
XXVII. évfolyam 20. (1362.) szám Temerin, 2021. május 27. Ára 50 dinár

Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info
Va

rg
a 

Zo
ltá

n 
fe

lv
ét

el
e

M
ed

ve
ck

i S
án

do
r f

el
vé

te
le

Végre Tini!
A szombati rendezvénynek 

nem lesz közönsége
Szombaton kerül megrendezésre a tavaly no-

vemberben elhalasztott 29. Tini és Ifjúsági Énekes 
Vetélkedő. Az este nyolc órakor kezdődő fesztivál-
nak ez alkalommal a színházterem ad otthont.

 A járványhelyzet miatt a szervezők valamelyest módo-
sították a verseny lebonyolítását, például közönség nélkül 
zajlik majd a tehetségkutató rendezvény. A közönség so-
raiban csak a meghívott vendégek és a versenyzők hoz-
zátartozói foglalnak majd helyet. A szervezők ily módon 
tudják megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az esemény 
a járványügyi előírások tiszteletben tartása mellett kerül-
jön megrendezésre. 

Az érdeklődők tévéközvetítésen követhetik a fesztivált. 
A Vajdasági Rádió és Televízió kettes csatornája élő adás-
ban sugározza a vetélkedőt, amit az RTV honlapján vissza 
lehet majd nézni. www.rtv.rs/hu/elo-adas

A fesztiváli színpadon ez alkalommal tizenöt fiatal éne-
kes mutatkozik majd be, közülük kilencen a tini, míg 
hatan az ifjúsági korcsoportban versenyeznek. Az éneke-
seket a korábbi évekhez hasonlóan most is Aleksandar 
Dujin zenekara kíséri. A gálaműsorban a 28. tini feszti-
vál győztesei, Cservenák Marianna és Erős Henrietta 
szórakoztatja a nézőket. A zsűri asztalánál Kovács Ani-
kó, Erős Ervin és Szerda Árpád foglal majd helyet. A 
műsorvezető szerepét László Judit vállalta.

T. D.

Felüdülést jelentő előadás
A hét végén bemutatták a Tyúklétrát

Nagy sikert aratott a Jáccunk Trupp

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Jáccunk Truppja a hét 
végén bemutatta a Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című dara-
bot. A lelkes közönség számára szombaton és vasárnap is előadták, így a 
járványügyi előírásokat tiszteletben tartva tekinthették meg a színészek 
alakítását. A darab mindkét alkalommal nagy sikert aratott, és szinte pro-
fesszionális szintről árulkodott. Folytatás a 3. oldalon.

A község legrendezettebb udvara

Hétfőig lehet jelentkezni
A versenyt virágvásár előzte meg

A hét végén virágpiacot szerveztek a községhá-
za előtti kis parkban. Garmadával sorakoztak a 
szebbnél szebb virágok a téren, amelyekből ked-
vükre válogathattak az érdeklődők. Az árusok 
közül többen visszatérő résztvevői voltak az ese-
ménynek, de akadtak olyanok is, akik első alka-
lommal hozták ki portékájukat. Az önkormányzat 
ötödik éve szervezi meg ezt az eseményt, amely 
mindig megelőzi és gazdagítja a legrendezettebb 
udvarok elnevezésű községi szintű versenyt.

Milinszki Pethő Gabriellától, a községi közigazgatás környezetvédelmi 
szakmunkatársától megtudtuk, hogy a szervezők az idén némileg változtattak a 
verseny egyik szabályán.

– Megalakulása után a pályázati bizottság meghirdette a pályázatot, amely 
május 31-én zárul. A testület határozata értelmében a község legrendezettebb 
udvarát tünteti ki, valamint első, második és harmadik helyezést nevez meg a 
résztvevők közül, ugyancsak a község egész területére vonatkozóan. Az idén 
tehát nem helyi közösségi, hanem községi szinten díjazunk. Szeretnénk minél 
több új jelentkezőt látni a versenyzők között, persze szívesen fogadjuk a visz-
szatérőket is. 

Új módszerrel, különböző szempontok alapján pontozzuk majd az udvaro-
kat. Figyelembe vesszük a benne levő növényzet fajtáját 
és állapotát, a cserjék arányát és fajtáját, valamint az 
egynyári növényekre, a díszítő elemekre és a pázsitra 
is odafigyelünk.

A pályázati határidő lejárta után a szakmai bizottság 
felkeresi az udvarokat, és értékel. A bizottság tagjai: 
Milan Ivanović, Milica Pijevac, Korana Ćirović, Ta-
mara Karanović, Tötreli Aranka és jómagam, elnöke 
Urbán Izabella. Az eredményhirdetés ponos időpont-
járól időben értesítjük a rásztvevőket. Az érdeklődők 
jelentkezését a községháza 9-es számú irodájában, 
illetve a 021/ 842-205, vagy a 062/8841554-es tele-
fonszámon várjuk, de a helyi közösségekben is lehet 
jelentkezni. T. D.
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Támogatás a csatornahálózatra 
Egymillió dináros támogatást nyert a tartományi környezetvédelmi 

titkárság pályázatán a temerini önkormányzat a csatornahálózat tervdo-
kumentációjának elkészítésére. Emellett a községi költségvetésből további 
tízmillió dinárt különítenek el erre a célra, és hamarosan kiírják a vonat-
kozó közbeszerzést is – jelentette ki Mladen Zec polgármester. Hozzátet-
te: a Környezetvédelmi Minisztérium hozzájárulásának eredményeként 
elkészülhet az új tisztítóberendezés. Utána a megoldásra váró teendők 
közül ezen a téren a csatornahálózat kibővítése marad hátra.

Igor Mirović tartományi kormányfő a támogatás átadásán kiemelte: 
tovább növelik a támogatások összegét. További egymilliárd dinárt meg-
haladó összeget fordítanak környezetvédelmi projektumokra, elsősorban 
az energiahatékonyság növelésére, valamint a szilárd tüzelőanyaggal fűtött 
középületek rendszereinek korszerűsítésére a tartományban.

Összesen 12 önkormányzat fenntartható fejlődési projektumát támo-
gatta a tartományi kormány. (Temerini info)

Marad a magyar csoport 
Kilenc tagja lesz őszre a telepi iskolaelőkészítőnek  

Az elmúlt időszakban olyan hírekről lehetett hallani, hogy megszűn-
tetik a Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény meglehetősen kis 
létszámmal működő telepi magyar nyelvű iskolaelőkészítő tagozatát. 
Megkértük Urbán Izabella oktatási megbízottat, hogy ismertesse a té-
mával kapcsolatos tudnivalókat. 

– Az intézmény valóban fontolgatta a telepi óvoda magyar tagozatá-
nak bezárását, mert az elmúlt években jelentősen lecsökkent a csoport 
létszáma, amelyet korábban 16-17 kisgyerek alkotott. Sajnálatos mó-
don ez a szám ma már nem ennyi. Értesüléseim szerint azonban ősztől 
hét óvodás készül a telepi magyar nyelvű csoportba, hozzájuk még két 
fiatalabb korosztályú gyermek is csatlakozik. Bár a létszámcsökkenés 
kétségtelenül nagy, ez nem ad feltétlenül okot arra, hogy egy csoport 
megszűnjön. Amint a községi vezetőségben tudomásunkra jutott a hír, 
azonnal reagáltunk. A kisebbségi jogokon kívül figyelembe vettük, hogy 
milyen nehézségekkel járna a Telepen élő szülők számára az, ha a köz-
ponti épületbe kellene iratniuk gyermekeiket. Természetesen azzal is tisz-
tában vagyunk, hogy egy bezárás esetén milyen nehéz lenne újraindítani 
a csoportot. Azonnal jeleztük észrevételünket a polgármesternek, majd a 
tartományhoz és a minisztériumhoz fordultunk segítségért, útbaigazítás-
ért. Miután tisztáztuk a helyzetet és a törvény adta lehetőségeket, együttes 
fellépéssel sikerült célba jutnunk, és megelőzni a magyar nyelvű csoport 
bezárását. Tehát az óvoda telepi épületében továbbra is működni fog a 
magyar nyelvű iskolaelőkészítő csoport. Bízunk benne, hogy a csoport 
létszáma a jövőben gyarapodni fog és, hogy ez a mostani kis létszám 
csak átmeneti állapot. Hálásak vagyunk a polgároknak, akik jelezték az 
észrevételeiket, és így időben léphettünk a cél érdekében.

T. D.

Savanović kertészetben
Most vásároljon a tavaszi program 
virágaiból muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.
Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

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

Idényvégi árkedvezmény

A
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Varga Kata, Csanád és Faragó Ágota lánya

Nagy Luca, Miklós és Pászti Lívia lánya

Folytatás az 1. oldalról
Rókus Zoltán művét László Sándor állította színpadra, és igazi felüdü-

lést jelentett a közönség számára. Több mint egy éve dolgoztak az amatőr 
színészek az előadáson, és a kitartó munka meg is hozta gyümölcsét, 
ugyanis a vastaps ezúttal sem maradt el. A színpadon egymást követték 
a pergő események, miközben fondorlatos módon szövődtek a szálak, a 
poénok pedig a legváratlanabb pillanatokban csattantak el. Az ifjú és az 
idősebb korosztályt képviselő színészek elsőrendű alakításának köszön-
hetően olyan szituációknak lehettek szemtanúi a közönség soraiban ülők, 
amelyek a mindennapjainkat tükrözik. A zene és az ének sem maradt el 
az előadásból, ami még tovább fokozta a hangulatot. 

Említésre méltó, hogy a részletesen és ízlésesen kidolgozott, látványos 
díszlet is nagyban hozzájárult az előadás sikeréhez. Az előadás végén 
távozó közönség valósággal ontotta a színészek és a rendező munkáját 
illető dicséreteket.

