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Több mint félezer, pontosabban 
523 borminta közül válogathattak 
azok, akik betértek szombaton a 
sportcsarnokba. A XXIV. Vince-na-
pi Nemzetközi Borfesztivál és Bor-
kóstoló egy év kihagyás után ismét a 
régi fényében tündökölt. Vincének, a 
bor védőszentjének ünnepén az ese-
mény helyszíne megtelt borászok-
kal, és borkedvelőkkel. A rendez-
vényt megelőző borbírálaton 23 nagy 
aranyéremmel, 185 aranyéremmel, 
157 ezüstéremmel, 110 bronzérem-
mel és 48 elismeréssel jutalmazták 
a benevezett bormintákat.

 A borkóstoló résztvevői ezeket 
ízlelhették meg a nagy látogatottság-
nak örvendő rendezvényen.  

A verseny részletes eredményei 
megtalálhatók a Kertbarátkör web-
oldalán.

A Kertbarátkör elnöke a helyszínen 
elmondta, hogy bár rögös út vezetett el a 
rendezvény megszervezéséig, megérte a 
fáradtságot. – A tagságunk nevében is el-
mondhatom, hogy elégedettek vagyunk a 

rendezvénnyel – szögezte le Kovács Ró-
bert. – A szervezés során több nehézség 
is adódott, elsősorban a járvány szem-
pontjából, de a havazás is megnehezítette 
a feladatunkat. Bátran kijelenthetem, hogy 
sikerült minden akadályt leküzdenünk, és 
e szép téli napon, pontosan Vince napján 
tarthattuk meg a rendezvényt. A hagyomány 
tehát folytatódhat – hangsúlyozta az egye-
sület elnöke. 

A terméskiesés sem akadályozta a ter-
melőket abban, hogy a 2021-es évjáratot 
kiválónak minősítsék, mondta lapunknak 
Horváth László, a bírálóbizottság elnöke. 
– Gyönyörű, tiszta borokat produkált a 
2021-es évjárat. A borok visszadták mind-
azt, amivel a természet megjutalmazta az 
ültetvényeket. Az elmúlt év-
ben ugyan szárazság volt, 
és ez a gyümölcstermés-
ben kieséshez vezetett, de 
mindez a borok minőségé-
nek javára vált – hangsú-
lyozta a bizottság elnöke. 

Folytatása 
a 4.–5. oldalon

A képen a kálváriadomb, amit gyerekek 
mindenkor szívesen használtak szánkázásra
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Szép számú közönsége volt a sportcsarnokban rendezett borkóstolónak

Behavazott tájra ébredtünk szombaton reggel. A hét napos, 
hideg idővel kezdődött, a reggeli órákban helyenként mí-
nusz 15 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet és többfelé 
napközben is mínuszokat jegyeztek. Kisebb felmelegedés, a 
reggeli fagyok enyhülése a hét közepétől volt várható.

Hó födte a tájat

Ismét kombinált oktatás
A covid-fertőzöttek száma Szerbiában ismét 

nagymértékben növekedett a polgárok körében, 
és a mielőbbi megfékezése, valamint a gyermekek 
egészségének megóvása céljából hétfőtől ismét a 
jelenléti és a távoktatást kombinálva folyik a taní-
tás az általános iskolák felsős tagozatain is. 

Sziveri Bélát, a Kókai általános iskola igazgatóját 
arról kérdeztük, hogy az intézmény hogyan alkalmaz-
kodik a minisztérium rendeletéhez.

– A második félév megkezdését követően, mind-
össze egy hétig tartott a jelenléti oktatás iskolánkban. 
A minisztérium döntése alapján a felsős tanulóink ese-
tében ismét a kombinált oktatást alkalmazzuk, míg az 
alsósok továbbra is jelenléti oktatásban részesülnek. 
Ez már nem újdonság számunkra, ezért elmondhatom, 
hogy rövid idő alatt képesek vagyunk alkalmazkodni 
a szabályokhoz. A felsős tagozatokat kettéosztottuk, 
ami azt jelenti, hogy amíg az osztályok fele jelen van 
iskolában, addig a többiek otthonról, online követik 
a tanítást. A két csoport naponta váltja egymást, így a 
tanulók csak minden másnap, azaz felváltva jönnek 
iskolába. Ez már egy bevált módszer, ami sem a gye-
rekeknek, sem a tanároknak nem újdonság már. Ami 
az előző gyakorlatot illeti, annyi változás történt, hogy 
az órák időtartamát nem rövidítették, tehát továbbra 
is 45 perces órákkal dolgozunk. A korábbi tapaszta-
latokhoz képest szintén könnyítésnek számít, hogy 
az online órák 80-90 százalékát az iskolai órákkal 
egyidőben tartják meg a tanáraink. Tehát az aznap 
otthon maradt diákoknak sem kell új időbeosztást 
készíteniük az online napokon. A tudásfelmérés to-
vábbra is az iskolában történik. A kombinált módszer 
alkalmazása mindaddig lesz érvényben, amíg a járvány 
nem enyhül – tudtuk meg az iskolaigazgatótól. 

ácsi

Értékes és népszerű rendezvény
Véget ért a XXIV. Vince-napi Nemzetközi 

Borfesztivál és Borkóstoló
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  Kerékpárost gázoltak
Egy ötvenéves zentagunarasi férfi az áldozata annak a közlekedési 

balesetnek, amely Temerin és Bácsföldvár között történt vasárnap 15 
órakor. Az áldozat kerékpárral közlekedett az úton, amikor a 22 éves, 
bácsföldvári Z. K. Golf típusú gépkocsijával elgázolta. A Blic napilap úgy 
értesült, hogy a gépkocsi vezetője feltehetően nem tartotta a távolságot, és 
nekiment a kerékpárosnak, aki az eséstől olyan súlyos sérüléseket szen-
vedett, hogy nem élte túl a balesetet. Z. K.-t a rendőrség őrizetbe vette.

Megemlékezés 
a Duna-parton

Az újvidéki razzia nyolcvanadik évfordulója alkalmából rótták 
le kegyeletüket a Duna-parton, a Család nevet viselő emlékműnél 
ÚjvidékVáros, a zsidó és a roma közösség, a Magyar Nagykövetség, 
Izrael, az Egyesült Államok, Bulgária és Montenegró képviselői, vala-
mint az áldozatok hozzátartozói. (Vajma)

Áprilisi magyarországi parlamenti választás 

Hogyan szavaznak 
a külhoniak?

Március 19-e és április 2-a között reggel hat és este tíz óra között 
vehetik át a Szabadkai Főkonzulátuson a szavazási levélcsomagot azok a 
szavazásra jogosult szerb–magyar kettős állampolgárok, akik a választói 
névjegyzékbe való feliratkozás alkalmával nem a lakcímükre kérték a 
kézbesítést. A többiek postán fogják megkapni az április 3-ai magyaror-
szági választásokon való részvételhez szükséges levélcsomagot. 

A választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően idejé-
ben eljuttatja azt, a választó pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy 
a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy pedig levél-
ben küldi el az Nemzeti Választási Irodához (NVI) ebben az esetben a 
szavazatnak április 3-án 19 óráig meg kell érkeznie.

Fontos szempont az is, hogy kizárólag azok élhetnek szavazati joguk-
kal, akik szerepelnek a választói névjegyzékben. Az a magyar állampolgár, 
aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a 2018-as országgyűlési 
választások előtt vagy azután regisztrált, továbbra is szerepel a levélben 
szavazók névjegyzékén, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt. Azok 
viszont, akik még nem regisztráltak, kérelmüket március 9-ig juttathatják 
el a Nemzeti Választási Irodába.

Temerinben a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) helyi szervezetének 
aktivistái segítenek azoknak, akik akadályba ütköznek mind a regisztrá-
ció, mind a közelgő levélszavazás lebonyolítása során.

Pásztor Róbert, a központi szervezet elnöke megismételte, azoknak, 
akik a legutóbbi magyarországi választásokon szavazhattak, semmit sem 
kell tenniük, mindössze várniuk kell a levélcsomag megérkeztét, ők ugyan-
is szerepelnek a névjegyzékben, azoknak viszont, akik időközben szerezték 
meg a kettős állampolgárságot, mindenképp regisztrálniuk kell.

