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Illés-napi fogadalmi ün-
nepünk egy kiváló lehetőség 
arra, hogy visszatekintsünk, 

és őseink magatartásából példát me-
rítve levonjuk a jelenkor helyzetére a 
következtetéseinket. Minden megem-
lékezésnek az értelme, hogy a múltból 
megtanuljuk a jelent jobban élni, most 
jobban dönteni.

Igazán csodálom 
a 168 évvel ezelőt-
ti katolikus ősöket. 
Illés napja körül el-
gondolkozom azon, 
hogy az 1848-as falu-
felégetés utáni rom-
ba, vajon mi vonzotta 
drága őseinket vissza 
Temerinbe, ahol a fel-
jegyzések szerint még 
egy lúdól sem maradt 
épségben.  Miért jöt-
tek vissza, és miért 
maradtak itt miután 
meglátták, hogy a sás-
kák és az egerek min-
dent elpusztítottak, a 
dögvész és a pusztító 
vihar mindent tönkretett?

Csodálatra méltó e nép ha-
zaszeretete. Őseink már 168 éve 
és talán még régebb óta sem felejtették 
utódaikra hagyni azt a mondatot, ami 
a szívüket éltette: az anyaföld szent. 
A mai korban élő utódaiknál sokszor 
felfedezem ennek a mondatnak a visz-
szacsengését, amikor a nehézségekről 
beszélnek nekem, majd hozzáteszik: de 
itt maradunk, nem hátrálunk meg. En-
nek megvalósulását látom napról nap-
ra abban, hogy a nehézségek ellenére 
milyen sokan itthon maradnak.

Ha megtehetném, őseinknek egy 
másik kérdést is szívesen feltennék. 
A visszajövetelt követően, az 1850-es 
években egymás után következő három 

év szegénysége, nincstelensége, termé-
szeti csapásai következtében miért nem 
adták fel? Mi adott nekik reményt?

Csodálatra méltó e nép isten-
HITE. Őseink már 168 évvel ezelőtt 
elénk élték azt, ami a szívük mélyén 
kitörölhetetlenül jelen volt: a Jóisten 
szent, Ő az egyetlen mentségünk. 
Őseink tudták, mit kell tenni ahhoz, 

hogy jóra forduljon 
a sorsuk! Tudták mi 
szükséges ahhoz, hogy 
ne kelljen elmenni, és 
újra lehessen kezde-
ni. Fogadalmat tettek, 
hogy a vasárnapok és 
ünnepnapok mellett 
Istennek szentelnek 
még egy napot: július 
20-át. Munkaszüneti 
napot tartanak, és a 
templomba mennek 
szentmisére Istenhez 
könyörögni. Ez volt 
annak titka miért va-
gyunk 168 év után is 
ilyen sokan magyarok 
Temerinben.

Őseink üzenetét ne feledjük el soha: 
az anyaföld szent és Isten a mi egyet-
len mentségünk. Őseink fogadalmának 
középpontja és kulcsa az Illés-napi fo-
gadalmi szentmise, amelyben Istenhez 
száll kérésünk: „Áldd meg, Urunk a 
magyart, jó kedvvel, bőséggel! Nyújts 
feléje védő kart, ha küzd ellenséggel”! 
Rajtunk múlik most is lesz-e sok ma-
gyar Temerinben! Bennem az elmúlt 
egy évet látva nagy a remény. Merem 
remélni, hogy Temerin népe megerő-
södik majd Isten hitében és az ősei jó 
példájának követésében.

Dávid atyával együtt áldott Illés-na-
pot kívánunk mindenkinek!

SZÖLLŐSI Tibor 
plébános

Illés szekere, 
Skrabány Endre temerini 

festő alkotása (1938)

Még Mindig neM késő,
Vegye fel a Védőoltást!

Regisztráljon az 
euprava.gov.rs oldalon,

vagy hívja a 
0800 222 334-es 
telefonszámot!

Felhívás szülőkhöz, 
nagyszülőkhöz

illés-napra, fogadalmi ünnepünkre készülve Pethő 
Julianna, a Boldog gizella kézimunka szakkör nevé-
ben és ádám Mária hitoktató szeretnék újjáéleszteni a 
magyarruhába öltözött gyermekek és fiatalok felvonu-
lásának hagyományát. ezért kérik mindazokat, akiknek 
van odahaza magyarruhája lányok vagy fiúk részére 
bármilyen méretben, amit a gyerekek már kinőttek, 
vagy ahol nincs aki felvenné, hogy adják kölcsön egy 
napra olyan gyerekek számára, akiknek nincs ilyen 
ruhájuk, de szívesen beöltöznének ezekbe a díszöl-
tözékekbe, és részt vennének a menetben.

további részletekért jelentkezzenek ádám Mária 
hitoktatónál, telefon: 38-52-370.

Illés-napi gondolatok
Az anyaföld szent és Isten a mi egyetlen mentségünk

E számunk melléklete az Illés-napi programfüzet

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.
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az illés-napi rendezvények sorát nyitja a temerini származású, 
vagy temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, 
hangtechnikusok és nem hivatásos publicisták találkozója.

Július 17-én 17 órakor szeretettel várjuk mindazokat a temerini 
származású, vagy temerinhez kötődő újságírókat, szerkesztőket, 
operatőröket, vágókat, hangtechnikusokat, valamennyi sajtóházban 
dolgozó kollégát, és természetesen a nem hivatásos publicistákat is 
egy közös találkozóra, melyet jobb híján Médiatalálkozónak nevez-
tünk el. Ha nem is túl hangzatos az elnevezés, mégis kifejezi a szer-
vezők szándékát, azt hogy találkozzanak mindazok a temeriniek, akik 
a sajtóházakban dolgoznak/dolgoztak akár helyben, akár más város-
okban. Munkájuk, életvitelük, gondjaik számos ponton találkoznak, 
s ez már elég ok arra, hogy találkozzanak is, egy kicsit magukkal is 
foglalkozzanak.

eredetileg március 15-ét, a magyar sajtó napját céloztuk meg, a 
találkozót azonban utolsó pillanatban kénytelenek voltunk lemonda-
ni a járványhelyzet miatt. terveinkről azonban nem tettünk le, sőt az 

ötletet több oldalról megtámogatták, így az illés-napi rendezvények 
között, a fogadalmi ünnephez kötődő rendezvények sorában az elsők 
között tarthatjuk meg a médiában dolgozók (első) temerini találkozóját, 
mégpedig július 17-én, szombaton 17 órai kezdettel. a találkozónak 
a tájház ad otthont.

a tervek szerint a találkozó résztvevőit nagy nándor nyugalmazott 
televíziós újságíró fogja köszönteni, majd két kiállítást megnyitunk: 
léphaft Pál karikatúráinak kiállítását Csorba Béla, a temerini írott sajtó 
történetét felvillantó alkalmi válogatást pedig a történelmi kutatásairól 
ismert fiatal újságíró, fúró dénes nyitja meg. Mindeközben „megszó-
lal” a temerini Rádió is, újságírásunk történetéből andekdoták hang-
zanak el szabó zsuzsanna tolmácsolásában, és néhány temerinből 
elszakadt újságíró üdvözlete is felhangzik.

a találkozó reményeink szerint a megfelelő óvintézkedések be-
tartása mellett létrejön, és helyt ad a társalgásnak, eszmecserének, 
ismerkedésnek, és némi jó falatnak is.

Várunk mindenkit szeretettel, aki csak a médiához tartozónak 
érzi magát!

N-a

Temeriniek médiatalálkozója

Pénteken délelőtt ünnepi fogadás keretében adták át a község 
legeredményesebb tanulóit megillető elismeréseket és díjakat. a szín-

házteremben tartott eseményen dejan Bradaš polgármester-helyettes 
köszöntötte a megjelenteket, majd Urbán izabella, az önkormányzat ok-
tatási tanácsnoka is üdvözölte a szorgalmas diákokat és szüleiket. tőle 
tudtuk meg, hogy az idén hatvankilenc tanuló szorgalmát díjazták. 

az elismerésekre azok a diákok jogosultak, akik a körzeti és a 
köztársasági versenyeken kiemelkedően szerepeltek a 2020/2021-es 
tanévben. az első helyezést elért tanulóknak háromezer, a második 
helyezetteknek kétezer, a harmadik helyezést szerzett diákoknak pedig 

ezer dináros pénzjutalmat hagyott jóvá a bizottság. a pénzösszeget a 
szülők folyószámlájára utalták át. 

a tanácsos hozzátette, hogy a diákok felkészítő tanárait, tanítóit 
ugyancsak megjutalmazták. Huszonnégy pedagógus részesült el-
ismerésben, számukra hatezer dináros jutalmat adtak át. a község 
összesen háromszázhúszezer dinárt fordított erre a célra. Urbán iza-
bella kiemelte, hogy a község számára különösen fontos, hogy ilyen 
formában is támogassák a tehetséges tanulókat. 

a diákok számára sokat jelent, hogy elismerik a szorgalmukat. a 
díjátadó után állófogadásra invitálták a jelenlevőket. 

t. d.

Az éltanulók fogadása

Morvai Szilvia (balról a harmadik) tanítónő és diákjai

Tóth Krisztina (balról a harmadik) matematika tanárnő és a 
szorgalmas matematikusok

a tábor résztvevői táncházban vettek részt 
a kókai iskola udvarában (fotó: Medvecki s.)

Népzenei tábor
Rendkívül színes programok várták idén a gyerekeket a Temerini 

Népzenei Táborban. Kézműves foglalkozások, népzene-oktatás, tánc-
házak és sok más. A táborozók vasárnap délután érkeztek meg és 
költöztek be a Kókai Imre Általános Iskola tantermeibe, negyvenegyen 
jelentkeztek. A résztvevők nem csak népzenét tanultak itt, hanem olyan 
kulturális alapokat, amire majd építeni tudnak a későbbiekben, és 
általuk erősödik majd a magyarság, itt, Vajdaságban – véli a tábor 
főszervezője, Nagy Gergő.

A gyerekek életre szóló élményekkel gazdagodhattak a táborban. 
Egész héten barátkoztak, tanultak és készültek a holnapi gálakoncertre, 
ahol bemutatják majd, hogy mit tanultak a közel egy hét alatt.

Többféle hangszer közül lehetett választani. Napi hat óra citera-, 
tambura-, vonóshangszer, furulya-, vagy énekoktatás zajlik, több cso-
portban. Attól függően, hogy milyen szintű zenei ismeretekkel ren-
delkeztek a gyerkőcök, az egészen kezdőtől a haladószintig voltak 
csoportok, de zeneelméleti oktatás is folyt a táborban.

Remlinger Roland oktató: „Az elméleti képzés a gyakorlati oktatás 
mellett azért fontos, mert sokkal áttekinthetőbbek lesznek a dolgok, 
hogyha a hallgató tisztában van az elméleti alapokkal.” 

