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Hétfőn délután tartották a leendő elsősök ünnepélyes fogadását a Kókai Imre Általános 
Iskolában. Az iskolaudvarban alkalmi műsor keretében köszöntötték a 2021/2022-es 
tanévben első osztályba induló ötvenegy kisdiákot, akik az ünnepségre szüleik és nagy-
szüleik kíséretében érkeztek. Az eseményen jelen voltak az elsős tanítónők, az óvónők, 
ft. Szőllősi Tibor atya és az iskolapszihológus. A negyedikes és nyolcadikos tanulók 
zenés, táncos műsorral kedveskedtek a leendő diákoknak, majd Sziveri Béla iskola-
igazgató köszöntötte a jelenlévőket, és sikerekben gazdag diákéveket kívánt a jövendő-
beli tanulóknak. Urbán Izabella, a községi tanács oktatási megbízottja is üdvözölte 
a jelenlevőket. A köszöntőket követően Đumić Gabriella (1. a osztály), Kohanecz 
Mónika (1. b) és Szenes-Zsúnyi Erika (1. c) tanítónők névsorolvasást tartottak, 
majd elkísérték a gyerekeket a tanterembe.

Folytatás a 3. oldalon

A leendő kisdiákok szüleikkel a Kókai iskola udvarában

Szombaton 
babfesztivál

Elsősök köszöntése
Ötvenegy kisdiákot fogadtak a Kókai iskola udvarában

Illés-napi előkészületek
Már megkezdődtek az Illés-nap-

pal kapcsolatos előkészületek. Tavaly 
gazdag programmal és számos újítás-
sal készültek a szervezők a fogadalmi 
ünnepünk megünneplésére. A járvány 
miatt azonban a terveket nem tudták 
megvalósítani. Mint megtudtuk az ünne-
pi menet szervezését idén a Hunor Ha-
gyományőrző Egyesület vállalta magára. 
Törteli László alelnököt arra kértük, 
hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos 
elképzeléseit.

– Úgy éreztem, hogy az elmút évek-
ben kicsit sablonossá vált az ünnepnek 
ez a mozzanata. Elkezdtem kutatni, és 
elgondolkodtam azon, hogy öregapáink, 
és ükapáink hogyan érezhették magukat, 
amikor leszegényedve, elkeseredve, az 

égi csapásoktól sújtva Szent Illés napján 
letették a kaszát, kapát és elmentek a 
templomba imádkozni. Olyan fogadal-
mat tettek akkor, miszerint erről min-
den évben megemlékeznek, és a gyere-
keikre, unokáikra örökítik. 

Folytatás a 3. oldalon

A Kertbarátkör hírei

KLUbEST a KErTéSzLaKban

A Kertbarátkör vezetősége értesíti  
a tagságot, hogy ma, csütörtök este 20 
órától klubestet tartanak a Kertészlak-
ban. Napirenden a közelgő  Illés-napi 
ünnepség szervezésével kapcsolatos 
feladatok megbeszélése. Mindenkit sok 
szeretettel várnak.

ProgrAM:
9:00 A csapatok fogadása és elhelyezése
10:30 A csapatok szakácsainak csoportos 

fényképezése a színpad előtt
11:00 Babételek főzésének kezdete
11:00 Művelődési egyesületek fellépése
12:00 Humanitárius jellegű, ingyenes bable-

ves (3000 adag bableves szétosztása)
12:00 A Biseri tamburazenekar műsora
12:30 Temerini játékok (játékmester goran 

Podlipec – Lipec)
14:00 Az ételminták átadása és osztályozása
15:30 A babfőző verseny győztesének kihir-

detése
16:00 DJ Shot

Még MINDIg NeM KéSő
Vegye feL A VéDőoLTáST! 

regisztráljon az 
euprava.gov.rs oldalon,

vagy hívja a 0800 222 334-es 
telefonszámot!
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a községi képviselő-testület XIII. ülése
Pásztor Róbert elnök június 30-án (szerda) 9 órára a község-

háza alagsori nagytermébe összehívta a községi képviselő-testület 
XIII. ülését. Napirendre a következő témákat javasolta:

HaTÁrOzaTHOzaTaL: •1. a Temerin Község 2021. évi pót-
költségvetéséről • 2. a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal 2021. 
évi káderügyi tervének módosítása • 3. a Temerin Község 2021. évi 
költségvetésében a tervezett szociális kiadások megvalósításáról • 
4. a Temerin Díszpolgára és a Temerinért elismerések odaítéléséről 
2021-ben • 5. a temerini Gas Közvállalat igazgatójának kinevezé-
sére meghirdetett nyilvános pályázat lebonyolításáról 

VéGzéSHOzaTaL: • 6. a Temerini Kastélykert Természeti 
Műemlék 2021–2030-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantar-
tási tervének jóváhagyásáról • 7. a Temerini Közművek Közvállalat 
(KKV) felügyelő bizottsága adósságvállalásáról szóló határozatának 
jóváhagyásáról • 8. a temerini Temerin KKV 2021. évi munkaterve 
második módosításának jóváhagyásáról • 9. a temerini Temerin 
KKV 2021. évi külön ügyviteli programja első módosításának és a 
2021–2023-as időszakra vonatkozó költségvetési támogatás jóvá-
hagyásáról • 10. a temerini Temerin KKV felügyelő bizottságának 
a kommunális szolgáltatások árjegyzéke módosításáról szóló ha-
tározatának jóváhagyásáról. 

• 11. A temerini Gas Közvállalat 2020. évi munka- és pénz-
ügyi jelentésének elfogadása • 12. végzéshozatal a temerini Gas 
Közvállalat 2020. évi nyereségének elosztásáról szóló határozat 
jóváhagyásáról •13. Választások és kinevezések • 14. Képviselői 
kérdések.

Beszélgetés Fehér Kálmán falugazdásszal
Szeptember 10-ig jelentkezhetnek a gazdaságok a Mezőgazdasági, Víz- 

és Erdőgazdálkodási Minisztérium által kiírt Európai Uniós támogatású 
IPARD pályázatokra. Az eddigi legnagyobb felhíváson a mezőgazdászok 
létesítményeket, jégvédelmi hálókat, hűtőházakat, gépeket, kapcsolható 
eszközöket és gabonasilókat igényelhetnek. Fehér Kálmán falugazdász 
szerint ez hatalmas segítséget jelent a gazdáknak, ugyanis a pályázat ré-
vén a beruházás jelentős hányadát támogatják. 

Mint ismeretes, a résztámogatások a befektetés összértékének 60-70 
százalékát fedik, s annak értéke legalább 5000, legfeljebb egymillió euró 
lehet a tej- és húsipar, illetve 5000 és 700.000 euró közötti a zöldség, 
gyümölcs, más gabona, szőlő és tojástermelők esetében. A június végén 
megjelent pályázat iránt érdeklődők bizalommal fordulhatnak a falu-
gazdászhoz, akinél választ kaphatnak arra, hogy a kiírásban feltüntetett 
feltételeknek eleget tesznek-e. Fehér Kálmán kifejtette, a pályázat lebo-
nyolítása már a hivatalos engedéllyel rendelkező pályázatírók hatáskörébe 
tartozik. Munkája során azt tapasztalja, hogy a kisebb méretű beruházá-
sok szempontjából sokkal inkább célszerűek a Prosperitati pályázatok, 
amelyek tekintetében hamarosan újabb kiírások várhatóak. 

A községben zajló aktualitások kapcsán elmondta, a Kertbarátkör, 
a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tagszervezeteként ismét be-
kapcsolódott a búzagyűjtési akcióba. Az önkéntes adományként begyűj-
tött termésből egy zsáknyit elvisznek Magyarországra a központi össze-
öntési ünnepségre, a többit pedig a Borsos malomban megőrlik, amit 
aztán szétosztanak a rászoruló egyesületek, vállalkozások és családok 
között. A búzát a Kertészlakban hétfőn délelőtt és csütörtökön délután 
lehet átadni július 28-ig.

T. D. 

Uniós pályázati eszközök
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folytatás az 1. oldalról
Đumić Gabriella tanítónő lapunknak elmondta, hogy mindig lelke-

sen készülnek az elsősök fogadására. Az 1. a osztályban huszonegyen 
ülnek be ősztől az iskolapadba. Reményét fejezte ki, hogy az új tanévben 
vélhetően visszatérnek a szokásos tanítási rendszerhez, és ezáltal sokkal 
gördülékenyebben kezdhetik meg a tanulást a gyerekekkel. Mint mondta, 
számára nagyon fontos az, hogy a tanulás mellett adódjon lehetőség a 
közös programokra is, olyanokra, mint a játék, az együttlét és a kirándu-
lások, hiszen ezek olyan élményekkel gazdagítják a diákéveket, amelyek 
sok esetben megkönnyítik a tanulást is.