Voltak, akik kiemelték, hogy igazi felüdülést hozott a mindennapja-
ikba az előadás. Egyesek számára kellemes kikapcsolódást, és az utób-
bi időben felgyülemlett nehézségek és feszültségek alól való fellélegzést 
hozott a darab. Mások megbizonyosodtak affelől, hogy a jól összeszokott 
színészcsapat ezúttal sem okozott csalódást a közönség számára. Olyan 
is akadt, aki kiemelte, hogy ezzel a darabbal végre visszatért az „élet” 
a színházba és a mindennapokba. Megint mások az előadás közben el-
hangzott poénokat dicsérték. Voltak, akiknek Vakosné, a polgármester 
vagy Vilmos és Pityu, esetleg az ifjú bajkeverő lányok, vagy a kocsmáros 
és a zenészek, illetve az öregasszonyok és mások szerepét megformáló 
alakítás nyerte el a tetszését. A színészeket illető dicséretekből tehát nem 
volt hiány a hétvégén. A közönség pedig abban bízik, hogy még számos 
hasonló élményben lehet része a Jáccunk trupp jóvoltából.

TÓTH Dianna

Felüdülést jelentő előadás

Énekeljünk, táncoljunk újra
Csütörtökön, május 27-én,  este 8 órára a tájházba hívjuk és várjuk 

mindazokat, akik szeretnek énekelni, szeretik a zenét és a jó társasá-
got. Magyarnótákat, népdalokat, mindenkinek a nótáját szívesen és 
örömmel énekeljük együtt. Közben ismét meghallgatjuk Illés Sándor 
egyik novelláját. A Dalárda férfikórus és a tamburások szeretettel vár-
nak mindenkit! 

Szenior örömtánc ma, május 27-én  16:30 kor a Szirmai Károly 
MME pincehelyiségében. Váltócipő és egy palack víz szükséges, előzetes 
tánctudas és partner nem feltétel. Mindenkit szeretettel várunk!

SZ. G.

Anyakönyv
2021 áprilisa

Fia született: Mijatović Bojanának és Branislavnak, 
Radić Danijelának és Dejannak, Glušac Dunjának, 
Subotić Brankicának és Milannak, Pavlović Draganának 
és Borislavnak, Lukač Jadrankának és Petarnak, 
Stanojević Milicának és Borisnak, Medić Draganának 
és Zorannak, Bokan Marijanának és Stevannak, Pešić 
Kozomora Jasminának és Kozomora Dušannak, Leleta 
Marijának és Vanjának, Majoros Somogyi Herminának 
és Majoros Róbertnek.

Lánya született: Dragoljević Kovačević 
Danijelának és Kovačević Dušannak, Supić Draganának 
és Zorannak, Kondić Tešić Rosának, Tomić Snežanának 
és Markonak, Mijatović Sandrának és Radoslavnak. 

Házasságot kötött: Jančić Vladimir és Sós Er-
zsébet, Bobić Nikola és Pajović Bojana, Davidović 

Aleksandar és Fábián Andrea, Marijanović Vladimir 
és Đurić Milica, Fuszkó Erneszt és Uracs Krisztina, 
Mišković Stevo és Benović Marijana, Ergarac Bojan és 
Avramov Jovana, Stojičić Miroslav és Petrović Danijela, 
Orlović Neven és Bjelić Jelena, Antić Aleksandar és 
Šišarić Đuja.

Elhunyt: Gergely Zsuzsanna (1967), Stratijev 
Milko (1949), Varga József (1944), Jankovics (Lóc) 
Piroska (1960), Banjac Stojan (1934), Grbić Danko 
(1959), Mažić Petar (1943), Németh János (1940), 
Šumatić Čedo (1961), Bozóki Sándor (1945), Mészá-
ros Antal (1944), Suša (Veselinović) Marija (1938), 
Tomušilović Radislav (1949), Jurišić (Andrić) Ma-
rija (1932), Tamás (Pásztor) Magdolna (1941), 
Grnja (Puskás) Rozália (1931), Pászti (Kihut) Kata-
lin (1943), Jánosi Márton (1958), Eberhardt (Somo-
gyi) Rozália (1935), Varga Lajos (1935), Borda (Ba-
kos) Margit (1939), Urilić Branko (1965), Kapitány 
(Mészáros) Katalin (1938).

Iskolások 
papírgyűjtése

Papírgyűjtési akci-
ót szerveznek a Kókai 
Imre Általános Isko-
la diákjai, a hulladék 
papírt reggel 8 órától 
délután 4 óráig veszik 
át. Emellett folyamato-
san szelektíven gyűj-
tik a műanyag kupa-
kokat. Mindenkinek 
köszönjük a közre-
működést!

Z. A.



TEMERINI ÚJSÁG 2021. május 27.4

Egy előbbi írásomban említettem a három alapvető feltéte- 
lét, ami szükséges az életben maradásunkhoz. Ezekből most két 
feltételről szeretném megosztani a gondolataimat. Azért kettő-
ről, mert ezek szorosan kötődnek egymáshoz. Hogy ne ázzunk, 
tető szükséges a fejünk fölé, hogy ne fázzunk, falak kellenek a 
tető alá, és hogy ez mind szilárd, maradandó legyen, (szilárd) 
beton alapra kell építeni. A házépítésnek nem ez a technikai 
sorrendje, hanem pont a fordítottja, de nekem néha vannak 
ilyen fordított gondolataim. 

HOGy A TETő miből készült, az az évszázadok során vál-
tozott. A tartóelemek csaknem mindig fából készültek, a bo-
rításuk kezdetben a természetben talált anyagok voltak. Így 
volt szalma, (ez volt a zsuppfedél), a mocsaras vidéken nád 
borította a háztetőt, erdők környékén fából készítettek tetőfe-
dő lapokat, ez volt a zsindelytető. Ismert volt még a palatető, 
ami azbesztbetonból készült, úgynevezett eternit lapok borí-
tották, ilyet még itt-ott, régi épületeken még ma is lehet látni. 
Például Bácsfeketehegyen a régi óvoda tetőzetén. Ezt követte 
az agyagból készült égetett hódfarkú cserép, ami bizonyította 
létjogosultságát, mert 100 éves házakon is még mindig dacol 
az időjárással. Mi is visszarakattuk az újonnan épült mellék-
épületre, mert olyan jó minőségűek, hogy a mesterek szerint 
még 50 évig biztos védelmet fognak nyújtani.

A ma használt úgynevezett piros cserép is agyagból készül 
nagyobb méretű, kevesebb tartóléc kell hozzá, darabonként 
nagyobb felületet borít le és jól záródik. Ha az utcán járva azt 
látom, hogy újonnan épült családi házat éppen cserepeznek, 
megállok és jóérzéssel nézem, hogy szorgalmas kezek hogyan 
dolgoznak, és számolom, hogy ahány cserép a helyére kerül, 
annyiszor 640 négyzetcentiméter felület már nem fog beázni. 
De nem csak az esőtől, hótól véd bennünket a tető, hanem a 
forró nyári nap káros sugaraitól is.

HOGy NE FÁZZUNK, ez ellen a legegyszerűbben öltözkö-
déssel védekezünk, de ha a divatot követjük, akkor elég drága 
a „védekezés”. A családi költségvetésben komoly tétel a télre 
való felkészülés. Szerbiában a megtermelt energia 40 százalé-
ka kihasználatlanul elvész az elavult gyártási folyamatokban, 
az elöregedett hővezetékekben. A rosszul szigetelt lakások, 
családi házak mind-mind túl sok energiát használnak el, amit 
az államnak kell biztosítania a fogyasztók részére. Ezért a kor-
mány támogatást ígér a lakások, családi házak szigetelésére, 
nyílászárók cseréjére. Hogy milyen formában, az most van na-
pirenden az illetékes szerveknél. Szerintem előbb a fogyasztók 
fejében kellene tudatosítani, hogy az ő zsebükről és egy hosszú 
távú befektetésről van szó. Hogy egy kis odafigyeléssel 20–25 
százalékos megtakarítást is el lehet érni. 

HA NÉGy TONNA szén helyett csak hármat, ha öt köbméter 
fa helyett csak négyet kell kifizetni, ez nagyon nem mindegy egy 
családnak. Most kell eldönteni és hozzáfogni az ajtók, ablakok 
cseréjéhez, a családi ház szigeteléséhez, hogy a következő fűtési 
szezon kezdetére elkészüljön. Az idő sürget! A nyár hamar el 
fog múlni. Aki teheti, használja ki az állami támogatást, bár-
mekkora is lesz az.

Higgyék el, megéri, jók a tapasztalataim e téren.
KoroKnAi Károly 

Megosztom a gondolataimat

Hogy ne ázzunk, és ne fázzunk

Május 13-ai számunkban beszélgetést közöltünk Mirko 
ZoriĆTYAL, a Temerini nyugdíjas egyesület elnökével. Most 
megszólaltattuk Ljubica rajčetićet, a Temerini Első Helyi Kö-
zösség nyugdíjas Egyesületének elnökét.  

Rekordidő alatt kelt el az idegenforgalmi minisztérium által nemré-
giben meghirdetett újabb húszezer üdülési utalvány, amely iránt most is 
az idősebbek körében volt a legnagyobb érdeklődés.

A Temerini Első Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesületének tagsága már 
a korábbi években is élt ezzel a lehetőséggel, tavaly több mint kilencvenen 
üdültek valamely szerbiai fürdő egyikében, az idén azonban a rövid határidő 
miatt csaknem húszan igényelték ezt. A jelenleg négyszáz tagot számláló 
egyesület tevékenységéről Ljubica Rajčetić elnököt kérdeztük. 