Pannon
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Kitűzők, csokrok, koszorúk
A Boldog Gizella Kézimunka Szakkör immár húsz éve aktívan kive-

szi a részét az Illés-napi előkészületekből. A szorgos kezű asszonyok 
húszfős csoportja a múlt hét óta folyamatosan dolgozik a díszítőelemek 
és kellékek előkészítésén. Kitűzők, csokrok, koszorúk, és még számos 
dekorációs elem készül az Iparos Otthon udvarában. 

Pethő Julianna az egyesület tisztelet-
beli elnöke lapunknak elmondta, hogy a 
sok éves hagyományt évről-évre igyekeznek 
fenntartani, és látványosabbá tenni a mun-
kájukkal. Az előkészületeket a búzaszálak 
megtisztításával kezdték, majd különválo-
gatták őket annak alapján, hogy melyikből 
mit lehet készíteni. Mint mondta, az idén 
nagyon látványosak a kalászok, eső hiá-
nyában tiszták, és szépek maradtak, ezért 
könnyű velük dolgozni. Nyolcszáz arany 
szinűre festett kitűzőt készítenek, ezenkí-
vül integető csokrok készülnek, valamint 
girlandok, amelyekkel a lovaskocsikat éke-
sítik, de a lovak számára is készítenek dí-
szeket. A díszítőelemek most is tartalmazni 
fogják a nemzeti színű szalagokat. Az asz-

szonyok a templomokba is vissznek egy-egy állócsokrot a kalászokból. 
Mindezek mellett az esti mulatság színhelyére is gondoltak, ahol a sátrakat 
díszítik, az asztalokra pedig asztaldíszeket alakítanak ki. A szorgos kezű 
asszonyoknak mozgalmasan telnek a napjaik, ugyanis a Boldog Gizella 
Kézimunka Szakkör idén is megtartja a hagyományos Illés-napi kiállítá-
sát, amelyre már úgyszintén javában tartanak az előkészületek – tudtuk 
meg a tiszteletbeli elnöktől.

Aratóbál
A Kertészkedők Egyesülete július 18-án, vasárnap este 8 órai 

kezdettel aratóbált rendez a Gulyáscsárdában. Program: köszöntő, 
rövid kultúrműsor, a 2021-es év kenyérgabona termelőjének ki-
tüntetése, bálszépe választás, tombola. Vacsora: aratási gaggancsos 
kakaspaprikás kovászos uborkával, desszert: mákos kifli. Zene: 
szenttamási Balázs kettős. Helyfoglalás vacsorajeggyel 700 dinár. 
Jegyek elővétele esténként 7 és 8 óra között a Gulyáscsárdában. 
Telefonszám: 842-329.

Anyakönyvi hírek
2021 Májusa

Fia született: Nikolić Dijanának és Dragoslavnak, Injac Biljanának 
és Marinkonak, Jocić Verának, Spasevski Nedeljkának és Ivannak, 
Zeremski Ćorković Rankának és Ćorković Radovannak, Gaica Ivanának 
és Momirnak, Ševo Amandának, Kosanović Tamarának és Markonak.

Lánya született: Nišević Milanának, Ninković Gordanának és 
Rajkonak, Orosz Zitának és Attilának, Kurilla Andreának, Čomić Lidijának 
és Lukának, Vidaković Milanának és Bojannak, Šipka Dragicának és 
Dejannak, Bobić Bojanának és Nikolának, Surján Dianának és Endré-
nek, Vuković Jasnának és Dejannak, Miljković Vanjának és Milannak, 
Kaurin Dragicának és Sinišának, Banjac Pišćević Milanának és Pišćević 
Sašának.

Házasságot kötött: Kožul Andrej és Ostojić Ivana, Aleksić Dejan 
és Szaiti Laura, Pető Róbert és Ikotin Tímea, Došen Damjan és Kojić 
Jovana, Pavković Ljubiša és Janićijević Kristina, Obradović Dragan és 
Savić Mihaela, Dikić Ostoja és Popović Bojana, Pásztor Emanuel és 
Petras Lidia, Lukić Ostoja és Siriški Milica, Milenović Aleksandar és 
Muidža Svetlana, Milivojević Nebobojša és Beszédes Viktória, Prečanica 
Aleksandar és Vrhovac Sara, Rupčić Zoran és Ivkov Klaudia, Kovačević 
Nokola és Brkić Jelena, Nikolić Duško és Bencun Sandra, Örlős Géza 
és Jánosi Eleonóra, Militić Borko és Tenić Ivana.

Elhunyt: Vujić (Suzić) Anka (1955), Jožef (Grah) Milena (1936), 
Kovács Ernő Ferenc (1944), Fekete (Majoros) Julianna (1938), 
Ursulović (Marković) Radmila (1956), Gudalov (Đurić) Borka (1940), 
Božić (Đurkin) Mirjana (1934), Bogdanović Vitomir (1952), Štrbac 
(Santrač) Rada (1964), Varga Ferenc (1945), Horváth László (1950), 
Péter Róbert (1971), Todorović Momir (1960), Maj (Szakál) Borbála 
(1933), Knežević Milutin (1939), Németh Mátyás (1939), Nagy István 
(1933). 

Magyarok kenyere
A Temerini Kertbarátkör a Vajdasági  Agráregyesületek Szövetsége 

(VASZ) tagszervezeteként megszervezi Temerinben a Magyarok Kenyere – 
15 millió búzaszem program keretében a búzaadományok begyűjtését.

A Vajdaság területén begyűjtött adományok a Vajdaságban kerülnek 
felhasználásra. Szimbolikusan csak egy zsáknyi mennyiséget visznek 
át Magyarországra az összeöntés ünnepére, amelyet a termelők által 
beadott búzából vesznek ki. A búzát az adorjáni  Kontakt Kft. Ada mel-
letti Valkai soron lévő malomban lisztre cserélik. A kapott liszttel a VASZ 
elnökségének határozata alapján gyermekekkel foglalkozó intézménye-
ket, diákkollégiumokat, sérült gyermekekkel foglalkozó szervezeteket, 
lurkóházakat, nagycsaládos egyesületeket és azon belül a családokat 
szeretnék támogatni, akik erre ténylegesen rászorulnak.

A búzaadományok átadása kapcsán tárcsázzák Petro Istvánt 
a 062/412-128-as telefonszámon. Határidő: 2021. július 26. 

„A gyermek mosolya  többet ér  minden pénznél!”

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Légvári Marianna és Kocsicska Zoltán
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Dávid atya missziós referens
Ft. Sáfrány Dávid atyát 2021. június végén msgr. Slavko Večerin me-

gyéspüspök kinevezte a Szabadkai Egyházmegye missziós referensévé. Ez 
egy új kinevezés, új feladatkör, amelyet Dávid atya a temerini plébániai 
szolgálatának a keretében végzi. A horvát nyelvterületen ezzel ft. Luka 
Poljak van megbízva, és közösen fedik majd a plébániai evangelizációs 
programokra irányuló missziós tevékenységet.

Sokan, főleg a gyerekek, akik nagyon kedvelik humorát, közvetlen-
ségét, aggodalommal kérdezték, hogy akkor most Dávid atya elmegy 
Temerinből? Tudása, elszántsága, nyitottsága miatt, fiatal kora ellenére 
felelősségteljes feladatot kapott a püspök atyától, de megnyugtatva a 
helybelieket: Dávid atya még marad Temerinben. 

Ö. E.

T. D.

K. R.
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Varga Dániel kitartással és szorga-
lommal dolgozta végig az általános is-
kolás éveit. Jelentős eredményeket ért el 
a sportversenyeken, aminek köszönhe-
tően a nemzedék diákjaként köszönt el 
a Kókai Imre Általános Iskolától. Dániel 
eltökélten menetelt a siker felé. 

• A nemzedék diákjaként köszönsz el 
az iskolától. Mit jelent ez 
számodra?

– Boldog vagyok, hiszen 
egy új kezdet küszöbén állok. 
A középiskolai élet reménye-
im szerint számos új kihívást 
tartogat számomra. Nagy öröm 
és megtiszteltetés, hogy a nem-
zedék diákjaként köszönhetek 
el az általános iskolától. Köszö-
nettel tartozom a tanáraimnak 
és a szüleimnek, amiért oly sok 
támogatást kaptam tőlük a di-
ákévek során.

• A Vuk-diploma mel-
lett hány oklevéllel jutal-
mazták a szorgalmadat? 
Mely tantárgyakból?        

– Testnevelésből, történe-
lemből és biológiából kaptam dicsérő oklevelet. 
Ezekből a tantárgyakból sikerült bizonyítanom 
a versenyeken. Mind közül a testnevelés és a 
történelem jelent számomra a legtöbbet, mert 
itt voltam a legeredményesebb. Több éve aktí-
van asztaliteniszezek és nemrég sikerült meg-
szereznem országos szinten a harmadik helye-
zést a bajnokságon, ami nagyon sokat jelent 
számomra. Történelemből pedig nagyon sok 
versenyen, számos alkalommal eredményesen 
szerepeltem, ezért ez is nagyon sokat jelent. 
Minden tantárgyban találtam valami érdekeset, 
ami lekötött. Egyformán szerettem minden tan-
tárgyat és tiszteltem minden tanárt.

• Egy álom vált valóra azzal, hogy te 
lettél a nemzedék diákja?  

– Nem számítottam rá, hogy én leszek a 
nemzedék diákja. Sokáig úgy tudtam, hogy ez 
a kitüntetés azt a tanulót illeti, aki a legtöbb 
versenyen eredményesen szerepelt. Nemrég 
tudtam meg, hogy a legmagasabb szintű verse-
nyen elért sikerek is nagyon sokat számítanak 
abban, hogy végül ki kapja meg ezt a címet. Én 
a testnevelésre és a történelemre fókuszáltam, 
és ezekből a tantárgyakból sikerült a legma-
gasabb szintű versenyekre eljutnom. Szerin-
tem ezeknek az eredményeknek köszönhetem 
mindezt. Természetesen nagyon megörültem, 
amikor az osztályfőnököm tudatta velem a hírt. 
Nagyon boldog vagyok én is és a szüleim is. 
Számomra ez egy elismerés a fáradozásaimért. 

Kihívás, küzdelem és szorgalom
Varga Dániel, a nemzedék legjobb tanulója 

Óbecsén folytatja tanulmányait
Sokat tanultam, igyekeztem bizonyítani az is-
kolában és a versenyeken is. Úgy érzem, hogy 
megérte harcolni.

• A kitartó munka és szorgalom sok-
szor nehézségekkel is jár, különösen 
egy tanuló életében. Igaz-e?    

