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Tartalmas fogadalmi ünnep

Szöllősi Tibor, Temerin plébánosa az éltanulóktól átveszi az újkenyeret

Kedden reggel egy 1848-as, hatfontos ágyú másolatából díszlövés dördült el 
az ünnep tiszteletére

Temerin megünnepelte Illés napját

Egy év kihagyás után ismét tartalmas, látványos és tömeges volt a többnapos 
Illés-napi program, amelyet Temerin fogadalmi ünnepe alkalmából szerveztek.  
Kedden Illés napján, reggel hét órakor ágyúdörgés és térzene jelezte az ünnepet. 
Sokan ellátogattak a reggeli órákban a központba, hogy megtekintsék azt a ko-
runknak új, de elődeink számára hagyományosnak mondható eseményt, amellyel 
az ünnepnap indult.  A kerekegyházi huszárbandérium közreműködésével ünne-
pélyesen felvonták a Temerin címerét tartalmazó lobogót, majd a tartományi és a 
magyar nemzeti lobogót, valamint az állami zászlót is. Ezt követően egy 1848-as, 
hatfontos ágyú másolatából eldördült egy lövés, majd a TEFU fúvószenekar közre-
működésével térzene következett, ami tovább fokozta az ünnepi hangulatot. Ezzel 
ünnepélyesen is megkezdődött az Illés-napi ünnepség, noha, mint ismeretes, már 
az előző napokban is voltak rendezvények. A reggeli ceremóniát Vörösmarty Imre, 
a Bács Megyei Huszár Bandérium és Tüzérüteg parancsnoka vezette.  

Mirsad Đerlek, az egészségügyi minisztérium ál-
lamtitkára elmondta, hogy az állam a napokban újabb 
intézkedéscsomaggal áll elő, amelynek célja, hogy 
védőoltás felvételére ösztönözze a polgárokat.

„Evidens, hogy a koronavírus negyedik hulláma 
nagyon erős lesz, ha nem tudjuk megnövelni az ol-
tottsági szintet, ezért az állam újabb intézkedéseket 
készít, hogy a vakcina felvételére ösztönözze a pol-
gárokat. A részleteket a napokban közlik. Ha engem 
kérdeznének, én bevezetném minden polgár szá-
mára a kötelező vakcinációt” – nyilatkozta Đerlek 
a Kurirnak. „Az elmúlt 200-250 évben az immunizá-
ció megmentette az országokat és a bolygót, ez az 
egyetlen módja, hogy legyőzzük a járványt. Fennáll 
a veszélye annak, hogy a vakcináció elodázásával 
megjelenik egy olyan variáns, amely ellenálló a vé-
dőoltással szemben. Ezért szeretnénk megtalálni a 
módját annak, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
minél több embert beoltsunk” – hangsúlyozta. Đerlek 
elmondta továbbá, hogy a kezdetekben úgy vélték, a 
60 százalékos oltottsági szint is elegendő a kollektív 
immunitáshoz, de most már ez 80 százalékot jelent. 
„Azzal, hogy tétovázunk a vakcina felvétele kapcsán, 
csupán azt értük el, hogy 20 százalékkal megemeltük 
a kollektív immunitáshoz szükséges oltási küszöböt. 
Személy szerint a kötelező oltás mellett foglalok ál-
lást, de természetesen arról, hogy mit kell tennünk, 
a szakértők és az államvezetés fog dönteni, amely 
arra törekszik, hogy minél kevesebb kárt szenved-
jünk el. A polgárok egészsége és a gazdaság a tét, 
amely nélkül semmilyen elképzelésünket nem tudjuk 
megvalósítani” – tette hozzá Đerlek. (Kurir)

Kötelezővé tenné a vakcinát
Az egészségügyi miniszter nyilatkozata

Folytatás a 2. oldalon

Kilenc órakor a TSK 
segédpályájától elindult az 
ünnepi menet a Szent Ro-
zália-plébániatemplomba, 
amelynek szervezését Törteli 
László vállalta. A menet élén a 
lobogókat vivő lovasok, majd 
a temerini lovasbandérium 
következett, őket a kerek-
egyházi huszárok követték. 
Az új kenyeret és a bort ez 
alkalommal is a nemzedék 
diákjai vitték a templomba a 
szépen feldíszített fiákeren. A 
Szirmai Károly Magyar Műve-
lődési Egyesület citerásai vi-
dám nótaszóval köszöntötték 

az ünneplő tömeget, akiket 
az aratók szekere követett a 
menetben. Új elemnek szá-
mított a fehér ruhába öltözött 
virághintő kislányok szekere. 
Népes gyereksereg vett részt 
az ünnepi menetben, akik az 
alkalomhoz illően díszes ma-
gyar viseletbe öltöztek, élü-
kön a legkisebbekkel, akik 
Temerin fennállásának év-
számát jelző táblát vitték. Az 
egyházi képviselők is részt 
vettek a menetben, és az egy-
házi lobók hirdették az ün-
nep jelentőségét.
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Hagyományos, versenyszerű bú-
zaaratást tartottak vasárnap a Sárga-
tanyán. A Hunor Hagyományőrző egye-
sület rendezvényére 9 csapat nevezett 
be. Noha az aratás a legkeményebb 
parasztmunka, jó hangulat uralkodott 
a Sárga-tanya melletti parcellán. Szólt 
a zene, a paraszti öltözékben érkezett 
arató legények a szerszámot élezték, 
az asszonyok abroszt terítettek a föld-
re, amelyre kalóriadús, parasztos éte-
leket tálaltak fel, hogy az erőt adjon az 
embereknek a munkához.

Üres hassal ugyanis sokkal nehe-
zebben megy az aratás, hallottuk a ma-
radéki Csepregi Páltól, aki szerint van 
még néhány jelentős szempont ennél a 
könnyűnek nem mondható munkánál.

 – Jó pálinka, jó reggeli, jól kikalapált, éles 
kasza, erős karok, szorgos marokverő és kö-
télteregető – mesélte a versenyen résztvevő 
férfi. 

Az ugyancsak maradéki Balogh Irénke 
azt is elárulta, hogy mi kerül ilyenkor az ab-
roszra.

– Van itt még házi szalonna, barackpálin-
ka, meggyszósz, köcsögben aludttej, krump-
li, tojás, töpörtyű, napon savanyított uborka, 
házi kenyér és friss ivóvíz a korsóban. Minden 

olyan finomságot elhoztunk, amire szükség 
van az egész napos munkához – mutatta lel-
kesen az asszony.

Az adai Veckó István gyermekkora óta ki-
jár a határba aratni, kora ellenére egyetlen egy 
ilyen jellegű versenyt sem hagy ki a Vajdaság-
ban és a környéken. – A 85-öt taposom, 13-14 
éves korom óta eljárok aratni, kezdetben a 
szüleimmel, 25 éve pedig már csapattal járunk 
ki a határba – mondta.

Szecsei Szilveszternél, a zsűri egyik tagjá-
nál az iránt érdeklődtünk, hogy milyen szem-
pontokat vettek figyelembe az értékelésnél.

 – Fontos az, hogy mekkorára van vágva 
a tarló, mibe kötötték, milyen a kévék alakja, 
valamint az, hogy a területet feltakarítják-e kel-
lőképpen – sorolta. A szervezők szerint kellő 

visszhangra talált a rendez-
vény, és minden bizonnyal 
lesz folytatás – hallottuk 
Törteli Lászlótól, a Hunor 
elnökétől.

– Észak-Vajdaságból 
sokan érkeztek, temerini 
csapat azonban nem neve-
zett be. Külön osztályoztuk 
az aratást, a früstüköt, va-
lamint egy főzőversenyt is 
szerveztünk számukra. Mi 
még ilyent korábban nem 
csináltunk, nincs benne 
tapasztalatunk, de szeren-
csére ráakadtam egy olyan 

ismerősre – most már mondhatom, hogy ba-
rátra, nevezetesen Őz Szabó Imrére, aki Fel-
sőhegyen negyven éve szervez aratóversenyt. 
Tavaly elmentem hozzájuk és megkértem, 
hogy segítsen nekünk ebben – ecsetelte a 
szervező.

A zsűri értékelése szerint az aratóverseny 
győztese a felsőhegyi Öreg kakas két tyúkkal 
csapat, második helyezett az adai Mezei cso-
kor, míg a harmadik a zentai Gazdakör lett. A 
kiváló helyszínnek bizonyuló Sárga-tanyán 
kézművesek portékáit is megtekinthették a 
látogatók.

