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Jó hír gyerekeknek
Újraindulnak néptánc csoportjaik
Másfél év kihagyás után újraindultak a
Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület gyermek néptánccsoportjai. Lukács
Imre néptáncoktató lapunknak elmondta,
hogy az elmúlt harminc évben nem volt példa ilyen hosszan tartó kihagyásra, és most
újra azon fáradoznak az egyesületben, hogy
folytassák a néptáncoktatást.
– Sajnálatos, hosszú kihagyás után,
ami rajtunk kívül álló okokból történt,
arra a döntésre jutottunk, hogy megpróbáljuk újraéleszteni a gyermekek körében a néptánc oktatást. A felnőtt csoportok az elmúlt időszakban is igyekeztek
próbálni, ahogyan és amennyire a helyzet
megengedte, de a gyermekek esetében
teljesen elnémult a próbaterem. Most
újra azon fáradozunk, hogy a csoportok
visszatérjenek hozzánk. Minden korosztályban indítottunk néptánccsoportot. A
korábbi évekhez hasonlóan az óvodásokkal, az alsós korosztályú gyermekekkel és
a felsősökkel külön-külön foglalkozunk,
tehát három néptánccsoport indult. Az
első próbákat ezen a héten tartjuk. Sok
új táncosunk is van, de sok visszatérő
néptáncos is akad a csoportokban. Remélem, hogy az előttünk álló hetekben
sikerül visszaállnunk a régi kerékvágásba, és a folyamatos munka, amit az elmúlt

harminc évben megszokhattunk, folytatódni fog. Szeretnénk, ha ez a folyamat
ugyanúgy működne, mint a járvány előtt.
Természetesen az elővigyázatosság fontos
szempont. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy
zökkenőmentesen tudjunk működni.
Terveink között szerepel minden olyan
versenyen, fesztiválon és egyéb rendezvényen részt venni, amelyekre meghívást
kapunk, és amelyek megtartását az aktuális járványhelyzet sem gátolja.
Ami az érdeklődést illeti, elégedettek
vagyunk, mert minden csoport iránt akadtak szép számban érdeklődők. Ilyen hosszú
kihagyás után, biztosan szükségünk lesz
egy rövid átmeneti időszakra, amíg visszarázódunk a megszokott ütembe, de bízom
benne, hogy legalább olyan szépen tudunk
majd dolgozni, mint korábban. Szeptember
végéig és október elejéig még fogadjuk az
új érdeklődőket. Az óvodásokkal hétfőn
és szerdán próbálunk délután hattól hét
óráig, a felsős tánccsoporttal pedig ugyanezeken a napokon hét órától fél kilencig
tartjuk a próbákat. Az alsós korosztályú
táncosokat kedden és csütörtökön várjuk
este fél héttől nyolc óráig – tudtuk meg a
néptánc-oktatótól.
T. D.

Ára 50 dinár

Orvosok beosztása

A közösségi oldalon többen megjegyezték, hogy a egészségház központi épületének covid-részleggé alakítása miatt
szinte egyáltalán nem jut el a lakossághoz a Telepen és a
Staro Đurđevón dolgozó orvosok beosztása.
Tájékoztatás céljából ezt most közöljük olvasóinkkal: A
hét folyamán Staro Đurđevón délelőtt dr. Saša Rajčević,
délután dr. Tanja Radovanović fogadja a nem koronavírusos betegeket. Érdeklődni a 845-773-as telefonszámon
lehet. A telepen, ugyancsak a hét folyamán délelőtt dr. Petri
József, míg délután dr. Srđan Hrnjak rendel. Itt a telefonszám: 841-658. Hétvégén csak Staro Đurđevón tartanak
ügyeletet a délelőtti órákban.
A temerini egészségház központi épületének bejáratán a
következő feliratok olvashatók: a covid rendelő munkaideje a szombatot és a vasárnapot is beleértve reggel 7-től 22
óráig. A telepi és a Staro Đurđevói (nem covid rendelők)
munkaideje reggel 7-től este 8 óráig.
A lakosság a koronavírussal kapcsolatos információkért Vajdaság területén az alábbi telefonszámokon érdeklődhet: 064/802-88-94 és 064/802-88-95. Reggel 8 és este
10 óra között.
A vakcina harmadik dózisának felvételi szándékát a
062/507-866-os telefonszámon kell előzőleg bejelenteni
reggel 8 és délután 3 óra között.

Egyre többen kórházban
Szerbiában a hét elején egy 24 óra alatt 20 584 koronavírus tesztet végeztek és 6424 fertőzöttet azonosítottak. Kórházi kezelésre 4 642 koronavírusos beteg szorul,
181-en vannak lélegeztetőgépen. Péntektől hétfőig 38-an
hunytak el a COVID-19 szövődményei miatt, ezzel 7808-ra
emelkedett a járvány halálos áldozatainak a száma, jelentette a napisajtó.

Jazzaland Fesztivál

Folytatása a 2. oldalon

Medvecki Sándor felvétele

Két napon át, négy helyszínen, neves zenészek koncertjével szórakoztatták a jazz kedvelőit Temerinben, az első Jazzaland Fesztiválon.
A temerini rendezvény a tizenöt éves múlttal rendelkező montenegrói Jazzfesztivál és a Sun Reggae Fesztivál mintájára szerveződött meg.
Szombaton a program a medenceközpontban a Tini fesztivál nyerteseinek bemutatkozásával kezdődött, majd a temerini Baksheesh Band
lépett színpadra, a 2016-ban alakult, fiatalokból álló csapat csakúgy,
mint mindig, most is lenyűgözte a közönséget. Hasonló visszhangra
talált Max Kochetov és zenésztársainak bemutatkozása is. Az ukrajnai
származású alt szaxofonos 2006 óta él Szerbiában, azóta a Szerbia
Rádió és Televízió nagyzenekarában játszik. Az est utolsó együttese
az MT Blues Band volt, a szabácsi Mirko Tomić és csapata rendkívüli
módon ötvözi a bluest, a jazzt, a rockot, a soult és funkyt. A medence-központból a közönség átvonult a Tájházba, ahol a macedón Toni
Kitanovszki Trio koncertjét élvezhették a késő esti órákig.
Egy gitáron muzsikál apa és két fia

Jazzaland Fesztivál

A fürdőközpontban is muzsikáltak a Jazzaland keretében. A képen a közönség egy része.
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A Berbence együttes

2021. szeptember 23.

Medvecki Sándor felvételei

Folytatás az 1. oldalról

A vasárnapi program ugyancsak a medence-központban a Berbence zenekar népzenei koncertjével kezdődött, de fellépett a Trio Balkans
Strings (Zoran Starčević és fiai), valamint a horvátországi Orijen Riđanović
Trio. Az első temerini Jazzaland ugyancsak a Tájházban, a macedón
Szaso Popovszki Trio koncertjével zárult, aki szombaton a Papa Pub-ban
szórakoztatta a közönséget. A jazzkirálynőnek számító Nada Pavlović
betegség miatt lemondta temerini szereplését. Vinko Mihajlović főszervező, a montenegrói fesztiválok megálmodója elégedett a rendezvén�nyel, mint hangsúlyozta, már az első Jazzalanddel bekerülnek a világ
jazz fesztiváljait tömörítő egyesületbe, ezáltal nyolc hasonló küldetésű
fesztivállal vehetik fel a kapcsolatot. Kiemelte, már a jövő évi esemény
időpontja is ismert, augusztus 19-én, 20-án és 21-én várják a jazz kedvelőit a második Jazzaland fesztiválra.
ácsi

Törteli Lászlót a Vitézi Rend
tagjává avatták

5900 dinár segély
a nyugdíjasoknak
Miután a belgrádi kormány jóváhagyta, kedden megkezdődött annak az 5900 dináros összegnek a kifizetése, amelyet „a nyugdíjasok
számára nyújtott egyszeri segély” címén kapnak a címzettek.
A kormány elfogadta azt a törvénytervezetet is, amelynek értelmében minden felnőtt korú állampolgár 20 eurós egyszeri támogatásban részesül, közölte Siniša Mali pénzügyminiszter. Az összeget
decemberben utalják át. Azoknak, akik korábban már jelentkeztek a
60 eurós támogatásra, nem kell külön jelentkezniük. Mindenki másnak, beleértve azokat is, akik időközben betöltötték 18. életévüket,
viszont igen. Jelentkezni november 15-től a hónap végéig lehet majd.
Ez a 20 eurós támogatás is része a kormány által nyújtott harmadik
gazdasági segélycsomagnak, tette hozzá a tárcavezető.

