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XIII. Nemzetközi Motoros Találkozó Takt és Jegricska
A Patriots Motoros Klub szervezésében immár tizenharmadszor rendeznek
Temerinben nemzetközi motoros találkozót. Simon László elnök lapunknak elmondta, hogy a tavaly elmaradt rendezvény
után sokan már nagyon várják. Örömmel
tölti el, hogy a környező országokból számos vendég érkezik a vásártérre, akiket a
még mindig élő járvány sem tántorított el
attól, hogy eljöjjenek.
A szervezők már tegnap délután felkészülve fogadták a legkorábban érkezőket,
este pedig egy kisebb retro bulit szerveztek
számukra. A klub elnöke ismertette a rendezvény részletes programját.

– A XIII. Nemzetközi Motoros Találkozó hivatalos programja csütörtökön kezdődik. A délutáni vendégfogadást követően
még aznap egy nagy koncerttel kedveskedünk a résztvevőknek. Este 10 órakor a Kiss

Forever Band áll színpadra, és kiváló szórakozási lehetőséget ígér. Pénteken napközben a külföldi vendégeknek bemutatjuk a
községünket és a környékbeli látványosságokat, este pedig ismét koncertek következnek. Elsőként a Bee Jays együttes, majd a
Rockstarza, végül pedig a Bubi Ka and Krug
lép színpadra. A szombati nap leglátványosabb eleme, amit a helyiek is nagyon kedvelnek, a motorosok felvonulása lesz.
A terv szerint délután hat órakor indulnak el a motoros felvonulás résztvevői a vásártérről a kastély
épületéig, ahol balra kanyarodva a
telepig haladnak, majd a főúton folytatják útjukat vissza, a vásártér felé.
A felvonulást követően különböző
motoros játékokat, versenyeket és programokat szerveznek a résztvevőknek. A
szombati program fénypontja az este tíz
órakor kezdődő Željko Bebek koncert,
akit éjfélkor a temerini Branch együttes
követ majd a színpadon – ecsetelte a programot az elnök.
A rendezvény vasárnap délelőtt zárul.
Az esemény megvalósulásához a temerini
önkormányzat és az önkéntes támogatók
járultak hozzá.
T. D.

Negyedik hullám
Az egészségügyi minisztérium
államtitkárának nyilatkozata

– Nem gondolom, hogy a jelenlegi előírásokkal várhatjuk
be a koronavírus-járvány negyedik hullámát, legalábbis nem
szabad megvárnunk, hogy az bekövetkezzen – nyilatkozta a
Novostinak Mirsad Đerlek, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, aki hozzátette, a negyedik hullám elkerülhetetlen,
ezért a szigorításokra is számítani kell.
– Úgy gondolom, hogy a szigorítások az összejövetelekre
vonatkoznak majd, korlátozni kell a résztvevők számát, mert
minden ilyen találkozó hatalmas rizikó a fertőzés terjedésére.
Alacsony az átoltottság, a polgárok könnyelműsége pedig felelőtlen és megengedhetetlen, mondta Đerlek, aki szerint a harc
a koronavírussal tovább tart majd, mint gondoltuk.
– Naponta nagyon sokan térnek haza a nyaralásból. Megértem, hogy lazítanak és szükség van a megérdemelt pihenésre,
de csak akkor, ha védettségünk van. Oltás nélkül elmenni nyaralni egy olyan országba, ahol nagyon sok a fertőzött, hatalmas

Művésztelep

A Jegricska Művésztelep résztvevőinek
alkotása a Moja čarda teraszán

Számos rendezvény került megtartásra községünkben az elmúlt hónapban, köztük a sok éves hagyomán�nyal rendelkező Jegricska Művésztelep is, és most volt a
TAKT is.
Folytatás a 2. oldalon

rizikót jelent. Már aggodalomra ad okot, hogy állandóan vannak páciensek
a Covid-rendelőkben – mondta a szakember, majd hozzáfűzte, nem győzhetjük le a vírust anélkül, hogy a lakosság nagy része felvenné a védőoltást.
Közben lehetőséget adunk a vírusnak, hogy mutálódjon és esetleg olyan
variáns jöjjön létre, amely ellen nem hatásosak a kifejlesztett védőoltások,
ami katasztrófához vezetne – tette hozzá Đerlek.

Az elmúlt időszakban a temerini
egészségházban mindössze egy új koronavírusos estet azonosítottak, ennek
ellenére azonban továbbra is rendkívül
fontos a járványügyi előírások betartása, figyelmeztet dr. Tomislav Ugarković
igazgató. A tömeges immunizáció községünkben január huszadikán kezdődött,
a polgárok elmondása szerint az oltás
jól szervezett, fennakadások nélkül működik. Az egészségház vezetője kifejtette, kizárólag a köztársasági válságstáb által meghozott intézkedések és a
vakcina nyújthat védelmet. – Az, hogy

A védőoltás a megoldás
mikor győzzük le a vírust, elsősorban
attól függ, hogy hányan veszik fel az oltást, fogalmazott.
A tömeges immunizáció kezdete óta
Temerinben 18191 adag vakcinát adtak
be, 9160-an az elsőt, míg 9031-en már a
második dózist is megkapták. A lakosság körében a kínai vakcina a legnépszerűbb. Az oltás most is folyamatos,
a Sinopharm és a Pfizer a kijelölt oltópontokon bejelentkezés nélkül felvehető.
(Temerini info)

Varga Zoltán felvétele

Simon László szervezővel beszélgettünk

TAKT, a vizuális játéktér

ott voltak azok a visszatérők is, akik számára
ez a tábor már a kötelező nyári program része.
A zentai Törteli Judit negyedik alkalommal
vesz részt a TAKT-on. Elmondása szerint, az a
legjobb benne, hogy teljesen szabadon alkothat, az adott témát saját elképzelése szerint,
kötelékek nélkül dolgozhatja fel.
A szabadkai Kulcsár Ákos egy szobrot
és egy képet készített az adott témára. Ös�szegyűjtötte a régi legendákat és mítoszokat,
ebből merített a munka során.
Varga Valentin szervező, a TAKT képzőművészeti szakosztályának vezetője szerint
a művésztelepnek hatalmas szerepe van a
fiatalok vizuális nyelvének kialakulásában.

A Hevér-tanya környéke kellemes hűvöst áraszt

Nyugodt alkotási lehetőség a Hevér-tanyán

Takt és Jegricska
művésztelep
Folytatás a 1. oldalról

Az esemény, amely a különböző helységekből érkező művészeknek ad lehetőséget a természetes környezetben való alkotásra, július
22-én kezdődött és 24-én ért véget.
A művésztelepen tizenegy művész alkotott három napon keresztül
a festői környezetben elhelyezkedő Moja Čarda vendéglátóegységben. Az alkotók Belgrádból, Újvidékről, Sajkásgyörgyéről, Vrdnikről,
Palánkáról, Dunacsébről, Járekról és Temerinből érkeztek. Közülük
többen már évek óta részt vesznek a művésztelepen, de olyan is akadt,
aki első alkalommal volt részese a tábornak. Mint minden évben,
az idén is kiállításmegnyitóval kezdődött a művésztelep, amelyen az
előző táborban készült alkotásokat tették közszemlére. Mivel tavaly
a járvány miatt az esemény elmaradt, a 2019-ben készült alkotásokat
tekinthették meg az érdeklődők a Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában.
Az eseményt ezúttal is a helyi kultúrközpont szervezte. A több mint
egy évtizede fennálló művésztelepre évről-évre egyre több résztvevő
érkezik, és külföldi művészek is szívesen vesznek részt az eseményen.
Elmondásuk szerint a Jegricska Művésztelep inspiráló környezete és
hangulata kiváló lehetőséget nyújt az önkifejezésre. Az alkotások zömmel tájképek, csendéletek és absztrakt munkák olajjal, akrillal, vagy
akvarellel, de akadnak szobrászati munkák is. A Jegricska Művésztelepen született alkotásokat jövőre állítják ki a képtárban.
T. D.
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Egy vizuális játszótérhez hasonlította, ahol kiléphetnek saját komfortzónájukból, új vizuális
nyelvekkel kísérletezhetnek, hogy megtalálják
a sajátjukat.
Míg napközben alkottak, esténként zenés
és irodalmi estek mellett Mítoszról szóló előadások révén még közelebb jutottak az idei
témához.
ácsi

Miserend
6-án, pénteken, elsőpéntek 8 ó.:
†Kókai Tibor; a plébániatemplomban 19 ó: A Szentlélek tiszteletére;
a szentmise után elsőpénteki egész
éjjeles szentségimadás.
7-én, szombaton, Egyházmegyei
Szentségimádási nap a plébániatemplomban 8 ó: A hét folyamán elhunytakért; valamint: †Prokai
József és Gábor; valamint: †Varga
István, Varga és a Kókai szülőkért.
8-án, Évközi 19. Vasárnap, a
Telepen 7 órakor: Népért; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Pávai
Mária és Pávai József; 10 órakor:
†Kihut Ferenc és a család elhunyt
tagjaiért.

