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Benevezés a Babfesztiválra
A Községi Idegenforgalmi Szervezet Facebook-

oldalán már meghirdették az idei Prosto k’o pasulj 
elnevezésű babfesztivál időpontját és a nevezési rész-
leteket. Az idei főzőversenyt június negyedikén tartják 
a vásártéren, amelyre már most várják a több tagból 
álló csapatok jelentkezését.

A nevezési díj 5000 dinár, amiért a versenyzők 
egy asztalt, két padot, sátrat, tüzifát és ajándékcso-
magot kapnak. A jelentkezéseket a szervező Községi 
Idegenforgalmi Szervezet irodájában várják (Újvidéki 
utca 352.) 8 és 15 óra között vagy a Lukijan Mušicki 
Művelődési Központ épületében lévő ajándékboltban 
9 és 15 óra között. Bővebb tájékoztatásért a 021/844- 
655-ös telefonszám hívható.

Negyvenöt nyolcadikos 
bérmálkozott

Vasárnap, május 8-án 45 nyolcadikos 
bérmálkozott a Szent Rozália-plébánia-
templomban. A szentséget Mons. Zsellér 
Attila pápai káplán, újvidéki esperesplé-
bános osztotta ki a Püspök atya nevében. 
(A bérmálkozók csoportképét lásd 
az 5. oldalon). 

A bérmálás keresztény szertartás, 
amelynek során kézrátétel vagy felkenés 
útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a 
bérmálkozó számára, aki így hitében meg-
erősödik és azt tudatosan vállalja. Ez a ke-
resztény nagykorúvá válást jelenti a hívő-
nek. A római katolikus bérmálást általában 
püspök végzi szentmise keretén belül, és 
ekkor az ifjú hívő tudatosan megerősíti a 
hitvallását.

A vasárnap délelőtti jeles eseményt nagy 
sürgés-forgás előzte meg a templomok kö-
rül – olvasható a plébánia honlapján. A 
gyerekek énekprobája mellett, egy csapat a 
szentmise élőben való közvetítésére készült. 
A közvetítéssel igyekeztek segíteni a betege-
ket és a külföldön élő temerinieket abban, 
hogy ők is részt vegyenek az ünnepségben. 
Közben takarítás folyt, majd díszítés. Mind-
két templomban tűzoltókészülékeket sze-
reltek fel a nagyobb biztonság érdekében 
–  írja az említett forrás. 

A jeles vasárnapi eseménynek a rész-
vevők és érintettek odahaza vagy vendég-
lőben, de mindenképpen családi körben 
elfogyasztott ebéden való részvétellel adtak 
nyomatékot.

Repül a Sólyom
A nagy érdeklődésre való tekintettel május végéig 

meghosszabbították a Soko (Sólyom) gyorsvonatra 
szóló, akciós jegyárat. A menetjegy egy irányba tovább-
ra is 300 dinár. A Belgrád–Újvidék közötti gyorsvasutat 
március 19-én nyitották meg, amely azóta már 230 
ezer utast szállított. A napi utasszám rekord eddig 13 
ezer volt. Az illetékesek bíztatnak mindenkit, próbálják 
ki a minden tekintetben csúcsminőségű vonatot.

Mint ismeretes, a jármű mindössze 33 perc alatt 
teszi meg a két város közötti utat, emlékeztet hírében 
a Tanjug.

Művelődési támogatások
A községi tanács döntött a művelődési egyesületek és 

kulturális tevékenységgel foglalkozó szervezetek községi 
költségvetésből történő 2022. évi támogatásáról. A szer-
vezetek működési költségeire 2 millió 900 ezer dinárt 
irányoztak elő, összesen tizenhárom pályázó kérelme 
részesült pozitív elbírálásban. 

A legnagyobb támogatást a kolóniai Vuk Karadžić 
ME kapta, összesen 670 ezer dinárt. A Szirmai Károly 
MME 500 ezer, a járeki Mladen Stojanović ME 470 ezer, 
a szőregi Branko Radičević ME pedig 550 ezer dináros 
támogatásban részesült. 

Jelentősebb összeget kapott még a TAKT (238 ezer 
dinár), az ugyancsak temerini Cvrčak drámai műhely 
(100 ezer), a Szerb–Orosz Baráti Társaság (130 ezer), 
valamint a szőregi 1912-1978. évi önkéntesek és leszár-
mazottaik és Vidovdan tisztelőinek egyesülete (92 ezer). A 
Juventus énekkar és a Múzeumbarátok Egyesülete 40-40 
ezer, az Őszirózsa nyugdíjaskórus 30 ezer, míg a Vándor 
Bábszínház és az Art és blues család egyesület 20-20 ezer 
dinár támogatásban részesült. 

Folytatása a 3. oldalon

A bérmálás pillanata
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A Táncház Napja
Ünnepi koncertet és táncházat tartottak szombaton a Táncház 

Napja és Táncházmozgalom 50. évfordulója alkalmából. Az esemény 
egy tanácskozással indult a tájházban, ahol a résztvevők megvitatták 
a vajdasági táncházmozgalom múltját, jelenét, és jövőjét. 

Szabó Gabriella kezdettől fogva oszlopos tagja a mozgalomnak: 
– Az 1983-ban, Temerinben megtartott Durindó és Gyöngyösbokréta 
mérföldkőnek számított a vajdasági táncházmozgalom történetében. Az 
első már valóban táncháznak nevezhető rendezvényt, ahol szólt a zene, 
és néptáncot tanítottak, azt éppen ekkor tartották. 1986-tól pedig már 
kétheti rendszerességgel szerveztünk táncházat az Ifjúsági Otthonban. 
Akkor készült el az épület, amit a helyi közösség tanácsának elnöke, 
Pap Imre tartalommal szeretett volna megtölteni. Kézenfekvő volt, hogy 
táncházakat szervezzünk – mondja Szabó Gabriella.

Szűcs Sándor a Hívogató, illetve a Batyu zenekar tagjaként jelentős 
szerepet vállalt a vajdasági táncházmozgalom terén. Lapunknak elmondta, 
hogy az elejétől kezdve nevelői szerepet is kapott a mozgalom. – Itt tud-
tunk folyamatosságot biztosítani azoknak az Újvidéken tanuló vajdasági 
fiataloknak, akik csütörtökönként kijöttek Temerinbe, a táncházakba. 
Megismerkedtek a mozgalommal, táncokat tanultak, és átélték a han-
gulatot. Az induló mozgalom abban különbözött a magyarországiaktól, 
hogy nevelő szerepet is betöltött. Meghívott vendégeket szólaltattunk meg 
ezen alkalmakkor. Olyan személyeket hívtunk meg, akiknek köze volt a 
magyar folklórhoz, a magyar kultúrához. Ezáltal számos olyan szemlélet 
és kultúramegismerő mozzanat bontakozott ki, ami szerves részét alkotja 
a táncháznak – hangsúlyozta Szűcs Sándor.

Az Ifjúsági Otthonban táncházat és kézműves foglalkozásokat 
tartottak a gyerekeknek, ahol a talpalávalót a Halmos Béla-
vándordíjas prímás Csonka Ferenc és zenekara szolgáltatta. 
A jeles eseményt ünnepi koncerttel koronázták meg.

A legkisebbek mindig örömmel táncolnak

M. S.

T. D. 

Május elsejétől mindenütt új, QR kóddal ellátott fiskális 
számlákat kapunk. Ez a változás tulajdonképpen a vásárlók 
számára jelentéktelen, kizárólag a gazdasági áttekinthetőség 
érdekében fontos. És noha volt elegendő idő felkészülni az új 
rendszerre való áttérésre, menet közben történtek fennakadá-
sok, aminek következtében még ma sem történt meg száz száza-
lékban az átállás az új modellre.  TóTh Béla könyvelő, aki az új 
rendszer bevezetésének ötlete óta tanácsokkal látja el a temerini 
cégtulajdonosokat, azt javasolja, a büntetések elkerülése érde-
kében ne odázzák el az új péntárgépek beüzemelését. 

– Ez az átállás elsősorban az Adóhivatal szempontjából fontos, hiszen 
így minden tranzakcióba betekintést nyerhetnek, mielőtt még a számla 
nyomtatásra kerül. Minden változást látnak, azt, hogy ki, mikor, mit adott 
el. Elsődleges célja valójában a szürkegazdaság megfékezése, illetve annak 
ösztönzése, hogy minél többen használják a pénztárgépet. Noha ezzel a 
lépéssel még nem oldották meg teljes mértékben a problémát, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendszer áttekinthetőbb legyen. A számlákon 
lévő QR kódot ma már mobiltelefonok segítségével is nagyon egyszerűen 
le tudjuk ellenőrizni, annak beolvasásával azonnal látjuk, hogy a számla 
valíd-e, az adóhivatal szempontjából minden rendben van-e.