– Egyesületünk legfőbb feladata a tagság bővítése, ezt azonban csak 
abban az esetben érhetjük el, ha nyújtunk is valamit a számukra. Elsősor-
ban el kell látnunk őket tüzelővel és élelemmel például felvágottal, hal-
lal, mézzel és egyéb élelmiszerrel. Korábban az egészségházzal közösen 
szerveztünk vércukorszint-mérést, a járvány kirobbanása óta azonban az 
egészségügyi dolgozók leterheltsége miatt ezt szüneteltetjük.

A 29 ezer dinárnál kisebb ellátmánnyal rendelkező nyugdíjasok szá-
mára nemrégiben jelent meg a tíznapos ingyenes üdülésre vonatkozó pá-
lyázat, amelynek kitöltésében ugyancsak a rendelkezésükre állunk, hiszen 
szigorú kritériumnak kell megfelelniük a jelentkezés során. A nyugdíjasok 
zöme már felvette a védőoltást, így abban bízunk, hogy hamarosan jobbra 
fordul a helyzet, és folytathatjuk a korábbi munkát. Az egyesületben mű-
ködik az őszirózsa vegyeskórus, amely rendszeresen fellép a Durindón és 
a vajdasági kórusok szemléjén, két tekecsapatunk van, de a sakkozók is 
nagyon aktívak. Ha van rá mód, kirándulásokat szervezünk a tagságnak, 
és ami a legfontosabb, jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli nyugdíja-
sokkal. Gyakran járunk Mórahalomra, de más magyarországi településre 
is ellátogatunk – hallottuk az egyesület elnökétől. 

Azt is megtudtuk, hogy jelenleg négyszáz tagjuk van, ez a szám azon-
ban korábban sokkal nagyobb volt. Az elmúlt időszakban az idősek közül 
sokan távoztak az élők sorából, mások pedig még nem újították fel tagsá-
gukat. Az egyesületet három éve irányító elnökasszony bízik benne, hogy 
ismét visszatérhetnek a régi életükhöz, és a korábbi tevékenységi formák 
ismételt bevezetésével a tagok száma is megint növekedni fog.

ÁDÁM Csilla

Nyugdíjasok hírei

Akkor, ha nyújtunk is valamit
Beszélgetés Ljubica Rajčetićtyel, a Temerini Első 
Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesülete elnökével

A Temerini Első Helyi Közösség nyugdíjas Egyesületében hét-
főn, kedden és csütörtökön délelőtt fogadják a nyugdíjasokat.

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
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Pénteken, 2021. május 28-án  ismét könyvbemutatót tartunk a tájház-
ban. Ezúttal Wendelin Gruber A vörös sárkány karmai között c. memo-
árját mutatjuk be. Alcíme: Tíz év Tito uralma alatt. Szerzője egy bácskai 
(szentfülöpi) származású jezsuita atya, aki 1946-ban életét kockáztatva 
bejárta a partizánok által a második világháború végén létesített legna-
gyobb megsemmisítő táborokat, és az elsők között adott hírt a világnak 
az ott tapasztalt borzalmakról. (A gádori – gakovói – táborban az ő szülei 
is éhen haltak.) Tevékenységét, melynek során többször az életével ját-
szott, a kommunista rendszer nem nézte tétlenül, egy év múlva az OZNA 
letartóztatta, majd 1948-ban egy újvidéki kirakatperben mint „vatikáni 
kémet” tizennégy esztendei börtönbüntetésre ítélte, ahonnan Konrad 
Adenauer nyugat-német szövetségi kancellár közbenjárására 1955 kará-
csonyán szabadult. A rendkívül érdekfeszítő, adatokban gazdag könyvet a 
Keskenyúton Alapítvány jelentette meg. Budapesten nem sokkal a korona-
vírus-járvány elhatalmasodása előtt mutattuk be igen nagy sikerrel, ám a 
Délvidékre, érthetőn, csak most sikerült elhoznunk. Minden, a téma iránt 
érdeklődő olvasónak és kutatónak érdemes elolvasni a jól szerkesztett, 
jegyzetanyagában talán még az eredeti német kiadásnál is részletesebben 
adatolt könyvet.

A bemutató előtt, mely délután 5 órakor kezdődik, Cseresnyésné Kiss 
Magdolna ünnepélyesen átadja a Keskenyúton Alapítvány emlékplakettjét, 
amit ezúttal a temerini Szabó család érdemelt ki. 

Mindenkit szeretettel várunk!
CS. B.

Könyvbemutatók

A vörös sárkány 
karmai között

Hold a nyári égen
A temerini tájház TAKT alkotóházában csütörtökön bemutatták Csorba 

Béla gondozásában Kováts Antal (1881–1931) egykori tanító, költő és 
újságíró feledésbe merült, mostanáig nem megjelent verseinek válogatá-
sát, Hold a nyári égen címmel. A ma is aktuális üzeneteket tartalmazó 
kötet negyvennyolc versből áll. A könyvbemutató közönsége az érdekes 
történetek mellett meghallgathatta Balogh Sándor tolmácsolásában 
Kováts Antal Európa, hálátlan Európa című versét.

Csorba Béla elmondta, hogy Kováts Antal egyes szerzeményeinek 
feledésébe merülésének több oka is volt. Szerinte nem tartozott a kor-
szak meghatározó, délvidéki költői közé, valamint a 19. századi irodal-
mi hagyományok folytatója volt még a trianoni békediktátumot követő 
időkben is.

– A múlt század húszas éveinek vajdasági magyar irodalmát az avant-
gárd törekvések határozták meg, ezekkel szemben pedig Kováts többször 
is szembefordult. Ennek ellenére újságíróként ezek az avantgárdista írók 
sok esetben a barátaivá váltak. A magyarság elnyomása és a kisebbségi 
öntudat mégis közös nevezőre hozta ezekkel az írókkal – véli Csorba.

Hozzátette, hogy a költő trianoni traumával kapcsolatos verseit a kortár-
sak sem ismerhették meg, ugyanis a korabeli cenzúra nem engedte volna 
meg, hogy ezek az alkotások napvilágot lássanak. Kiemelte, hogy ezekre a 
versekre Kováts Antal hagyatékának kutatása közben bukkant rá, és most 
sikerült ebben az összefoglaló kötetben megjelentetni őket.

F. D.

Szerbiai oltási igazolás 
 Az új lehetőség, a digitális oltási igazolvány elérhetősége még nem 

mindenki előtt ismert, de sokan üdvözlik a kezdeményezést. Elsősorban az 
utazni vágyók fűznek hozzá nagy reményeket. Ez a digitális dokumentum 
a védőoltások felvételének, valamint a különböző koronavírus tesztelések 
eredményeinek igazolására szolgál, elektronikusan van hitelesítve, így 
nem lehet hamisítani – állítják az illetékesek. A zöld digitális igazolás 
lekérése az euprava.gov.rs portálon történik. Akinek itt még nincs fel-
használói fiókja, annak először regisztrálnia kell. Be kell jelentkezni az 
oldalon, és a Digitalni zeleni sertifikat lehetőségre, majd pedig a Pokreni 
uslugu (szolgáltatás indítása) gombra kell kattintani.

A regisztrációhoz ki kell tölteni az adatlapot, megadni a nevet és a 
személyi számot, majd csatolni az igazolvány vagy útlevél fénymásolatát 
vagy fényképét. Meg kell adni a dokumentum számát is, a felhasználói 
név pedig az e-mail cím lesz, amit használunk. A jelszó megadása után 
regisztrálhatunk. Ezután az e-mail címünkre érkezik egy levél, amin 
keresztül megerősíthetjük a megadott adatokat. A regisztráció után, ha 
kiválasztjuk a digitális igazolás szolgáltatást, ki kell választanunk, hogy 
utazásra szándékozzuk-e használni. Ha igen, akkor a személyi szám 
mellett fel kell tüntetni az útlevél számát is. 

A szerb mellett angolul és kínaiul is feltüntethetők az adatok. A szük-
séges adatok bevitele után az igazolás megérkezik a megadott címre. A 
dokumentum használható számítógépen és mobiltelefonon keresztül is. 
A feltüntetett QR kódon keresztül az illetékes határrendészeti szervek el-
lenőrizhetik a védőoltásra és az elvégzett tesztekre vonatkozó adatokat. Az 
utazási irodák, és az idegenforgalmi szektorban dolgozók általában úgy 
látják, hogy a tömeges immunizáció és az igazolás a védőoltás felvételéről 
nagy előrelépés. Az emberek szeretnének utazni, megelégelték a korláto-
zásokat, és ezáltal újra lehetőségük lesz kimozdulni. (Pannon RTV)

Magyar vakcinaigazolás
A Szerbiában felvett oltás után is kérhető
Az a magyar állampolgár, aki Szerbiában kapta meg a koronaví-

rus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, 
s erről Szerbia által kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, 
díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

 • Bármely magyarországi kormányablakban személyesen, 
vagy 

• Ügyfélkapun keresztül. Ügyfélkapu-hozzáférés a Szabadkai 
Főkonzulátuson nyitható. Munkanapokon a +381 24 626 355 tele-
fonszámon szükséges jelentkezni. (Az Ügyfélkapu a magyarországi 
hivatalos ügyintézésre szolgáló internetes honlap.) Ügyfélkapu meg-
nyitását követően az ügyfelek saját maguk számára elektronikus úton 
igényelhetik a magyar védettségi kártyát.

Az elektronikus felületen a kérelemhez csatolni kell a külföldi 
hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, 
az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányá-
ban más idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, 
hogy az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag 
típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és 
helyét – emlékeztet a szabadkai magyar főkonzulátus közlésében.

A kérelemhez a kérelmezőnek meg kell adnia: • a személyazo-
nosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazo-
nosítóját • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) 
• ha rendelkezik TAJ számmal, akkor azt is.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság – az igazolás meg-
felelősége esetén – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
honlapon rögzíti. A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar 
állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.