Amennyiben változott a vezetéknév, lakcím, ezt is módosítaniuk kell 
a névjegyzékben, emelte ki. Az elmúlt időszakban csaknem kétszáz re-
gisztráció lebonyolításában segítettek az aktivisták, és ezután is megke-
reshetik őket, amennyiben elakadnak a kitöltési folyamatban. Pásztor 
Róbert hangsúlyozta, a levélcsomagokat idejekorán postázzák, a válasz-
tópolgároknak tehát lesz elegendő idejük arra, hogy voksoljanak. A levél 
elküldésének több módja van: az egyik a szerbiai posta útján. A külső 
borítékon már fel van tüntetve a Nemzeti Választási Iroda címe, vagyis a 
borítékot nem kell megcímezni. A küldeményt nem terheli postaköltség, 
díjmentesen lehet postázni. Ez a módszer azonban kevésbé biztonságos, 
hívta fel a figyelmet a szervezet elnöke. Mint mondta, megtörténhet, hogy 
a levél útközben elkallódik, ezért minden bizonnyal megszervezik azt is, 
hogy a Temerinben kitöltött, lezárt borítékok egyszerre jussanak el a 
Szabadkai Főkonzulátusra.

A magyar választási rendszerben egyébként másképpen szavaznak azok 
az állampolgárok, akiknek lakóhelyük van Magyarországon, és megint 
másképp, akiknek nincs. A magyarországi lakóhelyre bejelentett válasz-
tópolgárok egyéni jelöltre és pártlistára is szavazhatnak, míg a magyaror-
szági lakóhely nélküliek kizárólag listára. Utóbbiak viszont ezt megtehetik 
levélben, a magyarországi lakcímű külföldiek azonban nem.

ácsi

Szerb-magyar kapcsolatok, újvidéki emlékmű, választások – egyebek 
között ezeket a témákat is érintette Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke a Vajdasági RTV Pravi 
ugao című műsorának vendégeként.

Szavai szerint Újvidéken az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tisztele-
tére emelendő emlékmű megvalósítása a Vajdasági Magyar Szövetség 
és a Szerb Haladó Párt közös projektje, de valójában a két nép közötti 
megbékélést is szimbolizálja.

Az áprilisban esedékes választásokkal kapcsolatban elmondta, a 
magyar és szerb nép közös érdeke, hogy mindkét országban a jelenleg 
hatalmon lévő politikai erők győzedelmeskedjenek. Hozzátette, az elnök-
választáson Aleksandar Vučićot fogják támogatni, amennyiben jelölteti 
magát, hiszen az öt évvel ezelőtt megkezdett munkát még nem fejezték 
be, továbbá szerinte szükséges azt a politikai stabilitást megtartani, ami 
az elmúlt időszakot jellemezte.

Arra a kijelentésere válaszolva, miszerint a Magyarország és Szerbia 
közötti kapcsolatok Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vučić 
államfő jó viszonyán alapszanak, Pásztor elmondta, mindezt két ember 
kapcsolataként is lehet értelmezni, azonban a politikában a hangsúlyt a 
bizalomra és annak kiépítésére helyezik.

„Folytatni kell 
a megkezdett munkát”

Pásztor István, a VMSZ elnöke 
az Újvidéki TV-ben nyilatkozott

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
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1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, an-
nak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte 
be leghíresebb költeményét, a Himnuszt. 

Dr. Faragó Kornélia irodalomkritikus, nyugalmazott egyetemi 
tanár az Újvidéki Televíziónak nyilatkozva a következőket mondta: 
– A magyar Himnusz születésének évfordulóján megemlékezéseket, 
kulturális és művészeti rendezvényeket szerveznek világszerte a 
magyar közösségek, hogy bemutassák és továbbadják a  múltun-

kat idéző tárgyi és szellemi 
értékeket. De ha kultúráról 
beszélünk, nem pusztán 
az emlékezésre és a tradí-
ció továbbörökítésére kell 
gondolni. 

Nagyon fontos, hogy a 
kultúrát ne szűkítsük le a 
műveltségi hagyományok-
ra, ne szűkítsük le az em-
lékezési alkalmakra, a kul-
túramentési folyamatokra. 
Kiemelt helyet kell biztosí-
tani a jelenben termelődő 
értékeknek, a jelent érvé-
nyesítő kulturális alkotá-
soknak, kiemelkedő helyet 
kell boztosítani az új gon-
dolatoknak. A kultúra tar-

talmat és értelmet ad életünknek, meghatározza az identitásunkat, 
különösen érvényes ez ránk, akik nyelvi kisebbségi helyzetben 
vagyunk.

A kultúra azért olyan fontos számunkra, mert az önértelme-
zésünk, az identitásunk kerete, közege. Az önazonosság ugyanis 
hangsúlyosan kulturális természetű. És nekünk, kisebbségieknek 
az identitásérzés fenntartása az egyik legalapvetőbb kulturális fel-
adatunk. És hogy mi tartja fenn a kultúrát? A folyamatos párbeszéd, 
a vita, a kritikai átértelmezés, a határátlépések. A hagyományt folya-
matosan újra kell alkotnunk, élővé, cselekvőképessé kell tennünk 
– tette hozzá Faragó Kornélia.

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 szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

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.

Dobjon bombát
Az újvidéki belügyminisztérium tagjai őrizetbe vették az 1950-es 

születésű N. S. helyi lakost általános veszélyeztetés bűncselekményére 
való felbújtás gyanúja miatt. 

A gyanú szerint több alkalommal is felajánlott pénzt egy temerini fér-
finak, és arra kérte, hogy dobjon bombát egy Újvidék környéki család 
házára, bárjára vagy autójára, mert a család állítólag tartozott neki.

A gyanúsítottat 48 órás őrizetbe vették, és bűnügyi feljelentést tettek 
ellene a tartományi székváros főügyészségén – jelentette a napi sajtó.

A hét végén házasságot kötött

Magyar Szabolcs és Szűcs Zita
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Dr. Faragó Kornélia nyilatkozata 
az Újvidéki RTV-nek

Önazonosságunk közege

Dr. Faragó Kornélia

Lebontották a Hajdu-házat

néhány héttel ezelőtt megkezdték a dr. hajdu Ferenc által 
épített családi ház bontását a Moša Pijade utca északi szár-
nyának elején. A bontás befejeződött, értesüléseink szerint a 
telken tömbház épül.
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AMIkor IlyEn kIADós hAvAzÁsok bugyolálják lepedőbe 
a világot, mint most is, én mindig gyerekkorom zimankós, 

havas teleire gondolok. Álmatlan éjszakáimon olykor hallani is 
vélem a szánba fogott lovak csengettyűjét. siklik velünk a szán, 
a mama pokrócba bugyolált és tűzhelyen melegített téglát rak 
a lábam alá. Apámon suba és kucsma. 

Érdekes, hogy csak a havas telek maradtak meg bennem, 
a zúzmarától 

csillogó fák, a behava-
zott határ, amelyen siklottunk 
apámmal. A lovak patája felver-
te a kristályosan csillogó havat, 
amely az arcunkra csapódott, pillánkra nehezült. Az öreg két-
csövű a szánkóra szórt szalmába ágyazva utazott velünk.  

Az egyik lovon apróhangú csengettyű szólt, mintha üveg 
hangja lenne, a rúdon lóbálódó kolomp meg vastagon brummo-
gott vele; így egybefonódva olyan volt ez a téli csengettyűzés, 
mint égi szép muzsika. 

Tanyák futottak el mellettünk nesztelenül, s úgy tűnt, mintha 
csak mi  állnánk egy helyben az egész határban, s a fák futná-
nak rémülten, hátrafelé menekülve. Csahos nagy ebek eredtek 
a nyomunkba, de aztán lemaradtak, mert pihentek voltak és 
vágtattak a lovaink. Aki még nem ült ilyen szóguldó parasztszá-
non, az sose tudja megérteni, milyen a repülés gyönyörűsége, a 
semmibe száguldás, a csillagok porában való fürdőzés, amikor 
irdatlan mélységek fölött érzi magát az ember. A tejúton futunk 
valahol, mint a mesékben, amerre őseink lovagoltak valaha ha-
zát keresve. Egyszer csak a nagy-nagy fehérségben felbukkan 
egy nyuszi két felkiáltójelű füle: bukdácsol, menekül riadtan, 
apám utánadurrant a kétcsövűvel, de csak úgy kedvtelésből, 
megszokásból. Nem találja el. 

