Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info

XXVII. évfolyam 32. (1374.) szám

Temerin, 2021. augusztus 19.

A VMSZ Szent István- napi

rendezvénye

Ára 50 dinár

Pápai szentmise Budapesten
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szeptember
5–12 között tartják meg. A záró szentmisét Ferenc pápa mutatja be,
ami igazán különlegességnek számít, hiszen ezeken az alkalmakon
eddig a pápa nem vett részt személyesen, delegátusán keresztül képviseltette csak magát. Magyarországon pápa legutóbb 1996-ban, 25
évvel ezelőtt, átutazóban volt. Amikor Péter utóda csak 300 km-re jön
hozzánk, aki csak teheti, vagyis tud többet állni és sétálni, nagyon szép
lenne, ha részt venne szeptember 12-én a pápai szentmisén.
Különböző szervezéseket ajánlunk, amelyek részleteit a templomajtóknál megtalálják. A szervezett utazásokra jelentkezés csütörtökkel (augusztus 19.) bezárólag lehetséges. Magánúton bármely
napra elmehetünk.
Az egyházközség híre

Csaba királyfi
Székely nemzeti rockopera

Szombaton került sor a VMSZ Szent István-napi központi rendezvényére Szabadkán, amelyen temeriniek egy csoportja is részt vett (alsó
kép). A Szent Teréz székesegyházban megtartott szentmise (felső kép)
után a résztvevők a Palicsi-tó partján találkoztak. Ünnepi beszédet Novák
Katalin Magyarország családokért felelős, tárca nélküli minisztere és
Pásztor István, a VMSZ elnöke mondott. Ezt a kenyérszentelés követte,
majd népünnepély, amit az Eridanus zenekara tett hangulatossá. (Kép
és szöveg: Medvecki S.)

A védőoltás 3. dózisa
Az E-Uprava értesítést küld, jelentkezni nem kell
Döntés született arról, hogy e hét keddtől Szerbiában megkezdik a koronavírus elleni vakcina harmadik adagjával történő oltást. Minden olyan polgárnak ajánlják felvételét, aki már
több mint hat hónapja kapta meg az oltás második adagját.
Darija Kisić Tepavčević munkaügyi miniszter az RTS-nek elmondta, hogy a harmadik adag felvétele sem kötelező, és leginkább a csökkent immunválasszal rendelkezők részére ajánlott. „A hemodialízisre
járó betegek, szervátültetettek, immunszupresszív kezelésen résztvevők,
70 évnél idősebbek és a szociális védelmi intézmények lakóinak ajánlott leginkább a harmadik adag felvétele, de a külföldre utazóknak is,
mivel sokan térnek haza fertőzötten” – mondta. A védőoltás harmadik
adagját az egészségügyi dolgozóknak is ajánlják.
Minden koronavírus elleni vakcinával oltott szerbiai személy a második dózis utáni hat hónap elteltével felveheti a harmadik oltást, erről
pedig SMS és e-mail formájában kapnak majd értesítést az érintettek.

Augusztus 28-án 20 órától a telepi iskola udvarában bemutatásra
kerül G. Nagy Ilián: Csaba királyfi című Székely nemzeti rockoperája.
A belépés díjtalan. Az előadás két órán át tart, aki ülni szeretne, hozzon
magának ülő alkalmatosságot.
Fl.
Ezen egy link lesz elérhető, amely az E-Uprava portálra irányít majd,
ahol bővebb információt olvashatnak a harmadik dózissal kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy olyan csoportba tartozik-e az illető,
akinek kifejezetten javasolják a harmadik oltás felvételét, igényelheti azt. Azonban a polgároknak felesleges jelentkezni a harmadik
dózisra azelőtt, hogy az E-Uprava értesítést küldene.
Minden polgár esetében lehetőség van arra, hogy eldöntse, melyik
gyártó oltását szeretné harmadik dózisként. Az országban jelenleg a
kínai Sinopharm, az orosz Szputnyik V, a brit AstraZeneca, valamint
az amerikai-német Pfizer-BioNtech oltása érhető el.
(Beta, RTS, RTV)

Még mindig
nem késő,
Vegye fel
a védőoltást!

Regisztráljon
az
Euprava.gov.rs
oldalon,

vagy hívja a 0800 222 334-es
telefonszámot!

Gyöngyösbokréta és Durindó

Egy hetet halaszottak
A Gyöngyösbokréta és a Durindó Fesztivált az előzetes tervekhez képest egy héttel később tartják meg Törökbecsén. Az LVII.
Gyöngyösbokréta résztvevőit október 2-án, szombaton, a XLIV.
Durindóra érkezőket pedig október 3-án, vasárnap várják Törökbecsére. A jelentkezési határidő augusztus 31.
Az illetékesek szerint a változás oka, hogy október első hétvégéjén a Kárpát-medence megannyi helyszínén megrendezésre kerül az
I. Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál. A közleményben az áll, a
Gyöngyösbokrétát és a Durindót a járványügyi helyzettel és rendelkezésekkel összhangban szervezik meg. (Pannon)

Vidám játékok
a medencéknél
A Játékok határok nélkül elnevezésű produkciót 1965-ben sugározták először az Európai Műsorszolgáltató Unió szervezésében.
Számos ország versenyzője öltött magára szokatlan jelmezt és közben
nem mindennapi játékfeladattal bírkóztak meg.
Vasárnap 18 órakor a medenceközpontban hasonló produkcióra
kerül sor, amelynek szervezője az újvidéki Invictus, főszponzora pedig
a helyi Községi Turisztikai Szervezet. A csapatok regisztrációja és további információk ügyében hívja a 065/52-68-120-as telefonszámot.
Gyere lógni, versenyezni és szórakozni! (Teminfo)
PIAC, 2021. VIII. 8.
Tojás
Zöldség
Sárgarépa
Sárgarépa
Vöröshagyma
Fokhagyma
Szárazbab
Burgonya
Káposzta
Paradicsom
Kapor
Spenót
Zellergumó
Tök
Karfiol
Brokkoli

7-13 din/db
100-200 din/kg
80-100 din/kg
100 din/5kg
50 din/kg
350-400 din/kg
250-300 din/kg
30-50 din/kg
50 din/kg
50-100 din/kg
30 din/csomó
200 din/kg
50-100 din/db
20-50 din/db
250 din/kg
100 din/db

Paprika
Erős paprika
Uborka
Őszibarack
Nektarin
Dióbél
Alma
Szilva
Citrom
Körte
Görögdinnye
Sárgadinnye
Mák
Méz
Túró
Tejfel
Házi pálinka

80-120 din/kg
20-30 din/db
50-100 din/kg
180-200 din/kg
150-200 din/kg
700-800 din/kg
50-100 din/kg
80 din/kg
200 din/kg
100-120 din/kg
25 din/kg
30-50 din/kg
500 din/kg
600-900 din/kg
300 din/kg
150 din/0,2 l
500-800 din/l

MOL-ELEKTRIK

A
szobafestő és gipszkartonozó

FISZ-tábor az
Alkotóházban
A Fiatal Írók Szövetsége idén
a határon túlon is megszervezi nyári táborát, a Vajdaságban
erre augusztus 23–24. között
kerül sor a temerini Alkotóházban (Jugoszláv Néphadsereg utca 126, 21235 Temerin).
Napközben a résztvevők műhelyeken (líra és próza) vehetnek részt, míg délután Kormányos Ákos, Oláh K. Tamás,
Celler Kiss Tamás, Bíró Tímea
könyvbemutatói, beszélgetések
elsőkötetesekről és fantasyről,
felolvasások, könyvvásár és
filmvetítés várja az irodalom
iránt érdeklődőket.
A műhelyeket vezetik: Gerőcs Péter író, esszéista, dokumentumfilmkészítő (próza) és Simon Márton költő, műfordító, slammer (líra).
A műhelymunkákon való részvétel jelentkezéshez kötött! Az érdeklődők rövid bemutatkozással és 2-3 írásukkal jelentkezhetnek a vajdasagi.
fisztabor@gmail.com címen. A táborozók számára ingyenes a műhelyeken való részvétel mellett a napi kétszeri étkezés. Jelentkezési határidő:
augusztus 20. A délutáni és esti programok mindenki által ingyenesen
látogathatók. A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Losoncz Kelemen E.

Ha bitangul szeretnéd jól érezni magad,

fogadd meg DJ Tanítóbácsit,
aki zenéjével ezt
megvalósítja!

Telefonszám:

069/18-43-376
Nikola Pašić u. 101.

Szemeteskannák minisztériumtól

munkatársakat keres.
A munkatapasztalat előny,
kezdés azonnal.