Oltakozzon Ön is 3000-ért
Emlékeztetőül: Szerbia 3000 dináros pénzbeli támogatást ad min-

denkinek, aki május 31-ig felveszi legalább a védőoltás első dózisát. Erre 
a lehetőségre június elsejétől 15-ig lehet majd jelentkezni, ugyanott és 
ugyanúgy, mint ahogy a 60 eurós támogatás esetében kellett. A nyugdí-
jasoknak és a szociális segélyre jogosultaknak nem kell külön jelentkez-
niük. A pénzösszeget június 12. és 20. között fogják átutalni. A vakcina 
fajtájától és a felvétel időpontjától függetlenül mindenki megkaphatja 
majd ezt a támogatást. (Pannon RTV)
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Április közepén tartották meg a Tan-
tárgyháló elnevezésű verseny döntöjét, 
amelyen ZAKinSZKY regina, a Kókai imre 
Általános iskola 7. a osztályos tanulója a 

második díjat érdemelte ki. A diákok a 
saját kutatásaikkal pályázhattak. Regina A 
karantén hatása a hetedik osztályos diákok élet-
módjára témát dolgozta fel a saját kutatá-
sában. Az időszerű kérdéssel foglalkozó, 
alapos munka méltó elismerésben része-
sült. A regina a kortársaival is ismertette 
munkáját, a beszélgetés ezután készült a 
céltudatos és szorgalmas diáklánnyal.

– Másodszor jelentkeztem erre a versenyre, 
amely három fordulóból áll. Először beküldtem 

az ötletterv témáját. Miután a bizottság ezt elfo-
gadta, nekiláttam a munkának. Tanulmányt kel-
lett készítenem a témáról. Miután elvégeztem a 
hosszadalmas és sok energiát igénylő feladatot, 
jogot szereztem a döntőben való részvételre. Itt 
prezentáció, vagy egyéb, ötletes formában kellett 
bemutatnom a kutatásom eredményét a zsűri-
nek és a többi versenyzőnek. A járvány miatt a 
döntő az idén online formában zajlott.

• Miért ezt a témát választottad?
– Kaptunk néhány alaptémát, köztük volt a 

karantén is, ezek közül lehetett választani. Én 
mindig is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy 
igaz-e a felnőtteknek az az állítása, miszerint a 
kamaszok nagyon rossz életmódot folytatnak. 
Mivel én is kamasz vagyok, úgy gondoltam, hogy 
a téma közel áll hozzám. Jónéhány kérdésre 
szerettem volna választ kapni, és úgy érzem si-
került is. 

• Hogyan folyt a munkád?
– Mindenekelőtt tervet készítettem, utána 

forrásokat kerestem, keresgéltem az interneten, 
könyvekben, videókban. Igyekeztem minél több 
forrást felkutatni, majd szelektáltam őket. Végül 
kérdőívet állítottam össze az iskolám hetedik 
osztályos tanulói számára, akik velem egyko-
rúak. Valójában, ugye, ők voltak a célcsoport. 
Ez volt a saját kutatás. Legvégül összevetettem 
és összegeztem a kapott válaszokat, és legvé-
gül befejező, végkövetkeztető résszel zártam 
a dolgozatot. 

• És milyen eredményre jutottál?
– Egyértelműen megállapítható, hogy a he-

tedikes diákok életmódjára negatív hatással volt 
a karantén. A járványt megelőzően is nagyon so-
kan voltak, akik állandóan a számítógépükkel 

Zakinszky Regina dolgozatával második díjas lett

A karantén hatása a 
hetedikesekre 

és a mobiltelefonjukkal voltak elfoglalva. A 
karantén idején ez az állapot tovább romlott. 
Szinte kétszer annyi időt töltöttek el az emlí-
tett eszközök haszálatával a kortársaim, mint 
a járvány előtt. Nagyon lesújtó eredményeket 
kaptam, de én úgy érzem, hogy ezen nagyon 
könnyen változtatni lehetne. 

• Kortársaid hogyan fogadták a pre-
zentációdat?

– Úgy érzem, hogy érdeklődőek voltak, hi-
szen elsősorban róluk szólt a munkám. Maga 
a téma is nagyon időszerű, ami bizonyára hoz-
zájárult a dolgozatom eredményességéhez. 
Remélem, sikerült felhívnom a figyelmüket, és 
a jövőben mellőzni fogják a számítógépek és 
az okostelefonok használatát, már amennyire 
ez lehetséges az adott helyzetben. 

A Tantárgyháló versenyen Regina mellett, 
Lukács Juli és Orosz Lúcia 8. b osztályos ta-
nulók is kitűnően szerepeltek, ők A genetikus 
mint varázsló című munkájukkal a jövőbemu-
tató technikák fürkészéséért járó különdíjat 
érdemelték ki.

T. D.

Reménykedtem, hogy bejutok a ver-
seny döntőjébe. Mivel tavaly is próbálkoz-
tam ugyanitt, volt már némi tapasztalatom. 
Megfogadtam a szakmai zsűri akkor adott 
tanácsait, és ezúttal jobban összpontosítot-
tam. Tavaly a Bács-ér (Krivaja) folyócskával 
foglakoztam, ugyanis nagyon szennyezett 
a víze. Vízminőségi vizsgálatokat végeztem 
a folyó különböző helyeinél, hogy megálla-
pítsam, mennyire szennyezett. A kutatás-
ba azonban kevesebb időt fektettem, mint 
most ebbe. Az idén jobban odafigyeltem, 
noha igyekeztem mindent egyedül végez-
ni. Amikor valami nem volt teljesen világos, 
kikértem a biológia tanárnő véleményét, aki 
a mentorom volt.

Zakinszky Regina előadását tartja

A 97 éves Henry Kissinger megosztotta 
gondolatait a legnagyobb globális kérdések-
ről, és szerinte a legfontosabb veszélyforrás 
jelenleg az Egyesült Államok és Kína között 
fokozódó feszültség. Úgy látja, hogy ha ez 
tovább fokozódik, nagy baj lehet belőle. A 
Kínával való viszony elmérgesedése szerin-
te ezért nemcsak Amerika, hanem az egész 
világ legnagyobb problémája.

– Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor 
egyfajta hidegháborús helyzet alakul ki Kína 
és az Egyesült Államok között – mondta 

a Nobel-békedíjas diplomata, aki a 70-es 
években nemzetbiztonsági tanácsadó és 
külügyminiszter is volt Richard Nixon kor-
mányában, és fontos szerepet játszott a 
Kínával való forrósodó viszony diplomá-
ciai rendezésében. Kissinger szerint már 
az atomfegyverkezés is hatalmas veszélyt 
jelentett az emberiségre nézve, de ezt meg-
sokszorozta az utóbbi évtizedek rohamos 
technológiai fejlődése, különös tekintettel 
a mesterséges intelligenciára, amelyben 
mindkét ország vezető hatalom.

A emberiség, történelme során először 
elérte azt a pontot, hogy képes belátható 
időn belül eltörölni önmagát a Föld szí-
néről. A technológiánkkal olyan erők bir-
tokába kerültünk, amiről még hetven év-
vel ezelőtt sem mert volna senki álmodni 
– mondta a McCain Intézet rendezvényén 
tartott előadásában Kissinger, aki szerint 
kettős megközelítésre van szükség. Egy-
részt Amerikának szilárdan ki kell állnia 
az alapértékei mellett, megkövetelni Kína 
tiszteletét, emellett azonban folyamatosan 
keresnie kell a párbeszédet és az együtt-
működés lehetőségeit. 

Azt nem mondom, hogy a diplomácia 
mindig eredményre vezet. (…) Ez a komplex 
feladat áll előttünk. Senkinek sem sikerült 
eddig tökéletesen kivitelezni. (theguardian.
com, 24.hu)

Egy kis nagypolitika

Henry Kissinger véleménye
A veterán politikus szerint világpusztulással fenyeget 

Amerika és Kína közötti feszültség elmérgesedése
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Merkovity Annának régóta dédelgetett 
álma vált valóra, amikor felvették az újvidé-

ki Isidor Bajić zeneiskola hegedű szakára. 
Számára nem volt kérdés, hogy az itthoni to-
vábbtanulás mellett dönt, hiszen mint mond-
ja, ebben az életévben rendkívül fontos az, 
hogy ne szakadjon el a szülőktől és a család-
tól. A végzős fiatal keveset jár szórakozni, azt 
vallja, ennél sokkal fontosabb kötelezettségei 
vannak, szívesebben tölti idejét szeretteivel 
és a barátokkal, de a hobbijának is sok időt 
szentel. Arra a kérdésre, hogy hogyan írta át 
a mindennapokat a járvány, azt válaszolta, 
ez leginkább az online oktatásban nyilvánult 
meg, hiszen ennek következtében nem talál-
kozhattak egymással. Mára ez már valame-
lyest megváltozott, így kétnaponta bejárnak 
az iskolába. Anna nyaranta táborokba jár, a 
nyári szünidő ideje alatt szinte alig van otthon, 
így rosszul érinti az, hogy a nagyobb rendez-
vényekre e jelen körülmények között nem 
kerülhet sor. 

Az ugyancsak nyolcadikos Papp Esz-

ter számára fontos az, hogy új környezetet 
és társaságot ismerjen meg. Tavaly egy téli 
tábor során ismerkedett meg a zentai Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium programjával, 
amelybe azonnal beleszeretett. Májusban si-
keresen felvételizett a matematika szakon, 
így szeptembertől a zentai középiskolában 
folytatja tanulmányait. ő sem részesíti a szó-
rakozást előnyben, sokkal inkább a kisebb 
baráti összejöveteleket kedveli, ilyen alkal-
mak során beszélgetnek, kártyáznak, filmet 
néznek. Esztert megviselte a járvány, ugyanis 
az iskolában két csoportra osztották őket, és 
az osztály felét szinte nem is látja. Szerinte a 
fél óra kevés ahhoz, hogy kellőképpen elsajá-
títsák a tananyagot. Azon lelkes fiatalok közé 
tartozik, akik azt szeretnék, hogy újra 45 per-
ces órákat tartsanak a tanárok.

