, amit a gyerekek is szí-
vesen fogyasztanak és ügyelek a változatos-
ságra is. Csütörtökön általában egytálételt 
szoktam készíteni, mivel ezek kicsit több 
időt igényelnek, ezért mindig előző nap 
készítem el. Múlt héten bableves volt ká-
posztasalátával, a gyerekek szeretik. Pén-
teken zöldség krémleves volt palacsintával. 
A fiam egyébként nem enné meg a zöldbor-
sót, de így, hogy mindent összeturmixolok, 

majd tejföllel tálalom, szívesen fogyasztja. 
Szombatokon több időt tölthetek a kony-
hában, és ekkor igyekszem a gyerekek kí-
vánságát teljesíteni. Múlt szombatra pizzát 
kértek. Ilyenkor be szoktam őket vonni a 
munkába. A kislányom a tésztát segít nyúj-
tani, a kisfiam pedig a feltétet pakolja fel 
ügyesen. Vasárnap a hagyományos máj-
gombócos húsleves házi tésztával, rántott 
karaj, krumpli pürével és szezonális sa-
láta volt a menü. Vasárnap együtt a család, 
ezt a délelőtti rutint nem szívesen szok-
tuk másra cserélni, ilyenkor is arra törek-
szünk, hogy a gyerekek is jelen legyenek 
a konyhában, így jó kedvvel és hasznosan 
telik az idő. 

M. Á. : – Mint a legtöbb családban, nálunk 
is a vasárnapi ebédből fennmaradtak kerülnek 
hétfőn az asztalra, ilyenkor csak friss salátát ké-
szítek a húsok mellé. Kedden tésztalevest főztem 
grízestésztával. Szerdán kirántott tök, karfiol és 
krumpli készült paradicsomsalátával. Csütörtö-
kön édeskáposztát készítettem. Pénteken spe-
nót és tükörtojás volt az ebéd. Szombatonként az 
olyan házimunkákat igyekszem elvégezni, amire 
hétközben nem jutott idő, így a legtöbbször nem 
főzök, ilyenkor „vadászkonyha” van, esetleg vala-
mi nagyon egyszerű, és gyors ennivalót készítek. 
Vasárnap húsleves, pecsenyehús, krumpli püré 
és uborkasaláta volt az ebéd, desszertnek almás 
süteménnyt sütöttem. A heti étrend összeállításá-
nál az elsődleges szempont az, hogy olyan étel ké-
szüljön, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak, 
szerencsére nem túl válogatósak, így nem nehéz 
kigondolni, hogy mi kerüljön az asztalra. Az idő-
beosztás is fontos szempont, mert nem mindig van 
alkalmam több fogásos ebédet készíteni. Termé-
szetesen nagyon lényeges, hogy változatos legyen 

az étrend, igyekszem az 
idényjellegű zöldség- 
és gyümölcsféléket is 
minél jobban beiktatni 
az ételekbe. Igyekszem 
két- három napra előre-
tervezni a menüt, de ez 
nem mindig sikerül.

T. D.

Mit főzzek ma?Mit ettek Temerinben 
a sze gények?

Csupán az érdekesség kedvéért idéz-
zük itt Illés Sándor Sirató c. regényéből az 
alábbi sorokat, amelyek a két világháború 
közötti időszakra vonatkoznak:

Hétfő: Reggel kenyér. délben sült szalon-
na, krumplival. Kedd: Reggel tej. délben to-
jásleves. Szerda: Reggel rántott leves. délben 
krumplipaprikás. Csütörtök: Reggel kenyér. 
délben bableves. Péntek: Reggel kenyér. dél-
ben krumplistészta. Szombat: Reggel tej. 
délben kisgalamb leves. Vasárnap: Reggel 
kávé. délben húsleves v. marhahús szósz-
szal. Kalács és bor. Minden este szalonna, 
kenyérrel. Feljegyeztem azt is, hány kalóriát 
jelentett ez személyenként. Mindössze ezer-
ötszázat. Ezerötszáz kalória a gazdag Bács-
kában? Nincs itt valami tévedés? Vagy talán: 
nem is olyan gazdag ez a Bácska? de olyan 
gazdag. Még annál is gazdagabb, olyanabb. 
de hát a Bácskában nemcsak gazdagok él-
nek, vannak szegények is. és Temerinben 
sok szegény volt, aki elindult minden hétfőn 
tarisznyával a nyakában, és csak szombaton 
jött haza a napszámból. 

Elmondok egy vacsorát nálunk, disznó-
ölés után. orjaleves, majd fõtt orjahús tormá-
val, utána aprólékból paprikás, ezt követte a 
sült hús, lacipecsenye, fokhagymával, majd a 
sült kolbász, hurka krumplival, ecetes ubor-
kával, végül a toros káposzta, sok tejföllel. 
Sült tészta is volt: hájas kifli. Majd elrepült a 
porcukorral behintett, frissen sült kifli, mint-
ha csak galambokat hozott volna be a mama 
a tálon. és a sok pálinka, a bor, leg végén 
pogácsa melegen, akkor húzták ki a kemen-
céből. Hát ez is Bácska. Négyezer kalóriával. 
Bele kell pusztulni. Hogyan lehet ilyen ebéd 
után könyvet olvasni? Csak aludni lehet! Tu-
nyán horkolni! Semmivel se tö rődni! 

LED, LCD televíziók, 
elektronikai 

berendezések, 
mikrohullámú sütők

JAvíTásáT 
váLLALoM

Kitűnő állapotban 
levő, svájcból 

behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297

Földet bérelek
062/10-69-459

Mit főzzek ma? Hangzik el a kérdés oly gyakran a legtöbb háziasszony, 
családanya és feleség szájából, némi sóhaj kiséretében. A válasz talán egysze-
rűnek tűnik, de mégsem az. Bizony nem mindig kézzelfogható, hogy mi kerül 
aznap az asztalra. A változatosság, az egészséges étrend, a rendelkezésünkre 
álló idő és a „mindenki kedvence” szempontok alapján esetenként nem kis fej-
törést okoz kiötleni, hogy milyen étellel kínáljuk a családunk tagjait. Sokszor 
panaszkodunk arra is, nehezebb kitalálnunk azt, hogy mi legyen az aznapi 
ebéd, mint elkészítenünk. Ilyenkor ötletek után kutatva kiderítjük, hogy mi 
készül a közeli hozzátartozók, a munkatársak, a szomszédok konyhájában, ez 
nagyon sokszor beválik, mert hamar érkeznek a jobbnál-jobb ötletek. Körkér-
désünkben megkérdeztünk néhány háziasszonyt, hogy milyen ételeket főztek a 
múlt héten és, hogy mely szempontok alapján állítják össze a család étrendjét. 
Reméljük a kedves olvasó is talál közöttük néhány hasznos ötletet.
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• Milyen kalkulációk alapján jön ki 
ez a megdöbbentő szám?

