
XXVIII. évfolyam 24. (1417.) szám Temerin, 2022. június 23. Ára 70 dinár

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

Szúnyogirtás
Kedvező időjárás esetén földről és levegőből vé-

geznek szúnyoggyérítést Temerin és Kúla községek-
ben a június 19. és július 3. közötti időszakban, közölte 
az újvidéki Ciklonizacija cég.

 A felhasznált vegyszer lambda-cihalotrin és 
deltametrin, ezért felhívják a méhészek figyelmét, hogy 
a készítmények mérgezőek a méhekre. A kaptárakat 
ezért vagy le kell zárni, vagy legalább öt kilométerre 
el kell távolítani a megadott kezelési helyektől. A ké-
szítmény hatása három napig tart.

Népszámlálás
Mintegy 2500 kérdezőbiztosra lesz szükség az ősszel 

esedékes szerbiai népszámlálás lebonyolításához. A Köz-
társasági Statisztikai Intézet (RZS) június 24. és július 3. 
között várja a jelentkezéseket. A jelöltek kizárólag elekt-
ronikus úton jelentkezhetnek a RZS honlapján (www.stat.
gov.rs), illetve a popis2022.stat.gov.rs oldalon.

A népszámlálás októberben ér véget. Ez a legátfogóbb 
és legösszetettebb statisztikai felmérés, amelyet általában 
10 évente végeznek el egy-egy országban. A népszámlálás 
teljes körű és megbízható adatokkal szolgál a népesség-
ről, életkorról, iskolai végzettségről, házasságról és nemi 
összetételről, továbbá precíz információkat nyújt a gazda-
sági aktivitásról, a háztartások és családok szerkezetéről, 
valamint a lakóingatlanok állományáról is.

Vérnyomásmérés
Június 30-án az Ifjúsági Otthon nagytermében ingye-

nes vérnyomás- és vércukorszintmérést szerveznek. A 
temerini egészségház védőnői szakszolgálata és a nyug-
díjas egyesület reggel nyolc és délelőtt tizenegy óra között 
várja az érdeklődőket.

A járásokról és a községekről szóló tör-
vény értelmében 1955-ben Temerin közsé-
gi státuszt kapott, az önkormányzat pedig 
2019 óta megünnepli ezt a jeles napot. A 
beérkezett jelöléseket átvizsgálva a bizott-
ság úgy döntött, hogy az idén Svetislav 
Princip érdemelte ki a díszpolgári címet, a 
Temerinért elismerésen pedig hárman osz-
toznak: Varga József, a temeriniek Kultúr 
Jóskája, a Kertbarátkör, valamint a nem-
régiben elhunyt Dimitrije Kolarević fes-
tő. A kitüntetéseket díszülés keretében júli-
us elsején, a község napján adják át. 

Pásztor Róbert, a Községi Képvi-
selő-testület elnöke elmondta, az em-
lített elismerésekkel azoknak a mun-
káját szeretnék meghálálni, akik sokat 
tettek és tesznek a község fejlődése és 
népszerűsítése érdekében. Július 1-jén, 
pénteken, a vásártéren a községi napi 
program keretében este nyolc órától 
a Branch együttes, majd kilenc órától 
a Lexington Band szórakoztatja a kö-
zönséget. A belépés mindkét koncertre 
ingyenes.

ácsi

Kitüntetések és koncertek 
a község napján

Az idén is a civil szervezetek és az 
I. Helyi Közösség Tanácsa szervezi a 
temerini Illés-napi ünnepséget. A szer-
vezők a hétfőn megtartott második meg-
beszélésen még csak körvonalazták a 
fogadalmi ünnepet kísérő rendezvénye-
ket. A megjelentek úgy döntöttek arról, 
hogy a menet, csakúgy mint a korábbi 
néhány évben, most is a Gulyáscsárda 
elől induljon. A felvonulók az új ke-
nyérrel és borral a Petőfi Sándor utcán 
haladva a központig mennek, ahol bal-
ra kanyarodva érik el a Szent Rozália-
plébániatemplomot. Július 20-a az idén 
hétköznapra (szerdára) esik, ezért a 

kísérő rendezvényeket az ezt körülvevő 
napokon tartják. 

Az idén 690 éves Temerin, ezért a 
fogadalmi ünnep e kerek évforduló je-
gyében zajlik. A megbeszélésen részt 
vevő civil szervezetek képviselői egyen-
ként ismertették programjaikat, ame-
lyekből hamarosan összeáll a program-
füzet. A hagyományos és már jól bevált 
tartalmak mellett újakkal is készülnek. 
A megbeszélés szerint az Illés-napi kísé-
rő rendezvények már 16-án, szombaton 
elkezdődnek. Illés próféta napjáig még 
több alkalommal találkoznak és egyez-
tetnek a civilek.

Körvonalazódik az Illés-napi program
690 éves Temerin

Megnyílt a 
medenceközpont

A hét végén megnyitotta kapuit a fürdőközpont. 
Belépődíj 250 dinár, nyugdíjasok és gyerekek 
számára 200 dinár.
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TaNKöNyV-TÁmogaTÁS
Csaknem kétmillió dinárral támogatja a köz-

ség területén őszre első osztályba induló diákok 
tankönyv-költségeit az önkormányzat. Az odaítélt 
összeg nagysága iskolánként, a diákok létszámától 
függően változó. A Kókai Imre Általános Iskolában 
a jelenlegi állás szerint ősztől 40 kisdiák kezdi meg 
a tanévet, így az első osztályos könyvekre 467 ezer 
dinárt biztosított a község. A Petar Kočić Általá-
nos Iskolában szeptemberben 145, a járeki Slavko 
Rodić Általános Iskolában 52, míg a szőregi Danilo 
Zelenović Általános Iskolában 23 tanuló indul el-
sőbe. (ácsi)
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Felújítási munkálatok zajlanak a színházteremben, amely teljesen 
új, modernebb köntöst kap. A Lukijan Mušicki Művelődési Központ 
igazgatója, Božidar PRoLIć beszélt lapunknak a munkálatokról.