Érdeklődni: 069/30-38-319
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A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán Temerin község 131 darab 240 literes szemeteskannát és 120 darab 1,1
köbméteres konténert kapott. A konténerek már megérkeztek
Temerinbe, a kommunális közvállalat telephelyére. (VARGA
Zoltán felvétele)
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Jó a gyümölcs – jó a pálinka
Az Ádám főzde idei tapasztalatai
Ádám Sándor öt éve működteti családi vállalkozásként futó pálinkafőzdéjét, négy üstben egyszerre több mint ezer liter cefrét tudnak
feldolgozni. Mint mondja, az idén nagyon sokan főztek barackból pálinkát, és az emberek egyre inkább ügyelnek arra, hogy minőségi gyümölcs
kerüljön a hordóba.
– Eddig sárgabarackból, ringlóból, nyári almából és eperből főztünk
pálinkát, most következik a körte két fajtája a Santa Maria és a vilmoskörte. A barack tekintetében elmondható, hogy az idei év aránylag kedvezőbb
volt a tavalyinál. A cukortartalom megfelelt, mennyiségileg is kielégítő
volt, és a magas ár ellenére sokan főztek belőle pálinkát. Ringlóból valamelyest kevesebb volt az idén, a cukortartalom sem érte el a korábbi
mércét, a meggy esetében is némi visszaesés tapasztalható. A nyári alma
tekintetében nem volt jelentős változás, tíz kilogramm gyümölcsből egy
liter pálinka készült. A minőségi gyümölcsöket megvásárolják az emberek, mert nem terem annyi, amennyi szükséges hozzá. A ringlót, a cukor
körtét és szilvát összeszedik és cefrébe teszik, de általában odafigyelnek
arra, hogy mindig tiszta gyümölcs kerüljön a hordóba. Sokan vegyítik
a gyümölcsöket, és ilyenkor általában a legzamatosabb íze dominál egy
bizonyos ideig. Ez többnyire azokra jellemző, akiknek van gyümölcs a
kertben, akik viszont vásárolják azt, ügyelnek arra, hogy egyfajta gyümölcsből készüljön a pálinka.
• Milyen eljárás szerint készül a pálinka?
– Mi a hagyományos, kétlépcsős eljárás szerint főzzük a pálinkát,
először átfőzzük a gyümölcsöt, miután vodkát kapunk, majd lepárlással
ebből készül a pálinka. A legkisebb kazánunk 200 literes, van egy 250
literes, két darab 350 liter űrtartalmú és két tisztázó, egy 120 és egy 80
literes. Egyszerre közel 1100 liter cefrét tudunk feltenni. A barackidényben általában 17-18 órát használatban vannak a kazánok. Az emberek
csak elhozzák a gyümölcsöt, mi minden mást elvégzünk.
• Családi vállalkozásként fontos a munkamegosztás és a jó
időbeosztás?
– Családi vállalkozás lévén jól be kell osztani a munkát, reggeltől
estig a fiam és a feleségem áll a kazánok mellett, amikor hazaérek a
munkából én váltom fel a feleségemet. Amellett, hogy kifőzzük a pálinkát, be is szerezzük a gyümölcsöt, a megrendelő megtekintheti, és
amennyiben megfelelőnek találja, már daráljuk is. Általában az almát, a
birsalmát és a körtét vásárolják ily módon meg. Csak almából hetente
tíz tonna érkezik.
ácsi

Nyugdíjba vonulás korhatár előtt

Ha kevesebb is, csak legyen
Egyre több olyan polgár van, aki a nyugdíjkorhatárként
megszabott életkor elérése előtt szeretne nyugdíjba vonulni,
mert nincs ereje 65 éves koráig dolgozni.
A férfiak nyugdíjba vonulása akkor lehetséges, ha már betöltötték
a 65. életévüket. A nők számára 2030-ig fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt annak érdekében, hogy majdan ugyanolyan feltételekkel
mehessenek öregségi nyugdíjba, mint a férfiak, vagyis a betöltött 65.
életévüket követően.
A korengedményes öregségi nyugdíjjogosultság olyan lehetőség,
amellyel sok állampolgár él különböző okokból, leggyakrabban egészségügyi okból. Ezt lehetőségként 2015-ben vezették be Szerbiában, és
egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. 2018 végén 28 ezren voltak,
és 2019 júliusában már 43 ezren. Ez a szám pedig évente átlagosan
mintegy 10 ezerrel nő – írja a Blic. Fontos tudni, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás pénzbe kerül, vagyis a korengedményes öregségi
nyugdíj valójában csökkenti a nyugdíj összegét, mégpedig 0,34 százalékkal minden olyan hónapra, amely az öregségi nyugdíjkorhatár
eléréséhez szükséges. A csökkentés teljes mértéke legfeljebb 20,5
százalékos lehet.
Példaként, ha az öregségi nyugdíj összege a teljes ledolgozott
munkaévvel 30.000 dinár, és ha úgy döntünk, hogy idő előtt vonulunk
nyugdíjba, a juttatás mintegy 3700 dinárral kevesebb lesz havonta,
vagyis összesen 26.300 dinárt tenne ki.
Azoknak a nőknek, akik idő előtt szeretnének nyugdíjba vonulni, idén legalább 58 életévvel és négy hónappal kell rendelkezniük,
valamint 39 munkaévvel. Jövőre már legalább 59 évesnek kell lenniük és 39 év nyolc hónapnyi munkaévet kell maguk mögött tudniuk.
A férfiak idén 59 életév és 40 munkaév után vonulhatnak korábban
nyugdíjba, de jövőre már 40 munkaévre és életkorukat tekintve 59
év és hat hónapra lesz szükségük.
A férfiak 2023-ban 60 életév és 40 munkaév után vonulhatnak
korhatár előtt nyugdíjba, a nők pedig 59 életév és hat hónap, valamint
40 munkaév után. Ezzel párhuzamosan változnak az öregségi nyugdíjba vonulás feltételei is. A nők nyugdíjba vonulásának határát két
hónappal módosították, így az idei évtől a nyugdíjkorhatár 63 életév
és két hónap, valamint legalább 15 munkaév. A férfiakra ugyanazok
a feltételek vonatkoznak, mint 2020-ban, azaz 65 életév és legalább
15 munkaév.

Fotó Varga Zoltán

Varga Zoltán felvételei

Ároktisztítás

A kommunális vállalat dolgozói korszerű géppel tisztítottak a napokban két vizesárkot is, amelyekben szemét és gaz gyülemlett fel. Az első képen, amely a Kossuth Lajos utca barai hídjánál készült, teherautóval szállítják el a vadul nőtt növényzetet.
Hasonló volt a helyzet a Petőfi Sándor és a Vladimir Ribnikar utca sarkán, ahol nagyobb mennyiségű csapadék esetén mindig
felgyülemlett a víz. Vannak más nehézségek is az elvezetésnél, ugyanis több helyen szűkek a híd alatti csövek, ezért nem engedik át a nagy mennyiségű vizet.
2021. augusztus 19.
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Közeleg a tanév
Vajon milyen rend szerint folytatódik a tanítás?
A nyári vakáció lassan a végéhez közeledik. A diákok, a tanárok és a szülők
is egyre inkább szeretnék tudni, hogy mi
vár rájuk szeptember elsejétől. Jelenleg a
találgatások szintjén vannak az információk, biztosat nem lehet tudni. Egyesek szerint az oktatás visszaáll a régi, bejáródott
módszerhez, mások szerint az aktuális
járványmutatók tükrében (delta variáns),
ez lehetetlen. Némely országban, sőt nálunk is, oltási igazolással tennék lehetővé a gyermekek számára a hagyományos
oktatáson való részvételt. Néhány szülőt
arról kérdeztünk, miként képzeli el a soron következő tanévet, és hogy szerintük
mi lenne a legjobb a gyerekeknek.
G. I: – Szerintem hasonlóan fog folytatódni a
tanítás, mint az előző iskolaévban. Az az érzésem,
hogy az illetékesek a kombinált módszer alkalmazása mellett döntenek, amit tulajdonképpen
már meg is szoktuk és véleményem szerint ez
nem is olyan rossz. Nincs olyan nagy stressz a
gyerekeken. Jó időbeosztás mellett jut idő tanulni
a tesztekre, a felelésekre is, ha be kell menni. A
gyerekek alkalmazkodóak és nekünk is megfelel.
A legfőbb hátránya, hogy félórásak az órák, és
külön van az osztály. De ilyen új világot élünk.
Talán erről is mi, emberek tehetünk.
Cs. K: – Szülőként nagyon bíztam benne,
hogy az idei tanév a hagyományos módon fog