– Nagyjából 100 ezerre becsülhető azoknak 
a száma, akik az elmúlt 10-20 évben véglegesen 
elköltöztek, illetve folyamatosan ingáznak, cirku-
lálnak a határokon keresztül, akár többszörösen 
is. A rövidtávú ingázók között 10-15 ezer embert 
is számolhatunk, akik csak a szerb-magyar hatá-
ron naponta, hetente mozognak. Nem lehet pon-
tos statisztikai adatokat mondani, ugyanis Szer-
biában a lakosság eltávozását nem regisztrálják, 
csak akkor, ha valaki kijelentkezik a lakcíméről, 
ezt pedig a vajdasági magyarok nem teszik meg, 
ha megvan még a visszatérés reménye.

Az eltávozás, a migráció az első helyre került 
a lakosságfogyást tekintve. Meg kell jegyezni, 
hogy nem csak a magyarok, a szerbek is ugyan-
így viselkednek a Vajdaságban, de a Belgrád 
alatti térségben is. Nagyon gyakori volt a kül-
földi munkavállalás az utóbbi 50-60 évben. Ez 
a régi Jugoszláviából megörökölt szokás. Az 
elvándorlás a 90-es évek délszláv háborúi alatt 
nagy méreteket öltött. Úgy nevezzük ezt szak-
szerűen, hogy exodus jelent meg és nem állt 
le. Gyakorlatilag most is, ha csak a magyarokat 
nézzük, évente 8 ezer vajdasági magyar költözik 
el, bár évente változóak, kisebbek-nagyobbak a 
hullámok. Az utóbbi időben sajnos családostul 
mennek a fiatalok, de az idősek is kivándorol-
hatnak, ugyanis a külföldön letelepedett fiatalok 
maguk után húzzák a szüleiket is, például a jobb 
egészségügyi ellátás reményében.

„HA fOGyuNK, AKKOR 
MINőSéGÜNKBEN KELL NöVEKEDNÜNK”

•Az elmúlt 20 évben nem sikerült 
érezhető mértékben javítani az életszín-
vonalon. Ez okozza gyakorlatilag az el-
vándorlást?

– A közösségünket figyelve az egyik nagyon 
fontos oka az anyagi és társadalmi egyhelyben 
topogás. Én úgy szoktam mindezt megnevezni, 
hogy kulturális és materiális sorvadása mindez 
egy közösségnek. Látható, hogy ha nem meg-
felelő az iskolai végzettsége, elmarad a több-
ségétől, illetve ha a foglalkoztatottsági rátája 
alacsonyabb, mint a többségi nemzeté, vagy 
pedig a tulajdonjog, földtulajdon, lakás-, ház-
tulajdon kisebb, illetve a vállalkozások száma 
kevesebb, mint a többségi nép esetében. Ennek 
az összehasonlítása nem könnyű, mert nagyon 
gyakran nemzetiségileg nem mutatják ki a meg-
felelő adatokat. Például az elmúlt három évben 
nem tudtam hozzájutni a beiratkozott egye-
temisták nemzetiségi hovatartozásához, mert 
nem mutatják ki a hivatalos statisztikában. Ezt 
is csak vagy megbecsüljük, vagy pedig végigte-
lefonáljuk a karokat és a kollégákat. Látnunk 
kell azonban, hogy nem csak panaszkodni kel-
lene a fogyás miatt, hanem a natalitás és az el-
vándorlás számcsökkenése okán nagyon oda 
kellene figyelnünk, hogy a közösségünk életvi-
telszerű, vitális adatait minőségükben növeljük. 
Ez azt jelenti, hogy magasabb iskolai végzett-
ségre törekedjünk, illetve arra, hogy foglalkoz-

tatottabbak legyünk azokban az ága-
zatokban, amelyek primárisak, jól 
fizetettek, elitfoglalkozásokban minél 
többen vegyenek részt, vállalkozá-
sok induljanak be. Nagyon fontos a 
Prosperitati támogatás az anyaország 
részéről. Ezzel egy viszonylag fiatal 
és középréteget tudtunk támogatni, 

akik talán pont azt mérlegelték, hogy menje-
nek vagy maradjanak. Végül eldöntötték, hogy 
vállalkozást indítanak, és itthon maradnak, s 
talán munkát adnak másoknak is.

Ugyanígy fontosnak találom, hogy minél 
többen fejezzenek be főiskolát vagy egyetemet. 
Kikutattuk a továbbtanulási hajlamot is, az egye-
temválasztási döntés tényezőjét. Nagyon fontos, 
hogy közel legyen a kar, minél kevesebb költ-
séggel járjon az egyetemre járás, részben vagy 
teljesen magyarul lehessen tanulni. Nagyon el-
szomorít az, ez szintén becslés, hogy nagyjából 
1500-an tanulnak itthon és több mint 2 ezren 
Magyarországon. Tehát az itthon már kibiztosí-
tott magyar egyetemi karok, tanszékek sorvad-
hatnak így el. Közben újabbakat is nyithatnánk, 
amiket a piac igényel, de már hiányzanak hozzá 
az egyetemisták, a tehetségek.

„Diaszpóraprogramra lenne szükség”
– Éppen ezért ajánlottam, hogy a tehetségek 

elvándorlása miatt ki kellene dolgozni egy diasz-
póra programot, egy olyan programot, amellyel 
folyamatos kontaktban, kommunikációs kap-
csolatban vagyunk külföldön, vagy ideiglenesen 
külföldön élőkkel. Igaz, hogy nem mindenki 
Magyarországon él, hanem Németországban, 
Svájcban, Ausztriában, Svédországban, de to-
vábbra is vajdasági magyarnak vallják magukat, 
még ott kint is. Azt is megállapítottuk, hogy van 
egy vonzás, kapcsolat köztük, tehát keresik és 
támogatják egymást a földiek, a szomszédok, 
a rokonok… És ez már egy nagy érték, egy 
nagy kapcsolati tőke, s emiatt az itthoni intéz-
ményeknek is könnyebben kapcsolatot lehetne 
teremteni velük.

Én azt is el tudnám képzelni, hogy a Magyar 
Nemzeti Tanács nemcsak az itthon élők megma-
radása kapcsán készítsen programokat, hanem 
a külföldön tanuló, vagy ott ideiglenesen mun-
kát vállalók után is után tudjon nyúlni, ha meg-
felelő munkahely és kapcsolati rendszer van, 
akkor hazahozni őket. A szakemberek beszél-
nek az úgynevezett szakemberi cirkulációról. 
Az EU-ban ez már megszokott jelenség. Igaz, 
hogy Szerbia egyhamar még nem fog az Unió 
tagja lenni, de a lakosság már úgy viselkedik, 
mintha Európa már tényleg itt lenne, legalábbis 
Vajdaság szemszögéből. Mi a legeurópaiasabb 
része vagyunk ennek az országnak, függünk 
Európától, ezt már a lakosok is látják, s így 
viselkednek.

