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A vasárnap megtartott helyi kö-
zösségi választáson a Temerini Első 
Helyi Közösségben a Szerb Haladó 
Párt 10, a magyar pártok és civil szer-
vezetek közös listája 5 mandátumot 
szerzett, a Szerbiai Szocialista Párt 
pedig 16 szavazat híján tanácstagi 
megbízatás nélkül maradt.

Szabálytalanságot, visszaélést nem 
állapítottak meg, egy szavazóhelyen sem 
kellett megsemmisíteni a voksolást, de-
rült ki a községi választási bizottság jegy-
zőkönyvéből. A Temerini Első Helyi Kö-
zösségben, Staro Đurđevón, Járekon és 
Szőregen a polgárok reggel hét és este 
nyolc óra között karikázhatták be a vá-
lasztáson induló listák egyikét. 

A temerini helyi közösség terü-
letén a 13912 szavazásra jogosult lakos 
közül 3413-an járultak az urnákhoz, 
ami 24,53%-os részvételi arányt jelent. A 
Szerb Haladó Párt 2050 szavazatot szer-
zett, ami tíz mandátumot jelent számuk-
ra a tizenöt tagú tanácsban. A Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ), a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párt (VMDP) és a 
civil szervezetek közös listájára 1109-
en szavaztak, így közülük az előttünk 
álló négy évben öten képviselik majd a 
magyar érdekeket a tanácsban. A Szer-
biai Szocialista Párt előtti számot 190-
en karikázták be, ez azonban nem volt 
elegendő ahhoz, hogy a párt átlépje a 
választási küszöböt, így mandátum nél-
kül maradtak.

Staro Đurđevón 30,81%-os részvé-
teli arányt jegyeztek, a 3618 szavazásra 
jogosult polgár közül 1115-en mentek el 
valamely szavazóhely egyikére. A Szerb 
Haladó Párt itt 886 szavazatot szerzett, 
ami 13 mandátumot ér, míg a Szerbiai 
Szocialista Párt 193-mat, ami 2 mandá-
tumra jogosít fel.

Járekon a 4742 szavazópolgár kö-
zül 1710-en voksoltak, ami 36,06%-os 
részvételt jelent. Legtöbben itt is a Szerb 
Haladó Pártra szavaztak (1477-en), így 
14 helyet szereztek a tanácsban, a Szer-
biai Szocialista Pártot 183-an támogat-
ták, ami mindössze egy mandátumhoz 

volt elegendő.
Folytatása a 2. oldalon

Lezajlott a helyi közösségi választás

Maradt az öt mandátum

A Falco Természetkedvelők Egyesülete szomba-
ton családbarát zölddélutánt szervez, amelyre 
mindenkit szeretettel meghív. A kerékpárút mellett, 
a Nagybaráig telepített fasorban védnökséget le-
het majd vállalni egy-egy kisfa fölött. A részleteket 
lásd a 7. oldalon. A képen: a közelmúltban ültetett 
fasor, ezek közül lehet „védencet” választani.

Fogadj örökbe egy kisfát!

Az évek óta megoldásra váró 
szennyvíz-elvezetés és a zavartalan 
vízellátás biztosítása mellett az ön-
kormányzat egyik stratégiai célja a 
község járeki bejáratánál lévő ipari 
övezet infrastrukturális felszerelése 
és működésbe helyezése.  

Mint arról lapunk korábban már hírt 
adott, nemrégiben a Tartományi Mezőgaz-
dasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkár-
ságnál két olyan pályázaton nyert a község, 
amely lehetővé teszi a fent említett második 
beruházást – mondta egyebek között Dejan 
Bradaš helyettes községi elnök a Temerin 
info műsorában.

Közlése szerint az ipari övezet működé-
séhez a vizet, a gázt és az összes többi inf-
rastrukturális elemet kell legelőször bizto-
sítani. Elsőként a vizet, annál inkább, mert 
ezáltal nemcsak az ipari övezetben, hanem 

Járekon is rendeződhet a vízellátás, ahol 
ugyanis évek óta gondot okoz az alacsony 
víznyomás, nyári hónapokban pedig kifeje-
zetten. Az vízvezeték elágazásának építésére 
negyven millió dinárhoz jutottak. 

Ezzel párhuzamosan folytatódik a csa-
tornahálózat kibővítése Járek központjától 
egészen az ipari övezetig. Elmondta még, 
hogy a tervdokumentáció elkészült, és ab-
ban bízik, hogy néhány héten belül kiírhat-
ják a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszer-
zést. Utána hátramarad a gáz, az áram és 
az úthálózat kiépítése. 

Beszámolt arról is, hogy tervben van a 
vízhálózat feltérképezése, ami magasabb 
szintű pályázatoknál kulcsfontosságú. A 
felsorolt beruházásokkal egyre közelebb 
jutunk a végleges megoldáshoz, egy víz-
gyár létesítéséhez – fejezte be Dejan 
Bradaš. (Teminfo)

Járeki ipari övezet
Dejan Bradaš a tartományi eszközök felhasználásáról

A KErTbAráTKör TAgjAiNAK FigyElmébE 
A Kertbarátkör ismét tart összejöveteleket csütörtökön 
este 7 órakor, a rendes évi közgyűlés előkészítése szerepel 
napirenden. minden érdeklődőt tisztelettel várunk. K. Z.

Cseréppel fedték be a telepi egészségház 
bejáratát. V. Z. felvétele
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Folytatás az 1. oldalról
Szőregen a választási névjegyzékben szereplő 2549 polgár közül 

1122-en szavaztak, ami 44,01%-os részvételi arány. A Szerb Haladó Párt 
neve előtt lévő egyes számot 860-an karikázták be, amivel hét mandátum-
hoz jutottak a kilenctagú tanácsban. A Szerbiai Szocialista Pártot 219-en 
támogatták, ami két helyet jelent számukra.

Guszton András, a választási bizottság elnökhelyettesének értékelése 
szerint annak függvényében, hogy csekély volt az érdeklődés a pártok és 
a választópolgárok részéről, a csaknem harminc százalékos közsé-
gi szintű részvételi arány teljesen elfogadható. A Temerini Első 
Helyi Közösség területén tizenöt szavazóhelyen voksolhattak a polgárok 
az általuk támogatott listára.

Maradt az öt mandátum

SAJÁT PénzforrÁSoK KellenéneK 
Pásztor Róbert, a magyar listát összeállító stáb tagja szerint siker-

ként könyvelhető el az, hogy a magyar ajkú lakosság fogyatkozása elle-
nére is sikerült megtartani a korábbi mandátumok számát. Értékelése 
szerint a koronavírus-járvány is hozzájárult ahhoz, hogy kevesebben 
mentek el vasárnap szavazni. 

Szerinte a polgárok részéről is nagyobb érdeklődés mutatkozna, 
ha a helyi közösségek rendelkeznének saját vagyonnal, konkrétan 
a vagyonadóval. Mint mondta, annak érdekében, hogy a magyar ér-
dekeket minél sikeresebben tudják érvényesíteni, havonta egyszer 
összeülnek az önkormányzati képviselők és a helyi közösségi tanács 
tagjai és véleményt cserélnek, közös programokat dolgoznak ki. Az 
első feladatok egyike az Illés-napi rendezvény körüli teendők meg-
szervezése lesz.

ÁDÁM Csilla

A MAGyAr lISTÁról öTen 
KerülTeK be A TAnÁCSbA

A megszerzett szavazatok értelmében a két magyar párt és a civil 
szervezetek közös listájáról az első öt jelölt jutott be: Gálik zoltán 
(Kárász Horgászegyesület), Nagy Sándor (VMDP), Pethő Vik-
tória (Kertbarátkör), Csernyák zsuzsanna (Juventus Ifjúsági 
énekkar) és Tóth béla (Iparosok egyesülete).

Temerin Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa 
pályázatot hirdet

ingyenes autós gyerekülések (9-36 kg) kiosztására
KiK PályáZHATNAK AZ AUTÓSÜléS ElNyEréSérE?