– A színházterem felújításának második szakasza zajlik. Miután el-
készültek az új öltözők, és a színpad is új padlózatot kapott, folyatjuk 
a munkálatokat. Jelenleg a közönségtér területén dolgoznak. A helyi-
ségben új mennyezetet alakítottak ki, a falak festése is zajlik, valamint 
itt is felújítjuk a padlózatot. Időszerű volt már a helyiség felújítása, ami 
nemcsak a művelődési központ és a Szirmai Károly MME számára fon-
tos, hanem minden temerini színházkedvelő számára is. A színházterem 
teljesen új, modern megjelenést kap, ahová mindenkinek jó lesz betérni. 
Bízunk benne, hogy ez a fiatalabb korosztályra is vonatkozik majd, és 
a fiatalok még nagyobb számban járnak majd színházba.

A megújult teremben ugyanakkor új lehetőségek is nyílnak majd 
előttünk. A megállapítás egyaránt érvényes a művelődési központra, 
de a Szirmai Károly Művelődési Egyesületre is. Nagyobb horderejű, 

színvonalasabb eseményeket szervezhetünk a jövőben, nem mellé-
kesen kellemes környezetben. 

Legutóbb 2006-ban volt felújítás a színházteremben, ezért már na-
gyon időszerű volt egy újabb. A munkálatok költsége egymillió-nyolc-
százezer dinár körül van, amit teljes egészében Temerin község fedez. 
A munkálatokat július elejéig mindenképpen szeretnénk befejezni, és 
Temerin község napján szépen felújított teremben ünnepelhetnek a 
temeriniek – fejtette ki a művelődési központ igazgatója.

Azt is elmondta még, hogy a nyár gazdag lesz programokban:  
– Az egyik legjelentősebb rendezvény a közeljövőben megtartan-
dó község napja lesz. Ez alkalomból ünnepi díszülésre várjuk a 
temerineieket. Egy nappal korábban a községháza előtti kis park-
ban kirakodóvásár és gyermekelőadás lesz. Július elsején este a 
vásártéren szervezünk koncerteket. A folyó partján lesz Jegricska 
Művésztelep is, ahová tizenöt művészt várunk. Augusztusban má-
sodszor szervezik meg községünkben a dzsesszfesztivált, amelyben 
a művelődési központ is érintett, és most is színvonalas eseménynek 
ígérkezik. Folyamatosan arra törekszünk, hogy minden korosztály 
találjon kedvére való programot, ezekből ezen a nyáron sem lesz 
hiány – mondta Božidar Prolić.

T. D.

Megújul a színházterem
Újítják a színház közönségterét

A színházterem új arculata

A színpad – mint általában mindenütt – fekete

• Épülőfélben levő lakások 
eladók, 27–84 négyzetméter 

alapterületűek, Temerin 
központjában, kiváló minőségű 

építőanyagból. Provízió nélküli ár.
• Ház eladó Temerin központjában, 
alapterülete 90 m2, ára 52 000 euró.

Érdeklődni: Euro Steel Temerin, 
Újvidéki utca 340.

Tel.: 021/851-595, 063/88-08-275

Jövő héten kisérettségi
Miután lezajlott a ballagás, a nyolcadikosok számára az 

érettségi vizsga következik: június 27-én, hétfőn anyanyelvből, 
28-án, kedden pedig matematikából, míg 29-én az öt tantárgyat 
magába foglaló kombinált teszteket kell megírniuk.

 A Kókai Imre Általános Iskolában az idén ötvenen fejezték 
be tanulmányaikat, ők is ezeken a napokon érettségiznek. A 
diákok részt vettek a felkészítő órákon, és osztályfőnökeiktől 
megkapták az utasításokat.

Mint megtudtuk, ezúttal rendhagyó módon nem a saját is-
kolájukban töltik ki a tesztlapokat a diákok. Az utóbbi időben 
egyre gyakoribb hamis bombariadók miatt ugyanis óvintézke-
déseket vezettek be a kisérettségi idejére.

A község területén működő általános iskolák végzősei, 
így a kókaisok is, egy helyen, a sportcsarnokban írják meg a 
kisérettségit. A diákok mindhárom nap reggel nyolc órakor 
gyülekeznek az iskola előtt. Onnan osztályfőnökeik kíséreté-
ben vonulnak be a sportcsarnokba, ahol kilenc és tizenegy óra 
között oldják majd meg a kisérettségi feladatait.

T. D.

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközök révén hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság – Újvidék

önkormányzat 
Temerin

A támogató nem feltétlenül ért egyet az általa támogatott cikkek tartalmával
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A Csicsergő óvodában 
júliustól ismét kezdődik a nyári élet, 

hiszen fontos, hogy a nyári időszakban 
is tartalommal töltsük meg 

a gyermekek mindennapjait. 

Az extra foglalkozások változatosak, 
színesek, élményekkel, új ismeretekkel 

teltek, „vizesek és sarazósak”.

Érdeklődni Fúró Edit óvónőnél 
a 064/54-62-158-as 

telefonszámon lehet. 

FELSő SoR: Kovacsics Tamás, Ternovácz Dániel, Kiss Szabolcs, Sétáló Csaba, Sörös Attila, Mészáros Csaba, Zsúnyi Sza-
bolcs, Surányi Emil, Fodor Szilárd, Horváth Erik, Botka Csaba, Gleszer Bálint.
KöZéPSő SoR: Varga Fehér Hajnalka tanítónő, Kollár Mária osztályfőnök, Varga Anasztázia, Pásztor Brigitta, Balogh Margit 
osztályfőnök, Gajo Izabella, Illés Noémi, Gulyás Andrea, Kralovacski Eszter osztályfőnök, Kókai orsolya, Dujmovics Krisztina, 
Zsúnyi Bettina, Varga Ádám Rozália tanítónő.
ALSó SoR: Stefán Attila, Kurina Dániel, Elek Hargita, Kiss Diana, Lulity Klaudia, Uracs Krisztina, Zséli Ágnes, Uracs Regina, 
Tóth Mónika, Pásztor Emma, Fuszkó Zita, Kalmár Klaudia, Uracs Anikó, Elek Léna, Forgács Martina.

