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kiemelte, Temerinnek gazdaságilag rendkívül jó az elhelyez-
kedése, közel van hozzá Újvidék, Vajdaság földrajzi közép-
pontjában terül el, valamint fontos nemzetközi és regionális 
utak kereszteződnek.

A községben működnek és fejlődnek a kisvállalkozások 
és az ipar, fejlesztési projekteken dolgoznak, ezért meggyő-
ződése, hogy az itt élő fiatalok szívesen maradnak és élnek 
majd a településen. – Temerint őseink hozták létre és épí-
tették az évek során, lelket leheltek bele. Mi vagyunk azok, 
akiknek hozzá kell építenünk, korszerűsítenünk, kedvezőbb 
élettéré alakítanunk a felnövekvő nemzedékek számára – 
fogalmazott a polgármester. 

A járásokról és a községekről szóló 
törvény értelmében 1955-ben Temerin 
községi státuszt kapott, az önkormány-
zat pedig 2019 óta megünnepli ezt a je-
les napot. Tavaly a járványhelyzet meg-
hiúsította a rendezvény megtartását és a 
kitüntetések odaítélését, az idén azon-
ban ismét megülték a község napját. A 
beérkezett jelöléseket átvizsgálva a bi-
zottság úgy döntött, hogy az idén prof. 
dr. Nagy Imre érdemli ki a díszpolgá-
ri címet, a Temerinért elismerésen pe-
dig hárman osztoznak: a Szirmai Kár-
oly Magyar Művelődési Egyesület, 
a Staro Đurđevó-i Vuk Karadžić 

Művelődési Egyesület és a Temerini 
Egészségház. 

A részletes és terje-
delmes történelmi átte-
kintőt követően Pásztor 
Róbert, a községi képvi-
selő-testület elnöke szólt 
az egybegyűltekhez, aki 
köszönetet mondott a 
helyieknek, amiért mun-
kájukkal sokat tesznek a 
község fejlődése és nép-
szerűsítése érdekében.

Mladen Zec polgár-
mester az ünnep kapcsán 

Az idei kitüntetettek a két községi vezetővel

Kivonulnak a nyolcadikosok az iskolából
Nyolc év küzdelemmel és szorgalom-

mal a hátuk mögött vasárnap elköszöntek 
iskolájuktól a Kókai Imre Általános Isko-
la végzős diákjai. Az intézményben eltöl-
tött diákévek után elérkezett az idő, hogy 
búcsút intsenek, továbblépjenek, és más 
helyen próbáljanak szerencsét a végzős 
nyolcadikosok. A vasárnap megtartott ün-
nepélyes ballagással lezárult életük egyik 
legszebb korszaka, de ugyanakkor egy új 
fejezet kezdődött, amelyben már egyedül 
kell szembenézniük a feladatokkal, nehéz-
ségekkel és kihívásokkal.

Az 54 ballagó diák vasárnap délelőtt 
részt vett a hálaadó szentmisén, délután 
pedig az utolsó osztályfőnöki óra végén 

utoljára szólalt meg számukra az iskola-
csengő, jelezvén, hogy végleg búcsúzniuk 
kell, és életük alakulása innentől fogva 
már a saját kezükben van. A 8. a és a 8. 
b osztály diákjai osztályfőnökeik, tanítóik 
és az igazgató kiséretében vonultak be az 
iskolaudvarba, ahol a hetedikes tanulók 
alkalmi műsorral köszöntötték őket. Az 
ünnepségen jelen volt Mladen Zec pol-
gármester, Pásztor Róbert, a községi 
képviselő-testület elnöke, Urbán Izabel-
la, az önkormányzat oktatással megbízott 
felelőse, ft. Szöllősi Tibor és ft. Sáfrány 
Dávid, az iskola tanári kara, a meghívott 
vendégek és a műsor támogatói. 

Folytatás az 5. oldalon

54-en búcsúztak el az általános iskolától
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Ballagtak a nyolcadikosok
Már csak az utolsó simításokon, a program részletes 

megtervezésén dolgozik az Illés-napi rendezvénysorozat 
szervezőbizottsága. Nemrégiben ismét összeültek a civil 
egyesületek képviselői és papírra vetették a fogadalmi 
ünnepet megelőző, a temerini magyarságot megszólító, 
igencsak gazdagnak mondható programot. Arról, hogy 
mi mindenre számíthatnak a temeriniek és az ünnep al-
kalmából hazalátogatók, Varga Flóriánnál, az Első Helyi 
Közösség titkáránál érdeklődtünk. – Még mielőtt kezde-
tét veszi az Illés-napi rendezvénysorozat, július 16-án 
a Tájházban gálaműsorral zárul a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület hangszeroktató tábora. Ugyancsak 
pénteken a Lukijan Mušicki Művelődési Központban kul-
turális programra kerül sor. Július 17-én, szombaton 
a Tájházban megszervezik a temerini újságírók első ta-
lálkozóját, amelynek keretében Léphaft Pál karikatúrá-
iból nyílik kiállítás. A Hunor Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében vasárnap, július 18-án aratóverseny lesz 
a Sárga-tanyán, a benevezett csapatokat reggel hét órára 
várják, a rendezvény délután három óráig tart. Este hét 
órától a Tájházban bemutatják Ádám István: Szállások 
tovatűnt füstje című könyvét, amely a temerini tanyavi-
lágról ad részletes áttekintést. Ugyancsak vasárnap este 
nyolc órától a Gulyáscsárdában aratóbált szervez a Ker-
tészkedők Egyesülete. 

Folytatás a 3. oldalon

Díszpolgári címet és elismeréseket adtak át 

Kitüntetések a község napján

Folytatás a 2. oldalon

Körvonalazódott 
az Illés-napi program
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került kiosztásra a lakosság között, az önkéntes 
adományokat két temerini szegénysorsú család 
megsegítésére ajánlották fel. 

A zsűrinek 135 főzet mintát kellett megkós-
tolnia és pontoznia, a végleges eredmények pe-

dig a már említett kritériumokat figyelembe véve 
születtek meg. A győztes csapatok kilétére csak a 
színpadon, az eredményhirdetés során derült fény. 
A bizottság értékelése szerint az idén a szőregi 
Falcon csapata teljesített a legjobban, aki a szá-
mos támogatónak köszönhetően értékes ajándé-
kokban részesült. Második díjas a temerini va-
dászok második csapata lett, míg a harmadik a 
temerini SC Stil. A második helyezést elért bab-
levest Győri Attila főzte, aki mondta, hogy nagyon 
örülnek a sikernek, de elsősorban nem nyerni 
jöttek, sokkal inkább kikapcsolódás és társalgás 
céljából neveztek be a versenyre. Az esemény vé-
gén DJ Shot szórakoztatta a közönséget. 
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Hiányzott már a temerinieknek és a környék-
belieknek, hogy egy tartalmas napot töltsenek el 
együtt jó társaságban, tartalmas szórakoztató és 
zenés programok mellett, a bográcsokban ro-
tyogó bableveseket ízesítgetve. Legalábbis ezt a 
következtetést vonhatták le azok, akik, ha nem 
is töltöttek egy teljes napot szombaton a vásár-
téren, de legalább egy sétát tettek a községi Ide-
genforgalmi Szervezet már hagyományossá vált 

babfőző versenyén. A járványügyi helyzet miatt 
a szervezők tavaly úgy döntöttek, hogy nem tart-
ják meg a rendezvényt, az idén azonban nem 
volt kérdés a tömegeket megmozgató temerini 
esemény megszervezése. Korlátozták ugyan a 
benevezők számát, de még így is 135 csapat ra-
gadott fakanalat.