Noha az új rendszerre való átállás még tavaly októberben elkezdő-
dött, az első új pénztárgépek csak valamikor december elején érkeztek 
meg. Nekünk, könyvelőknek az évi elszámolások miatt csak április ele-
jétől volt időnk ezzel foglalkozni, de addigra már óriási volt a kínálat a 
piacon, így nagyon oda kellett figyelni a beszerzésre. A cégek jelentős 
hányadában ez megtörtént április harmincadikáig, de még ma is vannak 
olyan esetek, hogy a pénztárgépet befizették, de a beszállítónak nem állt 
rendelkezésére, így nem tett eleget kötelezettségének. Ennek függvényé-
ben elmondható, hogy csaknem 96 százalékban történt meg az átállás. 
A cégeknek több részletre is oda kellett figyelniük. A pénztárgépek és 
az ezt kísérő szoftverek ára öt és húsz euró között mozog, így egyáltalán 
nem volt mindegy, hogy milyen áron jutott hozzá ehhez a berendezéshez, 
hiszen azt az összeget havi szinten ki kell fizetnie. Rendkívül körültekintő-
nek kellett lenni a pénztárgépek tekintetében, elsősorban azt mérlegelve, 
hogy milyenek a mi igényeink.

Maga a szoftvercsere nagyon egyszerű, így ha találunk olcsóbbat, 
jobbat, munkafolyamat közben is könnyedén áttérhetünk egy másikra, 
magyarázta a könyvelő. Tóth Béla szerint minden bizonnyal lesz egy türel-
mi időszak, de azt javasolja, hogy aki még nem tette meg, térjen át az új 
fiskális rendszerre, hiszen valóban lesznek büntetések. Ennek jogalapja 
is van, hiszen törvény írja elő a változásokat, amihez minden érintett-
nek alkalmazkodnia kell, fogalmazott. A fiszkális kassza kötelezettsége 
nem mindenkit érint, a piaci árusok ideiglenes felmentésére reflektálva 
elmondta, újfent azokra vonatkozik a törvény, akik eddig is bejegyzett 
tevékenységet folytattak, fizették az adókat. Szerinte jogosan merül fel a 
kérdés: – Vajon hányan vonulnának utcára akkor, ha mindenki tüntetne, 
akit érint ez a törvény? Hozzátette, időközben elindult az elektronikus 
számlázási rendszer is, de ez már egy új téma, amely már a kezdetben 
bonyodalmakat és fejtörést okoz. (ácsi)

QR-kódos nyugták

Zarándoklat a Csíksomlyói 
búcsúra erdélyi körúttal 

egybekötve,valamint nyári 
kirándulást szervezünk 

Erdélybe és Székelyföldre.
Telefonszám: 063/84-83-070
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Miserend
13-án, pénteken, 8 ó.:  Szűzanya tiszt. a Túlabarai Rft. élő 
és elh. tagjaiért; 19 ó.: Karizmatikus imaóra a plébániatemp-
lomban.
14-én, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; vala-
mint: †Ft. Szungyi László főesperes-plébános (2020.V.14.), a 
szentmise után közös imádság a sírjánál a nyugati temetőben; 
18 ó.:  Rózsafüzér a telepi Lourdes-i barlangnál.
15-én, Húsvét 5. vasárnapja, Telepen 7 ó.: Népért; Plébánia-
templomban 8.30 ó.: Szűzanya tiszt. hálából egy élő családért; 
10 ó: Szűzanya tiszt. a Kastély utcai Rft. élő és elh. tagjaiért.
16-án, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
17-én, kedden, 8 ó: Jézus Szíve tiszt. egy szándékra.
18-án, szerdán  8 ó: Egy szándékra.
19-én, csütörtökön, 19 ó: †Magyar János, László és Erzsébet, 
szentmise után egy órás szentségimádás a templomban.

Folytatás az 1. oldalról
Rendezvények megszervezésére az egyesületeknek és szervezeteknek 

az idén 2 millió 100 ezer dinárt osztanak ki. Összesen 22 rendezvényt 
támogattak kisebb-nagyobb összeggel. A legnagyobb támogatást a Szirmai 
Károly MME kapta (350 ezer dinár) a Tini fesztivál megszervezésére, de 
ugyancsak ennyi pénzt szántak a szőregi Branko Radičević művelődési 
egyesületnek is a szőregi fonó megtartására. A Szirmai a Vajdasági Ma-
gyar Amatőr Színjátszók 26. Találkozójára is nyert támogatást, összesen 
260 ezer dinárt. A Staro Đurđevó-i Vuk Karadžić ME a Mentsük meg a 
feledéstől elnevezésű folklórfesztiválra 180 ezer dinárt, a TAKT pedig a 
nyári művésztelepre 150 ezer dinárt kapott. Százezer dinárt nyert a Staro 
Đurđevó-i Vuk Karadžić ME, 80ezret irányoztak elő a Cvrčak drámai 
műhely gyermekrendezvényére, valamint ugyanennyit egy másik esemé-
nyükre, de akkora összeget kapott a járeki Stojan Mladenović MEis egy 
népzenei rendezvény megtartására. Négy civil egyesület részesült 50 ezer 
dináros támogatásban: A Juventus énekkar a Vajdasági Magyar Kórusok 
22. Találkozójára, a Szerb–Orosz Baráti Társaság egy irodalmi est meg-
tartására, a Vuk Karadžić és a Branko Radičević egyesület pedig egy-egy 
népzenei rendezvényre.

Idén három rendezvényt támogatnak civil egyesületenként 40 ezer 
dinárral Járekon és Temerinben, 30 ezret kapott a Múzeumbarátok Egye-
sülete egy helyi vetélkedő megtartására, de ugyanennyit irányoztak elő a 
Vándor Bábszínháznak, a Szerb-Orosz Baráti Társaságnak, valamint az 
idei roma fesztiválra is. 15-15 ezer dinárt nyert a szőregi 1912-1978. évi 
önkéntesek és leszármazottaik és Vidovdan tisztelőinek egyesülete egy 
monográfia megjelentetésére, valamint a Cvrčak drámai műhely.

ácsi

Művelődési támogatások Keresztelés volt a hét végén

Szombaton megkeresztelték Gara Dánielt (Dénes és Sandra 
fiát)
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Önkéntes katonai szolgálat
Az önkéntes katonai szolgálatot népszerűsítették a múlt csütörtökön 

a Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtára előtti téren. Az esemény 
nagy érdeklődést váltott ki a község végzős diákjai körében. A rendez-
vényen Vladica Šljapić, a fegyveres erők őrnagya részletesen ismertette 
az önkéntes katonai szolgálat előnyeit. A résztvevők tájékozódhattak a 
katonai nyilvántartásba való bejegyzés folyamatáról, az önkéntes kato-
nai szolgálatra, és a tartalékos tiszti tanfolyamra való jelentkezés mód-
járól, illetve a katonai szakközépiskolák és egyéb oktatási intézmények 
munkájáról is. 

Egyházközségi hírek
Esküvői hirdetés: Pásztor Emánuel (Gellért és Klinecz Izabel-
la fia) házasságot köt Petrás Lídiával (Róbert és Szép Hargita 
lányával) szombaton május 21-én a szenttamási plébániatemp-
lomban.
Esküvői hirdetés: Cimbal Krisztián (Ervin és Szoboszlai Zsu-
zsanna fia - Tiszakálmánfalváról) házasságot köt Nagy Viviennel 
(Árpád és Varga Eleonóra lányával) szombaton, május 21-én 
d.u. 3 órakor a plébániatemplomban.
A hirdetőtáblákon megtalálható a májusi plébániai hittan beosz-
tása. Plébániai hittanra kedden, máj. 17-én a 2. osztályosokat 
(II-A  osztály 14 ó, II-B 15 ó, II-C Telepen 16 ó) várjuk szere-
tettel. A plébániatemplomban a III. A-B. osztálynak máj. 19-én, 
csütörtökön, 16 órától plébániahittan és próba az elsőáldozásra. 
Mindenki hozza a misekartonját.

A borongós idő ellenére az elmúlt napokban lehetett dolgozni 
a kertekben. Sokan így találják meg a számításukat, a zöld-
ségfélét a saját kertben nyilván olcsóbban meg lehet termelni, 
mint amennyiért az üzletben beszerezhető. Már akinek kertje 
és ideje van rá, hogy ezt megtegye. Mindenesetre az elmúlt 
napokban a piacon megnőtt az érdeklődés a palánták iránt, 
igaz, a kínálat is. M. S.