A gyerekek már izgatottan várják, hogy végre beülhessenek a pa-
dokba. Varga Viktor szerint az iskolában nagyon jó lesz, és sokat fog 
tanulni. Máris ismeri a betűket és a számokat. Szerinte a matematika lesz 
a kedvenc tantárgya, mert már az óvodában is kedvelte a kivonást és az 
összeadást. Nagyon várja, hogy olvasni is megtanuljon. Úgy gondolja, hogy 
az iskolában nem jut idő a játékra, hiszen ott sokat kell majd tanulni.

Kiss Lara is izgul, és kíváncsi arra, hogy milyen lesz majd ősztől 
az iskolában. Mindent szeretne megtanulni azért, hogy nagyon ügyes le-
gyen. Reméli, hogy könnyen megy majd neki az írás és az olvasás is, de 
a számokat is kedveli. Szerinte az iskolában sok olyan feladat vár majd 
rá, ami eddig még ismeretlen a számára. Nagyon szeret rajzolni, ezért 
úgy gondolja, hogy a rajzóra lesz a kedvence.

T. D.

Elsősök fogadása

Illés-napi előkészületek
folytatás az 1. oldalról

Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk is tisztelnünk kell őseink 
hagyatékát, hiszen egy nemzet a múltjából, a kultúrából és a hagyo-
mányból él és építkezik. Mint minden más ünnepen, elődeink ezen a 
napon felvették az ünneplő ruhájukat, úgy mentek a templomba, ahol 
körmenetet tartottak a templom körül. Mára már ez a körmenet kiszé-
lesedett és egyre több magyar érzelmű ember vesz részt benne. Ez is azt 
bizonyítja, hogy mind többen érzik magukénak. Amikor elvállaltam az 
ünnepi menet szervezését, az volt a célom, hogy minél több olyan elem-
mel gazdagítsam, ami emlékeztet a múltra. Az elképzelésem szerint a 
lovasbandérium, a különböző rakományt szállító parasztkocsik, és az 
új kenyeret szállító hintó továbbra is a menet élén haladna. A parádés 
kocsin magyarruhás lányok foglalnak majd helyet, lesz egy búzakévékkel 
megrakott parasztszekér, amit aratólegények, marokszedő és kévekötő 
lányok kísérnek. Az egyik szekéren a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület citerazenekara és az asszonykórus foglal majd helyet, de lesz 
egy olyan szekér is, amelyen virághintő kislányok ülnek majd. Horto-
bágyról csikósokat, gulyásokat, juhászokat várunk, akik cifraszűrbe 
beöltözve színesítik majd a menetet. Elsősorban egyházi ünnepről van 
szó, ezért nagy örömmel tölt el, hogy a tisztelendő atyák is ott lesznek a 
menetben. Július 20-a hajnalán mozsárágyúlövés hírdeti majd Temerin 
központjában az ünnepet, amit zászlófelvonás, a tüzérek bemutatkozá-
sa és térzene követne. Egészen véletlenül kaptam egy 1936-ban kiadott 
újságot, amely a temerini Illés-napról ír, és amiben az olvasható, hogy a 
kora reggeli órákban mozsárágyút sütöttek el. Sok utánajárás és enge-
délykérés után Magyarországról sikerült beszereznünk egy ilyen ágyút, 
így lehetőségünk lesz ezt a hagyományt is feleleveníteni. Kilenc órakor a 
galambröptetést követően, a TSK-pályától indul az ünnepi menet a Szent 
Rozália-plébániatemplomba. Bízom benne, hogy elődeinkhez hasonlóan 
sokunknak fontos lesz majd, hogy részt vegyen a menetben – mesélte a 
terveiről Törteli László. 

Azt is megtudtuk tőle, hogy a Hunor Hagyományőrző Egyesület egy 
hagyományos aratóversenyt is szervez az Illés-napi rendezvénysorozat 
keretében. Erre az eseményre a Sárga-tanyán kerül majd sor. 

T. D.

Péter-Páli emlékek
ezerkilencszáznegyvenhárom Péter-Pál délutánján, amikor még 

szórta a nap aranysugarát, apám fejére tette ünneplő kalapját és így 
szólt hozzám: „gyere, fiam megnézzük a búzát.” Kihúztuk a fészer 
alól nyolc sukkos kocsinkat, befogtuk szürke paripánkat, a Vezért 
és irány a gyórgya. Azon fantáziáztam, hogy most, amikor a határba 
megyünk, apám miért tett ünnepi kalapot a fejére. A későbbiekben 
rájöttem, hogy a búzához különös tisztelettel viszonyult. Ugyanis, 
amikor ősszel elvetettük a magot, elboronáltuk, befejeztük a vetést, 
a parcella felé fordult, levette kalapját, az ég felé emelte tekintetét, 
és kérte az Úr áldását. Akkortájt hallottam azt a mondást: ha liszt 
meg zsír van a portán, nem hal éhen a család. 

Csak a baráig mehettünk ezen az úton kocsival, onnan egy gya-
loghídon mentünk át a túloldalra. Innen balra a Szaferi-tanya, jobbra 
a Hemrich-szállás néz a barára.

A kötözködésig érő, már halott kalászú bánkútiból egy nyaláb-
nyit magához húzott, lecsípett egy kalászt, a markában kidörzsölte 
a magot, kifújta a léhát, szájába vett egy szemet, ráharapott és a 
szem roppant. 

„Lehet vágni” – motyogta csak úgy magának.
Vasárnap napkelte előtt kimentünk kötélnek valót szaggatni, ami-

ből aznap délután kötelet fontak, mert hétfőn kezdődött az aratás. 
Négyen vágtunk neki: apám takaróval ellátott kaszával rávág-

ta a talpon álló búzára, szépen ráterítve, hogy a marokszedőnek 
tetszetős legyen. Anyám sarlóval szedte a markot, én terigettem 
a kötelet, Józsi bátyám kötötte a kévéket, olykor összehordta a 
kévéket a körösztözéshez, meg utána nagy gereblyével bőgőzött/
gereblyézett.

Abban az időben bukovinai csángók laktak a Kolónián, és be-
szélgetés közben szóba került az aratás: én bizony harminc kévét 
is levágtam egy nap, dicsekedett a csángó asszony. Mink meg egy 
kaszással és egy marokszedővel egy nap alatt egy holdat levágunk, 
oszt abba van kétszáz kíve is. Igaz, hogy kora reggeltől késő estig. 
„Kora reggeltől késő estig, hát akkor mikor párzanak?” – tűnődött 
a csángóasszony. MAJoroS Pál

alacsony az átoltottság
A 30 év alattiak 17 százaléka 

vette fel a vakcinát
A koronavírus elleni harc továbbra is központi téma, ezért ki-

emelten fontos, hogy minél több polgár, elsősorban a fiatal korosztály 
essen át az immunizáción – jelentette ki Ana Brnabić kormányfő egy 
konferencián. A miniszterelnök nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte 
az oltást. Brnabić kiemelte: a 30 év alatti korcsoport mindössze 17 
százaléka vette fel a védőoltást. Ez polgári kötelezettség és társadal-
mi felelősség kérdése is, mert védenünk kell azokat, akik indokolt 
okok miatt nem kaphatnak vakcinát. A felnőtt lakosság 48 százalékos 
átoltottsági aránya sem elegendő – mondta. 

Ha a lakosság egy része továbbra is elutasítja a védőoltást, és nem 
tartja be a megelőző intézkedéseket, néhány héten belül a helyzet 
romlásával kell számolni – fogalmazott Zlatibor Lončar egészségügyi 
miniszter.

Megnyílt a medenceközpont, emiatt megsokszorozódott a gyalogos 
és kerékpárforgalom. A közúti forgalomban résztvevők zöme gyermek, 
ezért fokozott odafigyeléssel közlekedjünk. Az önkormányzat elrendelte 
az útburkolati jelek újrafestését, hogy ezáltal is nagyobb odafigyelésre 
ösztönözzék a gépjárművezetőket. (Facebook)

Óvatosan közlekedjünk!
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Ígéretes tehetség kitüntetésben részesült a 
temerini Sziveri Éva a nemrégiben Szabadkán 
megtartott IX. Vajdasági Tehetség Gálán. A ki-
tüntetés kapcsán világszemléletéről és terveiről 
kérdeztük a fiatal tehetséget.

• Hogyan történt a jelölés?
– Márciusban jelent meg a Vajdasági Tehet-

ségsegítő Tanács (VATT) felhívása, amelyről az 
osztályfőnököm és magyartanárnőm értesített. 
Nekem mindössze annyi 
volt a dolgom, hogy össze-
gyűjtsem az elmúlt négy év 
alatt elért eredményeim bi-
zonylatait (diplomák, ok-
levelek). Ezt követően az 
iskolám, az újvidéki Ápri-
lis 7-e Egészségügyi Iskola 
jelölt engem. A középis-
kolások korcsoportjában 
magyar nyelv és irodalom 
kategóriában javasoltak a 
díjra.