– Igaz. Sok lemondásra volt szükségem 
ahhoz, hogy eredményes legyek. Kevesebb 

idő jutott a szórákozásra, eb-
ből kifolyólag a társadalmi 
életemre volt mindez kiha-
tással. Természetesen van-
nak barátaim és barátnőm 
is, akikkel jól érzem magam, 
de egy sportoló nem enged-
heti meg magának, hogy egy 
verseny előtt hajnalig buliz-
zon. Ezért nekem kevesebb 
lehetőségem volt szórakozni 
járni, de nem bántam meg. 
Örülök annak, hogy az osz-
tálytársaim és a barátaim 
megértőek voltak, és sokszor 
bátorítottak. Elismerték a si-
kereimet, amit gyakran  kö-
zösen ünnepeltünk meg. Ez 
jól esett, mint ahogyan az is, 

Varga Dániel átveszi Sziveri 
Béla igazgatótól a nemze-

dék diákjának járó elismerő 
oklevelet

Varga lóránd idén fejezte tanulmányait a 
lukijan Mušicki középiskolában, ahol gépé-
szeti szakon tanult. kitartásának, szorgalmá-
nak és állandó igyekezetének 
köszönhetően a nemzedék di-
ákjaként búcsúzott el a közép-
iskolától. 

a ballagó diák lapunknak 
elmondta, hogy szép emlékek-
kel gazdagodott az elmúlt há-
rom évben. szerette az isko-
láját, és élvezte az ott töltött 
éveket. a tanárokkal jó kapcso-
latot ápolt, az osztálytársakkal 
pedig hamar összebarátkozott, 
és megértették egymást. Az 
osztályban tizenöten voltak, 
közülük tizen gépkezelést tanul-
tak, öten pedig a hegesztői munkát sajátítot-
ták el. lóránd elmondta, hogy a duális okta-
tásnak köszönhetően számos gyakorlati órán 
vett részt a temerini fkl gyárban, ahol sok 
tapasztalattal gazdagodott. a szaktantárgyak 
voltak a kedvenc tantárgyai, amelyeket Jung 

József és Verebélyi lászló tanár urak adtak elő, 
de a matematika is a kedvencei közé tartozott. 
a középiskola hat ballagó osztályából ő kaphat-

ta meg a nemzedék diákja címet, 
amit egyfajta elismerésnek tekint 
a kitartásáért. Véleménye szerint 
az elismerést annak köszönheti, 
hogy mindvégi kitűnő tanuló volt, 
és a gyakorlati órákon is mindig 
részt vett, valamint a rá bízott fel-
adatokat is szorgalmasan teljesí-
tette. nagy örömmel tölti el, hogy 
a hat osztály közül ő bizonyult a 
legjobbnak, amiért számos aján-
dékkal jutalmazták meg. az iskola 
mellett a község is megajándé-
kozta, és a polgármester is elis-

merésben részesítette. 
a terveire vonatkozóan elmondta, hogy si-

keresen felvételizett a szabadkai Műszaki fő-
iskolán, ahol októbertől mechatronikai szakon 
folytatja tanulmányait. sok kihívás áll még előtte, 
de reméli, hogy minden akadályt gördülékenyen 
vesz majd.

hogy örültek annak, hogy én lettem a nem-
zedék diákja.

• Hogyan fogalmaznád meg, mi a jó 
tanuló titka?

– A kitartás és a türelem a legfontosabb. 
Akkor sem szabad feladni, amikor éppen nem 
úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. 
Megtörténhet, hogy becsúszik egy-két rossz jegy, 
de nem szabad feladni. Mindig van megoldás, 
csak kitartónak kell lenni. Fontos, hogy a tanuló 
tisztelje a tanárait, és megfogadja a tanácsait. Az 
órákon való odafigyelés rengeteget számít, mert 
sokkal könnyebb odahaza átismételni az órán 
tanultakat, mint otthon egyedül tanulni.

• Hogyan tovább?
– Az óbecsei műszaki középiskolában sze-

retném folytatni a tanulmányaimat informáci-
ós technológia szakon. Azért választottam ezt, 
mert az elektronikában látom a jövőt. Szerin-
tem a közeljövőben nagyon sok új munkahely 
fog nyílni ezen a területen. A középiskola után 
Szabadkán szeretnék továbbtanulni mechatro-
nika szakon.

• Mivel szeretnél foglalkozni felnőtt 
korodban?

– Ez még nagyon messze van. Több irányba 
gondolkodom. Miután befejeztem a tanulmánya-
imat, a szakmámban szeretnék érvényesülni, de 
édesapámnak is szeretnék segíteni a földműve-
lésben. Ugyanakkor a vendéglátóipar sem áll 
tőlem távol. Vannak elképzeléseim, terveim, 
meglátom, hogy mit hoz a jövő, és hogy mit 
sikerül megvalósítani.

A legjobb középiskolás

Varga Lóránd

Varga Lóránd gépésznek tanult

t. d.

T. D.
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• Az orgonaépítés nem egy 
mindennapi mesterség. Téged 
mi vezetett ebbe az irányba?

– Természetesen még 
gyeremekkoromban alakult ki 
bennem a zene szeretete. Topo-
lyán a zeneiskolában zongorázni 
tanultam, anyagi helyzetünk miatt 
azonban sajnos nem folytathattam. 
De hiányzott a zene világa, vonzott 
a hangszerekkel való foglalkozás, 
később ministráltam a templomban 
és a kórusnak is tagja lettem, ott ke-
rültem közelebb az orgonához, mi-
sék után a templomban maradtam, 
játszottam rajta. Később a műsza-
ki középiskolában fémipari szak-
ra iratkoztam, mivel családunknak 
nem volt anyagi lehetősége, hogy vidékre mehes-
sek tanulni. A negyedik év vége felé fogalmazódott 
meg bennem, hogy én azért mindenképpen sze-
retnék továbbtanulni. Akkoriban a Magyar Szóban 
olvastam egy cikket a Budapest melletti, taksonyi 
Varga Orgonaépítő Műhely vezetőjéről, aki kimon-
dottan vajdasági fiatalok budapesti orgonaépítői 
taníttatását vállalta. Jelentkeztem a felhívásra, és 
ők segítettek a lakás biztosításával, utazási költ-
ségekkel, így nekik köszönhetően indultam el 

ezen a nem mindennapi 
pályán. 

• Az orgona kétség-
kívül a legnagyobb és 
legösszetettebb hang-
szer. Sajátos és szak-
mailag rendkívül igényes 
zenei szférából szárma-
zik. Mennyi tudás és ze-
nei tehetség szükséges 
ahhoz, hogy valaki elsa-
játítsa ezt minden érte-
lemben?

– Az orgonát más hang-
szerektől eltérően mindig 
egy megadott teremre, tér-
be tervezik. A sípok méretét, 
beállítását mindig az adott 

térhez méretezik, és valójában akár milliméte-
rektől is függhet, hogyan fog megszólalni az adott 
környezetben. Külön orgonaművész szakértők 
tervezik a hangszereket. Említettem, hogy már 
gyerekkoromban nagy tisztelettel hallgattam, ér-
deklődtem a hangszer iránt, vonzott az összetett-
sége. Most már tudom, hogy egy restaurálásban 
több ezer munkaóra van, néhány hangszernek 
ismerem a titkát, és amikor időm engedi, mosta-
nában ritkábban, de játszom én is orgonán, Hock 
Bertalantól, a budavári 
Mátyás templom orgo-
naművészétől tanultam 
orgonálni, persze nem 
művészi szinten, de mint 
orgonaépítőnek nyilván 
tudnom kell meg is szó-
laltatni a hangszert. A 
hangoláshoz nem, mint 
inkább az intonációhoz 
kell a nagy tapasztalat, 
a templomtérhez és a 
regiszterek egymáshoz 
való intonációja is a fel-
adatunk. A templomban 
be kell tudni állítani a 
hangszert, bár időn-
ként szoktam segítséget 
is kérni.

• Könnyebb az elejétől építkezni, mint 
javítani?

– Mindkettő egyformán nehéz. Új építése 
azt jelenti, hogy a végéig ragaszkodhatunk sa-
ját kreativitásunkoz, de benne van az ezzel járó 
hatalmas felelősség is. Másrészt a helyreállítás 
hatalmas munkával jár. A hangszerről gyakran 
nincsenek eredeti vázlatok. Szó szerint éveket 
veszíthetünk csak azzal, hogy eljuthassunk egy 
kiindulható útmutatóhoz, hogy egyáltalán kide-
rítsük, milyen lehetett az eredeti állapotában a 
hangszer. És akkor meg kell találni vagy olyan 
alkatrészeket kell készíteni, amelyek teljesen 
hűek az eredetihez. Ez egy hatalmas   vállalkozás. 
De öröm lehet benne az, hogy mondjuk egy öreg 
mester munkáját „újjáélesztettük”. Mindent egy-
bevetve mindkét esetben a jól elvégzett munka 
után egyformán nagy az öröm.

• Feltaláltad magad Budapesten, miért 
döntöttél mégis úgy, amikor sokan költöz-
nek el innen, hogy te hazajössz?

– Volt alkalmam utazgatni a világban, meg-
nézni, hogyan működik az orgonamesterek vilá-
ga. Azon a véleményen vagyok, hogy ha valaki azt 
csinálja, azzal foglalkozik, amit szeret, mindegy, 
hogy hol tartózkodik, hol él. Nem tudtam, ho-
gyan fog alakulni, ha hazajövök, csak azt, hogy 
orgonák vannak, és igen rossz állapotúak, csak 
az anyagi feltételek nem adottak a legtöbb he-
lyen. Budapesten dolgoztam alkalmazottként, 
amikor 2014-ben kerestek meg Szabadkáról 
a Ferencesek templomából, majd Kelebiáról, a 
Paulinumból, a székesegyházból kisebb-nagyobb 
karbantartások miatt, így szép lassan itthon is el-
indult a dolog, és egyre többet kellett hazajárni. 
Egy idő után eljutottunk arra a szintre, hogy dön-
teni kellett, és én hazaköltöztem, elindítottam egy 
saját műhelyt. A szülővárosomba való visszatérés 
a gyökereimhez való visszatérés volt. Felmértem 
a terepet és Szerbiában kb. 200 orgona van, me-
lyek állapota néhány kivételével sajnos elég si-
ralmas. Célom a régi műemlék jellegű orgonák 
megmentése, restaurálása, valamint a működő 
orgonák karbantartása, felújítása, javítása.