Mindazok a Temerin község területén élő szülők, akiknek gyermeke 2020. má-
jus 1-jétől a pályázat végéig született meg.

milyEN OKirATOKrA VAN SZÜKSég?
A pontos adatokat tartalmazó jelentkezési űrlap, amelyet ITT, vagy a temerini 

községháza épületében az 1. sz. pultnál vehetnek át. A jelentkezési űrlaphoz az alábbi 
okiratokat kell mellékelni: 1. A szülők személyi igazolványának fénymásolatát.  2. A 
családban született gyermekek születési kivonatának fénymásolatát. 3. A munkavi-
szonyban levő szülőktől igazolást a NETTÓ havibér magasságáról, illetve a munka-
nélküliek esetében bizonylatot. A dokumentációt a temerini községháza épületében 
az 1. sz. pultnál kell átadni.

mEgjEgyZéS: Amennyiben a pályázat által kiosztásra tervezett és a rendel-
kezésünkre álló 50 autós gyereküléstől több jelentkező lesz, a kisebb havi bevétellel 
rendelkező szülők előnyben részesülnek. A hiányos dokumentációval benyújtott jelent-
kezések nem kerülnek elbírálásra. Azoknak a jelentkezését, akik a Közlekedésbizonsági 
Tanácstól már kaptak autós gyerekülést, nem vesszük figyelembe.

A PályáZATrA 2021. V .26-áig lEHET jElENTKEZNi.
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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
Költöztetést vállalunk kombival

A járványhelyzet javulása és a korlátozások foko-
zott feloldása a temerini nyugdíjasokban is reményt 
keltett, ugyanis hosszú idő után újra találkozhatnak 
egymással, kirándulhatnak.

Ezek azok a számukra fontos dolgok, amelyekről az elmúlt 
több mint egy évben saját és mások egészsége érdekében le 
kellett mondaniuk. Temerinben igen sok időskorú igényelte 
az üdülési utalványt, így néhányan közülük már most valamely 
szerbiai gyógyfürdő egyikében pihennek. Egy tíztagú, nyugdíja-
sokból álló csoporttal utazott el Koviljača fürdővárosba ZORIĆ 
Mirko is, aki nemrégiben került a temerini nyugdíjas egyesület 
élére. Az új elnök idestova 18 éve tagja az egyesületnek, négy 
évig a szőregi helyi közösség nyugdíjas egyesületének elnöke 
volt. Kinevezése kapcsán a nyugdíjasok jelenlegi helyzetéről, 
a lehetőségekről és a tervekről kérdeztük. 

– Nyugdíjasaink számára már nagyon hiányzott az, hogy 
találkozzunk egymással, közös kirándulásokat szervezzünk, 
ami ebben a korban az életminőség egyik alapfeltételének szá-
mít. A korlátozások idején felelősen viselkedtünk, betartottuk 
az előírásokat, nyugdíjasaink példaként szolgálhatnak mások 
számára is. Megérdemlik azt, hogy jól érezzék magukat, ezért 
már most azon gondolkodom, hogy milyen további tartalmakat 

nyújthatunk számukra. A tervek szerint hamarosan egynapos 
kirándulásra utazunk Belgrádba, ahol több látványosságot sze-
retnénk megtekinteni. A korábbi években számos alkalommal 
jártunk Magyarországon, Horvátországban, és őszintén remé-
lem, hogy a közeljövőben erre ismét lesz lehetőség. 

Támogatjuk a nyugdíjasokat abban is, hogy eljussanak vala-
mely szerbiai gyógyfürdőbe, ennek érdekében rendszeresen pá-
lyázunk. Tavaly többen közülük nem tudták kihasználni ezeket 
az utalványokat, de az idei év első felében sikerült bepótolniuk 
– hallottuk a temerini nyugdíjas-egyesület elnökétől. 

Hozzátette, a szerb kormány pénzbeli támogatása csakúgy, 
mint a vitamincsomag minden időskorú számára sokat jelent, 
hiszen a nyugdíjak alacsonyak, életkorukból adódóan pedig a 
nyugállományban levők egészségi állapota sem minden eset-
ben olyan, mint korábban. Az egyesület vezetője elmondta, a 
nyugdíjasok zöme már hozzájutott a 30 eurónyi összeghez, a 
vitaminokat azonban még néhányan nem kapták meg, de pó-
tolni fogják a lemaradást. 

Az utazások kapcsán hangsúlyozta, a határátkelők meg-
nyitásával néhányuknak lehetősége lesz a görög tengerparton 
nyaralni, valamint az idén meghirdetett üdülési utalványok 
révén öt vagy tíznapos fürdőlátogatást tenni. Az új elnök sze-
rint erre összpontosítanak majd az előttünk álló időszakban, 
gondot viselnek azokról, akiknek segítségre és támaszra van 
szükségük, de azokról is, akik számára a társasági élet teheti 
szebbé a nyugdíjas éveket.

ácsi

Zorić Mirkótól megtudtuk, Temerin község területén 
csaknem 6 és fél ezer nyugdíjas van, az Első Helyi Közösség-
ben 2 és fél ezer, Szőregen 450-500, Járekon 1200 körül, 
Staro Đurđevón pedig 800 és 900 között mozog a számuk.

Beszélgetés Zorić Mirkóval, a temerini 
nyugdíjas egyesület elnökével

Szervezetten könnyebb
Nyugdíjasaink életéből

14-én, pénteken, 8 ó.: †Ft. mr 
Szungyi László főesperes plébános 
atyáért (1. év).
15-én, szombaton, 8 ó.: A hét folya-
mán elhunytakért, valamint: †Bollók 
János.
16-án, Húsvét 7. vasárnapja, a Te-
lepen 7 órakor: †Zarnóckiné Licht 
Teréz, Licht Barbara, Hendrich és 
Ádám, Haller Katarina és Csipak 
Pál; a plébániatemplomban 8:30-

kor: † Takács Margit; 10 órakor: 
ELSŐÁLDOZÁS: Népért.
17-én, hétfőn, 8 ó.: Egy szándék-
ra.
18-án, kedden 8 órakor: Egy szán-
dékra.
19-én, szerdán 8 órakor : Egy szán-
dékra.
20-án, csütörtökön, 19 órakor: 
A Túlabarai Rft. élő és elh. tag-
jaiért.

Vasárnap elsőáldozás
Jövő vasárnap a temerini Szent Rozália-plébániatemplomban 
elsőáldozás lesz.

Nincs még egy növény, amely olyan gyógyhatással 
rendelkezne, mint a fekete berkenye (arónia). 

Hogy milyen nagy szükségünk van az immunitásra 
napjainkban, szinte nem is kell mondani!

Tartósítószer nélküli, hidegen préselt 100%-os 
arónialé, 0,75 literes kiszerelés. ára 650 dinár.

Telefonszám:
062/19-55-414

100%-os AróNIA

Miserend
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A kirándulások mindenkor szá-
mos élménnyel és kalanddal gaz-
dagítják azokat, akik útnak indul-
nak. A múlt hét végén egy kilencfős 
temerini csapat Szerbia középső 
részének természeti kincseit láto-

gatta meg. Az ismeretlen területek, 
tájak, látványosságok felfedezése 
sok-sok izgalmat rejtegetett szá-
mukra. A kalandvágyó kirándulók 
pénteken délelőtt indultak útnak. 

Úticélként a Despotovac Köz-
ség területéhez tartozó vízesések 
megtekintését tűzték ki. Első útjuk 
a Krupajsko Vrelo vízeséshez ve-
zetett. A látványosság egyedülálló 
szépsége azonnal egy mesebeli vi-
lágba repítette a kirándulókat. A 
forrás türkizkék színekben pom-
pázó tavat hozott létre a sziklák 

között, és onnan zúdul tovább az 
erdőkkel borított hegyek ölelésé-
be. A vízesés mellett állva szinte ki-
tapintható a természet határtalan 
ereje és hatalma. 

A hegyvidéki tájak útjait tovább 

szelve a lisina természetvédel-
mi övezetben is tartottak egy 
megállót, ahol egy újabb, a Veliki 
buk elnevezésű vízesés nyűgözi le a 
látogatókat. A több mint húsz méter 
magas vízesés, a „Mi Niagaránk” 
becenevet is méltón viselhetné. A 
látvány a naplemente árnyában kü-
lönös hangulatot árasztott, és to-
vább fokozta az elragadtatás érzését 
a csapat minden tagjában. Ezt kö-
vetően a szálláshelyen melegszívű, 
barátságos házigazdák fogadták az 
elfáradt kirándulókat. 