Suhogott a kasza, dőltek a rendek
Első temerini aratóverseny

Női kezekben a kasza, dőlnek a rendek

Tartalmas fogadalmi ünnep

Életet adó és megtartó erő
A Szent Rozália-plébániatemplomban megtartott ünnepi szentmisét 

mons. Menyhárt Sándor jánoshalmi plébános vezette. Vendégpapok is 
érkeztek határon túlról, de a környező településekről is, mert fontosnak 
tartják, hogy jelen legyenek a temeriniek számára jelentős eseményen. 

A politikai és a közélet képviselői, köztük Pásztor István, a VMSZ, va-
lamint a tartományi képviselőház elnöke, Temerin előljárói, valamint hívek 
sokasága töltötte meg a templompadokat. A temerini plébánia Facebook 
oldalán a vidékiek és a külföldön élők is követhették a szentmisét. Szent-
beszédében Menyhárt Sándor plébános kiemelte: örömmel tapasztalta, 
hogy itt egy életerős hívőközösség él.

Fontos tudatosítani a fiatalokban is – mondta –, hogy ha már őseink 
ezt a napot Istennek szentelték, akkor mindenki, de különösen a gyer-
mekek is tanulják meg a hitükhöz való ragaszkodást, hiszen a múltból 
megtartó erő ma is érték és feladat mindenki számára.

ácsi

A virágot szóró kislányok szekere

Az ünnepi misén részt vett vendégpapok és ministránsok

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat és a köztestületek képviselői is jelen voltak a 

menetben, akiket a Boldog Gizella Kézimunka Szakkör tagjai, a Szir-
mai Károly Magyar Művelődési Egyesület néptáncosai, népzenészei, 
a Dalárda férfikórus és tamburazenekar követett. Az ünnepi menet-
ben most is ott voltak a Szigeti Sándor Méhészegyesület, akárcsak 
a Kertbarátkör és az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének tagjai, 
valamint a testvértelepülések képviselői, és a meghívott vendégek 
is. A főutcára érve kihelyezett hangfalak segítségével mutatták be a 
menet résztvevőit az ünneplő tömeg számára. A templomban mons. 
Menyhárt Sándor bírósági helynök, jánoshalmi plébános fogadta 
az új kenyeret és a bort. A mise után koszorút helyeztek el Temeri 
Lőrinc, Temerin első ismert plébánosának emléktábláján, a plébá-
niatemplom falán. T. D.

Ö. E.
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I. temerini médiatalálkozó
Újságírók és médiában dolgozó munkatársak népesítették be szombaton délután a 

Tájház udvarában lévő alkotóházat. A március közepére tervezett, de a járványhelyzet 
miatt elhalasztott első Temerini Médiatalálkozót az Illés-napi rendezvénysorozat kere-
tében tartották meg. Az esemény kitűnő lehetőséget biztosított az újságírás területén 
tevékenykedő temerinieknek a társalgásra, eszmecserére, barátkozásra. A találkozón 
Nagy Nándor nyugalmazott televíziós újságíró köszöntötte a jelenlévőket, majd Csorba 
Béla megnyitotta Léphaft Pál karikatúráinak kiállítását. A rendezvényen a temerini írott 
sajtótermékeket szemléltető kis kiállítás is helyet kapott. Erről a témáról Fúró Dénes 
fiatal történész, újságíró beszélt a megjelenteknek.

A találkozó folytatásában felvételről néhány percre felcsendült a Temerini Rádió. 
Varga József nyugalmazott újságíró egy 24, illetve 48 évvel korábban kérdezett riport-
alanyával beszélgetett újra. A továbbiakban elhangzott a Magyarországon élő Matuska 
Márton egy írása (lásd a 9. oldalt) arról, hogyan lett újságíró, majd a Kanadában élő 
Móricz Lajos hangfelvételes köszöntését hallgathatták meg a jelenlevők.

Nagy Magdolna, a médiatalálkozó ötletgazdájának elmondása szerint több mint 
nyolcvan nevet tartalmaz az a lista, amelyen a temerini sajtós munkatársak neve szere-
pel, és kevés lehetőség kínálkozik a közös társalgásra, ezért is tartotta fontosnak meg-
szervezni a médiatalálkozót.  Az esemény résztvevői jó érzéssel, és azzal a reménnyel 
távoztak a Tájházból, hogy lesz folytatás.

T. D.

Az Illés-napi menet résztvevői
1. Zászlóvivő három lovas (Szerb Zászló, Vajdasági 
Magyar Zászló, Temerini Helyiközösség zászlója
2. Lovas bandérium, elől fiatal lányok, fiúk
3. Lovas bandérium, felnőttek
4. Huszárok (kerekegyházi vendégek)
5. Kenyeret és bort vivő fiáker
6. Földíszített kis parádés kocsi
7. Citerások kocsija (Szirmai asszonykórusa)
8. Aratók szekere (búzakévéket vivő szekér, arató le-
gények, lányok kíséretében)
9. Virágot szóró kislányok szekere
10. Temerin táblát vivő fiatalok (1332–2021)
11. Feliratos lobogó, két felnőtt, viseletben
12. Illés profáta lobogója és más egyházi lobogók
13. Egyházi képviselők, papok, ministránsok
14. Az önkormányzat képviselői
15. A politikum képviselői és vendégei
16. Magyarruhába öltözött fiatalok (kislányok, kisfiúk )
17. Magyarruhás felnőttek
18. Boldog Gizella kézimunkázó asszonyok, vise-
letben
19. A Szirmai néptáncosai, népzenészei
20. Cifraszűrös pásztorok (hortobágyi vendégek)
21. A Szirmai Dalárda férfikórusa
22. Tambura zenekar
23. Szigeti Sándor Méhészegyesület
24. Kézimunkázó asszonyok ( I. HK, Iparosok, Kert-
barát-kör, Szirmai kézimunkázói)
25. CIVIL SZERVEZETEK ÉS VENDÉGEIK:

• Kertbarátkör
• Iparosok
• Zsúnyi–Szilák Földműves-szövetkezet
• Galambászok
• TSK
• Kárász Sporthorgász Egyesület
• Temerini nyugdijasok és vendégeik
• Hazalátogató vidéki és külföldi vendégek

26. Temerini polgárok
27. TEFU fúvos zenekar 
A névsort a menet szervezője, Törteli László 
bocsájtotta rendelkezésre.

Hajdúszoboszló – 
Debrecen – Nyíregyháza

2021. augusztus 14-15-éig
Kétnapos utazás Közép-Európa 

legnagyobb strandfürdőjébe, illetve 
legnagyobb vadasparkjába, 

debreceni éjszakázással.
Az utazás ára: 8500 din. 

Az ár tartalmazza: utazás 
minibusszal, egész napos 

belépőjegy a hajdúszoboszlói 
Hungarospa strandürfőbe, szállás 

Debrecenben, egész napos  
belépőjegy a Nyíregyházi Állatparkba

Kontakt: 
Gyurik Attila 062/747-655

Utazni Kedvelők Egyesülete – Abeona
FB: Udruženje Ljubitelja 
Putovanja "Abeona"

Az Illés-napi rendezvénysorozatnak már hosszú évek óta szerves részét képezi az 
a központi kiállítás, amelyen a kézimunkázók, fotósok, képzőművészek és az egyesü-
letek mutatkoznak be. 

Az idén is benépesedett a Szécsen-kastély épülete, ahol nyolc helyi szervezet kiállí-
tása nyílt meg. A rendezvényt megnyitó Balogh Isván örömét fejezte ki a szép számban 
megjelent látogató és kiállító kapcsán. Mint mondta a különféle stílusban és techni-
kákkal készült alkotásoknak köszönhetően ismét egy rendkívül színes tárlatot láthat a 
közönség. A természetfotós kiemelte, igen sokat jelent számára, hogy ez alkalommal az 
ifjú tehetségek is bemutatkoztak és reméli, hogy a jövőben még több fiatal kapcsolódik 
majd be ezekbe a rendezvényekbe. 

A látogatóknak alkalmuk nyílt megtekinteni az óbecsei Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület Szivárvány amatőr festőcsoportjának munkáit, a temerini amatőr festők tárlatát, 
a temerini amatőr fotósok csoportos kiállítását, az Első Helyi Közösség és a Kertbarátkör 
kézimunkázóinak munkáit, a Boldog Gizella Kézimunka Szakkör kiállítását, Balogh 
István természetfotóit, Kurilla Sándor kerámiacserepekből készült műveit, de a fiatal 
tehetségek is bemutatkoztak. A Szigeti Sándor Méhészegyesület is közszemlére tette a 
tevékenységükhöz fűződő kellékeket, szerszámokat és termékeket.

Bőven akadt látnivaló
Kiállítások a kastélyban

Az eseményekről tudósított: Ádám Csilla, Tóth Dianna és Ökrös Edit,a fényké-
peket Varga Zoltán készítette. 