Lukács Juli sem szeretné elhagyni az or-
szágot, itt, Vajdaságban próbál meg érvénye-
sülni, új dolgokat átélni és megtapasztalni. A 
szórakozást illetően ő is annak a híve, hogy 
otthon, kisebb társaságokban töltsék el a hét-
végét. Mint mondja, generációjukat igencsak 
megviselte a járvány, voltak hullámvölgyek, de 
sikeresen vették az akadályokat, az iskolában 
együtt töltött időt pedig megpróbálták érde-
kesebbé és színesebbé tenni. 

orosz Lúcia határozott a továbbtanulást 
illetően, már korábban eldöntötte, hogy zene-
iskolába íratkozik. Sokat gyakorolt, a felvételin 
sikeresen vette az akadályokat, szeptembertől 
az újvidéki zeneiskola 
tanulója lesz a temerini 
végzős. Sajnálja, amiért 
a járvány miatt elma-
radtak a kirándulások, 
és az egyéb utazások, 
ezáltal sokkal keve-
sebb közös élménnyel 
gazadagodtak. 

Majoros Lara azt 
tervezi, hogy gimna-
zista lesz szeptember-
től. Mint mondja, nem 
azért döntött emellett, 
mert még nem tudja, 
hogy mi szeretne len-
ni, ha felnő, sokkal 
inkább ez a középis-
kola készíti fel arra az 

A közművállalat (JKP) közlése szerint 
vasárnap a szokásos rendben megtartják 
a temerini vásárt.

Merkovity Anna (a képen jobbról, mellet-
te a bérmaszülő) vasárnap bérmálkozott, 
ugyanis a bérmálás napján betegsége mi-
att nem járulhatott a szentséghez

Hova tovább nyolcadik után?

egyetemre, amelyre később felvételt szeretne 
nyerni. Szeret olvasni, történeteket kreálni, 
amit aztán papírra is vet. Éppen ezért úgy gon-
dolja, hogy Magyar Tanszék lenne számára a 
megfelelő ugródeszka, ami után akár újság-
író vagy fordító válhat belőle. A tizenöt éves 
lány szerint a járványhelyzet a lehető legrosz-
szabbkor következett be, az osztályok ugyanis 
nyolcadikban kovácsolódnak össze igazán. A 
létszám megfelezésével döbbentek rá arra, 
hogy milyen jó volt, amikor még mindannyi-
an együtt voltak. 

Varga Dániel az IT-szak felé kacsingat, 
így azt tervezi, hogy az óbecsei Műszaki Kö-
zépiskolában folytatja tanulmányait. Ezmellett 
azonban a földművelés is érdekli, így erre is 
szeretne időt és energiát fordítani. Azt vallja, 
az IT szakma hátránya, hogy sokat kell a szá-
mítógép előtt ülni, ami hosszú távon ártalmas 
lehet, valamint mindig más diktálja a tempót, 
éppen ezért a földműveléssel szeretné ezt a 
szakmát párosítani. Jelenleg nem fontolgatja 
az elköltözést, hiszen itthon mindene meg-
van: földek, a család, a barátok és a barátnő-
je. Korosztályától eltérően Dániel nem sokat 
jár szórakozni, ha azonban kikapcsolódásra 
vágyik, egy házibuli igazalmas élményt nyújt 
számára. Úgy látja, hogy a járványhelyzet nem 
viselte meg különösképpen azt a generációt, 
amelybe ő is tartozik, az online oktatás szerin-
te felfrissülést hozott a tanügybe. Az interneten 
keresztül egyszerűbb volt a tananyag elsajá-
títása, nem kellett bejárni, így több idő jutott 
az alvásra.

ácsi

A világjárvány és az ezzel járó gyökeres változások a fiatalok életére is rányomták 
bélyegüket. Módosult az oktatás eddig jól bejáródott menete, ezzel párhuzamosan 
a szórakozási lehetőségek is beszűkültek. Ezen hátráltató körülmények ellenére 
azonban a temerini nyolcadikosok terveznek, elmondásuk szerint mindent meg-
tesznek álmaik megvalósítása érdekében azért, hogy boldog és kiegyensúlyozott 
felnőtt váljon belőlük. 

Vasárnap vásár

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.
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Végzős általános iskolásokkal beszélgettünk
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Fénykép Betyárral és nagyapával
NéHÁNy KLIKK, éRINTéS éS CSÚSZTATÁS az okostelefonunkon, és máris a közös-

ségi oldalunkra posztoltuk a fotónkat. A feltöltéssel szinte egy időben minden ismerősünk 
láthatja Kanadától Ausztráliáig és Fokföldtől Lappföldig. Azaz ismerőseink lakhelyük 
földrajzi helyétől függetlenül figyelemmel kísérhetik, hogy velünk éppen mi történik, mi-
lyen esemény, családi ünnepség részesei vagyunk. Már mi is megfeledkeztünk arról az 
időszakról, amikor nem volt ennyire egyszerű, kézenfekvő és mindenki számára elérhető 
a fotózás. Nagyszüleink, szüleink fotóstúdióban fényképezkedtek, vagy a fontos családi 
esemény színhelyére hívták ki a fényképészt. S bizony a fényképekre, amelyek kezdetben 
csak fekete-fehérek voltak, huzamosabb időt kellett várni.

ANyAI NAGySZüLEIM IS SZERETTEK fotóstúdióban fényképezkedni, de évente-két-
évente egyszer, de ha régen nem látott vendégük volt, mindig tartottak családi fotózkodást. 
Ilyenkor a közelben élő Banko Pál, Palkó bácsi érkezett hozzánk, és olyan felvételeket 
készített, amelyek megörökítették az ünneplőbe öltözött családtagokat, de a gazdasági 
udvar minden szegletét és háziállatját, beleértve a házi kedvenceket is. Így történhetett 
meg, hogy tükörbársony ruhában, hatalmas masnival a lófarokba kötött hajamban nagy-

apámmal pózolok a nyugodtnak éppen nem mondható, Betyár nevű lóval. de készültek 
olyan fotók is, amelyeken a külföldi vendégek baromfit etettek, vagy csodálták a néhány 
hetes kisborjút, kismalacokat, simogatták a nyári islállóban békésen kérődző fejőstehe-
net stb. Nagyon szerettem és élveztem az ilyen fotózásos családi napokat, amelyeknek 
fénypontja a közösen elfogyasztott ebéd és az előző fotózás emlékeinek felidézése, a két 
időpont fontos eseményeinek, történéseinek elmondása volt.

ILyENKoR NAGyAPÁM, aki ízesen tudta előadni a történeteket, többek között fel-
idézte Betyárral kapcsolatos kalandjait, kalandjainkat is. Nagyon szerettem nagyapámmal 
kocsikázni. Ha csak azért ment ki a határba, hogy megnézze, hogyan kelt ki a kukorica, 
kellett egy kocsiderék misling a szarvasmarháknak, vagy egyszerűen csak meg kellett 
jártatni a lovat, általában vele tartottam. Akkoriban még nagyon gyér forgalom volt a 
Temerin és Gospođinci közötti kőúton. Az Újföldnek nevezett határrészbe tartva egy 
ideig ezen az úton haladtunk, majd – ha jól emlékszem – a Fogarasi-féle gyümölcsösnél 
lefordultunk jobbra és a dűlőúton folytattuk utunkat a parcelláig. Betyár nyugodtan ha-
ladt a kövesúton, nagyapám pedig folyamatosan mesélt nekem, és közben nézelődtem. 
Ha véletlenül több autó is elkerült bennünket, illetve az ellentétes irányból jövet elhaladt 
mellettünk, akkor Betyár gyors vágtába kezdett. Ilyenkor nagyapám karjába kapaszkod-
tam, de sohasem féltem, mert tudtam, hogy ő mindig ura a helyzetnek. Természetesen 
a meséléssel szünetelt, mert a „vezetésre” összpontosított, másrészt a kövesúton úgy 
zörgött a parasztkocsi, hogy képtelenség volt a zajt túlkiabálni. Az ilyen „száguldások” 
tették felejthetetlenné a parasztkocsin való utazásaimat.

A GéPJÁRMűVEK SZÁMÁNAK gyarapodásával, Betyár kiöregedésével már ritkultak 
a kocsitúráink és végül megszűntek. Nagyapám eladta a lovát, de sohasem váltotta fel 
traktorra. Annak vezetéséhez a tudás mellett már engedély is kellett. Korára hivatkozva 
már nem vállalta a tanulást, vizsgázást. Így került pont egy izgalmas életszakaszra és 
kezdődött egy újabb, a kerékpáros időszak.

mcsm

Eltűnt temerini tanyavilág

146. Fuszko Ferenc tanyája. – Az 1972-es tagosítás 
alkalmával a szövetkezet a tanyával rendelkező kertészlaposi 
gazdákat a Bánomban, a tanyanélkülieket pedig a Tullabarán 
kárpótolta. Egyedül Fuszkoék kaptak a kertészlaposi határ-
részben elvett földjükért cserébe az Újföldekben 17 holdat 
egy tagban 4,7 kilométerre a falutól. 

Ferenc miután megnősült apja falusi házában önállóan 
gazdálkodott, azonban hamarosan bebizonyosodott, hogy 
a két paraszt család számára szűkös a falusi porta. Az ifjú 
gazda 1973-ban úgy döntött, hogy a cserébe kapott újföldi 
szántójára tanyát épít. Az épülőfélben lévő tanyaépületre 
kénytelen volt elkészíteni a tervrajzot is, mivel abban az 
évben buldózerral döntötték le azokat a tanyákat, amelyek 
nem rendelkeztek építési engedéllyel. 