• noha tudtál a je-
lölésről, meglepett, 
hogy kitüntettek? Milyen érzésekkel fo-
gadtad?

– Hihetetlenül jó érzés volt, amikor meg-
tudtam, hogy Ígéretes tehetség-díjban részesül-
tem, arra gondoltam “nahát, csak lesz belőlem 

valami!” Viccet félretéve, tényleg nagyon boldog 
voltam, miután elolvastam az értesítést. A díj 
számomra elismerést jelent és abban ösztönöz, 
hogy továbbra is tegyem azt, amit szeretek és 
amiben örömömet lelem. Számomra egy sza-
valóverseny sohasem megmérettetés. Én oda 
nem versenyezni megyek. Sokkal inkább örülni, 
élvezni azt a pár percet, amikor elmondhatom 
azokat a páratlan és megismételhetetlen gon-

dolatokat, amelyeket Ady vagy 
éppen József Attila egykoron 
papírra vetett.

• Hogyan tudod ezt a 
későbbiekben kamatoz-
tatni?

– Talán úgy, hogy megpró-
bálom megszerettetni a gyere-
kekkel az irodalmat, a költésze-
tet, ugyanis tanítónő szeretnék 
lenni. Kányádi Sándor tette fel 
egyszer a kérdést a gyerekek-
nek, hogy szerintük mi a vers, 
amire az egyikük azt válaszol-
ta, hogy a vers az, amit mon-

dani kell. És valóban így van. Olvasni, mondani, 
szeretni.

• Mi az, ami kitölt és boldoggá tesz?
– Ritkán vagyok komoly, az igazi, szívből jövő 

nevetés nálam a mindennapok része. A családom, 

Sziveri éva

Ígéretes tehetség
Sziveri Éva kitüntetésben részesült a Szabadkán megtartott 

IX. Vajdasági Tehetség Gálán

a barátaim, egy jó könyv és az igazi házi ételek nél-
kül nem tudnám elképzelni az életem. Szeretek 
táncolni, színészkedni, énekelni és természetesen 
szavalni. Igyekszem mindig mindenben a jót, a 
szépet keresni, meglelni az örömöt az élet apró 
dolgaiban is.

• Sokat kell egy fiatalnak dolgoznia sa-
ját maga csiszolásán?

– Számomra nagyon fontos az önfejlesztés, 
hiszen Váci Mihály is megmondta, hogy nem elég 
akarni, de tenni, tenni kell. Én igyekszem ezen el-
vek mentén működni, a versek számomra útmu-
tatót adnak, néha segítenek “túlélni”. Mély meg-
győződésem, hogy a kitartásnak és az akaratnak 
hatalmas szerepe van az önfejlesztésben, hiszen 
munka nélkül nincs eredmény.

• nincs könnyű dolguk a tehetségek-
nek?

– Szerintem sehol sem könnyű fiatal tehetség-
gé válni, éljen az ember bárhol a világban, a si-
kerhez vezető út mindenhol egyformán rögös, ke-
ményen meg kell dolgozni érte. Nagyon remélem, 
hogy példát tudok mutatni ezzel másoknak, mert 
ez azt jelentené, hogy mások is foglalkoznának a 
költészettel, megszeretnék a verseket. Nekem ez 
azért jelentene sokat, mert akkor ők is át tudnák 
érezni azt az elmondhatatlan érzést, amit én érzek 
egy vers elolvasása vagy elmondása közben.

• Mik az álmaid?
– Nem tartom magam álmodozó típusnak, 

de nagyon szeretek utazni, ezért elutaznék a ba-
kancslistámon szereplő helyekre, megismerked-
hetnék más kultúrákkal, szokásokkal, de minde-
nekelőtt a legfontosabb számomra az egészség és 
a boldogság. ácsi

Fiatalok népművészeti vetélkedője
Eredményt hirdettek a KNV-n

a Szirmai Károly MME színháztermében a múlt csütörtökön tartották meg a 31. 
Középiskolások népművészeti Vetélkedőjét. a tartomány szinte minden területéről 
érkeztek fiatalok a megmérettetésre, akik összesen 18 műsorszámot mutattak be a 
közönség és a zsűri előtt. a vajdasági diákok énekszólisták és kettősök, énekcso-
portok, szólótánc, kamara tánccsoport, valamint hangszerszóló és kettősök kategó-
riájában mérték össze tehetségüket.

Az előadók produkcióit Szabó annamária, 
Kelemen zsolt, és Kiss zseljkó zsiga érté-
kelték.  Szabó annamária zsűritag elmondta, 
hogy a fellépők teljesítményének értékelésekor 
a legfontosabb számukra az volt, hogy szakmai-
lag mennyire hiteles, autentikus a megszólalás, a 
hangszerjáték és a tánc. Figyelembe vették azt is, 
hogy egy nehéz időszakon vannak túl a diákok. 
Ez a műfaj igényli a szakmai segítséget, és sajnos 
ez az időszak ezt némileg korlátozta.

Szabó Gabriella szervező hangsúlyozta, 
hogy a 31 éves hagyománnyal 
rendelkező esemény elsődle-
ges célja a középiskolás kor-
osztály körében is életben tar-
tani a mozgalmat.

 – Több mint három évti-
zeddel ezelőtt a Szirmai Károly 

MME volt az egyik úttörője a táncház mozgalom-
nak. Innen kapott lángra ennek a vetélkedőnek a 
szikrája is. Ez a korosztály vízválasztónak számít 
a fiatalok körében. Ilyenkor sokan eltávolodnak 
a népzenétől, de örülünk annak, hogy azok, akik 
kitartanak, a későbbiekben aktív felnőtt tagjai 
lesznek a népzene és néptánc mozgalomnak. A 
mi feladatunk, hogy megkönnyítsük számukra, 
hogy a helyüket könnyebben megtalálják.

Eredményhirdetés, majd táncház követke-
zett.

A CsiCsergő 
nyári óvoda

júliusban játékos 
mesedélutánokkal várja 
a 3-6 éves gyermekeket. 

Az élőszavas mesehallgatás 
közben mi is útnak indulunk, 
együtt éljük át a kalandokat, 

hiszen a magyar népmeséken 
kívül más népek meséivel 

ismerkedhetünk meg.

Szóljon a nyár a meséről, 
a játékról, legfőképpen 

a gyerekekről!

Érdeklődni 
Fúró edit óvónőnél
a 064/54-62-158-as 

telefonon.

a Kertészkedők Egyesülete meghirdeti a 2021 
évi kenyérgabona termelője című vetélkedőjét. 
a nyertes névre szóló serlegben és oklevélben 
részesül. Jelentkezni: bálint Tamásnál, telefon: 
063/74-36-789 és Majoros Pálnál a 021/843-329-
es telefonszámon lehet.

T. D.
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A 8 b. osztály diákjai: feLSő Sor, balról jobbra: Varga Bence, Horvát Kornél, Kis Lehel, Mészáros Tibor, fehér Krisztián, 
Kohanec Dárió, guszton-Kabács Alen, Zavarkó endre. KöZéPSő Sor: Kurcinák Attila, Kókai Manuella, Zsúnyi Anna-Mária, 
Papp eszter, Utcai Klára, Ternovácz Margit osztályfőnök, Liptai-Kovács Mariann, Sarnyai Andreasz, Varga Dániel, Pap Dénes. 
ÜLNeK: Bottyán Klaudia, Kozma Márk, Móric Dávid, Vučenović Mona, orosz Lúcia, Merković Anna, Majoros Lara, Lukács Juli, 
Kalapáti László.
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Végzős nyolcadikosok csoportképe

Vasárnap a nagymise után ünnepélyes keretek között megke-
resztelték farkas fruzsinát (Bado Tímea és farkas Lajos leá-
nyát). A képen a keresztapával.

Vasárnap a nagymise után áldásban részesültek azok a há-
zaspárok, akik az idén ünneplik 40., 50. és 65. házassági év-
fordulójukat. A képen balról jobbra: Nagy Kornél és Márta (40), 
Simon Dénes és Zsuzsanna (40), Bartusz árpád és Borbála 
(40), Zavarkó István és erzsébet (50), Varga József és Ilonka 
(50), Varga István és Mária (50), Zsúnyi János és Ilona (65) a 
tisztelendő atyákkal, Szöllősi Tiborral és Sáfrány Dáviddal.

Ünnepélyes keresztelésHázassági évforduló

Pályázat falusi házak vásárlására
Június 28-án írják ki a fiatal házaspárok számára a falusi házak kiosz-

tására irányuló pályázatot Szerbiában – ezt jelentette be Milan Krkobabić, 
vidékfejlesztéssel megbízott miniszter. 