Vajdaság Ma, NéMETH Ernő

Az elvándorlás oka
A Vajdaságban jelenleg csupán 120 és 180 ezer közötti lehet azon ma-

gyaroknak a száma, akik életvitelszerűen itt élnek. Ezeket a megdöbbentő 
becsléseket fogalmazta meg Gábrity Molnár Irén szociológus azon a szabad-
kai online kisebbségi kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Vajdasági Magyar 
Képző-, Kutató- és Kulturális Központ szervezett a közelmúltban, s amelyen 
a nemzetrész jelenlegi állapotáról tanácskoztak a résztvevők. A szakember 
egy diaszpóraprogram kidolgozását sürgette.

Gábrity Molnár Irént a kivándorlás okairól kérdezzük, illetve arról, hogy 
véleménye szerint mit lehetne ebben a demográfiai helyzetben tenni.

Lakhelyem
sarokban pókhálózástól rettegő nyolclábú fogas

vízért sem könyörgő rothadó rózsa szaga
régi álmoktól porosodó zongora kottája

asztalra löttyintett kávéfolt íze
cigi után lassan szállingózó hamu színe
szennyeskosár melletti ruhahegy élete

fiók mélyén szakadt rózsafűzér finom tapintása
földön szétszórt kirakós hiányzó darabja

sosem fénylő gyertyatartó árnyéka
földre vetett nyakkendő emléke

elkezdett festmény beszáradt festéke
alig csukható ablak letört széle

régi kályha forró kilincse 
vagy Te. 

GuSZTONy Endre verse

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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A he lyi zár da épü le te 1881 és 1944 kö zött állt 
a temerini le ány ne ve lés- és ok ta tás szol gá la tá ban, 
ki vé ve az 1929–1938 kö zöt ti idő sza kot, ami kor 
Budánovics püs pök a tan ter me ket le zá rat ta, mert 
a ju go szláv köz ok ta tá si mi nisz ter há rom tisz te len-
dő nő vért el bo csá tott ta ní tó női ál lá sá ból.

Az 1944-ben be kö vet ke zett ha ta lom vál tás 
sú lyos ese mé nyek kel ter helt hó nap jai után, nyu-
god tabb idő szak kö vet ke zett, így ko ra ta vas  szal 
meg in dul ha tott a ta ní tás az is ko lák ban. Ter mé sze-
te sen az egy ház nak sem le he tett sem mi ki fo gá sa 
a zár dai tan ter mek igény be-
vé tel ét il le tõ en. 1945 őszén 
an  nyi ban vál to zott a hely zet, 
hogy be ve zet ték a kö te le ző 
hét éves ok ta tást, az utol só 
há rom évet al gim ná zi um má 
nyil vá ní tot ták, ta nu ló i kat a 
zár da tan ter me i ben he lyez-
ték el. A tisz te len dőnő vé rek 
meg tart hat ták he lyi sé ge i ket, 
ki vé ve a fo ga dó szo bát, ame-
lyet tan te rem nek ren dez tek 
be.

Az épü let jo gi hely ze te 
vál to zat lan ma radt egé szen 
1947-ig. Ek kor meg vál to zott a ha ta lom vi szo-
nyu lá sa a nép pel és az egy ház zal szem ben is. 
El kö vet ke zett a kö te le ző be szol gál ta tás ide je, 
ami va gyon el kob zás sal, bör tön be zá rás sal, az 
em be rek szö vet ke ze tek be kény sze rí té sé vel járt. 
Meg kez dő dött az egy ház pap ja i nak a zak la tá sa, 
per be fo gá sa, el íté lé se. A plé bá no si te en dő ket ek-
kor már ft. Vondra Gyu la vé gez te, aki Tóth Jó zsef 
tisz te len dőt 1946 au gusz tu sá ban vál tot ta fel.

Ft. Vondra Gyu la 1947. jú li us 30-án 
Budánovics püs pök höz cím zett le ve lé ben ír ja: 
„Sor ke rült a mi zár dánk ra is, au gusz tus 1-én 
a já rá si ki sa já tí tá si bi zott ság el ső temerini ülé-
sén meg tár gyal ja a zár da ki sa já tí tá sá nak kér dé-
sét (...). Meg jegy zem – foly tat ja Vondra atya –, 
már elég ré gen be szél nek a zár da el vé te lé ről. 
Sze ren csé re ezt si ke rült meg aka dá lyoz ni be fo-
lyá sos em be re im tá mo ga tá sá val.” 

Ez a nép bi zott ság 1947. jú li us 11-ei ülé sén 
tör tént, ami kor a kép vi se lők nem ha tá roz tak a 
zár da el vé te lé ről, de an nak tit ká ra úgy ér te sí tet-
te a já rást, hogy a dön tés meg szü le tett, és ezen 
ha zug ság alap ján meg in dult az el já rás.

Va ló ban a ki sa já tí tá si bi zott ság au gusz tus 
1-jén hely szí ni tár gya lás után meg hoz ta a dön-
tést zárt ülé sén: az egész épü le tet az ud var ral és 
kert tel együtt azon nal át kell ad ni a he lyi nép bi-
zott ság bir to ká ba, és a gim ná zi um igaz ga tó já nak 
ren del ke zé sé re bo csá ta ni, az épü let ki ürí té se 
után. A nő vé rek a köz ség től, azon nal költöz  zönek 
át a plé bá ni á ra. A püs pök meg hagy ja ne kik, ad-
dig ne hagy ják el a zár dát, míg meg fe le lő la kást 
nem kap nak. 

Szep tem ber 2-án újabb vég zést kap nak: es te 

ha tig ki kell ürí te ni a he lyi sé ge ket. Es te fél hat-
kor ket ten jön nek a köz ség ből, a já rás ból pe dig 
Danilo Kek ić. Meg né zik az ut cai ré szen ki ürí-
tett ká pol nát, a nagy ter met, a nö ven dék szo bát, 
a mán gor ló szo bát. Meg kér dik a nő vé re ket, meg 
len né nek-e elé ged ve, ha ré szük re meg hagy nák 
a klauzurát, a kony hát és a pin cét. A nő vé rek 
el fo gad ják, csak hogy a zár da épü le té ben ma-
rad has sa nak.

A kö vet ke ző, 1948. év már ci us 23-án új ra pa-
ran csot kap nak a zár da el ha gyá sá ra. A fő nök nő 

a püs pök től azt a pa ran csot kap ja, hogy „csak 
kard ha ta lom (karhatalom helyett, ta lá ló el írás!  
– Ö. K.) ese tén hagy ják el a zár dát.” Két ha lasz-
tás után vé gül jú li us 10-én el hagy ják a zár dát és 
át men nek a kán tor ház ba, ahol 1949. de cem ber 
5-ig ma rad hat nak, mert azt a ka to na ság fog lal ja 
le. (Megj.: tá jé koz ta tó iro dás há bo rús ké szü lő-
dés.) A te me tő mel let ti „sze gény há zat” kí nál ják 
fel ne kik. Nem fo gad hat ják el, ma gán ház ba, Ma-
jo ros Bo ris ká hoz köl töz nek. 