15 éves osztálytalálkozó

magyarok Kenyere
A temeriniek ezúttal is bekapcsolódnak 

a megmozdulásba
A temerini Kertbarátkör már több éve részese a jótékonysági meg-

mozdulásnak, amely az egész Kárpát-medence területén élő rászoruló 
családokat, gyermekeket támogatja. 

Kovács Róbert, az egyesület elnöke ismertette olvasóinkkal az idei 
gyűjtés részleteit.

 – A temerini Kertbarátkör kezdettől fogva tagja a Vajdasági Agrár-
egyesületek Szövetségének. A Magyarok Kenyere elnevezésű program-
ban évek óta részt veszünk. A 15 millió búzaszem elnevezésű program 
az egész Kárpát-medencére kiterjedő nemes kezdeményezés, amelynek 
a temerini gazdák körében is nagy sikere van. Az első években össze-
gyűjtött búzamennyiség évről évre szaporodott, így tavaly már több mint 
ezer kilogramm búzát juttattunk el Zentára, a vajdasági központi ren-
dezvényre, ahová az egész Vajdaság területéről érkezett a búza. Ez egy 
jelentős mennyiség a mi községünkhöz mérten, hiszen egész Vajdaságból 
25 ezer kilogramm búza gyűlt össze egy évvel ezelőtt. 

Mint ismert, a megmozdulás jótékonysági, ennek köszönhetően rá-
szoruló családokon segíthetünk. Mivel közeledik az aratás, szeretném 
felhívni a gazdák figyelmét, hogy idén is gondoljanak erre a nemes gesz-
tusra, és tegyenek félre búzát e célra. Nem határoztunk meg gyűjtőpontot, 
mert így a gazdáknak egyszerűbb az átadás.

Petro István vállalta, hogy koordinálja a gyűjtést, így az érdeklődők 
nála jelentkezhetnek a 062/41-21-28-as telfonszámon, hogy közöljék 
adakozási szándékukat. A korábbi évek tapasztalatai alapján a gazdáknak 
is alkalmasabb, ha a központi ünnepséget megelőzően mi gyűjtjük össze 
a felkínált mennyiséget, így senkinek sem kell az elszállítással bajlódnia. 
Bízom benne, hogy a temerini gazdák ezúttal is bőkezűek lesznek, és ismét 
bebizonyíthatjuk, mekkora összefogással rendelkezik a közösségünk. A 
vajdasági központi gyűjtést július 26-án tartják meg Zentán, ezt megelő-
zően fogjuk összegyűjteni az adományokat  – mondta az elnök. 

T. D.

Július 3-án tartják az I. Királyhalmi Nemzetközi Pálinkafesztivál és 
Pálinkaversenyt, a II. Burgonyafesztivál keretein belül.  A nevezéshez 
szükséges mintaként fél liter pálinka, melynek nevezési díja 500 dinár 
mintánként. A minta üvegén fel kell tüntetni: a pálinka fajtáját és évjára-
tát, alkoholfokát és a versenyző személyes adatait, név, cím, telefonszám, 
e-mail cím. A leadás határideje: június 27. 

A minták leadhatók Kovács Róbertnél, Temerin, Nikola Pašić 
utca 35., telefonszám: 063/57-77-05.

A beérkezett pálinkaminták minősítése július 2-án lesz a királyhal-
mi Callypso pizzéria nagytermében. A bírálatot a zentai Szent Miklós 
pálinka Lovagrend és egy nemzetközi zsűri végzi. A beérkezett minták a 
díjátadó napján értékesítésre kerülnek, a befolyt összeget jótékonysági 
célra ajánlják fel.

K. R.

A kertbarátkör hírei

Királyhalmi pálinkafesztivál
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Szombaton, június 18-án Moisko Árpád és Nagy Zoltán szervezésé-
ben újra egy igen jó hangulatú főzőversenynek lehettek résztvevői vagy 
vendégei az érdeklődő temeriniek, ezúttal a Jungle Clubban. Ínycsiklan-
dozó illatok és hangulatos zene lengte be a főzőverseny új helyszínét, 
minek hatására gyorsan elfogyott az eladásra szánt birkapaprikás.

A győztes csapatok már az előző években is bizonyítottak több főzőver-
senyen, elmondásuk szerint a barátkozás, beszélgetés, a jó hangulat végett 
járnak a versenyekre, de a serlegeket is hatalmas ovációval fogadják.

Eredmények: 1. hely: Green csapata, 2. hely: Jó szomszédok, 
3. hely: John Deer csapata. éremmel jutalmazták még Német Gregort a 
legfiatalabb, illetve Jánosi Andrást, a legidősebb versenyzőt is.

az ugrósokkal, a forgatósokkal, a csárdással és 
a táncok királyával, a legényessel. A gyerekek 
és a felnőttek is nagyon élvezték az előadást, 
számunkra pedig ez a legnagyobb öröm. El kell 
mondanunk, hogy a vajdasági közönség sok 
mindenben hasonlít a felvidéki magyarokhoz. 
Nagyon jól megtaláljuk a közös hangot a vajda-
sági magyarokkal, és bárhová megyünk, felis-
merjük egymást. Itt is nagyon jó volt – mondták 
a társulat tagjai. A közönség soraiban helyet 
foglaló gyerekek nagy tapssal jutalmazták a szí-
nészek alakítását.