Megnyílt az újvidéki
mezőgazdasági vásár
Elkezdődött Újvidéken a 88. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, illetve az 53. Vadászati és Halászati Vásár, valamint az Ökológiai Kiállítás. A
nagyszabású rendezvény idén hat napig, szeptember 24-ig tart. Az idei
vásárra több mint 800 kiállító érkezett 17 országból. A kiállítás idei partnerországa Csehország, amely 13 céggel képviselteti magát.

Ünnepélyes ceremónia keretében a múlt hét végén, Budapesten a
Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagjává avatták Törteli Lászlót.
A hagyományőrzés területén és
a magyar kultúráért végzett kitartó munkájáért kiérdemelt elismerésről a Vitézi Rend új tagja
lapunknak elmondta: nagy megtiszteltetés és elismerés számára, hogy a rend tagja lehet.
– Több mint fél éve van már
annak, hogy felfigyeltek a munkámra, amikor a Vitézi Rend
délvidéki szervezete felkínálta
a lehetőséget, hogy előterjesszenek, és a rend új tagjává javasoljanak. Az elmúlt időszakban
várományosa voltam a kitüntetésnek, a múlt hét végén pedig
sor került az ünnepélyes avatásra. Pénteken részt vettem az
országházban megtartott hagyoTörteli László
mányőrző konferencián, amelyre a Petneházy Alapítvány szervezésében került sor. Az eseményen Kövér
László házelnök mondott beszédet. Az ünnepélyes avatás szombaton történt meg a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Esküt tettünk arra, hogy a magyar nemzet érdekeit és hagyományait
ápoljuk és védjük továbbra is. Ezt követte az avatás. A Vitézi Rend tagjaként egy palástot, egy jelvényt és egy díszoklevelet kaptunk. A jövőben
minden olyan magyar vonatkozású eseményen, amelyen a rend néhány
tagja jelen van, viselhetjük az itt kapott ünnepi palástot. A Vajdaságból
rajtam kívül még hárman érdemelték ki ezt a rangot. Nagy elismerés és
megtiszteltetés számomra, hogy a Vitézi Rend tagja lehetek. Mindez további munkára sarkall, hogy a jövőben még többet tegyek elsősorban a
temerini magyarságért, a kultúránkért és a hagyományainkért – mondta
lapunknak Törteli László.
T. D.

A képviselő-testület ülése

Érdeklődni:
063/8-637-485		
063/12-58-642
069/1-557-566		
069/41-17-768
2021. szeptember 23.

Pénzügyekről, fejlesztési és kezelési tervekről és kinevezésekről
döntöttek a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Elfogadták a
költségvetés hathavi megvalósítását tartalmazó jelentést. Az önkormányzat honlapján is megtekinthető dokumentumból kiderül, hogy január
és június között a községi büdzsébe kis híján 473 millió dinár folyt be,
ami a tervezett mintegy évi 1 milliárd 300 milliónak a 37 százaléka. A
kiadások 27 százalékban valósultak meg, pontosabban majdnem 354
és fél milliós nagyságrendben.
Az ülés folytatásában meghozták a Jegricska Természeti Park 20202029-es időszakra vonatkozó kezelési és fenntartási tervét, amely részletezi a 2005-ben védelem alá helyezett csaknem 1200 hektárnyi terület
jelenlegi állapotát, a természet megóvására irányuló intézkedéseket, a
lehetőségek hasznosítására vonatkozó elképzeléseket, valamint az idegenforgalmi erőforrások fejlesztését szorgalmazó víziókat. Határozat született továbbá a 2022–2030-ra vonatkozó fejlesztési terv elkészítésének
megkezdéséről, jóváhagyták a Szirmai Károly Közkönyvtár igazgatóbizottságának határozatát az intézmény igazgatójának kinevezésére vonatkozó
pályázat kiírásáról, valamint Maja Bjekić személyében kinevezték a Gas
Közvállalat igazgatóját.
ácsi
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A központ rendezése

A szokásos

DÖME Szabolccsal, az önkormányzat urbanisztikai és
építészeti szakszolgálatának referensével beszélgettünk (3.)

Banko Pál felvétele

– Az eredeti terv szerint lezárnák a Petőfi Emlékeztetni szeretnék azonban arra mindenkit,
Sándor utcát a főutcától a kastélyig gyalogos öve- hogy nem is olyan régen még volt. A piactérre
zet kialakítása végett, ahol megszünne a gépjár- gondolok, mégpedig arra a részére, amelyet egy
műforgalom. Ennek része lenne a főtér – mond- át nem gondolt terv alapján, parkolókká alakíja Döme Szabolcs. Az ötletterv néhány éve került tottak. Az elmondottak alapján tehát a megoldás
nyilvánosságra és heves reagálást váltott ki, a ebben a kérdésben is kézenfekvő: a piactér fellakosok egyértelmű nemtetszésüknek adtak hangot.
Ettől függetlenül az építkezés engedélyezési folyamata
megtörtént, a közbeszerzést is kiírták, ez azonban
kétszer is elbukott.
A közvéleménynek és
egyébként minden józan
gondolkodású embernek
ezzel az a legnagyobb problémája, hogy a főtéren kivágtak volna majdnem minA Petőfi Sándor utca községháza és a kastély közötti
den fát és betontéglákkal
szakasza az 1960-as években egyszer már volt sétáló
burkolták volna a komplett
területet. A szaktárca veze- utca, de nem sokáig. A bejáratnál lakattal lezárt rámpa állt.
tői szerint erre lényegében azért lenne szükség, ső részét újból alkalmassá lehetne tenni köztéri
mert a község nem rendelkezik központi tömeg- rendezvények megtartására, és nem kellene a
rendezvények megtartására alkalmas térrel.
főteret teljesen átépíteni.
A terv azon részének, mely szerint a Petőfi
Véleményem persze azonos a tiltakozókéival: a megfelelő megoldás az lenne, ha minél Sándor utcát a főutcától a kastélyig gyalogos övenagyobb zöld terület maradna sok fával. Annál zetté alakítanák át, van értelme. Ám ez mindadinkább, mert ezenkívül nincs is más, árnyékos dig nem valósítható meg maradéktalanul, amíg
zöld köztér. Az egyre melegebb nyarak és a ha- a Moša Pijade utcát mindkét végén meg nem
talmas mennyiségben egyszerre lezúduló csa- nyitják és kétirányúvá nem teszik a forgalom
padék is emellett a megoldás mellett szól. Ami számára. A másik feltétel: parkolók kialakítása
a gyülekezőteret illeti, valóban igaz, hogy nincs. valahol a gyalogos övezet közelében.
Az utca kétirányúvá
tételét az ott laLézeres depiláció
kók
közlekedése
teszi
Tartós szőrtelenítés
szükségessé, merthogy
• Legkorszerűbb technológia
oda nem lehetne sem
• Sötét, standard és világos
a főútról, sem a kastély utcából behajtani.
szőrszálak eltávolítása
A Zmaj utca irányában
• Gyulladást, irritációt és hasonlókat
már megvásárolták a
okozó szőrszálak eltávolítása,
megfelelő telket, ott
amelyek kellemetlen testszagot
máris ki lehetne nyitni az utcát. A Kossuth
idézhetnek elő • A mindennapi
Lajos utca irányában
borotválás szükségtelenné válik
ez még várat magára.
• A szakszerű depiláció
A parkolókat valahol a
eredményeként visszatér az egyén önbizalma
lakótömbökön belül, tehát a kastély (Népfront)
és bátran mutatkozhat a nyilvánosság előtt
és a Moša Pijade utcák
Telefonszám: 060/14-93-448
közötti területeken kelViber/whatsapp
lene kialakítani, ahol
Instagram: beauty_corner_magicalsoul most kertek vannak.
Ezek magántulajdonban
Facebook: Beauty corner Magical soul
levő telkek, amelyeket
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Tökfesztivál
A hagyományos módon és a szokásos
időpontban október 5-ei kezdettel szervezi meg a XXIII. Dél-bácskai Tökfesztivált a
Kertbarátkör. Már a részletes programot
is összeállították a szervezők. A terveket
Kovács Róbert, az egyesület elnöke ismertette olvasóinkkal.
– Az őszi rendezvényeket mindig is a
szívügyemnek tartottam, köztük a tökversenyt is. Én magam tizenegy évvel ezelőtt
vettem részt először ezen az eseményen,
ekkor kerültem közelebbi kapcsolatba az
egyesülettel. Ma a Kertbarátkör elnökeként is ugyanolyan fontosnak tartom a
rendezvényt, mint egykoron.
Az országos tökverseny időpontjához
az idén nem igazodtunk. A terméseknek
120-150 napos tenyészidőre van szükségük ahhoz, hogy kellően kifejlődjenek,
ezért úgy határoztunk, hogy a verseny
miatt nem rövidítjük le ezt az időszakot. A Dél-bácskai Tökfesztivál időpontja egybeesik a gyermekhét időpontjával.
Ez tulajdonképpen a szokásos időpont, a
temeriniek és a környékbeliek megszokták
és igazodnak hozzá. A rendezvénysoro-