A hegyoldalban kialakított, és 
minden zajtól távoleső farmról a 
délelőtti órákban folytatták útju-
kat a csapat tagjai, akikre további 
maradandó élmény várt. Terepjá-
rókkal járták végig az egyébként 

nehezen megközelíthető termé-
szeti látványosságokat. A vadre-
gényes tájak megannyi kincset 
rejtegetnek, amelyeket a helyiek 
nagy odaadással mutattak meg a 
kirándulóknak. A legmeghatá-
rozóbb élményt a Permetező 
(Prskalo) megtekintése nyújtot-
ta. A mammut formát öltő magas 
szikla tetejéről csordogáló patak 
látványa valóban elragadó. Ezt 
az érzést tovább fokozta a víz-
esést övező érintetlen természet 
nyugalma. 

Kihagyhatatlan úticél volt 
még a Resavai cseppkőbar-

lang megtekintése is. Az odave-
zető úton, többször megállót tartva, 
megannyi fényképpel örökítették 
meg a hegyvidék panorámáját. A 
barlangban tett séta alkalmával pe-
dig a sztalagmitok és sztalaktitok 
látványa varázsolta el a kiránduló-
kat. A szálláshely felé tartva tovább 
gazdagította az élmények sorát az 
ugyancsak nehezen megközelíthető 
Uralkodó kövének (Gospodarev 
kamen) megtekintése, ahonnan a 
legenda szerint Stefan Lazarević 
despota szemlélte egykoron a ka-
tonáit. A kalandos és élménydús 

Vízesések nyomában
Pompás szerbiai természeti környezetben járt 

temerini fiatalok egy csoportja

kirándulás utolsó napján, a haza-
vezető úton még megtekintették a 
Manasija kolostort. A hegyekkel 
körülvett kolostort erős és vastag 
kőfalak, 11 torony és egy vizesárok 

védi. Az egész egy nagy vár, illetve 
erődítmény benyomását kelti. A ha-
talmas kőfalak által védett terület 
középpontjában kapott helyett a 
Szentháromság templom. 

Innen már Temerin felé vették 
az útirányt a számos élménnyel gaz-
dagodott kirándulók, akik bátran 
buzdítanak mindenkit arra, hogy 
fedezzék fel azokat a látványosságo-
kat, amiket a természet rejteget.

T. D.

ifjú temerini hölgyek a vízesések bűvöletében

A kiránduláson részt vett 
Pethő ildikó (szervező), 

Varga Fehér Hajnalka, Zekić, 
Kókai Tímea, mijailović Erika, 
bakos Klaudia, Takács Szil-
via, Kiss beáta, Finna izolda 

és Tóth Dianna

minden szerbiai állampol-
gár, aki elmúlt 16 éves és má-
jus 31-éig legalább az első 
adagot felveszi bármelyik ko-
ronavírus elleni védőoltás-
ból, jogosulttá válik a 3000 
dináros állami segélyre. A je-
lentkezés június 1-je és 15-e 
között lehetséges, ugyan-
olyan módon, mint ahogyan 
a 60 euróra lehetett jelentkez-
ni az idp.trezor.org.rs olda-
lon. A 3000 dinár igénylésé-
nél ismét a személyi számot, 
személyi igazolvány számot, 
illetve a bank nevét kell meg-

adni, ahol számlával rendel-
kezünk. Akinek nincs szám-
lája, ismét kiválaszthatja azt 
a számára megfelelő bankot, 
amelynél erre a célra az állam 
majd nyit neki egy egyszer 
használatos számlát.

A nyugdíjasoknak, illet-
ve a szociális segélyben ré-
szesülőknek ezúttal sem kell 
jelentkezniük, amennyiben 
jogosultak lesznek a pénz-
összegre, automatikusan 
megkapják azt. Az utalásra 
június 12-e és 20-a között le-
het számítani.

A boldog gizella kézimunka szakkör tagjai a vasárnapi nagy-
mise keretében megemlékeztek elhunyt tagjaikról.
Kívánunk a társaságnak további szép munkákat, vidám társal-
gásokat, de főleg jó egészséget. 

mEdVECKi Sándor

Védőoltás felvételéért 3000 dinár Megemlékezés
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ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Ikotin Tímea és Pető Róbert

Szombaton, május 8-án keresztelés volt a plébániatemplom-
ban. A megkeresztelt gyermekek (balról jobbra):Viktor, darnai 
Zoltán és Csikós Csilla fia; Viktor, Sörös Attila és Zsadányi 
melinda fia; bíborka, moisko árpád és Csorba rebeka lánya;
Noel, Kókai árpád és Kiss Elvira fia.

Vasárnap elsőáldozás 
volt a Telepen, a képen 
az elsőáldozók látha-
tók.

FElSő SOr, balról jobbra: 
Pászti Erzsébet plébáni-
ai hittancsoport-vezető, 
damir gajšak, Hornyik 
richárd, morvai Edvin, 
molnár máté és ádám 
mária iskolai hitoktató.

AlSÓ SOr: 
Tóbiás Andrea, 
Tóth dorka, 
Szöllősi Tibor plébános, 
Sáfrány dávid káplán, 
Varga jenő atya és 
Kurcinák lara.
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Anyakönyv
2021 márciusa

Házasságot kötött: Bjelan Sveto és Komad Marija, Tepavac Đuro 
és Vučinić Biljana.

Ikrei születtek (két kislány): Bakić Anának és Gorannak.
Fia született: Barać Sanjának és Milannak, Milenković Jelenának 

és Stefannak, Bajić Ivanának és Brankonak, Pilipović Milicának és 
Dragannak, Vidaković Suzanának.

Lánya született: Simičić Snežanának és Ilijának, Medić Nikolinának 
és Milošnak, Sladojević Jelenának és Radomirnek, Jokić Dijanának és 
Dušannak, Vulić Marijának, Kozomora Jasminának és Mihajlonak, Kerkez 
Vladicának és Iliának, Šebešćen Natašának és Davidnak, Raca Biljanának 
és Stanišanak, Barna Idának és Józsefnek.

Elhunyt: Szvincsák Ferenc (1933), Belić Đorđe (1957), Rogovac 
Milovan (1924), Svitić Živko (1957), Kiss János (1942), Srdić (Vitas) 
Ljubica (1951), Đukić (Lisica) Dragica (1934), Čikić Milan (1932), 
Sörös (Lepár) Katalin (1947), Lahos (Bokan) Marija (1940), Čelević 
(Stojšin) Slavica (1953), Vécsi (Koperec) Julianna (1955), Arambašić 
(Ljepić) Anđa (1938), Stanišić Lazo (1966), Klinec (Fekete) Mária 
(1931), Milinszki József (1922), Varga Imre (1939), Jánosi (Varga) 
Ilona (1944).

Elsőáldozás a Telepen
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Lakodalmak nélkül?
A válságstáb szakorvosa és az egészségügyi államtitkár 

szerint még nem érett meg a helyzet ezekre a rendezvényekre. Egyelőre nem 
lehet dönteni a járványvédelmi intézkedések enyhítéséről, ami ezen ünnepségek 
megrendezését is lehetővé tenné – mondta Branislav Tiodorović, a válságstáb 
szakorvosa. Július előtt nem valószínű, hogy lakodalmakat lehet tartani Szerbiában 
– nyilatkozta Mirsad Đerlek egészségügyi államtitkár – jelentette a napisajtó.
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Kováts Antal (1881. május 12. – 1931. május 
11. ) születésének 140. és halálának 90. évfordu-
lóján a TAKT kiadásában A hold a nyári égen cím-
mel hátrahagyott verseiből 
válogattunk össze egy kis 
kötetre valót, hogy így tisz-
telegjünk a temerini poéta 
emléke előtt. Tárcanovellá-
it és publicisztikáját két év-
vel ezelőtt jelentettük meg, 
utóbbiak legjavából egy-
értelműen kirajzolódnak 
a kisebbségi magyarság 
sorsa iránt mélyen elkö-
telezett alkotó portréjának 
kontúrjai is. lírai költőnek 
sem volt halk szavú, aho-
gyan kortársai közül so-
kan vélték, azonban ment-
ségükre szolgáljon, hogy 
a költő kéziratban maradt 
verseit vélhetően nem is-
merhették. Kovátsot az 
országvesztés és annak 
trianoni szentesítése, amellett, hogy tragikusan 
érintette, költői tettekre, a fájdalom és a felhá-
borodás megverselésére sarkallta, noha annak 
minden reménye nélkül, hogy e néhányszor ki-
magaslóan jól sikerült alkotásai a kor politikai vi-
szonyainak szorításában napvilágot láthatnak. E 
szövegekkel az olvasók most találkozhatnak elő-
ször, ez alól csupán a magyar Szó által 2020-ban 
közölt néhány verse képez kivételt. mellettük az 
egy híján félszáz alkotás közé felvettem az 1924 
végétől 1930-ig írt legjobb darabokat is – ezek egy 

része még Kováts életében megjelent lapokban, 
antológiákban.