 Tóth Anitának már a mese címe is tetszett. 
– Nagyon érdekes volt az előadás. Volt benne go-
nosz is, és én ezt élveztem, mert fordulatos volt, 
és végül itt is a jó szereplő győzedelmeskedett. 
Jók ezek az előadások, mert élőben láthatom 
a mesét, nem a televízióban, és a színészekkel 
is megismerkedhetek. A bábok is érdekesek 
voltak. milinszki Ádámnak a szereplők is 
tetszettek. – Volt benne ördög, a tánc királya. 
A kedvencem az volt, amikor Jankó kitáncolta 
a királylányt az ördög kezéből. Végül elnyer-
te a fele királyságot, és a királylány kezét is. A 
mese végén Jankó feleségül vette a királylányt. 
Jók ezek az előadások, mert sok jó dolog van 
bennünk, például királyok, királylányok, ördö-
gök, meg tánc is. 

Úrnapi körmenet

Úrnapja az idén hétköznapra esett, a főünnepi szentmisén 
mégis tömve volt a templom. Sok gyerek, elsőáldozó és hívő 
tartotta fontosnak kifejezni hódolatát az oltáriszentségben 
jelen lévő Jézus előtt. A szentmise utáni körmenetben ötven 

gyerek, köztük az elsőáldozók, és mintegy 300 hívő vett részt. 
A misén részt vevő hívek Temerin lelki megújulásáért ajánlot-
ták fel imádságukat.

VARGA Z.

Gyerekezsivajtól volt hangos múlt szerdán a 
Tájház udvara. A felvidéki Kuttyomfitty társulat 
előadására nagyon sokan voltak kíváncsiak. A 
népes közönség minden ülőhelyet elfoglalt a 
nemrégiben felújított szabadtéri színpad előtt. 
A gyerekek az Eltáncolt cipellők, azaz a Mesés 
utazás a táncok világába, illetve táncos utazás a 
mesék világába című előadást tekintették meg. A 
közönség soraiban ülők érdeklődve követték a 

színpadon zajló eseményeket és fordulatokat. 
A társulat tagjai Dobsa Fodor mónika és 

Dobsa Tamás pedig előadásukkal maradan-
dó élménnyel gazdagították a gyerekeket. Mint 
mondták nagy örömmel érkeztek Temerinbe. 
– Örülünk annak, hogy itt lehetünk, a gyerekek 
pedig nagyon élvezték az előadást, és szép visz-
szajelzéseket kaptunk – mondták a színészek. 

– Ez a mese a kedvencünk 
és nagyon szeretjük játsza-
ni. A gyerekek megtudhat-
ták, hogy Jankó hogyan 
győzedelmeskedik a tánc 
ördöge, Tancika felett, és 
hogyan nyeri el a király-
lány kezét. Mi alapvetően 
táncosok vagyunk, igye-
keztünk egy kis tudást is 
átadni a gyerekeknek, így 
a tánc különféle rétegei-
vel ismerkedhettek meg az 
előadás örömébe csoma-
golva. Megismerkedhettek 

Telt ház előtt szerepelt a Kuttomfitty

Élvezetes előadás volt

A gyerekek élénk figyelemmel követték az előadást
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IV. Birkapaprikásfőző-verseny

A díjazottakV. Z

T. D.
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Keresztelés a hét végén

Vasárnap a keresztség szentségében részesült Balogh Bo-
tond (Norbert és Szűcs Alíz fia)

Savanović
Vásároljon most a tavaszi program virágaiból 
muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban 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

kertészetbena

Idényvégi kiárusítás
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Feltételes ítélet
Az újvidéki Legfelsőbb Bíróság Korrupció Elleni Különleges Osztá-

lya bűnösnek nyilvánította Svetozar Stojanovićot, a helyi kommunális 
közvállalat (JKP) volt igazgatóját, mert megkerülve a vonatkozó törvény 
rendelkezéseit egy pályázaton munkát szervezett egy kúlai cégnek. Az 
ítélet végrehajtását vádalku eredményeként három évre felfüggesztették 
– írja az újvidéki Dnevnik napilap. 

Stojanovićot azzal vádolták, hogy 2020-ban Temerinben a JKP tiszt-
ségviselőjeként hivatali helyzetével és jogkörével visszaélve, a közbeszer-
zési törvényt megszegve korlátozta a versengés lehetőségeit, és előnyben 
részesített egy kúlai céget. (Dnevnik, 021.rs)

Tizennyolc év börtön
Tizennyolc év börtönbüntetésre ítélte a temerini Kihut Bélát (67) 

az Újvidéki Legfelsőbb Bíróság felesége, Gizella (65) megöléséért. A 
súlyos bűncselekmény tavaly, február 2-án történt a Proletár utcai csa-
ládi házban.

– Azt én nem fogom megérni – kommentálta az ítéletet Kihut. Nataša 
Vojnović bírónő az ítélet indoklásában közölte: az ügyben eljáró tanács 
megállapította, hogy a bűncselekményt Kihut követte el, ezért bűnös, 
minden bizonyíték, a tanúk és szakvélemények is amellett szólnak, hogy 
a vádlott a tettes. Nem felel meg a valóságnak a vádlott azon állítása, amit 
a védelmére felhozott, hogy áldozatát csak ellökte magától, az elesett, 
és az ekkor szerzett sérülésbe halt bele. Az elkövető legalább hússzor 
került közvetlen testi kontaktusba áldozatával, és halálát fulladás okoz-
ta – ismertette Vojnović bírónő. Mint emlékezetes, a családi tragédia 
tavaly február 2-án történt, miután a házastársak között a temerini csa-
ládi házban, a Proletár utcában szóváltásra és tettlegességre került sor. 
A ittas férj rátámadt a feleségre, ütötte verte, majd megfojtotta. Kihutot 
még aznap este őrizetbe vették.