Palántázás

Temerin info
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A budapesti belvárosi (Városház utca 3.) 
Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület 2021 
öszén fotópályázatot hirdetett Identitásunk vál-
tozó alakzatai – nemzet, család, vallás címmel. A 
pályázatra három témakörben lehetett nevezni: 
nemzet, család, keresztény vallás. A három té-
makörben 34 pályázótól 220 pályamű érkezett. 
A beérkezett alkotásokat 5 fős szakmai zsűri bí-
rálta. A zsűri elnöke Szelényi Károly fotóművész 
volt; tagjai dr. Lakner Zoltán szociológus, Treer 
Éva, az Esztergom-Budapest Főegyházmegyei 

Turisztikai Iroda vezetője, Aranyossy Mihály, a 
Belvárosi Plébániatemplom turisztikai igazgatója 
és Thaler Tamás fotós voltak. Az előválogatást 
követően a kiállított 45 alkotásból választotta ki 
a zsűri a díjazottakat. 

A Család kategóriában a temerini 
MAjoRoS Zsuzsanna  Remény c. alkotá-
sával I. helyezést ért el (A Temerini Új-
ságban Fotó Zsuzsi néven jelennek meg 
felvételei).

A pályaművekből rendezett kiállítás helyszíne 
a Józsa Judit Galéria, 1053 Budapest, Városház u. 
1. A kiállítás május 27-ig tekinthető meg.

A díjazott alkotás

A díjazott a budapesti kiállításon

Rangos fotópályázat Budapesten

Majoros Zsuzsanna első díjas
Téma volt: a nemzet, a család, a vallás

Noha még csak május eleje óta fogadják a 
gyerekeket a „zöldház” udvarának első emeleti 
termében, az érdeklődés már most sem elhanya-
golható. A kezdeményezők elsősorban az iskolás 
korúak számára indították be a foglalkozást, de 
szívesen fogadják a fiatalabb gyerekeket is, hal-
lottuk Ördög Judittól, akit a kuckó beindítá-
sának ötletéről kérdeztük. – A Temerini Családi 
Kuckó Egyesületet azzal a céllal hoztuk létre, 
hogy segítsünk azokon a szülőkön, akik nem 
tudják kire bízni gyermeküket. Azt látom, hogy 
Temerinben még mindig nagyon sok esetben szá-
míthatnak a nagyszülők segítségére, ha azonban 
mégsem, és az édesanyának ügyet kell intéznie, 
hozzánk elhozhatja a gyereket. Sokat beszélget-
tünk a szülőkkel, tanítókkal, és úgy láttuk, hogy 
lenne rá igény ebben a közösségben.

Délelőtt tíz és délután négy óra között va-
gyunk nyitva, tehát ebben az időszakban bárki 
eljöhet. Társasjátékozunk, felügyelet alatt elvé-
gezhetik a házi feladatot, kreatív foglalkozásokat 
szervezünk számukra. Ősztől szeretnénk hang-
szeres foglalkozást is beiktatni a programba. Saj-
nos, ebédet nem tudunk biztosítani a számukra, 
de rágcsálnivaló mindig van, törekszünk arra, 
hogy az egészséges legyen (magvak, szárított 
gyümölcsök). Azonban ha a szülő elhozza gyer-
mekének az ebédet, mi szívesen felszolgáljuk  
neki, ismertette a családi kuckó egyik működ-
tetője. Ördög Judittól megtudtuk azt is, hogy a 
tanév végéig ingyenes a foglalkozás, de szeptem-
bertől is mindössze jelképes ára lesz.

ácsi

Családi Kuckó

D

Pál Viktor 2018 óta dolgozik a Tartományi Oktatási, Jog-
alkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Kö-
zösségi Titkárságon. Kezdetben az oktatási főosztályon vé-
gezte teendőit, majd tavaly felkérték arra, hogy vegye át a 
kisebbségi titkárság jogérvényesítési és fordítói főosztályának 
vezetését, amit saját bevallása szerint gondolkodás nélkül 
elvállalt. Munkájáról és arról, hogy hogyan került a titkár-
sághoz, ő maga mesélt.

– Családunkban szinte hagyománynak számít a történelem, a po-
litika és a közösségért való tenni akarás. Már egészen kicsi korom óta 
komoly érdeklődést tanúsítottam a történelem iránt, és noha a politikát 
akkor még nem igazán értettem, az idő múlásával abba is belenőttem. 
Az egyetem végéig lassan kikristályosodott bennem, hogy magyarságunk 
fennmaradása világviszonylatban és helyi szinten is kizárólag rajtunk 
múlik. Adott volt a gondolat és a tenni akarás. Egy pillanatig sem gon-

dolkodtam azon, hogy belépjek-e a VMSZ-be és elkezdjem a munkál-
kodást a közösségünkért, hagyományaink, anyanyelvünk megóvásáért. 
Ennek a tenni akarásnak a fényében kerültem be a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 
Titkárságra. Először az oktatási főosztályon tevékenykedtem, majd 2021 
januárjában felajánlották, hogy vezessem a Titkárság Nemzeti Kisebb-
ségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Főosztályát, 
amit el is fogadtam. Akkor is, de most is az volt a mottóm: Ha mi nem 
teszünk a megmaradásunkért, akkor vajon ki fog? 

• Végzettséged szerint történész vagy, hogyan kapcsolódik 
ez a jelenlegi munkakörödhöz?  

– 2014-ben diplomáztam az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
történelem szakán.  Végzettségemnek köszönhetően tisztában vagyok 
a nemzetek közötti együttélés fontosságával, valamint tanulmányaim so-
rán sokat megtanultam a Vajdaságban élő kisebbségek kultúrájáról és 
történelméről. Ez jelentős mértékben segíti a mindennapi feladatok el-
végzését, hiszen átérzem és megértem a kisebbség fogalmát és súlyát.

• Milyen feladatokat bíznak rád?
– Egy kissé minden lében kanálnak érzem magam, hiszen a rám 

bízott feladatok sokrétűek. Munkaköri leírásom alapján a Nemzeti 
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály koordinálása 

Tenni a közösségért
Pál Viktorral beszélgettünk

Bemutatjuk a tartományban dolgozó temerinieket

A Temerini Újság megjelenéséhez 
pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési 
és Tájékoztatási Titkárság Újvidék
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és felügyelése a dolgom, ez zö-
mében a Vajdaság területén élő 
nemzeti kisebbségek jogérvé-
nyesítésének kérdéseire és az 
írásbeli és szóbeli fordítási te-
endőkre irányul. Viszont mivel 
a tartományunkban több hivata-
los nyelv is van, így a feladataim 
érintik a titkárság összes többi 
főosztályát is. Főosztályunk látja 
el egyebek mellett Vajdaságban 
az emberi és kisebbségi jogok 
érvényesítésének, védelmének 
és előmozdításának hatáskörébe tartozó teendőket; projektek elő-
készítését és végrehajtását a művelődés, az oktatás, a tájékoztatás, a 
hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, a régióközi kapcsolatok 
fenntartását, a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és ápolását, 
valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogai érvé-
nyesítésének tekintetében fontos egyéb teendőket. Együttműködést 
valósít meg az egyesületekkel és támogatás nyújt a nemzeti kisebbségi 
közösségek polgári egyesületeinek és egyéb polgári egyesületeknek, 
amelyek projektjei az emberi jogok és kisebbségi jogok érvényesítését, 
valamint a nemzetek közötti tolerancia fenntartását és ápolását célozzák.  
A Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi és Fordítói Főosztály szűkebb 
belső egységeit két osztály képezi, mégpedig a Nemzeti Kisebbségek 

– Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési és Fordítói Osztály, valamint 
a Lektorálási és Fordítói Osztály. E két osztály fordítói a tartományi 
szervek részére ellátják az írásbeli és szóbeli fordítói teendőket szerb 
nyelvről a Vajdaság AT szerveiben hivatalos használatban lévő nemzeti 
kisebbségi-nemzeti közösségi nyelvekre: magyarra, szlovákra, román-
ra, ruszinra és horvátra, valamint az említett nyelvekről a szerbre való 
fordítást. Emellett, ellátják a szerb nyelvű szövegek angolra, illetve 
angolról szerbre való fordítását. Úgyszintén, elvégzik a szerb nyelvű 
szövegek lektorálását.

• Kiváltságként éled meg azt, hogy a titkárságon dol-
gozol? 

– Mindenképp. Örülök annak, hogy egy ilyen titkárságon dolgoz-
hatok és tehetek a közösségünkért, embertársaimért. Persze, mindez 
egyedül lehetetlen feladat lenne, de egy nagyon összetartó és tettrekész 
csapattal a határ a csillagos ég. Ezért minden nemzet testvéremet arra 
szeretném ösztönözni, hogy akarjon tenni a megmaradásunkért, hogy 
legyen holnap a jövő nemzedékeinek is.