Közölte, hogy az állam 1,2 millió dinárral támogatja a falusi házak 
vásárlását. A miniszter azt is elmondta, hogy Szerbiában mintegy 200 ezer 
elhagyatott kertes ház van a falvakban, amelyek a földművesek és a fiatalok 
rendelkezésére állnak, akik faluhelyen szeretnének maradni. Hozzátette, 
nagy az érdeklődés a falusi házak felvásárlása iránt, és az egyetlen feltétel, 
hogy a házaspár 45 évnél fiatalabb legyen. (Pannon RTV)

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
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a szennyvízhálózat hiányában jelenleg 
mindenkinek egyedül kell megoldania az 
emésztőgödrök kiürítését. Hova kerül a 
háztartásokban felgyülemlett szennyvíz, 
milyen környezetvédelmi szempontok ér-
vényesülnek az elszállítás során, erről 
GUCI attilát, az Eko no.1 szennyvíztisztító 
vállalat tulajdonosát kérdeztük.

– Vállalatunk 2009 szeptemberében került 
be a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség adat-
bázisába, de már sokkal korábban ismerkedni 
kezdtem a szakmával. Egy kisebb traktor által 
húzható vízgyűjtővel kezdtem meg a munkát va-
lamikor 2006 környékén. Fő tevékenységünk a 
szennyvízszállítás, de emellett esővizet vagy bár-
milyen cseppfolyós folyadékot is szállítunk, ami 
lehet ipari szennyvíz vagy háztartási víz.

• Milyen felszerelésre van szükség a 
terepen? 

– A munka során a legfontosabb eszközeink 
a kamionok, viszont ezzel nem sokra mennénk, 
így szükségünk van különbőző méretű, nagysá-
gú és erősségű vákuumpumpákra. Mindezek 
mellett még elengedhetetlen kellékek a csövek, 
ezek kifejezetten szippantáshoz valóak, vala-
mint a védőruha (kesztyű, csizma, esőkabát). 
Elsősorban a munka nehézségétől és az idő-
járástól függ az, hogy milyen felszerelésre van 
szükségünk a terepen. Miután eldöntöttem, hogy 
komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni, egy 
kedves barátomtól megvásároltam az akkorra 
eladóvá vált teherautós tartálykocsiját, majd jött 
még egy hasonló és legvégül egy sokkal nagyobb 
monstrum, ami egyedülálló Szerbiában. Most 3 
gépjárművel egyszerre akár 50 köbméter vizet 
is szállíthatunk.

• Ez iránt a szolgáltatás iránt folyama-
tos az érdeklődés, milyen gyakran csörren 
meg a telefon?

– Azt, hogy mennyi munkánk van, befolyá-
solja az időjárás, valamint az emberek anyagi 
helyzete. Ha több van, és nem érkezünk min-
denhova eljutni, akkor mások végzik el, van vi-
szont olyan nap is, hogy szinte alig csörren meg 
a telefon, az a legrosszabb. Olyan is előfordul, 
hogy vasárnap ebédidőben hívnak, hogy azon-
nal menjünk, mert elárasztja őket a szennyvíz. 
Persze, ők nem az én ügyfeleim, mert akik baj 
esetén engem hívnak, azok tudják, hogy a va-
sárnap szabadnap. Természetesen vannak kivé-
telek, zömében akkor, amikor halaszthatatlan 
és sürgős helyzet alakul ki. Jelengleg 2 sofőrrel 
és 3 segédmunkással dolgozom, de a családom 
is segít és támogat mindenben.

• Megérkeznek a helyszínre, mi a to-
vábbi teendő?

– Amint megérkeztünk, feltérképezzük a 
terepet, kinyitjuk a kaput, majd felmérjük, ho-
gyan lehet megközelíteni a helyet, felnyitjuk a 
szennygödör fedelét, majd megvizsgáljuk mennyi 
csőre lesz szükségünk. A segédmunkás segít a 
sofőrnek elfoglalni a megfelelőbb helyet. Ez-
után a csöveket letesszük, összekapcsoljuk őket, 

Varga Dénes szociológiai képzettséggel 
rendelkezik, de emellett lelkiismeretes 
természetvédő, szívén viseli környezetünk 
sorsának alakulását, a tornyosuló hulla-
dék- és szeméthegyek okozta problémát. 
Erről és egyéb környezetvédelmet érintő 
témáról kérdeztük:

• nem árt folyamatosan napirenden 
tartani a környezetszennyezés kérdését.

– Igen, a települést elhagyva az út mentén, 
árkokban mindenfelé szemét éktelenkedik, a sze-
méttelepek környékén, a fákon műanyag szaty-
rokat lenget a szél. Felelőtlen egyének szerteszét 
dobálnak mindent, amit érnek. A termőföldek, 
a zöld szigetek, a tavak és folyók partja tele van 
műanyag flakonokkal és 
zacskókkal. Mindebből 
bőven jut a vizekbe is, itt 
mosógéproncs, ott hűtő, 
amott fotel, szóval lehet 
„válogatni”. Távolabbi tá-
jakon sem jobb a helyzet: 
szemétszigetek úsznak az 
óceánokon, a vizek mélye 
pedig ki tudja, mit rejt. 
Űrszakértők figyelmeztet-
nek, hogy a Föld körül is 
túl sok a hulladék. Szóval 
rosszul állunk. 

• Minek kellene 
változnia ahhoz, hogy 
ez megváltozzon?

– Létezik egyéni fele-
lősség. Ez nagyjából az, 
hogy mit és hogyan vásáro-
lunk és fogyasztunk, majd 
hogyan kezeljük a fennma-
radó hulladékot. Számos 
más módon is csökkenthetjük ökológiai lábnyo-
munkat. Másrészt közösségi felelősség is van. Na-
gyobb társadalmi összefogásra lenne szükség pl. 
szennyező gyárakkal, fákat irtó közvállalatokkal, 
vízfolyásokat erőszakkal csövekbe terelő embe-
rekkel szemben. Másrészt fel kellene karolni a 
pozitív változások érdekében cselekvő akciókat, 
mint amilyen a szemétgyűjtés és a faültetés.

• Lehetne-e szigorúbb bűntetésekkel 
bármit is elérni?

– Ha következetesen és szigorúan 
megbűntetnék azokat, akik szemetet szórnak 
szét, rongálják a környezetüket, tarlót égetnek, 
állatokat mérgeznek meg, akkor egy idő után a 
bűntetéseknek valószínűleg lenne elrettentő ha-
tása. De nem csak bűntetni, hanem ösztönözni is 
kellene, például a szelektív hulladékgyűjtést.

• azt látjuk, hogy nagyon gyér a kör-
nyezetünk, kevés fa van. Milyen rendsze-
rességgel kellene fásítani ahhoz, hogy azt 
mondhassuk, elég zöldek vagyunk?

– Az elültetett fákat gondozni is kell, nem elég 
csak elültetni pár ezret, lefényképezkedni velük, és 
a sorsukra hagyni, a véletlenre bízni. A gondozást 
végezheti egy kis lakóközösség, szomszédok pél-
dául, egyesület vagy közvállalat. Az sem mindegy, 
hogy erdősíteni akarunk, vagy egy településen 
belül növelni a fás és zöldterületek arányát. Az is 
közrejátszik, hogy milyen fajokat ültetünk és mi-
lyen célból. Díszcserjék és eleve kivágásra szánt 
fák esetében nem sok zöld stratégia van.

• az élővilág szempontjából milyen 
hátrányai vannak a fahiánynak?

– Egy mezőgazdasági sivatag élővilága még 
a betondzsungelénél is szegényebb. Fákon 
teljes ökoszisztémák alakulnak ki, rovarok, 

madarak, hüllők, 
kétéltűek, emlősök 
táplálkoznak, élnek, 
szaporodnak lombja-
ikban, törzseiken. Jó 
esetben. Minél steri-
lebb vagy szennyezet-
tebb a közeg, ez az 
idill is annál kevés-
bé valószínű. Egyéb-
ként pedig sétáljunk 
egyet egy fás és egy 
kopár utcán, vagy két 
település között, ma-
gunk is megláthatjuk 
a különbséget.

• Miként jut-
nak kifejezésre a 
gazdasági érde-
kek?

– A gazdasági ér-
dek gyakran felülírja 

a természeti értékeket. Ez megmutatkozik a 
körülöttünk lévő kopár szántóföldeken, ahol 
minden fát eltüntetnek, hogy semmi árnyék 
ne érje a termést, évről-évre beszántanak még 
egy sort az út vagy a csatorna felé, telenyomják 
műtrágyával és permettel, és akár még tiltott 
mérgeket is használnak, csak hogy minden el-
tűnjön, ami csökkenthetné a hozamot. Emellett 
arra is van példa, hogy csökkentik a nemzeti 
park védettségi fokát, csak hogy építhessenek 
egy hotelt és sípályát a hegy oldalába, amit ugye-
bár letarolnak.

• Fiatal környezetvédőként miben lá-
tod a megoldást?