zajlani, azaz, hogy a diákok naponta mennek
majd iskolába, és a tanórák teljes hosszúságúak, 45 percesek lesznek. Ám ahogy közeledik
a szeptember elseje, annál kisebb esélyt látok
erre. A gyerekek természetesen örülnének a
kombinált, vagy akár a teljesen online oktatásnak. Kényelmi szempontból nekik ez felelne meg
jobban, mi felnőttek viszont látjuk a módszer
hátrányait. A diákok csak felszínes tudásra tesznek szert, továbbá a napi ritmusuk az iskola, a
sportolás és a hobbi által fenntartott egyensúly
is szétesik ennek következtében. Így aztán ebben a kuszaságban mind a szülőknek, mind a
gyereknek óriási összeszedettségre, türelemre és
fegyelemre van szükségük. Az általános iskolás
diákok még nehezebb helyzetben vannak. Nem
várhatjuk el az ilyenkorú gyerekektől, hogy úgy
álljanak hozzá a feladatokhoz, mint középiskolás vagy egyetemista társaik. Mindenképp a 45
perces, kizárólag az iskolában zajló rendes oktatást látom jó megoldásnak. Az élőszó, a napi
kontaktusok a tanárokkal és az osztálytársakkal
is pótolhatatlanok.
G. I: – Bízom benne, hogy szeptemberben a
diákok visszaülhetnek az iskolapadba, és rendes
módszerrel tanulhatnak. Háztartásbeli szülő vagyok és bizony a tavalyi, és az idei évet is kemény
munka árán fejeztük be. Rengeteget tanultam a
gyerekekkel. Egy kicsit sem volt könnyű. A fiam, aki
nyolcadik osztályba indul, jobban szeretné, ha újra

együtt lehetne az osztály, mert teljesen kettéváltak.
A lányom ötödikes lesz, és ő is jobban szeretné,
ha újra együtt ülhetne be az iskolapadba az egész
osztály. Úgy gondolom, hogy az lenne a legjobb
megoldás, ha a gyerekek 45 perces órákon vehetnének részt. Természetesen, ha úgy döntenek,
hogy kombinált módszerrel kezdik a tanévet, hát
elfogadom. Nem fogok örülni neki, de mégis jobb
lesz, mint ha csak online tanulnának. Nehéz, lenne,
de majd megküzdünk vele valahogy.
T. D.

Érettségizőink albumából

ZÉLITY Karolina
Szülei: Zélity Attila és Mária.
Zomborban, az egészségügyi középiskola gyógyszerészeti szakán végzett. Magyar
nyelvből, gyógyszertechnológiából érettségizett és gyakorlati vizsgát tett.
Munkába szeretne állni.

Fotó Nóra

Ötéves osztálytalálkozó

Felső sor: Kókai Dávid, Vida Dávid, Szajler Adrián, Kiss Áron, Vízi Dávid, Giric Tamás, Czakó Krisztián, Faragó Aurél,
Jankovics Gábor. Középső sor: Kiss Viktor, Lahos Balázs, Répási Krisztián, Pásztor Szilvia, Dusa Karolina, Lulić Dávid, Bado
Regina, Varga Éva, Pap Arnold, Gusztony Endre, Sós Erika, Faragó Rita, Babinszki Csilla, Szabó Zsuzsanna, Bankó Noémi,
Magyar Vivien, Erős Szilvia, Filipović Heléna, Hugyik Anetta. Alsó sor, ülnek: Papp Lóránd, Molnár Heléna, Kiss Vince, Mészáros Zalán, Harmath Đorđević Tímea (osztályfőnök), Salamon Roland, Halápi Balázs, Pálinkás Éva (tanítónő), Hromis Szilvia
(osztályfőnök), Móricz Eszter (tanítónő), Bozsó Szilvia (tanítónő) és Fodor Aranka (tanítónő).
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Anyakönyv hírek

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Fotó: Agneš Kantardžić Photography

2021 júliusa
Fia született: Đumić Marijanának és Đuronak, Botić Sanjának,
Lakatoš Draganának, Dojić Jelenának, Đumić Silvijának és Stojanović
Milošnak, Vujičić Jelenának és Aleksandarnak, Petrović Sonjának és
Vladimirnek, Dakić Vedranának és Vladimirnek, Egeljić Bojanának és
Novicának.
Lánya született: Erega Dijanának és Danielnek, Plamenac Slavicának
és Strahinjának, Budiša Vesnának és Vukosavnak, Pejović Ivanának és
Draškonak, Čeleketić Markov Marijának és Markov Markonak, Šupica
Draganának és Branislavnak, Malinović Stanislavának, Lončar Jovankának
és Ivannak, Vuković Draženának és Dragannak.
Házasságot kötött: Moiskó Erik és Pakai Andrea, Zelenka Lehel és
Balo Krisztina, Nikolić Slađan és Mirožić Svetlana, Kocsicska Zoltán és
Légvári Marianna, Varga Miklós és Sarok Ibolya, Rabljenović Vladimir és
Anotonić Ana, Rastovac Miroslav és Fehér Gabriella, Runić Aleksandar
és Bošković Danijela, Kovačević Miladin és Vasić Nada, Szabó Szabolcs
és Bányai Dzsasztina, Kolarov Predrag és Mijanović Dragana, Borda Árpád és Sarok Marietta, Savić Miroslav és Ivaniš Jelena, Jocić Aleksandar
és Szúnyog Szabina, Marić Stefan és Gordana Anđelić, Vesić Radomir és
Gnip Svetlana, Sadžak Nikola és Tepić Barbara, Malešević Bojan és Kljajić
Sonja, Đukić Ivan és Bajić Ivana, Varga László és Kovács Kornélia, Tóth
Szebasztián és Jánosi Ildikó, Malobabić Miloš és Momčilović Branka.
Elhunyt: Pálinkás Tibor (1941), Ostojić (Bjelić) Stojanka (1927),
Mijatović Branko (1938), Ikotin Szilveszter (1946), Tarján Tibor (1931),
Kókai Tibor (1958), Zelić Dušan (1945), Éter (Iván) Ilona (1953),
Marković (Jánosi) Katalin (1941), Pásztor Attila (1946), Gulyás István
(1971), Faragó János (1945), Đumić (Šipin) Danica (1940), Gucunski
Dušan (1962), Jelić Mirko (1959).

Hévízi Karolina és Hegedűs Roland
Kérjük mindazokat az érettségizőket, diplomáltakat, akik
szeretnék közlésre adni fényképüket, hozzák el, küldjék el
azokat szerkesztőségünkbe.

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com
Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.
Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig
adják le hirdetésüket, információikat.

Fotó: Agneš Kantardžić Photography

Tizenötéves osztálytalálkozó

Felső sor (állnak), balról jobbra: Skriván Emil, Szalai Ida, Kollár Boglárka, Pászti Ágnes, Pintér Ramóna, Nemes Ildikó osztályfőnök, Hornyik Mária tanítónő, Garbac Magdolna tanítónő, Morvai Szilvia tanítónő, Illés Rita, Varga Valéria, Kocsicska Heléna, Kugli Izabella, Horváth Ágota, Faragó Ágota, Magyar Noémi, Nagy Erika, Morvai Tímea, Tóth Krisztina osztályfőnök.
Középső sor (ülnek): Pál Viktor, Fekete Árpád, Gőz Adrián, Kovács József, Ikotin Dániel, Tóth Anikó osztályfőnök, Darázs
Zsolt, Koperec Gábor, Varga László, Hromis Szilvia osztályfőnök. Alsó sor (guggolnak): Kovács Krisztián, Dányi Norbert,
Faragó Gábor, Balogh Endre, Balogh Levente, Varga László, Hornyík Roland.
2021. augusztus 19.
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István a nevem

A név két alkalommal szerepel a naptárban

Az István név görög–latin–német–magyar
eredetű, koszorút jelent, a görög Sztephanosz
névből származik.
Augusztus 20-a, Szent István napja az
egyik legnagyobb magyar ünnep. Államalapító
királyunk ünnepét a legtöbb magyar településen megülik, melynek dátuma mellett az István
keresztnév szerepel a névnaptárban is. Sokan
ilyenkor ünneplik a névnapjukat, de vannak, akik
karácsony másnapján, december 26-án ünnepelnek. Az első magyar király keresztnevét évszázadok során számos fiú, legény, férfi viselte és
viseli ma is, de úgy tűnik, hogy egyre ritkábban.
Pistát, Pityut, Pistit, Pistikét, Istvánkát mégis ismerünk, közülük legtöbben érthető módon büszkék a nevükre. Arra kértük néhányukat, osszák
meg keresztnevükhöz fűződő élményeiket, gondolataikat olvasóinkkal.
Á. I. : – Gyerekkoromban nem örültem
neki, amikor Pistának szólítottak. Régimódi
névnek tartottam, és nem voltam rá büszke. Irigykedtem azokra a fiúkra, akik modernebb nevet viseltek. Később, már középiskolás koromban szembesültem azzal, hogy
tulajdonképpen az egyik legnagyobb magyar
keresztnév az enyém. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesülettel sokszor utaztunk Magyarországra, ott tudatosult bennem,
bennünk a magyarságunk. Akkoriban még az
alkotmány, a kenyér ünnepét tartották augusztus 20-án. Miskén és Drágszélen vendégeskedtünk az egyesülettel, és büszkén álltunk
fel a színpadra, mert sajátunknak is tekintettük az ünnepet. Középiskolás korom óta
nem december 26-án, hanem augusztusban
ünneplem a névnapomat. Mindig megüljük ezt
a napot a családban, mivel a születésnapomat
nem szoktam ünnepelni. Mindenszentek napján születtem, ilyenkor mindenki a temetőbe
megy, és számomra is fontosabb ilyenkor
a szeretteinkre való emlékezés. Augusztus
20-án adok hálát azért, hogy ezt az évet is
megéltem. Az István keresztnevet édesapám