• Több temerini dolgozik a tartomány épületében, vannak 
érintkezési pontok? 

– Vagyunk néhányan, szokták is mondogatni az épületben, hogy 
több a temerini, mint az újvidéki. Természetesen vannak érintkezési 
pontok, mivel minden titkárság a lakosok jóllétére törekszik. Viszont 
mi, temeriniek minden titkárságon kicsit felkapjuk a fejünket, amikor 
a szülővárosunk kerül szóba és közös erővel teszünk azért, hogy egy 
jobb és szebb nap virradjon városunkra.

Bérmálkozók csoportképei–2022
FeLSő SOR: Tóth edvin, Tóth 
Roland, Varga Somogy Viktor, 
Francia Csanád, Gero Zétény, 
Lóc Dominik, Puszti Róbert, 
Puskás Róbert.
KöZéPSő SOR: Utasi Adrián, 
Darázs Denisz, Vígh Lénárd, 
Kovács Konrád, Csányi Denisz, 
Kovács Rudolf, Hevér Ákos, 
Vengring Abád, Pejákovity 
Denisz.
ALSó SOR: Bujdosó Igor, Ma-
joros Szabolcs, Kocsicska Ger-
gő, Koperec Dániel, Verebélyi 
Viktor, Gombár Viktor, Turai 
Róbert, Vecsera Levente, Fara-
gó Áron, Varga Leon, Kovács 
Gábor.

FeLSő SOR balról-jobbra: Kurilla 
Judit, Balázs Sandra, Tiszta Viktória, 
Sípos Réka, Kubej Anita, Prókai Rita, 
Zakinszky Regina, Biacsi Natália.
KöZéPSő SOR: Fincsur Zsanett, 
Gyuráki Vivien, Csoma Laura, Csor-
ba Sára, Balázs Henrietta, Gőz Vivi-
en, Zélity Laura, Tóth emese, Hor-
váth Nikoletta.
eLSő SOR, mindkét képen: Gergely 
Gizella hittantanárnő (aki a képalá-
írásokat összeállította), dr. Szöllősi 
Tibor plébános, Mons. Zsellér Atti-
la pápai káplán, címzetes apát, új-
vidéki esperesplébános, Sáfrány 
Dávid káplán, ft. Verebélyi Árpád 
főesperes.
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John Joseph Mearsheimer amerikai poli-
tológus és nemzetközikapcsolatok-szakértő a 
Chicagói Egyetemen politikatudományt oktat. 
Mearsheimer honlapján a nemzetközi kap-
csolatok teoretikusaként hivatkozik magára, 
úgy fogalmazva, „egészen pontosan realista 
vagyok, mert úgy gondolom, hogy a nagy-
hatalmak uralják a nemzetközi rendszert, 
és folyamatosan biztonsági versenyben áll-
nak egymással, ami néha háborúhoz vezet. 
Bár életemet a tudománynak szenteltem, 
igyekeztem részt venni a kor politikai vi-
táiban is. Például a 2003-as iraki háború 
egyik legszókimondóbb ellenzője voltam, 
még mielőtt az megtörtént volna. Szilárdan 
hiszem, hogy a társadalomtudományi elmé-
letek felbecsülhetetlen értékűek a külpoliti-
ka kialakításában és elemzésében”.

AZ OROSZ–uKRáN KONFLiKTuS HáTTERE
A professzor a YouTube-ra még március 

elején feltett videójában az orosz–ukrán vál-
ság hátterét igyekszik megvilágítani. Hosszas 
elemzésében nem egy nézőpontot alkalmazva, 
komplex módon tárja fel a háború kirobba-
násához vezető eseményeket, visszatekintve a 
régió történelmére is.

Mearsheimer a jelenlegi válság okait vizs-
gálva arra jut, hogy két kiindulópontról indul-
va érdemes megpróbálni megválaszolni azt a 
kérdést, hogy ki a konfliktus valódi felelőse. 
Az egyik lehetőség, hogy a Nyugat, különösen 
pedig az Egyesült Államok okozta a válságot, 
a másik érvelés pedig az, hogy az oroszok 
felelősek érte. A professzor kijelenti, fontos 
először is azt megérteni, hogy ami történik, az 
egy katasztrófa. Ukrajna 2014-ben elvesztette 
a Krímet, és véleménye szerint el fogja veszí-
teni a Donbasszt is, és az is érdekes kérdés, 
hogy elveszít-e még több területet az ország 
keleti részén.

Hangsúlyozza, hogy Ukrajna gazdasága 
tönkrement, a városok romokban hevernek, 
és a háborús események a nemzetközi gaz-
daságot is súlyosan érintik. Mearsheimer úgy 
véli, a demokraták is szörnyű következmé-
nyekkel számolhatnak ősszel a félidős ameri-
kai választásokon. Kelet-Európa a véleménye 
szerint instabil régióvá válik, és összegezve 
arra jut, „bármit is teszünk, ez egy kataszt-
rofális helyzet, így a kérdés, hogy ki okoz-
ta (ezt a helyzetet), és ki a hibás, valóban 
számít. És persze, Vlagyimir Putyin a fele-
lős, ahogyan azt bizonyára mindannyian 
tudják, csakhogy én ezt az érvet egyálta-
lán nem veszem be, sőt, már régóta nem 
veszem be. Véleményem szerint a Nyugat 

viseli az elsődleges felelősséget azért, ami 
ma történik, és ez nagyrészt annak a 2006. 
áprilisi döntésnek az eredménye, hogy Uk-
rajnát és Georgiát (Grúziát) a NATO részévé 
akarták tenni”.

Mearsheimer emlékeztet, hogy Ukrajna NA-
TO-tagságára az oroszok akkor is azt mondták, 
hogy az kategorikusan elfogadhatatlan. Úgy fo-
galmazott, „az oroszok világossá tették, hogy 
lenyelték a NATO bővítésének első két részle-
tét, az 1999-es, valamint a 2004-es bővítést, 
de Georgia (Grúzia) és Ukrajna nem lehet a 
NATO része. Húztak egy vonalat, és azt mond-
ták, ez számukra létfenyegetést jelent. És va-
lóban, 2008 augusztusában háborút vívtak 
az oroszok és a grúzok”.

  AZ ÚT, AMI A hÁBoRÚhoZ VEZETETT
A professzor a múltbeli eseményeket össze-

gezve azt mondja, fontos megérteni, hogy amikor 
az Ukrajnával kapcsolatos nyugati politikáról be-
szélünk, annak valójában három vetülete volt:

• a fő irány egyértelműen Ukrajna NATO-ba 
való integrálása, a másik kettő pedig az, 

• hogy Ukrajnát integrálják az Európai Uni-
óba, egyben 

• Ukrajnát Nyugat-barát liberális demokrá-
ciává alakítsák.

A stratégia e három 
ága mind arra irányult, 
hogy Ukrajnát Nyugat-
barát országgá tegyék, 
amely azonban közvet-
lenül szomszédos Orosz-
országgal. Az oroszok 
akkortájt egyértelműen 
világossá tették, hogy ez 
nem történhet meg – ek-
kor tört ki az első válság, 
2014 februárjában.

2014 februárjában 
Viktor Janukovics uk-

rán elnököt megbuktatták, miközben az oro-
szok vitatkoztak a Nyugattal és az ukránokkal 
is az EU-bővítésről, valamint a háttérben folya-
matosan lebegett a NATO bővítése is – ebből 
lett a robbanóelegy, ami aztán begyulladt, és 
két következménnyel járt. Az egyik, hogy az 
oroszok elvették Ukrajnától a Krím félszigetet, 
a másik pedig, hogy az oroszok segítettek elő-
segíteni egy polgárháborút Kelet-Ukrajnában, 
ami 2014 után is folytatódott.

A professzor kifejti, hogy a 2014-ben 
kezdődött válság a tavalyi év végén újra fel-
forrósodott, és úgy fogalmaz, „azt monda-
nám, 2021 decemberében volt egy máso-
dik nagy válság, a kérdés pedig az, hogy 
mi okozta ezt a válságot. Véleményem 
szerint nagyrészt az okozta, hogy Ukraj-
na de facto tagja lett a NATO-nak. 

Manapság a nyugati világban, külö-
nösen Washingtonban, mindennapos do-
log azt mondani, Ukrajnának nincs mi-
től félnie, az Egyesült Államoknak nincs 
mitől félnie, Oroszországnak azonban 
van mitől félnie”.