– Az, hogy nem szemetelünk és fákat ülte-
tünk, az szép és rokonszenves, szükséges is, 
de kevés. A környezetvédelem az egy tágabb 
társadalmi és politikai harc. Ezzel tisztában 
vannak azok az elszánt egyének és csoportok, 
akik hajlandók utcára vonulni.

ácsi

Varga Dénes

Ez társadalmi és politikai harc
Varga Dénes környezetvédő aktivistát kérdeztük  
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betesszük a beszívócsövet az emésztőgödörbe, 
majd bekapcsoljuk a szivattyút, ami elvégzi a 
munkát. Miután az emésztőgödörből kihúztuk 
a vizet vagy megtelt a ciszterna, leállítjuk a pum-
pát, majd visszatesszük a kamionra a csöve-
ket. Elmegyünk ki-
üríteni a tartályt a 
szennyvíz feldolgo-
zóhoz.

• Előfordul-
hat-e munka 
közben valami-
lyen nem várt 
bonyodalom?

– A gépek, 
amelyek nem újak, 
naponta több órán 
át dolgoznak, ezért 
naponta adódik 
kisebb-nagyobb 
probléma, meghi-
básodás. Egy gumi 
bármikor kilyukadhat, előfordulhat emberi fi-
gyelmetlenség is.

• Átlagosan mennyi szennyvizet szál-
lítanak el naponta?

– Nagyon nehéz pontos számokban kife-
jezni, hiszen az időjárás jelentős mértékben 
befolyásolja. Van olyan nap, amikor 20 köb-
métert viszünk el, de olyan is, hogy 200-300 

köbmétert. Heti szinten ez az adat 1800-2000 
köbméter körül mozog.

 • Hova kerül a szippantó tartalma? 
Milyen környezetvédelmi szempontokat 
kell figyelembe venni?

 – A szennyvíz a szennyvízfeldolgozóba ke-
rül, viszont az árvizet, esővizet sürgős óvintéz-
kedés esetén bármely megfelelő helyen levő 
árokba ki lehet üríteni. A szennyvízet ülepítő 
tóba engedjük ki. Árkokba vagy folyókba soha-
sem szabad kiengedni, ez alapszabály, azonban 
kérésre legelőre, csirke vagy disznótrágyát, igen. 
Ha esetleg locsoláshoz vagy kút ásásához kell 

guci Attila huszonöt köbméter folyadék szállítására 
alkalmas óriás tartálykocsijával

a szippantósok dolga
Guci Attila vállalkozóval beszélgettünk

SzELEKTíV 
SzEMéTGyűJTéS

A hírközlő eszközök számára hirdetett 
községi pályázaton a Temerini Újság kör-
nyezetvédelmi témájú pályázatával eszközö-
ket nyert. Lapunk hasábjain eddig is megje-
lentek írások e témakörből, most december 
végéig továbbiakat közlünk majd különös 
tekintettel a szelektív szemétgyűjtésre, ami 
egyre inkább időszerűvé válik.

A szerkesztőség 

Sárga konténer kék Fekete zöld Fekete/Sárga
ahol már működik a szelektív hulladékgyűjtés

valakinek tiszta víz, azt kiszívhatjuk természetes 
forrásból, azaz folyóból vagy tóból, ez nem von 
szankciót maga után.

 • aránylag piszkos munka, milyen 
előnyei és hátrányai vannak?

 – Így van. Ezt a munkát egyértelműen vagy 
szereti az ember vagy nem. Szabad ég alatt kell 
lenni egész évben, kivéve azt az időt, amíg a ka-
mionnal A ponttól B pontig érünk. Bírni kell az 
időváltozásokat, a meleget, a hideget, az esőt, 
a havat, a piszkot, a port és a szagokat. Mindez 
próbára teszi az embert, ez lenne a negatívuma 
ennek a szakmának.

A pozitívuma pedig az, hogy nem egyoldalú, 
mindig változik a hely és a szituáció, mindig új 
kihívások elé állít bennünket. A körülmények-
hez minden esetben alkalmazkodnunk kell és 
szívvel- lélekkel csinálni, az a legfőbb mozga-
tórugója ennek a munkának.

ÁDÁM Csilla
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törte. Az addigi munka során szintén 1:25 000 
méretarányú szelvényeket készítettek, azonban 
mindössze 388 darab színes, kéziratos térkép-
részlet készült el. A történelmi Magyarország 
területéről csak a Magas-Tátra vidékén végeztek 
felmérést földi fotogrammetria alkalmazásával, 
viszont a munkálatok az ország többi területét 
nem érintették. 

A három katonai felmérés térképeinek mind-
egyike bárki számára szabadon elérhető és ku-
tatható, a digitalizálásuknak köszönhetően, a 
maps.arcanum.com internetes oldalon.

(Folytatjuk)
Fúró Dénes

A katonai felméréseknek nevezett művelet 
a hadi célokat szolgáló szervezésben és irányí-
tásban volt nagyon fontos. A térképezés a XVIII. 
század második felétől a XX. század elejéig a 
hadsereg békebeli feladatává vált. A közös had-
ügy miatt bécsi irányítással zajlottak a munká-
latok, mégpedig a Főszállásmesteri Kar vezény-
lete alatt. 

Az elkészült térképek közül az első és a má-
sodik felmérés anyaga eredetiben ma is a bécsi 
Kriegsarchiv gyűjteményében található, a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térkép-
tára pedig jó minőségű, színes, eredeti méretű 
másolatukat őrzi. Ezek a térképek rendkívüli fon-
tossággal bírnak napjainkban is, ugyanis a pon-
tos megjelöléseknek köszönhetően nyomon tud-
juk követni vidékünk arculatának változásait az 
idők folyamán. Ez mindenekelőtt a helytörténeti 
kutatások szempontjából nagyon fontos, hiszen 
a legkorábbi térképeken számos esetben olyan 
helymegjelöléseket is találhatunk, amelyek töb-
bek között középkori településekre utalhatnak, 
valamint rég elfeledett határrész elnevezésekre is. 
A térképeken az egyes települések tanyavilágát is 
felfedezhetjük a különböző történelmi korszak-
okban, amelyek szintén fontos részét képezik 
vidékünk múltjának feltárásában.

a katonai felmérések sorában az elsőt 
1763. és 1787. között végezték el az egész Oszt-
rák Birodalom területére vonatkoztatva. A hu-
szonegy különálló felmérés eredménye összesen 
3245 darab 1:28 800 méretarányú, egyenként 
pedig 63×42 cm nagyságú kéziratos szelvény 
lett, ezek alapján kéziratos leírásokat is készítet-
tek. A korabeli Magyarország területének részle-
tes felméréseinek esetében a szűkebb értelem-
ben vett Magyar Királyság megyéiben 1782. és 
1785-ben végezték el a felméréseket, a Temesi 
Bánságban 1769. és 1772. között, az Erdélyi 
Nagyfejedelemségben 1769. és 1773., míg Hor-
vátország, Szlavónia, illetve a Határőrvidékek 
feltérképezését 1774. és 1784. között végezték 
el. A munka befejeztével összesen 1943 darab 
szelvény maradt az utókorra. A kéziratokban a 
leírások mellett feltüntetik a Magyar Királyság 

Katonai felmérések 
Magyarországon (1.)

Vidékünk múltjából

felmérését irányító tisztek névsorát, valamint azt 
is, hogy mely szelvények elkészítését irányították 
és melyik évben. A levezetett térképek zöme a 
maga korában titkosnak minősült, és a polgári 
kartográfiára csak csekély 
hatást gyakorolhatott. 

az Osztrák biroda-
lom második katonai 
felmérése 1806. és 1869. 
között készült, viszont Er-
dély területén nem fejezték 
be a munkálatokat. Az or-
szág teljes területén tizen-
négy önálló felmérés folyt, 
melyek során 2142 darab 
már akkor is elavultnak szá-
mító 63×42 cm nagyságú és 
1534 darab, újnak nevezett 
52,7×52,7 cm nagyságú 
szelvény készült, valamint 
az azok alapján összeállított 
térképsorozatok, amelyek 
1:144 000, 1:288 000 és 
1:576 000 méretarányban készültek el. A Magyar 
Királyság területét 1819. és 1869. között mérték 
fel, a munka pedig 1112 darabrégi méretű szel-
vényt eredményezett. Horvátország, Szlavónia és 
a Horvát–Szlavón Határőrvidék területére 1865. 
és 1869. között végezték a felmérési munkálato-
kat, melyek során 224 darab új méretű szelvény 
készült. Erdély egy részéről 1853-tól 1869-ig 67 
darab szelvény készült, régebbi szelvényen ki-
mutatva. Az 1:144 000 méretarányú térképek a 
birodalom területéről, amelyek az addig készí-
tett legrészletesebb és nyomtatásban is megjelent 
szelvények voltak, de a Magyar Királyság területé-
ről csak a felmérés befejeztével, 1869. és 1881.
között jelentek meg. 

a harmadik katonai felmérés már az 
új államalakulat, vagyis az Osztrák-Magyar Mo-
narchia területét érintette, amely 1869. és 1887. 
között készült el, mégpedig egységes szelvénye-
zésben. A kéziratos, színes térképek méretaránya 
1:25 000, amelyek egyenként mintegy 76×56 cm 
nagyságúak. A történelmi Magyarország területét 
1354 darab szelvényben mutatták ki, amelyeket 
1869. és 1885. között mértek fel. 