után kaptam, mindkét nagyapám István volt,
apósomat és az ő édesapját is így hívták, sőt
még a nászom is István. Én vagyok az egyedüli, aki ilyenkor tartja a névnapját, a többiek
decemberben ünnepelnek.
D. I. : – Én is édesapám után kaptam a
keresztnevem. Gyerekkoromban mindig közösen ünnepeltük a névnapunkat, december 26án. Mindig is közel állt hozzám a történelem,
kedvelem a történelmi regényeket, és sokat
kutattam, önszorgalomból tanultam a történelemről. Gimnazista éveim ideje alatt kezdtem
el komolyabban foglalkozni a keresztnevem
eredetével. Ekkor jöttem rá, hogy az István mint
névnap kétszer szerepel a kalendáriumban,
és, hogy az augusztus 20-i névnap tulajdonképpen Szent István királyunk ünnepe, és az ő
emlékére került be a naptárba. December 26án pedig a keresztény egyház első vértanúja,
István (Sztephanosz) emlékére szerepel ez a
keresztnév a névnaptárban. Én megtartottam a
szüleimtől kapott hagyományt. Továbbra is karácsony másnapján ünneplem a névnapomat,
de az augusztusi ünnep is sokat jelent számomra. Gyerekként is mindig elégedett voltam
a keresztnevemmel, sohasem szégyelltem. A
családban Pistikének hívtak, bár termetemből
kifolyólag nem illet rám igazán a becenév kicsinyítőképzős alakja. Elmondhatom, hogy a mai
napig büszke vagyok a nevemre.
V. I. : – Harmadik gyerek voltam a családban. A legidősebb bátyám édesapánk
nevét viselte, én pedig az apai nagybácsim
tiszteletére kaptam az István keresztnevet.
Gyerekként főként Istvánkának, Istvánnak
szólítottak, de én mindig büszke voltam a
nevemre. Az elemi iskolában nagyon jó történelemtanárunk volt, ő mesélt nekünk István királyról, a hallottak után még inkább
erősödött bennem a büszkeség a keresztnevemet illetően. A névnapomat augusztus
20-án tartom, családi körben mindig megünnepeljük.
T. D.

APRÓHIRDETÉSEK

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből,
garázsból. Telefonszám.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és egy új elektromos
rokkantkocsi. Telefonszám.: 840-439.
• Telket, bontani való házat vagy házat vásárolok 100 ezer euró értékig. Telefon: 064/4055-431.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.

• Eladó barackpálinka (600 DIN/l), szilvapálinka
(400 DIN/l). Telefon: 844-249.
• Egysoros LIFAM silózó, pecsenyekacsák és
kecskegida eladó. Telefon: 063/73-82-446.
• Magányos nyugdíjas férfi házvezetőnőt keres.
Érdeklődni a Rákóczi Ferenc utca 183-ban.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet,
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat,
villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt,
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
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Bő egy éve van annak, hogy ft. Szöllősi
Tibor és ft. Sáfrány Dávid személyében
új plébánosa és káplánja van a temerini
katolikus közösségnek. A járványhelyzet
és az ezzel járó aggodalom valamelyest
mindenki életére rányomta bélyegét, a plébánia két fiatal vezetője pedig azon fáradozott az elmúlt időszakban, hogy újabb
tartalmak, elsősorban személyes találkozások révén még több életet leheljen kis
közösségünkbe. Úgy tűnik, hogy sikerült
is nekik, felkarolták a gyerekeket, táncolnak, kirándulnak, a felnőttek a templom
környékét rendezik és szépítik, a miséken
a nyári hónapok, a szünidő és a szabadságok ellenére is nagyon sokan vannak.
A temerini közösség erejéről ft. Szöllősi
Tibor plébánossal beszélgettünk.

Szöllősi Tibor atya

– Nagyon lelkes és tenni akaró közösség az
itteni. Mindannyian láttuk, hogy az utóbbi időben egy kicsit lelassultunk, ami valahol természetes volt László atya kora és betegsége folytán,
amit a vírushelyzet még inkább nehezített. Most
azonban azt látom, hogy ismét nagyon lelkesek
az emberek. Hetente jönnek takarítani, rendezik a templomaink környékét, nagyon sokan
megfordulnak a plébánián. Nyáron is van élet,
a gyerekek még a szünidő ideje alatt is eljárnak
a templomba.
• Szükség volt arra a lendületre, ami
most a két fiatal papnak köszönhetően
adott itt, Temerinben?
– Nyilván az is kell, hogy valakiről lássák azt,
hogy ez fontos, de nem hinném, hogy ez csupán
a mi érdemünk. Véleményem szerint az emberek egyre inkább megtapasztalják azt, hogy Isten
közelében lenni kincs. Egy csütörtök esti hétköznapi szentmisére akár hatvanan is eljönnek,
ritkaság ez az egész egyházmegyében. Legutóbb
a csütörtöki misére húsz gyerek eljött. Nagyon
sok visszajelzés érkezik, hogy: – Atya, itt olyan
béke van, itt olyan jó megnyugodni. Hasonló a
helyzet a éjjeli szentségimádással is. Egy éve már
minden hónap első péntekén este hét és reggel
hét óra között nyitva van a templom, és a leglehetetlenebb órákban is legalább három ember
ott van, néha még tízen is, imádkoznak. Nem esik
nehezükre eljönni. Előfordult, hogy zuhogott az
eső, azt gondoltam, hogy senki sem jön el, ennek
2021. augusztus 19.

Itt még van egy élő közösség
Beszélgetés ft. Szöllősi Tibor plébánossal
ellenére többen is megjelentek. A mi szerepünk
ebben mindössze annyi, hogy megnyitottuk a
kapukat az emberek előtt. Nagy szükségük van
erre, hiszen a családok tele vannak problémával, sebbel, nehézséggel. A pillanatnyi helyzet, a
nehézségek a gyerekekkel, a betegségek, mind
rányomják a bélyegüket a mindennapokra. A szülők aggódnak a gyerekekért, hogy vajon mi lesz
velük, jó úton maradnak-e vagy eltévednek? Ez
utóbbira már számtalan példát láttunk az elmúlt
években: öngyilkosok lesznek, tönkremennek,
elvesztik a lelkesedést, a reményt, és a szülők
nyilván félnek. Temerin különleges az egész egyházmegyét nézve, itt még van egy erős közösség,
amellyel foglalkozni kell, hogy még többen váljanak nyitottabbá.
• Mekkora szerepe van ebben a hitoktatásnak?
– Az utóbbi 8-9 évben elég nehézkesen ment
a plébániai hittan. Nekem az elmúlt öt évben van
belelátásom a történésekbe. Azon a véleményen
vagyok, hogy kell az iskolai hittan, de az nem
elegendő. Fontos, hogy meglegyen a személyes
kapcsolat a gyerekek és a pap között. Kezdenek
megismerni bennünket és örülnek a találkozásnak. Még a neveiket is tudom, noha nem egyszerű négyszáz nevet megtanulni. Nyáron 80 és
110 között van a három szentmisén részt vevő
gyerekek száma. Valami arra készteti őket, hogy
reggel felkeljenek és eljöjjenek a templomba.
A ministránsok száma sem elenyésző, nyaranta 8-10 fiatal itt van. Igaz, hogy harminc évvel
ezelőtt ez ennek a számnak a háromszorosa
volt, de mégis a mai világban óriási dolognak
tekinthető.
• Temerin előtt néhány évig a
tiszakálmánfalvi közösséget szolgálta.
Kötődik a helyekhez és az emberekhez?
– A tiszakálmánfalvi közösség elsősorban
számbelileg tér el a temerinitől. Míg ott egy hat-

száz létszámú közösség van, Temerinben ennek tízszerese, csaknem hatezer. Ott is azt
tapasztaltam meg, hogy van élet, öröm volt ott
lenni. De úgy érzem, hogy most itt van rám
szükség. Szeretnék szabad lenni mindenféle
címtől. Nem mondhatom, hogy nem kötődöm
az emberekhez, akiket megismertem, azokat
mind megszerettem. Nekünk az a kincs van
osztályrészül, hogy az Istennel és a közösséggel jegyezzük el magunkat. Ezért élünk cölibátusban, nőtlenségben. A gyerekek gyakran
megkérdezik tőlem: – Tibor atya, magának
nem hiányzik az, hogy nincsenek gyerekei? A
válaszom ilyenkor az: – Persze, hogy hiányzik, de én úgy szeretlek benneteket, mintha a
saját gyerekeim lennétek. Lelkesedünk értük,
nekünk is fáj, ha valami baj van velük, örülünk
a sikereiknek, a versenyeken rendszeresen
követem az eredményeiket.
• A gyerekekkel közösen bemutatott
Jerusalema tánc nagy sikert aratott a világhálón.
– Megláttam a táncot, és nagyon megtetszett a
fiatalsága, modernsége. Utánanéztem a szövegnek,
és nem találtam benne semmi kivetnivalót. Elhatároztuk, hogy Dávid atyával közösen megcsináljuk
a gyerekekkel. Egy elsőáldozási próba ideje alatt
felvettük videóra. A gyerekek gyorsan megtanulták
a lépéseket, nekünk egy picit több kellett. Nagyon
élvezték, ráadásul óriási sikere volt, hatvanezeren
megtekintették a felvételt. Teljesen amatőr munka
volt, mi kameráztunk, vágtunk. Még ma is szívesen
megtekintem, minden alkalommal feltölt. Az az
igazi művészet, amely felemeli a szemlélőjét.
• Gyakran szerveznek kirándulásokat.
Ez is népszerű a fiatalok körében?
Nagyon sokat jelent ez a gyerekeknek. Voltunk
már kirándulni a ministránsokkal, a harmadikosokkal, negyedikesekkel, a kórus Adán énekelt.