9-én, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
10-én, kedden 8 órakor: szabad
a szándék.
11-én, szerdán 8 órakor: †Ft.
Mihálovits Endre plébánosért
(†1917. 08. 11., Temerin).
12-én, csütörtökön, 19 órakor:
†Kókai Tibor, a szentmise után egy
órás szentségimádás.

Egyházközségi
hírek
A szombati egyházmegyei szentségimádási napra kérjük a
rózsafüzértársulatok tagjait, hogy a
szokott időben vállaljanak egy-egy
szentségimádási órát.

Vádat emeltek
Vádat emeltek a 67 éves temerini B. K. ellen, akit február elején
vettek őrizetbe felesége megölésének alapos gyanújával. A 64 éves as�szony fejére több ütést mért, és az asszony nem élte túl a bántalmazást.
Az újvidéki Dnevnik napilap nem hivatalos információi szerint a vádlott
a tárgyaláson tagadta, hogy elkövette volna a bűncselekményt. 2015-ben
a nő már feljelentette férjét családon belüli erőszak miatt, de akkor csak
szabálysértési eljárás indult ellene.
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Varga Zoltán felvételei

Tizenhat fiatal festett, rajzolt, filmezett,
szobrászkodott a Jegricska partján fekvő
Hevér-tanyán, a 41. TAKT művésztelepen. Az
egy héten át tartó, több generációnak kibontakozási lehetőséget nyújtó tábor idei témája
a Mítosz volt. Ez a motívum köszönt vissza
egy-egy alkotásról, amelyet mindenki a saját
képzeletvilága szerint jelenített meg. Tavaly
a kedvezőtlen járványhelyzet miatt elmaradt
a tábor, így a szervezőknek most több idejük
maradt arra, hogy megszólítsák a képzőművészet iránt érdeklődő fiatalokat.
Az idén zömében egyetemisták és középiskolások jöttek össze, közülük többen most
ismerkedtek meg a TAKT művészteleppel, de

Házasságkötések és keresztelés

Fotó: Agneš Kantardžić Photography

Tóth Szebasztián és Jánosi Ildikó
Egyben sor került fiuk, Szebasztián megkeresztelésére is

Birkapaprikás-főző verseny
Időpont: 2021. augusztus 7. Helyszín: Tájház. Nevezési határidő: augusztus 5. Nevezési díj: 3000 dinár. Bográcsállítás:
9h, főzés kezdete: 10h. A szervezők 6-8 fős csapatok jelentkezését várják. Eladásra is készül birkapaprikás, amit 13 órakor
vásárolhatnak meg az érdeklődők a helyszínen, adagonként
400 dináros áron.
Jelentkezni lehet: Moisko Árpádnál, telefonszám: 063/7136-825) és Nagy Zoltánnál, telefonszám: 060/04-30-810).

Csökkent a várakozási idő

Megszűnt a hosszú sor a röszkei és a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyeken, ahol a hétvégén volt olyan időszak, amikor a várakozás
meghaladta a négy órát – közölte a rendőrség hétfőn a honlapján. Péntektől vasárnapig csaknem 367 ezer utazó használta a Csongrád-Csanád
megyei határátkelőhelyeket, akik több mint 129 ezer járművel lépték át
az országhatárt. Szombaton a röszkei autópálya-határátkelőt használók
száma megközelítette a 49 ezret, legtöbben azonban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyet vették igénybe ezen a napon, ahol több mint
51 ezer utas jelentkezett átlépésre. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőrfőkapitányság a szerb és a román társszervekkel együttműködve az átkelőhelyeket szükség szerint teljes kapacitáson működtette.
A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási
időkről a http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon,
valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció
segítségével tájékozódhatnak az utazók. (MTI)

Kovács Kornélia és Varga László
Ötvenéves általános iskolai osztálytalálkozót tart
az 1956-ban született nemzedék
augusztus 21-én a Gulyáscsárdában.
Érdeklődni Zakinszki Arankánál a 063/65-54-89,
Magyar Évánál a 064/31-47-026 és
Varga Dujmovics Juditnál a 063/15-10-254-es telefonon.
Lenti képeinkhez: Tovább épülnek Temerinben a tömblakások,
ugyanis egyre többen érdeklődnek lakások vásárlása iránt. A J. J. Zmaj
utcában három telken épül a képen látható tömbépület, amelyben több
lakás és üzlethelyiség kap majd helyet. Háromemeletes lesz, a negyediken
padláslakásokat alakítanak ki, a földszinten pedig üzlethelyiségeket.
Ugyanebben az utcában lebontották a volt Szkenderovics-féle házat, ahol
a belgrádi Univest épít majd tömblakásokat. Ott
is megkezdődtek a munkálatok, egyelőre a pincét ássák, ahol garázsok kapnak helyet.

Változó utcakép

A volt Szkenderovics-féle ház
telkén az alagsort ássák
2021. augusztus 5.
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Az újrakezdés, a nehézségek leküzdése és a vállalkozások talpraállítása
a legfőbb célja a nemrégiben Mezőkövesden megtartott Kárpát-medencei
Magyar Vállalkozók Találkozójának, amelynek néhány éve már temerini
résztvevője is van. Guci Adrianna, a közel tíz éve működő Katarina varroda
tulajdonosa tavaly kapott először meghívást a kárpát-medencei magyarságot összefogó rendezvényre, azonban a járványhelyzet és a határlezárások
miatt akkor online formában tartották meg.
Lapunknak elmondta, az idei kétnapos eseményen zömében a motivációszerzésre, az újrakezdésre és a fókusz megtartására összpontosítottak.
– Délelőttönként előadásokon vettem részt, amelyeken sikeres cégek
vezetői osztották meg tapasztalataikat, délután pedig ún. mentorálásokat
tartottak, ahol személyes kérdéseket is feltehettünk a szakembereknek,
ide bárki csatlakozhatott. Az estéket beszélgetésekkel, kapcsolatépítéssel
töltöttük. Sajnos, ilyen tekintetben nem nehéz dolgom volt, hiszen a résztvevők közül szinte senki sem tevékenykedik hozzám hasonló területen.
Ezzel ellentétben az előadásokon nagyon sok hasznos ismerettel gazdagodtam, amit remélhetőleg, később át tudok majd ültetni a mindennapokba,
magyarázta a fiatal vállalkozó.
Guci Adrianna 2015 óta vezeti az öt munkást alkalmazó, konfekció
varrással foglakozó vállalkozást. Mint mondja, ez óriási felelősséggel jár,
hiszen mindent egyedül kell megszerveznie. Szeretné a jövőben bővíteni
ismereteit, szakmai téren tapasztalatokat szerezni. Véleménye szerint ilyen
szempontból is hasznos volt a mezőkövesdi találkozó. A koronavírusjárvány gazdasági következményeit más vállalkozókhoz hasonlóan ők is
megérezték, több időnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy minden visszatérjen
a régi kerékvágásba, tette hozzá a Katarina tulajdonosa.
ácsi
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Húszezer dinár a nyugdíjasoknak
Jövő februárban, legkésőbb március elején minden nyugdíjas húszezer dinárt kap az államtól, előtte pedig több mint öt százalékkal emelkednek a nyugdíjak, jelentette be vasárnap este Aleksandar Vučić szerb
elnök. A második negyedévben 13,4 százalékos növekedést ért el az ország gazdasága, s az előző és az idei évet összevetve, hatszázalékos lesz
a GDP-növekedés, nyilatkozta Vučić az RTS-nek.
A nyugdíjasoknak szeptember 22-ig folyósítják a megígért ötven eurót, november közepén a 30 eurót, amit a többi polgár is megkap, majd
pedig az év végéig mindenki kap még húsz eurót, mondta az államfő.
Vučić a minimálbér növekedéséről is beszélt. Az elképzelés az, hogy a
minimálbér 35 012 dinár legyen, vagyis több mint 300 euró.
(RTS, FoNet)

Jégelhárító Szőregen

Varga Z. felv.