Még tar tott a harc a zár dá ért, ami kor a hí vek 
ar ról ér te sül tek, hogy el hur col ták Temerin pap-
ját, Vondra Gyu lát, akit 1948. no vem ber 26-án 
meg ren de zett per ben ítél tek el. Töb bek kö zött 
fel rót ták ne ki, hogy „sza bo tál ta” a zár da ki sa-
já tí tá sát. 1951. szep tem ber 1-jén sza ba dult, a 
püs pök vis  sza he lyez te Temerinbe.

A zár da jo gi hely ze té ről egé szen 1955-ig nem 
esik szó. Ak kor 1955. jú li us 24-ei kel te zés sel 
a plé bá nos atya vég zést 
kap a já rá si bí ró ság tól, 
mely sze rint, a ki sa já-
tí tá si bi zott ság 1947. 
évi vég zé se és az új vi-
dé ki ke rü le ti bí ró ság 
ugyan csak 1947-ben 
ho zott ha tá ro za ta alap-
ján össz né pi va gyon ként 
te lek köny vez ték a zár-
dát a hoz zá tar to zó föld-
te rü let tel együt t.

Ft. Vondra Gyu la 
fel küld te a vég zést a 
püs pök ség re, az zal a 

A zár da el vesz té se

meg jegy zés sel, hogy 1954 no vem be ré ben a he-
lyi nép bi zott ság gal bér le ti szer ző dést kö tött a 
zár da is ko la ter me i nek ki adá sá ról. Sze rin te ez-
zel el is mer ték, hogy a ki sa já tí tás nem is tör tént 
meg. Va ló szí nű leg az előbb em lí tett vég zést ezért 
küld ték meg a já rás tól.

A ha ta lom, úgy lát szik, ma ga sem volt meg-
elé ged ve a hely zet tel és a köz sé gi pénz ügyi osz-
tály a nép bi zott ság mel lett mű kö dő ál la mo sí tá si 
bi zott ság hoz for dul, hogy az ál la pít sa meg a zár-
da és 1959. má jus 28-án a plé bá nia épü le té nek 
ál la mo sí tá sát az 1958-ban meg ho zott ál la mo sí-
tás ról szó ló tör vény alap ján. A bi zott ság 1959. 
jú li us 29-én meg hoz za a vég zé sét a zár da ál la-
mo sí tá sá ról, amely a megindoklás sze rint „már 
rég óta is ko la épü let ként szol gál, ahol je len leg a 
Kókai Im re nyolc osz tá lyos is ko la van el he lyez ve, 
és ben ne egy iro da, egy könyv tár, hét tan te rem, 
egy la kás és mel lék he lyi sé gek van nak.” Eb ből a 
le írás ból lát szik, hogy az épü le ten je len tős át ala-
kí tá so kat vé gez tek a zár da ere de ti be osz tá sá hoz 
ké pest. A plé bá nia épü let tel kap cso lat ban a bi-
zott ság meg ál la pít ja, hogy hi ba tör tént, az nem 
ké pe zi az ál la mo sí tás tár gyát.

Az itt le ír tak hoz for rás ként a sza bad kai püs-
pö ki le vél tár ban le vő ak ták, és a tisz te len dőnő-
vé rek ál tal ve ze tett nap ló szol gált.

öKRéSZ Kár oly 
TÚ 6/441

A LAKOSSÁG PéNZéBőL éPÜLT
A bá csi-ka lo csai egy ház me gyé ben, a Mi-

asszo nyunk ról ne ve zett is ko la nő vé rek le-
ány is ko la-há ló za tá nak ki épí té se ke re té ben, 
a temerini négytantermes zár da 1881-ben 
nyílt meg. Az is ko la épí té sét az egy ház me gye 
bí bor nok ér se ke, Haynald La jos kez de mé-
nyez te, és azt 6000 fo rint tal tá mo gat ta, 4000 
Ft megboldogult Novák An tal plé bá nos ál tal 
er re a cél ra ha gyo má nyo zott és ha lá la után 
be gyűj tött hát ra lé kos pár bér ből folyt be, a 
hi ány zó mint egy 6000 fo rin tot pe dig a köz ség 
fe dez te, er re a cél ra ki írt pót adó ból. Tég la-
ége tés re Zittl plé bá nos 200 fo rin tot ado má-
nyo zott, a tel ket pe dig a köz ség bocsájtotta az 
egy ház ren del ke zé sé re. A fen ti ek ből is lát szik, 
hogy a zár da a temerini ka to li kus ma gyar és 
né met la kos ság pén zé ből épült fel.

A zárda kápolnájának Jézus Szíve oltára a múlt század elejéről

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

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 
beültetés: 063/19-16-169
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fehér Szilveszter tanyája
A tanyaépület az ötvenes  években  romos 

volt, egyebet nem tudunk róla. (Ha valakinek 
a szóban forgó tanyáról van tudomása, jelezze 
a szerzőnél)

 Petro István tanyája
Petroék a Kendergyári árok és a Szárazárok 

között elterülő nyolc hold földjükön építették 
fel fehérre meszelt tanyájukat. Azt, hogy pon-
tosan mikor épült, nem tudjuk, de annyi bizo-
nyos, hogy utolsó lakója Petro István helybéli 
gazdálkodó volt.

A tanyagazda, mielőtt idős korában felköl-
tözött volna Budapesten élő fiához, aki hosszú 
szibériai GULAG-rabságát követően ott telepedett 
le, fölszámolta a gazdaságát. 1968-ban szán-
tóföldjeit kezdte áruba bocsátani, 1970-ben 
a közeli szőlősét adta el Wolpert Andrásnak, 
majd ezt követően a tanyát is öt hold földdel a 
szomszéd Zavarkó Istvánnak.

A meglehetősen rossz állapotban levő ta-
nyát, amelynek pontos helyét ma már lehetet-
len meghatározni, Zavarkóék 1973-ban eladták 
lebontásra.

Petro Istvánnak tanyája közelében, túl a Ken-
dergyári árkon volt a szőlőse. Hogy ne kelljen 
kimennie a dűlőre a hídig, majd onnan vissza, a 
barán fatörzsekből tákolt egy hidat, és az általa 
kitaposott srégúton ezen közlekedett a szőlőig, 
meg alkalomadtán a szomszéd Giric-tanyáig. 

Az alábbi anekdotát Giric „Cucuj” Ferenc 
bácsi mesélte el, amikor egy alkalommal név-
napi köszöntőre indult a Petro tanyára:  

„Egyik télen néhány pohár bor után eszem-
be jutott, hogy István van, átmegyek mán a 
szomszéd Petro tanyára névnapot köszönteni. 
Hónom alá csaptam a hangszert, meg egy liter 
bort, oszt irány a srégúton. Mán jócskán gajszos 
lehettem, mert harmaccora se tuttam átmenni 
a kisbarai hídon. Beleestem a vízbe. 

A köszöntőn nem limonádéztunk, mert 
úgy hajnaltájba ugyancsak elég keskeny vót 
a srégút, de a hídnál, képzeljétek, nem volt 
semmi baj. Nem estem bele a vízbe.