Csak az idén legalább 100-110 gyereket elvittünk
kirándulni.
• Lesznek-e újabb közösségépítő programok?
– Vannak ötleteink, ezek egyike egy előadássorozat. Rómában tapasztaltam meg azt, hogy ott
hogyan szólítják meg a fiatal generációt. Ez a 10
szó előadássorozat, amit már többször tartottam
Tiszakálmánfalván, még Temerinből is voltak
résztvevők. Ezt szeretnénk most itt is beindítani.
• Feltűnő, hogy rendkívül aktívak a közösségi oldalon.
– Nagyon fontos, hogy átadjuk azt, hogy itt
van élet, lelkesedés. A világ számos pontján, de
még a püspökségen is követik a tevékenységeinket. A feltöltött képek másoknak is át tudják
adni az örömet.
• A plébánia környékén is voltak felújítások.
– Megújult a toronyóra, a harang, megoldódott a kihangosítás, a templom belső és külső
kivilágítása. Szőregről és Boldogaszonyfalváról
jövet már messziről látszik a torony. A harang
folyton használatban van, romlik, ezért karban
kell tartani. Szeptemberben két új harangnyelv
érkezik.
• Jutott-e idő a pihenésre és a feltöltődésre?
– Két hetet voltam távol, öt napot teljes csendben, ún. lelki gyakorlaton. Rendkívül fontos a lelki
megújulás, hiszen folyton az emberek problémáival szembesülünk, érzéktelenné tudunk válni,
akár a hitünket is elveszíthetjük, ha nem vesszük
komolyan, bedarál bennünket is ez a mókuskerék. Nem tudunk adni, ha nem töltekezünk. Öt
napon át teljes csendben voltam, nincs mobiltelefon, internet, könyv, hiradó, televízió, senkivel
sem kommunikálok, mindössze naponta egyszer
a vezetővel. A lelki gyakorlat után egy busznyi vajdasági fiatalt vittünk el Međugorjeba, egy ifjúsági
fesztiválra, szavakba sem tudom önteni, hogy onnan milyen élményekkel tértünk haza.
Á. Cs.

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.
2021. augusztus 19.

A plébániatemplomban és a mellékhelyiségekben nyáron általában
háttérmunka folyik, amire évközben nincs idő. A közelmúltban a képen
látható csapat, Csorbáékkal az élen, három napon át reggeltől estig a
sekrestyét takarította. A több tíz éves ruhákat ki kellett levegőztetni, a
szekrény tönkrement polcait kicserélni, egyes részeket belül újrafesteni,
hogy a ruhákat minél jobb állapotban adjuk át az utánunk következőknek,
olvassuk a plébánia weboldalán.
TEMERINI ÚJSÁG
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Értékes
termőföld

A régió legértékesebb termőföldje Délvidéken található, az élelem ára viszont itt
a legmagasabb A dél-bácskai körzetben a
termőföld hektárja ebben a pillanatban átlagosan 11 700 euróba kerül, vagyis értéke
tovább növekedett az elmúlt évihez képest,
amikor 10 400 eurót tett ki.
Észak-Bácskában a termőföld hektárja
9 550, Észak-Bánátban 7 600 Dél-Bánátban
7 250, Közép-Bánátban pedig 6 900 euróba
kerül, és az ára folyamatosan növekszik.
Szerbiában a mezőgazdasági földterületek sokkal kevesebbet érnek, mint a Vajdaság
bármelyik részén. Šumadijában, a belgrádi
körzetben, Kelet-, Nyugat- és Dél-Szerbiában
a földek hektáronkénti ára mindössze 2750 és
3 700 euró között mozog, s a legutóbbi három
évben csökkenő tendenciát mutat. Hivatalos
adatokról van szó, amelyeket a Köztársasági
Földmérő Intézet tette közzé.
További összehasonlításként: európai
viszonylatban a vajdasági hektároknál kevesebbet érnek például a bolgár és a román
(mintegy 5 ezer euró), a lett és az észt (4 ezer
euró), a horvát és a szlovén földek (alig több
mint 3 ezer euró).
A görög és a spanyol termőföldek hektáronkénti átlagára 12 ezer euró körül mozog,
tehát közel annyi, mint Délvidék egyes részein. A délvidéki földterületek értéke tehát
a régióban messzemenőleg a legmagasabb,
de ugyanakkor egyes nyugat-európai országokkal is vetekszik.
Ennek tükrében sajátos paradoxonnak
tekinthető, hogy az élelmiszeripari termékek
ára nálunk sok esetben drágább, mint a fejlett
világ nagy részén.
A mezőgazdaságba azonban állami részről nincsenek érdemi befektetések, kiárusítják és bérbe adják a termőföldeket.
Az Al Rawafed és az Al Dahra gazdasági társaságokkal például 30 éves bérleti szerződéseket kötöttek. Kérdés, hogy a
következő hatalom képes lesz-e a nemzetközi joggal összhangban felbontani ezeket
a sokak által egyoldalú érdekeket szolgáló
szerződéseket.
(Alapinformáció, számadatok: politika.rs)
A budapesti Magyar Nemzetben megjelent cikk (jobbról) szerzője Frank Furedi,
eredetileg Füredi Ferenc (Budapest, 1947)
kanadai-magyar szociológus, közéleti kommentátor és szakértő. Korábban
a kenti egyetem szociológia professzora
volt Canterburyben. (Az írás az eredeti valamelyest rövidített változata, kiemelések a
szerkesztőtől.)
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A példa ragadós lehet
Tucker Carlson amerikai sztártévés
magyarországi látogatásának visszhangjáról
Miért jött oly nagy izgalomba a főso- ember majd maga dönti el, mit higgyen
dorhoz tartozó angol-amerikai médiavilág el, s mit ne.
attól, hogy Tucker Carlson MagyarországNem árt tudni, hogy a Magyarország elleni
ra látogatott?
kultúrharc tétje igen nagy. Magyarország ugyanA nyugati média mindenekelőtt azért rea- is egyike azon kevés helyeknek ezen a Földön,
gált olyan mértéktelenül hevesen Carlson ma- amelyek tevékenyen kiállnak a nyugati civilizáció
gyarországi látogatására, mert attól tart, hogy értékei mellett. Kulturális orientációja sok szema magyar kormány lejáratását célzó, évek óta pontból szögesen ellentétes a nyugati kulturális
folyó sikeres propaganda-hadjárat törést szen- elit eszményeivel. Csakhogy a Magyarországon
ved, ha az egyszerű amerikaiak a saját fülükkel uralkodó szemlélet nyugati világ-szerte sok milhallhatják, mit is mond Orbán.
lió ember felfogásával cseng egybe. Ezért vált
Fontos fejlemény, hogy a globalista médiavi- ki Magyarország oly ellenséges indulatokat a
lágnak sikerült gyakorlatilag cordon sanitare-t globalista médiából.
kiépíteni Magyarország köré. Ez a cordon
sanitaire azt eredményezi, hogy a Magyarországról zajló vitában
csak egyetlen fél hangja
hallatszik. Következésképp hegemón helyzetet
élvez az az értelmezés,
amely szerint Magyarországon kimúlt a demokrácia, tekintélyelvű
Orbán Viktor interjút ad Carlsonnak
diktatúra van hatalmon,
A tét abból a szempontból is nagy, hogy Mamelyet egyetlen lépés választ el a fasizmustól.
gyarországon
a jövő év áprilisában parlamenti
Magyarországnak ez a tisztességtelen és poliválasztást
tartanak.
A jelek szerint Magyartikai célokat szolgáló bemutatása olyannyira
ország
népén
kívül
mások is igyekeznek
domináns, hogy aki kétségbe meri vonni, azt a
majd
eldönteni
a
választások
kimenetelét.
vádat vonja magára, hogy a jobboldali tekintélyA
következő
háromnegyed
év
során
az Európai
uralom vagy egyenesen a fasizmus szolgálatában
Unió,
a
Biden-kormányzat
külügyminisztériuma
áll. Sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy még a konzervatív nyugati kiadványok, így és civil szervezetek szerteágazó nemzetközi háa Spectator vagy a National Review kommen- lózata lesz szüntelen azon, hogy beavatkozzon
tátorai is magukévá teszik a magyar kormány Magyarország belügyeibe. Minden tőlük telhetőt
megtesznek majd, hogy lejárassák és elszigeteljék
elleni propaganda elemeit.
Évek óta először esett meg, hogy egy a magyar kormányt, s így nyomás alá helyezzék a
jelentős médium képviselője szembe- magyar választókat, s elérjék, hogy a mai vezetés
fordult ezzel az irányzattal, és kihívást ellen szavazzon.
Ha figyelmesen hallgatjuk a Magyarországot
intézett a Magyarországra kimondott
kioktató európai uniós vezetőket és a nemzetközi
médiakarantén ellen. Carlson adásai ugyanis
NGO-aktivistákat, egyértelművé válik, hogy Mafenyegetést jelentenek a globalista kormányon
gyarországot afféle banánköztársaságnak vagy új tíkívüli szervezetek (NGO) és médiaszervezetek
pusú gyarmatnak tekintenek, amelyet könnyű lesz
által gondosan karban tartott cordon sanitare- elszigetelniük. Némelyikük egyszerűen neokolorel szemben. Az e műsorok ellen indított mé- nialista rezsimbuktatásban utazik. Joggal tartanak
diakampányt az a szorongás motiválja, hogy a tőle, hogy ha az Orbán-kormányt újraválasztják,
végén a köznapi amerikai ember még rokon- annak a brexithez hasonló hatása lehet.
szenvesnek fogja találni Orbán nézeteit [.……]
A Magyarország elleni neokolonialista tervek
A legutóbbi időkig olyannyira sikeres volt a ellen az a leghatásosabb fegyver, ha sikerült áttörni
Magyarország elleni médiakarantén, hogy még az ország ellen elrendelt cordon sanitaire-t. Ha
a konzervatív fősodor szerzői is a globalista az emberek megtudják, mi zajlik MagyarOrbán-értelmezés hatása alatt álltak. Most országon, rá fognak jönni, hogy a magyar
azonban nézők milliói találkozhatnak a társadalomban uralkodó értékek nélkülözmagyarországi események ettől gyöke- hetetlenek a szabadsághoz köthető létforma
resen eltérő értelmezésévvel, és sok-sok fenntartásához.
TEMERINI ÚJSÁG
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Murter-szigeti emlék
Levél Zalán Tibor barátomnak, Dalmáciába