Az ítélet nem jogerős, a szerb nyelvű sajtó úgy értesült, hogy mind 
az ügyész, mind a vádlott védőügyvédje fellebbezést nyújt be az ítélet 
ellen. (021.rs)

Jungle Club, az új hely
Egyre több családi rendezvény és baráti összejövetel hely-

színe az állatkert mögötti Jungle Club. Noha a modern kor kö-
vetelményeinek megfelelően kialakított, korszerű eszközökkel 
felszerelt szórakozóhely mindössze néhány másodpercre van 
kisvárosunktól, az ott töltött néhány óra alatt úgy érezheti az 
ember, hogy távol van a település és a gépjárművek zajától. 

Ifjabb Illés Róbert évekkel ezelőtt úgy képzelte el, hogy 
saját részre kialakítanak egy termet, ahol később magánszer-
vezésben különféle összejöveteleket tartanak, ám a fiatal vál-
lalkozó nem elégedett meg ezzel, nagyratörő tervei voltak.

– 2016-ban szerveztem meg életem első buliját az Ifjúsági 
Otthonban, itt léptem fel először DJ-ként. Az idő múlásával egy-
re több felkérést kaptam, így sok helyre jártam zenélni. Ezzel 
párhuzamosan elkezdtük építeni a mostani Jungle Clubot is. 
Hogy őszinte legyek, nem diszkónak indult ez az egész, igazából 
csak saját részre szerettünk volna egy termet kialakítani, amit 
később magánösszejövetelekre használhatunk. Amint elkészült 
a benti tér, arra gondoltam, megpróbálkozok egy buli meg-
szervezésével, mert a tapasztalat már valamelyest adott volt. 
Végtelenül örültem, hogy kitűnően sikerült. El is határoztam, 
hogy ezzel a jövőben komolyabban foglalkozok majd. 

2020 április elejére terveztem a hivatalos megnyitó bulit, 
amit sajnos a kovid meghiúsított, de még ugyanazon év júniu-
sában sikerült megtartani. Nem titkolom, nehéz volt a kezdet, 
mert nulláról indultam. Az elején nem volt igény a kinti rész-
re, de azt is rendbe tettük, hogy még több szórakozni vágyót 
fogadhassunk. Magam is fiatal vagyok, és pontosan tudom, 
hogy mik a korban hozzám hasonlók igényei. Ezért igyek-
szem mindig valami újjal előrukkolni. A hely sok mindenre 
alkalmas, éjszakai club-ként működünk, a helyet kiadjuk 
születésnapokra, osztálytalalkozókra, de már főzőversenyek 
helyszíne is, mint a héten is volt.

Minden szervezési feladat rám hárul. Nekem nincsen mene-
dzserem, én magam koordinálom a fellépőket, a dolgozókat, 
szerzem be az italokat. Ebben óriási támaszom a családom, 
akiknek igazán sokat köszönhetek. Szeretném a jövőben is 
megtartani ezt az irányvonalat, de az újításoktól sem zárkó-
zom el.

Hatalmas vágyam az, hogy a Jungle Club valamikor egy 
nagyfesztivál helyszíne is legyen. Meggyőződésem, hogy ezt a 
fiatalok és az idősebbek is egyaránt igénylik. 

ácsi

ESKüVőI HIRDETéS – Házassági hirdetés: Győri 
Ákos, Endre és Klajner Rozália fia, temerini lakos és Jagity 
Henrietta, János és Serfőző Ibolya lánya, szenttamási lakos, 
házasságot kötnek a Szenttamási plébániatemplomban 
szombaton, június 25-én. (Plébánia)
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a nép nyelvén, hogy egyszerűen az embe-
rek azt hitték, hogy ez az övéké, tehát el-
fogadták a magukénak, sőt, annyira, hogy 
nem is tudják sokan. Majd szerintem ma 
is sokan meglepődnek, hogy "jé, hát ezt 
nem is gondoltam volna, hogy ez a vers 
is Petőfié”.”

A szabad ég alatt, a lassan leszálló éjben 
nemcsak a zenét élvezhették a jelenlévők, 
hanem anekdoták is kísérték a számokat. 

Pannon RTV

Temerinben koncertezett a budapesti 
BorFolk Zenekar. a zenés estet szabad ég 
alatt, a Tájház nyári színpadán tartották. 
A zenekar Petőfi Sándor mulatozással és 
szerelemmel foglalkozó, folklorizálódott 
verseit adta elő. A zenekar célja az auten-
tikus magyar népzene megőrzése, ezen 
belül a borral, mulatással, a bor mellett 
való nótázással kapcsolatos népi gyakorlat 
népszerűsítése. 

Székely Levente, prímás, BorFolk Zene-
kar: „Ebben a műfajban, a táncházas zené-
szekről azért köztudott, hogy nem vetik meg 
az alkoholt, és persze nem sokat isznak, mert 
akkor nem tudnak már muzsikálni, de az ad-
renalin mellet azért kell az a kis fűtőanyag, 
amitől az ember inspiráltabb, hiszen ez a zene 
improvizatív. Tehát innovatívan kell, mindig 
kicsit másképp játsszuk, és ezért jött az ötlet 
aztán, hogy mi bár a sört is megisszuk, mégis-
csak a magyar, az egy boros nemzet.” A BorFolk 
elsősorban a magyar paraszti hagyomány zenéjét 
játssza, közelebb hozva azt a világot úgy a nagyvá-
rosi, mint a mai vidéki közönséghez.