– Hogy lehetett az? – kérdezték érdek-
lődve.

– Úgy, hogy nem kockáztattam. Nem a 
hídon mentem, hanem rögtön mellette, így 
csak derékig lettem vizes.”

(Ádám István- Csorba Béla: A  tamplifüles, 
a tavalyi lődör meg az idei pöndörítés)

Morvai József  tanyája   
A Kastély utcai Morvai családban 1914-ben 

egy petróleumos lámpa okozta tűzben megégett 
a feleség. Az özvegyen maradt József újból meg-
nősült, abban a reményben, hogy a Földvárról 
hozott asszony majd gondot visel hét élő gyer-
meke (Imre, István, József, Mihály, Verona, Er-
zsébet és Viktória) közül a kisebbekre. Néhány 
év múlva a család már lakta azt a tanyát is, amit 
a két nagyobb fiú, István és Imre hozott létre a 
Petro-dűlőben.

Kis idő elteltével a jó bort szerető gazdát 
egy alkalommal, amikor éppen borgőzös álla-
potban volt, rábírta az új feleség, hogy ügyvéd 
jelenlétében aláírjon egy okmányt, amellyel neki 
adományozza a tizenhat hold szántóból azt a 
kétholdnyi területet, amelyen a tanya volt. 

A gazda második házassága nagyjából csak 
eddig tartott. A mostoha, még gyors távozása 
előtt, a könnyen szerzett ingatlant továbbadta 
Zavarkó Ferencnek, amiről Morvai József  és 
gyerekei csak utólag szereztek tudomást.

Zavarkó ferenc tanyája   
A telepi Szárazároktól mintegy kétszáz mé-

terre délre, a valamikori Morvai-féle szántó-
földön épült a századfordulón Zavarkó Ferenc 

22 méter hosszú tanyája, melyből 10 métert az 
istálló tett ki. Az építés alkalmával felhasználta a 
közvetlen közelében levő lakatlan Morvai-tanya 
épületanyagát is. A tanyaudvart szőlőskert és 
gyümölcsös vette körül.

Ferenc 1910-ben feleségével házat vásárolt 
a Kutyalukban (Dózsa György utca), azonban 
nem sokáig élvezte a vagyongyarapodást, az 
első világháború idején besorozták katoná-
nak, ahonnan soha sem tért haza. A családfő 
elvesztését követően a feleség, Szvincsák Verona 
vette át a gazdaság irányítását. Sajnos mire hét 

Temerin eltűnt tanyavilága

A halpiaci tanyák (1.)
A határrész elnevezésével, melynek központi tengelye a Kutyaluki dűlőút, 

az egyik szövetkezet  által használt  térképen találkoztam. Délről az Ivo Lola 
Ribár utca, az úgynevezett Halpiac határolja, innen lehet a Halpiac elnevezés, 
északról pedig a Kendergyári árok.

 A második katonai felmérés térképén (1819-1869) a Halpiaci határrész-
ben csak egy kút van megjelölve és a Bánom-barán a „Prágahíd”. Az 1941-es 
katonai felmérés térképen már találunk  hét bejelölt tanyát is.

gyermeke fölcseperedett volna, jött egy újabb 
háború. Fia, Ferenc 1941-ben a katonaság-
nál tüdőgyulladást kapott és meghalt, István 
az 1944-es partizán megtorlás áldozata lett (A 
temerini razzia: 92.sz. áldozat), Szilveszter, 
miután módos lányt vett feleségül, ott hagyta a 
gazdaságot, Mária és Borbála Temerinben, míg 
Erzsébet és Viktória Tiszakálmánfalván találta 
meg élete párját. Az özvegy továbbra is a tanyán 
és a körülötte levő 8 hold földön gazdálkodott, 
de ezúttal már az unokákkal. Verona halála 
után, 1960-ban az egyik unokáé, ifj. Zavarkó 
Istváné lett a tanya.

István családjával 1978-ig gazdálkodott 
a tanyán. Amikor két lánya iskolába kezdett 
járni, házat vettek és beköltöztek a faluba. Az 
istállót és a gazdasági épületeket elbontották, 
de a lakóépületet meg szerették volna hagyni, 
azonban az 1990-es évek menekült áradata 
arra késztette őket, hogy 1992-ben azt is le-
bontsák, ugyanis lehetetlen volt meggátolni a 
fakivágást és a különböző természetű lopásokat. 
Az egykori gazdaságból mára már hírmondó 
sem maradt.

ÁDÁM István
(folytatjuk)
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Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10 óráig,

csütörtökön az esti szentmise után is.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, 

aki szomorú hat éve eltávozott tőlem.

id. DÁNYI László 
(1952–2014)

Némán ballagok, lehajtom fejem, 
megyek az úton, mert hozzád húz a szívem.
Furcsa ez a hely, csak csend, nyugalom, 
amerre nézek, mindenhol sírhalom.
Kik ide jönnek, szívükben bánat, 
kezükben hoznak néhány virágszálat. 
Fájdalom az arcokon, a szemekben könnyek, 
boldogtalanok azok, kik ide jönnek, 
mert valaki itt nyugszik, kit nagyon szerettünk, 
ki része volt életünknek, kinek hiányát nehéz elviselni.

Legyen áldott a pihenése!

Emlékét örökre megőrzi szerető felesége, Rozál

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

MAGYAR Nándortól 
(1955–2020)

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekem szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

S bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szerettelek, s nem feledlek Téged.

Gyászoló feleséged, Katica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybátyánktól

VARGA Károlytól 
(1954–2020)

Az élet elmúlt, 
a sír befedett, de mi nem 
feledünk soha tégedet.

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod!

Keresztfiad, Csaba, 
ángyod, Rózsa és Attila 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy 

nincs közöttünk

KISS János 
(1941–2012)

„Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, 
nem akarva semmit, 
hatnak tovább.”

(Kosztolányi D.)

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

CSÁNYI Klaudia 
(1983–2017)

Gyertyát gyújtunk és 
mécseseket, ezek a fények 
világítsanak neked.

Emléked örökké 
itt van velünk, amíg élünk, 
te is itt élsz velünk!

Emléked őrzik szeretteid

Egyházközségi hírek
Házasságkötési hirdetés: Valkai Péter, József és Klacsák 
Anna fia, ünnepélyes keretek között házasságot köt Uracs 
Krisztinával, Róbert és Majoros Erzsébet leányával, szom-
baton 16 ó.
A hittanosok figyelmébe: Harmadikosokat okt. 27-én, 
kedden várjuk az általuk megkapott kiírás szerint, a negye-
dikesek pedig okt. 29-én, csütörtökön 16 órára jöjjenek. 
Mindenki hozza magával a tavalyi szentmise kartonokat.

Temerin plébánosai (12.)