Kedves Tibor! Elöljáróban el kell mondanom az alábbiakat. Egy részét a Temerini Újság
olvasóinak, más részét neked.
Az olvasóknak: A minap levelet kaptam
Zalán Tibor magyar költőtől, drámaírótól
a horvát tengerpart Murter nevű szigetéről.
Úgy döntöttem, a Temerini Újság nyilvánossága előtt fogok neki válaszolni.
Tibornak: Remélem, nincs kifogásod föntebb megfogalmazott szándékom ellen.
Emlékezetem szerint közel harminc évvel
ezelőtt ismerkedtünk meg a Budához közeli
Csobánkán, egy irodalmi találkozón. Egészen
közeli kapcsolatba pedig az elmúlt esztendőkben kerültünk, amikor megtudtam tőled, hogy
drámát szándékozol írni a második világháború végén nálunk, a Délvidéken lezajlott magyarirtásról. Amiben csak tudtam segítettem neked,
hogy minél tájékozottabban végezhesd el a vállalt föladatot. Nagy fába vágtad a fejszéd.
Azt írod leveledben: „Rég nem kaptam
hírt felőled, felőletek. Remélem, belerázódtatok a mostani létbe, már rendben az új
ház és benne az új élet, és a meleg sem visel meg túlságosan benneteket! Túl (talán)
a víruson, lassan elindul az élet, és bizodalmam szerint ebben az évadban színre
kerül Zentán a darab, amelynek elkészültében rendkívüli érdemeid voltak. Nyomban
jelzem, ha megtudok valamit. Most éppen
Murter szigetén vagyok, és a tengerrel feleselek. Szép itt, csak néha jut eszembe, mi harcok dúlhattak itt nem is olyan régen, hány
ember életébe került ez a mostani béke itt
a tengerparton (is)… Szörnyű világot tud
teremteni az ember! További szép nyarat
kívánok, zt.”
Örömmel nyugtázom: Idejében megkaptuk
a védőoltásokat, a vírus elkerült bennünket.
Nem könnyű megszokni, hogy eddigi lakóhelyünkről Szeged külvárosába, Dorozsma
szélére, Sziksóstóra telepedtünk. Nehéz eldöntenem, vajon a lakhelycsere, avagy az itteni
berendezkedés esik-e nehezebbre.
Hadd közöljem veled, jártunk mi a családunkkal és írótársadéval, Németh Istvánékkal
azon a szigeten, sőt ott volt velünk Kapitány
Laci közös festő barátunk. Neki egy szintén ott
nyaraló belgrádi művésztől kölcsönzött motorcsónakja is volt, azon Laci kirándulásra is
vitt bennünket.
Egy élményünket szeretném megosztani
veled, amely történetének napjára pontosan
emlékszem: augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén éltük át, az évet azonban csupán körülbelül tudom meghatározni. Zoltán
fiunk olyan 12 éves lehetett, tehát a hetvenes
2021. augusztus 19.

évek vége felé. A jugoszláviai bomlás jelei
már mutatkoztak, de azokat csak kevesen
látták akkoriban, még kevesebben foglalkoztak velük. Azt meg igazán kevesen sejtették,
hogy a bomlás olyan következményekkel jár
majd, mint amilyeneknek emlékét leveledben idézed.
Szent István napját akkoriban még Magyarországon is az új kenyér ünnepeként
ülték meg, Jugoszláviában meg... No, ezt
inkább nem részletezem, annyit azonban
megjegyzek, hogy Magyarországról nézve
Titóéknál ti nem olyan
Nyugatot láttatok, mint
amilyet mi ott megéltünk. Nálunk is a szocializmus módszerével
készítettük elő az örök
kommunizmust. A különbség csupán abban
nyilvánult meg, hogy
kit lehetett bírálni,
esetleg szidni, vagy küzdeni ellene. Egyszer
külön megírtam már egy magyar folyóiratban, hogy a magyarországi magyaroknak
színképjavítást kell végezniük a rózsaszínűnek vélt jugoszláv államról.
A fentiek ellenére ott, a szigeten tartózkodván, a névadó, elég kicsi, mindössze
talán egy-két ezer lelket számláló Murter
faluban egy zengzetes hangversennyel megünnepeltük azt a Szent István-napot, az ott
tartózkodó turistákból, spontánul összeverődő közönség nagy tapsa volt a jutalmunk.
Ott nyaraltunk. Volt ott a faluban – föltehetőleg van is még – egy elhagyatott, de
ép, üres kápolna. Belsejében akár szentmisét is lehetett volna szolgálni, tetőzete,
falai, gyér díszei is sértetlenek voltak, ám
oltárnak inkább csak a helye volt látható.
Fölnőttnek közülünk a két pár szülő és Laci
számított, suttyó gyereknek a két Zoltán –
Némethéké és a miénk –, kicsiknek pedig
Ágnes lányunk és Némethék Gabija. Hármunkról – a páromról és rólam, valamint
Némethnéről – tudtam, hogy kiváló énekesek vagyunk, Laciról is kiderült, hogy szeret
énekelni, Pista inkább szeretett, mint tudott,
a mi gyerekeink is tudtak, de a sorba vett
számokat kevéssé ismerték, a Németh gyerekek ebéli képességére nem emlékszem. A
produkción legelőször magunk lepődtünk
meg, majd a gyerekek, végül az egyre nagyobb közönség.
TEMERINI ÚJSÁG

Ahogyan ott az üres teremben csendesen
beszélgettünk, azt vettük észre, hogy igencsak
visszhangzik. Valaki közülünk meg is jegyezte,
hogy szépen hangzana, ha énekelnénk. Ünnep,
méghozzá Szent István ünnepe lévén rázendítettem a Himnusz előtti himnuszként énekre
„Boldog asszony Anyánk,
Régi nagy Pátrónánk.”
Aki csak tudott, áhítattal társult hozzám.
Még a majdnem fahangú Pista is. A zengő
énekre betért néhány, talán német turista és
szemmel látható élvezettel, csendben hallgatott,
végül megtapsoltak bennünket. Sikerünkön