Kováts rövid élete során mindössze egy ver-
seskötetet (A szív húrjain, 
1925) jelentetett meg. Ko-
rabeli hírlapi beharangozó 
cikk alapján van tudomá-
sunk róla, hogy Újvidéken 
már 1914-ben élet címmel 
megjelenés előtt állt egy kö-
tete, azonban e terv dugába 
dőlt a szerző hadba vonu-
lása és az elhúzódó első 
világháború miatt. A meg 
nem jelent kötet verseinek 
nagy részét később beöm-
lesztette 1925-ös könyvébe. 
A Kováts hagyatékában ta-
lálható kéziratok – sokszor 
ellentmondásos – lapszá-
mozása arra enged követ-
keztetni, hogy élete utolsó 
éveiben a szerző újabb köte-
ten gondolkodhatott, ebben 

azonban betegsége és halála megakadályozta 
– 1931-ből már nem ismerünk tőle egyetlen kéz-
iratot sem. 

A hold a nyári égen negyvenkilenc versét ke-
letkezésük időrendjének megfelelően állítottam 
össze, kivételt csak azokkal a szövegekkel tettem, 
amelyek létrejöttének pillanata nem volt megálla-
pítható – ezek zárják a sort, egyben sajátos keretet 
és aktualitást is adva Kováts Antal felfedezésre 
és olvasókra váró költészetének.

Kováts Antal jubileumai Kováts Antal

Európa, hálátlan Európa
Európa, hálátlan Európa,

Te összetörted azt a nemzetet,
Mely nehéz vérszagos századokon át

A bomlott kelet, remegő nyugat
Között oroszlánmódra vérezett.

Európa, hűtelen Európa,
Kezedtől keserűen meglakolt

Az a nemzet, mely a vérviharokban
Keményen állta a csapásokat,

S művelt nyugat viharfogója volt.

De sújtsatok, üldözzetek akárhogy,
Ki nem pusztul soha a mi fajunk;

Ki nem irthatja nyers erő, 
emberi erőszak,

S meg nem törik soha a derekunk:
Mi szívós, kemény magyarok vagyunk.

Mi szívós, kemény magyarok vagyunk.
S gránitszikla a mi akaratunk,

Összetiporva, mélyen megalázva
Füledbe harsogjuk, ne vedd zokon,

Európa! Mi még feltámadunk.

A készülő könyv borítója

CS. b.

Pénteken Ft. mr. Szungyi lász-
ló főesperes plébános halálának 
első évfordulója. Az este 7 órakor 
tartandó szentmise keretében a 
helyi énekkarok, a gyerekkórus, a 
zenekarok, a helyi szervezetek, 
körök, csoportok és a kedves 
hívek részvételével ünnepélyes 
keretek között hálát adunk sze-
retett volt plébánosunk életéért 
és Temerinben végzett eredmé-
nyes munkájáért. minden ked-
ves hívőt szeretettel várunk. 
Egy ilyen jelentős évfordulót 
nem hagyhatunk illő megem-
lékezés nélkül. 

A szentmise után este 8 
órától a hittanteremben néhány 
szóban megemlékezünk majd 
életéről, és egy kiállítás kere-
tében néhány fontos tárgyem-

léket tudunk majd megtekinteni. 
lászló atya sírjánál sírszentelés, 
imádság és megemlékezés szom-
baton 9 órakor lesz a Nyugati te-
metőben.

emlékezés Szungyi lászlóra
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A Kisebbségi Jogvédő Intézet idén is megrendezi népszerű nyá-
ri egyetemét, melyre elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató 
hallgatók, PhD hallgatók, pályakezdő jogászok és az őshonos nem-
zeti kisebbségek védelmével már foglalkozó fiatalok jelentkezését 
várjuk az alábbi területekről: jog- és államtudományok, politológia, 
nemzetközi tanulmányok, esetlegesen egyéb, a kisebbségvédelemhez 
kapcsolódó releváns terület. A részletek megtalálhatók a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet honlapján.

Dr. Wágner Tamás, budapest

Kisebbségi 
Jogvédő Intézet

Pályázat fiatal jogászok részére

Az Exit nemzetközi zenei fesztivált júliusban szervezik meg Újvi-
déken, azzal a céllal, hogy az első olyan fesztivál legyen Európában, 
amelyet a járvány kezdete óta megtartanak, írja a France Presse hír-
ügynökség.

Más jelentés szerint a budapesti Sziget Fesztivált az idén sem ren-
dezik meg.

exit lesz, Sziget nem?
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Az elmúlt héten egy érdekes üzenetet kap-
tam a München közelében lévő Haimhausen 
településének volt polgármesterétől, aki ked-
ves ismerősöm. Elmondta, hogy március végén 

ünnepelte századik születésnapját a település 
legidősebb lakosa, Magdolna Remlinger. Meg-
lepődve vette tudomásul, hogy az idős hölgy, 
akit már évtizedek óta személyesen is ismer, 
valójában temerini származású. Magam is meg-
lepődve, de ugyanakkor nagy érdeklődéssel 
fogadtam a hírt. 

A Merkur.de hírportál a temerini származá-

sú, matuzsálemi kort megélt asszony születés-
napja alkalmából egy rövid interjút is készített 
vele, amelyet alább közlök, kiegészítve néhány 
anyakönyvi bejegyzésből származó informáci-
óval. Ezek szerint Fuderer Magdolna néven 
1921. március 21-én látta meg a napvilágot 
Temerinben, Márton és Metzinger Erzsébet 
gyermekeként.

A plébánia anyakönyvéből kiderül, hogy 
édesapja cipész volt, és a település Simondria 
nevezetű részén éltek. A néni elbeszélése sze-
rint ötéves korában, vagyis 1926-ban a család 
kivándorolt Argentínába, mint akkoriban sok 
más helyi lakos is tette a jobb élet reményében. 
A számításaikat azonban nem találták meg a 
dél-amerikai országban, ezért 1931-ben haza-
tértek Temerinbe, ahol egészen fiatalon, mind-
össze harmincegy évesen meghalt az édesanyja, 
édesapja pedig hamarosan újraházasodott. 
Ezt követően Temerinben élt 1944. októbe-
réig, időközben pedig 1938. október 18-án 
házasságot kötött Remlinger Antallal (született 

1920. szeptember 20-án), akitől később Er-
vin fia született. A háború végén, a partizánok 
és a szovjet haderő elől menekülve több más 
temerini német családdal együtt Kelet-Porosz-
országba, méghozzá Danzigba (ma Gdańsk, 
Lengyelország) menekültek, majd innen ju-
tottak Dachaun keresztül Haimhausenbe, ahol 
véglegesen letelepedtek. A múlt század ötvenes 

A Temerinben született és Bajorországban élő Magdolna 
Remlinger márciusban töltötte be 100. életévét

Száz év mozgalmas élet éveiben egyetlen fiukkal, Ervinnel együtt a 
település Maisteig részén igyekeztek biz-
tosítani maguknak a megélhetést. A férje, 
Antal viszonylag fiatalon meghalt. Magdolna 
keményen dolgozva igyekezett megteremte-
ni maguknak a betevő falatot, és biztosítani 
egyetlen fia számára a jövőt. 