EgyvÁgTÁBAn MEgkErülTük A hATÁrT, aztán visz-
szafelé jövet megálltunk a behavazott csárdánál, ahol 

fűszeres forraltbort ittunk aprókat kortyintva. Tudom: a csárda 
már régen nem áll az út mentén, az eperfákat is mind kivágták 
a hideg, nagy teleken, mert nem volt fűtenivaló. De azért én 
gondolatban ott kortyolgatom a forralt bort, amikor Budapesten 
leesik az első hó, s didergek az emlékezés gyönyörűségétől. 
Talán mert nincs a talpam alatt tűzhelyen melegített tégla. 

Mi is maradt a múltból? Ta-
lán csak a nagy fehérség. A csen-
gettyűszó, amit hallok messziről. 
Merre futunk hát, hova indultunk? 

ki tudná megmondani? Esetleg Prokopetz tanár úr, aki az élet-
re oktatott bennünket az újvidéki gimnáziumban, és olyanokat 
mondott néha, hogy: „Minden nehézséget le lehet gyűrni!” Meg 
olyanokat, hogy: „ha összefogunk, mi leszünk a legkülönbek!” 
De lám, nem fogtunk össze, tanár úr! 

PróBÁloM nÉhA A sok BölCsEssÉgET a mai élet-
re alkalmazni. Például azt, amit az igazságról mondott. 

hogy az mindig győz! „És ezt ne feledjétek, gyerekek!” – tar-
totta magasba az ujját. Én nem feledtem el, tanár úr, de azért 
megkérdezném, ha élne még: „nem tévedett talán valahol?” 
Mert olykor eltéved az ember; apámmal mi is úgy jártunk egy-
szer, szánkáztunk a végtelen fehérségben, és eltévedtünk: csak 
a késő este vetett bennünket haza, a lovak okosabbak voltak, 
megtalálták a haza vezető utat. 

ErrE gonDolok MosT A TÉrDIg Érő hóBAn ToPog-
VA. Úgy érzem, mintha egyenesen a szívemre hullana a 

hideg hó. nem tévedtünk mi mégis el valahol, tanár úr…? 
IllÉs sándor 

(1993)

Repül a szán

Folytatás az 1. oldalról
Csévári Róbert, a Vajdasági Sommelier 

Szövetség alelnöke ugyancsak jelen volt a bor-
kóstolón. Mint mondta a borfogyasztásnak saját 
szabályai vannak, de mégis a fogyasztó ízlése a 
legfontosabb.

–  A leglényegesebb, hogy az ember minde-
nekelőtt szemügyre vegye a bort, és megfigyelje 
a küllemét, a színét. Utána elemezzük az illatát, 
majd csak ezután érdemes kóstolni. Az emlí-
tettek egyensúlya határozza meg az összképet. 
A fogyasztó ízlése a legfontosabb, természetesen 
minden alkalomnak, minden ételnek és minden 
tájegységnek is megvan a maga bora. A temerini 
rendezvényt a legelejétől fogva figyelemmel kísé-
rem. –  Kifejezetten kedvelem borfesztivál han-
gulatát, amikor a legkülönfélébb borok között 
kutathatom fel a számomra legízletesebbeket – 
mondja a sommelier. Az esemény elsősorban a 
kistermelőknek szeretne lehetőséget biztosítani 
boraik népszerűsítésére. 

Kabács Szilvia kézműves borai is érmek-
kel térhettek haza. – A Craft Kabach Winery négy 
borral jelentkezett a versenyre, és mindegyiket 
éremmel jutalmazták. Külön öröm számomra, 
hogy a tavalyi muscat ottonelünk aranyérmes lett. 
Most először készítettünk félszáraz bort, mind ez 
ideig kizárólag szárazakkal dolgoztunk. Ez a bor 
egy nálunk őshonos szőlőfajtából készült, amit 
mi magunk termesztettünk. Édesapám mellett 
kedveltem meg a borászkodást, tőle sokat ta-

Bezárt a korcsolyapálya
Ellenvélemények 
és kifogások is el-
hangzottak a kor-
csolyapályával kap-
csolatban, de azok, 
akik igénybe vették 
egyértelműen jó öt-
letnek tartották. Va-
sárnap este zárt be. 
(Fotó v. z.)

A falugazdász fogadóórája
A Vajdasági Agrár-

egyesületek Szövetsé-
ge falugazdász irodája 
Temerinben hetente két 
alkalommal fogadja a ter-
melőket: hétfőn 8–13 órá-
ig és csütörtökön 13–19 
óráig a kertbarátkör szék-
helyén, a Kertészlakban. 
Érdeklődni lehet pályázati 
és adminisztrációs kérdé-
sekkel kapcsolatosan. For-
duljon ön is bizalommal a 
falugazdászhoz. Telefon-
szám: 069/55-65-677.
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nultam. Az egyedüli voltam a családban, akit ez 
a tevékenység vonzott, apámmal évek óta együtt 
dolgozunk. Két évvel ezelőtt elhatároztam, hogy 
megindítom a saját kézműves borászatomat. 
A temerini borversenyt nagyon nagyra becsülöm, 
Úgy gondolom, hogy szakmailag is nagy kihívást 
jelent ennyi minta elbírálása. Rangos, és elismert 
borbírák jönnek el ide évente. Ez egy egyedül-

álló rendezvény, amely a borkedvelők számára 
kitűnő lehetőségeket kínál. Ezt mindenképpen 
fenn kell tartani és folytatni kell – hangsúlyozta 
a bortermelőnő. 

A fesztiválra a szomszédos országokból 
is nagy szeretettel jelentkeztek ezúttal is. 
Mihájlovics István, a Naphegy Pincészet 
tulajdonosa is nagyra becsüli a rendezvényt. 
– Az idei versenyen három nagyarannyal, hat 
arannyal, két ezüsttel és kettő bronzéremmel 
lettünk gazdagabbak. Fehér, vörös és rozé 
borokkal jelentkeztünk a megmérettetésre, 
nagyon elégedettek vagyunk az eredmény-
nyel. Megközelítőleg nyolc éve vagyunk jelen 
a temerini borversenyen és nagyon fontosnak 
tartjuk ezt az eseményt. A borászok itt a nagy-
közönség előtt is bemutathatják munkájuk 
gyümölcsét és visszajelzést kaphatnak arról,  

jó úton haladnak-e? – hangsúlyozta a pincé-
szet tulajdonosa. 

A borkedvelők körében különösen jelentős 
a temerini borfesztivál. Erről vallott a péterrévei 
Szabó Attila is, aki ha csak teheti, minden év-
ben ellátogat a rendezvényre. – Számunkra ez 
immár pirosbetűs ünnep a naptárban. Kellemes 
hangulatú az esemény, és nem mellékesen kiváló 
borokat kóstolhatunk. Az is egy fontos tényező, 
hogy ily módon támogathatjuk a termelőket. 
Találkozhatunk a vajdasági és a magyarországi 
barátainkkal is. Én a száraz fehérborokat kedve-
lem leginkább, de természetesen mindenkinek 
más-más az ízlése, és egy bizonyos mennyiség 
után pedig már mindegyik bor finom. 

A XXIV. Vince-napi Borfesztivál és Borkósto-
ló a késő délutáni órákban zárta kapuit. 

TÓTH Dianna

Értékes és népszerű rendezvény

A verseny részletes eredményei 
megtalálhatók a Kertbarátkör web-
oldalán.