Vállalkozók találkozóján

Mintegy 17 millió euró tartományi beruházással egységesítik
és automatizálják a vajdasági jégvédelmi rendszert. Szőregen
a régi birtokon épült fel a képen látható rakétakilövő állomás,
amely része e rendszernek.

TEMERINI ÚJSÁG

2021. augusztus 5.

Akik itthon nyaralnak
A nyár nem múlhat el élmények nélkül. A tengerpart és az utazás sok örömet
tartogathat, de nem mindenki mer útnak indulni a járvány okozta helyzet miatt.
Szerencsére itthon is nagyon sok lehetőség kínálkozik a kikapcsolódásra. Legutóbbi számunkban olyan olvasókat szólaltattunk meg, akik a járvány ellenére is útnak
indultak. Most azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a többiek hogyan töltik az év
legforróbb hónapjait.
M. Á: – Az idén úgy határoztunk, hogy itthon itthon töltjük a nyári szabadságot. Augusztöltjük a szabadságot. Tengerre nem megyünk, de tusban bővül a családunk, és már nagyon
megtörténhet, hogy a nyár végén még jut időnk várjuk a kistestvér érkezését. Értelemszeegy néhány napos pihenésre is. A forró nyári na- rűen számunkra most a babavárás és a képokban igyekszünk egy kicsit kikapcsolódni. A szülődés jelenti a legnagyobb izgalmat. A
környező településeken nagyon sok szép és kel- hétvégéket szinte mindig a „Gyöngyszigelemes fürdőhely található. Szívesen látogatjuk ten” töltjük. Nagyon szeretjük a természetet
meg a medencéket, de a Holt-Tisza partján, a és a nyugalmat, ami ott körülvesz minket.
„Gyöngyszigeten” is nagyon jólesik a felfrissülés, Ott együtt van a család és kipihenjük a fáraahol a természet csendjét és nyugalmát élvezhet- dalmakat is. Bízunk benne, hogy a járvány
jük. Középiskolás lányunk a barátaival is eljár szó- gyengülni fog, és nyugodtabban telnek majd
rakozni, medencézni, neki a korabeli fiatalokkal a napjaink. Talán jövőre a határátlépés is
eltöltött idő jelent igazi kikapcsolódást. A fiunk egyszerűbb lesz, és akkor már négyesben
pedig vasárnap óta táborban van, Ómoravicán. indulhatunk el nyaralni valamelyik tengerElmondása szerint jól érzi ott magát, és remél- partra.
K. B: – Az idei nyarunk a tavalyihoz képest
jük, hogy élményekkel érkezik majd haza. Úgy
érzem, hogy a járvány semmiben sem korlátoz sokkal szabadabban telik. Úgy döntöttünk, hogy
bennünket, főként, mivel nincs tervben ország- nem megyünk tengerre, hanem medencézni fogunk és bejárjuk a környéken található gyerekbahatáron kívüli úticél.
T. R: – Megegyeztünk a férjemmel, hogy rát medence központokat. Szerencsére, az időjárás

Cserkésztábor
a Fácánosban
A temerini cserkészek július utolsó hetében szervezték meg csapattáborukat a helyi Fácánosban. A nyári cserkésztábor lényege, hogy
a cserkészcsapatban működő őrsök gyakorlati tudásra tegyenek szert,
illetve erősíteni a csapatszellemet és egységet. A táborban mind az öt
korosztály képviseltette magát: a kiscserkész és cserkész korosztály
a táborozókat képezte, a kószák és a vándorok készítették és megvalósították a programot, míg a felnőtt cserkészek a szállításért, élelmezésért és beszerzésért feleltek.
A 36 táborlakó a Pán Péter kerettörténetet élte át. Sohaországba
érkezve a családokba szervezett cserkészeknek saját odukat kellett
kialakítaniuk, ahol kényelmesen tölthetik el a mindennapokat. A

is kedvez nekünk, mert a nagy hőség miatt máshoz
nincs is kedvünk, mint jókat fürödni. Emellett,
ahogy a gyerekek nőnek, mind nagyobb szükségük van az új élményekre. A medencézés mellett
nagyon élvezik a természetben való tartózkodást,
így a szabadságunk második felében Közép-Szerbiába utazunk vízeséseket csodálni. Én már májusban jártam ezeken a helyeken, és a gyerekek
örömmel hallgatták a beszámolómat. Most nekik
is megmutatjuk.
L. D: – Számunkra a nyár azonos a vízparton töltött idővel és pancsolással. A
család minden tagja szereti a természetet, ezért amikor csak lehetőségünk nyílik,
igyekszünk ellátogatni a Gyöngyszigetre
vagy a Jegricska partjára. Sokat fürdünk,
horgászunk, és jókat szórakozunk. Az idén
nem utaztunk el a tengerparta, de minden
lehetőséget megragadunk a kikapcsolódásra. Szeretjük a társasági életet, főként,
ha a gyerekek és a felnőttek is közösen
szórakozhatnak. Szerencsére, bőven kínálkozik ilyen lehetőség és program. Noha a
járványt ismét egyre gyakrabban emlegetik,
bízom benne, hogy már nem lesz olyan erős
hullám, mint korábban. Nyugodtabban búcsúzhatunk el a nyártól és a vakációtól, és a
gyerekek is visszatérhetnek az iskolapadba
úgy, mint a járvány előtt.
T. D.

családoknak ügyességekben, leleményességben és cserkésztudásban adtak számot nap mint nap. Vigyázni kellett a Krokira, aki éjjelnappal járva Sohaországot az elhagyott tárgyakat ette meg, amit csak
próbával lehetett visszakapni. A táborlakók találkoztak a Darling
családdal, indiánokkal, Hook kapitánnyal és kalózaival, sellőkkel és
Csingilinggel, akikkel együtt élték meg Sohaország varázsát. A családok építkeztek, főztek, játszottak, vizeskedtek, énekeltek, tréfálkoztak, színészkedtek, tábortűzeztek, meseerdőben vettek részt és még
sorolhatnánk tovább.
A táborozás céljait sikerült elérni és egy tartalmas és élményben
gazdag hetet biztosítani a cserkészeknek. Köszönet a cserkészvezetőknek, akik szabadidejüket nem sajnálva megvalósították a csapattábort. Köszönettel tartozunk a Fácán Vadászegyesületnek a táborhelyért, Temerin Önkormányzatának, a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a
Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért.
HU

A Cserkésztábor résztvevői
2021. augusztus 5.
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Előbb kellett volna és nem így
Kovács Frigyes véleménye a Tanyaszínházzal
kapcsolatban történtekről
– A Tanyaszínház ki akarja nőni magát. De
nem nőheti ki önmagát soha, és tudomásul kellene venni mindazoknak, akik csinálják, hogy ez
nem a csúcsművészet, itt nem önmegvalósítani
kell a mindenkori alkotóknak. A Tanyaszínház
nem kőszínház (az a színház, amely az előadások
bemutatására alkalmas állandó épülettel, játszóhellyel rendelkezik – a szerk. megj.) nem művész színház. Azt is tudomásul kellene venni, hogy
mi bekéredzkedünk ezekhez az emberekhez, és
ha kedvesek vagyunk, akkor szívesen fogadnak.
És akkor ott mi bolondozunk, mulattatunk, tanítunk, de nem kioktatunk, aztán hagyjuk őket
békén. Ne akarjuk őket mindenáron valami ellen
lázítani, és ne beszéljünk olyan nyelven, amit nem
értenek. Ne egymásnak csináljuk ezeket az előadásokat, ne a saját köreinknek. Azt is tudomásul
kellene venni a fiataloknak, hogy nekik le kell
tudni ülni ezekkel a falusi emberekkel beszélgetni, a helyi falusi kocsmában nem leereszkedve
hozzájuk, hanem egyenlő partnerként kezelve
őket. Szót érteni velük és termékeny beszélgetést
folytatni. És ez így kellene, hogy történjen a Tanyaszínházban is, mert a Tanyaszínház előadása
is egy párbeszéd kell, hogy legyen a nézőtér és a
színpad között. Nem arra gondolok, hogy legényest kell járni, és árvalányhajat lengetni, meg
magyar nemzeti öntudatot építeni. Nem kell, az
nekik anélkül is van. Mesét kell mondani nekik
– és nem tündérmesét, de olyat, aminek katarzis
a vége. Azt is tudomásul kell venni, hogy nem
lehet korhatárosítani egy tanyaszínházas előadást, ahová a hatéves is eljön. Olyan előadások
kellenek, hogy az mindenki ünnepe legyen, és
nagyon át kell gondolni, hogy mit tűzünk műsorra. Mert a hatéves és a kérges tenyerű, más