Szungyi László
Verbászon született 1950. március 26-án. Zágrábban, majd Rómában végezte teo-

lógiai tanulmányait. Magyar anyanyelvén és a horváton, ill. szerben kívül folyékonyan 
beszélt németül és olaszul, de tudott franciául és angolul is. 
Mátyás püspök Verbászon szentelte pappá. Egyházmegyei 
szolgálatát Szabadkán kezdte, majd Királyhalmon működött. 
Temerinben hat évig plébániai kormányzóként látta el a hí-
vek lelki gondozását, majd 1990. augusztus 18-án megkapta 
a plébánosi kinevezést. Az Újvidéki Espereskerület espere-
sévé 2000-ben nevezte ki püspöke, majd bácsi főesperesi 
kinevezést 2013-ban kapott. Temerinben igen sokrétű te-
vékenységet fejtet ki. Nevéhez fűződik a telepi Lourdes-i 
Boldogasszony Emléktemplom felépítése. Életének 71., 
papi szolgálatának 44. évében 2020. május 14-én hunyt 
el, földi maradványait a Nyugati temető papi sírboltjában 
helyezték örök nyugalomra.

Életútját bővebben a Temerin Harangszó 2020. évi különkiadása ismerteti.
László atya halálát követően dr. Szöllősi Tibor látja el a plébánosi teendőket, mellette 

Sáfrány Dávid működik káplánként. G. B.
A temerini plébánosokat ismertető sorozatunk ökrész Károly: A temerini 

plébánia története c. könyve (Agapé, 1993) alapján készült.

Elhalasztották a népszámlálást
A koronavírus-járvány miatt a lakosság, a háztartások és a lakások összeírását hat 

hónappal elhalasztották, vagyis 2021 áprilisa helyett októberben végzik, közölte a Köztár-
sasági Statisztikai Intézet. A döntést a kedvezőtlen járványhelyzet miatt hozták meg, amely 
komolyan veszélyeztetné a jövő évi népszámlálás előkészületeit és a terepen végzendő 
munkát. A statisztikai intézet közlése szerint az eddig tervezett előkészületeket sikerült 
elvégezni, ám a terepen számos olyan teendőt kellene elvégezni, amelyek közvetlen érint-
kezést igényelnek a népszámlálás végrehajtásában résztvevők és a polgárok között.

(Beta, Vajma)

Bölcsességek
Az igazság szép dolog, jó dolog, de akinek hatalma van, az nem szorul rá.

Mikszáth Kálmán: Az én jeles mondatom
Ingyen még senki sem szerette a Habsburgokat.

Gárdonyi Géza: Ceruzajegyzetek
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MEGEMLÉKEZÉS
Október 19-én volt szomo-
rú egy éve, hogy nincs kö-
zöttünk

VARGA Imre 
(1933–2019)

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

Szeretteid: fiad és 
lányod családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 15 éve, nincs ve-
lem szeretett férjem 

KIHÚT Sándor 
(1958–2005)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek. 
Amíg élek, 
nem feledlek téged.

Emléked őrzi szerető fe-
leséged, Beti

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat éve, hogy itt 
hagyott bennünket szeretett 
apánk, nagyapánk

id. DÁNYI László 
(1952–2014)

Mindenütt ott van ő, 
ahol valaha tudtuk, 
láttuk, álom a valóságban, 
s a valóság az álmainkban, 
mert hiába szállnak 
az évek tova, az emlékeket 
a szív megőrzi, 
és nem felejti soha!
Álma legyen zavartalan, 
emléke áldott.

Emlékét őrzik szerető 
gyermekei: Mónika, 

László, Józsi István és 
unokái

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve 
hiányzol közülünk

CSÁNYI Klaudia 
(1983–2017)

Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, fájdalmas 
a három év nélküled.
Elmentél tőlünk csendben, 
de szívünkben élsz 
és örökké ott maradsz.

Emléked őrzi férjed, 
Róbert és fiaid: 

Denisz és Dániel

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága jó 
bátyám

LACKÓ András 
(1943–2019)

Az élet elmúlik, 
de akit szerettünk, arra 
életünk végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Szívünkben 
emléked örökké él.

A Bozóki család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 

nincs közöttünk

OROSZNÉ VARGA Erika 
(1963–2018)

Elmentél egy végtelen 
hosszú útra, melyről 
visszanézni lehet, de 
visszajönni soha, hazafelé 
nem építenek utat.

De ha mégis lenne egy 
irány, mely otthonod felé 
mutat, ugye, hazajönnél? 
Visszahozna a szeretet, 
letörölnéd arcunkról 
az érted hulló könnyeket.

Szeretettel emlékezik rád 
keresztlányod, Brigitta

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

ZSADÁNYI Lászlótól 
(1967–2020)

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

Testvéred, Renáta, 
sógorod, Bato és Viktor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett férjemtől és édes-
apámtól

ZSADÁNYI Lászlótól 
(1967–2020)

Nem búcsúztál, 
csendben elmentél, pedig 
sok dolgod lett volna még, 
megtölteni szépséggel a 
családod életét.

Elmentél tőlünk messzire, 
magunkra hagyva minket, 
akiket szerettél, 
de szívünkben 
megőrzünk örökre.

Szerető feleséged, Irén 
és fiad, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága jó 
bátyám

LACKÓ András 
(1943–2019)

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

Emléked őrzi szeretettel 
húgod, Ilonka

MEGEMLÉKEZÉS
Október 23-án lesz egy 
szomorú éve, hogy szere-
tett férjem, édesapánk, apó-
sunk, nagyapánk

LACKÓ András 
(1943–2019)

itt hagyott bennünket.

Az élet csendesen 
megy tovább, 
de emléked elkísér 
egy életen át.

Örökké a szívünkben!

Emléked őrzi szerető 
családod

Miserend
23-án, pénteken 8 órakor: †Zelenka István, Lepár Mar-
git, a Zelenka és a Lepár nagyszülőkért, Zelenka Rozália 
és Tóth Vince
24-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunyta-
kért; valamint: †Gombár Zsuzsanna, valamint †Lukács 
szülőkért, fiaikért, unokájuk, dédunokájuk, Surján szü-
lőkért, fiaik és unokájaik, Ökrész György, Klinec Mária 
és Ökrész Margit.
25-én, évközi 30. vasárnap, a telepen 7 órakor: a Népért; 
8:30-kor: †Zséli Mária, Szkotovics György, Vegyelek József, 

Soós József, elh. szüleikért és hozzátartozóikért; 10 órakor: 
†Bedekovics Mária és elh. családtagokért
26-án, hétfőn 8 órakor: Szt. Antal tiszteletére, egy szán-
dékra
27-én, kedden 8 órakor: †Varga Somogyi Pál, Bujdosó 
Margit és a család elhunytjaiért
28-án, szerdán 8 órakor: A tisztítótűzben szenvedő lel-
kekért
29-én, csütörtökön 17 órakor: †Ft. mr Szungyi László 
főesperes plébános atyáért ajánlják fel a Szent Mó-
nika közösség tagjai; 18 órakor: Szentségimádás is-
kolája.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

ZSADÁNYI Lászlót 
(1967–2020)

utolsó útjára elkísérték, 
részvétnyilvánításukkal fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek.
Külön köszönet a Kókai te-
metkezési vállalatnak.