A babversenyt Marina Injac, a községi Ide-
genforgalmi Szervezet igazgatónője nyitotta meg 
üdvözölve a résztvevőket és a vendégeket. 
A neves szakácsokból és a gasztronómu-
sokból álló öttagú zsűri három díjat osz-
tott ki, továbbá elismerésben részesült a 
legvidámabb, a legérdekesebb névvel be-
nevezett csapat, azok a versenyzők, akik 
a legszebben alakították ki maguknak a 

környezetet a sátor alatt, valamint 
akik a legízlésesebben terítet-
ték meg az asztalt. A benevezők-
nek most is szigorú szabályokhoz 
kellett tartaniuk magukat, a tűzre 
csak fát rakhattak, három órájuk 
volt elkészíteni a bablevest. A zsű-
ri az ételek értékelésekor a bab állagát, 
színét, sűrűségét és ízét vette figyelembe. 
Amíg az üstökben, bográcsokban főttek 
az ételek, ügyességi játékokat tartottak, 
a gyerekekkel animátorok foglalkoztak, 
a színpadon pedig művelődési műsort 
zajlott. Fellépett egyebek mellett a Tini 
fesztivál mindkét korcsoportjának győz-

tese, valamint a Kéknefelejcs citerazenekar és 
az asszonykórus. A Biseri tamburazenekar két 
nyelven előadott dalaival ezúttal is elvarázsol-
ta és táncra perdítette a vásártér látogatóit. A 
szervezők az idén is ragaszkodtak ahhoz, hogy 
a babfesztivál jótékonysági jellegét megtartsák, 
így a nagy üstből több mint kétezer adag babétel 

Folytatás az 1. oldalról
A díszpolgári cím kapcsán prof. dr. Nagy Imre kifejtette, mun-

kássága során a tudományos élet gyakorlati alkalmazásának megho-
nosítására törekedett, középiskolai tanárként rengeteg diákot ösz-
tönzött arra, hogy ne hagyja abba a tanulást. Noha még nagyon sok a 
tennivalója, azt vallja, mostmár egy kicsit egyszerűsíteni kell ezen a 
szerteágazó tevékenységen.

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület elismerését Varga 
Flórián elnök vette át. A rendezvény után elmondta, egyesületük nem 
titkolt szándéka a generációk összekapcsolása, a néphagyományok 
megszerettetése és továbbéltetése. A Szirmai már több évtizede a 
temerini magyarság gyülekezőhelyének számít.

Az ugyancsak kitüntetett Vuk Karadžić kultúregyesület tevékeny-
sége kapcsán az eseményen elhangzott, a hagyományos népi motívu-
mok jelenítését tűzték ki célul, amelynek köszönhetően nagyon sok 
gyereket, fiatalt és időset sikerült megszólítaniuk. 

A Temerini Egészségházról szóló méltatásban elhangzott, a ko-
ronavírus-járvány nem várt kihívások elé állította az emberiséget, az 
ott dolgozó nővérek és orvosok azonban fáradtságot nem ismerve 
tették a dolgukat nap mint nap az emberek egészségének megőrzé-
se érdekében. A épület covid-osztályán a járvány kezdete óta 35.240 
ezer ember fordult meg, a fertőzést 2582 esetben azonosították. A 
koronavírus tüneivel jelentkező pácienseket 8 orvos és 16 egészség-
ügyi nővér fogadta. 

A műsorban közreműködött a helyi kórus, valamint a művelődési 
egyesületek táncosai. A díjazottak elismerő oklevelet és pénzjutalmat 
kaptak.
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Kitüntetések a község napján

Jó hangulatú babfesztivál

Kóstol a zsűri

A temerini vadászok második 
csapata örül a díjnak

Önfoglalkoztatási támogatás
Az idén húsz temerini munkanélküli önfoglalkoztatását támogatja 

az önkormányzat, pénteken alkalmi ünnepség keretében nyújtották 
át a nyerteseknek járó szerződéseket. A több éven át tartó program 
révén, amelyet községünk a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálattal 
közösen valósít meg, a kezdő vállalkozók 200 ezer dináros egyszeri 
támogatást kapnak. A szerződéseket Mladen Zec polgármester és 
Mira Rodić, a községi tanács gazdasági megbízottja nyújtotta át, az 
eseményen jelen volt Smiljana Gardinovački, a szolgálat illetékese 
is. Köszöntőjében kiemelte, Temerin azon községek közé tartozik, 
ahol nagyon sokat tesznek a vállalkozások serkentése érdekében, 
és reményét fejezte ki, hogy ez így lesz a jövőben is. 

A helyi önkormányzat az idén hatmillió dinárt fordít a foglalkozta-
tásra és az önfoglalkoztatásra, Mira Rodić gazdasági megbízott sze-
rint ezzel szeretnék csökkenteni a munkanélküliséget a községben. 
A minap kihirdetett támogatások értéke összesen négymillió dinár, 
ami által húsz új vállalkozás jöhet létre, emelte ki az önkormányzat 
illetékese. Hozzátette, örömmel tölti el az a tény, hogy egyre több fiatal 
dönt saját vállalkozás beindítása mellett. A 200 ezer dináros egyszeri 
összeg már ezen a héten a nyertesek számláján lesz, emelte ki Mira 
Rodić. Elhangzott továbbá, hogy lezárult az a pályázat is, amelynek 
keretében nyilvántartásban szereplő munkanélkülieket alkalmazhat-
nak a már működő vállalkozások. Ebben az esetben minden új mun-
kahelyért 150 ezer dináros vissza nem térítendő egyszeri segélyben 
részesülnek a munkaadók. Temerinben a foglalkoztatottak csaknem 
háromnegyede a gazdasági ágazatban dolgozik.

ácsi
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Folytatás az 1. oldalról
Július 19-én, hétfőn a Hunor Hagyományőrző Egyesület jurtát állít 

a vásártéren, majd íjászbemutatót tartanak, ahol a Szécsényi István Ha-
gyományőrző Lovas Egyesület jóvoltából lehetőség nyílik a lovagolásra is. 
A kálvárián este hét órától keresztúti ájtatosság lesz a hívők számára. A 
július 20-át megelőző utolsó rendezvényt a színházteremben tartják, ahol 
a Szirmai Jáccunk Truppja este nyolc órától ismét bemutatja a Tyúklétra, 
avagy mi csorog a nyakunkba című előadást. Ezt követően a pincében 
táncházzal várják a népzenét kedvelő fiatalokat és időseket. 

Július 20-án, Szent Illés próféta napján kilenc órakor indul az 
ünnepi menet az új kenyérrel a Szent Rozália templomba. Gyülekezés 
a TSK segédpályája előtt,  menetirány: Petőfi brigád utca, Petőfi Sándor 
utca, Újvidéki utca. A délutáni program keretében öt órától az Őszirózsa 
vegyes kórus hangversenyt tart a templomban. Az Illés-napi sokadalom 
helyszínén, a vásártéren a kenyérszegést megelőzően fellépnek a Szirmai 
muzsikásai. A jó hangulatért az idén is The End zenekar felel, hallottuk 
Varga Flóriántól, aki azt is elmondta, hogy ugyancsak az Illés-napi rendez-
vénysorozat keretében a Kárász Sporthorgász Egyesület horgászversenyt 
szervez Óbecsén a Ferenc-csatornánál, a Fácán vadászegyesület pedig 
a hagyományokhoz híven most is megtartja agyaggalamblövő-versenyét, 
a Szécsen-kastély pedig az idén is kiállítások helyszíne lesz. A részletes 
Illés-napi programot jövő heti számunkban mellékeljük.
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Aratóbál
A Kertészkedők Egyesülete július 18-án, vasárnap este 8 órai kezdettel 

aratóbált rendez a Gulyáscsárdában. Program: köszöntő, rövid kultúr-
műsor, a 2021-es év kenyérgabona termelőjének kitüntetése, bálszépe 
választás, tombola. Vacsora: aratási gaggancsos kakaspaprikás kovászos 
uborkával, desszert: mákos kifli. Zene: szenttamási Balázs kettős. Hely-
foglalás vacsorajeggyel 700 dinár. Jegyek elővétele esténként 7 és 8 óra 
között a Gulyáscsárdában. Telefon: 842-329.

Tizenkilenc vajdasági településen mutatja be az idén Ödön von Hor-
váth: Kazimír és Karolina című darabját az 1978-ban létrejött Tanyaszín-
ház, Temerin azonban ez alkalommal nem szerepel az útvonalat felüntető 
listán. Hozzánk legközelebb Szenttamáson (július 25.) és Óbecsén (au-
gusztus 9.) tekinthető meg az előadás. 