A szoba-konyhás kis tanyát és a tíz szarvasmarha befo-
gadására képes istállót csupán két évig élvezte. Nem látta 
tovább értelmét a tanyai életnek. Akkor már, aki csak te-
hette, „menekült” a faluba. 

A Kiszomborban vásárolt telken épített magának gazdál-
kodásra alkalmas családi házat. A tanya mára nyomtalanul 
eltűnt. Adatközlő: Fuszko Ferenc sz. 1941. 

147. Kurczinák András tanyája. – Kurczinák András 
miután 1957-ben eladta az Arany János utcai házát, a komló 
dűlői 6,5 holdnyi birtokára egy 10m x 7m alapterületű szo-
ba-konyás tanyát épített azzal a céllal, hogy földműveléssel 
és állattenyésztéssel foglalkozzon.

A saját földje mellé a négy hold árendált földet lovakkal 
művelte. A talaj a tanya körül vizenyős volt, úgyhogy többször 
megesett, hogy kénytelenek voltak zsákba törni. A család 
részére két tehenet is tartott, hiszen legelő volt bőven. A 
fölösleg tejterméket Goszpodincán értékesítették.

„Télen tusával tüzeltünk. Tavasszal, amikor megtör-
tént a tusaszedés, behordtuk a tanyaudvarba, ott kúp 
alakúra összeraktuk a tövével kifelé, ahogy a csutkát is 
össze szokták rakni, majd 2-3 centiméter vastag sárréteg-
gel betapasztottuk. Mikor a sár megszáradt, bemeszeltük, 
hogy az idő ne tegyen kárt benne. Úgy állt mindaddig, 
míg nem kellett tüzelni.”

Kurczinákék négy fia közül mindenki állami munkába 
állt, a római sáncok közvetlen közelében épült tanyára senki 
nem tartott igényt. 1972-ben miután elkészült az Október 
23. utcában a családi házuk, hazapakoltak, a tanyát pedig 
lebontották, melyből hírmondó sem maradt.

Adatközlő: Kurcinák László sz. 1945.
148. Kurczinák Sándor tanyája. – A szomszéd 

Kurczinák András tanyagazda Sándor nevű fia miután meg-
nősült, feleségével elállt harmadosnak. A megspórolt pénzből 
vásárolt két hold földet, majd, amikor 1960-ban megnyerte 
a lottón a főnyereményt, édesapja tanyája közelébe vett még 
három hold földet, a közepébe pedig egy szoba-konyhás 
tanyácskát épített.

Hozott ki a szövetkezetből továbbnevelésre bikákat, de 
azon az évben nem volt semmi haszna. Földje is kevés volt 
ahhoz, hogy abból a családját el tudta volna tartani. Elhatá-
rozta, hogy beáll pincérnek. A tanyáról mindennap bejárt 
Újvidékre nagybátyja kocsmájába felszolgálni. A kettős életet 
azonban nem sokáig bírta, tíz év sem telt el, és a család a 
Kókai Imre utcában épített házukba költözött, a tanyát pedig 
nagyon gyorsan lebontották. 

Adatközlő: Kurcinák László sz. 1945.
ÁDÁM István

(VÉGE)

Az újföldi tanyák (10.)
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Szerelési munkálatok folynak a templom hajójában és 
toronyában. A hajónak nevezett belső tér ablakpárkányán 
szakszerűen, csatornákba helyezték a szentmise közvetítés-
hez felszerelt kábeleket. A templom belső kivilágításának 
második szakasza ezzel befejeződött. Hártamaradt még 
néhány fényforrás felszerelése. 

A templom külső meg-
világításán dolgozva, az óra 
fényeinek cseréjénél kide-
rült, hogy a kábelek és a 
foglalatok az idő következ-
tében tönkrementek, néhány 
helyen szétégtek, nem len-
ne szabad úgy hagyni, ki kell 
cserélni őket. 

Az óraszerkezet emiatt 
már néhány napja áll. Ahhoz 
hogy a munkálatokat elvé-
gezhessék, és biztonságosan 

rá lehessen lépni a harangok 
fölötti padlózatra, szükséges 
megfelelő állapotba hozni azt, 
mert jelenleg hiányos és bal-
esetveszélyes. Ez a munka most 

Munkálatok 
a templomban és a toronyban

A különös nézőpontból, fentről lefelé fotózott képen láthatók az új, bizton-
ságos járást szavatoló staflik. A jobb alsó sarokban egy harang látható.

A párkányokra helyezték el a műanyag csatorná-
kat, amelyekben a kábelek futnak

A templomtorony belsejét ábrázoló felvétel azon a ponton készült, ahol az 
óra elhelyezkedik. A középen látható dobozszerű szerkezet „osztja szét a 
pontos időt” négy felé az óralapokra.

A felvétel szintén a 
templomtorony belse-
jét ábrázolja. A felső 
rész az a téglából épí-
tett magasítás, amely a 
kupola felhelyezésekor 
készült.

Egyházközségünk életéből

folyamatban van, a képen már látható a staflikból elkészült 
kis új rész. Egyébként ezen a szinten látható a toronynak az a 
része is, amelyet az 1950-es években falaztak hozzá, amikor 
is az új kupolát felhelyezték.

A plébánia facebook bejegyzése alapján
D

Megújított fogadalom
A Miasszonyunk Világi Rendjének tagjai évente megújítják fogadal-

mukat, így pünkösdhétfőn az ünnepi szentmisén a Szent Rozália-plébá-
niatemplomban Vicsek Mária Lívia, a Miasszonyunkról Nevezett Bácskai 
Nővérek általános főnöknőjének jelenlétében a tagok ismételten elkötelez-
ték magukat a szerénység, a tisztaság és az engedelmesség megtartására. 
Valójában a világi rend tagjai családosok és egyedülállók közössége, akik 
világi állapotukban megmaradva, keresztény hivatásukat a maga teljessé-
gében megélve vállalnak szolgálatot az egyházközösségben.

A lelkünk az, amit ápolni kell, vagy kellene... És ahogyan pünkösdkor 
a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, az azt követő napon pedig 
Máriát, az egyház anyját ünnepeljük, így a Szűzanya tiszteletére megtartott 
szentmise jó alkalom volt nemcsak a tagok, hanem a hívek számára is a 
lelki felfrissülésre, a megújulásra.

Ft. Szöllősi Tibor atya, Ft. Sáfrány dávid káplán, Lívia tisztelen-
dő anya a világi rend tagjaival Ö. E.
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A DÉL-BÁCSKAI MAGyAROK még ismerik, sőt az idősebbek hasz-
nálják is a közigazgatásilag Újvidékhez tartozó, és hivatalos nyelven 
Rimski šančevi-nak nevezett kis településrész és vasúti megállóhely 
magyar nevét: Vaskapu. Kár volna, ha kiveszne a használatból, 
hiszen egyike azon helyneveinknek, amelyek eredete régi korokig 
visszavezethető.

Magyar kutatók körében a vaskapu-kérdés nem először merült 
fel, ismereteim szerint Baski Imre turkológus foglalkozott vele a 
legkimerítőbben Csagircsa című, török és magyar névtani tanul-
mányokat tartalmazó, Karcagon 2007-ben megjelent könyvében. 
A tudományos érdeklődés indokolt, hiszen magyar nyelvterületről 
– mondjuk úgy, hogy az Ausztriával határos Vas megyétől a Székely-
földig – Baski Imre 81 Vaskapu-t dokumentált, plusz még három 
Dömörkapu-t is, ami jelentéstanilag ugyanaz, tekintve, hogy az 
alapját képező demir~temir~tömör a különféle török nyelvekben 
vasat jelent. (Ugyanezen honfoglaláskori türk szótő Temerin nevé-
nek magja is.) A Dömörkapuval alaktanilag és/vagy jelentéstanilag 
rokonítható Demirkapi, Temir-Kapu, DamirQabu stb. is van 
Baski jegyzékében huszonhárom, a Tigris folyótól és a Kaukázustól 
egészen Macedóniáig (Demir kapija), sőt Hindusztánig és Algériáig, 
köztük a számunkra Vaskapuként is ismert orsovai Al-Duna szaka-
száig (Demir Capi). A Vaskapuk közül három található szűkebb 
szülőföldünkön. Bácskossuthfalván (Moravicán) egy völgyet hívtak 
Vaskapunak, illetve a szerbek Demir-kapijának. Borovszky megye-
monográfiája szerint „…összefüggésben lehet valamely földvárral, 
mely egykor e tájon volt.” 

A másik Vaskapu (opidum Wasckapw) 1461-ben mezővá-
rosi rangú kisebb település lehetett, de már az 1332-37-es pápai 
tizedlajstromban is szerepel, egy 1528-ban készült térkép alapján a 
Duna mentén, Bánostorával szemben, a mai Cséb (Čelarevo) kör-
nyékén volt. (Vö. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában II., Bp., 1894.)  A harmadik Vaskapu létét Baski Imre Bá-
lint Sándor Szegedi szótárának adatával támasztja alá, e szerint egy 
magyarkanizsa–horgos-i út menti, két nagyobb homokdomb közti 
kocsma. E helynévről tulajdonképpen már Iványi István is tudott, 
egy 1765. évi okmány alapján említi: „…Vaskapu van Martonos 
és Horgos között a szeged-kanizsai uton Horgostól keletre egy ha-
lom és csárda Vaskapu másképen Demerkapia és ezalatt Kun-tó.” 
(Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára I., Sza-
badka, 1909.) Idézett munkájában Iványi azonban említ még egy 
adatot. „A nagy vagy magasabb római sáncok rendes nagy átjáró-
ja Járek határában is Vaskapunak mondatik.” Munkája második 
kötetében közvetve ismét érinti a római sáncok átjáróját a Kapia 
címszó alatt, de itt már a magyar névváltozatot nem említi: „…
puszta Járektól keletre, római sáncok keleti oldalán; s pedig fölül 
van puszta Magócs vagy Veliki Kapia, alatta puszta Verkalovo vagy 
Mali Kapia. (Lipszky térképén). – Kapia pusztát egy 1770. évi ha-
tárjárás is felemlíti.”A nagy római sáncon nyíló mindkét kapu fel 
van tüntetve Magyarország Első Katonai Felmérése (1782 – 1785) 
térképén is: a Wielky Kapia Járek közelében, ezen át vezet a kátyi 
út, a Mala Kapia ettől jóval délebbre, egyvonalban a temeriniek 
által – pirosra festett tornya miatt – Vörös-templomnak nevezett 
csenei pravoszláv templommal.