Az első temerini médiatalálkozó résztvevői
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Könyvbemutató az alkotóházban
Az Illés-napi rendezvénysorozat keretében vasárnap este mutatták be a 

Tájház udvarában lévő alkotóházban Ádám István: Szállások tovatűnt füstje 
című kiadványát, amely mindamellett, hogy összegyűjti a temerini keleti ha-
tárrészben még álló vagy már nem létező tanyaépületeket, emberi sorsokat 
jelenít meg, valós képet ad arról, hogy milyen élet zajlott egykoron messze 
a falutól, kinn a tanyákon.

Szép számú közönség előtt az est során a szerzővel Csorba Béla, a könyv 
szerkesztője beszélgetett. Ő volt az, aki szakmai útmutatót adott a munka 
során, szakkönyvekkel, régi dokumentumokkal és térképekkel látta el. 

– Ádám István nem szociológus vagy néprajzkutató, viszont egy rendkívül 
szorgalmas és kíváncsi ember, aki érdekesnek találta a településen kívüli 
szálláshelyeket, gazdasági termelő helyeket. Így kezdett hozzá a gyűjtéshez, 
kezdetben improvizatív módon, később pedig már tudatosan, módszeresen 
járta a tanyákat, és beszélgetett azokkal az emberekkel, akik tudtak mesélni 
ezekről a határrészekről. Így születtek meg ezek a kis tanyaportrék. A tanya-
történet magában, az ott élt és tevékenykedő emberek sorstörténete nélkül 
nem sokat mondana. Műfajilag nagyon nehéz besorolni, valahol a szociog-
ráfia, a helytörténet, a néprajzkutatás, valamint részben a vallomás határ-
mezsgyéjén kell keresni ezt a könyvet, emelte ki a könyv szerkesztője.

A munka során a szerző 210 adatközlő megszólításával 148 tanyát írt 
össze. Mindezek mellett 190 jegyzettel számba vette a folyóvizeket, dűlőuta-
kat, hidakat, kerteket. Noha a tanyavilág feltérképezéséhez csak nemrégiben 
látott hozzá, helytörténeti és egyéb kutatásokat már középiskolás kora óta 
végez, kisgyerekként pedig érdeklődve hallgatta a temerini történeteket.

– A 1991-es délszláv háború idején munka nélkül maradtam, így 
két-három éven át az állatorvosoknál dolgoztam technikusként. Ezt az 
alkalmat kihasználtam arra, hogy a falut járva összegyűjtsem a 44-es 
temerini kivégzetteket. Később a közművállalatban a temetővel bíztak 
meg. Itt is éltem a lehetőséggel és elkészítettem a temető kataszterét, 
9700 sírt írtam össze az öt temetőben. Lemásoltam a sírfeliratokat, 
idézeteket, amit Bélával egy írásban foglaltunk össze. Néhány évvel 
később a mezőőr szolgálatban dolgoztam. A határt járva láttam, hogy 
mennyire lepusztultak a tanyák, álló épületből már nagyon kevés van. 
Ebben az időszakban Góbor Béla felsorolta a túllabarai tanyákat, Úri 
Ferenc történelemtanárom pedig egy erről szóló cikket jelentetett meg, 
majd jött az ötlet, hogy jó volna ezeket a tanyákat összegyűjteni – me-
sélte a szerző.

Az 1888-as és az 1972-es tagosítás között óriási változásokon esett 
át a tanyavilág. Míg az első tagosítás a szállások építésének a kezdetét 
jelentette, a második határrendezés már a tanyavilág fokozatos felszá-
molását hozta magával, hangzott el a könyvbemutatón.

– Az első és a második világháború megtette a magáét, nagyon sokan 
nem tértek haza, ez a vérveszteség valódi sorscsapás volt a parasztságra. 
A német tanyák adatait rendkívül nehéz volt összegyűjteni. Zömüknek 
már az ötvenes években nyoma sem maradt, egy részüket a szövetkezet 
bitorolta, a többit pedig szétlopták, a helyüket fölszántották. 1946-ban a 
földmaximumot 34 holdra csökkentették, ami sok gazdát megkeserített, 
többen közülük ma sem kapták vissza ezen ingatlanjukat. 1953-ban 17 
holdra csökkentették a földmaximumot, ami által ugyancsak sok földet 
elvettek. Az 1972-es tagosítást túlélt szállások is gyorsan elnéptelened-
tek, ugyanis a második világháború befejezése óta nem történt infrast-
ruktúrafejlesztés, ismertette a szerző.

A könyv gazdagon illusztrált, 120 fotó és 35 illusztráció kapott ben-
ne helyet. A kiadvány részleteiről már a Temerini Újság hasábjairól is 
értesülhettek az érdeklődők. A könyv az önkormányzat anyagi támoga-
tásával látott napvilágot.

Az est során elhangzott, a szerző most sem pihen, már javában ku-
tatja a nyugati határrészt, amit a tervek szerint egy újabb kiadványban 
jelentet majd meg. Már most tetemes anyag gyűlt össze, így minden 
bizonnyal a már zömében feltérképezett tullabarai rész befejező része 
lesz ennek az értékes sorozatnak.

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Sarok Marietta és Borda Árpád
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Bevonni a gyerekeket

A szervezők, a jelek szerint, nagy hangsúlyt fektettek a fiatal 
nemzedék bevonására. Az ünnepi misén is elhangzott, hogy 
be kell vonni a fiatalokat. Ünnepi magyarruhában vonultak a 
menetben a legkisebbek, még a „Temeri 1332–2021” táblát is 
ők vitték. Fenti és lenti képeink is erről tanúskodnak.
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Temerin számára is tör-
ténelmi lesz az olimpia, mi-
vel két sportolónk is kivívta 
a jogot, hogy részt vegyen a 
nagyszabású rendezvényen. 
Korábban egyetlen temerini 
születésű sportoló jutott ki 
az olimpiára, a kitűnő lab-
darúgó, Milan Galić, aki 
1960-ban olimpiai arany-
érmet nyert Rómában a ju-
goszláv válogatottal. Galić 
azonban alig kötődik Temerinhez, 
keveset élt településünkön, mivel 
fiatalon elveszítette szüleit és ár-
vaházba került. Profi labdarú-
gó pályafutását Nagybecskereken 
kezdte, a Partizanban vált váloga-
tott játékossá, majd Belgiumban 
és Franciaországban is focizott. A 
címeres mezben 51 alkalommal 
szerepelt és 37 találatot szerzett. 
Pályára lépett és gólt lőtt Párizsban 
az első, 1960-os labdarúgó Euró-
pa-bajnokság döntőjében (akkori-
ban még Európai Nemzetek Kupá-
jának hívták), amelyet Jugoszlávia 
2:1-re elveszített hosszabbításban 
Szovjetúniótól. A nyertes olimpiai 
döntőben is betalált a hálóba, már 
az első percben, egészen pontosan 
a 27. másodpercben a hálóba lőtt 
(Jugoszlávia 3:1-re nyert Dánia el-
len), és hét góllal az olimpiai foci-
torna legeredményesebb játékosa 
lett! Részt vett Chilében az 1962-es 
világbajnokságon, amelyen a jugo-
szláv csapat története legjobb ered-
ményét jegyezte a negyedik hellyel. 
Galić a külföldi légióskodás után 
1973-ban tért vissza Belgrádba és 
ott is halt meg 2014-ben.

A 2021-re halasztott tokiói já-
tékok egyik temerini résztvevője 
Marica Perišić 21 éves cselgán-
csozó. A temerini TSK-ban kez-

dett ezzel a küzdő-
sporttal foglalkozni, 
jelenleg pedig az új-
vidéki Borac tagja. 
Az előző években a 
korosztályos Euró-
pa-bajnokságokról 
gyakran éremmel 
jött haza, idén pe-
dig már a felnőttek 
között remekelt, hi-
szen az ötödik lett 

a budapesti világbajnokságon. 
A japán fővárosban az 57 kilo-
grammos kategóriában lép ta-
tamira július 26-án, hétfőn. A 
sorsolás még nem ismert, így 
nem lehet tudni, hogy ki lesz a 
temerini cselgáncsozó első ellen-
fele. Súlycsoportjában 25 részt-
vevő lesz.