Ez a küzdőszellem és élni akarás a mai 
napig megfigyelhető Magdolna néni életé-
ben: korát meghazudtolva ma is egyedül 
igyekszik ellátni a házimunkát, és a kertet 
is rendben tartja. Ennek ellenére mindig 
rendelkezésére áll és a segítségére van me-
nye Christine, unokahúga Angelika és annak 
férje is. Magdolna néni elmondása szerint 
az unokahúga azzal szokott viccelődni, hogy 
olyan fitt, mint egy „tornacipő“. Természe-
tesen a mozgékonysága a kora miatt kor-
látozott, ám elmondása szerint még sosem 
szenvedett komolyabb betegségben és még 
csak gyógyszert sem szedett ennyi év alatt. 
Századik születésnapja alkalmából Magdol-
na nénit Peter Felbermeier, Haimhausen 
polgármestere személyesen köszöntötte fel, 
rajta kívül még Stefan Löwl járási vezető is 
ajándékkal kedveskedett neki. 

A magas emberi kort megélt Magdol-
na néni életének története mindenképpen 
eseményekben gazdagnak mondható. Tudo-
másom szerint gyerekkorából Temerinben 
készült fényképpekkel is rendelkezik, és 
kedves emlékeket őriz szülőfalujáról. A 
jelentős ünnep alkalmából a temeriniek 
nevében is jó egészséget és hosszú életet 
kívántam neki.

remlinger (szül. Fuderer) magdolna 
a 100. születésnapján

fÚró Dénes

Szombaton családbarát zölddélután

A Nagybaráig a bicikliúton

Fogadj örökbe egy kisfát!
 Az elmúlt hónap legkellemesebb meglepetését számomra a becsei 

út mentén húzódó gyalogos/kerékpárút mellett frissen elültetett hosszú 
fasor jelentette. Nem hittem a szememnek, meg kellett állnom közelről 
megcsodálni a 150 darabból álló hosszú-hosszú fasort. Mint tudjuk 
Vajdaságban Temerin a „legkopaszabb” községek közé tartozik, a hatá-
rában alig található bokor, nemhogy fa. Ezért is figyelemreméltó a JKP 
közművállalat által indított kezdeményezés. 

Évek során a hasonló fásítási akciók eredményeként a Falcóban 
már rájöttünk, hogy ebben a vonatkozásban a legnagyobb kihívás a fa-
csemeték gondozása addig, amíg azok meg nem terebélyesednek. Hogy 
ez a fasor megerősödjön és megmaradjon, közösségi összefogásra van 
szükség. Ezzel a szándékkal szervezünk most a hét végén (május 15-én) 
egy családbarát programot, melynek során a résztvevők közül mindenki 
vállalja egy-egy facsemete ápolását. Így, remélhetőleg, minél többen a 
sajátjukénak is fogják majd érezni a fasort.  

A szombati program a kertészlaknál kezdődik, ahol 14 órakor gyü-
lekezünk, majd kibiciklizünk a Jegricska partján lévő Infóközponthoz. 
Félúton tartunk egy hosszabb pihenőt, amikor is ünnepélyes keretek közt 
mindenki „örökbe fogadhat” egyet az ott elültetett kisfák közül. E jelké-
pes gesztussal a résztvevők vállalják, hogy néhány éven át rendszeresen 
locsolják és gondot viselnek a facsemetékről. 

Délután további programok várnak a résztvevőkre az Infoközpontnál. 

A helyszínen be lehet kapcsolódni verébhotelek barkácsolásába (amit 
a készítőjük hazavihet), részt lehet venni hajókázáson katamaránnal a 
Jegricskán. Sétálni lehet a nádas mentén kialakított tanösvényen, vagy  
egy kellemeset piknikelni a vízparton. 

A katamarán üzemeltetője a Vajdaság Vizei (Vode Vojvodine) közvál-
lalat, amelynek jóvoltából az egyórás hajókázás megvalósul. A részvételi 
jegy ára 250 dinár a gyerekek, illetve 300 dinár a felnőttek számára. Mi-
vel várhatóan több csoportot kell majd indítani, a részvételi szándékot 
előre be kell jelenteni a 063/556-310-es telefonszámon. A csoportok 
kialakítása és az indulások is a bejelenetkezés sorrendje alapján fognak 
történni. További részletek felől a fenti telefonszámon lehet érdeklődni 
és a katamaránnal való csónakázásra is ugyanazon lehet bejelentkezni. 
Minden résztvevőt szeretettel várnak a szervezők. 

Falco Természetkedvelők Egyesülete nevében
TóT KÁSA Attila

jegricska információs Központ, előtte a katamarán
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A sok idézet után jegyezzük meg, hogy csa-
ládonként átlagban több mint öt gyermeket ne-
veltek. Nem is kellett akkoriban attól tartani, 
hogy csökken a magyarság lélekszáma. Vajon 
hányan élhetnek közülük napjainkban? Akik 
annak köszönhetik világrajöttüket, hogy szüleik 
kaptak fél hold telket? Hány unoka, dédunoka, 
ükunoka?

Tegyünk fel még egy, más természetű kér-
dést: Milyen lenne ma Temerin, ha akkor nem 
vetődött volna meg a Telep alapja?

Ki volt ez a temerini ember? Botlik József 
budapesti neves történész írja a föntieket róla 
a tavaly év végén megjelent Nemzetünket szol-
gálták című könyvében. Kiadója a Délvidéken 
közismert Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 
1944–45 Alapítvány. Temerinben a kiadó-
nál talán még ismertebb annak alapítója és 
működtetője a verbászi származású, szintén 
budapesti Cseresnyésné Kiss Magdolna. Apai 
nagyapját a verbászi tömegsír födi. Emiatt me-
rült el a vérengzés történetének föltárásában, 
s – noha Budapesten született – mégis azt írta 
magáról, hogy inkább vagyok verbászi mint 
budapesti.

Bizonyosak lehetünk, hogy ha valaki ki-
kérdezné Temerin mai magyarjait, a föntebbi 
kérdésre alig valaki tudná megnevezni a szó-
ban forgó személyt. Pedig róla már az 1940-es 
esztendőben is írtak hasonlókat. A Szabadkán 
abban az esztendőben megjelent Bokréta című 
és A jugoszláviai magyar műkedvelők alma-
nachja alcímű könyvben. Botlik ezen írásom 
kezdő idézetét ebből vette. De ennél sokkal 
többet tett az írásunkban eddig nem megneve-
zett néhai temerini polgárért: megírta az élet-
rajzát, imigyen kezdve: „Stuchlik Lajos. A dél-
bácskai Temerin községben 1888. november 
3-án született. Apja, a szerémségi Zimony 
városából származott Stuchlik Ferenc, a fia 
születése után egy hónappal, 1888. decem-
ber 3-án Temerinben elhunyt. Stuchlik Lajos 
iskolai tanulmányainak helyét, idejét, fia-

talkori pályáját a temerini helytörténetírás 
nem ismeri.”

Restellkedve kell bevallanom, én sem tudok 
róla sokat. Majdnem semmit, noha élete vége 
felé fölkerestem. Egy budai villa alagsorában 
találtam rá sírnivaló állapotban. Ágyban feküdt, 
igen viseltes pizsamában. Valahol le is írtam 
akkori élményemet, írásom 
meg is jelent, talán éppen a 
Temerini Újságban. Apám ne-
vével, Matuska Mátyás fiaként 
kezdtem a bemutatkozást, 
mire ülő állapotba cihelődött, 
és igen bizalmasan elbeszél-
gettünk, még borral is meg-
kínált, ami igencsak savany-
kás volt, de rendkívül jól esett 
a kedveskedés. Nem sokkal 
később már halálhírét vettük, 
amit szerettem volna közölni 
a Magyar Szó mellékleteként 
megjelenő Temerini Újság-
ban. Szándékomat közöltem 
Ökrész Károly barátommal, 
akkori községi elnökkel. Igen durván leintett, 
mondván: „Elment az eszed?!” Nehezteltem rá 
emiatt, azt hittem, gyáva. Nem tudtam akkor, ám 
most, Botlik könyvében olvasom : „Ökrész Kár-
oly állatorvos, helytörténésznek, a temerini 
képviselő-testület elnökének küldött leve-
lében írta...” Tehát Károly levelezhetett vele, 
sokkal többet tudhatott róla, mint jómagam. Azt 
mindketten tudtuk, amit most Botlik dokumen-
tumból idézve igazol: Stuchlikot Jugoszláviában 
háborús bűnössé nyilvánították. Elképzelhető, 
mi történik velem, ha akár csak semleges szö-
vegkörnyezetben megírom halálhírét. Ehhez 
fűzzük hozzá még azt is, hogy Ökrész több éven 
át elnöke volt a községi kommunista pártszer-
vezetnek. Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk tehát, 
hogy volt egy ilyen községi pártelnökünk is. Azt 
is valószínűnek tartom, hogy a korábbi évek-
ből Károlyt nem ismerte, hanem édesapját, a 

kiváló tanyai minta-gazdálkodót, a Gazdakör 
egyik oszlopos tagját. 