Nem jön Temerinbe 
a Tanyaszínház

Temerini médiatalálkozó
Július 17-én 17 órakor a Tájházban adnak egymásnak találkozót 

a temerini kötődésű újságírók és sajtóban dolgozók. Talán egy éve 
is annak, hogy néhányunkban megfogalmazódott: mi, temerini szár-
mazású, vagy Temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, 
vágók, hangtechnikusok..., nem hivatásos publicisták – röviden: 
„sajtómunkások” –, megszervezhetnénk saját találkozónkat. Hogy 
mi célból? Talán illene magunkkal is, a szakmánkkal is foglalkozni, 
ezen felül – ha tehetjük –, ismerkedni, barátkozni. 

Egy ilyen találkozó létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy az utóbbi 20–30 évben megnőtt a médiában alkalma-
zott temeriniek száma. Újságnál, rádiónál, tévénél egyaránt tárt ka-
rokkal fogadták a fiatalokat az elöregedett sajtóházak, még akkor is, 
ha gyakran sem megfelelő munkavállalói státuszt, sem megfelelő 
javadalmazást nem tudtak biztosítani számukra.

A találkozó ötletét mindenesetre felkarolta az Illés-napi rendez-
vények szervezőbizottsága, így az eredetileg március 15-ére, a ma-
gyar sajtó napjára tervezett találkozót (melyet az utolsó pillanatban 
kénytelenek voltunk lemondani a járványhelyzet miatt), hamarosan, 
júliusban tartjuk meg. 

A médiában dolgozók (első) temerini találkozóját egészen pon-
tosan július 17-én, szombaton 17 órai kezdettel tartjuk meg. A talál-
kozónak a Tájház ad otthont.

A tervek szerint a találkozó résztvevőit Nagy Nándor nyugalma-
zott televíziós újságíró fogja köszönteni, majd Csorba Béla megnyitja 
Léphaft Pál karikatúra-kiállítását. A jelenlevőknek alkalmuk lesz visz-
szatekinteni közösségünk sajtótörténetébe, kalauzunk a történelmi 
kutatásairól ismert fiatal újságíró, Fúró Dénes lesz. Alkalmi kiállítás 
is lesz, emellett újra „megszólal” a Temerini Rádió...

A találkozó reményeink szerint a megfelelő óvintézkedések be-
tartása mellett ezúttal létrejön, és helyt ad a társalgásnak, az esz-
mecserének, ismerkedésnek, és némi jó falatnak is.

NAGy Magdolna

Körvonalazódott 
az Illés-napi program

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 is megismerkedhetünk.

Szóljon a nyár a meséről, a játékról, 
legfőképpen a gyerekekről!

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

Megbeszélés a munkabeosztásról
Kertbarátkör vezetősége értesíti a tagságot hogy ma, csütörtök este 

20 órától a Kertészlakban ülést tart az Illés-napi ünnepség szervezésé-
vel kapcsolatban, a munkabeosztás egyeztetése  kerül megbeszélésre. 
Mindenkit sok szeretettel várnak!

K. R.

KERTBARáTKöR éS 
AZ IPARoSoK 
EGyESüLETE 

szervezésében

illÉs-nApi esti vigAlom 
a temerini Vásártéren 

2021. július 20-án 20 órától. Vacsorajegy, helyfoglalás 
elővételben 800 dináros áron. Menü: aperitív, birkapörkölt 

és marhapörkölt káposztasalátával. 
Jegyek megvásárolhatók: Kurcinák István Méz boltjában, 

Petőfi Sándor utca 25, telefonszám: 062/84-133-15, 
munkanapokon és szombaton 9-18 óra között. 

Papirus Papírkereskedésben: Újvidéki utca 365, 
telefonszám: 021/842-677, munkanapokon 8-20 óra között, 

szombaton 8-15 óra között.

A Kertbarátkör hírei

H
ird
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és



TEMERINI ÚJSÁG 2021. július 8.4

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Kretler Katarina és Koperec István

Pakai Andrea és Moiskó Erik

Balo Krisztina és Zelenka Lehel

Vasárnap a nagymise után ünnepélyes keretek között megke-
resztelték Morvai Milánt (Morvai Csaba és Varga éva fiát), Ma-
joros Leont  (Majoros Róbert és Somogyi Hermina fiát), Balog 
Zentét (Balog Antal és Kiss Diana fiát).

Ünnepélyes keresztelés

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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Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepi műsorban fellépett az iskola ének-

kara és együttese, ballagási dalok, versek hangzot-
tak el, majd a hetedikesek búcsúbeszéde követke-
zett. Az ünnepség második felében a ballagók is 
elköszöntek iskolájuktól. Visszaemlékeztek az ott 
töltött nyolc év történéseire, szavaltak és énekeltek, 
majd elbúcsúztak az intézménytől, a tanároktól, 
dolgozóktól és társaiktól. A diákok után Sziveri 
Béla iskolaigazgató is elköszönt a ballagóktól. 

– Sokszínű évfolyam vagytok, és valamennyien 
tehetségesek. Kik a tanulásban, versenyeken, kik 
a nyelvek területén, kik a művészetekben, töb-
ben a sportban alkottatok maradandót. A jövő az 
iskolapadban kezdődik. Úgy gondolom, hogy a 
közös munkának akkor volt értelme, ha azt csi-
náljátok majd, amit igazán szerettek. A ballagás a 
visszaemlékezések ünnepe is. Az a nyolc év, amit 
az iskola falai között töltöttetek, most egyszer csak 
véget ér. Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz 
fűződnek emlékek, és minden osztályról vala-
mi kitörölhetetlen marad számunkra is – mond-
ta, majd jókívánságait fejezte ki a ballagóknak.   

Az igazgató után Mladen Zec polgármester és 
Urbán Izabella, az önkormányzat oktatással meg-
bízott felelőse is üdvözölte a ballagó diákokat, 
szüleiket és az egybegyűlteket. Az ünnepség végén 
az igazgató kiosztotta az okleveleket és a jutalom-
könyveket azoknak a tanulóknak, akik a nyolc év 
alatt az iskolai élet valamely területén szép ered-
ményeket értek el, majd kihirdette a nemzedék 
legjobb tanulóját Varga Dániel személyében, 
és átadta a neki járó jutalmat és oklevelet. A Vuk-
diplomás tanulók az önkormányzat jóvoltából 
táblagépet kaptak, a nemzedék diákját pedig még 
egy értékes karórával és egy ajándékcsomaggal 
is megjutalmazták, amelyet az Andreja kft. illetve 
a Help Security cég biztosított.

A műsor után a meghívottakat, az iskola volt 
és mostani dolgozóit, a támogatókat alkalmi fo-
gadáson látták vendégül. A végzősök az Ifjúsági 
Otthonban tartották évzáró bulijukat. A ballagási 
műsort Sziveri Tóth Franciska, Ternovácz 
Margit és Morvai Melinda tanárnők szervez-
ték. A műsorvezetők szerepét Biacsi Natália és 
Verebélyi Viktor vállalták.

Ballagtak a nyolcadikosok

8. a osztály: IVáN Dianna: 
Vuk-diploma, különdiploma 
magyar nyelvből, törté-
nelemből, biológiából, 
kémiából. ELEK Katalin: 
Vuk-diploma, különdiploma 
magyar nyelvből, zene-
kultúrából, testnevelésből. 
KELEMEN Vanessza: 
Vuk-diploma, különdiploma 
magyar nyelvből, kémi-
ából. BoHóCKI Nikita: 

8. b osztály: PAPP 
Eszter: Vuk-diploma, 
különdiploma matema-
tikából, zenekultúrából, 
fizikából, kémiából, 
testnevelésből,magyar 
nyelvből. MERKoVIć 
Anna: Vuk-diploma, 
különdiploma testne-
velésből, biológiából, 
zenekultúrából, történe- M
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támogAtóK
Sziveri Béla iskolaigazgató a nyolcadikos diá-

kok nevében ezúton mond köszönetet mindazok-
nak, akik támogatták a ballagók búcsúünnepélyé-
nek megszervezését.