Mearsheimer hangsúlyozza: „felfegy-
vereztük az ukránokat, ne feledjék, hogy 
Donald Trump elnök 2017 decemberében 
nagy nyomás alatt úgy döntött, hogy fel-
fegyverzi az ukránokat. Tehát, felfegyve-
reztük, kiképeztük az ukránokat, egyre 
szorosabb diplomáciai kapcsolatokat 
alakítottunk ki velük, és ez megijesztette 
az oroszokat. Különösen tavaly nyáron, 
amikor az ukrán hadsereg drónokat ve-
tett be az orosz erők ellen a donbasszi 
régióban. Különösen megijesztette az 
oroszokat az is, szintén tavaly nyáron, 
hogy egy brit romboló áthajtott a fel-
ségvizeken. Különösen megijesztette az 
oroszokat novemberben, hogy bombázók 
repültek el 13 mérföldre az orosz par-
toktól. Szóval mindezek az események 
és Ukrajna de facto bevonása a NATO-ba 
vezette az oroszokat odáig, amit Szergej 
Lavrov orosz külügyminiszter forrpont-
nak nevezett”.

(Befejező része következik)
Tükör Budapest

Mi okozta az ukrajnai háborút?
egy kis nagypolitika

John Joseph Mearsheimer

Amerikai egyetemi tanár, a téma szakértőjének elemezése

Savanović
Vásároljon virágot teraszára, 
erkélyére, kiskertjébe!
A Savanović kertészetben már a tavaszi 
program várja.  A kínálatban muskátli, petúnia, 
begónia stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169
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Nagybara akkor annyira ki volt száradva, hogy ko-
csival-lóval át lehetett rajta hajtani. 1956-ban viszont 
olyan magas volt a talajvíz, hogy a szomszéd Morvai 
Alberték a földes szobába nem mertek a székre le-
ülni, mert a lába belesüppedt a földbe.”

Mátyás és felesége, Morvai Verona három gye-
reket nevelt fel. Teréz férjhez ment, Mihály és Imre, 
akik a szövetkezetben dolgoztak traktoristaként, 
családjukkal a kastély utcai házukba költöztek, majd 
1969-ben követték őket az akkorra már munka-
képtelené vált szülők is. 

A szállásra már nem tartott igényt senki, a csa-
lád a hetvenes években lebontotta. A beerdősö-
dött tanyahelyen a romok máig dacolnak az idővel.  
Adatközlő: Czakó Mihály, sz. 1934.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

ÉSZAKI RÉSZ
 226. Czakó István tanyája. – Czakó Ist-

ván az 1800-as évek közepén a Szlatyina-híd 
(későbbi Czakó-híd) melletti partra, amit vala-
mikor szőlő és gyümölcsfák borítottak, istállót 
épített, hogy rossz idő esetén, ha a határban 
dolgoznak, legyen az igavonókat hova bekötni. 
A meglevő épület mellé az 1888-as tagosítást 
követően L-alakban egy lakóház is épült. 

Istvánnak, aki összesen 70 hold földön 
gazdálkodott, volt még két tanyája a csúrogi 
határban. 

Feleségével, Varga Juliannával együtt össze-
sen tíz gyereket neveltek fel, öt fiút és öt lányt.  
A lányok férjhez mentek, István elveszett az első 
világháborúban (Ld. Fúró Dénes: Temeriniek a 
nagy háborúban 1914-1918, 102. sz. áldozat). 
Antal, aki kitanult kereskedőnek és családjával 
Csúrogra költözött. Övé lett a csúrogi határban 
levő egyik tanya, de miután a második világhá-
ború után a családot az állam kisemmizte, Ma-
gyarországra költöztek. A harmadik fiú, András, 
családjával a horvátországi Cérnán (Cerna) tele-

pedett le, mivel a Temerinben eladott földjén ott 
sokkal többet vehetett. Györgyé lett a Szlatyina-
parti tanya. A 15 éves Mátyás (szül. 1902.) volt 
az, aki az első világháború ideje alatt a fronton 
harcoló testvéreinek feleségeivel a földjeiket 
eldolgozta. Édesapja kérésének eleget téve az 
örökség elosztásakor először ő választhatott. 
Vesztére a csúrogi határban levő másik tanyá-
juk mellett döntött. A második világháború vé-
gén a csúrogi magyarokat a kommunista hata-
lom kollektív háborús bűnösőkké nyilvántotta. 
Czakóéktól a tanyát húsz hold földdel együtt 
elvették. A járeki par-
tizán haláltábort, majd 
a szépligeti (Gajdobra) 
munkatábort túlélt csa-
lád 1952-ben az akkorra 
már elhunyt György test-
vérének Szlatyina-parti 
tanyájára költözött. Mivel 
annak nem volt utódja, 
a tanya 17 hold földdel 
együtt Mátyásé lett. 

Czakóék a barapartot 
először lekaszálták, majd 
a szomszéd tanya tulajdo-
nosaival együtt oda haj-
tották a jószágaikat legeltetni. Közösen ástak a 
bara mellé egy kutat, melynek betonrovása ma 
is megvan. A jószágok őrzését közös megegyezés 
alapján egymás között osztották be.

„A Fehér-árok és a Szlatyina bőven ellátta a csa-
ládot hallal. A csíkvarsába sokszor annyi csík ösz-
szejött, hogy alig bírtuk a tanyára fölvinni. De más 
fajta halban is gazdag volt a kanális. 

Amikor nem volt dologidő, leginkább csü-
törtöki napokon, a környék fiataljai összejártak 
szórakozni, borozni, kártyázni. Én mandolinon, 
Zsúnyi Péter harmonikán, Morvai Albert pedig gi-
táron játszott.

Nagyon jó emlékszek, hogy 1952-ben nem az 
Új hídon mentünk át Tullabarára, hanem egy dű-
lővel följebb (nyugatra), a Nagybara medrén át. A 

      eltűnt temerini tanyavilág (II.-32.)

A Fehér-árok határrész tanyái
A 6,34 km² területű Fehér-árok határ-

részt keletről a Fehér-árok és a Szlatyina, 
északról a Jegricska, nyugatról a Kis- vagy 
Buga-bara, délről pedig a Szőregi vagy 
ókéri út határolja. A határrész elnevezésé-
vel először a második katonai felmérés  tér-
képén (1819–1869)  találkozunk, de a Pesty-
féle helynévtárban is megtaláljuk: „Fehér 
árok, szántóföldekből álló dülő, nevét azon 
ároktól veszi, mely a dülőt ketté választja. 
1864,1865.” 

A 3. katonai felmérés térképen tíz szál-
lást jelöltek meg, közülük kettő név szerint 
is. A „Varga Szállás” a Buga-bara mellett, 
közel a Jegricskához, és a „Bognár Szl.” a 
mai Fácános helyén.

Czakó Mátyás

A Czakó-tanya

A Fehér-árok határrész: helyszínrajz A tárgyalt határrész tanyái
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rózsafüzért imádkoztunk, és gyónási lehetőség 
is volt. A mise után szentségimádáson vettünk 
részt gyönyörű énekekkel. 

Pénteken erdélyi testvéreinkkel magyar nyelvű 
misén vettünk részt, és a közös ima és éneklés után 
elbúcsúztunk Szűzanyától, és haza indultunk. Útköz-
ben, pihenőt tartottunk Mostarban. Megnéztük a híres 
mostari hidat és finom kávét ittunk. Útközben imád-
koztunk, énekeltünk, gitároztunk a buszban. Fáradtan, 
de sok élménnyel, megnyugodva, szerencsésen haza-
értünk. Nekem személyesen, nagyon sokat segített ez a 
zarándoklat, kérdéseimre, kéréseimre választ kaptam, 
hatalmas lelki békével tértem vissza. 

Este alkalmunk volt részt venni a szentmisén a 
međugorjei Szent Jakab templomban. 