fel kellene vásárolni. Úgy tudom azonban, hogy
erre nincs elég pénz. A felsorolt kisebb-nagyobb
akadályok miatt, a legújabb információim szerint, az építkezést szakaszokra bontanák. Így,
amennyiben sikerül kijáratot biztosítani a Kossuth Lajos utcára, egyelőre csak a fő utcai jelzőlámpától a Moša Pijade utcáig terjedő részt
zárnák le és építenék át.
Készül Járek fő településrendezési terve is.
A település központja gazdag épített hagyatékkal rendelkezik, de ott is tapasztalható a lakásépítők erőteljes nyomása. A településrendezési
szakosztály két javaslatot tett ennek kivédésére.
Az egyik, hogy az új építésű lakótömböket, zöldmezős beruházásként realizálják a városközponttól valamelyest távolabb. A másik javaslat
arra az esetre alternatíva, ha az előbbit politikai
okok folytán nem fogadnák el. Eszerint óvnák a
főutca látványképét, odafigyelnének az épületek
magassági szintjére. A parcellák belső felében,
az utcai épületsorral párhuzamosan pedig lehetőség lenne új, kétemeletes plusz tetőteres lakások építésére. Így talán sikerülne megmenteni a
sváb lakosság által épített stílusos házakat és a
település jellegét. Jóllehet lakóik közül igen sokan az első adandó alkalommal szabadulnának
ezektől a régi épületektől – mondta lapunknak
DÖME Csaba, az önkormányzat urbanisztikai és
építészeti szakszolgálatának referense.
Vége
ÁDÁM Csilla
2021. szeptember 23.

Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

módon és helyen
október első hetében
zat október 5-én, kedden a tökverseny alkalmából meghirdetett
gyermekmunkák tárlatával kezdődik. Erre az eseményre a Lukijan
Mušicki Művelődési Központban kerül majd sor. Szerdán, a piactéren megkezdjük a rendezvény helyszínének előkészítését és itt
már fogadjuk a benevezett terméseket is. Az idén is a kolbásztök,
az óriástök és a fehér sütőtök kategóriában várjuk a benevezéseket. A tökreszelésre és a görhesütésére is szerdán kerül sor,
ugyanazon a napon délután pedig tökfaragó versenyt szervezünk
a felsős diákok számára. A rendezvény központi eseményét ez alkalommal is csütörtökre tervezzük. Reggel fogadjuk a vidéki kiállítók terményeit, majd délelőtt tíz órakor megnyílik a rendezvény,
a XXIII. Dél-bácskai Tökfesztivál.
Ezúttal is megszervezzük a hagyományos tökételek és -italok
kóstolóját, a kézművesek kiállítását, valamint az óbecsei Szivárvány Amatőr Festők csoportjának tárlatát. A színpadon művelődési és szórakoztató programok zajlanak majd, de az okleveleket
is itt adjuk át azon termelők számára, akik részt vettek a Magyarok Kenyere elnevezésű jótékonysági programban. A sörsátorban
főni fog a szokásos birkapaprikás, és a kínálatból természetesen
most sem marad ki a tökös rétes és a görhe sem. A tökverseny
eredményeit délután egy órakor hirdetjük ki. Arra törekedtünk,
hogy az évek során kialakult hagyományok és a bejáródott program szerint szervezzük meg a fesztivált. Ezért is bízunk benne,
hogy a terveinket sikerül megvalósítani, és ismételten egy eredményes eseménynek lehetnek részesei az érdeklődők – ismertette
az egyesület elnöke.
T. D.

Szabó Tímea és Petro László
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.
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Felső sor (balról jobbra): Radojčić Dávid, Gusztony Ákos, Rajda Tibor, Győri Ákos, Majoros Árpád, Szabó Tímea, Pap Dávid,
Bado Richárd, Német Rolland, Varga Ákos, Mészáros Arnold, Nagyidai Gábor.
Középső sor: Szűcs Szabolcs, Francia Dóra, B. Varga Emese, Varga Éva, Zelenka Anna, Guci Andrea, Zarnócki Andrea, Varga Daniella, Csernicsek Éva, Vojvodić Valentina, Kálmán Dóra, Pap Marijana, Mészáros Bettina, Pethő Szabina, Kothai Anett,
Móricz Ágnes, Kovacsics Viola, Kovacsics Flórián.
Ülnek: Horváth Melinda, Varga Ádám Rozália tanítónő, Zelenka Angéla osztályfőnök, Karanović Izabella tanítónő, Utcai Dávid
osztályfőnök, Erdélyi Erzsébet tanítónő, Balogh Margit osztályfőnök, Varga Hajnalka tanítónő, Dokmanović Tatjána osztályfőnök, Đumić Tamara.
Guggolnak: Józsa László, Simon Norbert, Szeverics László, Bado Lajos, Pásztor Gábor.
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Miért nem születik
elég gyermek?
A budapesti demográfiai konferencia margójára
A demográfusok hosszú ideje igyekeznek magyarázatot találni arra, hogy a nyugati
civilizációban miért nem születik elég gyermek, miért nem képesek e társadalmak
önmaguk reprodukálására. A termékenységi adatok azonban azt mutatják: trendforduló tanúi lehetünk. Immár szinte minden kontinensen drámaian csökken a fiatalok
gyermekvállalási hajlandósága.
Magyarországon először Fekete Gyula kezdte alig számíthattak a fiatal párok. A nők munkába
el kongatni a vészharangot a népességfogyás miatt állása tovább csökkentette annak esélyét, hogy
a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben. A nyu- sok gyermek jöjjön a világra, a kialakult kettengati világ döntéshozóit pedig Samuel P. Huntington keresős-modellben erőt meghaladó nagy terhet
figyelmeztette a kilencvenes években, A civilizáci- jelentett egy-két gyermek felnevelése is.
ók összecsapása és a világrend átalakulása című
Az elemzők szerint a technikai civilizáció fejművében, amely szerint a születésszám csökke- lődése túlságosan elnyújtotta azt az időt, amit a
nése civilizációnk hanyatlását mutatja, és veresé- gyerekek képzésére kell fordítani. Ez nem csak
ge előreveti árnyékát a küszöbön álló civilizációs a neveltetési költségek jelentős megnövekedését
küzdelemben.
eredményezte. Napjainkban a fiatalok túl sokáig
Az urbanizáció veszélyei ülnek az iskolapadban: a házasságkötés, az első
gyermek vállalásának ideje kitolódott a párok
Az ezredforduló környékén a demográfusok
30 éves kora fölé. Ez is hátrányosan érintette a
kerestek magyarázatokat az európai termékenynagycsaládok alakulását. Ezek a folyamatok azért
ségi ráta folyamatos csökkenésére. Abban áltais tűntek veszedelmesnek, mert közben a Föld
lában egyetértettek, hogy az urbanizáció hozott
fordulatot a fehér ember gyermekvállalási hajlan- népessége az ezredforduló környékén még robdóságában. A tanulmányok szerint a nagycsalád banásszerűen növekedett, Ázsia, Afrika és Délközös erőfeszítését igénylő paraszti gazdaságok Amerika magas termékenységi mutatóinak eredfelbomlása, a városi léthez alkalmazkodó család- ményeként.
Az eddig megszületett elméletek természeteforma, az úgynevezett magcsalád nem alkalmas a
sen
helytállóak, ám az utóbbi tíz évben a világbőséges gyermekvállalásra. Hiszen a nagycsalád
ban
tapasztalható demográfiai változások még a
többi tagjának segítségére a távolság miatt már
szakembereket is meglepték. A hagyományosan

sok gyermeket vállaló társadalmakban is drámai
zuhanásnak indult a termékenységi ráta. Ennek
okait további elemzéseknek kell feltárniuk.