Temerint még Pető Zsolt 
33 éves asztaliteniszező képvi-
seli Tokióban, aki egyéniben és 
csapatban is indul. Neki is van-
nak érmei a korosztályos Euró-

Temerini sportolók az olimpián

pa-bajnokságokról, sőt még a 
serdülő világbajnokságról is. A 
mögöttünk levő idényben a belg-
rádi Crvena zvezda és a Pécs já-
tékosa volt. Több alkalommal 
próbálkozott az olimpiai selej-
tezővel, 2012-ben és 2016-ban 
nem jött össze a továbbjutás, ta-
valy viszont igen, amikor a szerb 
csapat tagjaként sikerrel vették 
Portugáliában a kvalifikációt. Pe-
tőn kívül még Marko Jevtović és 
Dimitrije Levajac harcolta ki az 
olimpiai indulási jogot, és ők is 
képviselik Tokióban a férfi asz-
talitenisz válogatottat. A temerini 
pingpongozó szombaton játssza 
első egyéni mérkőzését, és ha 
nyer, újabb meccs vár rá. Férfi 
egyesben összesen 65-en állnak 
asztalhoz. A küzdelmeket július 

24-e és 30-a között bonyolít-
ják le, majd egy pihenőnap 
következik. Másnap, vagyis 
augusztus elsején megkez-
dődik a csapatverseny, mely-
ben a világ 16 legjobb válo-
gatottja méri össze tudását. 
Még nem lehet tudni, hogy 
ki lesz a nyolcaddöntőben 
Szerbia riválisa, de jó lenne 
elkerülni Kínát és a házigaz-
da Japánt.

Pető már Tokióban, az 
olimpiai faluban tartózkodik, 
az elvárásokról és a szigorú 
járványügyi szabályokról még 
elutazása előtt mesélt.

– Mindig is egy álom volt 
számomra, hogy eljussak az 
olimpiai játékokra, ami végre 

beteljesül. A felkészülés nemcsak 
arról szólt, hogy sokat edzettünk, 
hanem arra is fel kellett készülni, 
hogy mi vár majd ránk ott. Teher 
van rajtunk, és nem is annyira az 

eredmény miatt, hanem inkább 
azért, mert egy esetleges pozitív 
koronavírus teszt esetén karan-
ténba kerülünk. Aki megfertő-
ződik a vírussal, az nem szere-
pelhet az olimpián. Maszkot kell 
mindenhol viselni, egymástól a 
távolságot tartani és még azt is 
megtiltották, hogy a sportesemé-
nyekre bemenjünk. Nemcsak a 
szurkolókat zárták ki a stadio-
nokból, hanem mi sportolók sem 
láthatjuk élőben a más sportágak 
versenyeit. Például a vízilabdázók 
vagy a teniszezők tornájára szíve-
sen elmentem volna. Egy appliká-
ciót kellett letöltenünk a telefon-
ra, amivel követnek bennünket, a 
szervezők majd állandóan tudják, 
hogy éppen hol tartózkodunk. 
Ezek nekem hihetetlen dolgok. 
Ami az egyéni versenyt illeti, nagy 
céljaim nem lehetnek, sok függ 
majd attól, hogy ki lesz az első 
ellenfelem. Úgy fogom fel, hogy 
nincs veszítenivalóm, már az is 
óriási dolog, hogy kijutottam az 
olimpiára, ahol minden győzelem 
ajándék lesz. Csapatban is sok 
függ majd a sorsolástól, mivel 
azonban nem vagyunk kiemeltek, 
biztosan erős riválist kapunk az 
első fordulóban. A labda azon-
ban kerek, tavaly az olimpiai se-
lejtezőn is két olyan válogatott 
ellen nyertünk, amely esélyesebb 
volt nálunk. Akkor Ausztriát és 
Hongkongot múltuk felül, miért 
ne hinnénk újabb meglepetés-
ben? A legfontosabb, hogy egész-
ségesek maradjunk, aztán pedig 
Tokióban bármi megtörténhet – 
mondta Pető Zsolt.

TÖRŐCSIK NAGY Tamás

Marica Perišić

Milan Galić

Pető Zsolt

Holnap kezdődnek Tokióban az olimpiai játékok
Pénteken kezdődik Tokióban a 32. nyári olimpiai játékok, amelyet eredetileg tavaly kel-

lett volna megrendezni. A halasztás oka mindenki előtt ismert, a szervezők a járvány miatt 
döntöttek úgy 2020-ban, hogy egy évvel elhalasztják a világ legnagyobb sporteseményét. A 
járvány idén is akadályokat állított a szervezők és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elé, az 
ötkarikás játékokat azonban megtartják, még akkor is, ha sok tekintetben nem hasonlít a 
korábbi olimpiákhoz.

Nemcsak azért, mert még nem szervezték páratlan évben, hanem azért is, mert a játékok 
125 éves történetében először lesznek üresek a lelátók. Sem külföldi sem japán szurkolók 
nem mehetnek be a tokiói stadionokba és csarnokokba. Más városokban, ahol kevésbé szi-
gorúak a járványügyi intézkedések, engedélyezett lesz bizonyos számú néző jelenléte. Ez 
érvényes például a labdarúgó tornára, amelynek a találkozóit nemcsak Tokióban játsszák.
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Gombát nemcsak szedni, hanem ter-
meszteni is izgalmas vállalkozás, tudtuk 
meg Faragó Tündétől, aki eredeti foglal-
kozása mellett vállalkozásba kezdett. A 
frissen termesztett laskagomba méretes 
példányait kínálja vásárlóinak. Az újdon-
sült válalkozót arról kérdeztük, milyen le-
hetőségeket látott a gombatenyésztésben, 
és hogy milyen elképzeléseket szeretne 
megvalósítani a jövőben.

– Noha korábban igen távol állt tőlem a las-
kagomba termesztése, némi gondolkodás után 
mégis belevágtam. A családi házunknál édesapám 
által ránk hagyott, vágóhídnak készült épületet 
szerettem volna hasznosítani és 
jövedelmezővé tenni. A gomba-
termesztés bizonyult a legké-
zenfekvőbb ötletnek. A helyiség 
adott volt, csupán a megfelelő 
körülményeket kellett megte-
remteni ahhoz, hogy szép és 
egészséges gombákat nevel-
jünk. Némi habozás és gon-
dolkodás után elhatároztam, 
hogy belevágok. Kitűnő lehe-
tőség volt a Prosperitati Alapít-
vány tavaly ilyenkor kezdő vál-
lalkozók számára meghirdetett 
pályázata, ami további bátorí-
tást is adott számomra.

• Hogyan láttál neki a munkának?
– A legfontosabb teendő a szellőztető berende-

zés beszerzése volt. A gombák megfelelő növeke-
déséhez biztosítani kell az állandó oxigén ellátást, a 
folyamatos 16-18 fokos hőmérsékletet, valamint a 
megfelelő páratartalmat. A pályázatnak köszönhe-
tően sikerült beüzemelni egy modern és szakszerű 

berendezést. Ezután kerültek be a micéliummal 
beoltott szalmazsákok a helyiségbe, ahol rövid idő 
után fejlődésnek indultak a gombák. Azóta már 
megtörtént az első szüretelés is. Jelenleg a második 
termés növekszik nálunk, amelyből néhány nap 
múlva újra szüretelhetünk. Úgy érzem, hogy még 
sokat kell tanulnom, és rengeteg tapasztalatot kell 
gyűjtenem ezen a területen, de ugyanakkor a csa-
lád segítségével gördülékenyebben veszem az aka-
dályokat. Eredeti foglalkozásom mellett jut időm a 
vállalkozás körüli teendők elvégzésére is.

• A számos termeszthető gomba létezik, 
miért éppen a laskagombát választottad?

– Tudomásom szerint Temerinben és a 
környéken kevesen tudnak 
folyamatosan laskagombát 
termeszteni az ingadozó hő-
mérséklet miatt. Az említett 
berendezésnek köszönhető-
en sikerült megoldanom ezt 
a nehézséget, és így az a cél is 
megvalósul, hogy folyamatos 
ellátást biztosítok a vevőim-
nek. A csiperkével szemben a 
laska tenyésztése egyszerűbb, 
és mivel még kezdők vagyunk 
ezen a területen, úgy határoz-
tunk, hogy a laskagombával 
indítunk. Ugyanakkor a las-
kagombának nemigen vannak 

betegségei, és nem kell semmilyen vegyszerrel sem 
kezelni. Én, mint gyógyszerész, elengedhetetlennek 
tartottam, hogy jó minőségű, egészséges táplálé-
kot adjak a vásárlóimnak. Elképzelhető, hogy a 
jövőben más fajtával is megpróbálkozunk, de ez 
egyelőre a távolabbi tervek közé tartozik.

• Miért előnyös a laskagomba fogyasz-
tása?

– Kalóriaszegény táplálék, ezért kitűnően be-
illeszthető a diétás étrendbe. Vitaminokban gaz-
dag, B-vitaminok találhatók benne, kálcium, vas 
és magnézium, valamint béta-glükán is van benne, 
ami az immunsejtek működését serkenti. A keleti 
kultúrákban nagyobb mértékben fogyasztják a 
gombákat az egészség megőrzése céljából.