Több mint 500 mintát lehetett kóstolni

Fiatalok egy csoportja a borkóstolón

Miserend
28-án, pénteken, 8 ó.: †Ferenci József és Ve-
rona, Faragó István és Katalin; 17 ó.: Horvát 
nyelvű szentmise: †Pavić Anto i Ljuba, Pavić 
Mara i Tomo.
29-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: †Mészáros Borbála, 
Zsúnyi Imre, Mészáros és Zsúnyi család el-
hunytjaiért, valamint: †Dobre Adéla, valamint: 
†Horváth József és István, valamint: †Uracs 
Mária, Matild, József, Uracs és Horváth nagy-
szülőkért.
30-án, Évközi 4. vasárnap, a Telepen 7 óra-
kor: Népért; a plébániatemplomban 8:30-kor: 
†Pethő Imre, Ferenczi Julianna, Pethőné Morvai 

Ilona és elh. nagyszülőkért; 10 órakor: †Veréb 
Ilona Mária Gizella nővér (†2013.01.30.).
31-én, hétfőn, 8 ó.: †ifj. Kálmán László és élő 
hozzátartozókért.
1-én, kedden,  8 ó : †Kihút János, Elek Mária, 
Kihút és Elek család elhunytjaiért.
2-án, szerdán Urunk Bemutatása – Gyertya-
szentelő Boldogasszony, Telepen 8 ó: †Varga 
István, Lahos Rozália, Lahos és Varga nagy-
szülőkért; a plébániatemplomban 10 ó.: A 
Temerinben egykor szolgálatot teljesítő tisz-
telendő nővérekért.
3-án, csütörtökön, 18 ó.: Szabad a szándék; 
a szentmise után egy órás szentségimádás a 
téli kápolnában.

Egyházközségi hírek
Jövő vasárnap (feb. 6), a hónap első vasárnapja, 
ünnepélyes keresztelés lesz a nagymise keretében. 
Lelkielőkészület, gyónási alkalom és próba csütör-
tökön (feb.3.) délután négy órától.
Felkészítés indul azon felnőttek számára akik szeret-
nének megkeresztelkedni, vagy elsőáldozásban, 
bérmálkozásban részesedni. A felkészítés jövő 
szombaton, feb. 5-én 19 órakor kezdődik, és 
szombatonként húsvétig tart. Nagy szeretettel hívjuk 
ezen alkalmakra a fiatalokat, a hittanosok szüleit 
és minden kedves hívőt is, akik a szentségekben 
már részesültek, de szeretnének mélyebben 
találkozni, személyesen az Istennel. Ezek az 
alkalmak segítséget nyújthatnak ebben.

APróhIrDETÉsEk
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Malacok eladók. nikola Pašić u. 204., tel.: 
063/523-746. 
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 062/163-
04-07.

A Temerini Újság székhelye: 
Petőfi sándor utca 70.

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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Nő az esztergapad mellett

Mindjárt a középiskola fémcsiszoló sza-
kának elvégzése után elhelyezkedett az ak-
kor igencsak menőnek számító vállalatnál. Az 
FKL-ben dolgozók száma azokban az években 
meghaladta az ezret, a nők közül azonban 
kevesen vállalkoztak a gyakran erős fizikai 
erőnlétet igénylő munkára. Ma már ez telje-
sen megváltozott, vallja: 1986 óta dolgozom 
az FKL-ben, huszonhat évig fémcsiszolóként 
teljesítettem a napi normát, majd csaknem 
tíz évig esztergályos voltam. A múlt hét óta 
valamelyest könnyebb feladatot bíztak rám, 
én ellenőrzöm az edzett darabok kemény-
ségét, a préseket.

• Hogyan került az FKL-be?
– A görgőscsapágygyár azokban az évek-

ben népszerű vállalatnak számított a környé-
ken, de az sem mellékes, hogy a középiskola 
kiválasztásakor nem igazán volt lehetőség. 
Aki nem textilre ment, az fémszakmát tanult. 
Én az utóbbin szereztem diplomát, tehát egy-
értelmű volt, hogy ilyen területen kell majd 
munkát vállalnom. Őszintén, megfordult a 
fejemben az is, hogy majd kitanulok marós-
nak, de Bankó tanító bácsi szavaira még most 
is emlékszem, aki azt mondta: – Nem nők-
nek való munka az, nehezek a szerszámok, 
menjél te csak csiszolósnak. Megfogadtam 
bölcs tanácsát. Az osztályban mindössze öt 
lány volt, hárman az FKL-ben helyezkedtünk el, 
rajtunk kívül mindössze néhány asszony volt a 
vállalatnál. Ma már ez az arány megváltozott, 
szinte több a nő, mint a férfi.

• A gépek automatizálásával könnyeb-
bé vált a munka?

– Az univerzális gépeket mára már felváltot-
ták az automata masinák, ezeket csak megpa-
kolja a munkás, és ellenőrzi a méreteket. Egyre 
kevesebb szükség van a fizikai erőre. Régen 
tudnunk kellett beállítani a gépet, ahhoz, hogy 
elérjük a meghatározott munkateljesítményt. 
Azokban az években, amikor esztergályosként 
dolgoztam, fizikailag sokkal nehezebb volt. Sú-
lyosak a darabok, meg kell emelni, nem igazán 
nőnek való munka. Voltak kezdeti nehézségek, 
de azt hiszem, hogy gyorsan belejöttem, fiatalon 
könnyebben tanul az ember. Kezdetben három 
műszakban dolgoztunk, sok dolgozója volt az 
FKL-nek. Ma már csak néhány részlegben dol-
goznak három műszakban.

• A teljesítmény növelése a cél, a nyolc-
órás műszakban nincs is megállás?

– De van, pihenésre mindig szakítunk időt. 
Én mégis akkor vagyok a legnyugodtabb, ami-
kor megvan a „normám”. Persze, az sem tehe-
tem meg, hogy befejezem korábban, és a gép 
előtt várok. Tudni kell beosztani a munkát. Két 
csarnokban dolgoznak a munkások: az elsőben 

vannak a csiszolók, és azok, akik szerelik össze 
a darabokat, a másikban pedig a puha meg-
munkálás, az ún. edzők, a présen dolgozók, a 
műanyag öntők és a szerszámkészítők.

• Ez alatt a 35 év alatt egyszer sem 
fordult meg a fejében, hogy ez a munka 
nem Önnek való?

 – Meglepő, de soha. Ez alatt a sok-sok év 
alatt már megszoktam ezt a munkát, és így a 
nyugdíj előtt néhány évvel nagyon nehéz lenne 
valami újba belevágni. Kezdetben annyira sze-
rettem, hogy fél órával a kezdés előtt ott voltam. 
Ma sincs ez másként. Szeretem, ha van idő min-

denre felkészülni, közben pedig elbeszélgetünk 
a munkatársakkal. Pontban két órakor már ki 
kell adnom a kezemből az első darabot. Kez-
detben nagyon jók voltak a lehetőségek, majd 
következett egy kevésbé kedvező időszak, de 
akkor sem gondoltunk arra, hogy felmondunk. 
Elmúlt, és idővel helyreálltak a dolgok.

• Ugyanabban a  vállalatban dolgo-
zik a férjével. Soha sem élte meg ezt hát-

rányként?
– A munkahelyen nem sok közünk van 

egymáshoz, ugyanis más-más csarnokban 
dolgozunk, és csak kéthetente kerülünk 
azonos műszakba. Ő 1981-ben állt munká-
ba kardánosként, ma már minőségellenőr, 
a kész termékeket ellenőrzi. Van némi há-
tulütője is annak, hogy egy helyen dolgo-
zunk, hiszen léteznek rosszakaró emberek, 
és volt rá példa, hogy odaszólogattak, de ez 
kettőnket egy cseppet sem zavart.

•A szakma iránt érdeklődő fiata-
lok számára milyen távlatokat nyújt-
hat a vállalat?

– Járnak oda fiatal középiskolások, de 
nem mondhatom, hogy igazán érdekli őket 
a szakma. Vannak néhányan, akik dolgozni 
akarnak, de zömmel érdektelenek.

• A kilencvenes években több, ha-
sonló profilú vállalat is tönkrement. 
Minek köszönheti az FKL, hogy nem 
jutott hasonló sorsra?

– Jugoszláviában annak idején több ha-
sonló profilú vállalat működött, de nins 
meg már az újvidéki Pobeda és a belgrádi 
IKL sem. A temerini FKL valószínűleg igen 

széles kínálatának köszönheti megmaradá-
sát. Több mint ezer fajta csapágyat készítünk. 
Az sem jelent gondot, ha valamelyikből csak 
száz darabot rendelnek. Szívesen emlékezem 
azonban a munkás sportjátékok keretében 
szervezett találkozókra, szerbül ležajiádáknak 
neveztük ezeket. Izgalmas és szép találkozá-
sok voltak. 

ÁDÁM Csilla

Talló Angéla

Talló Angéla több mint harmincöt éve az FKL görgőscsapágygyár dolgozója, 
munkatempóját, szakma iránti elhivatottságát sok férfi megirigyelheti.