Temerin  önkormányzata, FotoColor Emil, 
Agneš Kantardžić Photography, Zsúnyi-Szilák oZZ, 
Majoros Tibor – ózon, Kókai Péter– Kókai Virág-
üzlet, Szűcs Róbert – Elmed doo, Vegyelek Cson-
gor – Vegyelek Agrár, Illés Róbert – Volkswagen 
autószervíz, Füstös Ildikó és Róbert – Excusive ék-
szerbolt, Vojin Zorić – Zorić vegyesbolt, Hoffmann 
árpád – Hofy Cuki cukrászda és pékség, Szűcs 
Béla – Papirusz papírbolt, Dujmovics Krisztián 
– Internet nyomda, Temerini Újság, Bečir Škiljej 
– Promax, Samu Ferenc – Samu autószerviz, 
Kalapáti Rudolf – Portal Computers, Sarok Norbert 
– könyvelő, Tóth László és Dániel – Andreja Kft., 
Elek Zoltán – Elektro Digitál cég, Pásztor Csorba 
Ilonka – Zizi papírbolt, Csoma László – Csoma 
Autószervíz, Darázs Dénes – Autószerviz, Varga 
Somogyi Attila és ottó – autószerviz, Urbán Gyula 
és Endre – Help Security cég, Simon László – Road 
House, Illés Tünde és László – Rubin LT.T. D.

Vuk-diploma, különdiploma magyar nyelvből, zenekultúrából. MAJoRoS Krisztián: Vuk-diploma, különdiploma képzőművészet-
ből, matematikából. BAKoS oRSoLyA: különdiploma magyar nyelvből, angol nyelvből, zenekultúrából, testnevelésből. FüSTöS 
Eszter: különdiploma képzőművészetből, zenekultúrából, testnevelésből. VARGA ZSoLT: különdiploma zenekultúrából, testne-
velésből. SZTREHáRSZKI Dianna: különdiploma zenekultúrából. KUCSERA Dániel: különdiploma testnevelésből. SARoK Lilla: 
különdiploma zenekultúrából. FüSTöS Szabolcs: különdiploma testnevelésből. MéSZáRoS Dorián: különdiploma testnevelés-
ből. Bakos Márk: különdiploma angol nyelvből. 
osztályfőnök: SZIVERI TóTH Franciska. Tanítónők: ĐUMIć Gabriella, SZENES ZSÚNyI Erika.

lemből, képzőművészetből, magyar nyelvből. oRoSZ Lúcia: Vuk-diploma, különdiploma biológiából, történelemből, zenekultúrából, 
képzőművészetből, magyar nyelvből. LUKáCS Juli: Vuk-diploma, különdiploma zenekultúrából, magyar nyelvből, történelemből, 
biológiából. VARGA Dániel: Vuk-diploma, különdiploma történelemből, biológiából, testnevelésből. LIPTAI KoVáCS Mariann: Vuk-
*diploma, különdiploma testnevelésből, matematikából, zenekultúrából. MéSZáRoS Tibor: Vuk-diploma, különdiploma zenekultúrá-
ból. UTCAI Klára: különdiploma biológiából, képzőművészetből, magyar nyelvből. MAJoRoS Lara: különdiploma magyar nyelvből, 
zenekultúrából. ZAVARKó Endre: különdiploma testnevelésből, zenekultúrából. KALAPáTI László: különdiploma testnevelésből, 
zenekultúrából. Kohanecz Dárió: különdiploma testnevelésből. VUčENoVIć Mona: különdiploma zenekultúrából. MóRICZ Dávid 
különdiploma testnevelésből. HoRVáTH Kornél: különdiploma zenekultúrából. VARGA Bence: különdiploma testnevelésből. 
osztályfőnök: TERNoVáCZ Margit. Tanítónők: KoHANECZ Mónika és SZENES ZSÚNyI Erika.
(A Varga Dániellel készült beszélgetést a következő számunkban közöljük.)
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GUGGoLNAK balról jobbra: orosz András, Hegedűs Róbert, Csikós Attila, Lukács József, Mező Angéla, Bakos Gábor 
üLNEK: Lepár Ildikó, Kocsicska Klementina,  Pásztor Hajnalka, Barna Angéla, Dénesi Róbert, Nagy Edit, Lengyel éva, Csorba 
ágota, Kalapáti Zoltán, Erős Ildikó, Lóc Mónika, Hajdzser Leila,  Bognár Irénke, Góbor Hajnalka, Erőss Melinda 
áLLNAK ELSő SoR: Morvai Hedvig, Lahos Teodóra,  Kihút Judit, Kiss Hajnalka, Petrik Erzsébet, Samu Kornélia, Rápity 
Zsuzsanna, Samu János, Lenkes Zita, Faragó Krisztián, Major Dániel, Mészáros Melinda, Úri Gizella, Gőz Sebestyén, Morvai 
Marietta, Hajdú Gáspár, Vida Zsolt. MáSoDIK SoRBAN áLLNAK: Kalmár Károly, Bankó Péter, Gara László, Horváth Róbert, 
Tőke Attila, Csernyák Christian, Vengring Norbert, Mészáros Attila, Gyuráki László, Molnár Artúr, Nagy Norbert.

Harminc éves osztálytalálkozó

Július 17-én a szőregi labdarúgó pályán közép-európai ijászkupát 
szervezünk. Az egésznapos megmérettetésen részt vesznek a hazai és a 
környező országok legjobb íjászai. Három stílus íjászait lehet majd látni: 
az olimpiai, a csigás és a csupasz íj (Bare Bow) képviselőit. A rendez-
vényt a temerini egyesület másodszor szervezi meg. A helyi önkormányzat 
támogatásával remélhetőleg még szebb és ünnepélyesebb lesz a rangos 
esemény. Az érdeklődőket szeretettel várjuk. Az ünnepélyes megnyitó 
július 17-én 9.30-kor, a verseny kezdete 10 óra. 

VARGA Béla 
íjászegyesületi elnök

Közép-európai íjászkupa

Miserend
9-én, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra.
10-én, szombaton, 8 ó: A hét folya-
mán elhunytakért; valamint: †Fran-
cia Béla, Rozália és az elh. hozzátar-
tozókért; 16 ó: Kocsicska Zoltán és 
Légvári Marianna ünnepélyes eskü-
vője; 18 ó: Rózsafűzér a Telepen.
11-én, Évközi 15. Vasárnap, a Te-
lepen 7 órakor: Egy szándékra; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: Szt. 
Benedek apát tiszteletére hálából; 10 
órakor: Népért.
12-én, hétfőn, 8 ó.: Szabad a szán-
dék.
13-án, kedden 8 ó.: Szabad a szán-
dék.
14-én, szerdán 8 órakor: Szabad 
a szándék.
15-én, csütörtökön, 19 órakor: Egy 
imacsoport szándékára és hálából, 

a szentmise után egy órás szentség-
imádás.

Egyházközségi 
hírek

Temerin Község az idén egymillió 
dinárral támogatta a plébániatemp-
lom külső és belső kivilágításának 
korszerűsítését. Ez  dupla annyi ösz-
szeg, mint amennyit tavaly kaptunk. 
Hálás köszönettel tartozunk a támo-
gatásért.
Esküvői hirdetés: Kocsicska Zoltán, 
László és Soós Angéla fia és Légvá-
ri Marianna, †Pecze Jenő és Raffai 
Magdolna lánya ünnepélyes keretek 
között, szombaton 16 órakor házas-
ságot kötnek a plébániatemplom-
ban. Előkészület, gyónási lehetőség 
és próba csütörtökön 17:30 ó.

APRóHIRDETéSEK
• Szalma eladó. Telefon: 062/87-99-
219.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204. 
Telefon: 063/523-746.
• Eladó rokkantkocsi megvigyázott 
állapotban, valamint talicskás, 60 
literes permetező újszerű állapot-
ban. Telefon: 846-130.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• 5,25 hold első osztályú szántóföld 
a Breszto-útnál, a Fehér-árok köze-
lében 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 telefonszámon.
• Sosem használt régebbi típusú 

ajtók és ablakok redőnnyel eladók. 
Ugyanitt két morzsoló (egyik csö-
vesen is darál). Táncsics Mihály u. 
23/1., telefon: 845-219.
• Malacok eladók. Kiss Ferenc u. 46. 
Telefon: 060/43-45-901.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, házi-
szappan, gyümölcspálinka és egy 
új elektromos rokkantkocsi. Tel.: 
840-439.