Csökkenés minden
kontinensen
– Az adatok alapján úgy tűnik – mondja Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének demográfusa –, hogy a világ jelentős
részén reális közelségbe került a népességcsökkenés. A Föld országainak felében a termékenységi arányszám már nem éri el a kettes értéket,
vagyis a gyermekvállalás szempontjából aktívnak
tekinthető fiatal korosztályok már nem képesek
reprodukálni hazájuk népességét.
A szakember megerősíti, hogy Európa elöl
járt a termékenységcsökkenési folyamatokban: a
termékenységi arányszám a 80-as években szállt
le az 1,6 körüli értékre, azóta lényegében stagnál
a gyermekvállalási hajlandóság. Ám mára, mondhatni, „felzárkózott” Európához a világ valamennyi
kontinense. Az olyan országokban, mint Malajzia, India, Banglades vagy Brazília, ahol mindig
bőséges volt a gyermekáldás, szintén zuhantak a
mutatók, értékük mára csak 2 körüli, és semmi
nem utal a folyamat végére.
Kapitány Balázs eloszlatja azt tévedést is, hogy
az arab országokban még mindig és mindenütt
sokkal több gyermek születne, mint a nyugati civilizációban. Mint mondja, a gazdag Szaúd-Arábiában például 1,95 a termékenységi mutató, és
a trend ott is további csökkenést jelez előre. Az
Egyesült Arab Emírségekben pedig az európai
átlagot sem elérő 1,4 körüli ez az érték.
(Folytatjuk)
Demokrata, Budapest

Kellemes kikapcsolódás
A hétvégén tartották meg a XVIII. Ifjúsági Etno Tábort a Sárga-tanyán. A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ által szervezett esemény
idén is számos kikapcsolódási lehetőséget kínált a fiataloknak. A
sok éves hagyománnyal rendelkező esemény az utóbbi években
a járványhelyzet miatt kétnaposra zsugorodott ugyan, de ez nem
gátolta a fiatalokat abban, hogy részt vegyenek a foglalkozásokon
és az esti programokon.
Botka Csaba, a tábor egyik szervezője lapunknak elmondta,
hogy az eseményt minden évben szívesen látogatják a fiatalok. –
Igazából tavaly ünnepeltük volna a tábor nagykorúságát, viszont a
járvány okozta körülményekből kifolyólag ekkor csak egy szerény
programot tudtunk megvalósítani, így az idén ünnepeljük a tábor
tizennyolcadik születésnapját. A tábornak már Vajdaság számos
tanyája otthont adott. Különféle, lassan feledésbe merülő ősi mesterségeket próbálhatnak ki itt a fiatalok. Évről-évre igyekszünk minél változatosabb programmal készülni a résztvevők számára. Idén
az ékszerkészítést, a gyöngyfűzést, a gyertyaöntést, az íjászatot
és egyéb dolgokat is kipróbálhattak az érdeklődők. Természetesen
figyelünk az igényekre és arra, hogy mindig tudjunk valami újat
mutatni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fiatalok érdeklődőek, és
6

Medvecki Sándor felvétele

XVIII. Ifjúsági Etno tábor a Sárga-tanyán

Szólt a muzsika, jó hangulatban telt az idő a táborban

szívesen próbálják ki ezeket a mesterségeket, este pedig közösen
veszünk részt a koncerteken. Az idén a születésnap alkalmából
pénteken este a Night Cruisers Band, szombaton pedig a Berbence zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A jövőben szeretnénk
visszaállítani a rendezvény valódi tábori jellegét. Bízunk benne,
hogy egy kis idő elteltével és a járványhelyzet kedvezőbb alakulásával ismét többnapos, ott-alvós sátortáborokat szervezhetünk
majd. A több napos rendezvény értelemszerűen több lehetőséget
is kínálna a fiataloknak. – magyarázza a szervező.
T. D.
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Újrakezdés az Újvilágban
A Kanadában élő Kovács házaspárral beszélgettünk

– A férjem egy, én pedig két héttel a kiérkezés után kezdtem el dolgozni. Elmondhatatlan boldogsággal töltött el bennünket,
amikor láttuk, hogy az első fizetésből mennyi
mindent meg tudunk venni, és még marad
is, meséli, férje pedig egyetértően bólogat.
– Anyagi szempontból sokkal könnyebb
volt, mint akkor itthon, az infláció, a bizonytalanság és nélkülözés közepette. A
gyerekek úgy elsajátították a nyelvet, hogy
szinte észre sem vettük. Nálunk ez nehezebben ment, mert dolgoztunk, azonban a
feleségem munka után nyelviskolába járt.
Én a munkahelyemen szerbekkel, magyarokkal, horvátokkal, dolgoztam, így nem
igazán volt szükségem a nyelvtudásra. Ezt
a lemaradást ma már érzem, de most a két
unokától igyekszem tanulni. Múltak az évek,
a gyerekek nőttek, 1997-ben elhatároztuk,