Szerdán reggel korán keltünk, majd a kiadós 
reggeli után megindultunk Križevácra. Križevac 
egy Međugorje (537 m) feletti hegy, amelyre a 
hívek 1933-ban keresztet állítottak Jézus szenve-
désének 1900. évfordulója alkalmából. A kereszt 
10 m magas, metszéspontjában egy szent ereklye 
van, annak a keresztfának a darabjából, amelyen 
Krisztus függött. A hegyre keresztút vezet fel, amit 
családjainkért ajánlottunk fel. Minden stációnál 
megálltunk, imádkoztunk, gitároztunk, énekel-
tünk. Felemelő érzés volt. Délután Marinko atya 
međugorjei plébános tanúságtételét, előadását 
hallgattuk meg. Csütörtökön Humacba mentünk 
Ljubo ferences atyához, akivel együtt imádkoz-
tunk, családjainkért, barátainkért, betegeinkért és 
mindazokért, akiket szívünkben magunkal vittünk 
Međugorjeba. Később a Kravica vízesést néztük 
meg, ami 30 m magasról zúdul le a 120 m-es 
tóba. Gyönyörű látvány, nagyon szép felvételeket 
készítettünk. Este szentmisére mentünk, előtte 

Május másodikán 118 zarándok, köz-
tük 27 temerini indult el a Vajdaságból, 
hogy meglátogassa a Szűzanyát a bosz-
nia-hercegovinai Međugorjéban. KoVÁCS 
ágnes, a helyi csoport egyik tagja számolt 
be a lelki feltöltődést nyújtó utazás leg-
fontosabb állomásairól:

– A hosszú, de imában, beszélgetésekben 
és elmélkedésekben gazdag út után, szerencsé-
sen megérkeztünk. Elfoglaltuk a szállást, majd 
rövid pihenőt követően sétáltunk egyet a város-
ban. Másnap a finom reggeli után, magyar nyelvű 
szentmisén vettünk részt, majd megindultunk gya-
log a jelenések hegyére. Azon az úton haladtunk, 
ahol valamikor a látnokok is mentek, bujkáltak. 
Mint ismeretes, 1981. június 24-én 18 óra körül 
hat fiatal, a Crnica hegyen, amelyet Podbrdónak 
is hívnak, fehér tüneményt láttak karjában a gyer-
mekkel. Meglepődtek és megijedtek, ezért nem 
léptek közelebb hozzá. Másnap ugyanabban az 
órában felmentek a hegyre és újra megjelent ne-
kik a Szűzanya, akivel együtt imádkoztak és be-
szélgettek. Innentől kezdve rendszeresek voltak 
a jelenések.

Rózsafüzért imádkozva mi is megérkeztünk 
a hegy lábához, majd elmélkedéssel és énekkel 
megindultunk a fel a hegyre. Sokan mezítláb vág-
tak neki a köves, sziklás útnak. Mindenki magá-
val vitte a szívében saját gondját, baját, háláját. 
A hegy ormára érve, gyönyörű látvány fogadott 
bennünket, a napsugár megvilágította Szűzanya 
szobrát. Mindenkinek volt alkalma magába száll-
ni, imádkozni, lélekben elbeszélgetni és kitárni 
a szívét, lelkét a Szűzanya előtt. Visszafelé me-
net megálltunk a Kék keresztnél, imádkoztunk 
családjainkért és a békéért. A szálláshelyünkön 
finom ebéddel vártak bennünket. Utána megláto-
gattuk Nancyt és Patrickot, azt a házaspárt, akik 
mindenüket felhagyva, Kanadából Međugorjeba 
költöztek azért, hogy a Szűzanya szomszédai le-
gyenek. A gyönyörű kastélyt, ahol élnek, papok-
nak, apácáknak, szerzeteseknek ajánlották fel. 
Az egész létesítményt Nánásy Róbert tervezte. Mikor lesz béke?

Ha azokat a javakat, amiket a világháborúban az emberiség 
ércben, élelemben, ruházatban, lőporban, állatokban s egye-
bekben elfecsérelt, úgyszólván visszaválthatatlanul semmivé 
tett, most mind a mai nyomor, a mai ínség megszüntetésére 
fordíthatná: egész más képe lenne a világnak. Ezek azonban 
csak anyagi értékek, amelyek bár milliárdokra rúgnak, még 
sem akkora értékek, mint amilyeneket emberanyagban, tehát 
erkölcsi, szellemi javakban veszített el. Hiszen a háborúban az 
emberiségnek úgy fizikailag, mint szellemileg a legkiválóbbjai 
mentek tönkre, a legértékesebb része pusztult el, mert hiszen 
nyilvánvaló és köztudomású dolog az, hogy a fizikailag gyenge 
embereket katonai szolgálatra alig alkalmaztak, s szellemileg 
gyengék pedig egyáltalában nem voltak hasznavehetők. Ha 
utak, különösen stratégiai utak kiépítésében használt is a há-

Kováts Antal
(1881. május 12. – 1931. május 11.)

Száznegyvenegy évvel ezelőtt született és szinte napra pontosan 
ötven évvel később, kilencvenegy esztendeje hunyt el a „régi” Temerin 
költője, népszerű tanítója és publicistája. első verseskötetének meg-
jelenését 1914-ben a világháború tette lehetetlenné, a következő, im-
már sikeres próbálkozásra (A szív húrjain) egy évtizedig kellett várnia. 
életében ez volt az egyetlen könyve. Válogatott tárcáit, tárcanovelláit, 
tudósításait és vezércikkeit, melyeket zömmel az újvidéki Délbácska 
munkatársaként írt, 2019-ben (Pótvásár Temerinben), írói hagyatéká-
ban talált verseinek válogatott kötetét (A hold a nyári égen) 2021-ben 
jelentettük meg.

ezúttal egy ma is aktuális vezércikkével emlékezünk rá. 

Zarándoklat Međugorjéba

A vajdasági zarándokok csoportképe

A Szűzanya szobornál

ácsi

(csb)



TEMERINI ÚJSÁG2022. május 12. 9

központja pedig Ljubljanában volt. A hadtest 
parancsnoka gróf Franz von Thun-Hohenstein 
tábornok volt, az alakulathoz pedig a legújabb 
adatok szerint több mint 1600 magyar katona 
is tartozott. Tardy Lajos történész a múlt század 
végén 1047 önkéntes magyar katona személyi 
adatait dolgozta fel, a bécsi Kriegsarchiv for-
rásanyaga alapján. 

Ezen a névsoron található meg Kalapáti 
József neve is, aki 1832. október 24-én kis-
nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot 
Temerinben, apja András, anyja pedig Pálfi 
Katalin volt. A toborzás idején asztalosként ke-
reste a kenyerét. Vele kapcsolatban nem sokat 
tudunk, viszont kiemelhető, hogy az önkéntes 
hadtestbe való jelentkezés előtt nagy valószínű-
séggel az osztrák hadseregben is szolgált.

(Folytatjuk)
FúRó Dénes

Habsburg Miksa főherceg feleségével, 
Sarolta főhercegnővel 1862-ben

Az 1860-as években Észak-Amerikában több 
nagyobb fegyveres konfliktus is lezajlott, elég, ha 
csak az 1861 áprilisa és 1865 áprilisa között ví-
vott amerikai polgárháborúra gondolunk. Ezzel 
párhuzamosan a folyamatos politikai válsággal 
küzdő Mexikóban egy külföldi katonai interven-
ció vette kezdetét 1861 decemberében, ugyanis 
az ezt megelőző polgárháború során, amit re-
formháborúként is ismernek (1858-1861), a 
konzervatív politikusok emigrálni kényszerültek 
az országból és Európában kerestek szövetsé-
geseket hatalmuk visszaállítása érdekében a 
liberálisokkal szemben. A katonai beavatko-
zásban kezdetben a III. Napóleon által vezetett 
Francia Császárság mellett Spanyolország és 
Nagy-Britannia is tevékenyen részt vett, viszont 
miután a mexikói kormány garanciát vállalt a 
felvett hitelek visszafizetésére, a spanyol és az 
angol haderő kivonult az országból, így a fran-
cia csapatok egyedül folytatták a küzdelmet, 
ami végül 1863-ban a Mexikóváros elfoglalá-
sához vezetett.

A Benito Juárez vezette mexikói köztársasá-
gi kormányzat az ország északi részére mene-
kült és itt próbálta újjászervezni az ellenállást. 
Időközben kikiálltották a II. Mexikói Császár-
ság megalakulását, amelynek élére a mexikói 
konzervatív politikusok I. Ferenc József oszt-
rák császár és magyar király legidősebb öccsét, 
Habsburg Ferdinánd Miksa főherceget szemelték 
ki az ország trónjára és 1863-ban küldöttséget 
menesztettek hozzá a Trieszt mellett található 

Miramare-kastélyba. A főherceg csak azzal a 
feltétellel fogadta el a felkérést, ha előtte népsza-
vazással erősítik meg a mexikói nép ezen óhaját. 
A szavazást azonban a franciák elcsalták és meg-
hamisították. Habsburg Miksa, miután lemon-
dott osztrák trónörökösi jogairól feleségével, 
Saroltával és kíséretével együtt az SMS Novara 
hadihajó fedélzetén hajózott ki Mexikóba, ahova 
1864. május 28-án érkezett meg. A Habsburg 
főherceg ezt követően 1864-től 1867-ig volt Me-
xikó császára, amelynek során számos liberális 
intézkedést és reformot vezetett be, egyebek mel-
lett eltörölte az adósrabszolgaságot, visszaadta 
az indiánok által elvesztett földeket, amelyekkel 
valóban az ország fejlődését kívánta előremoz-
dítani. Ezzel azonban saját maga ellen fordította 
az őt támogató egyházat, valamint a konzervatív 
politikusok többségét is és a liberálisokat sem 
tudta maga mellé állítani. Ennek következtében 
jelentősen meggyengült a hatalma, ami a pol-
gárháború kellős közepén csak külföldi katonai 
segítséggel tudott fenntartani. Ebben elsősorban 
a Veracruzban patraszállt több mint 38 ezres 
létszámú francia hadseregre számíthatott, vala-
mint a helyi konzervatív politikusokat támogató 
mintegy húszezres hadsereg mellett számos más 
nemzet kisebb létszámú egységeire is.