Röszkénél csak kilépés
A határátlépés gyorsítása érdekében szombaton 13 óra 30 perctől 

ideiglenesen, csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a 
röszkei közúti határátkelőhelyet – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Szabó Szilvia közölte, a magyar rendőrség, valamint szerb társ-
szerveinek célja, hogy a kilépő forgalmi sávok számát tovább növelve, 
csökkentsék a várakozási időt Röszkén. Így a két röszkei átkelőn, ösz-
szesen tíz forgalmi sávon léphetnek ki az utasok az országból. A belépő 
utasok a röszkei autópálya-határátkelőhelyet használhatják – tudatta 
a százados. Az utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott 
várható várakozási időkről bővebben a rendőrség határinfó oldalán 
(www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo), illetve a Rend-
őrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével 
tájékozódhatnak. (MTI)

Sport
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A 30 éVES HAGyoMáNNyAL RENDELKEZő

Optika Rakic BS

Módosították a költségvetést 
A képviselő-testület üléséről

A költségvetési eszközök átcsoportosításáról döntöttek a képviselők 
a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén. A módosítás elsősorban a 
tisztítóberendezés kiépítésének költségeire vonatkozik, ugyanis a mun-
kálatok első fázisának megvalósítására már korábban előirányozott 120 
millió dinárt vissza kellett utalnia az önkormányzatnak. Pásztor Róbert, 
a testület elnöke kifejtette, erre azért került sor, mert a környezetvédel-
mi minisztérium teljes egészében állja a tisztítóberendezés költségeit. 
Véleménye szerint ez jó jel, hiszen így sokkal korábban valósággá válhat 
a temeriniek több éves álma. A pótköltségvetési tételeket részletező do-
kumentumból kiderül, hogy néhány tervezett beruházástól az idén eláll 
az önkormányzat, ugyanis a koronavírus-járvány nem várt költségeket 
eredményezett. Ennek értelmében elmarad a helyi közösség épületének 
a felújítása, Járek átrendezése, valamint a Lukijan Mušicki Középiskola 
felújítására irányuló tervdokumentáció kidolgozása. A községi képvise-
lő-testület elnöke elmondta továbbá azt is, hogy bővített napirendi pont 
alatt beszámoltak a tartományi kormány által az ülés előtt egy nappal 
korábban kiküldött döntésről, mely szerint húsz millió dinárt utalnak 
át a Közművesítési Közvállalat számlájára a vízgyár kiépítésének tervdo-
kumentációjára, amely a tervek szerint az előttünk álló két évben el is 
készül. Az említett támogatás magában foglalja az arzén kivonását a vízből, 
a földalatti vízvezeték feltérképezését, valamint az építési engedélyeket. 
Az ülésről készült beszámoló megjelenésekor már minden bizonnyal 
a közművállalat számláján lesz a pénz, hallottuk a képviselő-testület 
elnökétől. Az ülésen egyebek mellett döntöttek a község napja alkal-
mából kiosztott díszpolgári címről és elismerésekről, meghatározták a 
Gas közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló pályázat feltételeit, 
elfogadták a parkra vonatkozó, 2021-től 2030-ig terjedő gazdálkodási 
tervet, valamint megszavazták a helyi gázforgalmazó vállalat tavalyi mun-
ka-és pénzügyi jelentését.

Aratják a búzát
Jól haladnak a betakarítási munkálatok a temerini határban, 

az árpa már mindenhol kikerült a földről, a hét végéig a búzát is 
learatják a földművesek. A változékony időjárást és a csapadék-
hiányt megsínylette a gabona, de ennek ellenére elfogadható ho-
zamokról beszélhetünk, hallottuk Tóth Lászlótól, a Zsúnyi-Szilák 
Földműves Szövetkezet agrármérnökétől.

– Ilyen melegben gyorsan szárad a búza, ezért naponta ellen-
őrizni kell a nedvességet, és amint lehetőség van rá, learatni. Nem 
ajánlatos sokat várni, hiszen látjuk azt, hogy milyen változékony 
az időjárás. Egy nem várt zivatar a már érett gabona tekintetében 
csak ártana, ami a minőség kárára menne. A szokásosnál valame-
lyest korábban kezdődött az aratás. A tavasz hűvös volt, később 
kalászolt a búza, a június közepén induló trópusi hőség azonban 
meggyorsította az érési folyamatot. Ez valamelyest rontott a hoza-
mon és a minőségen, de még így is aránylag jónak mondható a 
termény. A temerini határban nagyon kevés búzát, árpát és zabot 
termesztenek, a földművesek körében népszerűbb a szója és a 
kukorica. Korábban cukorrépából is több volt, az elmúlt két év-
ben azonban jelentősen lecsökkent a területe. Ez elsősorban az 
árpolitika következménye, a termelők számára a vetésforgó helyett 
sokkal inkább az árak és a bevétel számít fő szempontnak. Hosz-
szú távon érdemes ezt figyelembe venni, ugyanis a gabona javítja a 
talaj szerkezetét, rendkívül jó előveteménye a kapásnövényeknek, 
hallottuk az agronómustól, aki elmondta azt is, hogy a sokéves 
átlaghoz viszonyítva az idén jóval kevesebb eső esett.

– Csapadék szempontjából a téli nedvességet megkaptuk, töb-
bé-kevésbé tavasszal is, azonban májusban már csaknem húsz li-
terrel kevesebb eső esett a temerini határban, mint az ötven éves 
átlagos mennyiség. A június ezt még tetőzte, akkor hetven literrel 
esett kevesebb, mint a sokéves átlag. Ebben a pillanatban tehát 
mintegy kilencven liter csapadék hiányzik, ami rányomta a bélye-
gét a gabona hozamára. Az első eredmények alapján  a búza és az 
árpa hektáronként hét és tíz tonna között termett, ez holdanként 
négy és öt tonna között vagy az felett van, ismertette a mezőgaz-
dasági szakember. Az árak kapcsán elmondta, a búza előlegezett 
ára jelenleg húsz dinár körül mozog, az árpáé is hasonlóképpen 
alakul. Megtörténhet, hogy emelkedik majd ez az ár, ezért aki 
tudja, most tárolja. Látjuk azt, hogy megváltozott az árpolitika, 
a piaci feltételek, magyarázta. A búza aratását követően egy kis 
pihenő vár a gazdákra, ez azonban nem vonatkozik azokra, akik 
cukorrépát termesztenek, nekik most figyelniük és a betegségek 
ellen permetezniük kell a növényt. A jelenlegi időjárási viszonyok 
arra engednek következtetni, hogy a szója és a kukorica betaka-
rítása is valamelyest korábban kezdődik meg.

Éhségsztrájk a bűz miatt
Július 2-án (múlt pénteken) már negyedik napja folytatott éhség-

sztrájkot Davor Bošković temerini környezetvédelmi aktivista. Azt köve-
teli, hogy zárják be a polgárok egészségét veszélyeztető sertéstelepet a 
Kolónia közelében. Szavai szerint kész a végsőkig kitartani. Csak abban 
az esetben hagyja abba a tiltakozás e drasztikus formáját, ha végre meg-
oldódnak a “Temerin agrar” sertéstelep okozta problémák, magyarán: 
ha lakat kerül az említett farmra.

Mint mondta, a községi vezetőség ez ügyben semmit sem mer tenni 
mindaddig, amíg azt az állami tisztségviselők nem engedélyezik. Helybeli 
polgárok az elmúlt években petíciók és tiltakozások útján próbálták ki-
harcolni a farm felszámolását, de nem jártak sikerrel. 

A temerini lakosok egy része hét éve szenved a sertéstelep szinte 
elviselhetetlen bűzétől. Különböző cégek birtokolták a 2014 óta mű-
ködő, családi házak közelében levő sertésfarmot, amelyről a gőzölgő 

ammónia – különösen a ta-
vaszi és a nyári hónapokban 
– nemcsak rendkívül kelle-
metlen szagot áraszt, hanem 
egyúttal egészségre káros, 
levegőt szennyező hatást is 
eredményez.