A temerini magyarok Vaskapuja azonban nem azonosítható 
egyik bejárattal sem, noha a kisebb viszonylag közel van a későb-
bi vasútállomáshoz és környékéhez, azonban éppen annak nincs 
nyoma, hogy ezt az átjárót valaha is a „vas” jelzővel illették volna. 

Figyelemre méltó, hogy a 18. század végi térképre már be van raj-
zolva a közeli lőporraktár (még az 1970-es években is hasonló volt 
a funkciója, létrejötte idején – szüleink, nagyszüleink nemzedéke 
csak Puskaporosnak hívta), sőt már működött az út menti csárda 
is, amelyre kétszáz év után, úgy látszik, mostanság tesznek végleg 
lakatot. Egy pillanatra képzeljük magunk elé az újvidékre gyakran 
utazó temeriniek előtt jól ismert helyet: kelet felől az egykor rend-
szeresen kiöntő Duna árterülete s az ún. Vuković-sziget – a folyó 
hullámai néha az Újvidékre vivő országút szélét mosták, szemben 
pedig a jóval magasabb, ma már jórészt beépített löszmagaslat. 
Találkoztam már olyan feltevéssel is, hogy a 13. században itt állt a 
Gertrudis királyné elleni gyilkosságot szervező nagyúr, Törefi Péter 
(a Bánk bánból ismert Petur) földvára. Akárhogy is volt, az biztos, 
minden időben kiváló helye lehetett bármiféle nagyobb nyitható és 
zárható akadálynak – kapunak – mindazok előtt, akik ilyen-olyan 
szándékkal a városba igyekeztek. Annak azonban, hogy itt „vaska-
pu” állt volna – leszámítva a temerini szóhasználatot – nincs írott 
nyoma. Tegyük hozzá: magyarul nincs.

A Harmadik Katonai Felmérés (1872 – 1884) térképe ugyanis 
német nyelven megőrizte ennek az egykor fontos stratégiai pont-
nak a nevét: Eisernes Thor. A hely szerepét jelzi, hogy később az 
Eisernest (vas) ugyan felváltotta a Temeriner (temerini), de a Thor 
(kapu) megmaradt.

A „vaskapu” mint földrajzi köznév előfordul több európai nép 
nyelvében is, leginkább szurdokot, hegyszorost értenek alatta, viszont 
a török nyelvcsaládhoz tartozó népeknél e kifejezés jóval szélesebb 
körű, és kiterjedhet megerősített helyekre, várakra, folyószakadé-
kokra, útszorosokra, egyszóval minden olyan lokalitásra, amely 
az ellenség által nehezen bevehető, mert – az etnográfus Tagányi 
Károly (1858 –1924) szavaival – „erősen védett, a vas erejével ve-
télkedő hely.” 

A magyar vaskapuk jelentékeny hányada igen régi múltra tekint-
het vissza, s összefüggésbe hozható a honfoglaló magyarok sajátos 
védelmi elvével, a gyepűrendszerrel, amelynek ismeretét keletről 
hozták magukkal: az ország vagy egy-egy terület határait természetes 
és mesterséges akadályokkal (fatorlaszokkal, rönkökkel, árkokkal, 
sövényekkel, vízelárasztásokkal) védték, s ahol a gyepüvonalakat 
fontos utak keresztezték, oda megerősített helyeket, kapukat, ha úgy 
tetszik, „vas” kapukat állítottak. (A magyarokkal együtt élő ogurok 
és kazárok, de más keleti népek is jól ismerték ezt a határvédelmi 
rendszert, sőt az avarok védelmi gyűrűi is hasonló elképzeléseken 
alapultak. Mint Baski Imre írja említett tanulmányában, „a gyepük 
megszűnésével egy részük elfelejtődött, másik részük pedig a 
fontosabb védelmi pontok, települések nevében még huzamos 
ideig, sokszor a mai napig fennmaradt.” 

Ez történhetett a trianoni békediktátum után Rimski šančevira 
átkeresztelt, de a magyar szóbeliség által máig megőrzött Vaska-
puval is.

CSorbA Béla

Kár volna, ha kiveszne a kifejezés

Vaskapu

GrEEn JoBs 
Minden,	ami	zöld!

Fűnyírást, motoros kaszálást, sövénynyírást és alakítást, 
fametszést, facsemete-ültetést, permetezést saját 

vegyszerrel (alap és/vagy speciális), benzines gallyaprítást, 
mohátlanítást, gyepszellőztetést, térkőtisztítást, 

növények tápozását és rotációs ekével való kisebb kertek, 
virágoskertek kapálását vállalom.

Elérhetőség: 

062/9752-466
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

testvéremtől

PÉTER Róberttől 
(1971–2021)

Ő már ott van, ahol nincs 
több fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.

Gyászoló testvére, 
László családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk fiam és test-
vérünk

GERO István 
(1962–2020)

Véget ért egy út, az élet 
útja, elmentél most tőlünk 
egy hideg-rideg útra. 
Égjen itt most minden 
gyertya a te emlékedre, 
ígérjük, hogy nem felejtünk, 
őrizünk egy életre.

Édesanyád és testvéreid 
családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk

id. GUSZTONY Andrásra 
(1937–2011)

Virág erdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen, 
rég nem dobbant családjáért, 
messze vitted, Istenem. 
Álmunkban találkozunk, 
lelked vár ránk odafent, 
hol uralkodik a hit, 
békesség és szeretet. 
Telhetnek a hónapok, 
múlhatnak az évek, 
mi örökké szeretünk, 
és nem feledünk Téged.

Gyászolják: felesége 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztapától

SZAJLER Ádámtól 
(1941–2021)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég, 
fejünk felett felhős, 
szomorú az ég. 
Ezernyi emlék, mely 
lelkünkben él, fáj a szívünk, 
hogy örökre elmentél!

Emlékét őrzi keresztlánya, 
Szerénke családjával

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. MAJ SZAKÁL Borbála 
(1933–2021. 5. 24.)

PÉTER Róbert 
(1971–2021. 5. 24.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

HORVÁTH László 
(1950–2021. 5. 20.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

testvéremtől

PÉTER Róberttől 
(1971–2021)

A búcsú, mit nem mondtál 
ki, elmaradt. Elmentél, 
de gondolatban örökké 
velünk maradsz.

Gyászoló testvére, 
Norbert családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

édesapámtól

PÉTER Róberttől 
(1971–2021)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a 
virágillat, de emléked 
ragyog, mint a fényes csillag.

Szerető lányod, Laura

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

édesapámtól

PÉTER Róberttől 
(1971–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék 
mi megmaradt. 
Fájó szívvel gyújtom 
gyertyám, a jó Isten 
vigyázzon rád.

Szerető fiad, Ákos

APRÓHIRdETéSEK
A Főutcán 500 méterre a köz-
ponthoz 90 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó. Telefon: 065/2-
842-155.
• Szitaajtók, ablakra való sziták 
készítését és asztalos termé-
kek javítását vállalom kedvező 
áron. Telefon: 063/158-35-84.
• Bakkecske eladó. Telefon: 
063/8-391-736.
• Sosem használt régebbi típu-
sú ajtók és ablakok redőnnyel 
eladók. Ugyanitt két morzsoló 
(egyik csövesen is darál). Tán-
csics Mihály u. 23/1., telefon: 
845-219.

• Pecsenyecsirkék eladók 
élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković utca 7., 
telefon: 3848-200.
• Malacok eladók (18–25 kg). 
Földműves utca 14., telefon: 
3841-441, 063/80-50-716.
• Vásárolok rosszvasat, 
papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos ké-
szülékeket, régi kábele-
ket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, azonnal. 
Tel.: 064/468-23-35.

• Nőszirom (irisz) több színben 
eladó. Tel.: 063/41-43-01.
• Kapuk és kerítések szaksze-
rű festését vállalom. Telefon-
szám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és min-
den felesleges tárgyat padlás-
ról, pincéből, garázsból. Tel.: 
063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy 
új elektromos rokkantkocsi. 
Tel.: 840-439.

Esküvői hirdetés: Örlős 
Géza (Géza és Glavevski 
Zorica fia) és Jánosi Ele-
onóra (László és Uracs 
Klára lánya) ünnepélyes 
keretek között szombaton 
(május 29.) 14 órakor 
házasságot kötnek a plébá-
nia templomban. Lelki elő-
készület, gyónási lehetőség 
és próba csütörtökön du. 
5 órakor.
Negyedikesek figyelmébe: 
Plébánia hittan a IV. a 
számára jún. 1-jén, ked-
den du. 3 ó, a IV. b számá-
ra du. 4 ó, a IV. c számára 
telepen du. 2 ó. Mindenki 

Egyházközségi 
hírek

hozza a misekartonját.
Az Úrnapi körmenetben a 
virágszórásnál várjuk az 
idén.