Mindeddig szentül hittem abban, hogy az embernek csak egy otthona lehet,
egész pontosan az a közeg, ahol támaszra és segítő kezekre talál, ahol megteremtheti magának a mindennapokhoz szükséges javakat, ahol egyszerűen csak jól
érzi magát. E mély meggyőződésem akkor kérdőjeleződött meg bennem, amikor
a minap megismertem a temerini származású, a kanadai Courtice-ben élő Kovács
házaspárt. Alább majd kiderül, miért.
István és Gizella 1994. július 20-án két akkor került szóba, amikor bejelentette,
kisgyerekkel a jobb élet reményében, pénz hogy ősztől nem jön vissza a munkahelyénélkül, néhány bőrönddel szállt fel a Kanada re. Korábbi munkájától eltérően Kanadában
felé tartó repülőgépre, ahol egy idegen ország- egy asztalosműhelyben vállalt műszakot, és
ban mindent újra a nulláról kellett kezdeniük. mint mondja, egyáltalán nem esett nehezéDe sikerült nekik, mert fiatalok voltak és el- re, mert tudta, hogy áldozatot kell hoznia a
szántak, és mert tudták, hogy az itthon ural- jobb élet érdekében.
kodó háborús körülmények közepette nem
– Ha most visszagondolok, akkor úgy
alapozhatják meg gyermekeik jövőjét.
érzem, hogy nehéz
Noha elhagyták szülőhelyüket, és új életet volt a kezdet, de akkezdtek, az elmúlt 27 évben egy pillanatra sem kor erre nem gonszakadtak el a gyökereiktől, Temerint a máso- doltunk, mert tuddik otthonuknak tekintik, az itteni barátok a tuk, hogy innen el
házaspár számára felbecsülhetetlen értékkel kell mennünk, ezt a
bírnak. István ma már nyugdíjas, így valame- nehézséget a hátunk
lyest több a szabadidejük, ezért elhatározták, mögött kell hagyhogy egy hónapra hazajönnek feltöltődni, egy nunk. Naponta érezkicsit a szeretteikkel lenni. Gizella édesanyjá- tük, hogy másként
nak a házában fogadnak, finom kanadai ká- néznek ránk, mesévéval kínálnak, majd kötetlenül beszélgetünk: li, majd a férj is közálmokról, valóságról, tervekről és honvágyról, beszól:
párhuzamot vonunk a két ország, az életszín– A legnagyobb
vonal és az ott élő emberek között.
löketett az adta, amikor a feleségemnek
• Hogyan kerültek ki Kanadába?
– Voltak ott rokonaim, akik még a hat- mandulagyulladása
vanas évek elején kerültek ki, nekem pedig volt és egy teljes havi
titkos vágyam volt, hogy egyszer én is kijus- fizetést rá kellett kölKovács István és neje, Gizella
sak – kezdi a történetüket István, majd így teni az öt injekcióra.
folytatja: – Időközben megnősültem, házat Akkor mondta, hogy innen el kell menni. hogy házat veszünk. Akkora már félre tudépítettünk és megszülettek a gyerekek, így Mindezek ellenére, én még ma is úgy tar- tunk tenni annyit, amennyi kötelező volt az
erre később egyáltalán nem gondoltam. De tom, hogy a gyökereim itt vannak, nagyon új ház vásárlásához. Egyébként ma is ugyankitört a háború, nehéz idők jártak felettünk, kötődök a szülőföldemhez. Akkoriban ott ott lakunk. Tizenhárom év alatt fizettük ki a
láttuk, hogy itt a gyerekek számára nem tu- ültünk a múzeum előtt, sztrájkoltunk, min- ház árát. A gyerekek befejezték az iskolát, a
dunk jövőt biztosítani. Felvettük a kapcso- den VMDK-s megmozduláson jelen voltam, nagyobbik fiunk autószerelő szakmát tanult
latot a rokonokkal, megemlítettük, hogy mi de tudtam, hogy a házam sarkát nem lehet ki, a fiatalabbik pedig úgy döntött, hogy ő
is kimennénk. Azonnal igent mondtak, sőt megenni, teszi hozzá István.
a keze helyett a fejével akar pénzt keresni.
az unokabátyámnak volt egy műhelye, aho• Milyen volt a beilleszkedés az ot- Művészettörténetet tanult, befejezte az egyeva éppen akkor fémesztergályost keresett. tani környezetbe?
temet, két évig Washingtonban dolgozott az
Egyébként én itthon is ezzel foglalkoztam, az
– A gyerekek akkor tizenhárom és tíz- Amerikai Nemzeti Múzeumban, idestova tíz
FKL-ben mintegy 22 évet ledolgoztam. Kis- évesek voltak, szinte egyáltalán nem tudtak éve pedig Los Angelesben, a Getty Múzeum
sé körülményes volt a kijutásunk, ügyintézés angolul, mint ahogyan mi sem, folytatja a fényképészeti osztályának elismert kurátora,
tekintetében számos folyamaton kellett átes- férj. Nyolc kofferral mentünk ki, pénz nél- kiállításokat szervez, rengeteget utazik.
nünk, de szerencsére a kintiek mindenben kül. Senki sem mondta, hogy csak a ruhádat
• Mikor jöttek legelőször haza?
segítettek, ugyanis anyagi háttérrel mi akkor hozd magaddal, mert minden mást megve– Én először 1996-ban jöttem vissza,
nem rendelkeztünk. 1994-ben Illés próféta hetsz. És amikor beteszed a váltott lakásod- majd 1998-ban, amikor eladtuk az itteni
napján vitt ki bennünket a gépmadár a To- ba a kofferokat és kipakolsz, rájössz, hogy családi házat, a feleségem pedig 1997-ben.
rontótól keletre fekvő kisvárosba – emlékszik jóformán semmid sincs. Egy szobában elfér Többször külön jöttünk, mert nem engedvissza a kezdetekre a férj.
az otthonról hozott törölköző, ágynemű, hettük meg magunknak, hogy egyikünk sem
Gizella korábban itthon óvónőként dol- gyerekruha, de nincs edényed, nincs sem- dolgozzon.
gozott, azonban folyamatosan hosszabbítgat- mid, azt sem tudod, hogy hol kezd újra az
(Befejező része következik)
ták a szerződését, az állandósítás már csak életed, veszi át a szót Gizella.
Ádám Csilla
2021. szeptember 23.
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A Temerini Halászati Szövetkezet
Amikor még szinte elképesztő volt a halbőség
Temerin környéke lassú folyású patakokban,
szinte mozdulatlan vizű barákban, mocsarakban,
erekben, árkokban mindenkor bővelkedett. Ezt
bizonyítják mind a régi térképek, mind víznevekkel kapcsolatos, részben már feledésbe merült,
részben ma is használt elnevezéseink sokasága:
a Kis-Gyórgya meg a Nagy-Gyórgya, a Szőreg
felől a Jegricskába futó Buga-bara, a Szlatyina,
a Fehér-árok, a Cigány-bara, az Ördög-árok, a
Bánomi-bara, a Száraz-ér, a Grísza-, a Basa-,
az Olajos-, a Balázs-bara stb. No meg persze
testvérbátyjuk, a Nagybara, amely különféle névváltozatokban két középkori magyar település
nevét is őrzi:az Almási-nagybarában Almásét, a
Jegricskában Egreczét (vagy Egresét). Ezekben a
vizekben hajdan eleven mocsári jellegű halászat
folyt, a Cigány-barában még a hatvanas években
is lehetett halat fogni, sőt még vízibornyút is,
azaz tarajos gőtét – igaz, az nem volt ennivaló
–, márpedig az csak a tiszta vizeket szereti. El
is tűnt a környékről, ma már se híre, se hamva,
lassan tán még a népi neve is feledésbe merül.
Az igazi, komoly vízi élet azonban mindenkor a hivatalosan is folyószámba vett Jegricskán
folyt, mindaddig, amíg a tiszai áradások bőven
ellátták vízzel és halivadék-utánpótlással, és amíg
a szomszédos községek ipari hulladékvizekkel
nem kezdték mérgezni a folyó élővilágát. Kezdetben elsősorban az ókéri kendergyár okozott
hatalmas károkat, később más szennyezők is
fokozták a bajt.
Pedig a Nagybara az egykori (és részben a
mai) visszaemlékezők szerint bőkezűen osztogatta áldásait. A folyó melletti tanyák népe lényegében ingyen jutott a halhoz szinte egész éven
keresztül. Az ügyesebbek a nádkutúkban megbúvó halat, ha kellett, megfogták puszta kézzel is,
de ismerték a rekesztőhalászat fortélyait is: még
voltak, akik az ötvenes években is építettek nádból vészt, (rekesztőfalat), amiből, ha a hal belement, nehezen tudott kitalálni. Télen, ha a bara
befagyott, léket (az öregek még leknek mondták) vágtak, és ha kellett, azon át húzták a hálót.
Szigonyt (cigonyt) is használtak, a kétágútól a
nyolcágúig különfélét, a helyzetnek megfelelőt. Borító eszközöket is használtak, tapogatókat, de a lukas fenekű kosár is megfelelt erre a
célra, mert sekély vizű helyeken használták. A
tapogatónak volt egy nagyobb, erős rúdra szerelt, hálóval ellátott formája is, ezt a temeriniek
virgának nevezték, és mélyebb vizekben halásztak vele, akár csónakból is, de olyan helyeken,
ahol a növényzet más hálófajtát (pendelháló,
gruntháló, teszi-veszi, lebegő) lehetetlen lett
volna szétteríteni, megmeríteni vagy kihúzni. És
akkor a varsás halászatot és a horoggal történő
halfogást még nem is említettük.
A mai helyzetet ismerve szinte elképesztő
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volt a halbőség, de nem csupán mennyiségi
értelemben, hanem a halak fajtáinak tekintetében is: kárászok, keszegek (vörös szárnyú és
fehír szárnyú), lepinyhal, ponty és tükörponty,
cigányhal, csuka, sőt még süllő is bőven akadt,
a baraalj vizenyős talajában pedig nyüzsgött a
réti csík. De, mivel a Jegricska vize tiszta
volt, egyáltalán nem ment ritkaságszámba a kecsege sem.
Ilyen körülmények között szánta
rá magát több szegényember, akik közül többen már korábban is halásztak,
hogy „a magyarok idején” halászszövetkezetbe tömörül. Ifjú Lévai Ferenc
birtokában egy hiteles dokumentum
bizonyítja a kezdeményezés meglétét.
1944. február 27-én „Lévai Ferenc elnök h.[elyett]” saját kezű aláírásával
született meg az itt közölt belépési nyilatkozat:
„Alulirottak ezennel kijelentjük,
hogy a csatolt alapszabálytervezet szerint megalakitandó Temerini Halászati Szövetkezetbe a nevünk mellé kiírt
részjeggyel belépek”. A nyilatkozatot
tizenegyen írták alá, akik 100-100 pengő értékű részjeggyel léptek be a vállalkozásba: Lévai Ferenc (Andrássy u.
350), Varga István (Baross u. 1219),
Lengyel József (Sághy-telep 1515),
ifj. Lengyel József (ugyanott), Ikotin
Mihály (Árpád u. 1539), Kókai Pál (Sághytelep 1509), Papp Sándor (Sághy-telep 1505),
Hegedűs József (Árpád u. 1821), Horváth
István (Árpád u. 1592), Bohoczki András
(Vásártér 38), Lévay Mihály (Vörösmarty u.
1239).”
A fentiek jobb megértéséhez némi helymagyarázat kívánkozik. Az Andrássy utca az 1945
után Lenin, majd az 1990-es években Pašić utcára változtatott Gyepsornak és Prekosznak,
az Árpád utca az Új sornak (1945 óta Pap Pál
utca), a Baross utca pedig az egykori Béla köznek felelt meg, 1944-ben még így hívták a mai
Vörösmarty utcát. A nagy magyar nemzeti költőről elnevezett utca eredetileg a maival párhuzamos Kis köz volt (a napjainkban „hivatalosul”
J. J. Zmaj utca Tullabarától a hídig házakkal
beépített déli oldala). Lévay Misa bácsi háza a
bara partján volt, az 1940-es, majd az 1942-es
tiszai árvíz idején ő szállította át a templomba
járó híveket a másik partra a ladikján, amely
még a hetvenes években is ott feketéllett seggen
ülő hambáruk árnyékában. Sághy-telepnek a
mai Táncsics Mihály utca egy részét nevezték,
valószínűleg csak a nyugatit, és eredetileg csak
a keleti volt a Kiszombor. És még egy apróság:
a házak számozása akkoriban nem utcánként,
TEMERINI ÚJSÁG