Temerin ennek az egykori magyar vezéréről 
írván meg kell jegyezni, Botlik hasonló sorsú 
magyarjainkról ír közel 1000 oldalnyi terjedel-
mű könyvében. Összesen 228 olyan személyről, 
akik a második világháború kezdetén jórészt a 
trianoni békeszerződés nemzetközi segédlet-
tel végrehajtott határrevíziója során Magyaror-
szághoz visszajuttatott területekről bekerültek a 
Magyar Országgyűlésbe, 102 személy a Felső-, 
126 pedig a Képviselőházba. A Délvidékről 15 az 
elsőként, 26 a másodikként említettbe. Közülük 
sokan életükkel fizettek e vállalásukért, némelyek 
megúszták üldözéssel, zaklatással, kínzással. Ez 
utóbbiak közé tartozik Csirics Iriney (Иринеј 
Чирић) újvidéki pravoszláv püspök volt fel-
sőházi tag. ABC-ben közölt névsoruk Ágoston 
Sándor református püspökünkkel kezdődik. 
Szerb püspöktársa zaklatásával foglalkozik az 
egyháza abban a levélben, amelyet 1949-ben 
Tito marsallnak címeztek, s amelyben a belgrádi 
szerb pátriárka kitálal a nagy vezér előtt azokról 
a sérelmekről, amelyeket a szerb egyház elszen-
vedett az új Jugoszlávia megalakulásától a levél-
írás napjáig. Ágoston püspök megúszta – amint 
Botlik is említi – viszonylag kisebb zaklatással, 

Csiricset azonban a negyvenes évek 
vége felé, Hódságon töltött évi sza-
badsága idején, a templomból kijö-
vet kegyetlenül megalázva őt olyan 
súlyosan megverték, hogy alig élte 
túl. Ágoston püspök sorsának ala-
kulásába nyilván beleszólt veje, Kek 
Zsigmond, a Magyar Szó egyik ala-
pító főszerkesztője. A halállal lako-
lók között ott találjuk Popovits L. 
Milánt. Pedig nem volt gyáva ember 
és áruló sem, hiszen merte szóvá 
tenni a Magyar Országgyűlésben, 
mert tudta, hogy szóvá kell tennie az 
1942 elején lezajlott délvidéki raz-
zia ügyét. Az újvidéki szerb politikus 
ebben kitartó támogatót talált Baj-
csy-Zsilinszky Endre személyében. 

Jellemző az eset. Mindketten mártírok lettek. 
Popovicsot a szerb kommunisták végeztették ki 
1945 végén, Zsilinszkyt a magyar nyilasok. Fur-
csa ellentmondás: a szerb történetírás ez utóbbit 
hősként emlegeti éppen Popovics támogatásáért, 
a Magyar Országgyűlés szerb képviselőjét azon-
ban napjainkig árulónak tartja.

Szakály Sándor történész előszót írt Botlik 
könyvéhez. Tömör mondattal kezdi. „Különösen 
nagy, mintegy hét és fél évtizedes adósságot 
törleszt Botlik József nagy formátumú törté-
neti műve, amely életrajzi lexikon, és hiány-
pótló kézikönyv is egyben.”

Ha csupán Stuchlik Lajos esetét vennénk fi-
gyelembe, akkor is csak egyetérteni tudnánk a 
megállapítással. A könyvben azonban az első 
világháború végén a Magyarországtól elszakított 
területek sok kiváló emberéről van szó.

„Minden kultúrmunka élén a legelsők között van... a Gazdakör elnöke, az egyesület 
oktató szaktanfolyamainak megszervezője és előadója...”

„... a két világháború között a temerini magyarság legkiválóbb vezetője.”
„Tevékenyen részt vett a délvidéki magyar nemzetikisebbségi érdekképviselet létre-

hozásában, az 1922. szeptember 17-én Zentán megalakult Országos Magyar Párt mun-
kájában. … temerini szervezetének elnökeként is küzdött...”

„Az 1920-as évek elejétől a helyi Kaszinóban működő mozi, a «Lichtton-kino» egyik 
társtulajdonosa...”

Rájics Szvetiszláv, a Duna Bánság bánhelyettese 1936. november végén Temerinbe 
látogatott, a Gazdakörben felkereste az elnököt majd „jóváhagyta a Gazdakör tervezetét 
(…), hogy az ún. jegyzői földeket kimérik, és 25 évre bérletbe kiadják a temerini szegé-
nyeknek.... az elöljáróság 1937 októberében adta át gazdálkodásra az Óbecsére vezető 
út mentén lévő félholdas telkeket 26 helyi nincstelen családfőnek, akiknek összesen 141 
gyermek eltartásáról kellett gondoskodniuk.”

Ki volt Stuchlik lajos?

Egy ismeretlen hősünk

MATUSKA Márton

Stuchlik lajos 
(1888–1973)
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Eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (8.)
140. Ökrész János, majd Kohanecz Már-

ton tanyája. – Ökrész János, miután tullabarai 
házát (ma tájház) eladta Matuska Mátyásnak, an-
nak árából az újföldi szántóján tanyát épített. A 
második világháború után az első földminimumról 
szóló törvény meghozatalát követően Ökrészék 
ötven holdat kitevő birtokát harmincnégyre csök-
kentették. A többire az állam rátette a kezét. 

A tanyaépület két részből állt. Balról az úgy-
nevezett „nagy épület”, elején a szobával, a kony-
hával, mellette a ganggal, annak végében a „mel-
lékkel”, amit kamraként használtak. A konyha 
végében volt az úgynevezett „egyfelölkötős istálló”, 
melynek csak az egyik felén volt jászol, a másik 
fele padlásföljáratként szolgált. Ezt egy lécpadlá-
sos csutkafészer követte, az épület legvégén pedig 
a lecsapott fészer. A szemközti épületben volt az 
„alsó konyha”, alatta pincével, a darálós, majd az 
„alsó istálló”, középső  portával, ami azt jelenti, 
jobbra és balra a falnál voltak a jászlak, amihez a 
jószágokat kötötték.

János két gyermeke csereházasságot kötött. 
Ferenc (sz. 1908.) elvette Herégyi Tóthék Mária 
nevű lányát, Ökrészék Mária nevű lánya pedig 
férjhez ment Tóthék fiához. A gazdaságot a későb-
bi ezüstkalászos gazda és gazdaköri tag, Ferenc 
vette át. Sajnos ő sem tudott kibújni a második 
agrártörvény rendelkezése alól. Ezúttal csak 17 
hold maradhatott a tulajdonában, a többi máról 
holnapra állami tulajdonná vált. 

A növénytermesztés szinte elképzelhetetlen 
állattenyésztés nélkül. Így volt ez Ökrészéknél is. 
A tejterméket a tanyán dolgozták föl, majd a kál-
várián lakó Bera Erzsébetnél értékesítették, míg 
a vágni való baromfit a feleség csütörtöki napo-
kon biciklikosárba rakva kerékpárral szállította 

a temerini piacra.
Ferenc 1960-ban a Kastély utcában házépí-

tésbe kezdett, majd öregségére az 1970-es évek 
elején végleg felhagyott a tanyai gazdálkodással. Két 
lánya közül Erzsébeté lett a tanya, de ő már férjé-
vel, Kohanecz Mártonnal a faluban alapozta meg 
a gazdaságát. Ennek ellenére nem szándékozták 
lebontani az újföldi szállást. Az üresen álló tanyát 

A temerini bácska állattenyésztő Szövetkezet tablója, 1958. FElSő SOr, balról 
jobbra: Kovács Pál, Nagy gáspár, Samu jános, Francia imre, Varga Somogyi Pál, 
góbor Vince, Zelenka istván. AlSÓ SOr, balról jobbra: Novák mihály, Hevér Sán-
dor, bakos András, Varga márton, Zsúnyi Károly, Fehér Szilveszter, Varga Ferenc, 
grisza András.