Kovács Frigyes

színházat sose látott parasztember is nézi, aki
nem hülye, csak színházilag nem művelt, de
egyenes gondolkodású és bölcs. Nem kell olyan
dolgokat lenyomni a torkán, ami nem neki való.
Ott van persze a nézők között a városi, a színházi vájtfülű értelmiségi is, de az ne a magas
művészetet keresse.
• Zavarja a falusi embert a káromkodás a színpadon?
– Nem zavarja, ha érzi, hogy neki és róla
szól az előadás, ha önmagát vagy a szomszédját
hallja vissza. Ha a káromkodás nem öncélú.
• Önnek tetszett az előadás?
– Nem tetszett, de ezt avatatlan olvasó elé
becstelenség lenne kitárni. Majd elmondom
azoknak, akiket érint.
• Most veszítette el a nézőt a Tanyaszínház, ezzel a darabbal, vagy már korábban megtörtént ez?
– Már régen elveszítette, csak akkor a következő rendező megtalálta, aztán a rákövetkező megint elveszítette a kapcsolatot. Mert
az egyik érezte a közeget, a másik pedig nem.

Egy-két szaftos mondat
talán még elmehet
Temeriniek a Tanyaszínház által
játszott darabokról
A Tanyaszínház körül történt események vegyes érzelmeket váltottak ki az emberekben, többen a közösségi médiában mondták el
véleményüket. Megkérdeztünk néhány helyi lakost arról, mit gondolnak az idei turné leállításáról és magáról a darabról, vagy akár a
Tanyaszínház eddigi műsorpolitikájáról.
R. R: – Szomorúnak és felháborítónak tartom, hogy a politika beleszól a
“színházcsinálásba”. Azt, hogy egy-egy előadás milyen értékeket képvisel, milyen a rendezés, a színészi játék, bízzuk rá a kritikusokra, színházi szakemberekre. Azt viszont, hogy a látott előadás tetszik- e vagy sem, azt mindenki maga
eldönti, de senkinek nincs joga betiltani azt. Nem a tulajdona a Tanyaszínáz,
nem felettese a társulatnak, még akkor sem, ha közpénzben részesül.
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Kovács Frigyes (Tornyos, 1955. február
20.) Jászai Mari-díjas színész-rendező, tanár,
több délvidéki színház megalapítója, köztük
a Tanyaszínházé is.

Az a helyzet, hogy a Tanyaszínházzal nem lehet
megbukni, mert a falusi ember a vendégével
szemben elnéző, megbocsátó. Sokáig tűrték, de
most kaptak egy helyzetet, ahol elmondhatják
a véleményüket.
• Közbe kellett avatkozni, de ez volt a
megfelelő módszer?
– Nem ez volt a megfelelő módszer, mert a
politika egyben erőfitogtatás is. Hamarabb kellett
volna és más módon, ami nem beavatkozásnak
tűnt volna, hanem párbeszédnek. Az, hogy a pénzelőnek van elvárása, az természetes, csak azt
nem bunkósbottal kell tudomására adni a másik
félnek. Jómagam is sok alkalommal próbáltam
politikusokkal tárgyalni, de sosem értettük egymást. A régiekkel sem, a mostaniakkal sem.
• Vissza tud-e találni a Tanyaszínház
a nézőhöz? Hogyan?
– Itt most mindenkinek be kellene venni a
nyugtatót, venni egy nagy levegőt és elkezdeni
tárgyalni. A politika azt remélte, hogy az új vezetés majd arculatot vált, de erre még csak idejük
sem volt. Aki a Tanyaszínházban huzamosabb
időt eltöltött, annak kellene, hogy legyen egy
koncepciója, hiszen minden színházban dolgozó ember fejében van egy színház. Ami a legfontosabb, hogy alázat kell a vendéglátók felé. Mi
beletenyereltünk a falusiak világába, otromba
módon. Százszor aláhúzom, hogy nem lehet úgy
kezelni a Tanyaszínházat, mint egy kőszínházat,
mert ez egy más műfaj. A mindenkori Tanyaszínház előadásának a rendezője, pedig kell, hogy
tudjon lovat rajzolni, katarzissal végződő előadást
létrehozni, kell, hogy ismerje a közönségét.
Tómó Margaréta interjúja a
Szabad Magyar Szóban

R. Cs: – Az előadást nem láttam, de minekután ekkora méretű kavarodást okozott, mindenképp meg fogom nézni. Az utóbbi időben
egyre trágárabb a beszéd a színdarabokban, így nem is tekintettem
meg őket. Úgy tartom, hogy egy-két szaftos káromkodás elmegy, itt
azonban ez már nagy méreteket öltött. Ezzel párhuzamosan azon a
véleményen vagyok, hogy az ilyenfajta tiltás nem a legszerencsésebb
döntés az MNT részéről, hiszen ha ezt meg akarták lépni, akkor mindjárt az elején kellett volna, miután látták a szövegkönyvet. A megoldást a jobb kommunikációban látom, illetve abban, hogy szólni kellett
volna előre, hogy egy olyan előadás készült, amely láttán a gyerekkel
kilátogató szülők és nagyszülők kellemetlenül érezhetik magukat.
Sz. S: – A tanyaszínházas előadások a vajdasági magyarság számára mindig jelentős eseménynek számítottak. Emlékszem, hogy
kiskoromban minden előadásra elvittek a szüleim. Amikor csak tehettem, megnéztem az előadásokat. Nagyon sajnálom, hogy elmarad
a turné folytatása, talán valamelyest pótolják az űrt azok, amelyeket
Kavillóban tartanak meg.
P. Cs: – Meglep, hogy az MNT a Tanyaszínház támogatójaként
vakon belemegy abba, hogy ilyen és hasonló előadások létrejöttét
támogassa, valamint, hogy nem kéri számon azt, hogy milyen da-
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Elfogytak a mesterek
Egy jó szakember akár havi
kétezer eurót is megkereshet
A jó mester aranyat ér, tartja a mondás. De a jó mestert meg is kell
fizetni. Ez sokáig nem így volt, de most elértünk oda, hogy a jó szakemberek hiánya miatt megnőtt ezeknek az embereknek a bére Szerbiában. Egy
jó mester akár 2 ezer eurót is megkereshet havonta. Nem Nyugat-Európában, hanem Szerbiában. Goran Rodić, a Szerbiai Építésügyi Kamara tagja
a Novosti c. napilapnak elmondta: a szakemberek hiánya kihatással lesz az
infrastrukturális rendszerek és a lakóépületek fenntartásának költségeire,
amelyeknek egy részét kénytelenek lesznek a polgárok fizetni.
Egyre több olyan hirdetéssel találkozhatnak a polgárok, amelyekben
tapasztalattal rendelkező, jó minőségű munkát végző szakembert keresnek,
és olyan fizetést kínálnak cserébe, amilyenről sokan csak álmodhatnak. A
hirdetések szerint a sürgős esetekben is riasztható vízvezeték-szerelők havi
bére ezer és kétezer euró között mozog, míg a villanyszerelők, festők, kőművesek és hegesztők számára is az átlagosnál magasabb fizetést ígérnek,
amely általánosságban 60 és 120 ezer dinár között mozog.
Mivel sok itteni szakember külföldön próbál szerencsét, ez oda vezetett,
hogy Szerbiában hiány keletkezett egyes szakmai profilokból, a munkaadók
pedig egyre nehezebben találnak szakképesítéssel rendelkező munkaerőt,
ezért is ígérnek magas fizetést. Az egyik vállalat hirdetésében az áll, hogy vízvezeték-szerelőt keres, a havi bér pedig 240 ezer dinár. Đorđe Živadinović,
az említett vállalat vezetője azt mondta, hogy ez az összeg a lehetséges bér,
de az állásinterjú alkalmával felmérik a jelentkező lehetőségeit.
„Jó minőségű munkát végzünk, keresettek vagyunk, igen sok ügyfelünk
van, most idényjelleggel sok munka van, így lehetőségünk van magasabb
bért fizetni”, emelte ki Živadinović és hozzátette: a foglalkoztatott esetében
nagyra értékelik a szakértelmet, a tudást és a teljesítményt, vagyis aki egy
nap több sürgős helyzetet tud megoldani, annak értelemszerűen a bére is
magasabb lesz.
„Egyetlen egy igazi mester sem fog aprópénzért dolgozni. Azok, akik
itt maradtak Szerbiában, olyan béreket akarnak, mint amilyenek KözépEurópában, Csehországban, Szlovákiában vagy Szlovéniában vannak. Kitaníttattuk a szakembereket, de nem törődtünk velük. A munkások külföldre vándoroltak a magasabb bérek, a jobb munkakörülmények miatt,
és most ennek isszuk meg a levét. A jelenlegi helyzetben a szakember az
úr, az ügyfél pedig a proletár”, magyarázta Goran Rodić, a Szerbiai Építésügyi Kamara tagja.
Szerinte a legnagyobb problémát az infrastrukturális rendszerek és a
rab készül. Számomra nem kérdés, hogy ez a darab semmilyen
tekintetben sem üti meg a mércét. Tele van trágár beszéddel, istenkáromlással. Meglep, hogy keresztény közösségként ez ellen
korábban nem emeltük fel a hangunkat. Nem vagyok szakértő,
de színházkedvelő igen, a probléma viszont nem újkeletű. Az
Újvidéki Színházban is nagyon sok hasonló előadás kerül színre. Olyan kis közösség számára, mint amilyen a mienk, ez nem
elfogadható. Örömmel töltene el, ha a művészek, kulturális tartalmak megjelenéséért felelős személyek megújulnának lélekben
és visszatérnének a valódi értékekhez.
Á. I: – A Tanyaszínház már néhány éve nem a Soltis Lajos által
megálmodott szerepét tölti be. Nem vagyok az alternatív színházak
ellen, nekik is helyük van a nap alatt, viszont jó volna, ha a Tanyaszínház megőrizné eredeti küldetését, hogy faluról falura látogatva
azon korosztály számára terjessze a kultúrát, amely nehezen jut el
a színházba, és vágyik a nevetésre, a humorra. A téma kapcsán
követem a hozzászólásokat, cikkeket, Kovács Frigyes (lásd a bal
oldalon levő interjút– a szerk megj.) írása pontosan rámutatott a történések élére.
Ádám Csilla
2021. augusztus 5.