hanem az egész településre nézve egységesen
történt.
Mint látjuk, a csapathoz tizenegyen csatlakoztak, de a puszta jó szándékon kívül anyagi fedezetre is szükség volt. Ha működött is a
temerini „halászati szövetkezet”, a háborús körülmények között túl sokáig aligha tehette: a
nagy túlerővel támadó oroszok elől a magyar
honvédség visszavonult a Bácskából, és a partizán hatalomátvétel után októbertől új időszámítás kezdődött. Ettől azonban sem a hal, sem

A belépési nyilatkozat

a halászat nem állt le. Lévai és társai az újvidéki
székhelyű „Dunav” áru- és mezőgazdasági termékellátó járási vállalat részére szállították a
nagybarai halat. Az átvételi lapokból, amelyek
egy része megmaradt, nyomon követhetjük, hogy
mikor mennyi és milyen zsákmányt sikerült lehalászniuk.
Néhány példa: 1954 március 16-án
például 6,50 kg kecsegét, 5,50kg pontyot,
46 kg vegyes halat, március 17-én 11 kg
kecsegét, 10 kg süllőt, 18 kg pontyot, 19 kg
első osztályú és 3,50 kg másodosztályú vegyes halat, március 23-án 4 kg kecsegét, 3
kg süllőt, 47 kg első- és 6 kg másodosztályú
vegyes halat sikerült átadniuk.
Ezek az eredmények azonban már nem
vetekedhettek az egykoriakkal, sőt mindig
rosszabbak lettek. Így aztán Lévai és társai a
Jegricskáról átkerülnek a Dunára. A „Dunav”
vállalat halászati könyvének 782, számú elismervénye szerint „Levai Ferko, Nađ Marton és
Varga” (kereszneve nincs feltüntetve) 1957.
november 15-én 341 kg „kis szerszámmal”
fogott pontyot adott át, másnapi zsákmányuk
pedig 360 kg volt.
CSORBA Béla
2021. szeptember 23.

Lamos, a bika
G

Egy gyerekkori újvidéki vásáros emlék

yerekkoromban a Lamos, ami
bozontost, szőröst jelent, egy bikánk
neve volt. Apánk adta neki nem sokkal az
után, hogy a svájci vörös-fehér fajta Sodró
nevű tehén az első borjaként megellette. Nem
kirakodóvásárra vezettük, hanem az Újvidéki
Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításra. Eszünk
ágában sem volt eladni. Mert amellett, hogy folyattattunk vele – törzskönyvezett tenyészállat
volt –, de lovainkat elveszítvén járomba fogtuk
őt is. Nem volt olyan teher, amelyet igavonó
párjával el ne bírt volna húzni, ha csak az nem
történt, ami egyszer megesett.
Volt egy ivartalanított bikánk is, rá illett
az a közmondás, amelyet mi így mondtunk:
„Tanujj tinó, ökör lësz belüled.” Nevére
nem emlékszem, de méltó igavonó párja lett
a Lamosnak, amúgy öccse volt Lamosnak.
Egyszer egy alaposan megrakott kocsi trágyát húzattunk velük Feri bátyám és jómagam
az Újföldben lévő bérelt földre. Amint odaértünk a frissen felugarolt búzaföldre hirtelen
felhőszakadás zúdult a nyakunkba. Ömlött a
víz vagy egy órán át. Az eső ellen védekezvén
beguggoltunk bátyámmal a kocsi alá. A bika
és az ökör pedig békésen mosatta a testét az
esőben. Amikor elállt, folytattuk volna a kocsi
vontatását. No! Gyerünk!
Biztatásunkra nekiveselkedtek a húzásnak,
haladtak is vagy egy-két métert, de eközben a
kocsi tengelyig süppedt, az állatok is térdig, és

Egyházközségihírek
Folytatjuk keddenként és péntekenként a plébániai hittant. Az iskolai hittan mellett fontos a plébánián is
havonta egyszer hittanra jönni, hiszen
ott a gyakorlati dolgokat sajátítjuk el.
Ezen a héten pénteken, szept. 24-én
a 7. osztályosokat (VII. a és b lányok 15 ó, VII. a és b fiúk 16 ó),
kedden, szept. 28-án pedig az 5. osztályosokat (V. a 15 ó, V. b 16 ó,)

elakadtak az elázott ugaron. Hallgattak volna a
már „ustorral” nyomatékosított biztatásunkra,
de nem a kocsi mozdult, hanem a nyakukon a
járom repült szilánkokként a levegőbe, csupán
a combvastag, a teher vontatására szolgáló
nyakrész maradt egyben. Azt már nem írom
le, hogyan kerültünk nagynehezen haza.
Apánk leleményes névadója volt állatainknak. Például, miután a visszavonuló szerb
királyi hadsereg 1941-ben elvitt két lovunkat
maradt egy csikónk, azt Maradéknak nevezte
el. Sodrót 1941 vagy 1942 nyarán vettük. A
magyar hatóság ugyanis Svájcból importált nemes fajtákkal javíttatta az ország szarvasmarha
állományát. Viszonylag olcsón vehettünk mi is.
Korábbi teheneink – mondhatnám – amolyan
félvadak voltak, amilyenek a szürke magyar,
nagy szarvúak és nagytermetűek, de kevés és
kis zsírtartalmú tejet adtak le, azt is nehezen.
Amikor az újat, törzskönyvezett, kisebb termetűt és rövid szarvút hazavezettük és bekötöttük a jászolhoz, valami szálas takarmányt
adtunk elébe, amit mohón kezdett a szájába
juttatni, sodorva nyelvével az elkapott csomót.
Üszőként vettük, előhasi volt, még azon ősszel
megellette borját. A borjú átlagosnál nagyobb
volt, néhány év alatt meg szokatlanul naggyá
nőtt. Termetével ellentétesen szelíd természetű, lassú mozgású volt. Akkorává fejlődött,
hogy miután ivaréretté vált, előbb a szomszédok kérték édesapánkat, hogy a bikát kereső

és a 6. osztályosokat (VI. a 17 ó,
VI. b 18 ó) várjuk. Mindenki hozza
magával a tavalyi misekartont.
Ministránspróba lesz szombaton 18 órától. Szeretettel hívjuk és
várjuk a régi és az újonnan jelentkező
gyerekeket, akik az Úr Jézus közelében
szeretnének segédkezni, hogy minél
szebbek legyenek a szentmisék és ezzel
is örömet szerezzünk Jézusnak.