Az újdonsült császár támogatására az Oszt-
rák Birodalom területéről is közel nyolcezer 
fős sereget küldtek. A Mexikói Osztrák Ön-
kéntes Hadtestként ismert katonai alakulatot 
1864. április 1-jén állították fel, a toborzás 

A mexikó önkéntes hadtest 
temerini résztvevője (1.)

A tengerentúli kontinens, Észak-Amerika egzotikus vidékei, különösen az egykori 
spanyol gyarmat, Mexikó a 19. század derekán szinte teljesen idegen volt vidékeink 
lakosai számára, amikor 1864 tavaszán megérkezett a Mexikói Osztrák Önkéntes 
Hadtest (Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps) kötelékeibe való tobor-
zási felhívás. A következőkben igyekszem röviden felvázolni az említett esemény 
előzményeit.

ború valamit; ha tapasztalatok, ismeretek gyűjtésében előnyére 
is váltak, a háborús megpróbáltatások sokaknak: a hasznot, az 
előnyt össze se lehet hasonlítani azokkal a hátrányokkal, káro-
sodásokkal, amelyeket a háború úgy az egyeseknek, mint egész 
nemzeteknek, s végeredményben az emberiségnek okozott. 
Az emberiség történelme alig egyéb a háborúk történeténél, 
s a történet, az élet nagy oktatója, nagy mestere mégse tudja 
megtanítani az embereket arra, hogy a háború annak is rossz 
üzlet, ki megnyeri, az pedig, aki elveszti, csak gondja az egész 
emberiségnek. 

A Népszövetség egyik ülésén Benes csehszlovák külügymi-
niszter azt a kijelentést tette, hogy a nagyhatalmak a leszerelés-
ben nem léphetnek át bizonyos határokat, ami azt jelenti, hogy 
a Népszövetség által is propagált leszerelés gondolata csődöt 
mondott, a békés megegyezés a nemzetek között csak utópia, 
a vitás kérdéseknek a nemzetközi és emberi jogok alapján való 
elintézése üres fikció, hogy az erkölcsi igazságszolgáltatás a né-

pek, nemzetek nagy családjából száműzetik, hogy továbbra is 
a nyers erő, a fegyver, a háború maradnak azok az eszközök, 
amelyekkel a nemzetek között a vitás kérdéseket megoldják, 
eldöntik. Ha egy nemzetnek, egy országnak saját biztonságát, 
határait csak a fegyverek ereje tartja fönn, akkor az nem egész-
séges nemzet, nem életerős ország, leginkább is nem az erköl-
csi szemszögből, mert állig felfegyverkezve nem lehet örökké 
népeket, nemzeteket gúzsba kötni, mert fegyverekkel csak há-
borút lehet viselni, ami megint pótolhatatlan emberi javakat 
emészt, semmisít meg. Az emberiség boldogulását szolágáló 
jóléti intézmények létesítése pedig csak újra elodázódik, újra 
sötét süllyesztőbe merül, ahonnan az ínség, a nyomor, az em-
beri szenvedés, az égbekiáltó panaszok hiába verdesik az eget, 
hiába kiáltanak az Istenhez, hogy: „Jöjjön el a te országod.” 
Mert az emberi gonoszság késlelteti annak eljövetelét és senki 
se mondhatja meg, mikor lesz béke. 

(Délbácska, 1928. szeptember 29.)
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APRóHIRDeTéSeK
• Torták és aprósütemény 
rendelhető szülinapokra, ál-
dozásra, eljegyzésre, stb. Ki-
váló minőség! Telefon: 061/66-
14-208.
• Magányos, idős személyt el-
tartanék ingatlanjáért. Telefon: 
069/19-66-193.
• Gyöngytyúktojás eladó. 
Telefonszám: 063/414-301.
• Bontásból származó geren-
dák eladók kedvező áron. Tel.: 
064/3188-720.
• Mindenféle vasmunkát (ka-
puk, garázsajtók, fészerek 
stb.) vállalunk. Telefon: 069/31-
46-800.
• Takarító és vasaló asszonyt ke-
resek. Fizetés megbeszélés sze-
rint. Tel.: 062/12-23-015.
• Pecsenyecsirkék eladók élve 
vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7. Telefon: 
3848-200.
• Hereszéna és szalma eladó. 
Telefon: 063/554-033
• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és minden 

felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 
063/8-143-147.
• Tomos automatik, valamint 
MZ motorkerékpárt ven-
nék. Telefonszám: 064/61- 
74-682.
• Zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen álla-
potban, csak papírokkal. Tele-
fon: 062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a 
Petőfi Sándor utca 113-ban. A 
ház 260 m2-es, a telek 1500 m2. 
Telefon: 060/33-0-33-44.
• eladók fiatal birkák, valamint 
továbbtenyésztésre 2,5 éves 
Ile de France kos. Rákóczi Fe-
renc utca 73. Telefon: 842-137, 
061/63-31-937.
• Temerin központjában ház el-
adó. Adaptációra vagy bontásra. 
Ára 26500 euró. Telefon: 064/40-
55-431.
• Új, 200 m2-es ház eladó a 
Népfront utca 197-ben, be-
jegyzett, a telek nagysága 680 
m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 
060/33-0-33-44.

Kedden, május 10-én volt tíz éve, 
hogy 62. életévében elhunyt Pető Lász-
ló, a temerini asztaliteniszklub egykori 
edzője, elnöke. Nagy szerepe volt ab-
ban, hogy községünkben népszerűvé 
vált ez a sportág. 

Már az 1970-es években számos 
sikert jegyzett a klub, ám az volt iga-
zán figyelemreméltó, amikor a felnőtt 
női csapat az 1980-as években beju-
tott az első szövetségi ligába az egy-
kori Jugoszláviában. Az aranykorszak 
az 1990-es évekre tehető, amikor a női 
együttes zsinórban öt alkalommal meg-
szerezte az országos bajnoki címet, il-
letve a nemzetközi porondon is kitűnő 
eredményeket jegyzett. A sportbarátok 
emlékezhetnek rá, hogy az FKL Temerin 
a Bajnokcsapatok európa Kupájában 
(BeK) szerepelt, és két alkalommal a 
negyeddöntőig menetelt, vagyis eu-
rópa legjobb nyolc csapata között volt. 
A helyi sportcsarnok több alkalommal 
színültig megtelt, akkora volt az érdek-
lődés a nemzetközi találkozók iránt.

Pető László szívesen foglalkozott 
a fiatalokkal, 2012-ben – nem sokkal 
a halála előtt –, az ő vezetésével lett 
országos bajnok a temerini újonc fiú-
csapat. A sportpályán kívül pedagógus-
ként is folyamatosan a jövő nemzedék 
útjának egyengetésével foglalkozott. A 
sport azonban élete minden területé-
re kihatott, akkor is, amikor a Magyar 
Szóban megkezdte pályafutását, vagy 
később, amikor a Temerini Újság hasáb-
jain rendszeresen tudósított a község-
beli sportélet történéseiről.

Az asztaliteniszklub emlékére, tisz-
teletére emlékversenyt szervez. Tíz év-
vel ezelőtt – az első megemlékezés al-
kalmával –, Szerbia és Magyarország 
felnőtt válogatottja mérkőzött meg egy-
mással Temerinben, amelyen az egykori 
világbajnok Klampár Tibor is részt vett. 
Az emlékezetes barátságos mérkőzést 
követően a klub minden évben meg-
szervezte a Pető László emlékversenyt 
a fiatalok részére.

T. N. T.

Hiányzik a sportéletből
Tíz évvel ezelőtt hunyt el Pető László
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvérünktől, 
keresztapánktól, nagybá-
tyánktól, rokonunktól

JÁNOSI Józseftől 
(1952–2022)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott és békés 
a pihenésed.

Fájó szívvel búcsúznak 
tőled gyászoló szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz éve, hogy nincs közöttünk

PETŐ László 
(1950–2012)

A múltat nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad.

Emléked őrzik szeretteid

JÁNOSI József 
(1952–2022. 5. 8.)