MEGEMLÉKEZÉS

JÁNOSINÉ VARGA Ilona 
(1944–2021)

JÁNOSI Sándor 
(1932–2012)

Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk édesanyám, 
anyósom és nagymamánk 

Kilenc éve, hogy nincs 
közöttünk édesapám, 
apósom és nagyapánk

Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, 
igazi nyughelyük a szívünkben marad. 
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt bennünket az örök szeretet.
Nyugodjanak békében!

Fiuk, Sándor, menyük, Gabriella, 
unokáik: Karolina és Dominik

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas napra emlékezünk május 13-án: 30 éve, hogy itt 
hagyott bennünket drága férjem, édesapánk, apósunk, nagy-
apánk és dédapánk

ifj. HALÁPI Sándor 
(1941–1991)

Elmegyek hozzád mindig, amíg élek, 
nem hagylak magadra, mindig visszatérek. 
Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. 
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 
örökké él szívemben a rád emlékezés.
Nyugodjál békében!

Szerettei

rendszeresen tatarozták, ugyanezt tette évekkel 
később az unoka ifj. Kohanec Márton is, egészen 
az 1990-es háborús időkig, amikor megkezdőd-
tek a mind gyakoribb lopások, melyeket lehetetlen 
volt meggátolni. Először a tanyaudvarban kinőtt 
fákat vitték el, majd az épületekről a tetőcserepet 
is leszedték. Az idő közben megtette a magáét. A 
lakóépület ma már összedőlve áll a tanyaudvar 
beerdősödött fái között.

Adatközlő: Kohanecz Márton sz. 1953.
141. Kácsor János tanyája. – A Kácsor-

tanya csak Samu István adatközlő emlékezetében 
maradt meg. Ezenkívül az alábbi cikk tesz róla em-

lítést a Temerini Újság 1934. 
május 3-ai számában.

„Tűz. Kácsor János 
tanyáján kedden tűz tá-
madt. A tűz keletkezése 
idején senki sem tartóz-
kodott a tanyán, mivel a 
gazda az egész háznépé-
vel a földön kukoricát 
kapált. Mire a tüzet ész-
revették, már az istál-
ló és a takarmány lán-
gokban állt. A kivonuló 
tűzoltóknak sikerült a 
lakóépületet megmente-
ni, de a takarmány és az 
ólak teljesen leégtek. A 
kár meghaladja a húsz-
ezer dinárt.”

Adatközlő: Samu Ist-
ván sz. 1954.

(folytatjuk)
ÁDÁM István
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MEGEMLÉKEZÉS
Május 10-én volt szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk az, akit szerettünk

OLÁH Sándor 
zenész 

(1929–2020)

Hosszú útra mentél, mindenkitől távol. 
Mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol. 
Amíg élünk, szeretünk, sose nem feledünk.

Emléked őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs velünk szerettünk

ZAVARKÓ György 
(1947–2019)

Emlékek varázsa melegíti lelkünk, 
szívünkben érezzük Őt, soha nem feledjük. 
Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkünkben, a hiány néha kicsit 
csendesül, de örökké fáj.
Emléked örökké szívünkben él.
Nyugodjon békében!

Szerető családod

APrÓHirdETéSEK
• idős asszony mellé pár órára megbízható 
személyt keresünk felügyelet céljából. Tele-
fonszám: 069/61-90-78.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakés-
zen. Sonja Marinković utca 7., tel.: 3848-200.
• malacok eladók (18–25 kg). Földműves utca 
14., telefon: 3841-441, 063/80-50-716.
• Hízók eladók. Nikola Pašić u. 204., telefon-
szám: 063/523-746.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-
lalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábe-
leket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 

albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Nőszirom (írisz) több színben eladó. Tele-
fonszám: 063/41-43-01.
• Traktoristát és állatok gondozására munkást 
keresünk (férfit vagy nőt). Tel.: 063/69-75-68.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Eladó kihúzható kaucs két személyre (kihúzva), 
140x200 cm, ágyneműtartóval. 064/546-21-62.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefonszám: 840-439.

MEGEMLÉKEZÉS 

OLÁH Sándor 
(1929–2020)

Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.
Nyugodjon békében!

Emléked szívében őrzi 
szerető öcséd, Laci és 

unokahúgaid, Zsuzsi 
és Edit családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

LUKÁCS Jánosra 
(1962–1996)

id. LUKÁCS Mihályt 
(1932–2020)

Halálának 25 éves évfordu-
lója alkalmából emlékezünk 
szerettünkre

Hat hónapja, hogy az Is-
ten magához szólította 
szerettünket

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked itt 
maradt közöttünk. 
Örök az arcod, 
nem száll el szavad, minden 
mosolyod a lelkünkben marad.

Szeretteid

Arany volt a szíve-lelke, 
munka és a család volt az 
élete. Elfeledni őt soha nem 
lehet, mert ő volt a jóság és 
a szeretet. Ő már ott pihen, 
ahol nem fáj semmi, a 
nyugalmát nem zavarja senki.

Gyászoló szeretteid
A Jó Isten őrködjön pihenésük felett!

MEGEMLÉKEZÉS

özv FEKEtE 
MAJOROS Julianna 
(1938–2021. 5. 10.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

LÁSZLÓ 
LJubičić Mira 

(1950–2021. 5. 5.)

Temetkezési vállalat 
Népfront u. 109. 

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

A miserendet lásd 
a 3. oldalon.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy már közöttünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Pihenj csendesen, 
hol nincs fájdalom. 
Szívünkben itt leszel, 
míg élünk a világon. 
Könnyes az út, mely 
sírodhoz vezet, a Jó 
Isten őrködjön 
pihenésed felett.
Emléked őrzi édesanyád MEGEMLÉKEZÉS

URACS tibor 
(1967–2003)

URACS László 
(1942–1999)

Fájdalmas 18 éve, hogy 
nincs közöttünk drága fiam 
és keresztapám

Fájdalmas 22 éve, hogy 
szerettünk eltávozott 
közülünk

Életetek úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléketek szívünkben örökké megmarad. 
Szerető szívetek pihen a föld alatt, minden 
értetek hulló könnycsepp nyugtassa álmotokat!

Szerető édesanyád és keresztfiad Szerető családod
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elment közülünk, akit na-
gyon szeretünk

MICSUtKÁNÉ 
SZILÁK Rozália 

(1941–2020)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer 
majd mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda. 
Az idő múlik, de akit 
szeretünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Örökké gyászoló 
családod

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete fáj a szomorú va-
lóság, hogy nem vagy már 
velem

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Álmodtunk egy öregkort, 
vidámat és szépet, de a 
kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél 
és bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, 
ami éltet és vezet, 
hogy egyszer majd 
találkozunk veled.
Nyugodj békében!

Örökké szerető 
feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elhunyt drága jó tatánk és 
dédim

BOLLÓK János 
(1942-44–2020)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem. 
Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen 
áldott és békés a pihenése.

Emléked őrzi unokád, 
Béci, unokamenyed, 

Karolina és dédunokád, 
Barbara

Szombaton szentmisét 
szolgáltatunk lelki üdvéért.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk anyukámtól, 

anyósomtól és mamánktól

LÁSZLÓ Mira 
(1950–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed.

De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Öleljen át a csend és a szeretet, 
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Lányod, Julianna, vejed, Márton, 
unokáid: Árpád, Arnold és Martina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, 

hogy nincs közöttünk

JÁNOSINÉ VARGA Ilona 
(1944–2021)

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

Emlékét őrzi a nász 
és a nászasszony

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elhunyt férjem, édesapám, 
apósom, tatánk és dédink

BOLLÓK János 
(1944–2020)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki. 
A Jó Isten őrködjön 
pihenésed felett!

Emléked őrzi feleséged, 
Katica, fiad, Béla, 

menyed, Maca, unokáid, 
Béci és Melinda 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 18 éve, hogy 

nincs köztünk szerettünk

URACS tibor 
(1967–2003)

Feledni valakit 
lehetetlen csoda, 
mert akit szeretünk, 
azt nem feledjük soha!