Miserend
28-án, pénteken, 8 ó.: 
Szentlélek tiszteletére; 17 
ó. horvát nyelvű szentmise: 
†Frano Geljić.
29-én, szombaton, 8 ó: A 
hét folyamán elhunytakért, 
valamint: †Gero István; 14 
ó.: Ünnepélyes esküvő: Örlős 
Géza és Jánosi Eleonóra.
30-án, SZEnTHÁ-
roMSÁG VASÁrnAPJA 
ELSŐGYÓnÁS, a Telepen 
7 órakor: Elsőgyónókért 

és szüleikért; a plébánia-
templomban 8:30-kor: 
Elsőgyónókért és szüleikért; 
10 órakor: Népért.
31-én, hétfőn, 8 ó.: Hálá-
ból.
1-én, kedden 8 ó.: Szt. Júdás 
Tádé apostol tiszt. hálából
2-án, szerdán 8 órakor: Egy 
szándékra.
3-án, csütörtökön, Krisz-
tus Teste és Vére - Úr-
napja: a Telepen 8 ó.: Né-
pért; a plébániatemplomban 
18 órakor: ünnepi szentmise 
és körmenet.
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–NOVI SAD 0:1 (0:0)
Az újvidékiek sorozatban az 

ötödik bajnoki mérkőzésüket nyer-
ték meg Temerinben, így továbbra 
is harcban vannak a bajnoki címért. 
A Slogában már az első félidőben 
megsérült az egyik legjobb játékos, 
Mijić, ami után visszaesett a játék 
tempója. A Novi Sad a második fél-
idő közepén lőtte a találkozó egyet-
len gólját. 

A Sloga tizedik a táblázaton. 
Szerdán (tegnap) a hétközi fordu-
lóban Újpazován játszott a kilence-
dik Radničkival, míg a hétvégén az 
utolsó helyezett golubinci Jadran 
vendégszerepel a kolóniai pályán.

INDEKS–MLADOST 0:0
Mind a két kapus jó napot fo-

gott ki, így nem született gól, an-
nak ellenére, hogy számos gólszer-
zési lehetőség adódótt a támadók 
előtt. A Mladost a 12. helyen van a 
pontvadászatban. Szerdán a hétközi 
fordulóban az erdővégi Sloga ven-
dégeskedett a járeki pályán, míg a 
hétvégén a Mladost Vojkán lép pá-
lyára a Sremac ellen.

 Újvidéki liga

TSK–TATRA (Kiszács) 0:2 (0:1)
Sérülések és eltiltások miatt a 

TSK tartalékosan állt ki a kiszácsiak 
ellen, akik remek formában futbal-
loznak tavasszal, a temerini ven-
dégszereplés előtti 11 meccsükből 
ugyanis kilencet megnyertek. A Tat-
ra jobban kezdett, a hazaiak pedig 
mintha megilletődtek volna az el-
lenféltől. Stričević például a közép-
pályán veszített labdát, amiből egy 
gyors ellentámadás következett, a 
vendégek szerencsére nem jártak 
sikerrel. Zoran Zukić is pályára lé-
pett a kiszácsiaknál, aki korábban a 
temerini együttesben játszott. A vete-
rán labdarúgó, aki a vendégek csa-
patkapitánya volt, a 20. percben jó 
helyzetből a kapu fölé lőtt. A TSK-
nak alig voltak gólszerzési lehető-
ségei, ki lehet emelni Paska lövé-
sét, aki a 31. percben a kapu fölé 
bombázott. Nem sokkal a félidő 

előtt Milosavljević butaságot köve-
tett el, ugyanis a tizenhatosban le-
rántotta a vendégek egyik játékosát, 
ami miatt a játékvezető tizenegyest 
ítélt. A büntetőt Zukić értékesítette 
magabiztosan.

A szünet után sem változott 
különösebben a játék képe. A 
temeriniek nem tudtak komolyabb 
gólszerzési lehetőségeket kialakí-
tani. Az előreívelt labdák pontat-
lanok voltak és általában a vendé-
gek kapusának a kezében kötött ki. 
Egyedül Klaićnak adódott lehető-
sége találatot elérnie, Paska pasz-
sza után azonban lassan vette át a 
labdát, majd a lövése is gyatrára si-
keredett. A szurkolók nem lepőd-
tek meg különösebben azon, hogy a 
kiszácsiak megduplázták az előnyt. 
A 70. percben egy ellentámadásnál 
a bal oldali beadás után a TSK kö-
zépső védői nem tudtak tisztázni, 
majd a jobb oldalról befutó játé-
kos közelről Vojvodić hálójába lőtt. 
Mint utóbb kiderült, ez a találat a 
végeredményt jelentette. A hajrában 
már nem változott az eredmény, a 
TSK támadásai rendre sikertelen-
nek bizonyultak.

A bajnokságból már csak négy 
forduló maradt hátra, de szinte biz-
tosra vehető, hogy a temeriniek a 
második helyen végeznek. A harma-
dik újvidéki Slavija már nem érheti 
utol a TSK-t, míg az éllovas Veternik 
előnye nyolc pont, amit nem való-
színű, hogy a listavezető elveszít. A 
30. forduló után a Veterniknek 78, 
a TSK-nak 70, a Slavijának 55 pont-
ja van.

A TSK vasárnap 17 óra 30 perc-
től Begecsen játszik a Bačkával. Utá-
na a sereghajtó csúrogi Hajduk lesz 
az ellenfél hazai pályán, azt követő-
en a Jedinstvo Gospođincán, míg az 
utolsó fordulóban a Susek vendég-
szerepel a temerini pályán.

TSK: Vojvodić, Mirilović, 
Stričević, Milosavljević, Bobot, 
Nikolić (Tomić), Paska, Grgić 
(Bogojević), Jovanović, Klaić, 
Kosić.

SIRIG–PETROVARADIN 2:4
Tovább tart a szőregiek pocsék 

sorozata, hiszen legutóbb március 
végén tudtak bajnoki meccset nyer-
ni. Akkor a táblázat harmadik he-
lyén álltak, jelenleg pedig csak a 13. 
pozíciót foglalják el. A Sirig a hét-
végén a Bačkával játszik.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–PROLETER 
(Nagybecskerek) 34:21 (18:10)

A temerini lányok korábbról el-
halasztott mérkőzést pótoltak be, 
amelyen könnyen nyertek a fiatal 
bánáti együttes ellen.

Első férfi liga – Északi csoport

MLADOST TSK–RADNIČKI 
(Šid) 34:39 (15:21)

A táblázaton elfoglalt helyezés 
alapján a hazaiak számítottak esé-
lyesnek, a vendégek azonban vé-
gig előnyben voltak, s megérde-
melten nyertek.  

ASZTALITENISZ
Óbecsén szervezték meg a ser-

dülők országos bajnokságát egyé-
niben és párosban. Varga Dániel 
egyéniben a legjobb nyolc, pá-
rosban pedig a legjobb 16 között 
esett ki.

T. N. T.

„Este van, este van: kiki 
nyúgalomba!” – idézi fel anyám 
minden este Arany János verssorait. 
Sőt, mivel intése olykor-olykor süket 
fülekre talál, töbször is elhangzanak 
ezek a sorok esténként a mi csalá-
dunkban. 

Nálunk mindig mozgalmasan tel-
nek az esték. A nap folyamán minden-
kinek megvan a maga feladata. Apa 
és anya napközben sokat dolgoznak, 
az öcsém oviban van, engem pedig az 
iskola, azon belül az online oktatás 
köt le. A sok munka és feladat után 
az estéket mindig együtt tölti a család, 
és ilyenkor sem unatkozunk. Amíg 
apa a másnapi teendőit rendszerezi, 
anya vacsorát készít. Ez idő alatt az 
öcsémmel közösen szórakozunk. ő 
a cowboyos játékokat szereti. Marék-
nyi figuráival a leghihetetlenebb élet-
helyzeteket utánozza, amilyennel csak 

egy igazi western filmben találkozhat 
az ember. Nem tagadom, hogy néha 
az agyamra megy a játékával. Jobban 
esne, ha békén hagyna, de a kérésé-
nek nem lehet ellenállni. Tágra nyílt 
szemekkel és bágyadt mosollyal az 
arcán, vagy százszor is képes nekem 
szegezni a kérdést: „Bátyó! Játszol ve-
lem?” . Így hát beadom a derekam, és 
közösen folytatjuk a játékot.

Az általunk szimulált pisztolylö-
véseket és lasszópörgetéseket anya 
hangja szakítja félbe. Vacsorázni hív. 
Vacsora közben átbeszéljük a nap tör-
ténéseit. Apával ilyenkor szoktunk el-
mélyedni a beszélgetésben. Szeretem, 
ha mesél nekem a vadászatról, vagy 
a madarakról, kis állatokról, de ha 
tanácsra van szükségem, azt is tőle 
szoktam kérni. Sokszor terveket is 
szövögetünk, és megbeszélünk vala-
milyen közös programot.

Az öcsi továbbra is csak pörög. 
Anya igyekszik őt lefoglalni valamivel, 
de az csak néhány percig köti le a fi-
gyelmét. Amint a konyhában eltünnek 
a mosatlan edények, és visszaáll a 
rend, úgy csendesedik el nálunk is 
a lakás. A kicsivel teszünk még né-
hány próbálkozást, hogy elkerüljük, 
vagy legalább is minél tovább halasz-
szuk az esti tisztálkodást, de anyáék 
kitartóbbak nálunk. Szépen lassan 
rendre utasítanak minket és a fürdést, 
fogmosást követően már mindenki a 
saját ágyában pihen. Hallom, amint 
anya hangja átszűrődik a szobámba, 
miközben az esti mesét olvassa Ár-
minnak. Közben én is elálmosodok, 
majd anya tőlem is elköszön. Innen-
től fogva:

 „Este van, este van... a tűz sem 
világit,

Kezdi hunyorgatni hamvas 
szempilláit;

A gyermek is álmos, – egy már 
alszik épen...”
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