A gyászoló család
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

ZSADÁNYI Lászlótól 
(1967–2020)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és 
békés örök álmod!

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1982-ben végzett 

8.a osztály diákjai, 
a tanító néni és 
az osztályfőnök

MEGEMLÉKEZÉS
Október 24-én lesz 10 éve, hogy elment Ő, 
kinek emlékét szeretettel szívemben őrzöm

özv. DINYÁSKI Teodorné 
komori BEDEKOVICH Mária Gertrúd 

zongora és énektanárnő 
(1936–2010)

Jézusunk szívén pihen Marika néni, ahol már 
nem fáj semmi, s nyugalmát nem zavarja senki.
Élete erőszakkal elvágva, fájdalmasan, 
mint az őszi virágillat szállt el a földről, 
de gondoskodó, vigyázó szeretete örökké ragyog 
szívemben, mint a legfényesebb csillag! Köszönöm!

Fiúi szeretettel: Főtisztelendő Nagyidai Zsolt

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és Tatámtól

MAGYAR Nándortól 
(1955–2020)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák a fejed. 
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt 
nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.

Szerető lányod, Klaudia, vejed, Gábor 
és kis unokád, Csenge

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok hálás köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak és végtisz-
teletadóknak, akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk és 
nagytatánk

MAGYAR Nándor 
(1955–2020)

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, koszorú- és 
virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fáj-
dalmamon enyhíteni igyekeztek.
Köszönet a lelkiatyának és a kántor úrnak a szép búcsúzta-
tásért, a Kókai temetkezési vállalatnak a temetés megszer-
vezéséért, valamint a temerini egészségház dolgozóinak a 
segítségért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és Tatámtól

MAGYAR Nándortól 
(1955–2020)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban.
Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, 
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Szerető fiad, Laci, menyed, Andrea és kis unokád, Patrik

Mindenszenteki kínálatunk:
bálázott fenyő, tűzőszivacs, mű- és élőfenyő alapú koszorúk, 

ikebanák selyem-, gumi és élővirággal, megvásárolhatóak 

a nagy-Lackó virágüzletben 
(hátul az udvarban), moha-, toboz- és cirokkoszorúkat 

is készítünk, több féle krizantémot kínálunk. 

nagy-Lackó kertészet
Népfront utca 52., 

tel.: 021/843-079, 062/863-821-8

ikebanák, koszorúk, különféle sírdíszek műanyag, 
selyem és élő virágból, műfenyőkoszorúk többféle 

nagyságban, vágott krizantém több színben, 
megrendeléseket is vállalunk.

Mécsesek, mécsesbetétek és 
új fejfák is beszerezhetők.

Népfront utca 103. tel.: 842-515, 842-251

Közeledik mindenszentek és halottak napja!
A Kókai virágüzlet és temetkezési vállalat 
az idén is felkészülten várja vásárlóit:

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezek sze-
retett keresztanyámra

GOMBÁR Zsuzsannára 
(1969–2015)

Az élet ajándék, 
mi egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked 
szívemben tovább él.

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

Keresztlányod, Viola
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MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

KLINECNÉ 
KOCSICSKA Mária 

(1922–2003)

id. KLINEC János 
(1911–1990)

DOBRILOVIČNÉ 
KLINEC Mária 
(1942–1995)

ifj. KLINEC János 
(1944–2008)

Éghet ezernyi gyertyaszál, nyílhat száz színű virág, 
a drága szülőket és a jó testvéreket nem lehet elfelejteni, 

csak sírjuk felett könnyeket ejteni.

Emléküket őrzik lányaik, illetve testvéreik, 
Erzsébet és Katalin családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 

nincs közöttünk

OROSZNÉ 
VARGA Erika 
(1963–2018)

Sötét van, mégis 
bármerre nézek, 
körülöttem gyertyák 
százai égnek.

Mindegyik lángja 
egy életről mesél. 
De van egy láng, 
mi csak nekem mesél, 
rólad, s arról, engem 
mennyire szerettél.

E lángot a szívemben 
őrzöm míg élek, 
míg egyszer majd rólam is 
a gyertyák mesélnek.

Szeretettel emlékezik rád 
testvéred, Zsuzsanna

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy itt 
hagyott bennünket, akit na-
gyon szerettünket

OROSZNÉ VARGA Erika 
(1963–2018)

A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, de 
gondolatban, míg élünk, 
velünk maradsz.

Mert nem az a bánat, 
amin zokogunk, 
hanem az, amit 
egy életen át hordozunk.

Szeretettel emlékezik rád 
férjed, lányod, vejed, és 

kis unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapámtól

ZSADÁNYI Lászlótól 
(1967–2020)

Hirtelen, de elmentél 
egy perc alatt, számunkra 
csak a fájdalom 
és a gyász maradt. 
Kicsordul a könnyünk 
a sírodnál, mélységes 
a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem 
mondtál el, elmaradt, 
de szívünkben örökké 
velünk maradsz.

Szép emléked örökre 
szívünkbe zártuk.
Legyen csendes 
és békés a pihenésed!

Szerető lányod, Tímea, 
vejed, Árpi és unokád, 

Norbi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

ZSADÁNYI Lászlótól 
(1967–2020)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég.
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem felejtünk téged.
Öleljen át a csend és a 
szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Szerető lányod, Andrea, 
vejed, Dénes és 

unokáid: Aurél, Dorina 
és Andreász

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

ZELENKA Imre 
(1927–2020. 10. 14.)

özv. FRTCSKA 
KOVÁCS Mária 

(1928–2020. 10. 14.)

ZSADÁNYI László 
(1967–2020. 10. 14.)

MAGYAR Nándor 
(1955–2020. 10. 14.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy elhívott tőlünk a Mennyei Atya

GOMBÁR Zsuzsanna 
(1969–2015)

Angyal voltál, angyal lettél, 
a mennyországba 
emelkedtél, az égi szép 
mennyországban 
örök üdv 
és boldogság van.

Emléked nem borul 
feledésnek, érted 
kik most zokognak 
a sírban is 
szeretni fognak.

Van egy közös nagy 
vigaszunk, a lélek él: 
TALÁLKOZUNK!

Testvéreid: Ella és Angéla 
családjaikkal

Elmentél tőlünk egy csendes, 
szép napon, köszönni, 
búcsúzni nem volt alkalom. 
Elmentél otthonról, 
nem gondoltál arra, hogy 
szeretteidhez 
sosem térhetsz vissza.
Elvitted a derűt, a fényt, 
a meleget, csak egy sugarat 
hagytál itt, az emlékedet.

Bennünk él egy arc és a 
végtelen szeretet, amit tőlünk 
soha senki el nem vehet.

Soha el nem múló 
szeretettel: édesanyád 
és édesapád
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

BORAC (Sajkásszentiván)–
MLADOST 2:1 (1:0)

A hazaiak az első félidő hajrá-
jában tizenegyesből szerezték meg 
a vezetést, majd a térfélcsere után 
két gólosra növelték az előnyt. A 
járekiak a mérkőzés vége felé Erak 
révén ugyan szépítettek, de újabb 
találatra nem tellett az erejükből.