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal teli hat hete, 
hogy nincs közöttünk az akit 
nagyon szerettünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Virágot viszünk egy 
sírra úgy fáj, de tudjuk, 
hogy nem hozhatjuk 
vissza. Lehunytad 
a szemed, csöndben, 
szó nélkül elmentél, 
szívemben csak az volt, 
hogy minket szerettél. 
Szemünkben érted 
fájó könny fakad. 
Szívünkben emléked 
örökre megmarad.

Emléked szívében őrzi 
lányod, Renáta, vejed, 

Mátyás, unokáid, Ákos, 
Mátyás és Leonóra

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy közöttünk szere-
tett édesapám, apósom és 
nagyapánk.

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Az élet sora hosszú és 
nehéz, szeretteid örökre 
szívükben őriznek téged.

Emléked őrzi lányod, 
Anikó, vejed, Csaba és 

unokáid, Ricsárd és Alex

Plébánia: 
844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk fe-
leségemtől, édesanyánk-
tól, nagymamánktól és 
dédmamánktól

LÁSZLÓ Mira 
(1950–2021)

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.
Olyan drága voltál nekünk, 
hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem 
gyógyítja semmi.

Férjed, István, fiad, 
István, lányod, Julianna, 

unokáid: tibor, Árpád, 
tímea, Arnold, Martina, 

dédunokáid: Kira, 
Damjan és Nikola



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 és a lapot szerkeszti: Dujmovics György. Tördelő: Borda Arnold. 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. március 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

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–JuGOVić (Káty) 4:0 
(3:0)

A hazai csapat az első félidő utol-
só öt percében háromszor is bevette 
a táblázaton utolsó kátyiak kapuját, 
amivel gyakorlatilag eldöntötte a há-
rom pont sorsát. Jó formában van-
nak a temeriniek, hiszen az utóbbi 
hét bajnoki találkozójukon nem kap-
tak ki, s ennek köszönhetőn feljöt-
tek a nyolcadik helyre, noha nem-
régiben még a kiesés elkerüléséért 
küzdöttek.

A Sloga vasárnap Donji 
Tovarnikra utazik, ahol a helybeli 
Sloboda lesz a riválisa.

CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
MLADOSt 3:1 (1:1)

A járekiak az első félidőben ti-
zenegyesből vezetéshez jutottak, az 
újvidékiek azonban még a félidő 
előtt kiegyenlítettek, majd a térfél-
csere után újabb két találattal meg-
szerezték a győzelmet. 

A Mladost, amely lecsúszott a 
táblázat 12. helyére, szombaton 17 
órától az éllovas pirosi Jedinstvóval 
mérkőzik hazai pályán. 

Újvidéki liga

bAčKA (Sajkásgyörgye)–TSK 
0:4 (0:1)

A temeriniek Sajkásgyörgyén 
(Đurđevo) szerezték meg zsinór-
ban a hatodik győzelmüket. A 27. 
forduló találkozóján az első félidő-
ben Tomić juttatta vezetéshez csapa-
tát, mintegy 20 méteres lövése után 
kötött ki a hálóban a labda. A má-
sodik játékrész derekán a csereként 
beálló játékosok növelték az előnyt: 
előbb Grgić, majd Nikolić bizonyult 
eredményesnek. A hazaiak ezt kö-
vetően nem értékesítettek egy tizen-
egyest, majd a hajrában egy szöglet 
után Milosavljević állította be a 4:0-
ás végeredményt.

A táblázaton második TSK to-
vábbra is öt pontos lemaradással kö-
veti az éllovas Veterniket. A héten két 
mérkőzés vár Miljković-edző együtte-
sére: szerdán a hétközi fordulóban a 
Futog vendégszerepelt Temerinben, 

míg szombaton 17 óra 30 perctől 
Stepanovićevón az Omladinaccal 
mérkőzik a TSK.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bobot, 
Stričević (Đanković), Milosavljević, 
Soldat, Jovanović (Mirilović), 
Paska, Klaić (Grgić), Kosić, Tomić 
(Nikolić).
FRUŠKOGORAC (Kamenica)–

SIRIG 1:0
A Sirig sorozatban a hatodik 

meccsén szenvedett vereséget. A 
szőregiek a hétközi fordulóban a 
Futoggal találkoztak hazai pályán, 
szombaton pedig Bukovacon játsza-
nak a Fruškogorski Partizannal.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

tEMERIN–SLOVEN (Ruma) 
29:32 (14:14)

Kiélezett küzdelmet hozott a táb-
lázaton negyedik temeriniek és ötö-
dik rumaiak összecsapása. Több-
nyire a vendégeknél volt az előny, 
és noha a hazai csapat az 57. perc-
ben 30:29-re csökkentette a hát-
rányt, végül a rumaiak ünnepelhet-
ték meg a győzelmet.
Első férfi liga – Északi csoport

MLADOSt tSK–
SOMBORELEKtRO (Zombor) 

42:26 (20:13)
A járeki csapat könnyen nyert a 

18. fordulóban a táblázaton sereg-
hajtó zomboriak ellen.

ASZtALItENISZ
Szuperliga – férfiak

tEMERIN FEROCOOP–
RADNičKi (Újvidék) 3:4
Hétfőn este 3,5 órás csatában 

dőlt el a bajnokság utolsó előtti for-
dulójának a mérkőzése. A hazaiak 
1:0-ra, 2:1-re, majd 3:2-re is vezet-
tek, az újvidékiek azonban mind a 
három alkalommal kiegyenlítettek, 
s végül a sorsdöntő páros találko-
zót is ők nyerték. Pető Zoltán a har-
madik egyéni mérkőzésen meccs-
labdát hárítva győzte le Ivor Katićot, 
s nemcsak ez a találkozó, hanem 
még kettő csak öt szett után dőlt el. 
Csapatunk az utolsó mérkőzését a 
2020/2021-es idényben Nišben a 
Železničar ellen játssza, de az ered-

ménytől függetlenül a hatodik he-
lyen fejezi be a szezont a legmaga-
sabb osztályban, a Szuperligában.

Eredmények: Bakić–Jockov 3:0, 
Brnović–Crepulja 0:3, Pető–Katić 
3:2, Bakić–Crepulja 2:3, Pető–
Jockov 3:0, Brnović–Katić 2:3, 
Bakić,Pető–Crepulja,Katić 0:3.
Második liga, északi csoport – 

férfiak

DEtELINARA (Újvidék)–
tEMERIN FEROCOOP II. 4:3

A temeriniek második csapa-
ta kiélezett küzdelemben kapott ki 
Újvidéken az utolsó fordulóban, és 
a második helyen fejezte be a baj-
nokságot. A címet a Detelinara sze-
rezte meg.

Eredmények: Čičevski–id. 
Orosz A. 3:0, Smiljić–ifj. Orosz 
A. 0:3, Vučinac–M. Puhača 3:0, 
Smiljić,Vučinac–Puhača,ifj Orosz 
0:3, Čičevski–ifj. Orosz 2:3, 

Vučinac–id. Orosz 3:0, Smiljić–
Puhača 3:1.

Vajdasági liga – nők

NOVI SAD II. (Újvidék)–
tEMERIN FEROCOOP 4:0
Eredmények: Ivašković–

Bollók B. 3:0, Rudić–Fincsúr 
Zs. 3:2, Ignjić–Tényi N. 3:0, 
Ivašković,Ignjić–Fincsúr,Tényi 
3:1.

Aleksinacon szerveztek kor-
osztályos versenyt, amelyen pon-
tokat lehetett szerezni az országos 
ranglistára. Az ifjúsági mezőnyben 
a lányoknál Vegyelek Dóra a má-
sodik helyen végzett és ezüstérmes 
lett, míg a fiúknál Orosz András és 
Mladen Puhača a negyeddöntőig ju-
tott, Varga Dániel pedig a legjobb 
32 között esett ki. Varga a serdü-
lők mezőnyében is indult, melyben 
a negyeddöntőben esett ki.

T. n. T.

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.

ASavanović kertészetben
már a tavaszi program várja.
A kínálatban muskátli, petúnia, begónia stb., 
valamint sziklakerti évelő növények, örökzöldek, 
kedvelt szobanövények, kaktuszok.
Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:
063/19-16-169

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!