MUnkAlEhETősÉg
Cégünk munkatársat keres kábeltévé	technikus munkakörbe.

ElvÁrÁsok:
• temerini, vagy járeki lakhely 
• középiskolai végzettség 
villamossági szakirány 
• középfokú Internet- 
és számítógépes ismeretek 
• a Word és Excel programok 
középfokú használata 
• a szerb nyelv ismerete
kommunikációs szinten 
• B kategóriás járművezetői 
jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka

ElőnynEk szÁMÍT:
• hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önélet-
rajzzal a konkurs@sattrakt.com 
címre várjuk, illetve személyesen 
az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi	Sándor	utca	2-ben.
A kiválasztott pályázókat 
meghallgatásra hívjuk.

A pályázat az állás 
betöltéséig érvényes.

sAT-TrAkT
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A képességek ösztönzése
Vojvodić Valentina gyógypedagógiai vállalkozása

A terem elkészült, a program összeállt, már csak az utolsó simí-
tások maradtak hátra, így a tervek szerint még ebben a hónapban 
megnyitja kapuit a gyerekek és a szülők előtt a Montessori Fej-
lesztő Központ. Vojvodić Valentina jelenleg az orvosi kar gyógy-
pedagógiai szakának abszolvense, szívügye a gyerekek megsegí-
tése, emellett vállalkozó szellemű fiatal, ezért elhatározta, hogy 
ötvözi mindezt, és megnyitja a környék egyetlen ilyen jellegű 
központját.

• Mivel foglalkozik majd a Montessori Fejlesztő Központ?
– Hogy kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt segítséget nyújtsunk ab-

ban, hogy a lehető legjobban ki tudják bontakoztatni képességeiket, és hogy 
a hozzánk érkező szülőknek megfelelő támogatást biztosítsunk. Mindezt 
egy olyan befogadó és kellemes környezetben tesszük, ahova mindenki 
mosolyogva és bizakodva lép be. Ez nem az első vállalkozásom. 2019 óta 
párommal egy kávézó-cukrászdát üzemeltetek. Sokáig érlelődött bennem 
a központ megnyitásának ötlete, de a végső lendületet a párom és a köny-
velőnk adta meg, akik rábeszéltek arra, hogy pályázzam meg a Prosperitati 
Alapítvány Start Up pályázatát. A gyermekek megsegítése mindig is a szív-
ügyem volt, cukrászdánkban több gyűjtést, jótékonysági árverést szervez-
tünk. A legsikeresebb a karácsonyi cipősdoboz akció volt, amely során 
az adakozó temerinieknek köszönhetően cukrászdánkban több mint 100 
csomagot sikerült összegyűjteni. Hihetetlenül jó érzés belegondolni, hogy 
mennyi kisgyermek karácsonyát tudtuk szebbé tenni. Ezek azok a dolgok, 
amik leginkább boldoggá tesznek, és bízom benne, hogy ilyen irányú tö-
rekvéseim a fejlesztő központban méginkább kibontakozhatnak.

• Hosszú utat kellett bejárni? Fiatal vállalkozóként milyen 
kezdeti nehézségekbe ütköztél?

– A kezdeti gondolattól, a nyertes pályázaton át mostanáig hosszú út 
vezetett, és még hosszú áll előttünk. A fejlesztő központ megnyitása csak 
egy lépés ez irányába, de később is törekednünk kell a folyamatos fejlő-
désre, szolgáltatásaink bővítésére. Amikor átadtam a pályázatot, nem is 
gondoltunk igazán bele, hogy mennyi munka áll előttünk, és milyen nagy 
fába vágtam a fejszét. De talán pont ez volt a szerencsém, mert amikor már 
nyakig benne voltam, nem engedhettem meg magamnak, hogy tétovázzak, 
kénytelen voltam megküzdeni az akadályokkal.

• Milyen szakemberek segítségét veszed igénybe?
– Kezdetben gyógytornász (Fodor Bíró Mónika) és gyógypedagógiai 

fejlesztések lesznek elérhetőek. Ami talán a legtöbb szülőnek érdekes le-
het, az a Montessori foglalkozás. A foglalkozások kis csoportokban zajla-
nak majd, csendes köridővel, célzott tevékenységgel, ezeket pedig szabad 
játék követi Montessori eszközökkel. Emellett lesznek még áthidaló fog-
lalkozások nagycsoportos óvodásoknak, kisokos fejlesztőtorna, ami segíti 
az idegrendszer és a motorikus képességek fejlődését, személyre szabott 
gyógytorna, egyéni gyógytorna konzultációk, gerinctorna, személyre sza-
bott gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, neurofeedback terápia. Idővel 
szeretnénk bővíteni a szakemberek listáját, hogy minél átfogóbb segítséget 
nyújtsunk a hozzánk érkezőknek.

 • Nemrégiben elvégezted a neurofeedback képzést. Ez mi-
lyen módszer?

– A neurofeedback egy hatékony fejlesztési módszer, leginkább tanulási 
nehézségeknél, magatartás problémánál, figyelemzavarnál, szorongásnál, 
hiperaktivitásnál alkalmazzuk. Ez a terápia nem csak gyerekek számára, 
de felnőtteknek is nagyon hasznos, mert hatékonyan csökkenti a szoron-
gást, megtaníthat a stressz kezelésére, növeli a koncentrációs képességet. 
Ezen kívül alvásproblémák, dühkitörések, tikkes problémák ellen is al-
kalmazható. A terápia célzottan a probléma forrását kezeli. A kliens szá-
mára játékosan egyszerű és izgalmas a fejlesztés folyamata. Ez a terápia 
már elérhető nálam.

ácsi

Ádám István nem néprajzkutató vagy kultúrantropológus, szo-
ciológiával aligha hiszem, hogy valaha is foglalkozott – a hetvenes 
évek végén a futaki mezőgazdasági középiskola diákjai nem kaptak 
ilyen irányú eligazgatást –, de jó megfigyelő, könnyen talál kapcso-
latot embertársaival, meghallgatja az idősebbek sokszor tán oktalan 
csacskaságnak tűnő beszédét, és el is gondolkodik a hallottakon és 
a ki nem mondottakon egyaránt. Szereti a népét és a tájat, amely fel-
nevelte, és most, nagyapa korú férfivá terebélyesedve és komolyodva, 
megpróbálja összegezni, megőrizni és közkinccsé tenni tapasztalatait. 
Ennek érdekében nem átall régi, dohos újságokban bogarászni, az 
interneten száz- meg kétszázéves katonai térképek adatait böngészni, 
névtani adattárakat is tanulmányozni, s ha kell, az ott találtakat pon-
tosítani, kiegészíteni. Ádám István az egykori és mai temerini tanyákat 
és lakóikat „leltározva” voltaképpen honismereti kutatásokat folytat, 
helyi és egyúttal össztársadalmi, nemzeti értéket ment. Az emberek 
pedig hálásak, ha mások jó szándékkal kíváncsiak rájuk, hiszen a 
lelke mélyén mindenki érzi, hogy ő is egyszeri és megismételhetetlen 
szereplője a teremtett világnak, és sorsa a sok hasonló emberi sors 
között is érdemes a megörökítésre. Ádám István a Temerini Újságban 
hetente közli kutatási eredményeit, mindenkit felkeres, akiről feltéte-
lezi, hogy valami újat tud mondani egy-egy tanya életrajzáról, egykori 
lakóinak sorsáról. 

Az első kötet, mely Temerin keleti határrészének kettő híján száz-
ötven szállásával foglalkozik – s ebben a számban az egykori uradal-
mi majorságok („puszták”) nincsenek is benne, mert azokról, mint 
a tanyáktól lényegében eltérő gazdasági és szociológiai egységekről 
a szerző önálló kötetben kíván írni –, mintegy kettőszáz adatközlő 
alapján nyújt az olvasóknak sommázott ismereteket, helyszínrajz-
okkal, fényképekkel, térképekkel gazdagon ellátva. Külön erénye a 
könyvnek – és ezt igazán majd a helyi földrajzi nevek kutatói tudják 
méltányolni –, hogy Ádám „tájékozódási pontok” alcíme alatt össze-
gyűjti és kiegészíti a határrészek, dűlők, dűlőutak, vizek, árkok, barák, 
önálló istállók, kertek, gyümölcsösök és kutak mások által már fel-
jegyzett, vagy az általa most regisztrált nevét, legfontosabb jellemzőit, 
földrajzi koordinátáit.