lakóépületek fenntartása körüli munkák jelentik majd, mint amilyenek az
utak, az alagutak, a közvilágítás, a liftek, a vízellátás, a csatornarendszer,
az elektromos berendezések és légkondicionálás karbantartása. A szakemberek, akik itt maradtak, jobb fizetést érdemelnek, vagyis a szolgáltatásaik megdrágulnak majd, ezzel együtt pedig a karbantartási költségek
is, amelyek egy része a polgárokat terheli majd.

Több mint 100 ezer munkásra lenne szükség
A szerbiai építőipari vállalatokban jelenleg megközelítőleg 60 ezer
munkásra lenne szükség, de ha szemügyre vesszük a társadalmunk
összes igényét, akkor ennek a számnak a duplájáról is beszélhetünk,
mondta Rodić.
„Éppen ezért a különböző munkák elvégzésére, a világ különböző
pontjairól alkalmazunk embereket, többek között Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából, Romániából, Bulgáriából, Pakisztánból,
Indiából és Törökországból. Ezek többnyire betanított, és nem szakképesítéssel rendelkező munkások”, mondta Rodić.

Ugyanazok a gondok
A szakemberek hiánya miatt sok szerbiai háztartásban akár hónapokig is kénytelenek várni, hogy nagyobb munkálatokat végezzenek el a házon vagy a lakáson. Hasonló a helyzet Németországban,
a német média arról ír, hogy az országban nagyon nagy a kereslet a
szakmunkások, főként a vízvezeték- és a villanyszerelők iránt. Egyes
esetekben olyan sokat kell várni egy szabad időpontra, hogy számos
sürgős munkát a tulajdonosok saját maguk végeznek el. (Novosti)
E heti receptünk

A női szeszély!
Nagymamám kedvenc süteményeinek egyke volt a női szeszély. Ünnepnapokra rendszeresen, de évközben is gyakran sütötte. A sütemény
legfontosabb hozzávalója mindenképpen a házi sárgabaracklekvár volt.
Nagymamám minden évben főzött sárgabarackból és szilvából lekvárt,
amelyet a gölöncsérnél vásárolt, festett, lakkozott, füles és nagyobb méretű
cserép bögrékben tárolt. A lekvárok íze mindig fenséges volt. Egy szelet
kenyeret is „feldobott”, nem beszélve a süteményekről. A másik lényeges
hozzávaló a szabadtartásban nevelt, az udvarban kapirgáló tyúkok tojta
friss tojás volt. A receptet édesanyám receptes füzetében találtam meg.
Hozzávalók a tésztához: 28 dkg liszt, 14 dkg zsír, 4 tojássárgája,
csipet só, 1 dkg élesztő, 2 evőkanál cukor, 3 evőkanál tejföl, fél csésze
tej, reszelt citromhéj.
Az élesztőt belemorzsoljuk a tejbe és jól elkeverjük. A szobahőmérsékletű zsírt habosra keverjük
a tojások sárgájával, a cukorral és a tejföllel. Az átszitált lisztben elkeverjük
a csipet sót és a reszelt citromhéjat, majd hozzáadjuk
a tojássárgás masszát és végül az élesztős tejet. ÖsszeNagymamám cserép bögréi
gyúrjuk jó könnyű tésztává,
amelyet beleteszünk egy közepes méretű, kizsírozott és kilisztezett tepsibe.
(A tészta állagát tejjel tudjuk beállítani). A tésztát kelni hagyjuk (nagymamám receptje szerint 2 óra hosszáig), majd előmelegített sütőben 170
fokon készre sütjük. (nagymamám még kemencében, majd a tüzelős
sparhelt sütőjében sütötte a kalácsokat, süteményeket, ezért „lassan”
sütötte). Kivesszük a sütőből és a kész tésztát megkenjük baracklekvárral, meg a 15 dkg cukorral felvert 4 tojásfehérje kemény habjával. Vis�szatesszük a sütőbe és megszárítjuk a hab tetejét. Kicsit hagyjuk hűlni,
majd vizes késsel kockázzuk fel és hagyjuk a tepsiben kihűlni.
mcsm
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Most a tanító néni válaszol
Kovács Erzsébet ny. pedagógus vall életútjáról (1.)
Most, ahogy szemben ülök a 94.
életévében járó Kovács Erzsébet ny.
pedagógussal, a tanítónénimmel, különös érzés jár át. Számomra ugyanis
ő volt a tanító megtestesült személye.
Nem csak oktatta, nevelte is a temerini
általános iskola 1951/52-es tanév I.
c osztályának kisdiákjait és persze a
többieket is. Ezúttal a szerepek kissé
megváltoztak: én kérdezek és a tanító
néni felel.

Jenő volt a tanítónk, hetvenketten voltunk az
osztályban fiúk és lányok vegyesen. Elfértünk
egy teremben.
Hat nagy, deszkapadlós teremben folyt
a tanítás. Hetente lekenték, amitől mindig
olajszag volt a teremben. Télen nagy vaskályhával fűtött az iskolaszolga. Néha óra közben
is bejött szénnel megrakni a kályhát. Később,
amikor már nagyobbak voltunk, a ravaszabb
fiúk néha meglazították a kályhacsövet, hogy
a kályha jól befüstölje az osztálytermet, ami-

Kovács tanító néni az 1971-es születésű tanítványaival. Felső sorban balról jobbra:
Vegyelek Csongor, Úri Éva, Ferenci Kornélia, Béres Ibolya, Lukács Rózsa, Lukács
László, Bollók Róbert, Komiszár József. Ülnek: Ökrész Ibolya, Micsutka Melinda,
Varga Ildikó, Fehér Ildikó, Lakatos Erika és Kiss Angéla. Guggolnak: Németh
Árpád, Varga Róbert, Lukács Rudolf, Szejler Attila és Kovács Zoltán.