olasz györgy, hegedűs, BorFolk Ze-
nekar: „A másság, az néha annyira gaz-
dagítja az embert, hogy abszolút ez egy 
pozitív, megerősítő dolog is lehet, hogy 
nem mindig ugyanazt látjuk magunk kö-
zött. A másik, hogy azért Budapesten is 
sokan laknak olyanok, akiknek a nagy-
szülők még vidéken laktak, és olyankor az 
egész nyarat szinte 
ott töltötték.” A ze-
nekar nagy figyelmet 
szentel neves magyar 
költők verseinek a 
folklórban való fel-
kutatására és annak 
megszólaltatására is. 
A temerini közönség 
Petőfi Sándor megze-
nésített verseit hall-
hatta. Pálfi Zsolt, 
nagybőgős, BorFolk 
Zenekar: „Petőfi 
annyira gyönyörűen 
tudott írni, tényleg 

a BorFolk Zenekar koncertje

A Szirmai Károly Magyar Művelődé-
si Egyesület az idén július 10-e és 15-e 
között szervezi meg a hangszeroktató 
tábort a temerini Kókai Imre Általános 
Iskolában. a jelentkezéseket július 3-ig 
fogadják. A tábor részleteiről Nagy ger-
gő szervezőt kérdeztük.

– Az elmúlt évek tapasztalataiból mindig 
lehet tanulni és újításokat bevezetni, azon-
ban az alapelképzelés változatlan: napi 6 óra 
zene játékokkal és programokkal kiegészít-
ve. A kézműves programok és a játékok a 
korábbi években beváltak, így ezek minden-
képp a tábor részét képezik majd, ami mel-
lett táncházat, könyvbemutatót és koncertet 
is tervezünk. A kötelező program részeként 
citera-, furulya-, vonós hangszerek-, tambura- 
és énekoktatás lesz. Az oktatók teljes névso-
ra általában a szervezés utolsó szakaszában 
válik biztossá, hiszen a jelentkezőktől függ, 
hogy milyen oktatókra van szükség. A napok 
elég zsúfoltak, hiszen már a reggeli után in-
dul az oktatás, majd ebéd jön, következnek 
a délutáni programok, a délutáni oktatás és 
az esti programok. A táborban részt vevő 
gyerekek korosztálya vegyes, hiszen óvodás-
kortól kezdve bárkire számítunk az idén is. 
Terveink szerint az utolsó napon a tábort egy 
gálaműsorral zárjuk, ahol megmutathatják, 
hogy mit tanultak a hét folyamán. Általában 

az adott tanuló tudásával összhangban tör-
ténik az oktatás nehézségi szintjének meg-
határozása is, persze nem egyénileg, hanem 
csoportokban történik mindez. Azt hiszem, 
hogy a napi hat óra gyakorlás már magában 
is előremozdítja a fejlődést, természetesen 
megfelelően szakképzett oktatókkal ennek 
mértéke lényegesen felerősödik. A táborban 
tehát jelentős fejlődésen megy keresztül a 
gyerek, amit a későbbi próbák alkalmával is 
kamatoztathat. Valamikor én is résztvevője 
voltam a tábornak, és szeretném, ha mások 
is megtapasztalnák azt az élményt, amit szá-
momra nyújtott. Rengeteg barátot szereztem, 
akik közül ma már többen oktatóként térnek 
vissza a táborba. Nem mellékes szempont a 
közösségépítés sem, hiszen ha minden jól 
megy, akkor majd innen kerülnek ki a tábor 
jövőbeli szervezői és oktatói is, ezért ezt az 
utat követve kell átadnunk a tapasztalatainkat, 
ha meg szeretnénk őrizni az eljövendő gene-
rációk számára is népünk kultúráját és érté-
keit. A táborba július harmadikáig várjuk a 
jelentkezőket a gerge92@gmail.com e-mail 
címen vagy a 062/68-47-15 telefonszámon. 
A tábor díja 50 euró vagy ennek dinár értéke. 
Az elszállásolás és a tábor fő helyszíne a Kókai 
Imre Általános Iskola, a délutáni programok-
nak a Tájház ad otthont.

ácsi

Július 3-ig várják a jelentkezéseket

Petőfi Sándor mulatozással és szerelemmel foglalkozó versei 
csendültek fel
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ITT aZ ÁRam, HoL aZ ÁRam?
A Szerb Villanygazdaság (EPS) egyik most ké-

szült elemzése szerint a 2012–2020 közötti idő-
szakban 321 milliárd kilowattóra villamos energiát 
termeltek az országban. Az elemzés szerzője a 
Danas c. belgrádi lapnak elmondta, hogy a köz-
vállalat 245,9 milliárd kilowatt áramot számlázott, 
75,3 milliárd kilowattóra áram viszont a jelzett 
időszakban „eltűnt”.

A fejlett rendszerekben 3-5 százalék az enge-
délyezett műszaki veszteség aránya. Ezzel szemben 
Szerbiában 2020-ban 6,5 milliárd kilowattóra 
áramnak „kelt lába”, ami a teljes termelés 18 szá-
zaléka. Egy év leforgása alatt valakik annyi áramot 
tulajdonítottak el, amennyit a vaskapui vízerőmű, 
a Đerdap egy év és néhány hónap alatt termel meg 
– mutat rá Radović.

Az Unióban egy kilowattóra átlagára 20,5 
eurócent volt. A szakértő szerint, ha ezt a hiány-
zó áramot uniós átlagáron exportálta volna a vil-
lanygazdaság, akkor ez 11,9 milliárd euró bevételt 
tett volna ki.

A Szerb Villanygazdaság az elmúlt négy évben 
több mint 176 millió euró nyereséget termelt. Ha 
ehhez hozzávesszük az ellopott áram ellenértékét, 
akkor egy kilowattóra ára nem több öt dinárnál. 
Az tehát, amit hallani lehet, hogy a villanyáram 
eladási ára nem gazdaságos, nem igaz – jegyzi 
meg Dragan Radović.

Egy másik szakember, Milun Babić mérnök 
azzal egyetért, hogy sok áramot eltulajdonítanak, 
de szerinte az áramelosztó rendszerek rendkívül 
elavultak. Rengeteg energia elvész, és ezt a mennyi-
séget általában a fogyasztókkal fizettetik meg.