Murter-sziget, Betina

fölbuzdulva új, aznapra illő énekre zendítettem, egyként folytattuk:
„Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.”
Időközben a hallgatóság tetemesen szaporodott. Talán azt hihették, hogy amatőröket szimuláló profik vagyunk, kimondottan
hivatásosoknak dukáló erőteljes taps lett az
eredmény. Bizonyos, hogy a szöveg értelméről
fogalmuk sem volt, talán azt se tudták, hogy
magyarul éneklünk, de a terem akusztikája
és az egyszerű, de zengő dallam kiváltotta a
spontán elismerést.
Hát ezt már nem lehet abbahagyni. Néhány
újabb, aznapra illő templomi ének következett. Közben azon méláztam magamban, mi
legyen a hangversenyünk záróéneke. Talán
a Himnusz? Nem, az túl szájbarágó, dicsekednénk magyar mivoltunkkal. Hirtelen bevillant:
A Szózat! Máris elkezdtem.
„Hazádnak rendületlenül...”
A siker tetőzött. Történt ez Horvátországban, Murter szigetén, a titói Jugoszláviában,
a kommunizmus uralkodásának idején egy
nyaralásunkon.
Kedves Tibor! Ha módodban áll, ugyan
nézz körül, áll-e még az a kápolna. Kellemes,
pihentető nyaralást kívánva várom a jelzésedet, mikor lesz a drámád zentai bemutatója.
Nagyon szeretnénk ott lenni,
Marika nevében is üdvözöllek.
Matuska Márton
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A megnyitóból nem láttam semmit
Tokiói élménybeszámoló, elmondja Pető Zsolt
Olimpiai élményeiről kérdeztük Pető
Zsolt asztaliteniszezőt, aki a tokiói nyári
ötkarikás játékokon egyéniben és csapatban is versenyzett a szerb válogatottal.
– Maga a megnyitóünnepség egy hosszú
és eléggé fárasztó esemény volt. Miután megérkeztünk az atlétikai stadionhoz, először is
ki kellett várnunk, hogy sorra kerüljünk a
bevonulással. Ezt az időt beszélgetéssel töltöttük, megismerkedtem a vízilabdázókkal, az
úszókkal és a kosárlabdázó lányokkal. Tehát
kint vártunk, amíg zajlott az ünnepség, amiből
mi a tűzijátékon kívül semmit sem láttunk. Ez
után viszont nagy élmény volt a többi sportolóval együtt bevonulni a stadionba. Kár, hogy
a járvány miatt nem lehettek ott a nézők.
• A járvány rányomta bélyegét az
olimpiára, szigorúak voltak az előírások. Te mindezt hogyan élted meg?
– A szervezés kifogástalan volt, de a szabályokat be kellett tartani. A legrosszabb az
volt, hogy minden reggel teszteltek bennünket
a vírusra, ilyenkor persze mindenki aggódik.
Ha valakinek pozitív lett az eredménye, akkor
annak azonnal el kellett hagynia a falut, nem
szerepelhetett az olimpián. Például így járt egy
cseh asztaliteniszező, aki az első olimpiáján
indult volna, de koronavírusos lett és kéthetes
karanténba került. A sportolók barátságosak
voltak, jó volt a hangulat, de a vírus miatt azért
mindenkiben volt félelem. Akadtak olyan sportolók, akikkel össze sem futottam, például
Ivana Španović távolugróval. Vele egy épületben laktam, de egyszer sem találkoztunk.
Novak Đokovićot viszont szinte minden nap
láttam, a szomszédom volt.
• Valóban annyira barátságos, mint
ahogy sokan állítják?
– Igen, igen. Ő volt a legnagyobb sztár,
hihetetlen, ahogy minden pillanatban uralta
a helyzetet. Mindenkivel lefényképezkedett,
mindenkihez volt egy kedves szava, én nem is
értem, hogyan van ennyire energiája és türelme. Úgy hallottam, felkínálták neki azt, hogy
az olimpiai falun kívül lakjon, ahol meglett
volna a nyugalma, ő viszont ezt elutasította,
mondván, hogy a faluban akar lenni a többi
társával. Voltak még érdekességek, például a mérkőzéseink után egy memóriakártyán
elkaptuk a meccsünkről szóló felvételt. Sok
ajándékot kaptunk, például minden versenyzőnek járt egy Samsung mobiltelefon.
• A járvány miatt neked csak az asztaliteniszezők tornájára volt jogod bemenni, viszont sikerült bejutnotok Đoković
elődöntős találkozójára, amelyen a világelső hatalmas meglepetésre kikapott.
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Bátyád, Zoltán meg is jegyezte viccesen, szólt. Mindezek ellenére én optimista voltam,
hogy balszerencsét hoztál neki.
de végül kikaptam.
– Már az olimpia előtt felhívták a figyel• Egyéniben tehát nem sikerült nyermünket, hogy más sportágak versenyeire nem ned, de a csapatverseny során kitűnően
mehetünk be. A korábbi olimpiákon ez nem így játszottál, s tényleg nem sok hiányzott
volt, akkor szabadon lehetett mozogni. Szívesen ahhoz, hogy nagy meglepetést okozzaelmentem volna például a vízilabdázókat vagy tok a nyolcaddöntőben és legyőzzétek
az atlétákat megnézni, de erre nem igazán volt Brazíliát.
lehetőség a járvány miatt, nem is próbálkoz– A válogatottak egymás elleni mérkőzései
tunk. Azon a napon, amikor Novak az elődöntős párossal kezdődnek, nekünk pedig sikerült győzmérkőzését játszotta, szabad délutánunk volt, ni Marko Jevtovićtyal. Az utóbbi pár év legjobb
és úgy voltunk vele, hogy szerencsét próbálunk. meccsét játszottuk le közösen, nyertünk és azzal
Csatlakoztunk a stábjához és velük bejutottunk a csapat 1:0-ás előnyre tett szert. Utána egyéniben
a teniszezők stadionjába, szerencsére nem el- álltam ismét asztalhoz, amikor 2:1-re vezettünk
lenőrzött bennünket senki. Nagy élmény volt az összesítésben. Ha legyőzöm a világranglistán
élőben nézni, teljesen más így teniszmeccset hetedik Hugo Calderanót, akkor Szerbia bejut
követni, mint a tévében. Đoković sajnos ép- a negyeddöntőbe. A gyenge kezdésem után az
pen akkor kapott ki, úgy látszik, tényleg nem ellenfelem 2:0-ás előnyre tett szert szettekben,
hoztunk neki szerencsét. A sztárokat egyéb- de kiegyenlítettem 2:2-re. A döntő szettben előbb
ként gyakran láttuk, például készült közös fotó én vezettem 3:0-ra, a brazil fordított 9:4-re, de
Sztefanosz Cicipasz görög teniszezővel is, akivel sikerült feljönnöm 9:8-ra. Ekkor egy hosszú és
akkor futottunk össze, amikor az olimpiai ka- színvonalas labdamenetet játszottunk, aminek a
rikákhoz mentünk fényképezkedni.
végén ő örülhetett, majd egy szerencsés ponttal
• Egyéniben egy védekező stílusban megnyerte a mérkőzést. Végül kikaptunk, mégjátszó görög asztaliteniszezővel kerültél is egy óriási élmény volt a brazilokkal szoros
össze az első fordulóban, akitől 4:0-ra meccset játszani. Ráadásul az állami televízió
veszítettél, noha a szettek szorosan ala- élőben közvetítette a több mint négy óráig tartó
kultak. Úgy tűnt, hogy nem sikerült a leg- összecsapást. Ez óriási reklám a sportágunknak,
jobb formádat kihozni magadból.
mivel ritkán kerülünk be a televízióba. Őszintén
– Az volt az első mérkőzésem, és akkor szólva, az elmúlt időszakban többször megfordult
éreztem meg igazán, hogy mi is a különbség a fejemben, hogy visszavonulok a válogatottól, de
egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság, il- az olimpia és az ott szerzett élmények erőt adnak
letve az olimpia között. Eb-n meg vb-n rengeteg a folytatáshoz, és már azon gondolkodom, hogy
alkalommal játszottam, hozzászoktam ahhoz a jó lenne ott lenni három év múlva Párizsban a
légkörhöz, az olimpián viszont sokkal nagyobb következő olimpián – mondta Pető Zsolt.
T. N. T.
a tét. Tudtam, hogy a televízió közvetíti
a találkozót, és bár egy profi sportoMEGEMLÉKEZÉS
MEGEMLÉKEZÉS
lóra ez nem kellene, hogy hatással leSzomorú egy éve, hogy
gyen, mégis más, amikor tudod, hogy Szomorú 20 éve, hogy nincs
nincs közöttünk szerettünk
a barátaid, a szurkolók és a családod közöttünk szeretett keresztapám
néz. A sorsolás nem volt annyira rossz,
mert ezt a görög pingpongozót korábban kétszer is legyőztem, egyszer
a Bajnokok Ligájában, egyszer pedig
a világbajnokságon. Igaz, hogy nagyjából száz hellyel előttem van a világranglistán, de úgy éreztem, hogy van
esélyem. A védekező stílusú asztaliteniszezők ellen teljesen máshogyan kell
JAKUBEC János
játszani, mint azok ellen, akik támadó
LENGYEL József
(1931–2020)
felfogásban pingpongoznak. Talán ott
(1960–2001)
Az
élet
sora hosszú
követtük el a hibát, hogy az olimpia
Nem múlnak ők el,
és nehéz, a feledéshez
előtti felkészülés során nem gyakorol- kik szívünkben élnek,
egy élet is kevés.
tunk ilyen típusú játékosok ellen. Nem hiába szállnak árnyak,
Szeretteid nélküled élnek,
gondoltuk, hogy éppen vele kerülök álmok, évek.
de szívükben
össze az első fordulóban. Nem melörökre őriznek téged.
Emléked őrzi
lékesen ő már az ötödik olimpiáján
keresztlányod, Tünde
Emléked őrzi lányod,
szerepelt, tehát a tapasztalat mellette
családjával
Franciska családjával
TEMERINI ÚJSÁG
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Augusztus 10-én volt 5 éve
annak a szomorú napnak,
amikor elvesztettük szerető
édesanyámat, anyósomat és
nagymamánkat