Az Erdély területét érintő 216 darab szel-
vény csak az 1888. és 1895. között a terep új-
bóli bejárását követően tette teljessé a felmérést. 
Kevésbé ismert, hogy egy negyedik katonai 
felmérés is készült az Osztrák–Magyar Monar-
chia területéről, amely 1896. és 1914. között 
zajlott. A munkálatokat eredetileg száz évre ter-
vezték, de az első világháború kitörése, mint sok 
más békebeli folyamatot, a felmérést is derékba 

A Monarchia katonai felmérői a XIX. század végén

A XVIII. század második felében, Mária 
Terézia és II. József uralkodása idején került 
sor az egész Habsburg Birodalom és annak 
keretein belül a Magyar Királyság első rész-
letes topográfiai térképezésére. Három ilyen 
felmérésről tudunk:

az elsőre 1763. és 1787. között, 
a másodikra 1806. és 1869., míg 
a harmadikra 1869. és 1887. kö-

zött került sor. 

VAGyUNK MÁR IDőBEN OLyAN TÁVOL 
a Kétszervolt országtól – ahogyan né-

hai küzdőtársunk, Juhász Gyuri nevezte Ju-
goszláviát, címül írva egyik könyvére –, hogy 
higgadtan véleményezhessük azt, amit benne, 
és a két létezés között lezajlott – mintegy há-
rom és fél évig tartó – más világban átéltünk. 
Minden időszakból van élményem.

Arról már szóltam, hogy a nővéreim az 
első létezés idején jártak iskolába, szerbbe, 
mert a Matuska nem magyar családi név. Én 
még az óvodás korhoz tartoztam akkor. Any-
nyi bizonyos, hogy egyedül Márta tanult meg 
szerbül. Tudásáról kétszer győződtem meg. 
Először még abban az időben, amikor nem 
volt ajánlatos fitogtatni a szerb nyelvtudást. 
Valamikor a negyvenkettes és negyvennégyes 
évek közötti időben jött hozzánk ugyanis két 
goszpodincai szerb ember. Valamit üzletel-
tek apánkkal, aki szintén tudott annyit a fa-
lujuk nyelvén, hogy alkuképes lehessen. A 
házunk fölső kapujának utcai legfölső lép-
csőjén állva beszélgetett a járdán álló jövevé-
nyekkel, szerbül. Márta is közbe-közbe szólt 
tizennégy-tizenhat évesen, szintén szerbül. 
Második alkalommal neki már kenyérkere-
seti lehetősége támadt szerb nyelvtudásának 
köszönhetően. Ez már negyvenhatban vagy 
hétben lehetett. Az újvidéki posta ugyanis 
szerbül és magyarul tudó kisasszonyokat ke-
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Egy számomra nagyon kedves emlé-
ket idéztem fel a Temerini újság hasábja-
in nemrégiben az Omega a községházán 
c. írásban. az Omega-rajongó hírében 
álló Ádám István – Temerinben bizonyá-
ra még sokan vannak ilyenek – az aláb-
bi két történetet fűzte hozzá a cikkhez, 
hozzátéve, ezek azok a felemelő, szívet 
melengető élmények és történetek, ame-
lyek boldoggá teszik az embert. Mind-
kettő a tavalyi év végén elhunyt benkő 
László nevéhez fűződik. alább tehát Ist-
ván két omegás történetét osztom meg 
az olvasókkal:

1.
Az 1970-es, 1980-as években mi „jugo-

szláv” fiatalok, akik Magyarországon nyuga-
tiaknak számítottunk, a két ország igencsak 
különböző árviszonyait kihasználva, viszony-
lag olcsón megúsztunk egy-egy balatoni üdü-
lést. És éltünk is a lehetőséggel. Történt aztán, 
hogy 1980 júliusában Zavarkó Dénes, Szőllősi 
Ferenc–Jumbó, Kihúth Sándor és jómagam 
Siófoknak vettük az irányt. Még jóformán el 
sem foglaltuk szálláshelyünket, a vendégház 
udvarában ismerős dallamokra lettünk figyel-
mesek. A szomszéd szoba vendégei, valami pesti 
fiúk újságolták is, hogy estére Omega LGT és 
az akkor még számomra ismeretlen Beatrice 

együttes lép majd a színpadra. De hozzátették, 
nagy örömre nincs ok, mert az összes jegy már 
napokkal korábban elkelt. 

Mi azonban úgy véltük, erről talán legjobb 
lesz személyesen meggyőződni. És a zenei ese-
mény színhelye, a szabadtéri színpad felé vettük 
az irányt. A színpad előtti park füvén a koncertre 
várva bőrruhás és más fiatalok sokasága heve-
részett, de jegy hiányában voltak, akik a teret 
övező betonkerítés megmászásával próbálkoz-
tak. E szándékuk teljesülését kutyás rendőrök 
igyekeztek meghiúsítani. 

Belépőjegy hiányában lógó orral az épület 
északi oldala felé vettem az irányt, amikor az 
egyik boltíves ablakban nem mást, mint Benkő 
Lászlót, az Omega orgonistáját pillantottam meg. 
Az ablak rácsán keresztül meg is szólítottam:

– Szia, Laci, hol lehetne itt még jegyet vál-
tani?

 – Sajnos, napokkal ezelőtt minden jegy 
elkelt – hangzott a lehangoló válasz. 

Mi lenne, ha én most Temerinnel hozakod-
nék elő? – villant át az agyamon nagyhirtelen, 
mert Varga Jóskától és Hajdúk Jancsitól sokat 
hallottam az Omega temerini szerepléséről. 
Úgy is történt:

– Jugóból jöttünk, Temerinből, ha netán 
hallottál már róla … – mondtam neki.

– Hű, a mindenit, Temerin! Hát persze 

hogy, jártunk is ott! Hány jegy kellene? – hang-
zott Benkő Laci válasza, és viselkedésén látszott, 
hogy amit tesz, annak vannak előzményei. 

Rövid idő elmúltával kezében a jegyekkel 
tért vissza, négy darabot hozott a négy temerini 
fiatalúrnak. Pénzt nem volt hajlandó elfogadni, 
de én nyilván hálásan megköszöntem a közben-
járást. Benkő Lacinak köszönhetően a máso-
dik sorban, a vendégeknek fenntartott részben 
élvezhettük mindvégig a felejthetetlen Omega 
LGT koncertet.   

2.
Tíz évvel ezelőtt, 2011. február 22-én a 

Terror Háza Múzeumban kiállítás nyílt a má-
sodik világháború végén elkövetett délvidéki 
magyarellenes atrocitásokról. A budapesti ese-
ményre felutaztam én is. Különös érzés kerített 
hatalmába, amikor az egybegyűltek előtt Rúzsa 
Magdi, az alkalomhoz illően, fekete ruhában 
zenekíséret nélkül elénekelt egy balladát. Túl 
sok résztvevője nem volt az eseménynek, hiá-
nyoltam is a viszonylag nagy számban Pesten élő 
délvidékieket. Ám a padsorban megpillantottam 
Benkő Lászlót. őt ugyan mi késztethette arra, 
hogy eljöjjön a megemlékezésre, töprengtem 
magamban. A rendezvény után a kérdésemre a 
következőt válaszolta: „– Mindig együtt éreztem 
veletek. Gyakran elgondolkodom azon, hogy 
hogyan is tudtatok ennyi tragédiát túlélni” – 
mesélte István. 

-aJó- 

Még két omegás történet

resett a telefonközpontjába. Emlékezetem 
szerint Temerinből kettőjüket vették föl, 
nővéremen kívül barátnőjét, Novák Katicát. 
Néném csupán valahány éven át szolgált a 
postán, Katica jóval tovább, még akkor is, 
amikor már Újvidéken gimnazista voltam, 
majd kezdő újságíró. Bármikor hívhattam 
a telefonközpontot, mindig tudtak magyarul 
szolgálni. Arra magyaráztam a dolgot, hogy 
a hatalom magához akarta édesgetni magyar 
lakosságát azok után, amit negyvennégyben 
és negyvenötben művelt velünk.