(Danas)

Hangszeroktató tábor
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Donyecknek. A legutóbbi időkben pedig Ukrajna 
kérte a felvételét a NATO-ba, s végül már arról 
beszélt Zelenszkij az év elejei müncheni bizton-
sági konferencián, hogy Ukrajnának nukleáris 
fegyverrel is kellene rendelkeznie.

Csodálkozunk, ha Putyin úgy vélte, Oroszor-
szágot módszeresen bekerítik és fenyegetik? Ettől 
persze még nem kellett volna megtámadnia Uk-
rajnát, de a dologról minimum azt kell monda-
nunk, hogy nem fekete és fehér, nem úgy van az, 
hogy van a gonosz Oroszország és Putyin, vele 
szemben pedig az angyalian jóságos Ukrajna, a 
Nyugat és a globális elit. Ugyan már! Hagyjuk ezt! 
Mi történt valójában?

Egy nagyhatalom – mögötte a globális hát-
térhatalommal – le akart győzni egy másik, 
erejéből sokat veszített, tehát immáron sebez-
hető nagyhatalmat, utóbbi azonban nem hagyta 
magát, nem lőtte fejbe magát. Ez tehát színtisz-
tán geopolitikai, nagyhatalmi, globális ütközet, 
háború, amelyben egyszerűen fel sem merülnek 
morális megfontolások. Azt se feledjük el: mi 
is történt a háború kitörése után néhány nap-
pal? Az oroszok jelentős eredményeket értek 
el, s Zelenszkij is azt tartotta helyesnek, ha az 
ellenségek tárgyalóasztalhoz ülnek. Így is tör-
tént, megkezdődtek a tárgyalások, de utána mi 
történt? A tárgyalások alatt a Nyugat, az Egyesült 
Államok, majd az EU is elkezdett fegyvereket 
küldözgetni Ukrajnának, s ezzel fenntartotta 
annak a reményét Zelenszkijben, hogy akkor 
mégis érdemes folytatni a háborút, mert akár 
még győzhetnek is.

és ezek után a globális elit és az Egyesült 
Államok morális kérdést csinált abból, ami nem 
az, hanem színtisztán hatalmi kérdés.

JóL LÁTSZIK, Hogy aZ EgyESüLT ÁL-
LamoK még a szankciók tekintetében is az ér-
dekei szerint cselekszik, ám azt várja el az uni-
ótól, hogy Brüsszel morális követelményként 
állítsa maga elé, hogy Oroszországot kötelessége 
szankcionálni, még olyan módon is, hogy az vé-
gül nem Oroszországnak árt, hanem az unió tag-
államainak és polgárainak, méghozzá drasztikus 
mértékben. és az unió, a brüsszeli elit mindezt 
elfogadja és el is hiszi, hogy jól cselekszik. Egy 
álságos és hazug értelmezést tett a magáévá, amit 
„máshonnan küldtek.”

Ennek „végeredménye” Robert Habeck zöld 
alkancellár kijelentése a minap, aki közölte, 
„mich irritiert” (engem irritál), hogy Magyar-
ország a saját érdekeit követi a szank ciók, az 
olajembargó kapcsán. Úristen...

Két kérdésem van a végére: Egy: akarunk-e 
az unió tagjai maradni? A válasz: igen. A máso-
dik kérdésem: kialakulhat-e olyan helyzet az 
unió vezetésének jelenlegi állapotát figyelembe 
véve, hogy az unió tagjának maradni közvetlen 
és jelenvaló károkat okozna hazánknak? A válasz 
megint csak: igen. De azért reménykedjünk.

FRICZ Tamás, 
magyar Nemzet, Budapest

A szerző politológus, az Alapjogokért 
Központ kutatási tanácsadója

Hogyan is énekelte Cseh Ta-
más a Telihold dalában? „Nem 
érted, hogy mit látsz, nem 
érted, mit nézel, itt hálókat 
szőnek nagy szándékú kéz-
zel.” és: „Mivel most világunk 
nagy holdfényben fürdik, s mi 
velünk történik, azt máshon-
nan küldik.”

FoRDíTSuK LE EZT a 
PoLITIKa NyELVéRE. Az Eu-
rópai Uniót, pontosabban a brüsszeli fősodratú, 
föderalista elitet a globális pénzügyi háttérha-
talom irányítja. Ezt most már ki kell mondani, 
mert ha nem tesszük, nem is értjük meg azt az 
őrületet, amit Brüsszel művel.

A globális elit az elmúlt évtizedek során be-
hálózta az unió legfontosabb intézményeit, a 
bizottságot, a parlamentet, az unió bíróságát, s 
részben az Euró pai Tanácsban jelen lévő tagál-
lami vezetőket. Soros Gyuri bácsi saját hálózata 
ebben persze nagyon fontos szerepet játszik, de 
nem kizárólagosan.

Ha ezt elfogadjuk, akkor már csak azt kell 
megkérdeznünk: mi a globális elit célja? Mi a 
célja a Világgazdasági Fórumnak (WEF), Klaus 
Schwabnak és az ott tömörülő, világot irányí-
tó globalista gazdasági, politikai, médiabeli, 
közéleti csúcselitnek az orosz–ukrán háború 
kapcsán?

Nem más, mint az Egyesült Államok által ve-
zetett egypólusú világrend fenntartása, és egy új, 
globális világkormányzás létrehozása, a 2020-
ban meghirdetett, liberális és újkommunista 
Great Reset (Nagy Újrakezdés) által. E „nemes” 
cél legnagyobb akadálya a nemzeti szuvereni-
tását, ortodox keresztény kultúráját és nagyha-
talmi romantikáját őrizni akaró Oroszország 
léte, katonai és félig gazdasági ereje. A másik 
akadály Kína, de utóbbi bonyolultabb kérdés, 
vele egyszerre próbálnak szembe szegülni és 
tárgyalni, esetleg félig-meddig bevonni a nagy 
terv végrehajtásába (lásd Kína részvételét a 
WEF-ben).