A Temerin agrar a 
szávaszentdemeteri (Srem- 
ska Mitrovica) az osztrák 
Mitros Fleischwaren gaz-
dasági társaság leányválla-
lata. Davor Bošković (balról az első) 

támogatói társaságában

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.

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 szemüveglencséket, -kereteket 
kínálja
ingyen szervizeli és javítja • 
a nála vásárolt szemüvegeket

ácsi
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Kisdiákos emlékek 

A tákó rejtélye (2.)
Az Ilić nevű másodikos tanító bácsinknál 

az volt a legfontosabb, hogy az osztályba vonu-
láskor mindig a legszigorúbb rendbe tudjunk 
állni. A köpcös termetével ő fölállt a bejárati 
folyosó udvari lépcsőjének a legfelső fokára és 
onnan kiabált ránk egyre idegesebben, kezében 
suhogtatva a gyakran használt nádpálcát: 

„Ne énrám néz! 
Az eléted lévé tákójára néz!” 

Mi lehet az a tákó, amire néznünk kell? 
Nem tudom már, hány év múlva fejtettem meg. 
Az előttünk álló személy tarkója. A történet 
idején magyarul sem ismertem a szót, hiszem, 
nem egyedül.

Egy tavaszi napon igen kedvessé vált az 
egyébként mogorva tanító bácsi. Megkérdezte, 
ki tud szőlőt metszeni? Ő az akkor még igen 
híres Amerika vendéglővel szemben lakott, 
egy szép, de üres házban. Ha jól emlékszem, 
talán az iparosok otthonának vendéglőjét üze-
meltető Csikós Feri bácsié lehetett, de nem 
tudom, hol volt a tulajdonos. A kertjében elég 
terjedelmes szőlőültetvény leledzett. Ezt kellett 
megmetszeni.

 Mészáros Bandi osztálytársunk bátran 
fölállt és közölte, hogy ő aztán igen gyakorlott 
szőlőmetsző, hiszen édesapját számtalanszor 
látta metszeni. Lassan mindannyian jelent-
keztünk, hogy ilyet már mi is láttunk. A tanító 
bácsi vezetésével az egész osztály nyomban 
elvonult a házhoz. Többen kaptunk egy-egy 
metszőollót, de a tanító bácsi Bandi javas-
latára kapákat is osztott ki közöttünk, mert 
annyit csakugyan tudott, meg még néhányan 
közülünk, hogy az ősszel fagy ellen betakart 
szőlőtőkét ki kell nyitni. Aztán alaposan meg-
metszettük a szőlőt. Minden hosszú indát buz-
gón levágtunk. Hogy sok szőlő nem termett, 
abban biztos vagyok.

Nagy volt akkoriban a hiány magyar taní-
tókból az egész magyarlakta Délvidéken, ezért 
kaptuk mi is a szerb Ilićet. 

Az 1941 tavaszától 1944 őszéig terjedő 
időben – amit mi, magyarok csak magyar idő-
nek neveztünk magunk között – igen sok ma-
gyarországi tanító érkezett hozzánk, akik 1944 
szeptemberétől a magyar hatósággal együtt 
elmenekültek. A szokásos időben, szeptember 
elsején akkor is megkezdődött a tanítás, de 
mindössze néhány nap múlva abba is maradt. 
Ez valami fölfoghatatlan volt. Mi az, hogy nincs 
iskola? Ilyen nem létezik! Bizony, létezett.

Kissé visszakanyarodva az óvódás és az 
elsős éveimre. Fóti Ilona nevű óvónénink is 
Magyarországról jött. Nagy ámulatomra és 
örömömre – nem kevésbé az övére is –, több 
évvel ezelőtt a Temerini Újságon keresztül si-
került fölvennem vele a kapcsolatot.

Az elemi iskola első osztályát Patai Ödön 
tanító bácsinál kezdtem az 1943/44-es tanév-
ben. Ő is Magyarországról érkezett. Ödön nevű 
személyt akkor még nem ismertem a faluban. 
(Később osztálytársként megismertem Pásztor 
Ödönt.) Odahaza egy alkalommal megkérdez-
ték tőlem, hogy hívják a tanító bácsit, mire én 
kiböktem: Patai Öndő. Nagyon bántott, hogy a 
fölnőttek hangos nevetéssel fogadták a közlést, 
és egy ideig Öndőnek csúfoltak. 

Az akkoriban alakított Polgári Iskolában 
tanított egy Nagy Béla nevű tanár is. Jól ismerte 
óvónéninket. Eljárt ugyanis az óvodába hege-
dülni, amikor valami dalt tanultunk. Az ilyen 
magyarországi pedagógusok mind eltűntek 
már a faluból, amikor negyvenöt elején végre 
folytatódott a tanév, pontosabban újra elkez-
dődött a tanítás. Az állam gyorstanfolyamon 
igyekezett tanítókat nevelni olyan képzettsé-
gű fiatalokból, akiknek volt hozzá valamiféle 
végzettségük. Temeriniek közül így lettek né-
hányan rövid idő alatt oktatóképessé avatva. A 
testvérnénéim közül Ilona és Margit, de em-
lékszem Szitár Lászlóra, Tóth Lászlóra (Potya), 
Jánosi Ferencre és fivére, (azt hiszem János), 
Horváth Terire, Vecsera Lajosra. 

Mutatni akarta a rendszer akkoriban, mi-
lyen nagyon pártolják az új államban a ma-
gyar kisebbséget. Szerémségi falvak közül 
magyar osztály nyílt Maradékon, Herkócán, 
Nyékincén. A fönt nevezett temeriniek néme-
lyike is arrafelé dolgozott. Aztán rövid idő alatt 
egymás után megszűnt ott a magyar oktatás. 
A két néném a zentai határ tanyai iskoláiba 
kapott kinevezést. Margit a Domonkos-iskolá-
ba, Ilona – Horváth Teriven – a Buránysoron 
lévőbe és Kevibe.

Mit tanultunk a má-
sodik elemiben a fön-
tebb ábrázolt sorbaál-
láson kívül? Erről az 
ég adta világon semmi 
sem jut eszembe. Talán 
azért, mert semmit.

A harmadik osztályt 
az igen fiatal Vecsera 
Lajos tanító bácsi kezd-
te velünk, de hamaro-
san Nemes János keze 
alá kerültünk. Vecserát 
mindannyian nagyon 
megszerettük. Ő külö-
nösen szerette Ádám 
Imrét, mert ismerte 
a nótáját, a Kis-kala-
pom darutollas virá-

gos kezdetűt. [Imrével 1993 nyarán Ausztrá-
liában beszéltem utoljára. A szintén ott élő 
Ikotin Misa (Mesa) adta meg a telefonját.] 
Bizalmasnak ítélt órákban a tanító bácsi el-
énekeltette vele annyiszor, hogy többen meg-
tanultuk. Így folytatódik: „Félre csapom, jaj 
de nagyon betyáros./ Most vettem az elmúlt 
vásár elején. / Reng a virág, reng a virág 
kis-kalapom tetején.” Az eddigi szöveget még 
fortissimóban énekelhette a jó hangú Imre, 
hanem a következő versszak végén már pia-
nissimóra kellett fognia. Mindannyian értettük 
miért. Itt sem szükséges magyarázni 

„Kis-kalapom fölakasztom a szegre.
 Három évig nem teszem a fejemre. 
 Viselem a Horthy Miklós csákóját.

 Isten veled, kisangyalom 
búcsúcsókkal várok rád.”

Mit ád Isten! A tanító bácsi igen hamar 
behívót kapott. Hova máshova, mint Tito had-
seregébe. Akkoriban Boszniában folyt még a 
csetnikvadászat. Közölte is velünk, alighanem 
ő is erre az életveszélyes helyre kerül, ki tudja, 
látjuk-e még egymást. Arra kérte Imrét, bú-
csúzásul énekelje el még egyszer a dalt. Imre 
el is kezdete, de úgy a közepe táján a tanító 
bácsiból hangos sírás tört föl, ami végül az 
egész osztályra átragadt. Nem sok tanító él-
hetett meg hasonló búcsúzúst.