A Királyi Jugoszláviában óvodásként volt 
egy élményem a szerb nyelv tanulásával kap-
csolatban. Átjött egyszer hozzánk az iskolá-
ból egy Dóra keresztnevű tanító néni, és új 
dalra tanított bennünket, amely utalt arra, 
hogy hamarosan iskolába kerülünk majd. 
Férfiasan mély és recsegő hangon énekelt, 
nyilván erős dohányzó lehetett:

 „U boj, u boj, u boj 
 ide naš bataljon u boj. 
 Da svladamo sva slova 
i ceo bukvar svoj.” 
[Csatára föl, csatára! Indul a zászlóal-

junk. Hogy legyőzzünk minden betűt, és az 
egész ABC-s könyvünket.]

 Persze egy kukkot sem értettünk belőle. 
Azt mondta, nem baj. Idővel megértjük majd. 
Jóval később, már a második országlétezés 
kezdeti évében, 1945 elején újra meglátogatott 
bennünket. Akkor már másodikos elemista 
voltam. Megtudtam, hogy majdnem a szom-
széd helységből, Törökbecséről való. Valójá-
ban akkor nem volt képzetem arról, hol lehet 
az a falu. Dóra nénit a kíváncsisága hozta el. 
Föl akarta mérni, mi maradt meg a dalból az 
emlékezetünkben. Megnyugodhatott, hiszen 
föntebb idéztem is. Ennyi év után is.

MÁSODIK ELEMIBEN egy Ilić nevezetű sze-
mély volt a tanító bácsink. Tudott magyarul, 
de igen gyöngén. Abban a háború végi eszten-
dőben – a novemberben beálló szünet után 
– úgy február táján kezdődött a tanítás. Új, a 
rezsimnek megfelelő tankönyvünk még nem 
volt, hanem a magyar időben kiadott másodi-
kos olvasókönyvből gyakoroltunk. A szövegek 
legtöbbje nem volt politikailag megfelelő, ezek 
lapjait ki kellett tépni. A maradékot annyiszor 
olvasgattuk, hogy már mindegyikünk fejből 

Kisdiákos emlékek 

a tákó rejtélye (1.)
tudta. Emlékezetem szerint ilyen olvasmány 
volt a Mátyás kuktája című. Arról szólt, hogy az 
igazságos királyunknak volt egy irgalmatlanul 
nagyehetű kuktája, aki azt állította magáról, 
hogy képes lenne megenni egy egész ökröt. 
Nem hittek neki és kipróbálták. Sok szakács 
sokféle változatban földolgozta az ökör húsát 
és tálalta elébe. ő szorgalmasan fogyasztotta 
sorban mind. A menü vége felé egyszer csak 
méltatlankodva megkérdezte, hol van már az 
ökör.

Ilić tanító bácsinál valójában azt kellett 
megtanulnunk, hogyan kell szabályosan sorba 
állnunk, mielőtt kettesével elrendeződve bevo-
nulunk az osztályterembe. Akkoriban három 
iskolaépület volt a falu közepén. Mi a Kastély 
utcaiba jártunk. Ez volt az Új Iskola. A temp-
lommal szembeni, a mai I. Helyi Közösség és 
a rendőrség otthona Öreg Iskola néven volt 
ismeretes. Létezett még a zárda épületében 
egy harmadik. Ennek az volt a különlegessége, 
hogy apáca nővérek tanítottak benne, és hogy 
az épület Főutca felőli része közepén volt ben-
ne egy kápolna. Sokáig az ablakain lévő rácsról 
lehetett megállapítani, melyik az a terem, ma 
kézimunkázó asszonyoknak ad helyet. A zárda 
államosítása előtt ministráltam is benne Tóth 
tisztelendő atyának szolgálva.

A TÁKó-REJTÉLy MEGFEJTÉSÉRőL majd 
a folytatásban.                        

MaTUSKa Márton
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

KÁLMÁN Szilvesztertől 
(1974–2021)

Csendes legyen álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot!
Kísérje utadat Isten 
és az ég, a felhőkön 
túl találkozunk még.

Gyászoló édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Harmincéves osztálytalál-
kozónk alkalmából emléke-
zünk volt osztálytársunkra

BARNA Gabriellára 
(1976–2010 )

Élete úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben 
örökre megmarad.

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1990/91-ben 

végzett 8. a osztálya

APrÓHIrDeTéSeK
• Malacok eladók. Tele-
fon: 843-397.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és 
egy újabb tűzhely, 
rongypokróc, házi-
szappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Tel.: 
840-439.
• Szitaajtók, ablakra való 
sziták készítését és asz-
talos termékek javítását 
vállalom kedvező áron. 
Telefon: 063/158-35-84.

• Vásárolok teljes ha-
gyatékot, használt búto-
rokat és minden feles-
leges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Malacok eladók. Kiss 
Ferenc utca 46., tel.: 
060/43-45-901.
• 5,25 hold első osztályú 
szántóföld a Breszto-
útnál, a fehér-árok kö-
zelében eladó. Lejár a 
Jegricskára. fix ára: 12 
ezer euró holdja. Tele-
fon: 064/87-26-234.
• 5,15 hold első osztályú 
szántóföld a Gyórgyában 

eladó, fix ára: 12 ezer 
euró holdja. Érdeklődni 
a 064/87-26-234-es te-
lefonszámon.
• eladó IMT 757-es 
traktor, K2-es törő, 
kapálóeke, műtrágya-
szóró, permetező. Tele-
fon: 063/126-37-791.
• Sosem használt régeb-
bi típusú ajtók és ablakok 
redőnnyel eladók. Ugyan-
itt két morzsoló (egyik 
csövesen is darál). Tán-
csics Mihály u. 23/1., te-
lefon: 845-219.
• Vásárolok rossz-
vasat, papírt, rezet, 

messzinget, alumíniu-
mot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, au-
tókat, elektromos ké-
szülékeket, régi kábe-
leket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-
23-35.
• Kapuk és kerítések 
szakszerű festését vál-
lalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.

Egyházközségi hírek
Gyóntatás vasárnap kivételével minden szentmise 
előtt fél órával. Elsőpéntek a szentgyónás és a 
szentáldozás napja. Az Egyház bátorít a rendsze-
res gyónásra és áldozásra. Ez a nap közösségünkben, 
immár egy éve, az egész éjjeles szentségimádás 
napja is. Egész éjjel nyitva tart templomunk. A szent-
ségimádási lap a sajtóasztalon található, aki tud vállalni 
egy-egy órát, iratkozzon fel.
Esküvői hirdetés: zelenka Lehel (Imre és Morvai 
Gizella fia) és balo Krisztina (Ferenc és Fuszkó An-
géla lánya) ünnepélyes keretek között, szombaton 
16 órakor házasságot kötnek a plébániatemp-
lomban.
Jézus barát Gyalogtúra táborra csütörtökig lehet 
jelentkezni a sajtóasztalon található jelentkezési lapok 
leadásával.

Miserend
2-án, elsőpénteken, Szűz Mária látogatása Erzsébet-
nél, Sarlós Boldogasszony ünnepe, telepen 8 ó.: Egy 
szándékra; a plébániatemplomban 19 ó: †Ft. Berecz 
Sándor plébánosért (†2013. VII. 2.).
3-án, szombaton, 8 ó: A hét folyamán elhunytakért; 
16 ó: Zelenka Lehel és Baló Krisztina ünnepélyes es-
küvője.
4-én, évközi 14. Vasárnap, a Telepen 7 órakor: 
†Talló László, Paar Daniella, Francia Árpád, a Talló és 
a Novák nagyszülőkért; a plébániatemplomban 8:30-
kor: †Ft. mr. Szungyi László főesperes-plébánosért; 10 
órakor: Népért (ünnepélyes keresztelések)
5-én, hétfőn, Szent Cirill és Metód ünnepe, 8 ó.: Sza-
bad a szándék.
6-án, kedden 8 ó.: Hálából.
7-én, szerdán 8 órakor: Szabad a szándék.
8-án, csütörtökön, 19 órakor: †Karácsondi Mihály, 
elh. szüleiért és testvéreiért, a szentmise után egyórás 
szentségimádás.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs velünk szeretett férjem, 

édesapánk, apósom és tatánk

SZAJLER Ádám 
(1941–2021)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
A temető csendje ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad.

Emlékét őrzi felesége, Mária, fiai, Tibi és Ati, 
menye, Kati, unokái, Dorottya párjával és Adrián

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 9 éve, hogy nincs velünk szeretett férjem,

édesapám, apósom és nagyapánk

SAROK János 
(1933–2012)

Emlékek varázsa melegíti lelkünk, 
szívünkben őrizzük őt, soha nem felejtjük. 
Álmok, emlékek, szép szavak, 
ez minden, ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkünkben a hiány, 
néha kicsit csendesül, de örökké fáj.

Gyászoló özvegyed, Irénke, fiad, Csaba, 
menyed, Erika és unokáid: Marietta és Bettina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzunk

KÁLMÁN Szilvesztertől 
(1974–2021)

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

Búcsúzik tőled 
sógornőd, Éva 

és családja
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú húsz éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

LUKÁCS Krisztián 
(1996–2001)

„Emlékek varázsa 
melegíti lelkem, 
szívemben érzem őt, 
soha nem felejtem.