Temerin tanyavilága viszonylag későn alakult ki, az 1782-es első 
katonai felmérés alapján készült térkép még csupán a Jegricska 
északi partján tüntet fel szállásokat, tán jó, ha többet egy tucatnál. A 
robbanásszerű változásra majd’ száz évig kellett várni, az 1888-as 
tagosítás a korábbi felaprózott parcellák sokaságát összevonva lehe-
tőséget nyújtott a korábbinál hatékonyabb gazdálkodáshoz, és mind-
ezt a gabonakonjunktúra is felerősítette. Az ezt követő évtizedekben 
virágzik fel a település – ekkor válik meghatározóvá Temerinben a 
jellegzetes barokk népi építészet is –, és ezzel párhuzamosan alakul 
ki a nagyközséget sűrűn körülvevő tanyavilág. A fejlődést az első vi-
lágháború akasztja meg, majd tovább késlelteti a királyi Jugoszlávia 
Vajdasággal szembeni diszkriminatív adópolitikája. Az igazi tőrdö-
fést azonban a második világháborút követő fizikai leszámolások, 
az agrárreform, a vagyonelkobzások, a kötelező beszolgáltatások, 
majd pedig az 1970-es évek tagosítása során véghezvitt tanyarom-
bolások jelentették.

Egy-egy szállás életrajza a gazdasági-lakóhelyi egység megszületésé-
től a haláláig az egykor ott lakók sorsának alakulásától elválaszthatatlan. 
Ádám István könyve jó kalauzul szolgál ennek a felemelkedésével és 
bukásával, örömeivel és tragédiáival egyaránt kemény, huszadik szá-
zadi paraszti világnak a jobb megismeréséhez. 

Várjuk a könyv folytatását.
CSORBA Béla

(Lásd a következő oldalt: A cigány-bara határrész)

Szállás- és honismeret
A Magyar Szó Kilátó c. melléklete 
Ádám István kutatómunkájáról 
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A településsel észak-nyugatról határos területet a Cigány-
bara szeli ketté. Területe: 5,13 négyzetkilométer. A faluhoz 
közel eső rész meglehetősen alacsony fekvésű, így a szántó-
kon felgyülemlett vizet három árok vezeti le a Cigány-barába, 
északról egy, az 5-ös lakótömbből (Heréskert), míg a déli 
részről kettő. Az egyik a két Szvincsák-tanyát szeli ketté, a 
másik pedig az állatkerten (Mini Zoo) halad keresztül. 

Először a harmadik katonai felmérés térképén (1869-
1887) találkozunk tanyamegjelöléssel, akkor is csak eggyel 
(„Volpert szállás”). A szállások zöme jóval később épült, ezek 
egy része a falu bővülésével beolvadt a település utcáiba, azaz 
az Újvidéki, a Rákóczi és a Bem utca részévé váltak. 

A CigáNy-BARA HATáRRÉSz TANyái – ÉSzAK
186. Kosicki „Sastíny” János tanyája. – A tanya a közvet-

len közelébe épített családi házakkal együtt az 1970-es évektől 
szerves része lett a főutca telepi részének (Újvidéki utca 651. 

szám). A járdától néhány méterre behúzott 
tanyaudvar lakóépülete még ma is szemlá-
tomást különbözik a szomszédságban épült 
kertes házaktól. 

Az adatközlő elmondása szerint a Kosicki 
család, azaz Kosicki „Sastiny” János (szül. 

1889.) szülei Lengyelországból vándoroltak Temerinbe. A ragad-
ványnévből ítélve viszont szülőfaluja vagy kibocsátó települése a 
felvidéki, (ma észak-szlovákiai) Sastin (magyar neve Sasvár) tele-
pülés lehetett. (Kosicki szlovákul különben azt jelenti: Kassai.)

János fiatal korában magyar lovascsendőrként teljesített szol-
gálatot Csúrogon, Temerinben majd Zsablyán. Az első világhábo-
rút követően, miután megnősült, felhagyott a csendőrködéssel. 
Földet vásárolt a mai Heréskert területén, ahová tanyát épített. A 
szállást 1923-ban lebontotta, hogy a faluhoz közelebb, a kövesút 
közvetlen közelében elterülő 8,5 hold földjére egy új tanyát épít-
hessen. Az új tanya lakóépületével szemben, az udvar déli felén 
megépült egy melléképület is, amelyet a tanyagazda szatócsbolt-
ként működtetett. 

Jánosnak Lepár Máriával kötött házasságából egy fia született, 
István (szül. 1919.), aki feleségével Zelenka Margittal a főutcán, 

Az előző részben nagy vonalakban bemu-
tattuk a gyűjteményünk első megalakulásának 
kezdeteit és betekintést nyújtottunk a múlt szá-
zad harmincas éveiben összegyűjtött értékes tár-
gyak leltárába is. A számunkra felbecsülhetetlen 
értékkel bíró, sokszor több száz éves leletek 
túlnyomó többsége a második világháború vér-
zivataros éveiben nyomtalanul eltűnt, azonban 
néhány darab a szerencsés véletlennek köszön-
hetően napjainkban is a helytörténeti múzeum 
raktárában található meg.

A háborút követően mintegy három évtize-
den keresztül a határban, vagy a földmunkálatok 
során felbukkanó tárgyak többnyire magánsze-
mélyek tulajdonába kerültek, akik közül töb-
ben szenvedélyesen gyűjtögetni kezdték ezeket 
a sokszor rendkívül értékes régészeti leleteket. 
Az egyre inkább növekvő gyűjtemények, vala-
mint az érdeklődők nagy száma miatt az idő 
előrehaladtával növekedett a múzeum megala-
pításának óhaja. Az elképzelés megvalósítására 
végül 1972-ben került sor és a szervezet első 
feladatai közé tartozott a fiatalok beszervezése, 
majd segítségükkel egy nagyméretű akció lebo-
nyolítására is sor került. 

A megmozdulás elsődleges célja volt be-
gyűjteni a polgároktól az értékes műtárgyakat. 
Ekkor mintegy kétezer házban és kétszáz tanyán 
fordultak meg a múzeum tagjai, s az akció során 
mintegy 2900 értékes tárgyat gyűjtöttek össze. 
Az újvidéki Városi Múzeum szakembereinek 
becslése szerint ebből 900 kivételes értékű, 600 
értékes, 300 kevésbé, 100 tárgynak pedig nincs 
muzeális értéke. 

A jelenlegi állapotokat tekintve az ekkor ösz-
szegyűjtött leletek közül több az idők folyamán 

elkallódott, vagy pedig a Tájházban került kiállí-
tásra. A kivételes értékű tárgyak a szakszerűtlen 
tárolás miatt az évtizedek során egyre rosszabb 
állapotba kerültek, így a kétezres évek elejére 
égető szükség mutatkozott azok restaurálásá-
ra. A Vajdasági Múzeum szakembereinek be-

vonásával és jelentős anyagiak ráfordításával 
2009 folyamán sikerült elvégezni az értékesebb 
és kiállításra alkalmas tárgyak restaurálását. A 
munka végeztével egy állandó kiállítás létesült, 
a leletek történelmi korszakok szerint lettek 
rendezve és üvegszekrényekben kerültek elhe-
lyezésre. A látogatók ilyen módon betekintést 
nyerhetnek településünk múltjának minden 
egyes korszakába. 

Az állandó kiállításunk anyagában külön 

A Temerini helytörténeti gyűjtemény kincsei (2.)

Évezredes tárgyak
részt képez a régészeti szekció, melynek keretein 
belül a legrégebbi leletek az újkőkör időszakából 
eredeztethetőek (i.e. 6000-4500/4400), többek 
között pattintott kőeszközöket és kőbaltákat te-
kinthetnek meg a látogatók. Ezt követi a réz- és 
a bronzkor (i.e. 4500/4400-1200), mely törté-
nelmi korszakból szintén mindennapi használati 
eszközök láthatóak, mint a fenőkő, a szabad-
kézzel formált kerámiák, az orsógomb, vagy a 
hálónehezék. Emellett ebből az időszakból egy 
ritkaságnak számító, szinte teljesen épségben 
megmaradt hordozható tűzhely is az állandó 
kiállításunk részét képezi. 