ÖKRÖS Edit

Beszélgetés a topolyai Apró Tiborral

Az orgonaépítő mester

apró tibor

a temerini plébániatemplom orgonáját 
1857-ben kováts istván szegedi orgonaépí-
tő készítette. ez egy nagyon jól megépített 
orgona, és miután teljes felújítást végzünk 
majd rajta, és visszakapja régi formáját, 
gyönyörűen fog szólni. kevés kováts ist-
ván által készített orgona van Vajdaságban. 
a nagy hangszer számára levegőt biztosító 
fújtató jelentősebb és szakszerű javításra 
szorult. az orgona belső szerkezete az év-
századnyi por és mechanikai károk hatására 
elég rossz állapotban van. ezért nélkülöz-
hetetlen az orgona teljes körű tisztítása, és 
az eredeti állapotba való visszaállítása, res-
taurálása, felhangolása. a felújításra legko-
rábban 2023-ban kerülhet csak sor, ugyanis 
akkor tudja a topolyai orgonaépítő műhely 
a javítást vállalni.

Apró Tiborral először 2014 decemberében találkoztam, amikor riportot ké-
szítettem a kelebiai templomban végzett orgona-restaurálásról. Akkor még Tibor 
Budapesten élt, ugyanis 2009-ben szerzett oklevelet a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Hangszerészképző Iskolájában orgonaépítő-javító szakán. 
Azóta hazaköltözött Topolyára, és 2015-ben megnyitotta saját műhelyét. Nem 
mindennapi szakmájában folyamatosan dolgozik, jelenleg Bácspetrőcön a szlo-
vák evangélikus templom orgonáját restaurálja, de már e hónapban Zentára megy, 
valamint Zomborban vár rá egy nagyobb munka. Talált időt arra, hogy a temerini 
Szent Rozália-plébániatemplom orgonáján is megkezdje a felújítás első szakaszát, 
a fújtató nagyjavítását, amiről a Temerini Újság 1366. számában képes jelentésben 
számolt be. Alább a vele folytatott beszélgetést közöljük.

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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a mára már csaknem teljesen eltűnt 
temerini tanyavilág, illetve a még megma-
radt szállásromok gyors megsemmisülése 
késztetett arra, hogy a határt járva, majd az 
adatközlőket fölkeresve föltérképezzem az 
egykori tanyai életmód különböző formáit, 
valamint összegyűjtsem a határrészek ma 
már feledésbe merült földrajzi neveit, illetve 
kiegészítsem mindazt, amit az elmúlt évtize-
dekben mások már feljegyeztek.

a szállások összeírását 2017-ben kezd-
tem el a tullabarai határrészben. az adat-
gyűjtés kezdetleges volt, mivel e téren sem 
szaktudással, sem tapasztalattal nem ren-
delkeztem. Ennek ellenére az anyag, melyet 

részletekben, hetente leadtam közlésre a 
temerini Újságnak, a visszajelzések alapján 
felcsigázta az olvasók érdeklődését.

Miután a tullabarai határrésszel elké-
szültem, elhatároztam, hogy hozzáfogok 
a számomra közelebb álló falu keleti fe-
lének a sokkal alaposabb feltérképezésé-
hez. ebben nagy segítségemre volt Csorba 
Béla, aki szakmai útmutatáson kívül szak-
könyvekkel, régi dokumentumokkal és tér-
képekkel látott el. ezúton szeretném neki 
megköszönni a segítséget és a biztatást. 
Miután láttam, hogy mekkora fába vágtam 
a fejszémet, és temerin teljes tanyavilágát 
bejárni, a még élő egykori és mai lakóit 
megszólalásra bírni belátható időn belül 
nem leszek képes, úgy döntöttem, hogy a 
nyugati határrész helyett először inkább 
az egyszerűbb feladatnak ígérkező keletit 
dolgozom fel, vagyis a helyiek előtt Bara-

part, kertészlapos, Csúrogi út mente, „Hal-
piac”, Bánom és Új földek néven ismert 
határrészeket. temerin nyugati határát egy 
következő könyvben kívánom bemutatni, 
beleértve az almási nagybarától északra 
elnyúló tullabarát is.

Viszonylag rövid idő alatt a falu keleti 
határrészében mintegy kétszáz adatköz-
lő megszólítása során összesen 148 ta-
nyát írtam össze. ezen kívül 189 jegyzettel 
számba vettem a folyóvizeket, dűlőuta-
kat, hidakat, kerteket stb. ahol a tanyák 
és egyéb objektumok pontos helyét meg 
tudtam határozni, föltüntettem a földrajzi 
koordinátákat is. összesen 120 fénykép-
pel és 35 illusztrációval igyekszem szem-
léletesebbé tenni az első pillanatra talán 
száraznak tűnő anyagot.

a temerint körülvevő tanyavilág teljes 
feldolgozása nélkül egyelőre nem vállal-
kozhatok általánosítható következtetéseket 
levonni. ezt a második kötetben kívánom 
elvégezni. annyi azonban megállapítható, 
hogy községünk tanyavilága az 1888-as 

Szállások tovatűnt füstje
Megjelent Ádám Istvánnak a temerini 
tanyákról szóló kötete. A könyv bemu-
tatójára vasárnap este 7 órakor kerül 
sor a tájházban, ahová minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. A kiadvány 

megvásárolható a szerzőnél, telefon-
szám: 062/802-41-97. Alább a munka 

előszavát adjuk közre.

Új temerini témájú könyv

Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog tör-
ténni, mert nincs semmi új a nap alatt [Préd 3,15]

 A Prédikátor könyvéből való a fenti idézet, s mivel bibliai szöveg, 
akkor igaznak kell lennie (vélik sokan). Hogyan vonatkoztatható ez 
bölcsesség a covid19-re, hiszen mindenki újnak tekinti ezt a betegséget. 
Nem újdonság az, hogy vannak új betegségek, mint például az AIDS, a 
Lyme-kór, a nyugat-nílusi láz, az ebola. Egy betegség, mint minden 
más, akkor új, amikor felfedezik. Lehet, hogy azelőtt is létezett, csak 
nem tudtunk róla. 

Régi orvosi tankönyvek említést tesznek járványszerűen jelentkező 
tüdőgyulladásokról, melyekről feltételezték, hogy kórokozójuk vírus, de 
akkoriban a vírusokat a tudomány még nem tudta azonosítani. 

Nem kizárt, hogy ezeket a járványokat a koronavírus ma már nem 
létező típusa okozta. A közelmúltban azonban voltak valódi koronavírus-
járványok is, melyeket a koronavírus veszélyes típusai okoztak.  2003-ban 
a sars-vírus, Délkelet-Kínában okozott járványt, több ezer megbetegedés-
sel és 800 halálos áldozattal. A kórokozót azonosították, de természetes 
rezervoárját csak hosszú kutatás után, 2017-ben találták meg Kínában 
egy elhagyott bányában élő denevér fajban. Ez jelentős felfedezés volt, 
mert bebizonyította a vírus természete eredetét. 

A mostani járvánnyal kapcsolatban ugyanis felmerült a gyanú, hogy 
a kórokozó a vuhani víruskutató intézetből „szökött meg”, vagyis mes-
terséges eredetű, a víruskutatás eredményeként jött létre. Ezzel a di-
lemmával kapcsolatban egy, a 14. században élt skolasztikus filozófus 
tétele szolgálhat útmutatóul. William Occam szerint felesleges szaporí-
tani a meglevő dolgokat, és éles borotvával el kell választani a felesleges 
dolgokat a szükségesektől. Ha egy dolgot vagy jelenséget egyszerűen és 
kielégítően meg lehet magyarázni, akkor felesleges bonyolult elméletek-
be bonyolódni. Ha ezt az elvet, melyet Occam borotvájának is neveznek, 
a covid-19-re alkalmazzuk, megállapíthatjuk, hogy a vírus eredetének 
természetes magyarázata megfelelő. 

A tudósok a sars-járvány után arra figyelmeztettek, hogy a járvány 
újra kitörhet, a vírus azonban eltűnt, nem okozott többé sem megbe-
tegedéseket, sem járványt. A mers-típus 2012-ben okozott rendkívül 
magas halálozással járó járványt a Közép-Keleten. Ez a típus nem tűnt 
el, manapság is okoz kisebb helyi járványokat. A koronavírus négy jó-
indulatú típusa állandóan jelen van és a közönséges nátha (megfázás) 
10–30 százalékát ezek okozzák.

A történelem az élet tanítója, hangzik a régi bölcsesség. A koro-
navírus járványok rövid történetéből azonban nem lehet érdemleges 
következtetéseket levonni. A sars eltűnt, a mers megmaradt, a nátha 
padig minden évben többször is keseríti az életünket. Igaz azonban, 
hogy a koronavírus-járványok története rövid, az egy évtized nem tör-
ténelmi időszak.

Az adatok azt mutatják, hogy az utóbbi hetekben a megbetegedé-
sek száma világszerte drasztikusan csökkent. A hozzáértők sem tudják 
azonban megmondani, hogy ez a csökkenés az úgynevezett harmadik 
hullám végét, vagy a járvány kialvását jelenti. A médiumok időnként a 
számok növekedéséről számolnak be az új vírusvariánsok okozta fer-
tőzések miatt. Az új variánsok száma állandóan növekszik, úgy tűnik, 
minél jobban kutatnak utánunk, annál többet találnak. Végül azonban 
mindig kiderül, hogy az új változatok lényegileg nem különböznek az 
előzőektől, és ami rendkívül fontos, a védőoltás mindegyik ellen egy-
formán hatásos. 

A tömeges immunizáció biztosan kihatott a megbetegedések és 
halálesetek számának csökkenésére, de a javulás ott is bekövetkezett, 
ahol lemaradtak a lakosság átoltásával. 

Az orvos gyógyít, a természet kigyógyít, mondták a régi okosak. 
Thomas Mann írta egyik hosszú elbeszélésének végén, hogy minden el-
múlik, csak Isten dicsősége örök. A régi bölcsességek felhasználhatóak 
covid-19 rejtélyeinek megismeréséhez, az igazán eredményes módszer 
azonban a tudományos kutatás.