• Az értékesítés hogyan történik?
– Jelenleg közvetlen eladásban. Mivel élelmi-

szerről van szó, ami csakis frissen jó, ezért talál-
tam megfelelőnek a közvetlen eladást. Még van 
mit dolgoznunk és fejlesztenünk ezen a területen, 
de bízom benne, hogy hamarosan ez is az elvárá-
sainknak megfelelően történik majd. A közvetlen 
termelőtől a vevőig sokszor több kézen megy át az 
áru, ezért romlik a termék minősége. A felvásárló 
alacsony áron veszi át a terméket, én ezt szeretném 
kikerülni. Vásároljunk jó minőségű árut közvetle-
nül a termelőtől, ez a mottóm, és jómagam is ezt 
alkalmazom a mindennapokban. Természetesen 
a kölcsönös elégedettség a legfontosabb tényező. 
Sok fejtörést okoz a csomagolás megoldása, hiszen 
a vásárlók hozzászoktak a műanyag tálcán csoma-
golt gombákhoz. Én a környezetbarát csomagolás 
híve vagyok, és ennek tudatában szeretném a saját 
termékemet is kínálni, árusítani. Már van néhány 
ötletünk ezzel kapcsolatban, és reményeim sze-
rint rövid időn belül ez is megoldódik. Mostanáig 
fürtökben árultam a gombát, és házhoz is szállít-
juk. A vevők elégedettek, ami nagy lendületet ad 
a további munkához.

Laskagombát tessék!
Faragó Tünde másodállásos vállalkozásban termeszti

Faragó Tünde

T. D.

Ádám Glagovsek 
Stephan 

és kedves felesége, 

Szerénke
Ha én írhatnám sorsotok könyvét, 

szívetek, lelketek vágyát, életetek örömét 
oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 

a legboldogabbak Ti lennétek ezen a világon.
Boldog születésnapot kívánunk!

a Vučenović család, 
az Ádám család és a Hódi család
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Életünk folyamán számtalan olyan örömteli pilla-
nat van, amelyeket átélve olyan tartalmakkal gazda-
godhatunk, amik sok esetben csak egyszer adódnak 
egy életben. A pillanat elillan, de az emlékek meg-
maradnak, és ha néhány év múlva kezünkbe akad 
egy-egy fénykép, újra átélhetjük az örömöket. Egy 
fényképész által megörökített pillanat hosszú éveken 
keresztül jelenthet maradandó emlékeket, amelyek 
generációkon keresztül fennmaradnak. És milyen 
igazuk van az idősebb korosztályhoz tartozóknak, 
akik azt vallják, hogy a manapság oly népszerű tele-
fonos fényképek nem pótolják a hagyományos úton 
kidolgozott fotókat. Kohanec Leonóra fényképész 
lapunknak elmondta, hogy a hivatása gyakorlása során számtalanszor 
adódott már olyan pillanat, amiért rendkívül hálás.

– Nagyon szeretem a művészetet, és a fényképezés számtalan le-
hetőséget kínál az önkifejezésre. Szabadkán a November 18. építőipari 
középiskolában szereztem oklevelet fényképészeti szakon. Akkor analóg 
fényképezőgépekkel fényképeztünk, és a sötétkamrában születtek meg 
a fekete-fehér képek. Ma a „digitális világban” ez már igen távolinak tű-
nik, de nagyon örülök, hogy ezt a „varázslatot” is láthattam, tanulhattam, 
csinálhattam. Mivel mostanra már szinte minden digitalizálódott, mint 
minden fotósnak, nekem is meg kellett tanulnom az új folyamatokat. Ti-

zenkilenc éve vagyok a szakmában. Szeretem 
a családi fotózásokat. Meghittek, tele vannak 
örömmel, és ezeket az eseményeket egy kicsit a 

sajátomként élem is meg. Nem tagadom, 
hogy olykor én is ejtettem örömkönnye-
ket egy-egy családi esemény alkalmá-
val. Különösen kedvelem a gyerekeket 
fotózni, mert őszinték, és tele vannak 
életkedvvel. Maguk a fényképek is ezt 
sugározzák. 

Mindemellett van egy nagy kedven-
cem is, mégpedig a Fine Art portrék. Ta-
valy júniusban Berlinben volt egy digitális 
kiállításom a BBA Gallery-ben, augusz-
tusban pedig Budapesten a PH21 Gallery-
ben. A New York-i Shutterstocknak kö-
szönhetem, hogy több Fine Art portrém 

jelent meg könyvborítókon és magazinokban. Bár a 2020-as év igencsak 
eseménytelenül zajlott a járvány miatt, e két említett kiállítás emlékezetes 
marad számomra. Kevés munkánk volt az elmúlt időszakban, de mint 
mindenben, ebben is van valami jó. Több időt tölthettünk a családdal. 
Ami a trendeket illeti, ebben a szakmában is szükséges a folytonos 
megújulás. Szerintem minden trendi: a szabadtéri, karácsonyi, tavaszi, 
húsvéti, nyári és a téli fotózás, szinte minden lehet szép és divatos. Örü-
lök, hogy a járvány enyhülésével megint életre kelt a kereslet a fotózás 
iránt, és újra részese lehetek az ünnepségeknek. Büszke vagyok, hogy 
én örökíthetem meg a legszebb és legmeghittebb pillanatokat..

– A tanításon kívül sok mindennel foglal-
koztunk, kézimunkáztunk is a gyerekekkel. Ak-
kortájt kezdett divatba jönni a subázás, ami egy 
fonallal alapra készülő horgolásszerű technika 
és a falikép készítés. A magam pénzéből meg-
vettem az anyagot és minden anyukának nők 
napjára készítettünk egy-egy párnát. Csináltunk 
három faliképet is. Magyarruhás nemzeti vise-
letbe öltözött fiatal párral, meg egy virágosat, 
amit én rajzoltam meg. Ezt aztán odaadtuk az 
iskolának, nagyon sokáig föl is volt téve a taní-
tók könyvtárának a falára.

• Több nemzedék diákjaival ismertette 
meg a betűvetés tudományát.

– Nem tudom megmondani, hogy ponto-
san hány generáció tanítója voltam. Nem is 
lehetne kiszámítani, ugyanis mi nem mindig 
tanítottunk négyéves ciklusokban. Volt olyan 
időszak, amikor én az elsősöket vállaltam, 
akkor 5-6 éven át csak az elsősöket kaptam. 
Amikor az elsősökkel befejeztem, azok men-
tek a következő, a második osztályba, másik 
tanítóhoz. Ezt a rendszert megálló rendszernek 
neveztük. A megálló rendszer akkor működött, 
amikor csoportos betűtanítást csináltunk. Na-
gyon szerettem a kisdiákokkal dolgozni, fog-
lalkozni, mindig külön kísértem, hogyan ha-
ladnak. Ha valami nem ment olyan jól, ahogy 
szerettem volna, nagyon sokszor még ottma-
radtunk az osztályban, hogy gyakoroljunk. 

Különösen a matematikánál volt erre szükség. 
Aztán volt, hogy a harmadikig vittem az osztályt 
és utána jöttem vissza az elsősökhöz, de volt 
olyan idő is, amikor szakosodtunk, és ekkor 
az ötödikben három tantárgyat tanítottam: ma-
gyart, testnevelést és biológiát, míg a másik két 
osztályban a Szitár László, illetve Fehér Cecília 
tanított. Ekkor az elsőtől felvittük a gyerekeket 
az ötödikig. Szoktam nézegetni a fényképeket 
és elcsodálkozom azon, hogy a három osztály 
(a telepi és a központi osztályok) létszáma ál-
talában 47–50 volt egyenként. Most pedig a 
három elsős osztályban alig van összesen eny-
nyi elsős tanuló. Az embernek fáj a szíve. És ez 
nagyon elszomorít.

• Mindennek ellenére jó a kedve, a 
hangulata …

– Lehetne másképpen? Annyira elkényez-
tetnek ezek, hogy jobban élek, mintha valami 
üdülőhelyen, vagy nem is tudom hol élnék: a 
lányom mielőtt elmegy munkára, felhúzza a 
redőnyt az ablakon, odakészíti a reggelit, az 
uzsonnát, de hogy járkáljak is, kimegyek az 
asztalhoz, ott fogyasztom el. Kapok ebédet, de 
már délután mindig itt van az uzsonna. Nagyon 
jó vejem van, hasonlót úgy kellene lámpással 
keresni. Szerencsénk volt vele. De a gyerme-
keinkkel és az öt unokámmal kapcsolatban 
ugyanezt mondhatom el.