Mi családunk is prekoszi volt, mondom, az
akkori Lenin, a mai Pašić utca déli részén laktunk, közel Kovácsékhoz, János bácsihoz és Kató
nénihez. Ismertük Erzsikét, a lányukat is. Tőlük
hordtuk a friss, finom tejet. Kató nénitől gyakran
kaptam is egy pohárral, hogy legyen erőm hazavinni a megtöltött kannát. Erzsike néniről már
tudtuk, hogy tanító néninek kell szólítanunk, és
hétéves koromtól, amikor elsőbe indultam, már
azt is, hogy ő lesz a tanító nénim.
– Engem akkor helyeztek Temerinbe. Az
1951/52-es tanév I. c. osztálya 47 tanulójával
indultam, az 1944-ben született generáció egynegyedével, közöttük te is ott voltál. Ez volt az
első temerini osztályom, amelyiket négy éven
át tanítottam.
• Az iskolai oktatásban a járvány miatt
az utóbbi két évben rendkívüli változások
történtek: új oktatási rendszer, oktatásmód alakult ki. A tanító néni emlékezetében hogyan él a 86 évvel ezelőtti iskolába
indulása?
– 1935-ben, 86 évvel ezelőtt indultam a
hat osztályos iskola első osztályába. Szvacsek
8

pen kihímeztem. A többi lány is általában
hasonlóan kézimunkázott. A fiúk pedig faragcsáltak.
• Nehéz volt-e akkor az iskolatáska?
– A mi „iskolatáskánk” egyáltalán nem hasonlított táskára: nem volt sem tolltartónk, sem
füzetünk. Palavesszővel írtunk a palatáblára,
amihez szivacs volt kötve, azzal töröltünk, javítottunk. Mivel a palavessző könnyen eltört, volt
belőle tartalék. A tanteremben a számoláshoz
az ott levő nagy golyós számolót használtuk. De
mindenkinek volt saját számolója, amit odahaza
és az iskolában a helyünkön használtunk. Érdekességként megemlítem, hogy férjem kisiskolás
osztálytársam volt.
• Mit szóltak a szülei a pályaválásztásához?
– Nem volt ellenvetésük, noha a gyerekek kitaníttatása nem volt olcsó mulatság. A szüleim kétkezi munkások voltak, idénymunkákban dolgoztak,
és az így megkeresett pénzüket arra gyűjtötték,
hogy én továbbtanulhassak. Édesapám azt mondta, azért taníttatna, hogy nekem ne kelljen olyan
nehéz munkákat végeznem, mint nekik. Amikor
ők elmentek napszámba, nagymamám felügyelete
alatt maradtam, de már 4-5 évesen is otthon meg
kellett csinálnom azt, amivel megbíztak. Még azzal
is, hogy a tehenet kivezessem a barán túli gyepre.
Említetted a tehenet, a friss tejet, amit tőlünk hordtatok ti is, meg mások is, a felmaradtat én vittem
el az utca elején lakó tejeskofához.
A sikerrel elvégzett hatosztályos általános után
1941-ben a polgári iskola harmadik osztályában
folytattam. A negyedik után, 1943-ban a zombori
magyar tanítóképző következett. Tanulmányi eredményemnek köszönhetően délvidéki kedvezményben részesültem: szüleimnek nem kellett teljes
díjat fizetniük a Miasszonyunk Nevelőintézetnek
a bentlakásért. Az első osztályt sikeresen elvégeztem, közben véget ért a háború. Az elvégzett első
osztályt elismerték és 1945-ben beíratkozhattam
a Szabadkai Tanítóképző második osztályába. Ez
az iskola valamelyest más volt, mint a korábbi, de
minden évet időben befejeztem és 1949 nyarán
tanítói diplomát szereztem.
-aJó(Befejező része következik)

nek következtében a következő óra szellőztetéssel ment el, és megúsztuk a feleltetést. A
tanítás reggel 8 órakor kezdődött és délben
mentünk haza. Uzsonna az volt, amit magunkkal vittünk, leginkább csak zsíroskenyér
vagy alma.
• Milyen tantárgyak szerepeltek az
órarendben?
– A tanítók feladata az volt, hogy A
megtanítsanak bennünket írni, olvasni szobafestő és gipszkartonozó
és számolni. Ez volt
a legfontosabb. De
volt még ének-, rajz-,
A munkatapasztalat előny,
torna- és kézimunkaóránk is. Legjobban
kezdés azonnal.
rajzolni és énekelni szerettem. A kézimunka például abból
állt, hogy édesanyám
egy vászondarabra rajzolt egy virágot, és én
azt az iskolában szé-

MOL-ELEKTRIK

munkatársakat keres.

Érdeklődni: 069/30-38-319

TEMERINI ÚJSÁG

2021. augusztus 5.

A temerini lapkiadás történetéből

túrák is színesítették. A folyóirat több témakört
érintett, melyeken belül a zöldség, gyümölcs,
szőlő, bor és pince, szeszfőzés, gyógy- és fűszernövények, díszkert, üvegház, fólia, szántóföldi
A három sorozatban megjelent Temerini Újság (Lang-, Magyar Szó, Dujmovics- növénytermesztés, szarvasmarha, sertés, kecsféle), a Market Extra és a Vajdasági Hírnök ismertetése után, ami korábbi lapszáma- ke, juh, tej, sajt, házinyúl, szárnyasok, prémes
inkban történt meg, most a Jó Gazda című kiadvány rövid történetét adjuk közre. A állatok, méhészet, kutya, macska, díszállatok is
Temerini Újság nyomdájában napvilágot látott lapok történetének bemutatása során helyet kaptak. Az utolsó oldalakon, de az évek
kiemelt helyet foglal el ez a folyóirat, havilap, amely mintegy tizenhat éven keresztül folyamán már a lap más részein is reklámokat,
szolgálta elsősorban a mezőgazdasággal, állattenyésztéssel és kertészkedéssel fog- hirdetéseket és apróhirdetéseket is találhattak
az olvasók. Ezek is nélkülözhetetlen részeit kélalkozók tájékoztatását és szakmai informálását.
pezték a folyóiratnak, hiA lap a Magyar Szó heti mellékletekent megA folyóirat fenntartását
szen a lapszámok eladása
jelent Föld Népe című kis újság megszűnését kö- és sikeres működését hámellett a hirdetések közvetően létrejött tátongó űrt volt hivatott betölteni. rom alappillérre helyezték,
lése jelentette az egyik fő
Noha a tartomány magyar ajkú lakosságának je- nevezetesen: „Az egyik az,
bevételi forrást.
lentős része földműveléssel és állattenyésztéssel hogy hozzáférhető áron
Az idők azonban válfoglalkozott, a Föld Népe után nem állt rendelke- és jó szaklapot készítsen
toztak. Az Internet egyre
zésre az igényeiket kiszolgáló szaklap.
valaki, olyant, amilyent
inkább terebélyesedett, a
A magát „Jugoszláviai magyar mezőgazdasági az olvasó szívesen vásámezőgazdasággal foglalkoés környezetvédelmi folyóirat”-ként meghatározó rol. (…) A másik, hogy
zó lakosság elöregedett, a
kiadvány első száma 1997 márciusában jelent az új lap legalább 3000
fiatalok nemigen mutattak
meg a Temerini Újság nyomdájában, ahonnan példányban elkeljen. A
érdeklődést az iránt, amia Koroknai házaspár, Károly és Bella terjesz- harmadik: ha minimális
vel a szüleik foglalkoztak,
tők révén Vajdaság minden szegletébe eljutott a biztonsággal is, de lehesaz elvándorás folytatódott,
gazdákhoz, a kiskerttulajdonosokhoz és a kiste- sen dolgozni és kalkua földműves kistermelők
nyésztőkhöz. Az újraindítás ötletgazdája és nagy lálni. Hogy a helyzet kimunkáját mindinkább a
pártolója dr. Miavecz Márton helyi állatorvos, számítható legyen. (...)”
nagyparcellás megműveújságíró, az említett Föld Népe szerkesztője volt. A lap elsősorban „a saját
lés váltotta fel.
A szervezési, szerkesztési és nyomtatási felada- portáján kertészkedő vagy
A szaklap eladott péltokat kezdetben Dujmovics György, később má- állatot tenyésztő átlagemdányainak
száma fennálA Jó Gazda folyóiratának
sok, például a magyarkanizsai Juhász Marjanov bernek íródik. Időszerű és
lásának
utolsó
éveire leelső számának fedőlapja
Erzsébet végezte.
hasznos gyakorlati tanácsökkent ugyan, de még
Az ofszet ívnyomású, fehér papíron és színes csokkal, útmutatásokkal, kezdőknek ötlettel, így is sokan ragaszkodtak hozzá. Végül a kiadó
címoldallal megjelenő A4-es formátumú folyóirat, haladóknak jó szakcikkekkel, természetked- 2012 júniusában kellő nyereség és működtetéminden hónap végén jelent meg, a későbbiekben velőknek, környezetvédőknek, szakember- si keret hiányában kijelentette és megszüntette.
ez az időpont az első, majd a második hétre te- nek pedig publikálási lehetőséggel igyekszik Ezzel pedig ismét egy hiányzó űr keletkezett a
vődött át. Az első lapszám négyezer példányban szolgálni. (…)”
mezőgazdaság és állattenyésztés témájának kekészült, amelyben a szerkesztők a következőA Jó Gazda oldalain évről évre olyan szak- retein belül, amelyet azóta sem sikerült maraképpen foglalták össze a folyóirat jelentőségét és emberek tették közzé hasznos tanácsokkal el- déktalanul pótolni.
elsődleges céljait: „(…) Hosszabb vizsgálódás látott és magas színvonalú eredeti cikkeiket,
Fúró Dénes
után úgy mértük föl, hogy egy ilyen tárgyú mint dr. Berényi János, Bosznai Győző,
újság iránt mindenképpen lenne érdeklődés, dr. Bagi Ferenc, B. Braskó Márta, Burányi
MEGEMLÉKEZÉS
illetve: a kiadvány űrt pótolna. A vajdasági Nándor, Dujmovics Csaba, Gallusz Lásza héten elhunyt
magyar lakosság zöme ugyanis, mint isme- ló, Kajári Ferenc, dr. Könyves Tibor, dr.
retes, mezőgazdasággal és állattenyésztéssel Miavecz Márton, dr. Molnár Imre, Surján
foglalkozik. Vagy azzal is. Akinek meg nem ez Pál, dr. Szecsődi Ferenc, dr. Szűcs István,
a kenyere, a főfoglalkozása, a saját portáján Ternovácz István, Váradi Lóránd és még
az is gazdálkodik. Kertészkedik, állatot tart, sokan mások.
vannak gyümölcsfái, termeszt konyhakerti
A rendszerint 40 oldalon megjelenő szaklap
veteményt, tenyészt sertést, baromfit, nyulat tartalmát érdekesebbnél érdekesebb riportok,
(…) fölsorolni mind lehetetlen lenne, kiderül: valamint különféle hazai, de külföldi szaklapokszinte mindenkit érint ez a lap.”
ból származó cikkek, olykor pedig még karika-