A covid19 a bölcsességek tükrében

Dr. MATuSKA Mihály 
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tagosítástól kezd felvirágozni, amikor a 
felaprózott parcellákat a község többnyire 
egy tagban osztja ki a gazdák között. az 
összevont földterületek már alkalmasak 
voltak szállások építésére. az elmondot-
takat igazolja az 1890-es temerin nagyköz-
ség 53 lapból álló kataszteri térképe, amely 
már igen gazdag tanyavilágról tanúskodik. 
szám szerint 167 szállást tüntet fel. 

ahogy az 1888-as tagosítás a szállások 
építésének a kezdetét jelentette, úgy az 
1972-es határrendezés a tanyavilág fokoza-
tos felszámolását, hiszen a mezőgazdasági 
birtokok földjeinek egyesítése során egész 
határrészeket tanyátlanítottak. a temerini 
Újság 1987. december 10-ei száma a kö-
vetkezőt írja: „1972-ben háromszáz tanya 
volt, ma mindössze nyolcvan. Ma már en-
nek fele sem áll, a meglévők viszont több-
nyire lakatlanok.”

a két tagosítás között eltelt nyolcvan-
négy év során a tanyán lakó családokat 
egyéb megpróbáltatások is érték:

• az első világháborús vérveszteség 
• a második világháború és az azt köve-
tő partizánterror • a német nemzetiségű, 

vagy államellenesnek minősített gazdák 
ingó és ingatlan vagyonának államosítá-
sa • 1946-ban a földmaximum 34 holdra 
való csökkentése • 1946-tól a kötelező 
beszolgáltatás során folytatott vagyonel-
kobzások és börtönbüntetések • a gazdák 
szövetkezetbe kényszerítése • 1953-ban 
a földmaximum 17 holdra csökkentése 
• az 1972-es határrendezés.

az 1972-es tagosítást túlélt szállá-
sok is gyorsan elnéptelenedtek, mivel 

a temerini határban a második világhá-
ború befejezése óta nem történt infra- 
struktúrafejlesztés. elmaradtak a forgalma-
sabb dűlőutak kikövezései, nem került sor 
a villanyhálózat településen kívüli bővíté-
sére, de a tanyagazdaság fejlesztését szol-
gáló állami támogatások sem léteztek.

a tagosítás során szállás nélkül ma-
radt gazdáknak, alighogy a falusi portá-
jukon felépítették az állattenyésztéshez 
nélkülözhetetlen gazdasági épületeket, 
fészereket, ólakat, pár év múlva el kellett 
bontaniuk, mivel udvaruk egy részét a ha-
talom új utcák nyitására kisajátította. a kis 
porta már nem tette lehetővé az intenzív 
jószágtenyésztést.

a felsoroltakon kívül a parasztcsalád-
ok sorsát egyéb dolgok is befolyásolták. 
az ingadozó terményárak, a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok, és megannyi más té-
nyező. Minderre számtalan példát talál az 
olvasó, ha kézbe veszi és elolvassa köny-
vemet, amely nem jöhetett volna létre az 
adatközlők sokaságának segítsége és jó-
indulata nélkül.

á. i

aZ EMBER OTTHONRóL VISZ LEGTÖBBET a tarisznyájában. 
Álmokat, reményeket, vágyakat. Engem a szülőfalum nevelt 

emberré. A kisebbségi sors keservei pedig hazafivá, magyarrá. Fogta 
a kezemet Temerin, utánam nyúlt, oktatott emberségre, összefogásra, 
helytállásra, becsületre. Álmomban is vigyázott rám. Hazajárok még 
most is éjszakánként a temerini Gyepsor végére, a rétre focizni. Én 
vagyok a hátvéd.

Ezért örültem a napokban, amikor bekopogott hozzám régi is-
merősöm, Varga Jóska a Gyepsorról. Valami dolga akadt Pesten és 
eljött hozzám beteglátogatóba. órákig beszélgettünk a faluról, az új 
templomról, a csütörtöki piacokról, Ökrész Károlyról, meg Csorba 
Béla költőről, a megbetegedett esperesről, aztán elbúcsúzott tőlem a 
kedves látogató. Az ajtóban még visszafordult. Egy ideig a zsebében 
matatott. Talán elfelejtett volna valamit átadni? Valóban: egy lapos 
csomagocskát zsírpapírba csavarva és zavartan az asztal szélére tette. 
„Majd elfelejtettem” – mondta – „ezt meg a falu küldi beteg fiának. 
Hogy gyorsabban gyógyuljon!”

AZTÁN ELMENT ÉS MI MEG üLTüNK A FELESÉGEMMEL CSENDBEN. 
Ajándék? Ugyan mit küldött nekem a falum? A feleségem bontogatta 
ki a vendég távozása után jó fél óra múlva. Két karéj kenyér volt. Ta-
lán Varga Jóska ebédje lehetett, de ő ránk hagyta. Temerini kenyér! 
Fáradtan behunytam a szemem és máris otthon jártam. Láttam a régi 
kemencét otthon, hallottam amint a mama hajnalban feltápászkodik 
és a konyhai petróleumlámpa mellett kenyeret dagaszt. A tüzelőt, a 
szárízíket én készítettem be még este, hogy ne kelljen érte kimennie. 
Csak belobbantotta a tüzet és mire megkelt a kenyér, már forró volt, 
be lehetett rakni. És mellé a kiscipót, amit mindig nekem sütött. Kis 
galambformára fonta és néha borsszemet rakott a szeme helyére. 

Mint a repülésre kész madarak. Galambok! Kiscipó, kenyér, 
frissen és puhán, egy kis vízzel meglocsolva a héja, megfürdetve, 
hogy fényesebb legyen. Aztán megszűntek ezek a korai dagasztá-
sok, kenyérsütések, kiment a divatból a házi kemence, mindenki 
a péknél sütötte meg a kenyeret, később pedig már nem is sütött, 
csak vásárolt. Lebontották a kemencék egy részét. Csak egy-egy 
maradt belőlük mutatóba. Hogy egyszer talán szükség lesz rá. De 
ezeket csak akkor fűtötték fel, ha ünnep előtt süteményt sütöttek. 
A fiatalok meg már akkor se. Mert süteményt is lehetett készen 
venni. 

TEMERINI KENyÉR! Összefut a nyál a számban, ha csak rágon-
dolok! Sehol olyan ízletes kenyeret nem sütöttek. Elegendő, hogy 
megízleljem, s már látom a mamát. Azt a régi világot! Nagyapát a 
szekéren, a nagy szénaboglyákat, a kazlakat, szárkúpotokat. Em-
lékszem, mennyire vártam mindig a csomagot katonakoromban. 
Mindig volt benne egy-két szelet kenyér. Otthoni üzenet. A hűség-
ről. A szeretetről. Emberségről. Amikor azon a viharos éjszakán 
kiszöktem Tito partizánjainak gyűrűjéből, az életemet mentve, a 
mama egy darab kenyeret csempészett a zsebembe. Kerítéseken 
át, lopakodva, árkokat kerülgetve futottam a rémületes éjszaká-
ban. Hajnal volt már, amikor átértem magyar területre Bácsalmás 
környékén. Fáradt voltam és végtelenül kimerült. Leroskadtam egy 
vizesárok szélére. Éhes voltam nagyon. Kotorásztam a zsebemben 
és akkor ráleltem a mama kenyerére. Ettem és folyt a könnyem. 
Azt hittem akkor, hogy eljött a világ vége. Pedig az csak később 
jött el és számomra még mindig tart. 

üLÖK BÉNÁN A FOTELBAN és eszem a falu által küldött kenye-
ret. Az élet ajándéka. Én hiszek abban, hogy meggyógyulok tőle! 
Talán a mama szelleme küldte a fiának…

illés sándor
Megjegyzés: az írást Varga József bocsátotta rendelkezésre

Két karéj kenyér
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A nevek rendkívül érdekes világának nyel-
vész kutatói más területekhez képest (család-, 
személy-, és ragadványnevek, földrajzi nevek 
stb.) viszonylag keveset foglalkoztak a háziál-
latok elnevezésével. Keveset tudunk azokról a 
lélektani, szociológiai és kulturális mozzanatok-
ról, amelyek – összefüggésben a helyi hagyomá-
nyokkal – meghatározhatták a névadás jellegét. 
Ezekre a motívumokra mi is ritkán kérdeztünk 
rá a közel ötven évvel ezelőtti gyűjtésünk során, 
a több mint száz lónevet tartalmazó korpusz 
azonban így is alkalmas fontos következteté-
sek levonására.

Lovaiknak a temeriniek előszeretettel ad-
tak női és férfi személyneveket, főleg becé-
zett formában, de anélkül is.  Meghatározó volt 
az állat neme, a kancacsikó női (Eszti, Fáni, 
Franci, Juszti, Kató, Klotild, Manci, Olga, Sári, 

Tilda, Vera, Vilma stb.), a csődörcsikó (Ban-
di, Berci, Frank, Izidor, Laci, Miki, Miska, 
Rudi, Toncsi stb.) férfinevet kapott. A Franci 
Temerinben a Franciska közismert becézett 
formája. Feltűnik több latin, újlatin eredetű 
név is (Csezár, Flávijusz, Rufusz, Oktava). Nem 
kizárt, hogy a lókereskedelemben vezető sze-
repet játszó oláhcigányoktól vásárolt állatok 
hozták magukkal ezeket a neveket, azonban 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a televízió és 
a filmek hatását sem. Ezt ékesen bizonyítja a 
Tarzan csődörnév is. De nyilván a tömegmé-
diáknak köszönhetően vált lónévvé a Benes 
– az Európa-bajnok ökölvívó, Marjan Beneš 
népszerűsége nyomán.

Földrajzi nevek is válhattak lónévvé 
(Balaton, Balkán~Balkány, Bezdány, Jadrán, 

Medina), akárcsak tiszteletet parancsoló mél-
tóságnevek (Pasa, Szultán, Vezér, vagy a tö-
rökül fejedelmet, nagyurat jelentő Mirza). 
Mindezzel utalhattak az állat büszke tartására, 
méltóságteljesnek tartott járására is. Talán a 
Dáma és a Don(n)a kancanevek keletkezésé-
nek okát is hasonló, az állat tényleges, vagy 
gazdái által vágyott magatartásbeli jellemzői-
ben kell keresnünk.

Másfelé is előfordul, hogy népnevet aján-
dékoznak a lónak, Temerinben a hetvenes 
években ilyen volt az Albán, de természetesen 
a Cigányt felfoghatjuk népnévként is. 

Néhány esetben a ló törzselnevezé-
sére utal a kapott név: Furi (Furioso), 
Gidra~Gidrány (Gidrán), Nonstár~Norstá 
(North-Star). Mindhárom törzset a 
mezőhegyesi ménesben tenyésztették ki an-
gol és arab mének más fajtájú kancákkal tör-
tént párosításával.

A ló színe és jegye, termete vagy más 
külső jellemzője is gyakran szolgált a névadás 
alapjául: Sárga, Szürke, Derci (deres szőrű), 
Lila (meggypiros pej), Csillag, Csipke, Lepke, 
Liszka, Kese, Mála (a kicsi jelentésű szerb 
mala alapján), Mozdony (erős, nagy termetű), 
Putkó (a kese jelentésű szerb putko átvétele, 
mely a délszlávok körében lónévként is gyako-
ri), Szemes. Átvitt értelemben, metaforikusan 
a ló színére, jellemző külső jegyére utaló név 
a Cigány (fekete), a Fecske és a Szárcsa is 
(mindkettő fehér hasú) és a Rigó (sárga). 
Lehet szín alapján adott metaforikus név a 
Piszke is (sárga), ami a helyi magyar nyelv-
járásban az Egres bogyós gyümölcs neve, de 
utalhat az állat termetére – ne feledjük, ne-
vüket legtöbbször csikókorukban kapták a 
lovak. Figyelték a csikó belső tulajdonságait, 
vérmérsékletét, viselkedését, szokásait, és 
ezek alapján is adhattak neki nevet: Cimba, 
Durcás~Durci, Bánat, Bátor, Betyár, Bolygó, 
Büszke, Jámbor, Kedves, Parázs (tüzes vér-
mérsékletű), Puszi. Ha anyja nélkül maradt, 
lett belőle Árva, ha névadói nagyon szépnek 
tartották, akkor Csinos vagy Tündér.