Elmondhatom azt is, hogy gyermekeink ne-

velésében Mihály férjemmel sikeresek voltunk: 
Panni agronómusnak tanult, sikerült munkába 
állnia a Petőfi Kooperációs osztályán, jelenleg is 
a birtokon dolgozik, igaz nem agronómusként, 
hanem irodai, szinte mindenes szakemberként. 
Egyik fiuk a nagyapja nyomdokain halad, egy 
budapesti kórházban dolgozik, állítólag olyan 
könnyű keze van, mint a nagyapjának. A másik 
fiuk is megnősült, Temerinben élnek. Az uno-
kám a SatTraktban a logisztikai osztályon dolgo-
zik, a felesége pedig a kereskedelemben. Misi 
fiunk szintén Budapesten él és dolgozik, oda 
nősült, a kismenyem matematika-fizika szakos 
tanár, és hozzám hasonlóan agilis pedagógus.  
Három gyerekük van, az egyik fiuk terempályás 
focista, a másik a zeneakadémiai mester-szako-
sításon vesz részt, míg a lányuk egyetemista.

Nyolcvankilenc éves koromban is boldog va-
gyok, hogy egész életemben azt csináltam, amit 
szerettem: gyerekekkel dolgoztam, mindegyikre 
szeretettel gondolok, és büszke vagyok rájuk, 
megállják a helyüket. Úgy gondolom, nem volt 
hiábavaló az életem, kívánom, hogy minden 
gyerekem éljen egészségben, boldogságban, 
békességben. 

A találkozások a volt kolléganőkkel ma 
már elmaradnak. Ezekből, sajnos, a sok lép-
cső miatt csak az maradt, hogy néha felhívom 
a Kovács Erzsit, vagy a Kihut Ilonkát, és jókat 
beszélgetünk.

- aJó -
Vége

Következik a Kovács Erzsébet 
tanítónővel folytatott beszélgetés

Így lettem én tanítónő (2.)
Szarvas-Klacsák Anna ny. pedagógussal beszélgettünk

Villáminterjú Nórával, a fényképésszel
Megörökíteni a pillanatot

T. D
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A gyógy- és termálvízkészletek a Kárpát-
medencén belül, vidékeinken is mennyiségileg 
és minőségileg is kiemelkedőek, amelyek még 
napjainkban is kevésbé vannak kihasználva, 
annak ellenére, hogy felbecsülhetetlen értékkel 
bírnak. A különleges földtörténeti fejlődésnek, 
vagyis az idők során a terület alatti földkéreg 
viszonylagos elvékonyodásának, és az így lét-
rejövő forró altalajnak, illetve a vizet tárolni és 
leadni képes kőzeteknek köszönhetően ezen a 
területen találhatóak meg a világ egyik legna-
gyobb hévízkészletei. A mai Vajdaság területe 
is gazdag gyógyhatású termálvizekben, szinte 
nincs olyan község, ahol ne rejtene a föld ilyen 
természeti kincseket. 

Temerin is büszkélkedhet saját gyógyvízzel, 
amelyet sárga vízként, vagy Grisza-vízként is szo-
kásos nevezni. A Grisza család által még a múlt 
század első felében évtizedeken keresztül mű-
ködtetett gyógyfürdő minden temerini számára 
ismerős. A gyógyvíz fogyasztásával kapcsolatban 
azonban már megoszlanak a vélemények, habár 
a jódban, kénben és más, több mint harminc 
ásványi anyagban gazdag víz valóban jótékony 
hatással van, vagy lehet az emberi szervezetre. 

A temerini gyógyvíz felfedezésének története 
szorosan kapcsolódik a Grisza családhoz, azon-
ban azt már kevesebben tudják, hogy a korabeli 
vidéki hírlapok tájékoztatása szerint mások is 
megpróbálkoztak településünk területén jóté-
kony hatású vizet találni és sikerrel is jártak. 

Az Ujvidéki Hirlap 1911. november 9-ei 
számában a következőket olvashatjuk: „Gyógy-
fürdő Temerinben. Temerinből írják nekünk: 
A napokban villámgyorsan terjedt el egy kel-
lemes hir az egész faluban. Ugyanis Kohanecz 
István itteni téglagyáros fürdő létésitése céljá-
ból tetemes összeg árán ártézi kutat furatott 
és 294,5 méter mélységben sikerült neki 1,5 
méter magasra felszökő kitűnő artézi vizet 
nyerni. Dr. Jeszenszky Béla községünk or-
vosa, tb. járásorvorvos vegyi elemzés végett 
próbát küldött a vegytani intézetbe. Szakér-
tők véleménye szerint a víznek gyógyhatás 
szempontjából nagy jövője van.”

Ez a rövidke hír arról tanúskodik, hogy már 
három évvel a Grisza-víz felfedezése előtt is tör-
téntek kútfúrások a település területén. A cikk-
ből nem derül ki pontosan, hogy hol is történt a 
fúrás, de feltételezhetjük, hogy a kezdeti, nagyra 
törő tervek végül, feltehetően anyagi jellegű kö-
rülmények miatt, kudarcba fulladtak. A valódi 
áttörést végül Grisza András érte el, aki a vasút 
közelében egy fatelep vagyonos tulajdonosa volt. 
A telep alacsonyabban fekvő részein időnként 
talajvíz jelent meg, amelynek felülete ragyogott, 
ezért a tulajdonos annak megvizsgáltatását dön-
tötte el. Ebből kiderült, hogy valószínűleg gyógy-

Településünk múltjából

A Grísza-víz felfedezése
vízről van szó, ezért a Grisza család artézi kút 
fúrásába kezdett 1914 nyarán a napjainkban is 
folyamatosan folyó víz közelében. A munka kivi-
telezése csillagászati összegekbe került és több 
héten át tartott. A siker azonban nem váratott 
sokáig magára, hiszen a forrást megtalálták, 
amelyből néhány napon belül országos méretű 

hír keletkezett. A temerini gyógyvíz megtalálását 
többek között olyan országos nagyságú lapok 
közölték a nyilvánossággal, mint a Pesti Napló 
és a Népszava. 

A hír valójában azért számított érdekesnek, 
mivel először azt hitték az emberek, hogy föld-
gázt találtak, ezt bizonyítja a Népszava 1914. 
június 26-ai számában megjelent cikk is: 
„Földgázat találtak Bácskában. Temerin 
bácskai községben Grisza András fakeres-
kedő telepén három héttel ezelőtt artézi kut 
furásába fogtak. Kedden 400 méter mély-

Vidékünkön is egykoron 
használatban lévő kútfúró szerkezet

Nagy érdeklődés nyilvánult meg az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
hoz kapcsolódó versmondó verseny iránt, 
amelynek központi témája az Oltáriszentség 
volt, és melynek döntőjét július 3-án tartották 
meg Miskolcon. 

A 10-14 és a 14-18 év közötti kategóriák-
ban több mint hatvanan jelentkeztek. A szer-
vezők a versenykiírás szerint olyan fiatalokat 
vártak, akik betöltötték a tizedik életévüket és 
nem profi versmondók. Pályázni témájában az 
eucharisztiához kötődő magyar irodalomból 
választott költeménnyel lehetett. A pályázók 

szavalataikat videófelvételen küldhették be 
egy rövid bemutatkozó levél kíséretében. A 
július 3-ai döntőn, a kategóriák legjobbjai már 
személyesen versenyeztek. 

Az anyaország mellett Erdélyből, Felvidék-
ről és Délvidékről is érkeztek nevezések, s a 
díjazottak közé is több határon túli magyar diák 
került. Közöttük, nem kis örömünkre a 14-18 
éves kategóriában a temerini TóTH Katarina 
előadása harmadik díjban, míg a Tóth család 
fiatalabb szavalójának, a 12 éves TóTH Vilmos 
versmondása a 10-14 évesek kategórában kü-
löndíjban részesült.  

ségben nagymennyiségű földgázforrásra ta-
lált Sós Károly kutfurómester. A furócsövet 
a földgáz kilenc méter magasra lökte föl. A 
földgáz éjjel-nappal kékes lánggal ég. A köz-
ség jelentést tett a főispánnak és a minisz-
tériumnak. Egyúttal bejelentette igényét a 
földgáz használatára.” 

A cikkből következtethetünk arra, hogy a 
kút fúrását június 5-e körül kezdték meg és 
munkájukat június 23-án siker koronázta. Azt 
mondhatjuk, hogy ettől az időponttól kezdődően 
napjainkig megállás nélkül folyik a gyógyvíz.