A Jó Gazda folyóirat

A Temerini Újság
megjelenéséhez
pályázaton nyert
eszközökkel
hozzájárul:
2021. augusztus 5.

MRELLA
(VECSERA) Ilona
(1938–2021)
temerini lakosról.

Temerin
Önkormányzata

TEMERINI ÚJSÁG

Kegyelettel emlékezünk azokra,
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat
tul.: LACKÓ Tünde
Népfront u. 52.
Telefonszám: 021/843-079
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VÉGSŐ BÚCSÚ

GYÁSZJELENTÉS

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett unokatestvéremtől

Fájdalomtól megtört szívvel
jelentjük, hogy szerettünk:
édesanyánk, anyósunk,
nagymamánk, dédmamánk,
és rokonunk

Augusztus 3-án múlt három
éve annak, hogy szeretett
férjem, apám, apósunk,
nagyapánk és dédapánk itt
hagyott bennünket.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik
szerettünket

Szeretett férjemtől, édesapánktól, apósomtól, nagyapánktól és fiamtól

GULYÁS Istvánt
(1971–2021)

GULYÁS Istvántól
(1971–2021)

utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a lelkiatyának és a Kókai temetkezési
vállalatnak a temetés megszervezéséért.

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

PRUDOT szül.
MOLNÁR Valerie
(1956–2021)
Az Úrban ő pihenni tért,
és Jézustól kap égi bért.
Most csendben,
békén alszik már,
a sír mélyén új napra vár.
Csak aludjál a gondtalan
csendben. Övezzen hit,
a Krisztusi remény!
Megváltód él,
életét érted adta,
eljön és sírod felett
ő megáll.
Temerin-Franciaország

Drága emléked megőrzi
unokatestvéred,
Ica családjával

Megemlékezés

Nagy szül.
Szilák Rozália
(1931–2021)
augusztus 3-án elhunyt.
Földi maradványait
augusztus 4-én a keleti
temetőben helyeztük
örök nyugalomra.
Szeretetét és jóságát
nem feledjük.
Gyászoló szerettei

id. Ternovácz István
(1939–2018)
A múltba visszanézve,
valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.
Temető csendje,
ad neki nyugalmat.
Szívünk fájdalma
örökre megmarad…
Emlékét megőrizzük!
A Ternovácz család

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett testvérre

Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett testvérre

Mély fájdalommal
búcsúzik tőled
szerető családod

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre,
akik már nincsenek közöttünk

Szomorú szívvel emlékezünk két éve elhunyt vejünkre

TÓTH Ferenc
(1942–2015)

BARÁTH Róbertre
(1970–1991)
Hornyik Józsefre
(1962–2019)
Örök álom zárta le
szemed, megpihenni tért
két dolgos kezed.
Elmentél tőlünk, de nem
vagy messze, szívünkben
maradsz mindörökre.
Emlékét szívünkbe zártuk!
Mama és tata
APRÓHIRDETÉSEK
• Magányos nyugdíjas férfi házvezetőnőt keres. Érdeklődni a Rákóczi
Ferenc utca 183-ban.
• Anyakecskék és gidák eladók.
Telefon: 063/73-82-446.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot,
kályhákat, villanymotorokat, autókat,
elektromos készülékeket, régi ká-
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Valahol távol halljuk
hangodat, de sajnos nem
látjuk kedves arcodat.
Álmok, emlékek, szép szavak,
ez minden ami
a múltból megmaradt.
Emlékek varázsa melegíti
lelkünk, szívünkben
érezzük, soha nem feledjük.
Testvéred, Valéria
és családja
beleket, antikvitásokat, régi pénzt,
képregényt, albumot képecskékkel.
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.:
064/468-23-35.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint
eladó T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és
egy új elektromos rokkantkocsi.
Tel.: 840-439.

BARÁTH Róbertre
(1970–1991)
Oly rég történt,
vagy tegnap talán?
Mindig friss a seb,
ennyi év után.
Távol vagy tőlünk,
de néha oly közel
drága emlék vagy,
egy csillag, mégis
itt vagy velünk örökre.

TÓTHNÉ VARGA Ilona

(1943–2004)
„Ez a föld nem a gyönyörök tanyája, a lelkünk itt csak
iskoláját járja. Ha szenvedni és tűrni megtanul,
szárnyát felölti s mennybe szabadul.”
(Gárdonyi Géza)

Emléküket örökké őrzik lányaik, vejeik és unokáik:
Róbert, Éva, Larissza és Melissza

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nem vagy közöttünk

Testvéred, Icu
és családja
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
de emléked
szívünkben tovább él.

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű
festését vállalom. Telefonszám.:
069/40-74-944.
• Telket, bontani való házat vagy
házat vásárolok 100 ezer euró értékig. Telefon: 064/40-55-431.

TEMERINI ÚJSÁG

Nyugodjon békében!

BALÁZSNÉ
KURILLA Erika
(1966–2019)

Szép emléked megőrzik
keresztszüleid

2021. augusztus 5.

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú 30 éve, hogy elvesztettem szeretett fiamat

Unokatestvéremtől

Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk szerettünk

Két éve távozott tőlünk a
kedves férj, édesapa, após

BARÁTH Róbert
(1970–1991)

PRUDOT
(MOLNÁR) Valeriától
(1956–2021)

BALÁZSNÉ
KURILLA Erika
(1966–2019)

HORNYIK József
(1962–2019)
A bánat egy mély folyó,
kedvesem,
el lehet merülni benne
teljesen,
mélybe ránt, s felszínre hoz
hirtelen.
A bánattal bánni kell.
Kedvesen
küldeni, hogy örömnek
hely legyen,
ne tarts tőle, nem hagy el
sohasem.
A bánattal élni kell
csendesen.
Visszatér, nem megy el egy
percre sem.
Együtt kell élni vele,
gyermekem.