Állatfajtákról, elsősorban madarak-
ról is adtak nevet, a már említetteken kívül 
ilyen a Madár, a Páva a Ráró és a Szokol. Ezek 
metaforikus elnevezések, összefüggésben a 

légi tollasok gyorsaságával, kecsességével, 
amilyennek a névadók a lovukat is látták vagy 
látni szerették volna. A rárót, vagyis a sóly-
mot már 16. századi költőnk, Balassi Bálint 
is a száguldó lovak kapcsán emlegette: „ráró 
szárnyon járó hamar lovak”. Ugyanezen gyors 
röptű madár szerbből átvett helyi megfelelője 
a Szokol. A Mackó valószínűleg a kiscsikókat 
becéző „maci” tájszóra, illetve a csikók egyik 
helyi hívójelére („Ne, maci, ne, ne!”) vezet-
hető vissza.

Természeti jelenségek is szolgálhattak 
a névadás alapjául: Felleg, Hajnal, Harmat, 
Szellő, Villám, ezek egy része a ló mozgására 
utaló metaforikus elnevezés, akárcsak a Szik-
ra, amely az állat gyorsaságát fejezte ki.

Példáim során többször hivatkoztam a 
temerini magyar lótartók által használt szerb 
eredetű lónevekre is. Az általunk feljegyzett 
korpuszban ilyenek a következők: Benes, Cícó 
(cicus, csutora), Cvetkó (Flóris), Decskó 
(gyerek), Frizér (fodrász), Jadrán (Adria), 
Míró (a Mira női személynévből), Szokol 
(sólyom), Zorka (Hajnalka). S talán a szerb 
pure (kispulyka) magyaros becézett változata 
lehet a Puri. 

Az emberszámba vett ló 
a nevek tükrében

Az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások pályázatára 
1979/80-ban Répási Zsuzsannával és Varga Magdolnával a lótartással kapcsolatos 
anyaggyűjtésünk során összegyűjtöttük Temerin akkor használt lóneveit is: 121 
patás 108 nevét jegyeztük fel – akkoriban a parasztgazdák és a fuvarosok becslése 
szerint körülbelül 150 igáslovat tarthattak a településen. Azóta a mezőgazdasági 
termelés errefelé is gyökeresen átalakult, s a gépesítéssel párhuzamosan a lovak 
száma megcsappant, igásállatot már csak néhányan tartanak, bizonyos mértékig 
viszont felvirágzott a hobbi- és sportlótartás, és ezt a temerini lovasok sikerei is 
egyre többször bizonyítják. 

egy kis nyelvművelés

Mit lát, aki előlát?
Az előlát szót hiába keressük bármely 

mai magyar szótárban, nem fogjuk megta-
lálni, pedig a közmédiában magyarul beszé-
lő emberek szájából gyakran elhangzik. az 
elektronikus médiumokban szinte zavaróan 
következetesen hallhatjuk, így: a Miniszté-
rium előlátja és támogatja az oktató-nevelő 
tevékenységet a magyar kisebbség számá-
ra; a községi költségvetés módosítása több 
új projektumot is előlát. 

Valószínű, hogy a szó szerb predviđa 
tükörfordítása és annak „nyomására” 
használjuk. a Czuczor–fogarasi-szótár 
(1862 és 1874 között megjelent hatkötetes 
magyar szótár)  viszont tartalmazza, és ré-
gen, a 18–19. században a szó élt a beszéd-
ben. Rokon értelmű szóval, szókapcsolattal 
kell helyettesíteni: előirányoz, tervbe vesz, 
kitűz (célul), megszab stb.

f. i. cikke alapján

CSORBA Béla
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A 89. életévében járó Szarvas-
Klacsák Anna tanítónénivel lánya és 
veje családi házának kellemes han-
gulatot biztosító szobájában beszél-
gettünk. Ott született a következő, 
számomra mindenképpen kellemes, 
meghitt beszélgetés.

• Hogy is mondta, amikor 
nyugdíjba vonult?

– Hogy összedől az iskola, ha én 
nem leszek ott. De hát az nagyon ré-
gen volt már. És nem dőlt össze az 
iskola akkor sem, sőt még ez a ko-
ronavírusos tanév után sem.

• Hogyan emlékezik a taní-
tónő arra, amikor ő indult iskolába?

– Furcsa volt, ugyanis kétszer jártam az elsőt. 
Mivel magyar óvoda nem volt, én meg szerbül nem 
tudtam, oda nem voltam hajlandó járni. Így aztán 
amikor számomra először véget ért az első, kezdtem 
másodszor. Apánk szabó volt és mi, gyerekek abban 
a szobában tanultunk, ahol ő dolgozott, így mindent 
hallott. Szerette hallani, amikor a felmondtuk a lec-
két, vagy a felolvastuk a fogalmazásainkat. Tudott 
segíteni is, ha valami nem ment. Ott ült és dolgozott 
a nagy varrógépe mellett, mi pedig felolvastunk neki. 
Édesanyánknak volt kint elég dolga a  konyhában 
meg a kertben. Inkább édesapánkhoz voltunk nőve, 
ő többet segített nekünk a tanulásban.

• Hogyan lett pedagógus, tanítónő?
– Szüleim egyetértettek a választásommal. Volt 

előttük egy példa is: Szarvas János unokabátyánk, 
aki tanító volt, meg iskolaigazgató Temerinben. 
Másrészt szerettem a gyerekeket. Jelentkeztem az 
akkor Újvidéken frissen megnyílt tanítóképzőbe. 
A tanulás számomra nem volt könnyű. Tanköny-
vek nem álltak rendelkezésre, jegyzetelnünk kel-
lett. Sokat küszködtem a szerb nyelvvel, de azért 
pótvizsga nélkül is mindig megúsztam és sikerült 
diplomáznom.

• Tanítónéni, diplomával a kézben…
– Tanítóként először a Kovinhoz tartozó 

Székelykevére helyeztek, ahol 
kaptam egy óriási üres lakást. 
Hazajöttem bútorért, amit föltet-
tünk a vonatra. Kacifántos, nagyon 
körülményes és hosszú volt akkor 
az utazás. Többször is át kellett 
szállni. Édesanyámmal este indul-
tunk és másnap délelőtt érkeztünk 
meg. A számomra kiutalt lakáshoz 
érve az a meglepetés ért, hogy míg 
én otthon voltam a bútorért, áthe-
lyeztek a nyolc kilométerre levő 
Kovinba. A lakásomon még meg-
ebédeltünk és mentünk Kovinba. 
Az iskola igazgatója megnyugtatott, 

hogy ezt el kell fogadnom és örüljek, hogy városba 
kerültem, nem egy kis faluba. De a szívem engem 
mégis húzott haza.

• Nem is maradt sokáig Kovinban.
– Mi öten voltunk testvérek, köztük én a leg-

idősebb. Édesapámnak családfenntartóként na-
gyon nehéz volt. Minden követ megmozgatott, hogy 
én hazakerüljek Temerinbe. Nem csak a temerini 
községházára és a községi bizottsághoz, hanem 
még újvidéki hatóságokhoz is bement, hogy ki-

járja: tegyék lehetővé, hogy ha-
zajöjjek, mert neki szüksége van 
rám itthon. Újvidéken azt mond-
ták neki, ha párttag vagyok, ak-
kor esetleg, máskülönben nem. 
Közben Kovinban lebetegedtem, 
valami légúti betegségben, ma 
sem tudom pontosan, mi volt. 
Mindenesetre orvosi igazolással 

jöttem haza, hogy nekem nem felel meg az ottani 
levegő. Itthon jelentkeztem az iskolában, és Sárosi 
István igazgató fölvett állandóra. Egy híján negyven 
évet dolgoztam Temerinben.

• És akkor megkezdődtek a fiatal peda-
gógus temerini munkaévei.

– Édesapám mindig azt mondta, hogy ne saj-
náljuk a pénzt, tanuljunk, művelődjünk, vegyünk 
könyveket, olvassunk. Akkor ez úgy bennem élt, 
mindig kerestem az újat, azt, amiről gondoltam, 
hogy föl tudom majd használni a tanításban is. Be 
is kapcsolódtam szinte mindenbe. Akkor kezdő-
dött meg a csoportos betűtanítás módszerének 
alkalmazása. Ebben is benne voltam. Amikor be-
vezették a tanítóknak a díjakat, elsőként kaptam 
meg a község területén a Májusi-díjat. Nagyon em-
lékszem rá, Járekon volt ez, ott ünnepeltük meg 
ezt a napot, akkor sorolták fel, hogy milyen sok 
mindenben voltam aktív. Nem csak a klasszikus 
iskolai foglalkozásokon vettem részt diákjaimmal, 
hanem egy darabig bábcsoportot is vezettem, sőt 
bábelőadásokat is szerveztünk. Sándor öcsém, aki 
a bábszínházban dolgozott, faragott egypár bábut 
nekünk, tanítónőknek. Először csak mi, tanítók 
szerveztünk bábelőadást. Ha jól emlékszem a Horn 
Marika tanítónőnek volt egy olyan szerkezete, meg 
alkalmi bábszínpadszerűsége, meg egy pár babafej, 
amiket felhúztunk az újjunkra és azokat mozgattuk. 
Általában vasárnap délelőtt voltak ezek a bábelő-
adások. Aztán amikor már, a családalapítások, a 

férjhezmenés miatt e tevékenységek lanyhultak, 
én bevontam a diákokat.

Varga-Tóth Irénke tanítónénivel együtt dol-
goztunk, együtt nevettünk a gyerekekkel, felejthe-
tetlen élményekben volt részünk. Sokszor egész 
estét betöltő színdarabot rendeztünk. Tragacson 
toltuk az eszközöket, a dekorációt, mindent, ami 
az előadáshoz kellett. Emlékszem, egy alkalom-
mal valami ünnep volt, és mi valamilyen előadást 
rendeztünk. A rekvizitum része volt egy nagyobb 
tuskó, amit Irén és én toltunk az utcán. Közben az 
emberek mentek a templomba. És ami megmaradt 
emlékként: az előadást nem volt szabad megtartani, 
mert vallási ünnep volt. Ez nagyon fájt.