Ezek a leletek mind arról tanúskodnak, hogy 
már a legkorábbi idők óta is lakott település volt 
a mai Temerin területén, valamint az itt élő em-
berek kiváló vadászok, harcosok és kézműve-
sek voltak. A római időszakból is maradtak fenn 
tárgyi emlékek, többnyire az itt élő szarmaták és 
gepidák használati tárgyait őrizzük. A középkor 
idejéből szintén gazdag leletanyaggal rendelke-
zünk, hiszen számos IV. Béla (1235-1270) ko-
rabeli pénzérmét, díszkést, dárda- és nyílhegyet, 
buzogányt, valamint ekevasat is találhatunk. Az 
újkor, valamint a legújabb kor idejéből kardokat, 
szablyákat és harci vasbaltákat, valamint első vi-
lágháborús szuronyt is láthatnak a látogatók. 

A gyűjteményünk régészeti szekciójához tar-
tozó leleteket főként a helyszűke miatt nem tud-
juk megfelelő módon kiállítani, viszont ezek is 
megtekinthetőek szűkös raktárunkban. A kar-
tondobozokban tárolt leletek között különféle 
korokból származó ember- és állatcsontokat 
találhatunk. Ezek közül is kiemelhető a köz-
ségünk határában talált mamutcsontok gyűj-
teménye és külön érdekességnek számít az ál-
lat méretes foga, amit a látogatók előszeretettel 
szoktak megcsodálni.

(Folytatjuk)
FÚRÓ Dénes

A bronzorból származó hordozható 
tűzhely gyűjteményünk egyik legértéke-
sebb darabja

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-17)

A Cigány-bara határrész
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közel a Csillag vendéglőhöz, házat vásárolt és ott 
gazdálkodott. 

A 89 évet megélt János mindaddig egyedül élt a 
szálláson, míg egyetlen unokája, Imre (szül.1936.) 
feleségül nem vette Varga Borbálát. A tanyagazda 
továbbra is az öreg épületben tartózkodott, míg a 
fiatal házasok a melléképület üzletnek használt ré-
szét alakították át szoba-konyhás lakóházzá. 

A növénytermesztés mellett az istálló újra meg-
telt állatokkal. Kezdetben a feldolgozott tejterméket 
Borbála az újvidéki piacon értékesítette, majd ami-
kor a tanya környéke teljesen beépült, a telepiek 
friss tejként vásárolták meg tőlük.  

Ma az új családi házak között viruló takaros 
tanyát a legfiatalabb generáció, a dédunoka, László 
lakja, aki 1985-től gazdálkodik önállóan. 

Adatközlő: Kosicki László sz.1962.
(Folytatjuk)

ÁDÁM István

Az amerikaiak sokáig Európában hagyták a 
magyar nemzet kincseit. 1951-ben azonban úgy 
döntöttek, hogy titkos akció keretében, egy ha-
dihajó rakterében átszállítják az óceán túlpart-
jára. Fort Knoxban, az amerikai aranytartalék 
társaságában őrizték, a hivatalos megfogalmazás 
szerint letétként. A Szent Jobbot azonban vissza-

adták, rögvest a háború után, s így Mindszenty 
bíboros 1945. augusztus 20-án megtarthatta a 
hagyományos körmenetet.

Szent István koronájának hazatérését nem 
csak a hidegháborús szembenállás, hanem 
az amerikai magyar emigráció is nehezítette, 
hiszen azt szerették volna, hogy nemzeti kin-
csünk egy szabad Magyarországba érkezzen 
vissza. Noha az 1978-as esztendőben ez még 
nem következett be, az amerikaiak jóvoltából 
Szent István koronája mégis hazatért. Persze 
voltak feltételek: az egyik például az, hogy 

Kádár János nem vehetett részt az átadó ün-
nepségen.

Biztonsági okok miatt titkosan kezelték 
a koronát hazahozó gép érkezésének pontos 
időpontját. Nem csak a hivatalból kivezényelt, 
gondosan kiválogatott kétszáz fős spontán ün-
neplő tömeg, de még a pártküldöttség sem tudta 

az időpontott. A gép csak késő este, 
néhány perccel tíz óra után landolt. 
Azonnal amerikai és magyar őrség 
vette körbe. Szinte észrevétlenül két 
egyforma Robur kisteherautó farolt a 
repülő rakodórészéhez. Egyik az egyik 
oldalt, a másik pedig túlnan. De csak 
az egyikbe tették be a korona és palást 
veretes ládáját. Mindezt az őrség teljes 
takarással védte. Államtitok volt, me-
lyik teherautóban vannak a kincsek. 
Más útvonalon haladva, de másodperc-
nyi pontossággal egyszerre gurultak a 
Parlament előtti Kossuth térre. Termé-
szetesen mindkét autót fegyveres biz-
tosítók kísérték. Útközben tízméteren-
ként rendőrök álltak, akiket már kora 
reggel kiküldtek az út mellé, amelyen 
előzőleg még a csatornák fedelét is be-
hegesztették. Az akcióhoz a fél ország 

rendőri állományát Budapestre vezényelték.
Nemzeti kincseinket a Parlament folyosó-

in katonák kísérték az emeleti Vadászterembe, 
ahol magyar szakemberek megvizsgálták, hogy 
milyen állapotban vannak. Ezt követően Cyrus 
Vance amerikai külügyminiszter (a képen) az 
Országház kupolatermében hivatalos formában 
is átadta Apró Antalnak, az Országgyűlés elnö-
kének a Szent Koronát, a koronázási palástot, az 
országalmát és a jogart.

Éjfél is elmúlt, amikor aláírták az átadás-
átvételi jegyzőkönyvet. A Parlamentben szovjet 

A magyar korona hazatérése (2.)

Budapest, 1945. augusztus 20.: Az első szent Ist-
ván-napi körmenet az ostrom után. Az Ausztriából 
hazaérkezett Szent Jobbot papok viszik a vállukon 
a körmeneten a Ferenciek terén (1951 és 1991 kö-
zött Felszabadulás tér), a lövedéknyomokkal teli 
romos templom előtt

Cyrus Vance amerikai külügyminiszter 
átadja a koronát Budapesten

VÉGSŐ BÚCSÚ

KOHANECZ Béla 
(1960–2022)

Az élet csendesen megy tovább, 
de az emléke elkísér egy életen át.

Nyugodjon békében!

Emlékét őrzi komája, Imre és családja

A Cigány-barai határrész helyszínrajza

félszáraz pezsgővel koccintottak 1978. január 
6-án a Szent Korona megérkezésére.

Vége
Magyar Nemzet
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MEGEMLÉKEZÉS

HEGEDŰS István 
(1934–2007)

HEGEDŰS Mária 
(1935–2020)

Szeretett szüleinkről

Véget ért a földi pálya, az Úristen lezárta. 
Öröm volt velük élni, tőlük tanácsot kérni, 
szorgalmukat csodálni, szeretetüket érezni.
Nyugodjanak békében!

Fiuk, István, menyük, Sabine és unokáik: 
Emese és János

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezek 

szeretett lányomra

URACSNÉ 
HORVÁTH Mária 

(1959–2019)

Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen, 
rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem!

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek, 
nem felednek téged.

Szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

ZAVARKÓ Béla 
(1948–2014)

Lelked, mint a fehér galamb 
csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

De tudjuk, hogy 
a csillagok  között 
a legfényesebb Te vagy. 
Utat mutatsz, mert 
szívünkben örökké 
itt maradsz.

Szép emléked megőrzik 
szeretteid: feleséged, 

fiaid, menyed és unokáid

Plébánia: 
844-001

özv.  KURCINÁK 
KOVÁCS Rozália 

(1938–2022. 1. 22.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosról
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen megjelentek.

nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

PÁLFI Károly 
(1932–2020)

Az idő elmúlik, mert meg 
nem állhat, az emlékek 
élnek és örökké fájnak.

Nyugodjál békében!

Lányod, Gabi, vejed, 
Rudi és unokád, Mariann

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

URACSNÉ HORVÁTH Mária 
(1959–2019)

Ha szívünkbe zárjuk, ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, ő mindig ott lesz velünk.
Soha nem feledünk, 
szívünkben mindig rád emlékezünk.