Mint tudjuk, Lajos szerencsésen hazatért. A 
későbbi években afféle kollégák lettünk. A Ma-
gyar Szó mellékleteként megjelenő Temerini 
Újságot ellátta sok, az Iparosok Egyesületé-
ből származó hírrel, hiszen tiszteletdíjasan 
ott dolgozott az egyik vezetőségi tag, Horváth 
(Dilajdi) Pista mellett az azóta lebontott egy-
kori Tűzoltó Otthonban lévő irodában. Tőlük 
kaptam sok adatot, amikor anyagot gyűjtöt-
tem a Temerini iparosok száz éve című kis 
könyvecskémhez.

MATUSKA Márton

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
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Az előző részben felvázoltuk az a Habs-
burg Birodalom, majd később az Osztrák-
Magyar Monarchia idején készült részletes 
katonai felmérések jellemzőit és fontosságát 

is. Ezeken a térképeken lévő jelölések rend-
kívüli fontosságú adatokat rejtenek helytör-
téneti szempontból is, ugyanis számos eset-
ben az egyes települések határában olyan 
földrajzi megnevezéseket, esetleg romokat 
megjelölő jelzésekre is bukkanhatunk, ame-
lyek a régmúlt időkre, főként a középkorra 
eredeztethetőek vissza. Temerin településé-
re és határára leszűkítve a kört szintén szá-
mos érdekességgel szembesülhet a katonai 
felmérések térképeit vizsgáló kutató. Tele-
pülésünk az első katonai felmérés idején, 
vagyis 1783-ban már közel egy évszázada 
főként szerb nemzetiségű lakosok által volt 
benépesítve és ebben az időben kezdődött 
meg nagyobb méretekben is a magyar és a 
német polgárok betelepítése. Az első kato-

nai felmérés Temerinre vonatkozó részlete-
sebb elemzését Balás Vilmos, Az alföldi hosz-
szanti földsáncok, Régészeti füzetek II/9., A 
bácskai sáncok, 1961. című tanulmányában 

foglalta össze. Ezt a követke-
zőkben idézem: „A község a 
térkép szerint egy régi vízjárás, 
az úgynevezett Száraz ér mellé 
települt. A kutak a vízfolyás, 
vagy járás medrében vannak 
jelezve. A házak a meder két 
oldalán épültek, és két helyen 
vezet át ut egyik oldalról a má-
sikra. Az egész község szabály-
szerűen körül van sáncolva, 
vagy árkolva. Ezt a körülhatá-
rolást két rovátkasor jelzi, fel-
írásuk pedig:  Kenzeichen alter 
Römer Schanzen. A sáncokon 
belül, de a községen kivül 3 
nagy halom van feltüntetve. A 
községet határoló sáncvonal 
sematikusan egy, a csúcsával 
délfelé mutató, felül négyszög-

letes pajzs alakkal ábrázolható. A csúcsban, 
ahol a sánc nyugati és keleti oldalai talál-
koznak, a Temerin-Újvidék közti ut mellé 
simulnak. Feltehető, hogy az 1783-ban ké-
szült térkép ábrázolása helyes, ami 
bizonyosnak látszik, mert az összesi-
muló sánc végződések a pajzs alakú 
megerősített hely déli csúcsán kb. 
400 méteren maguk közé fogva az 
utat az egyetlen kijárást tüntetik fel, 
mely az Újvidék felé vezető útba tor-
kollik. A pajzsalak északi oldalának 
sánc hossza kb. 4 km, a nyugatié kb, 
4500 m, és végül a keletié kb. 5100 
m, a sáncvonal összhossza tehát kb, 
13 km, lenne, melynek közepén fek-
szik a község. Természetesen ezzel a 

sáncvonalhosszal kö-
rülvett területnagyság 
messze meghaladja 
a környék földvárai-
nak kiterjedését, de  
a XVIII. század tér-
képészeinek meg-
határozása alapján, 
már csak a meghatá-
rozási analógia sze-
rint is, egy az akko-
ri emberemlékezetet 
messze meghaladó 
elhatároló földmű-
re kell gondolnunk, 

Katonai felmérések 
Magyarországon (2.)

amely a község zaklatott helyzetére utal.  
A XVIII. században már a községen keresztül 
vezetett a Földvár-Újvidék közötti ut és Csu-
rog, valamint Titel irányában is követhető a 
főközlekedési vonal nyoma, mert ebbe torkol-
nak bele a többi utak. A mai utak valamelyest 
módosultak.“

A térképen az említetteken kívül még a 
község határában a középkor folyamán elterü-
lő településeket is megjelölték, főként határré-
szek megnevezéseként. Ilyen példának okáért 
Acsa és Kis Acsa, vagy Almás határrészei. Ez 
utóbbi közelében a Jegricska folyó partján 
a Klisza megjelöléssel is találkozunk, amely 
templomot jelent. Feltehetően a még ma is 
jól látható magaslaton egykoron Almás tele-
pülésének temploma állt. A térképen kívül ezt 
a feltételezést más korabeli dokumentumok 
is megerősítik, amelyek még a XVIII. század 
végén is szemmel látható romokról számoltak 
be. A második és harmadik katonai felméré-
seken már jól látható a település bővülése és 
területének rendezettsége, valamint a határban 
elszórtan elterülő tanyavilág is megvan jelölve. 
Ezen kívül az egykori Antalháza, Károlymajor 
és Miklósháza birtokai is jól kivehetőek. Ezen 
adatok nagy segítséget jelentettek Ádám István 
értékes kutatásaiban, aki a temerini tanyavilág 
minden területre kiterjedő részletes munkáját 
elvégezte. A Temerinről is elvégzett mindhá-
rom katonai felmérés térképei az Első Helyi 
Közösség Helytörténeti Gyűjteményében tekint-
hetőek meg, az állandó kiállítás részeként.

FúRó Dénes
Vége

Vidékünk múltjából

Temerin az első katonai felmérés térképén

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett öcsémtől

KÁLMÁN Szilvesztertől 
(1974–2021)

Hirtelen elmentél, 
egy perc alatt, 
számunkra csak 
a fájdalom maradt.

Kicsordul a könnyünk 
a sírodnál, mélységes  
a fájdalom, hogy távoztál.

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

Emléked szeretettel őrzi 
bátyád, Józsi, ángyod, 

Bori és családjuk, Joci, 
Brigi és Rolandérdeklődni: 069/30-38-319

A mol-eleKtriK
szobafestő és gipszkartonozó 
munKAtársAKAt Keres.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szomszé-
doknak és ismerősöknek, 
akik drága szerettünket

PÁLINKÁS Tibort 
(1941–2021)

elkísérték utolsó útjára, rész-
vétnyilvánításukkal, vagy vi-
rágadományukkal fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet Szöllősi Ti-
bor atyának és Simovics 
Balázs kántornak a szép 
búcsúztatásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.

A gyászoló család
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MEGEMLÉKEZÉS

FRANCIA Béla 
(1941–2010)

FRANCIA 
FERENCI Rozália 

(1943–2020)

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, akik 11 éve, 
illetve 16 hónapja nincsenek közöttünk

Messze vagytok már tőlünk, de nem vagyunk árvák, 
mert itt vagytok velünk a szívünkbe zárván. 
A ti szívetek már nem fáj, de a mi bánatunk nő, 
mert nem hoz enyhülést a múló idő.
Soha el nem múló szeretettel őrizzük drága emléküket!

Szerető lányaik, Anikó és Valika, vejeik, Zoltán és Tibor, 
unokáik: Gábor, Andrea, Edina és Ákos

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel 

emlékezünk szerettünkre

ÚRI József 
(1953–2010)

Örök az arcod, 
nem száll el szavad, 
minden mosolyod 
a lelkünkben marad.

Nyugodjál békében!

Emlékét őrzik szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

Tibi nászunktól

PÁLINKÁS Tibortól 
(1941–2021)

Legyen könnyű a pihenésed 
és szép emléked áldott!

Nyugodjál békében!