A Mladost szombaton az újvidé-
ki Crvena zvezdát látja vendégül.

SLOGA–CEMENT (Belcsény) 
2:1 (2:1)

A 11. fordulóban gyűjtötte be 
idei második győzelmét a temerini 
csapat, amelynek szerencséje is 
volt, a belcsényiek ugyanis három 
alkalommal eltalálták a kapufát. A 
későbbi végeredmény már az első 
félidőben kialakult. Emlékezetes 
maradhat Đurđević gólja, aki mint-
egy 35 méterről talált be a vendé-
gek hálójába.

A Sloga vasárnap Kátyra utazik, 
ahol a Jugović ellen lép pályára.

Újvidéki liga

TSK–OMLADINAC 
(Stepanovićevo) 0:0

Nem született gól a 12. forduló 
rangadóján. A vendégek azért jöt-
tek Temerinbe, hogy kiharcolják 
a döntetlent, és kemény belépők-
kel jelezték, hogy nem adják ol-
csón a bőrüket. Az első félidő vé-
gén a vendégek egyik játékosa két 
alkalommal is sárga lapot érő mó-
don szabálytalankodott Pupovacon, 
így a stepanovićevóiak tíz játékos-

ra maradtak. A második félidőben 
a TSK jobb volt, néhány lehetősé-
gig eljutott, gólt azonban nem si-
került szereznie a szívósan védeke-
ző Omladinac ellen. A játékvezető a 
második félidőben mind a két ol-
dalon elmulasztott egy-egy tizen-
egyest ítélni. 

A TSK továbbra is második a 
táblázaton, de négy pontra nőtt a 
hátránya a listavezető Veternikkel 
szemben, amely a hétvégén begyűj-
tötte a bajnoki pontokat a Bačka 
ellen. A temeriniekre az őszi idény 
hátralevő részében könnyebb ta-
lálkozók várnak: most vasárnap a 
táblázaton 14. Tatra ellen játszanak 
Kiszácson, utána pedig sorrendben 
a 16. Bačka, a 18. Hajduk, a 13. 
Jedinstvo és a 17. helyezett Susek 
lesz a riválisuk.

SIRIG–FRUŠKOGORSKI 
PARTIZAN (Bukovac) 1:0

A szőregiek a 12. fordulóban 
a nyolcadik győzelmüket ünnepel-
hették, ami után a harmadik he-
lyet foglalják el a táblázaton. Az él-
lovas Veterniknek 31, a második 
TSK-nak 27, a harmadik Sirignek 
25 pontja van. A szőregiek a hét-
végén a Pétervárad vendégeként 
lépnek pályára.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–RUMA 25:24 (12:12)

Végig kiélezetten alakult az 
eredmény, hol az egyik, hol a másik 
csapatnál volt az előny. Az 59. perc-
ben még 24:24 volt az állás, az utol-
só találatot azonban a hazai csapat 
lőtte, így győzelemmel kezdte meg 
a 2020/2021-es bajnokságot.

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar Nemzeti Tanács

Önkormányzat 
Temerin

APRóHIRdETéSEK
• A Nyugati temető bejáratánál fél 
hold föld eladó, ára 6000 euró. Te-
lefonszám: 063/8500-308.
• Földet bérelek. Telefonszám: 063/14-
24-280.
• Eladó IMT 560-as traktor hidrau-
likus kormánnyal, üzemképes álla-
potban, Leopard kétvasú eke, K2-es 
csőtörő, üzemképes és kapcsolható 
eszközök. érdeklődni a 063/8500-
308-as telefonszámon.
• Családi ház eladó. Perczel Mór u 39. 
Telefon: 062/19-00-654.
• Takarítást, vagy idősebb sze-
mély gondozását, ápolását válla-
lom több évi tapasztalattal. Tele-
fonszám: 062/8-977-600 (16 és 20 
óra között).
• Magyar és szerb nyelvű szövegek 
gépelését vállalom, diplomai munkák, 
szerződések, kéziratok és hasonlók. 
Telefon: 063/844-999-8.
• 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.

• Eladó egy jó állapotban levő gáz-
kályha jutányos áron. Telefonszám: 
063/82-80-616.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, 
Moszkvicsot vennék, bármilyen ál-
lapotban. Telefonszám: 060/71-61-
312 (Attila).
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám: 069/407-
49-44.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, té-
véket, tollat. Házhoz jövök, azon-
nal fizetek. Telefonszám: 062/133-
22-69.
• Lakható, öregebb építésű ház eladó 
a Dózsa György utca 103-ban. Ára 17 
ezer euró. Telefonszám: 061/62-02-
535, vagy 38-40-153.
• Vásárolok hagyatékot, használt 
bútorokat és minden felesleges tár-
gyat padlásról, garázsból, pincéből. 
Telefonszám: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. 
Érdeklődni a 840-439-es telefon-
számon.

Első férfi liga – 
Északi csoport

MLADOST TSK–JABUKA 
(Almás) 29:28 (10:12)

Március közepe óta az első baj-
noki találkozóját vívta a járeki csa-
pat, amely az új idény első fordu-
lójában utolsó percben szerzett 
góllal szerezte meg a győzelmet. A 
hazaiak sokáig hátrányban voltak, 
a félidőben két találattal vezettek 
az almásiak, majd a szünet után is 
sokáig a Jabukánál volt az előny, a 
hajrá azonban a járekiaknak sike-
rült jobban.

MLADOST TSK–
HERCEGOVINA (Szécsány) 

32:25 (14:11)
A vendégek a 23. percig tud-

ták tartani a lépést, amikor 10:10 
volt az állás. A félidőig a járekiak 
három gólos előnyre tettek szert, 
majd a szünet után tovább növel-
ték a két csapat közötti különb-
séget. 

ASZTALITENISZ
Újvidéken tartották meg a 

2019/2020-as idény ifjúsági országos 
csapatbajnokságát, amelyen mind a 
két mezőnyben 6-6 csapat vett részt. 
A temeriniek három győzelemmel és 
két vereséggel zárták a versenyt, így 
a belgrádi Stak és a Novi Sad mögött 
a harmadik helyen végeztek Mladen 
Puhača, Orosz András, Varga Dániel, 
Strahinja Fabri felállásban.

A női mezőnyben a kishegyesi 
Dombos lett az országos bajnok, 
melynek tagja volt a temerini Ve-
gyelek Dóra is, így csapattársaival 
kiérdemelte az aranyérmet.

A hétvégén megkezdődnek a 
Szuperliga küzdelmei, amelyet tor-
narendszerben bonyolítanak le. Az 
első versenyt Nagybecskereken tart-
ják, ahol a Temerin Ferocoop ösz-
szesen négy mérkőzést játszik. No-
vemberben Óbecse, decemberben 
pedig újból Nagybecskerek lesz a 
következő torna házigazdája.

T. N. T.