Az Ujvidéki Hirlap 1914. július 12-ei 
számából már valamennyivel bővebb informá-
ciókat tudhatunk meg: „Gáz és víz egyszer-
re. Sikerült kutfurást végzett Soós Károly is-
mert óbecsei artézi kut vállalata Temerinben. 
Ugyanis ott Grisza András fakereskedö a 
vasuthoz közel fekvő telepén artézi kutat 
furatott. Néhány heti munka után végre bő-
vizű forrásra akadt, de egyben nagy erővel 
feltörő földgázra is bukkantak 327 méterre 
a földszint alatt. A kitörő gáz oly erővel jött, 
hogy még a fúró csövet is több méternyire 
feltolta. A gáz, mint az óbecsei kutaknál is, 
kékes lánggal ég. A kut tulajdonosa most lé-
péseket tett a gáz kihasználására és ott fürdőt 
és gőzmalmot készül létesíteni.”

Grisza András elképzelését tettekre is 
váltotta, a Pesti Hirlap 1914. július 26-ai 
számában olvashatunk egy felhívást, amelyből 
kiderül, hogy egy hónappal a gyógyvíz megtalá-
lását követően már el is adta a fatelepét és va-
lójában ezzel alapozhatta meg a későbbi gyógy-
fürdő megépítését is: „Felhívás! Grisza András 
temerini lakós fa- és szénüzletét megvettem. 
Felhívom ennélfogva nevezettnek hitelezőit, 
hogy követeléseiket nálam folyó évi szeptem-
ber hó 1-ig bejelenteni szíveskedjenek, mert 
ezen határidő lejárta után azokat figyelembe 
nem vehetem. Temerin, 1914. július 20-án. 
Reiner J. Gyula fakereskedő”. A fürdőt ezt kö-
vetően évtizedeken keresztül szívesen látogatták 
a helyi és a vidéki polgárok is, az 1950-ben be-
következett államosítást követően pedig napja-
inkig is felhasználják gyógyító hatását.

FÚRÓ Dénes

Versmondás vallási témáról

-aJó-
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Mindig szerettem a választott pályámat, noha 
szinte folyton ki voltam téve annak a veszélynek, 
hogy magatartásom és írásaim miatt elveszítem 
állásomat, amit egyébként hivatásnak is tekin-
tettem. Néha annyira közel kerültem ehhez a 
veszélyhez, hogy éjszaka, fölébredvén a fenye-
gető veszélytől, azon gondolkodtam, miből fo-
gom segíteni a páromat, hogy eltartsuk a csa-
ládot. Egyébként örök életemben tudtam jól, 
pihentetően aludni. Több kartárs irigyelte ezt 
a tulajdonságomat, még Németh Pista örökös 
terepjáró útitársam is. Néha ez szóba került kö-
zöttünk. Ilyenkor gonoszul azzal bosszantottam, 
hogy nekem tiszta a lelkiismeretem, ami azon-
ban igen gyakran nem felelt meg a valóságnak. 
Az éjszakai kínlódás során arra a következte-
tésre jutottam, hogy csak a szántás-vetéshez és 
a jószágneveléshez értek, legénykorom végéig 
azt már kipróbáltam. Birtokom, tőkém ugyan 
nincsen, de van másoknak, s nekik kell az ilyen 
ember. Megúsztam azonban a veszélyt mindig, 
ma sem tudom, kinek-minek köszönhetően. 
Egyedül arra gondolok, hogy a Mindenható szólt 
közbe, esetenként sejtettem, melyik kartárs, 
barát közreműködtetésével.

AZ INDULÁS
Többször megfogalmaztam már: merő 

véletlenül lettem újságíró, noha határozott 
szándékkal kezdtem a próbálkozást.

Már az első lépéseknél két olyan aka-
dályba ütköztem, amelyek önmagukban is 
kizárttá tették, hogy valaha is az lesz belő-
lem. Az ötlet, hogy az legyek akkor született 
meg bennem, amikor 1956-ban, a sikeres 
érettségi után a Magyar Szóban alkalmas 
pályázat jelent meg. Érettségi vizsgával ren-
delkező gyakornokokat kerestek. Még a 
hetedik gimiben történt, hogy Sárosi Kár-
oly osztályfőnökünk és magyartanárunk egy 
írásbeli magyar dolgozatom elemzésekor 
„újságírósnak” minősítette a stílusomat. Ő 
egyébként afféle mintának számított előttem. 
Közel hozzánk laktak Tóth Antal bácsiék. A 
tőlem két évvel idősebb László fiuk volt az a 
tanulója a gimnáziumunknak, aki egy tanév 
alatt két osztályt fejezett be, a hetediket és 
a nyolcadikat, részben pótolván azt a vesz-
teséget, amelyet a háború miatt szenvedett 
el. Öccse, Anti osztálytársam és albérleti la-
kótársam is volt. Elfutottam hozzájuk, hogy 
elbeszélgessünk a pályázatról. Lacit találtam 
otthon. Megtudtam, ő eldöntötte, pályázni 
fog. Eldöntöttem, én is. Közöltem apámmal. 
Itt pattant elő az első akadály.

„Te oda mennél »azok közé?!« Téged 
ott elnevelnek!”

Ilyesmiről apámmal nem lehetett vitat-

kozni. Én tudomásul vettem a véleményét és 
lemondtam az ötletről. Ő azonban kétségbe-
esésében közölte a dolgot Vondra Gyula tisz-
telendő atyával. Néhány nap múlva teljesen 
váratlanul ezzel tért vissza: „Azt mondta, ha 
Szent Pál ma élne, ő is újságíró lenne.”

Nem kellett tovább érvelni, magyaráz-
kodni. Lacival együtt elküldtük a pályáza-
tunkat.

Vártam a folytatásra. Már hordás ideje 
volt. Éppen reggeliztünk apámmal a gangon 
az követően, hogy az első kocsirakomány 
búzakévét kazalba raktuk az udvaron. Mint 
mindig, ezúttal is én voltam a kévehányó, 
apám meg a kazalos. A pulink vad ugatásba 
kezdett. A kapunkhoz futottam, kinéztem. 
Egy vászon tetejű olasz terepjáró állt meg 
előttünk, utasai éppen léptek volna be hoz-
zánk. Későbbről tudom: Lúkó András, Girizd 
László, Szavics György és Lajos Mihály.

TERVOMLÁS MAJD PRÓBAIDŐ
Bevezettem a jövevényeket és leültettem 

őket kissé távolabb a reggeliző asztaltól. Il-
lendően bemutatkoztak, majd megindult a 
beszélgetés. Fölmérni jöttek a helyzetet, ki 
fia-borja ez a pályázó. Nekem nem jutott sok 
alkalmam beszélni, apám vitte a szót. Egyszer 
csak arra kapom föl a fejemet, hogy apám 
két falat között határozottan kijelenti:

„Mer’ aki kominista, az ëgy së rëndës 
embër!”

Befellegzett az 
újságíróskodásnak! 
Állapítottam meg ma-
gamban.

A jövevények el-
mentek, mi folytattuk 
a hordást. Azt hittem 
minden marad a ré-
giben.

Néhány nap múlva 
sürgönyt kapok Szauer 
László aláírásával, hogy 
fölvettek, elsején kezdő-
dik a munka. Tóth Laci 
is kapott. Együtt kezd-
tük a pályafutást. Oda 
mentem „közéjük.” 
Szent Pál példája örök-
re megmaradt bennem. 
Laci Girizd keze alatt a sportrovat tagja lett, én 
pedig Szavics beosztottja, terepjáró. És marad-
tam, úgy érzem, máig.

Laci poliglott volt. Már akkor beszélt a ma-
gyaron és a szerben kívül latinul, németül és 
angolul. Az egyetemen ebből diplomázott. Hasz-
nálta azonban az oroszt, az olaszt és a franciát 

is valamelyest. Nem mellékes, hogy Vondra 
tisztelendő úrhoz járt nyelvet tanulni. Később 
a Szövetségi Végrehajtó Tanács ösztöndíjasa-
ként négy éven át Bagdadban – ráragadt a sok 
Tóth Laci közötti megkülönböztetése miatt a 
bagdadi jelző – megtanult arabul, ahol kur-
dokkal ismerkedett meg, és megtanulta az ő 
nyelvüket is, saját vendégeként Temerinben 
többször fogadott egy kurd egyetemi tanárt, 
sokak nagy álmélkodására. Bagdadi tanulását 
befejezvén hazatért, de újságírói karrierje igen 
hamar megszakadt, kikerült Németország-
ba, ahol a német vasutak alkalmazottjaként 
az arab, a jugoszláv, vagy inkább a szláv, az 
olasz és más vendégmunkások ügyeiben tol-
mácskodott. Azt mindig csak találgathattam, 
miért történt így.