özv. KOMISZÁr 
GŐZ Erzsébet 

(1940–2022. 5. 10.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban elmúlott egy éve, hogy itt hagyott 

bennünket drága jó férjem, apánk, nagyapánk és apósunk

SZAJLEr Ádám 
(1941–2021)

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. 
Oly gyorsan jött a szörnyű pillanat, 
elmentél tőlünk egy röpke perc alatt.

Öleljen át a csend és a szeretet, 
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett. 
Míg élünk nem feledünk! 

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, 

hogy itt hagytál bennünket

ZAVArKÓ György 
(1947–2019)

Ne jöjj sírva síromig, nem 
fekszem itt, nem alszom itt, 
ezer fúvó szélben lakom…

Gyémánt vagyok fénylő 
havon, érő kalászon nyári 
napfény szelíd esőcske, 
őszi estén ott vagyok 
a reggeli csendben, 
a könnyed napi sietségben, 
fejed fölött körző madár, 
csillagfény sötét éjszakán, 
nyíló virág szirma vagyok.

Néma csendben nálad 
lakok, a daloló madár 
vagyok, s minden neked 
kedves dolog…

Síromnál sírva meg ne állj, 
nem vagyok ott, 
nincs is halál…

Szeretettel emlékezik rád 
fiad Norbi, menyed Belli 

és kis unokád Dorián

MEGEMLÉKEZÉS
Két hete, hogy elhunyt 
szeretett feleségem, édes-
anyám

rÉPÁSINÉ BOrOS Éva 
(1954–2022)

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.

Köszönet Szöllősi Tibor 
atyának a gyászmiséért.

Gyászoló férjed és fiad

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 19 éve, hogy nincs 
közöttünk az, akit szerettünk

UrACS Tibor 
(1967–2003)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Nyugodjon békében!

Emlékét és szeretetét 
őrzi szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

UrACS Tibor 
(1967–2003)

UrACS László 
(1942–1999)

Fájdalmas 19 éve, hogy nincs 
közöttünk drága jó fiam és ke-
resztapám

Fájdalmas 23 éve, hogy drá-
ga szerettünk eltávozott kö-
zülünk

Ha itt lennétek és megkérdeznétek, mi a bajunk, 
csak annyit mondanánk: Hiányoztok nagyon!
Volt egy mese, mely a legszebb résznél félbe szakadt, 
mert beleszólt a végzet… 
Egy szál virág, egy gyertyaszál, 
egy fénykép, amelyen mosolyogtok ránk. 
Emlékeitek örökké itt lesznek velünk, 
amíg élünk, ti is éltek velünk.

Szerető 
családod

Szerető édesanyád 
és keresztfiad

• Volkswagen kombit vennék 
bármilyen állapotban, 1990-
es kiadásútól régebbit. Fize-
tés készpénzzel, azonnal. Te-
lefonszám: 060/71-61-312.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, 

régi pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Telefon: 
064/468-23-35.
• Házi kecskekulen eladó. Te-
lefonszám: 063/73-82-446.
• Vásárolok régi mélyhűtő-
ket, fridzsidereket, mosógé-
peket, tévéket, tollat. Házhoz 
jövök, azonnal fizetek. Tele-
fonszám: 062/133-22-69.
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LABDArÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

BUDUĆNOST (Salaš 
Noćajski)–SLOGA 3:1

A temerini csapat az utóbbi hét 
bajnoki mérkőzése során öt alka-
lommal kikapott. Vasárnap is kika-
pott, de őrzi a középmezőnyben a 
helyét, a 26. forduló után kilence-
dik a tabellán.

A Sloga szombaton a Veternik 
ellen játszik idegenben.

MLADOST–CEMENT 
(Belcsény) 3:2 (0:0)

Az eseménytelen első félidő után 
öt találatot láthatott a járeki közön-
ség. Az első gólt ugyan a vendégek 
szerezték, ezt követően azonban a 
hazaiak háromszor betaláltak a ka-
puba, amivel bebiztosították az ér-
tékes diadalt. A második belcsényi 
gól a bírói ráadásban született ön-
gólból.

A Mladost továbbra is utolsó a 
táblázaton, mivel azonban az utób-
bi öt fordulóban három alkalom-
mal győzelmet aratott, továbbra 
is versenyben van a bentmaradást 
érő helyekért. A bajnokságból még 
négy forduló van hátra. Szomba-
ton 17 órai kezdettel a Budućnost 
(Salaš Noćajski) vendégszerepel 
Járekon.

Újvidéki liga

TATrA (Kiszács)–TSK 1:2 (1:1)
A temerini csapat rossz tavaszi 

formája alapján nem lehetett sok 
jóra számítani a kiszácsi vendégsze-
replésen, a Tatra ugyanis harcban 
van a bajnoki címért, a TSK azon-
ban meglepetést okozott. A vezetést 
a hazai együttes szerezte meg, Tatić 
viszont a 27. percben kiegyenlített, 
majd Nikolić a 61. percben beállí-
totta a 2:1-es végeredményt, így a 
vendégcsapat begyűjtötte a három 
bajnoki pontot.

A táblázaton éllovas Slavija az 
Omladinac ellen nyert  a 23. for-
dulóban 1:0-ra és 61 ponttal veze-
ti a mezőnyt. A második Šajkaš 4:1-
re kikapott a Fruškogoractól és 57 
ponttal a második. A Tatra 54 pont-
tal a harmadik, a TSK 46 ponttal a 

negyedik, a  Fruškogorac 43 pont-
tal az ötödik.

Vasárnap 17 óra 30 perces kez-
dettel a tizedik helyezett Omladinac 
vendégszerepel a temerini pályán. 
A bajnokságból még hét forduló 
van hátra.

TSK: Perišić, Šušak, Stričević, 
Radičić, Z. Vlaisavljević, Paska, 
Tatić, Nikolić, Klaić, Tomić, 
Kovačević.

Újvidéki városi liga

SIrIG–SUSEK 1:0

SIRIG–OBILIĆ (Vilovo) 3:0
Immár sorozatban kilenc mér-

kőzést nyertek meg a szőregiek, 
s őrzik az első helyet a táblázat 
élén. 

KÉZILABDA
Első férfi liga – Vajdasági 

csoport

HErCEGOVINA (Szécsány)–
MLADOST TSK 33:29 (15:14)

ASZTALITENISZ
A fiatalok egy csoportja 

Aleksinacon szerepelt országos 
pontozásos versenyen. A legjob-
ban Orosz András teljesített, aki a 
második helyen végzett. Varga Dá-
niel a legjobb 32, Mladen Puhača 
a legjobb 64 között esett ki. A fia-
talabb serdülők mezőnyében Varga 
Laura a nyolcaddöntőig jutott.

A felnőtt csapat szerdán, lap-
zárta után játszotta idei utolsó 
mérkőzését Belcsényben a bajnok 
Radnički ellen.

BuNdA?
Bundagyanús mérkőzéseket ját-

szottak az I. női kézilabda liga vaj-
dasági csoportjában. Az országos 
szövetség közölte, hogy vizsgálja 
a Temerin–Ravangrad (86:15) és 
a Mokrin–Ruma (18:47) találko-
zókat. A bizonyítékokat összegyűj-
tötték és átadták a rendőrségnek, 
illetve az ügyészségnek. Minder-
re az országos sportsajtó is felfi-
gyelt. A Sportski Žurnal, az egyetlen 
szerbiai sportnapilap a címlapjára 
tette a nem mindennapi temerini 
kézilabdaeredményt, azzal a cím-

mel, hogy a Guinness rekordért 
vagy a bajnoki címért?

A 2021/2022-es idényben a 
Temerin és a Ruma küzd egymással 
a bajnoki címért az I. női kézilabda 
liga vajdasági csoportjában. Ugyan-
annyi pontjuk van, és ha az idény vé-
gén is pontegyenlőség lesz közöttük, 
akkor a gólarány dönt az első hely 
sorsáról. Ezért fontos nekik minél 
nagyobb különbséggel megnyerni 
a hátralevő meccseket. A gólarány 
pillanatnyilag a Rumának kedvez, de 

ha a temeriniek ledolgozzák a kü-
lönbséget, akkor még megelőzhe-
tik a táblázat élén levő szerémségi 
együttest. A két csapat egymás elleni 
találkozói egyébként egyaránt 24:24-
es döntetlennel értek véget.

A Vajdasági Kézilabda-szövet-
ség a botrány miatt törölte az ösz-
szes hétvégi bajnoki mérkőzést az 
I. ligában, és jelezte, hogy majd egy 
későbbi időpontban játsszák le a 
meccseket.

T. N. T.

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!