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

– szaknyelven: folyató – tehenüket megtermékenyítse, később azonban nagyon sokan, szinte
naponta vezettek hozzánk teheneket és üszőket,
remélve, hogy az új ivadékok örökölni fogják a
bikánk hatalmas termetét, szelíd természetét,
vagy az anyja tejelő képességét. A kisebb termetű jószágokat nem tudta meghágni, mert összeroskadtak a súlya alatt. Alig tízenkét-tizenhárom
évesen megtehettem, hogy Lamost eloldozva az
istállóból kiengedtem az udvarra, hogy megugorja
a jövevény jószágot. Kétszer egymás után, hogy
biztos legyen a megtermékenyítés. Ezt követően
erélyesen rászóltam: „Heledre!” Szót fogadott.
Egyszer azonban nem, és kis híján agyontaposott. Fölszólításomra nem indult az istálló
felé, egy kis botocskával az orrára ütöttem, mire
a fejével lökött rajtam egyet. Hanyatt alája estem.
Két hátsó lábára ágaskodva harmadszor is fölugrott a tehénre. Néhányat lépett, szerencsére
lábait éppen hogy csak, de átemelte rajtam. Ha
rám lép, öt-hat mázsás súlyával... Lamosnak tehát híre kelt a faluban, mi meg elég szépen kerestünk rajta. Olcsóbban is folyattattunk, mint a
bikaistállónál tették, a tetejében törzskönyvezett,
nemes fajta volt.
alán 1946 tavaszán kidobolták,
hogy szervezik Újvidéken a mezőgazdasági
kiállítást. Akinek arra való jószága van, fölvezetheti, s ha első, második vagy harmadik lesz az
osztályozásnál, értékes jutalmat nyer. Édesapánk
nem hederített a hírre, eléggé emlékezetes maradt
számra sok keserves tapasztalata a kommunista
rezsimmel. Kezdődött a negyvennégy októberében lezajlott temerini razziával.
(Befejező része következik)
Matuska Márton

T

Szombatonként a szokott időben elkezdjük a gyerekénekkar
próbákat (9 óra) és a gitároktatást (10 óra). Kedves gyerekek,
szükség van rátok, várjuk a segítségeteket.
Szülői értekezlet lesz a 8.
osztályos gyerekek szülei számára
szerdán, szept. 29-én 19 órakor a plébániatemplomban.
APRÓHIRDETÉSEK

• 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.
• Telket, bontani való házat vagy házat vásárolok 100 ezer euró
értékig. Telefon: 064/40-55-431.

Novák-TAXIT

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

• 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.

Költöztetést vállalunk kombival

További apróhirdetések a 10. oldalon

2021. szeptember 23.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk hat
hete elhunyt sógornőnkre,
ángyunkra

KOCSICSKA Magdolnára
(1961–2021)
Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi,
nyugalmadat nem
zavarja senki.
Életed elszállt,
mint a virágillat,
de emléked tovább ragyog,
mint a fényes csillag!
Örökre megőrzünk
szívünkben!
Sógorod, Laci
családjával
9

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Sógoromtól

Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól és nagymamánktól

Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól és nagymamánktól

Megtört szívvel búcsúzunk
drága édesapámtól, apósomtól, nagyapámtól

Szeretett férjemtől

VARGA Mártontól
(1936–2021)
Az életben sok mindennel
harcot vívtál,
de a betegséggel
és a halállal nem bírtál.
Szívemben megmarad
szép emléked,
legyen áldott és békés
a pihenésed!
Sógornőd, Vera

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

MEGEMLÉKEZÉS

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)
özv. NAGYNÉ
GÓBOR Ilonától
(1936–2021)
Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek,
ők itt maradnak
bennünk csöndesen…
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel búcsúzik
tőled szerető fiad,
Kornél, menyed,
Márti és unokáid:
Szabolcs és Noémi

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerősöknek,
akik szerettünket

NAGY (GÓBOR) Ilonától
(1936–2021)
Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.
Sosem halványul el
szívünkben emléked,
sosem szűnik meg
lelkünk gyásza érted.

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)
Hirtelen elmentél,
egy perc alatt, számunkra
csak a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk
a sírodnál, mélységes
a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsú, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de szívünkben
örökké velünk maradsz.

Legyen áldott
és békés a pihenésed!
Szerető lányod, férje,
Gyuszi és Ági

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk

Emléked őrzi lányod,
vejed és kis unokád,
Larissza

Hiányzol, olyan
nagyon hiányzol…
Értelem nem fogja fel,
szív nem viseli el
ezt a fájdalmat.
Számomra nincs nyár,
nincs tél, se éjjelem,
se nappalom.
Mióta elmentél, fájó
szívvel emlékezem rád.
Feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól,
apósomtól, nagyapánktól

NAGY Ilonától
(1936–2021)
LAKATOS Milanka
(1953–2021. 9. 16)
VARGA Mártontól
(1936–2021)

KALAPÁTI László
(1951–2019)
özv. NAGY
(GÓBOR) Ilonát
(1936–2021)

özv. NAGY GÓBOR Ilona
(1936–2021. 9. 18)

utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal, vigasztaló szavakkal
enyhíteni igyekeztek mély
fájdalmunkon.
Legyen áldott és békés
a pihenése!
A gyászoló család

Egy váratlan percben
életed véget ért.
Hosszú útra mentél,
búcsút nem intettél.
De az élet csendben
megy tovább, a fájó emlék
elkísér egy életen át.
Emlékét megőrzi
felesége, fia, menye
és két unokája
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(Jánosházy György)

Lányod, Szilvia, vejed,
Laci, unokáid: Peti
párjával, Yvettel és Máté

Fájó szívvel búcsúznak
tőled unokáid: Szabolcs,
Noémi, Gyuszi
és párja, Ági

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

Megemlékezés
a héten elhunyt

lalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.

APRÓHIRDETÉSEK

KABÁCS József
(1961–2021. 8. 21.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

„A képedet szemem
mélyébe zártam,
hunyjam le bár,
itt vagy mindig előttem,
fénybe öltözve,
édes napsugárban,
vagy zsendülő tavaszban,
méla őszben.”

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.

• Eladó Golf 2-es, 86-os kiadású 1.8-as, benzingáz. Bejegyezve 2022. április 11-éig. Telefon:
063/7-305–796.

• Egysoros LIFAM silózó, pecsenyekacsák és
kecskegida eladó. Telefon: 063/73-82-446.

• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Étkezési füstölt szalonna (téli vágás) eladó, 700
Din/kg. Petőfi Sándor utca 71. Tel.: 842-329.

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből,
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.

• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-

További apróhirdetések a 9. oldalon

• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053

TEMERINI ÚJSÁG

Varga Márton
(1936–2021)
temerini lakosról.