AZ ELSŐ IGAZI TEREPI ÚT
Szavics beosztottjaként az első nagyobb 

terepi utunk a következő esztendőben esett 
meg. Megtanultam, hogy az ilyen utat elő kell 
készíteni. A szerémségi Maradékra autóbu-
szoztunk, valójában csak az Újvidék-Belgrád 
közötti úton a falu bejáratáig, Maradék onnan 
olyan 1-2 kilométerre esik még, azt a bekötő 
úton gyalog tettük meg. Az aratásról kellett 
riportoznunk. Természetesen és kötelezően a 
földműves szövetkezetbe mentünk. Nem volt 
azonban szerencsénk megtalálni az elnököt, 
maga is odakinn volt aratni, más pedig nem 
nyilatkozhatott. Csak délután értük el. Mire 
befejeztük vele a beszélgetést már este lett. 
Kigyalogoltunk a főútra, ott megtudtuk, hogy 
reggelig nincs több busz Újvidékre. Megin-
dultunk gyalog. Gyurkának már volt tapasz-
talata az autóstoppolásban, integettünk is az 

igen ritkán látott, Újvidék felé haladó kocsik 
felé, de csak valahol Karlovci közelében vett 
föl benünket egy taxis és vitt Újvidék központ-
jáig. Már erősen kivilágosodott.

MATuSkA Márton
Elhangzott az I. Temerini 

médiatalálkozón

Boldogító folytonos küzdelem
Vallomás újságírói pályám kezdetéről, végéről 

és kicsit arról is, ami közte volt

Matuska Márton fiatal újságíró korában. Mellete felesége, Marika.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
örök nyugalomra helyeztük 
szeretett nagynénémet

SÍPOS Margitot 
(1937–2021)

Az emlék olyan virág, 
mely nem hervad el soha, 
melyet vihar nem tép szét 
soha, és a szél nem 
hordoz tova.
A Jó Isten őrködjön 
álmaid felett, mi pedig 
szívből őrizzük emlékedet.

Unokaöcséd, Bandi, 
Mariann családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett nászunkról

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Szomorú egy év eltelt, 
amióta elmentél tőlünk.

Az emlék azért szép, 
mert elviselhetővé 
teszi a jelent 
és felejthetetlenné a múltat.

Emlékedetszeretettel 
őrzi a nász 

és a nászasszony 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk

DUJMOVICS Emíliára 
(1981–2008)

Könnybe rejtve megsiratom múltam, s mind-mind azokat, 
kiknek csillagok mutatják a végtelen utat, 
s kik fentről vigyáznak, és fentről szeretnek, 
tudatván, az érzés sosem halhat meg.

Mert bármily messze jár is szeretteink lépte, 
nem emelhet gátat az érzések elébe, 
hisz az érzés nem más, mint lelkünk ékszere, 
mely ideát is odaát is könnybe van rejtve.

(Kun Magdolna)

Édesapád, nővéred, sógorod és unokaöcséid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs velünk unoka- 
testvérem

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

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

Nyugodjál békében!

Unokatestvéred, 
Laci és Magdi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk, már hat hónapja nem 
vagy velünk

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, 
mégis egyre várunk, 
enyhíti hiányod, 
ha álmainkban látunk. 
Az ész megérti, 
de a szív soha, 
hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol te vagy, oda.

Az élet múlik, de akit 
szeretünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Emléked őrzi szerető 
nejed, Szerénke 

és családod

Megjelent a Temerini Harangszó

Miserend
23-án, pénteken, 8 órakor: Jézus Szíve tiszteletére egy 
szándékra.
24-én, szombaton, 8 ó: A hét folyamán elhunytakért.
25-én, Évközi 17. vasárnap, a Telepen 7 órakor: †Uracs 
István, Kövesdi Csongor, Simon András, Kovács Katalin és 
Simon László; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Kovács 
Arnold; 10 órakor: Népért.
26-án, hétfőn, 8 ó.: Szent Anna tiszteletére hálából;
27-én, kedden 8 órakor: †Ft. Tóth József (a legnehe-
zebb időkben 1944–1946-ban szolgált Temerinben, 
†1997. júl. 26).
28-án, szerdán 8 órakor: Szabad a szándék.
29-én, csütörtökön, 19 órakor: Egy szándékra, a szentmise 
után egy órás szentségimádás.

Egyházközségi 
hírek

Illés-napra az I. Helyi Kö-
zösség támogatásával meg-
jelent a Temerini Harang-
szó legújabb száma, amely 
közösségünk 2021 január 
és július közötti időszakát 
örökíti meg.
Bátran vihetünk belőle sze-
retteinknek.

APRóHIRDETÉSEK
• Nagy kapacitású čakoveci mor-
zsoló és 2003-as évjáratú Lada 
Niva 1,7-es eladó. Telefon: 063/82-
17-908. 
• Anyakecskék és gidák eladók. Te-
lefon: 063/73-82-446.
• Malacok eladók. Kis Ferenc utca 46. 
Telefonszám: 060/43-45-901.
• 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.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 

tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. 
Tel.: 840-439.
• Kapuk és kerítések szakszerű 
festését vállalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.

Érdeklődni: 
069/30-38-319

A MOL-ELEKTRIK
szobafestő és gipszkartonozó 

MuNKATáRsAKAT KEREs.
A munkatapasztalat 

előny, 
kezdés azonnal.

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.
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Temetkezési vállalat, Népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

özv MOLNár SZILI Ilona 
(1945–2021. 7. 12.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

PáSZtOr Attila 
(1946–2021. 7. 17.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága férjem, 

édesapánk, apósom és nagyapám

tÓtH István 
(1947–2020)

Keresünk, de nem vagy már sehol, 
mégis itt vagy mindig valahol. 
Talán a napsugárban, talán a holdfényben, 
talán egy csillagban az égen. 
És mi még mindig úgy várunk, 
mint valamikor régen.

Dušanka, Sandra, Saša, Gordana és Sara

MEGEMLÉKEZÉS
Már öt éve, hogy hiányzik nekünk 

drága fiunk és testvérünk

FArAGÓ tibor 
(1965–2016)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk, felnézünk az égre. 
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Szeretettel emlékezik rád édesapád, 
édesanyád és testvéreid családjukkal

LUKáCS János  
(1936–1992)

Ifj.LUKáCS János 
(1969–2013)

Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak 
igazi nyughelyük a szívünkben marad.

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt bennünket az örök szeretet.

Nyugodjanak békében!

Emlékeiteket őrzi lányotok, 
nejed, édesanyád, Katalin családjával

SÖrÖS József  
(1904–1973)

SÖrÖSNÉ NOVáK Katalin 
(1912–1979)

MEGEMLÉKEZÉS

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, 

hétfő kivételével.

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve nincs velünk

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Egy éve már, hogy elmentél,s nem hagytál mást emlékednél... 
Szobádban még most is látom alakod és hangod hallom.
Fülemben csengenek szavaid, látom ajkad mosolyait, 
amint az ajtón belépek s szemben látom magam véled.

Ó de lassan ráeszmélek, hogy ezek már csak emlékek. 
Mert te már a sírban nyugszol, s a nagy napra várakozol. 
Ott is meg-meglátogatlak… Csöndben, halkan hívogatlak … 
de szavamra nem jön válasz...ó, mert a föld erős válasz.

Azt mondják, az erős lelkek, hogy odaát többet tehetsz, 
kérlek hát járj közben értem, hogy meghallgasson az Isten. 
Úgy magunkra vagyunk hagyva, mint télen a pusztai fa. 
De ha meghallgatást nyernénk, újra boldogok lennénk. 

Szerető feleséged, Ica, 
fiad, Szilvi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve hiányzol nagyon

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Édesapám fent az égben 
vigyáz rám minden éjen! 
Tudom, ott vagy, 
figyelsz engem, 
hogy a földön baj ne érjen. 
Szivárvány alatt átmentél, 
égi erdőben elvesztél.

Villámcsapásként ért a hír, 
a temető most visszahív. 
És hogyha hív, 
hát menni kell, 
az égi erdő sem zöldell.

Elmentél, oly nagy hirtelen, 
de élsz mindig 
a szívünkben. 

Szerető lányod, Ildikó, 
vejed, Sanyi, 

és imádott unokáid, 
Norbert és róbert

MEGEMLÉKEZÉS

KOHANECZ István 
(1954–2020)

Egy éve már…
Hiányzik nagyon a mindennapokból, 
az ünnepekből, az életünkből…. 
de velünk él az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve
és soha nem feledve. 

Szerető öcséd, Béla családjával
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Agyaggalamb-lövés, 
gyermek lovagoltatás, íjászkodás

Az Illés-napi 
rendezvények 
szervezői 
az idén is 
gondoskodtak 
a tartalmas 
szórakozási 
lehetőségekről
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