Szomorú 20 éve, hogy eltávozott tőlünk
szeretett férjem, apánk, apósunk, nagyapánk

LENGYEL József
(1960–2001)
Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott is marad.
Sohasem halványul el szívünkben emléked,
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Az igazi szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni,
csupán egy dolgot nem, elfeledni!
Emléked örökké megőrzi feleséged, Zsuzsanna,
gyermekeid: Endre, Ervin és Lenke, menyeid: Tímea és
Andrea, unokáid: József Bence, Viktor, Leó és Hanna

DROZLIKNÉ
DROZLIK József
MILINSZKI Katalin
(1929–2013)
(1928–2009)
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
(Juhász Gyula)

Nyugodjanak békében!
Emléküket őrzik szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
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Minden nap fájdalommal
emlékszem szerető testvéremre

Fájó szívvel emlékezünk
szerető testvéremre

OROSZ Lászlóra
(1959–2016)
Öt hosszú év telt el, amióta
búcsúszó nélkül távoztál,
amióta szeretteidtől
elszakított a hirtelen halál.
A halál nem jelent
feledést és véget,
míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Emléked szívébe zárta
testvéred, Magdi
és sógorod, Sanyi
családjukkal

OROSZ Lászlóra
(1959–2016)
Esőcsepp peregaz ablakon,
könnycsepp csordul
le arcunkon.
Gondolatunk messze száll,
testvérem öt éve távol már.
Öt éve, hogy örök álom
zárta le szemedet,
azóta könnyek között
emlegetjük nevedet.
Emlékedet szívünkben
őrizzük: Gizi és Gyuri
családjukkal

Miserend
20-án, pénteken SZENT ISTVÁN KIRÁLY
FŐÜNNEPE, 10 ó.: ünnepi szentmise.
21-én, szombaton, 8 ó: A hét folyamán elhunytakért.
22-én, Évközi 21. vasárnap, a Telepen 7
órakor: Népért; a plébániatemplomban 8:30kor: A Szt. Mónika közösség élő és elh. tagja2021. augusztus 19.
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Tíz éve múlt, hogy
nem vagy velünk.

Tíz éve, hogy nem vagy velünk. Szomorú szívvel emlékezünk rád.

id. OROSZ Sándor
(1933–2011)
A temető kapuja
szélesre van tárva,
útját naponta sok-sok
ember járja.
Van, aki virágot, mécsest
visz kezében, és olyan is
van, aki bánatot visz
szomorú szívében.
Nyugodjál békében!
Lányod, Gizi és vejed,
Gyuri családjukkal

iért; 10 órakor: †Kókainé Ádám Klára.
23-án, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
24-én, kedden, Szent Bertalan apostol ünnepén, 8 órakor: szabad a szándék.
25-én, szerdán 8 órakor: Egy szándékra.
26-án, csütörtökön, 19 órakor: †Lepár
Margit, Zelenka István, Lepár János és Nagy
Mária, a szentmise után egy órás szentségimádás.
TEMERINI ÚJSÁG

MOLNÁR Katalint
(1931–2016)
Emlékét, szeretetét, amíg
élünk szívünkben őrizzük.
Szeretteid: lányod, vejed,
unokáid, unokamenyed
és dédunokáid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
férjem

JAKUBEC János
(1931–2020)
Elmentél tőlem,
de nem vagy messze,
szívemben itt maradsz
mindörökre.
id. OROSZ Sándor
(1933–2011)
Elhagytál minket
mindörökre már.
Helyetted ránk csak
egy sírhalom vár.
Kőbe vésett név,
utánad maradt.
S vele egy szomorú
gyászos hangulat.
Nyugodjál békében!

Emléked őrzi szerető
feleséged, Rozália

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

Megemlékezés
a héten elhunyt

Lányod, Magdi és vejed,
Sanyi családjukkal

Kérjük tisztelt hirdetőinket,
hogy hirdetéseiket
szíveskedjenek legkésőbb

kedd délelőtt
10 óráig

hirdetésgyűjtőinknél vagy
a szerkesztőségben leadni.

SZABÓ István
(1944–2021)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport
SLOGA–SLOGA (Erdővég) 1:2
(1:0)

Vereséggel kezdte meg az új szezont a temerini csapat, amely a találkozó elején Bogavac góljával szerezte
meg a vezetést. Az első félidőben a
hazaiak játszottak jobban, a szünet
után azonban az erdővégi vendégek
átvették az irányítást és két találattal
fordítottak.
A Sloga a második fordulóban
Újpazovára utazik, ahol a Radnički
lesz az ellenfele.
RADNIČKI (Šid)–MLADOST 3:1
(0:0)

Az eseménytelen első félidő
után a šidi együttes büntetőből jutott
előnyhöz, ami után a járekiak ugyan

kiegyenlítettek, a hazaiak azonban
újabb két gólt szereztek, és így begyűjtötték a bajnoki pontokat az első
fordulóban.
A Mladost szombaton 17 órától
a belegiši Podunavaccal mérkőzik
Járekon.
Újvidéki liga

dettel. A Jedinstvo is rosszul kezdte
az idényt, mivel 4:2-re kikapott az
első fordulóban hazai pályán az újvidéki Slavijától.
TSK: Ivanović (Vegyelek),
Mihajlović, Stričević, Šmit, Jušković,
Džigurski, Paska, Nikolić (Lahos),
Marojević, Đanković, Bobot.

FRUŠKOGORAC (Kamenica)–
TSK 2:0 (0:0)

Újvidéki városi liga

Vereséggel kezdte meg az új bajnoki idényt a temerini csapat, amely
Kamenicán kapott ki az első fordulóban. Az első félidőben nem született
gól, majd a második félidő derekán a
kamenicaiak tizenegyesből megszerezték a vezetést. Nem sokkal később
a veterán Nenad Zečević állította be
a 2:0-ás végeredményt.
A TSK vasárnap mutatkozik
be hazai közönség előtt, amikor a
gospođinci Jedinstvo vendégszerepel
Temerinben 17 óra 30 perces kez-

A szőregi labdarúgók az előző
idény végén kiestek az utolsó rangfokozatba, ott azonban győzelemmel
kezdték meg a bajnokságot.

ČENEJ–SIRIG 0:3

ASZTALITENISZ
Az asztaliteniszezők megkezdték a felkészülést a 2021/2022-es
bajnoki idényre. A férfiak ugyanúgy,
mint az előző évben, a Szuperligában
szerepelnek, melynek a küzdelmei
várhatóan csak októberben kezdődnek. Történt némi változás, hiszen

elhagyta a klubot Luka Bakić, akinek
a helyére Denis Čonić érkezett. Pető
Zoltán és Boris Brnović továbbra is
tagja a csapatnak. Rajtuk kívül még
három magyarországi pingpongozó szerepel a temeriniek keretében,
Kószó Attila, Gerold Gábor és Vicsek
Iván, ők viszont a tervek szerint csak
néhány bajnoki találkozón állnak
majd asztalhoz. A mérkőzések java
részét tehát a Pető, Čonić, Brnović
hármas játssza.
Két temerini pingpongozó a női
Szuperligában is szerepel, mégpedig
Orosz Nikolett és Vegyelek Dóra, akik
a Csóka együtteséhez igazoltak.
A fiatalok részére is megkezdődtek az edzések. Azok, akik kezdők
és szeretnének megtanulni asztaliteniszezni, a sportcsarnok pingpongtermében jelentkezhetnek hétfőn,
szerdán és pénteken 19 óra körül,
illetve a 060/0152771-es telefonszámon Orosz Nikolettnél.
T. N. T.
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