Emléked őrzi testvéred, Sandi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

KOHANECZ Bélától 
(1960–2022)

Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? 
Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk? 
Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg, 
s élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott. 
Még az utolsó napokban is csak mosolygott. 
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt. 
Semmi mást nem akart ő, csak élni még.
Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, 
de a végzet őt is utolérte. 
Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik. 
Vezetik útját, míg csak álmodik.
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él! 
Súgják meg a csillagok üzenetünk… hogy szeretünk! 
Mondják meg azt neki, hogy sohasem feledünk!

Ica ángyi és Szilvi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztapámtól

KOHANECZ Bélától 
(1960–2022)

A harangok bús zenéjét 
hozzád viszi a szél, 
a mennyországba, 
ahol te már boldogan élsz.
Kérünk, halld meg 
a harangok bús dalát, 
lásd meg az érted hulló 
könnyek záporát.

Csak egy szót szólj, 
hogy jól vagy odafent, 
így talán könnyebb 
lesz idelent. 
Adj egy kis jelet, 
hogy vársz minket odafent, 
ahol majd veled egyszer 
ismét együtt lehetünk!

Keresztlányod, Ildikó 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nászunktól

NEMES Zsolttól 
(1955–2022)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él.

Nyugodj békében!

Robi nász és 
Jutka nászasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagymamánktól

KURCINÁK Rozáliától 
(1938–2022)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked 
szívünkben él.

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Unokád, Ildikó, 
unokavejed, Árpád 

és dédunokád, Hanna
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Anyósomtól és 
nagymamámtól

KURCINÁK Rozáliától 
(1938–2022)

Az élet egy viharos tenger, 
amelyben csak dolgozik 
az ember, és amikor 
célba talál, 
csónakját felborítja a halál.

Emléked megőrzi vejed, 
Nándor és unokád, Attila

MEGEMLÉKEZÉS

ERDÉLYI István 
(1943–2004)

Ha érezni akartok engem, 
csak hajtsatok be az erdőbe 
és álljatok meg az út mentén.

Figyeljetek: a halk 
lombsusogásban 
hallhattok engem, 
amint kutyáimmal 
elmúlt esztendők boldog 
vadászhelyeit járom.

Mosolyogjatok egy virágra, 
egy pillangóra, 
egy kis madárra, 
egy pislogó csillagra 
a messzi szemhatáron, 
mikor az est árnyékai 
körülfognak szelíden...

Csak mosolyogjatok, 
és én az öröklétből 
visszamosolygok rátok.

(Wass Albert)

Szerettei

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

GIRIC András 
(1931–2019)

Lelked, mint a fehér galamb, 
csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok 
között a legfényesebb Te 
vagy. Utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökre itt maradsz.

Az élet csendesen 
megy tovább, 
de a fájdalom elkísér 
bennünket egy életen át.

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy szeretett feleségemet elvesztettem

ELEKNÉ MAGYAR Rozália 
(1943–2019)

Maroknyi fény, tengernyi bánat és 
mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szememből a könny naponta kicsordul.
Nevedet a szél simogatja egy táblán, 
az örök kék ég alatt örök magány.
De bennem élsz örökké, fájdalmamat nem enyhíti semmi. 
Mosolyom mögött is ott vannak a fájó könnyek. 
Gondolatban velem vagy, bármerre is járok.
Tudom, hogy nem jössz, mégis nagyon várlak. 
Hiányzol nagyon... Szerető férjed, Feri

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve már, hogy nem vagy velünk

FRANCIA Mihály 
(1945–2017)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, 
megtölteni szépséggel családod életét. 
Lelkünk egy darabja elkísér. 
Gondolatban veled vagyunk, te pedig velünk, 
mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy.
Nyugodjék békében!

Emléked őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Január 24-én múlt két éve, hogy elvesztettünk

PÁLFI Károly 
(1932–2020)

Az évek múlása fájdalmunkon nem enyhít. 
Hiányod pótolhatatlan!

Emléked őrzi feleséged, Teri, lányaid, 
Szilvia és Gabriella, vejed, Rudi és unokád, Mariann

MEGEMLÉKEZÉS
Nagyon szomorú három 
éve, hogy nincs velünk sze-
retett feleségem és édes-
anyám

URACSNÉ 
HORVÁTH Mária 

(1959–2019)

Elbúcsúzom, de ott leszek, 
ahol a szél zúg, 
a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad 
belőlem néhány pillanat.

Akkor is hallod a hangomat, 
hogyha fáj, hogyha 
nem szabad. 
Mindig itt vagy 
és ott leszek, ahol a szél 
zúg, a nap nevet.

Elmentél, pedig sok dolgod 
lett volna még, megtölteni 
szépséggel a 
családod életét.

Elmentél, s veled együtt 
eltűnt a remény, de lelkünk 
egy darabja 
utadon elkísér.

Veled vagyunk most is, 
te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad 
oly végtelenül nagy!

Szerető férjed, Zoli 
és fiad, Zolika

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nincs velünk szeretett édes-
anyám, anyósom és nagy-
mamám

URACSNÉ 
HORVÁTH Mária 

(1959–2019)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.

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

Szerető fiad, Feri, 
menyed, Isabel 

és pici unokád, Leon

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek és végtiszteletadóknak, 
akik szerettünk

KURCINÁK Rozália 
(1938–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk 
Sáfrány Dávid atyának és 
a kántor úrnak a megható 
gyászszertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család



ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

BANAT (Nagybecskerek)–
TEMERIN FEROCOOP 4:2
Jól kezdték a temeriniek a 2022-

es esztendő második bajnoki talál-
kozóját, hiszen az első három egyé-
ni után 2:1-es előnyre tettek szert, a 
következő három meccs azonban a 
nagybecskerekiek diadalával ért véget, 
akik így végül megszerezték a győzel-
met. Pető Zoltán az első egyéni találko-
zóját megnyerte, de a második mecs-
csére sérülés miatt nem állt ki, így a 
csereként nevezett Mladen Puhača he-
lyettesítette. A mérkőzések egyébként 
szorosan alakultak, ami miatt csaknem 
3,5 órát tartott a küzdelem. 

A Temerin öt győzelemmel és 
nyolc vereséggel hatodik a táblázaton. 
A 14. fordulóban csapatunk Belgrád-
ba utazik a Partizanhoz. 

Eredmények: Đilas–Brnović 3:2, 

Popović–Čonić 2:3, Petkov–Pető 2:3, 
Đilas–Čonić 3:1, Majstorović–Brnović 
3:1, Popović–Puhača 3:1.

Második liga, 
északi csoport – férfiak

ZMAJEVO–TEMERIN 
FEROCOOP II. 4:2

Egyedül Mladen Puhačának sike-
rült mérkőzéseket nyernie a hetedik 
fordulóban az ókériek ellen, a többi 
találkozó vereséggel ért véget temerini 
szempontból. Csapatunk négy győze-
lemmel és három vereséggel a táblázat 
középmezőnyében foglal helyet.

Eredmények: Ćetković–Nagyidai 
Z. 3:0, Ćetković–M. Puhača 1:3, 
Komad–Varga D. 3:0, Ćetković,Komad–
Puhača,Varga 3:1, Ćetković–M. Puhača 
1:3, Komad–Nagyidai Z. 3:1.

Második liga, 
északi csoport – nők

A fiatalokból álló temerini női csa-
pat 4:0-ra kikapott a hetedik forduló-
ban Szentmihályon a Tornado együt-
tesétől.
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TIMI gyErMEk gyógyTornA FoglAlkozÁsA
lúdtalp korrekció

Koordinációs és egyensúly gyakorlatok 
végzése • Testtartás javító gyakorlatok végzése  
játékos módon • 3 és 10 év közötti gyermekek 

jelentkezését várjuk!
Fiziáter konzultáció
Fizioterápia
gyógytorna felnőtteknek
A gyakorlatokat tapasztalt 
fizioterapeuta végzi!
logopédiai és gyógypedagógiai 
fejlesztés: beszédindítás, nyelvi 
és beszédzavarok, valamint figyelem 
és koncentrációs zavarok korrekciója, 
szókincs bővítése, egyéni 
és kiscsoportos formában.

 
helyszín: személyfejlesztési csoport, 

Temerin, Újvidéki utca 342/7, 
a Praxis Tim rendelő udvarában

Jelentkezés: 063/8-637-485, 069/1-557-566, 
063/1258642, 069/4117768