-aJó-
(Befejező része következik)

Így lettem én tanítónő
Szarvas-Klacsák Anna ny. pedagógussal beszélgettünk

Furcsa időszak, járvány sújtotta másfél év zárult nemrégiben, hasonlót bizonyá-
ra kevesen kívánnak mégegyszer. Az egészségügyi dolgozók voltak azok, akiknek 
az első sorban kellett helytállniuk, de mindjárt mögöttük ott álltak a pedagógusok 
is, hiszen az oktatás nem állhatott le. Ez jutatta eszembe a pedagógusok igencsak 
jelentős társadalmi szerepét. Majd meg is szólaltattam két közismert helyi tanító-
nőt, igaz ők még jóval a járvány előtt gyakorolták e nemes hivatást.

Csoportkép kisdiákokkal, 1950-es évek vége. iránytűként: a felső sorban balról jobbra az 
első Mező lászló, majd kurilla Mátyás, a sor végén pedig (minden bizonnyal) góbor Mihály.

szarvas-klacsák anna

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



temerini ÚJság 2021. július 15.10

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

Benne vagy a szívemben, benne minden napban,
minden órában, minden pillanatban.
Benne vagy örökre minden percében, 
látlak mindig, ha ránézek – gyermekem szemében.
Benne vagy a szóban, a lehulló csendben.
Angyalok között az örök életben.
Benne vagy a fában, benne vagy a télben,
benne vagy a hóban, angyalok könnyében.

(Szívós Anna)

Emléked őrzi szerető feleséged, Magdi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapámtól

KÓKAI Tibortól 
(1956–2021)

„Itt maradsz te…, ezután is. 
Csak nem láthatnak többé az emberek… 
Te hinted le éjszaka a harmatot a fűre 
és te rázod le a fák leveleit ősszel. 
És amikor az első virág kinyílik az erdőn, 
ott állsz majd mellette, és megfested a szirmait, 
amilyenre akarod. Együtt szállsz a pillangókkal, 
és ujjad megérinti a fenyőtűk hegyét, 
és azok csillogni fognak tőle a napban, 
és te hordod majd, mint a szellő, 
a jó illatot üverből üverbe.”

(WASS Albert)

Szerető lányod, Anikó, vejed, Dani és kis unokád, Adél

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom édesanyámtól 

és szerető nagymamánktól

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

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, Renáta és unokáid: 
Ricsárd, Krisztofer és Kiara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk apámtól, apósomtól és tatánktól

id. IKOTIN Szilvesztertől 
(1946–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. De egy könnycsepp a 
szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon 
érted ég. S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. Öleljen át a csend és a szeretet, 
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Fiad, Szilvi, menyed, Zsuzsa, unokáid: 
Gábor és Tímea párjával

Egyházközségi hírek
Esküvői hirdetés: Borda Árpád (†Illés és 
Szakál Teréz fia) és Sarok Marietta (Csaba és 
Faragó Erika lánya) ünnepélyes keretek között, 
szombaton 16 órakor házasságot kötnek a plé-
bániatemplomban. Előkészület, gyónási lehetőség 
és próba csütörtökön 17:30 ó.
Illés-napra megjelenik a Temerini Harangszó leg-
újabb száma. Az Illés-napi fogadalmi ünnepi szent-
mise a szokott időben, júl. 20-án 10 órakor lesz; 
ünnepi szónok: Mons. Menyhárt Sándor bírósági 
helynök, Jánoshalmi plébános. Temerin népének 
ősei fogadalmat tettek, hogy ezt a napot Istennek 

szentelik, szentmisére mennek. Akár külföld-
ön, akár nyaraláson, akár itthon vagyunk, 
nagyon fontos ezen a napon szentmisére 
elmennünk, akadályoztatás esetén többet imád-
koznunk. Így tudjuk őseink ígéretét betartani.

Miserend
16-án, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra.
17-én, szombaton, 8 ó: A hét folyamán elhuny-
takért; valamint: †Hajdzser és Úri szülőkért, †Úri 
Péter, Kabács Rózsika és Sípos Dénes; valamint: 
†Bohócki Tibor; 16 ó: Borda Árpád és Sarok Ma-
rietta ünnepélyes esküvője.

18-án, Évközi 16. Vasárnap, a Telepen 7-kor: 
Népért; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Faragó 
Tibor, Béres Imre és elh. nagyszülőkért; 10-kor: 
†Varga János.
19-én, hétfőn, 8 ó.: Szabad a szándék; 19 ó.: Illés-
napi fogadalmi keresztút a kálvárián
20-án, kedden Szent Illés próféta – Temerin 
fogadalmi ünnepe, a Telepen 8 ó.: a templom fel-
szentelésének 21. évfordulója; a plébániatemplom-
ban 10 órakor: Illés-napi fogadalmi szentmise, 17-
kor: Őszirózsa vegyeskórus és vendégei koncert.
21-én, szerdán 8 órakor: Szabad a szándék.
22-én, csütörtökön, 19 órakor: Hálából, a szent-
mise után egy órás szentségimádás.

VÉGSŐ BÚCSÚ 
unokatestvéremtől

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

„A mélybe csak tested 
merült el, csak ő tűnt el 
a föld alatt, de lényed 
lényege ezer felé 
szóródva is köztünk maradt.”

(Keszei István – Teljes lényeddé)

Emléked szívünkben 
örökké élni fog.

Szerető unokatestvéred  
Erika családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybátyámtól

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

„Mert ami elmúlt, 
az csodásan kísért 
az én dalomba még, 
mert aki meghalt az időben, 
úgy van fölöttem, mint az ég”

(Kosztolányi Dezső)

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled keresztlányod, 

Csilla családjával
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apámtól, 

apósomtól és tatánktól

id. IKOTIN Szilvesztertől 
(1946–2021)

 Állunk sírodnál, könnyes szemmel, némán, 
nincs kinek elmondani, hiányod mennyire fáj. 
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. 
Elmentél tőlünk, de nem vagy nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz most és mindörökre.

Lányod, Angéla, vejed, Vladislav, unokáid: Krisztina 
és Aleksandra párjaikkal, Kosta és Aleksandar

MEGEMLÉKEZÉS
Július 18-án lesz egy éve, hogy 

nincs velünk szeretett nagynénink

özv. SÁNTÁNÉ MOLNÁR Veronika 
(1932–2020)

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

Emléked őrzi szerető unokahúgod, Neli, 
unokaöcséd, Zoltán és családjaik

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk két éve elhunyt

RAJDA Zsuzsannára 
(1967–2019)

Vannak, kik téged e földön nem felednek, 
örökre, teljes szívből, nagyon szeretnek.
Reméljük, látsz minket, 
s onnan fentről vigyázol ránk, 
ha már nem lehetsz mellettünk. 
Reméljük, tudod, hiányzol nagyon!

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy nincs velünk, akit nagyon szerettünk

FEHÉRNÉ VARGA Ilona 
(1950–2021)

Ülünk és nézegetünk rólad egy képet, 
felidézzük a régi emlékeket. 
Könnyünk mögül látjuk arcodat, szívünk fáj, 
de tisztán halljuk hangodat, majd átölel a csend.
Nem szólunk, nem kérdezünk, 
csak könnyes szemmel rád emlékezünk.

Emléked őrzi szerető családod: fiad, Árpi, 
menyed, Zsuzsi, unokáid: Rita és Dorina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz 
már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a 
szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk 
soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak 
évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Fiad, Attila, menyed, Valéria és unokáid, 
Natália és Andrea családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől és bátyánktól

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

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

Emléked szívünkbe zártuk: testvéred, Zoli, sógornőd, 
Magdi, unokahúgod, Angéla és a kicsi Ádám

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Bátyától

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

Elmentél tőlünk csendben, 
mint lenyugvó nap, 
de emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Imádkozunk érted: 
Bella és családja

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

MEGEMLÉKEZÉS

KÓKAI Tibor 
(1958–2021. 7. 9.)

TARJÁN Tibor 
(1930–2021 7. 8.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

Id. IKOTIN Szilveszter 
(1946–2021. 7. 7.)
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

szeretett keresztapámtól, Tibi komától

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

„Mikor lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. 
Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, 
nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. 
És megvakultak hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, 
nagyszerűt, mindörökre látom.”

(Ady Endre)

Legyen békés és nyugodt örök álmod 
és az Úr őrködjön felette!

Keresztfiad, Szabolcs és Inesz, 
a Vörös komaasszony és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, 

anyósunktól és nagymamánktól

BELLÉRNÉ TÓTH Piroskától 
(1969–2021)

Csillaggá változtál, barangolsz az égen, 
gyere mifelénk is, úgy mint réges-régen. 
Látjuk ragyogásod, várjuk érkezésed, 
az a baj, hogy te ezt nem érzed. 
Tudjuk, hogy nem jössz vissza, 
mégis jó várni, hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.
Legyen csendes álmod, 
s találj odafenn örök boldogságot.

Gyermekeid: Miklós, valamint Lídia, 
Sándor, Attila, Rózsa családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Vejünktől és sógorunktól

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

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

Anyósod, apósod, 
sógorod, Józsi, sógornőd, 

Karolina családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve múlt, 

hogy nincs többé közöttünk

SZITÁS Ferenc 
(1942–2020)

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

Emléked őrzik szeretteid, 
akik soha nem felednek 

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva mon-
dunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik szeretett édes-
anyánk, anyósunk és nagy-
mamánk

BELLÉRNÉ 
TÓTH Piroska 
(1969–2021)

temetésén megjelentek, va-
lamint részvétnyilvánításuk-
kal, koszorú- és virágadomá-
nyukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

aPRÓHiRdetések
• Nagy kapacitású čakoveci 
morzsoló és 2003-as évjáratú 
Lada Niva 1,7-es eladó. Tele-
fon: 063/82-17-908. 
• szalma eladó. telefon: 
062/87-99-219.
• Anyakecskék és gidák el-
adók. Telefon: 063/73-82-
446.