2021. szeptember 23.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesapámtól,
apósomtól, nagyapánktól

Szeretett férjemtől

Szeretett édesapámtól

Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett apámtól és tatánktól

Szomorú szívvel búcsúzunk
apámtól, apósomtól és tatánktól

VARGA Mártontól
(1936–2021)

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)

VARGA Mártontól
(1936–2021)
„Az élet hosszú vagy rövid,
mit számít, öröklét ha vár,
lent búcsúzunk, odafent
megint találkozunk,
hol nincs halál.”
(Emily Bronte)

Fiad, Róbert,
menyed, Mónika, unokáid:
Dominik és Zétény

MEGEMLÉKEZÉS

„Midőn roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös,
szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!
(Arany János)

Szerető feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól,
apósomtól, nagyapánktól

Hirtelen elmentél,
egy perc alatt,
számunkra csak
a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk
a sírodnál, mélységes
a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsú, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de szívünkben
örökké velünk maradsz.
Emléked szeretettel őrzi
fiad, Robi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nászomtól

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)
Állunk sírodnál, könnyes
szemmel, némán,
nincs kinek elmondani,
hiányod mennyire fáj.
Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Elmentél tőlünk, de nem
vagy nagyon messze,
szívünkben itt maradsz
most és mindörökre.
Fiad, Csaba, unokáid:
Dániel és Aurél

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak és minden végtiszteletadónak, akik
szerettünket

RÉPÁSI András
(1940–2011)
Tovaszállt 10 év,
de nem halványul
az emlék.
Él bennünk egy régi,
milyen is volt
nem is olyan rég.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben
megőriznek téged.
Szeretteid

VARGA Mártontól
(1936–2021)
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok évek.
(Juhász Gyula)

Fiad, Gábor, menyed,
Tünde, unokáid:
Zsombor és Csilla

Miserend
24-én, pénteken, Szent Gellért püspök és vértanú, 8 ó.:Jézus Szíve
tiszteletére egy élő családért; 17 ó. horvát nyelvű szentmise: †Frano
Geljić.
25-én, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; valamint: †Varga Pál, Lukács Katalin és Kasza Erzsébet; 18 ó.: Ministránspróba.
26-án, Évközi 26. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Egy beteg
gyógyulásáért; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Ihász András,
Balázs Margit, Ihász Imre, az Ihász és a Balázs nagyszülőkért; 10
órakor: Népért.
27-én, hétfőn, 8 ó.: Egy fiatal családért..
28-án, kedden, 8 ó.: †Ft. Vondra Gyula (†1966.09.28. Temerin)
szentmise után közös imádság a sírjánál.
29-én, szerdán 8 ó.: A fiatalok megtéréséért.
30-án, csütörtökön, 19 órakor: †id. Bálint András, Sörös Mária,
Soós Antal és Tivadar, a szentmise után egy órás szentségimádás.
2021. szeptember 23.

VARGA Mártontól
(1936–2021)

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)
Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két
dolgos kezed.
De egy könnycsepp
a szemünkben érted él,
egy gyertya
az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha
senki el nem vehet.
Öleljen át a csend
és a szeretet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.
Nyugodjon békében!
Fiad, Árpi, menyed,
Elvira, unokáid:
Manuella és Noel

MEGEMLÉKEZÉS

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

Hat hete, hogy
nincs közöttünk

Nászasszonyod, Rozália

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

KÓKAI Imrétől
(1956–2021)
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.
Nyugodjál békében!
A nász és a nászasszony

TEMERINI ÚJSÁG

VARGA Mártont
(1936–2021)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
mérhetetlen fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet Szöllősi Tibor atyának a
méltóságteles szertartásért
és vigasztaló szavaiért.
Legyen nyugodt és békés a
pihenése!
A gyászoló család

Plébánia:
844-001

VARGÁNÉ
RADU Jovanka
Snežo
(1965–2021)
Elmentél tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz
és örökké ott maradsz.
Legyen nyugodt
és békés a pihenésed!
Laci bácsi és Magdi néni
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TSK–ŠAJKAŠ (Kovilj) 2:2 (0:1)

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport
SLOBODA (Donji Tovarnik)–
SLOGA 0:1 (0:0)

A temeriniek az első fordulóban elszenvedett vereség után sorozatban az ötödik meccsükön
maradtak veretlenek. A hétvégén
Donji Tovarnikról hozták el a bajnoki pontokat, ahol Papović a 86.
percben szerezte az egyetlen gólt.
A Sloga a hatodik forduló után 11
ponttal ötödik a táblázaton.
Szombaton 15 óra 30 perctől az
éllovas divoši Hajduk vendégszerepel a temeriniek pályáján.
MLADOST–INDEKS (Újvidék)
1:2 (0:0)

Az újvidéki vendégek a második félidőben kétszer is betaláltak a hálóba. A 77. percben Kurtiši
szabadrúgásból csökkentette a hátrányt, majd később ugyanez a játékos ki is egyenlíthetett volna, de
a kapus hárított. A Mladostnak ez
már a negyedik veresége volt, és a
hatodik forduló után csak a 14. a
táblázaton.
A járekiak vasárnap a Donji
Sremmel mérkőznek Pećinciben,
amely úgy jutott fel a Vajdasági ligába, hogy a júniusi selejtezőben
a temerini TSK-nál bizonyult jobbnak.

A kovilji csapat volt a
temeriniek vendége, amely a hatodik forduló előtt még az első helyet
foglalta el a táblázaton. A hazaiak
a 26. percben kapták az első gólt,
amikor a vendégek játékosa fejjel
talált be a hálóba. Nem sokkal a
szünet után Đanković kiegyenlített,
majd a csereként beálló Džigurski
is eredményesnek bizonyult, ezzel
már a TSK-nál volt az előny. Mind
a két oldalon akadtak helyzetek,
az utolsó gólt azonban a vendégek szerezték, a 80. percben tizenegyesből állították be a végeredményt, amit egy kezezés után ítélt
meg a játékvezető. A temeriniek az
első döntetlenjüket játszották idén,
és a hatodik forduló után 10 ponttal a hetedik helyet foglalják el a
táblázaton.
A TSK vasárnap 16 órától
Péterváradon vendégszerepel.
TSK: Vojvodić, Šmit, Trišić,
Stričević, Z. Vlaisavljević, Tomić
(Paska), Marojević, Bukvić (I.
Vlaisavljević), Prolić, Đanković,
Jušković (Džigurski).
Újvidéki városi liga
SIRIG–HAJDUK (Újvidék) 1:0
(1:0)

A szőregiek mind a hat találkozójukat megnyerték eddig, elsők a
táblázaton, úgy, hogy még gólt sem
kaptak az idényben.

Földet bérelek
062/106-94-59
ASZTALITENISZ

KÉZILABDA

A Bajnokok Ligájában játszott
pécsi klubcsapatával Pető Zsolt. A
csoportküzdelmet egy helyszínen,
Ausztriában bonyolították le, ahol
a pécsiek a harmadik helyet szerezték meg a négytagú csoportban.
Az első kettő kiharcolta a továbbjutást a BL-ben, míg a harmadik
helyezett az Európa-kupában folytatja a szereplést, amely a második
erősségű európai kupasorozat.
Az első helyet a német NeuUlm szerezte meg, második lett
a házigazda osztrák Wels, harmadik a Pécs, negyedik a belga
Hoboken. Petőék kikaptak a német és az osztrák csapattól, utána
azonban a harmadik fordulóban
0:2-es hátrányból 3:2-re legyőzték a belgákat, s ennek köszönhetően folytathatják az európai kupaszereplést.

Első női liga –
Vajdasági csoport

A Temerin csapatának ezen a
hétvégén kellett volna lejátszania
első bajnoki mérkőzését, a Mladost
elleni szerbcsernyei találkozót azonban későbbra halasztották.
Első férfi liga – Vajdasági
csoport
MLADOST TSK–SLAVIJA
(Újvidék) 30:29 (13:12)

Győzelemmel mutatkozott be az
új idényben a járeki csapat, amely a
második félidőben hátrányból fordított. Az 57. percben még az újvidékiek vezettek 28:24-re, izgalmas hajrá
után azonban a hazaiak örülhettek a
győzelemnek. A Mladost TSK a második fordulóban a Lavovival játszik
Palánkán.
T. N. T.

Járdajavítás
Varga Zoltán felvétele

Újvidéki liga

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakic BS

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több havi törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínálja
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket

Temerin Község Önkormányzata 20 millió dinárt különített
el a község területén levő gyalogjárdák, kerékpárutak, autóbuszmegállók rekonstrukciójára. A képen betonjárda épül az
egészségház előtt. (V. Z.)

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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