Álmok, emlékek, 
szép szavak, 
ez minden, 
ami a múltból megmaradt.

Tátongó űr 
lelkemben a hiány, 
néha kicsit csendesül, 
de örökké fáj.”

Emléked őrzi szerető 
édesapád, 

Mihály családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága édes-
anyám, ómink és dédnagy-
mamám

GLESSERNÉ 
MÓRICZ Erzsébet 

(1932–2020)

Legyen békés 
és nyugodt a pihenése!

Emléked őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
édesanyámtól és szerető 
nagymamánktól

FARAGÓ Máriától 
(1941–2021)

Állunk a sírodnál 
könnyes szemmel némán, 
nincs kinek elmondani, 
hogy hiányod 
mennyire fáj.

Szomorú minden napunk, 
üres nélküled az otthonunk. 
Nincs többé 
ki minket hazavár, 
mert elszólított 
tőlünk a kegyetlen halál.

Sok mindenre 
megtanítottál bennünket, 
csak egyre nem, 
hogyan éljünk nélküled.

Szeretett lányod, 
Aranka, unokáid, 

Heni és Gergő 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, 
drága édesapámtól

KÁLMÁN Szilvesztertől 
(1974–2021)

Oly hirtelen jött a szörnyű 
pillanat, elhagytál minket 
egy röpke perc alatt.
A búcsú, mit nem mondtál 
ki, elmaradt, de szívünkben 
míg élünk, te ott maradsz.

Gyászoló feleséged, 
Mari és fiad, Attila

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

MEGEMLÉKEZÉS

KÁLMÁN Szilveszter 
(1974–2021. 6. 26.)

Id. GÁL Imre 
(1945–2021. 6. 27.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. FARAGÓ 
BOLLÓK Mária 

(1944–2021. 6. 24.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk egy éve elhunyt édesanyámra, 

nagymamánkra, dédmamánkra

MAGYARNÉ NAGY Franciskára 
(1927–2020)

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökre ott is marad.

Keresztje tövében édes a nyugalom, 
ott enyhül meg minden gond és fájdalom. 
Teste földben nyugszik, lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza és áldja meg a mindenható Isten!

Szerettei

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik szerető édes-
anyámat utolsó útjára elkí-
sérték

FARAGÓ Mária 
(1941–2021)

Nyugodjék békében!

A gyászoló család

A plébániatemplom napközben is nyitva tart. Hétfő 
és vasárnap kivételével reggel 7 órától az esti mi-
séig, vagy annak hiányában du. 3 óráig van nyitva 
a főbejáraton keresztül a hátsó üvegajtókig.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, munkatársaknak, 
utcabelieknek és mindazok-
nak, akik drága halottunkat

KÁLMÁN Szilvesztert 
(1974–2021)

utolsó útjára elkísérték, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, valamint rész-
vétnyilvánításukkal mér-
hetetlen fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 20 éve már, hogy 

csak emlékünkben él

LUKÁCS Krisztián 
(1996–2001)

Míg a jövőjét tervezgettük, 
sorsa el volt döntve rég. 
Megkívánta, elszerette 
tőlünk a hatalmas ég, 
nem törődve semmit azzal, 
hogy szívünknek fájni fog, 
jöttek érte, s mosolyogva 
vitték el az angyalok.

Drága emléked 
őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szível 

búcsúzom vejemtől

KÁLMÁN Szilvesztertől 
(1974–2021)

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

Búcsúzik tőled 
anyósod, Erzsébet



LABDARÚGÁS
Újvidéki liga

DONJI SREM (Pećinci)–TSK 
0:1 (0:0)

Hiába győzött a temerini csa-
pat az osztályozó visszavágóján, 3:2 
arányban elveszítette a feljutásért ví-
vott párharcot, így a következő idény-
ben is az Újvidéki liga mezőnyének 
lesz a tagja, miközben a Donji Srem 
a Vajdasági liga déli csoportjába ke-
rült fel.

Nehéz feladat előtt állt a TSK, hi-
szen az első meccsen hazai pályán 
3:1-re kikapott a szerémségi csapat-
tól, ezt a hátrányt kellett volna ledol-
goznia ahhoz, hogy felkerüljön a ma-
gasabb rangfokozatba. A visszavágó 
62. percében Đanković juttatta veze-
téshez a temerinieket, aki nem sok-
kal később a szemöldökfát is eltalál-
ta. A hajrában már a hazai csapatnak 
is voltak gólszerzési lehetőségei, az 
eredmény azonban nem változott.

A temeriniek harmadik alkalom-
mal maradtak alul szerémségi klub-
bal szemben a feljutásért vívott küz-
delemben. Az előző években a rumai 
Prvi Maj, illetve a golubinci Jadran is 
jobbnak bizonyult a TSK-nál.

A temeriniek veresége egyben azt 
eredményezte, hogy a Sirig kiesett 
az Újvidéki ligából, és a következő 
idényben csak a legalacsonyabb osz-
tályban, az Újvidéki városi ligában 
szerepelhet.

Temerinben edzőcsere tör-
tént. Aleksandar Mlijković, aki egy 
éve érkezett a szőregi együttestől a 
TSK-hoz, visszament előző klubjába. 
A TSK új edzője Lazar Dabižljević 
lett, aki az elmúlt időszakban a 
bácsföldvári Vojvodinával ért el si-
kereket, amellyel kiharcolta a fel-
jutást a Vajdasági liga északi cso-
portjába.

Nemcsak a Sirigben és a TSK-
ban, hanem a Sloga csapatában is 
edzőcsere történt. A 2021/2022-
es idényben Dušan Medić irányít-
ja a kolóniai együttest, aki eddig a 
Szenttamást vezette. A szenttamási-
ak egyébként a 13. helyen végeztek 
és kiestek a Vajdasági liga északi 
csoportjából.

TSK: Vojvodić, Bobot (Klaić), 
Varga, Stričević, Milosavljević, 
Soldat, Knežević, Paska (Grgić), 
Đanković, Kosić, Nikolić (Pupo- 
vac).

ASZTALITENISZ
Orosz András a szerb korosz-

tályos válogatott tagjaként részt vett 
Bulgáriában a Balkán-bajnokságon, 
és az ifjúsági csapattal ezüstérmes 
lett. A szerb együttes a csoportküz-
delmek során az összes mérkőzését 
megnyerte, majd eljutott a döntő-
ig, ott azonban vereséget szenvedett 
Romániától. Orosz egyéniben to-
vábbjutott a selejtezőből, a főtáblán 
az első fordulóban azonban nem si-
került nyernie.

T. n. T.
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Pető Zsolt a válogatott tagjaként részt vett Lengyelországban 
az európa-bajnokságon. A temerini asztaliteniszező a cso-
portküzdelmek során legyőzte svájci, román és litván ellen-
felét, így az első helyről jutott fel a 64-es főtáblára. Szerbiá-
ból egyedül ő szerepelhetett a férfiak mezőnyében a legjobb 
64 asztaliteniszező között, az első fordulóban azonban 4:1-re 
kikapott a német ruwen filustól. férfi párosban a belgrádi 
Marko Jevtovićtyal az oldalán a legjobb 32 között 3:1-re ki-
kaptak egy orosz kettőstől, vegyes párosban pedig az uzdini 
Izabela Lupulescuval ugyancsak a legjobb 32 között veszítet-
tek 3:0-ra egy német duótól. Pető következő versenye a tokiói 
olimpia lesz, amely július 23-án kezdődik.

érdeklődni: 069/30-38-319

a MOL-eLeKTriK
szobafestő és gipszkartonozó 
MuNKATársAKAT Keres.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

– Nem állítom, hogy a magyar válogatott a világ legjobbjai 
közé tartozik, de ha továbbra is így fejlődik a futballunk, ak-
kor néhány éven belül ez is bekövetkezhet – mondta Csányi 
Sándor, Magyarország egyik leggazdagabb embere és az MLSZ 
elnöke Szöllősi Györgynek, a Nemzeti Sport főszerkesztőjének 
adott interjújában.

Csányi úgy látja, a meccsek eredményétől függetlenül ki 
lehet jelenteni, hogy „jó úton járunk, folyamatosan fejlődik 
a labdarúgásunk, a válogatott karaktere, ereje is rengeteget 
változott az elmúlt években.”

Jó úton a magyar foci

Új helyen az Optika Vasić
Újvidéki utca 375, a buszállomás mögött

• iNgyeNes szeMVizsgáLAT
• szemüvegkeretek nagy választéka

• napszemüvegek bőséges kínálata 
(gues, ray Ban, ralph, Lauren, Vogle, exess)

Várjuk önt felújított üzletünkben 
az Újvidéki utca 375-ös szám alatt

Telefonszám:

021/842-800, 065/535-535-2