• Malacok eladók. kis fe-
renc u. 46. telefon: 060/43-
45-901.
• Malacok eladók. Nikola 
Pašić u. 204. Telefon: 
063/523-746.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó t-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb 

tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. tel.: 840-
439.
• Malacok eladók. Telefon: 
843-397.
• Vásárolok teljes hagyaté-
kot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat 

padlásról, pincéből, garázs-
ból. tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A legjobb 

árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. te-
lefonszám.: 069/40-74-944.
• Eladó rokkantkocsi megvi-
gyázott állapotban, valamint 
talicskás, 60 literes permete-
ző újszerű állapotban. Tele-
fon: 846-130.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak, isme-
rősöknek, szomszédoknak, 
volt osztálytársaknak, mun-
katársaknak és végtisztelet-
adóknak, akik szerettünk

KÓKAI Tibor  
(1958–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett osztálytársunktól

KÓKAI Tibortól 
(1958–2021)

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

Szeretettel emlékeznek 
rád az 1973-ban végzett 

8. c osztály tanulói 
a Kókai Imre iskolából

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk öt éve elhunyt férjemre, 
édesapánkra, apósomra

BOHÓCKI Tiborra 
(1959–2016)

Van egy ország, ahova 
már olyan sokan elmentek, 
ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.
Jó lenne újra 
beszélgetni veled. 
Fogni a kezed és mesélni 
neked, ha boldogok vagyunk, 
vagy ha a bánat cseppje 
ragyog a szemünkben.
Csendes az otthon, hiányzik 
az apai szeretet, amit 
pótolni semmivel sem lehet.

Emléked örökké őrzi 
feleséged, fiaid és menyed
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szerb köztársaság – Vajdaság at, temerini 
községi közigazgatási Hivatal,településrendezési, 
lakás- és közművesítés-ügyi és környezetvédelmi 
osztály, szám: 501-31/2020-04, kelt: 2021. Vii. 7. 
Тemerin

a temerini községi közigazgatási Hivatal tele-
pülésrendezési, lakás- és közművesítés-ügyi és 
környezetvédelmi osztálya a környezeti ártalmak 
felméréséről szóló törvény 10. szakaszának 4. és 
6. bekezdése (szerb köztársaság Hivatalos közlö-
nye, 135/04. és 36/09. szám), a helyi önkormány-
zatról szóló törvény 52. szakaszának 1. bekezdé-
se 3. és 5. pontja (szerb köztársaság Hivatalos 
közlönye, 129/07. szám), a községi közigazgatási 
hivatalról szóló határozat 12. szakasza (temerin 
község Hivatalos lapja, 1/2009. szám), és az álta-
lános közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. 
szakasza (Jszk Hivatalos lapja, 33/97. és 31/01. 
szám, szk Hivatalos közlönye, 30/10. szám), to-
vábbá a községi közigazgatási Hivatal vezetőjé-
nek 2017.X.25-ei keltezésű, 112-10/2017 számú fel-
hatalmazása, valamint Vučković Miloš és Vučković 
nataša (Újvidék, Balzac u. 25.) projektumhordozók 
501-24/2021-04 számú, 2021.iii.26-ai kérelmezése 
alapján meghozza a következő

V é g z é s t
1. Jóváhagyjuk Vučković Miloš és Vučković Nataša 

(Újvidék, Balzac u. 25.) projektumhordozóknak a 
Temerin község területén, a temerini k.k. 11277-es 
számú parcellájára tervezett Farm építése brojler csir-
kék tenyésztésére elnevezésű PROJEKTUM esetében 
kidolgozott környezeti hatástanulmányt. 

2. A projektumhordozónak a tárgyban említett pro-
jektum megvalósításakor minden tekintetben be kell 
tartania valamennyi illetékes szerv és szervezet felté- 
teleit, különösen a környezeti hatástanulmányban elő-
írt környezetvédelmi intézkedéseket és a környezeti 
hatásvizsgálati programot (a tanulmány 8. és 9. feje-
zete). 

3. A projektumhordozó köteles a Végzés átvéte- 
lének napjától számított 2 éven belül megkezdeni a 
Végzés 1. pontjában szereplő projektum kivitelezését. 
A Végzés és a tárgy környezeti hatástanulmánya a 
műszaki dokumentáció szerves részét képezik.

indoklás
A projektum beterjesztői Vučković Miloš és 

Vučković Nataša (Újvidék, Balzac u. 25.) ezen szerv-
nél benyújtották a Temerin község területén, a temerini 
k. k. 11277-es számú parcellájára tervezett Farm 
építése brojler csirkék tenyésztésére elnevezésű 
PROJEKTUMra kidolgozott környezeti hatástanulmány 
jóváhagyására vonatkozó 501-25/2021 számú, 2021.
III.29-ei keltezésű kérelmet. 

A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 20. 
szakaszával összhangban (Szerb Köztársaság Hiva-
talos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) nyilvános 
betekintést tettek lehetővé, továbbá nyilvános bemuta-
tást szerveztek és nyilvános vitát is tartottak a tárgyat 
képező tanulmánnyal kapcsolatban – Temerin Község 
honlapján és a Temerini Újságban. A nyilvános bete-
kintés 2021.III.30-ától 2021.IV.18-áig tartott. Az érte-
sítés a Temerini Első Helyi Közösségnek, a Temerin 
KKV-nek és a temerini Gas Közvállatnak is kézbesítve 
lett.

A környezeti hatástanulmány jóváhagyásának ké-
relmezésére az érintett szervektől és az érdekelt nyil-
vánosságtól nem érkezett be vélemény. A nyilvános 
vitára 2021.IV.19-én került sor, melyen a tanulmány 

kidolgozójának képviselője mellett érintett polgárok is 
jelen voltak, akiknek az építésre váró farmmal kapcso-
latos szóbeli megjegyzéseiket a 2021.IV.25-ei, 501-
25/2021-04 számú jegyzőkönyv tartalmazza.

A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 22., 
23. és 24. szakaszával összhangban (Szerb Köztár-
saság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) 
06-1/21-36-59-01 szám alatt, 2021.IV.27-ei keltezéssel 
megalakult a környezeti hatástanulmány értékelését 
végző műszaki bizottság, amely a tárgyat képező hely-
szín megtekintését követően 2021.V.14-én megtartott 
első ülésén megvitatta a csúrogi ONIX Önálló Kisipari 
Műhely által elkészített, a tárgyat képező tanulmányt, 
és a tanulmányban felfedezett hiányosságok után el-
rendelte a tárgyat képező tanulmány kidolgozójának, 
hogy azokat javítsa ki és egészítse ki a 06-24/2021-04 
számú, 2021.V.26-ai keltezésű jegyzőkönyvvel össz-
hangban, melyben a bizottságtagok észrevételei ol-
vashatók.

2021. VI. 28-án benyújtották a Temerin község te-
rületén, a temerini k. k. 11277-es számú parcelláján 
Brojler csirkék tenyésztésére épített farm környezeti 
hatástanulmány módosítását és kiegészítését. A tanul-
mány módosítását és kiegészítését az újvidéki Munka-
védelmi és Biztonsági Intézet végezte 01-1024/1 szám 
alatt, 2021.VI.1-ei keltezéssel.

A műszaki bizottság tagjai a 2021.VI.29-én meg-
tartott második ülésen megállapították, hogy a tárgyat 
képező tanulmány A környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
135/04. és 36/09. szám) és A környezeti hatástanul-
mányok tartalmáról szóló szabályzattal (Szerb Köztár-
saság Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) összhangban 
lett kidolgozva, és a tanulmány kidolgozója a kifejtett 
megjegyzéseket figyelembe véve módosította és egé-
szítette ki azt. 

A műszaki bizottság, a megtartott ülését követően, 
ezen szervnek kézbesítette a 06-24/2021-01 számú, 
2021.VII.2-ai keltezésű, a tárgyat képező hatásta-
nulmányi osztályozását tartalmazó jelentését azzal a 
javaslattal, hogy ezt jóváhagyja, mely alapján meg-
született a döntés. Végül megállapítást nyert, hogy 
a tárgyban említett környezeti hatástanulmány tar-
talmazza mindazokat a szükséges adatokat, melyek 
segítségével az adott helyre és annak szűkebb kör-
nyezetére vonatkozóan kiértékelhetőek a környezet 
állapotára ható káros következmények megelőzésé-
re, csökkentésére és elhárítására előírt intézkedések 
alkalmassága a projektum kivitelezésének folyamán, 
baleset esetében, vagy a projektum üzemeltetésének 
megszűnését követően.

A végzés és a környezeti hatásáról szóló tanulmány 
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 18. szaka-
szával összhangban a műszaki dokumentáció szerves 
részét képezik (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlö-
nye, 135/04. és 36/09. szám).

Ezen végzés a közigazgatási eljárás értelmében 
véglegesnek tekinthető. 

JOGORVOSLAT: Ezen Végzés ellen nem lehet fel-
lebbezni. A projektumhordozó és az érdekelt nyilvá-
nosság a végzés kézbesítésének, illetve a tömegtá-
jékoztatási eszközökben való megjelentetés napjától 
számított 30 napon belül az illetékes bíróságnál köz-
igazgatási pert indíthat.

kézbesítve: projektumhordozó, archívum, 
környezetvédelmi felügyelő

az eljárást vezette: osztályvezető: 
Milinszki Pethő gabriella s.k. okl. biológus, 

goran grković s.k., okl. építészmérnök 
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Ana Brnabić szerb kormányfő kijelentette, hogy a koronavírus elleni 
védőoltás harmadik adagjáról szóló döntést augusztus elsejéig közzé fogják 
tenni. „Az immunizációért felelős nemzeti testület tanulmányokat végez, fi-
gyelemmel kíséri az oltóanyaggyártókat, és a harmadik dózissal kapcsolatos 
tanulmányaikat. Július 23-ig megküldik véleményüket a harmadik adagról a 
válságtörzsnek, amely augusztus elsejéig ajánlást fog tenni az állampolgárok 
számára” – mondta Brnabić a Prva televíziónak. Hozzátette, hogy követik a 
gyártók tanulmányait, valamint az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait, de 
a hazai szakértők kutatásait is figyelembe veszi a válságtörzs.

„Ebben nem késünk, időben meghozzuk a döntést, mindenki nyugodt 
lehet” – mondta a kormányfő. Kijelentette, hogy a beoltott állampolgárok 
száma Szerbiában még mindig nem érte el az 50 százalékot, de hozzátette, 
hogy ennek a számnak az átlépése a következő napokban várható. Mint 
mondta, Szerbiában a polgárok 48,6 százaléka van beoltva a koronavírus 
ellen. „A vakcináció jelenleg nagyon rosszul megy. Loznica és Kraljevo 
csatlakoztak azokhoz a településekhez, amelyek meghaladták az 50 száza-
lékot, és további kilenc önkormányzat nagyon közel áll annak átlépéséhez. 
Több kell ennél, keményebben kell dolgoznunk. Mindenekelőtt az ifjúságra 
gondolok. Tegnap szarajevói hallgatók jöttek hozzánk beoltatni magukat, a 
mi fiataljaink nem használják ki kellőképpen ezt a lehetőséget” – mondta 
Brnabić. (Beta)

Harmadik dózis?

egy régi kiadvány (a képen a címlap) néhány példánya meg-
maradt még a temerini Újság nyomdájában. az érdeklődők 
hívják a 063/85-03-307-es telefonszámot.

a temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

temerin
önkormányzata