Sajnálom az utolsó percet, mert nem lehettem veled,
nem búcsúzhattam tőled, nem foghattam a kezed.
Nem mosolyoghattam rád, nem törölhettem le könnyeid,
nem csókolhattam homlokod, nem láthattam szemeid.
Nem hallhattam csengő szavad,
mert az utolsó perc az, mely mindent elragadt.
Bánatos kis szobámban gyakran sírok érted,
nincs nekem ott egyéb, csak a te fényképed.
Zokogva, leborulva elfog a bánat,
úgy érzem, a szívem megszakad utánad.
Édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 30 éve nincs közöttünk
drága jó apám, apósunk és nagyapánk

Döbbenettel állunk
a hír hallatán.
Sokszor elmentél,
de mindig vissza is jöttél,
csak erről az útról
nem fogsz visszajönni többé!
Találj nyugalmat és
pihenést az Úr kegyeiben.
A sok szép emléket
őrzi unokatestvéred,
Jolika családjával

A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok
akik szeretnek téged.
Emléked megőrzi
szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokatestvérünktől

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

(Döme Zsuzsa)

PRUDOT szül.
MOLNÁR Valériától
(1956–2021)

PÁSZTOR Mihály
(1937–1991)

SZÁNTAI Ferenctől
(1954–2021)

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak Neked.
Örök világosságban, békességben nyugodj,
soha el nem felejtünk, biztos tudod.
Szerető fiad, Árpi, menyeid, Lidi és Magdi,
valamint unokáid: Brigitta, Dávid, Krisztián és Denisz

Unokatestvéred, Nati
és családja

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

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokatestvéremtől

(Juhász Gyula)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokatestvéremtől

Valaki hiányzik közülünk,
elment, csendben távozott,
nem búcsúzott,
de jóságos emléke
szívünkbe záródott.
Drága emlékét
soha nem feledjük
Temerin-Franciaország

PRUDOT szül.
MOLNÁR Valerie
(1956–2021)

Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott és békés
örök álmod!
Búcsúzik tőled a Kókai
Imre iskola 1969-ben
végzett 8. a osztálya

A miserendet és
az egyházközségi
híreket lásd

Unokatestvéred,
Magdi családjával
2021. augusztus 5.

„Csak egy könny voltam,
aki porba hull,
csak egy sóhaj,
ki égbe szabadul.
Csak egy szó,
kire visszhang nem felel,
egy pillangó,
ki csillagot keres...”

Szép emléked örökre
szívünkbe zártuk és
mindenkor szeretettel
gondolunk rád.

Családod

a 2. oldalon.
TEMERINI ÚJSÁG

Szántai Ferenc
(1954–2021. 8. 1.)

PRUDOT szül.
MOLNÁR Valériától
(1956–2021)
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom
sírjára szálljon áldás
és nyugalom.
Nyugodjon békében!
Emléked őrzi
unokatestvéred,
Vali és családja

özv. Nagy Szilák Rozália
(1931–2021. 8. 3.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
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Petőék kikaptak Brazíliától
Tokióban a 32. nyári olimpiai játékokon az asztaliteniszezők előbb egyéniben küzdöttek egymással, majd
a válogatottak versenye következett. Már megírtuk, hogy
Pető Zsolt temerini versenyző egyéniben vereséget szenvedett az első fordulóban egy görög pingpongozótól.
Mint az várható is volt, egyéniben két kínai játékos vívta
a döntőt, így az övéké lett az aranyérem és az ezüstérem.
Az egyéni küzdelmek után a csapatverseny következett,
melynek nyolcaddöntőjében Szerbiának a hatodik kiemelt
Brazília volt az ellenfele. A válogatottak úgy küzdenek
meg egymással, hogy előbb párosmeccset játszanak, majd
az egyéni találkozók következnek, egészen addig, amíg
valamelyik csapat megszerzi a harmadik győzelmet.
A dél-amerikaiak ellen Pető és 11:5,10:12,11:5). Ez után Jevtović
Marko Jevtović játszott párosban. idegtépő csatában, meccslabdáA temerini és a belgrádi asztalite- kat hárítva bizonyult jobbnak 3:2
niszező számtalan nemzetközi ver- (11:8, 11:8, 8:11, 6:11, 15:13)
senyen szerepelt már együtt, ös�- arányban Tsuboinál, így Szerbia isszeszokott duóról van szó, amely mét átvette a vezetést, 2:1-es előnye
bizonyította, hogy miért is jutott volt az összesítésben.
Ha Pető a negyedik mérkőzésen
el korábban három alkalommal
az Európa-bajnokság negyed- legyőzi Calderanót, akkor Szerbia
döntőjéig, hiszen remek játékkal továbbjut az olimpia negyeddöntőfelülmúlták a brazilok kettősét. A jébe, ez azonban nem sikerült neki.
braziloknál két japán származású A brazil gyorsan 2:0-ás előnyre tett
pingpongozó, Vitor Ishiy és Gustavo szert, a temerini asztaliteniszező
Tsuboi állt asztalhoz, Petőek azon- viszont nem adta fel, megnyerte a
ban 3:1-re legyőzték őket szettek- két következő játszmát és kiegyenben (11:7, 11:9, 8:11, 11:8). A lített 2:2-re. Következett a sorsdönszerbiai csapat ezzel 1:0-ás előny- tő ötödik szett, melyben Pető 9:4re tett szert az összesítésben.
es hátrányból feljött 9:8-ra, akkor
Ezt követően a világranglistán azonban egy hosszú és szépségdíjas
387. Dimitrije Levajac és a világ- labdamenetet Calderano nyert meg,
ranglistán hetedik Hugo Calderano ami mint utóbb kiderült, sorsdöntőküzdött meg egymással. A hatalmas nek bizonyult. A végeredmény tehát
különbséget nem lehetett észreven- 3:2 lett a brazil javára (11:9,11:4,
ni a játék során, mivel Levajac, a 9:11, 9:11, 11:8).
szerb csapat legfiatalabb, moszkEzzel nem ért véget a maratoni
vai születésű, 19 éves tagja csak küzdelem, mivel az összesítésben
3:2-re kapott ki a nála jóval ta- 2:2-re módosult az állás, így köpasztaltabb braziltól (11:8,11:13, vetkezett a mindent eldöntő ötödik
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

összecsapás, amelyben Levajacnak
Ishiy volt a riválisa. Az összes mérkőzés közül ez volt a legsimább, a
tinédzserkorú szerb pingpongozónak nem sikerült megszorongatnia
a brazilt, s végül 3:0-ra (11:6, 11:6,
14:12) kikapott. A több mint négy
órás csata után Brazília került a negyeddöntőbe, a szerb válogatott pedig befejezte olimpiai szereplését.
– A brazilok voltak az esélyesebbek, ehhez képest szoros mérkőzést
játszottunk velük, tényleg csak pár
ponton múlt, hogy ki jut a negyed-

érdekes meccs várt volna ránk a délkoreaiak ellen, akiknek a soraiban
világszínvonalú játékosok vannak. A
brazilok is nagyon jók, s ami fontos
volt ellenük, hogy győzelemmel kezdtünk. Párosban Markóval az első pillanattól kezdve uraltuk a helyzetet, és
ha nem is simán, de nyertünk 3:1-re.
Utána egyéniben álltam még asztalhoz,
akkor, amikor a csapat már 2:1-re
vezetett az összesítésben. Az egyéni világranglista hetedik helyezettje
volt a riválisom, a világ egyik legjobb
pingpongozója, miközben én a 153.
vagyok. Az elején megtorpantam egy
kicsit, gyorsan hátrányba kerültem, de
sikerült 2:0-ás hátrányból 2:2-re kiegyenlítenem. Az utolsó szettben 9:8-

Pető Zsolt

döntőbe. Aminek külön örülök, hogy
a szerb állami televízió közvetítette a
találkozót, nem emlékszem arra, hogy
valamikor négy órát a televízióban szerepelhettünk. A mi sportunk háttérbe
szorul sok más sportággal szemben
és ez óriási reklám volt nekünk, főleg így, hogy ilyen hihetetlenül szoros
találkozót játszottunk a brazilokkal.
Ilyen magas szinten régen asztaliteniszeztünk. Kár, hogy nem jutottunk a
negyeddöntőbe, mert akkor egy újabb

as állásnál volt a sorsdöntő pont, egy
fantasztikus labdamenetnél már azt
hittem, hogy megnyertem a pontot,
Calderano azonban valahogy kihúzta
magát, és végül egy szerencsés ponttal ő győzött. Ez után Levajac vívta az
utolsó találkozót. Olyan érzésem volt,
hogy meglepheti tapasztaltabb ellenfelét, de végül simán kikapott, a végére mintha elfáradt volna – mondta
Tokióból az első olimpiáján szereplő
Pető Zsolt.
T. N. T.
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