Nászod és nászasszonyod, 
valamint ifj. Kiss Ferenc 

családjával A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól és sógortól

GÁL Imrétől 
(1945–2021)

Láttam szenvedésed, könnyező szemed, 
kimondhatatlanul fáj, hogy nem tudtam segíteni neked. 
Elmentél oda, ahol néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, csak béke és örök nyugalom.

Emléked megőrzi húgod, Rózsi, sógorod, Pista

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy drága egyetlen fiunk nincs közöttünk

KOVÁCS Arnold – Arni 
(1991–2021)

Tudod mi a bánat? Ülni egy csendes szobában, s várni 
valakire, aki többé soha nem jöhet. Szeretni valakit, aki 
nagyon szeretett minket, könnyeket tagadni, mik szemedben 
égnek. Tiszta csillagos égboltra nézve csillagba bújtatott 
angyalként Őt keresve. Sírodhoz vezet utunk, feledni téged 
sohasem tudunk. 
Feledni téged sohasem lehet, mert Te magad voltál a jóság 
és a szeret. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz és örökre ott maradsz! 

Szerető anyud és apud

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól

GÁL Imrétől 
(1945–2021)

A kereszt tövében édes a nyugalom, 
ott enyhül meg minden gond és fájdalom. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szeretnek téged.

Emléked megőrzi unokaöcséd, Zsolti családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és isme-
rősöknek, akik szerettünk

GÁL Imre 
(1945–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
soha el nem múló fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek.
Legyen nyugodt és békés 
örök álma!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
örökre itt hagytál bennünket

VARGA Pál 
(1928–2018)

Küzdöttél, de már nem 
lehetett, csend ölel át 
és szeretet. 
Őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

PRÓKAI Józseftől 
(1934–2021)

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

Emlékét őrzi testvére 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzom sógoromtól

PÁLINKÁS Tibortól 
(1941–2021)

Csendes este szállt le ránk Uram, ez a nap véget ért már. 
Elfáradtam már nagyon Uram, sorsomat már rád hagyom. 
Adj szép álmot, Istenem, hisz oly nehéz volt az életem! 
Csendes este szállt le ránk Uram, adj békét és nyugalmat!

Sógornőd, Anci és Róbert családjával
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk apum, 

apósom és szeretett tatánk

URACS János 
(1944–2021)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. 
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.
Pihenése felett őrködj, Istenem, 
csendes álmát ne zavarja semmi sem.

Szívünk átölel: lányod, Edit családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok szeretett férjemtől

GÁL Imrétől 
(1945–2021)

Gyógyíthatatlan a seb, amit a sors ejtett szívünkben, 
felejthetetlen az éjszaka, amikor örökre itt hagyott bennünket. 
Az élet egy viharos tenger, amelyben csak dolgozik az ember, 
és amikor célba talál, csónakját felborítja a halál.

Emléked megőrzi szerető feleséged, Erzsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, 

apósomtól, nagyapánktól

GÁL Imrétől 
(1945–2021)

Megállt egy jó apai szív, mely élni vágyott, 
pihen a két kéz, pedig dolgozni imádott. 
Munka és küzdelem volt az egész életed. 
A családi, összetartásra neveltél, 
sok mindenre megtanítottál bennünket, 
csak egyre nem, hogyan éljünk tovább nélküled.

Emléked megőrzi szerető fiad, Imre, 
menyed, Renáta, unokáid, Szonya és Dávor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Barátunktól 

GÁL Imre 
(1945–2021)

Szép emléked szívünkben örökre megmarad.
Nyugodjál békében!

Az Elek család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, 

apósomtól, nagyapánktól

GÁL Imrétől 
(1945–2021)

Minden mi fáj, mi szívem tépi, elpanaszolnám sorra néki. 
Fejem áldott testére hajtanám, ha élne még az én édesapám. 
Szeresd a jó édesapát, ahogy szeretheted, 
hordozd a szívedben ezt a drága kincset, 
mert hogy egy jó édesapa mennyit ér, 
csak az tudja, akinek már nincs.

Emléked megőrzi szerető lányod, Gabriella, 
vejed, Attila, unokáid, Andrea és Anita

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

MEGEMLÉKEZÉS

BELLÉRNÉ 
TÓTh Piroska 

(1969–2021. 7. 3.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

PÁLINKÁS Tibor 
(1941–2021. 7. 1.) 

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, 

drága jó édesapánktól, nagyapánktól, apósomtól

PÁLINKÁS Tibortól 
(1941–2021)

Nem vársz már többé ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Szótlanul elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. 
Kicsordul a könnyünk a sírodnál, 
mélységes a fájdalom, hogy távoztál. 
Fáj a hiányod, hiába keresünk, csak abban bízunk, 
hogy odaát egykoron még találkozunk!
Emléked legyen áldott, pihenésed békés! 
Szívünkben örökkön élni fogsz!

Szeretteid: feleséged, Mária, lányaid, Éva és Edit, 
unokáid, Áron és Lehel, vejed, Zoltán

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy velünk. Hiányod 
fáj nagyon, drága unokám

KOVÁCS Arnold 
(1991–2021)

Elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél.

Egy gyertya most 
érted égjen, ki most már 
fent laksz a magas égben, 
ott, ahol csendből épül vár, 
és lelkedre Jézus 
vigyáz már.

Imádkozok érted, 
drága unokám.

Szerető mamád



Nemcsak Pető Zsolt asztalite-
niszező képviseli majd a temerini 
színeket a július 23-án kezdődő 
nyári olimpiai játékokon, hanem 
Marica Perišić cselgáncsozó is. Ez 
alkalomból fogadták őt és edzőit a 
község elöljárói. A fiatal, 21 éves 
sportoló bekerült az az öt szerbi-
ai versenyző közé, aki utazhat To-
kióba. Marica a temerini TSK-ban 
kezdett el cselgáncsozással foglal-
kozni, majd középiskolás korában 
Újvidékre került, és jelenleg is a 
székvárosi Borac tagja.

Kitűnő eredményei vannak az 
57 kilogrammos súlycsoportban. A 
2017-es ifjúsági olimpiai játékokon 
ezüstérmet nyert Győrben, de több 

alkalommal dobogóra állhatott a 
korosztályos Európa-bajnokságo-
kon is, tavaly például Európa-baj-
nok lett a junior korosztályban és 
Európa-bajnoki bronzérmes a 23 
éven aluliak mezőnyében. A felnőt-
tek között az ötödik helyen végzett. 
Idén júniusban részt vett Budapes-
ten a felnőttek világbajnokságán, 
ahol alig maradt le a dobogós he-
lyezésről, hiszen az ötödik helyen 
végzett.

Ez a sportág egyébként egyre 
sikeresebb Szerbiában, amit bizo-
nyít, hogy öten is kiutazhatnak a to-
kiói játékokra. Az előző, 2016-os 
olimpián például csak egy szerbiai 
cselgáncsozó (Aleksandar Kukolj) 

vehetett részt. Ötnél több verseny-
zőt kevés ország küldhet Japánba, a 
legerősebb nemzetek között a házi-
gazda japánokat, a franciákat és az 
oroszokat kell megemlíteni. Perišić 
az 57 kilogrammos súlycsoportban 
lép majd a tatamira Tokióban júli-
us 26-án.

T. N. T.

LABDARÚGÁS
Az előző idény szokatlanul ké-

sőn, a feljutásért vívott selejtező mi-
att csak június 23-án ért véget a TSK 
számára, így alig 20 nap pihenő ju-
tott a labdarúgóknak, mivel hétfőn 
megkezdődik a felkészülés az Újvi-
déki liga 2021/2022-es szezonjára. 
Az átigazolási piac egészen szeptem-
ber 17-ig tart, néhány újdonság azért 
már van a klub háza tájáról. Elhagy-
ja a csapatot Nemanja Milosavljević, 
a kiváló középhátvéd, aki a beškai 
Hajdukhoz szerződik. Milorad Kosić 
minden bizonnyal a Sirigben folytat-
ja pályafutását, Danijel Soldat pedig 
a bácsföldvári Vojvodinában. A gól-
erős Milan Đanković marad a TSK-
ban, de további játékosok érkeznek 
majd az elkövetkező hetekben.
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Még egy temerini sportoló 

az olimpián

Marica Perišić és Mladen Zec