Oroszország azonban egyértelműen útban 
van. Ezért volt szükség arra, hogy az Egyesült Ál-
lamok Ukrajnát, mint felvonulási terepet felhasz-
nálva addig provokálja Oroszországot, míg az vé-
gül tényleg nem hagyta magát, s mielőtt abszolút 
kiszolgáltatott helyzetbe került volna, megelőző 
csapást mért Ukrajnára. Ez volt a cél, s ezt elérte 
a globális elit.

FuTBAllSzeReTő olVA-
SóIm TaLÁN még emlékeznek a 
francia Zinedin Zidane és az olasz 
Materazzi hírhedt esetére. Történt 
a francia–olasz világbajnoki dön-
tőben, hogy Materazzi folyamato-
san provokálta Zidane-t, olyanokat 
mondott neki meccs közben a hú-
gáról és az édesanyjáról, amik itt 
nem írhatók le, nem tűrnek nyom-
dafestéket, de el tudják képzelni. 

Zidane ezt sokáig hősiesen tűrte, tűrte, nem szólt 
semmit, ám Materazzi nem hagyta abba, s végül 
célba ért: Zidane nem bírta tovább, egyszerűen 
szólva lefejelte az olasz védőt. Eredmény: Zidane-t 
kiállították, a franciák elveszítették legfontosabb 
emberüket, és végül elveszítették a világbajnoki 
döntőt. Hibázott Zidane? Igen, hibázott.

De ki beszél Materazziról? ő szinte hős lett, 
mert ügyesen kiállíttatta Zidane-t. A cél szentesí-
tette az eszközt. Egyszóval minden úgy kezdődött, 
hogy Zidane lefejelte Materazzit? Az orosz–ukrán 
háború pedig úgy kezdődött, hogy Oroszország 
megtámadta Ukrajnát, tehát ő az agresszor és 
punktum. A tény igaz: Oroszország megtámadta 
Ukrajnát. De ki beszél arról, hogy mik voltak az 
előzmények? A provokátorok makulátlanok, töké-
letesek, morálisan rendben vannak? Ugyan már!

Ide tartozik, hogy már Arisztotelész, a nagy 
görög filozófus is foglalkozott azzal a kérdéssel, 
miként kell megítélni egy ember túlzott, akár ag-
resszív reakcióját arra, ha emberi becsületébe 
belegázolva vérig sértik őt vagy szeretteit. Ariszto-
telész válasza nagyjából az volt, hogy bár felmen-
teni nem lehet az agressziót ilyen esetben sem, de 
a lehető legnagyobb megértéssel és a legkisebb 
büntető következménnyel kell sújtani az érintettet, 
aki „visszaütött”.

Ne FeleJTSüK el Az előzMéNyeKeT 
TEHÁT. A NATO, Gorbacsovnak tett ígérete elle-
nére, folyamatosan kelet felé bővítette a hatókörét, 
közelítve Oroszországhoz. 2014 után Amerika fo-
lyamatosan fegyverezte fel és képezte ki Ukrajnát 
egy leendő háború sikeres megvívására. Az utób-
bi nyolc évben ukrán militáris és paramilitáris, 
félnáci vagy náci szervezetek folyamatos atroci-
tásokat követtek el a Donbaszban élő orosz ki-
sebbséggel szemben, s ami nem kevésbé fontos, 
a nagyhatalmak, Ukrajna és Oroszország által is 
aláírt minszki egyezményt a mai napig nem tar-
totta be Ukrajna, vagyis nem adott autonómiát az 
oroszok által lakott területeknek, Luhanszknak és 

Egy kis nagypolitika

Amerika kesztyűbábja
Az orosz–ukrán háború okainak elemzése

Milyen állapotban van ma az európai unió, miközben zajlik az orosz–ukrán há-
ború? Meghasonlott állapotban. és miért? Mert már nem ismeri fel a saját érdekeit. 
mások érdekeit szolgálja ki, akik viszont ideológiai, morális kérdésként tálalják 
ezeket az unió elitjének, akik ezt a szempontot hasznos idió taként elfogadják, és 
eszerint cselekednek, és ezt várják el az unió minden egyes tagállamától.
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Annak kapcsán közöljük néhai Ökrész 
Károly Lelke üdvére állította ... c. kismonog-
ráfiájának bevezetőjét, hogy folyamatban 
van a temerini keresztek felújítása.

A kereszt, a keresztény katolikus hívők legel-
terjedtebb és legszentebb jelképe Krisztus emberi 
halálára utal, aki kereszthalálával megváltotta az 
emberiséget az örök haláltól. Figyelmezteti a hívőt 
a mindennapi élet viszontagságainak, nehézségei-
nek türelmes elviselésére, és a földi élet mulandó-
ságára emlékeztet. A kereszt jelenléte a minden-
napi életben, tisztelete, annak mélysége népünk 
vallási meggyőződésének a megnyilvánulása. 

A magyar nép elválaszthatatlan ereklyéje a ke-
reszt, a kereszténység jelképe már több mint ezer 
éve. A nyugati kereszténység felvétele a honfoglalást 
követő évszázadban biztosította népünk számára a 
fennmaradást itt, a Kárpát-medencében. Amikor 
hitét védte, magát védte, amikor magyarságát véd-
te. A kereszt és a haza összenőtt a nép tudatában, 
összenőtt az otthon fogalmával. Gondoljunk csak 
azokra a véreinkre, akik akarva vagy inkább aka-
ratlanul kénytelenek voltak elhagyni őseik földjét, 
mi maradt meg legtovább, legmélyebben emléke-
zetükben: a szülői ház és a templom, kereszttel 
a tornyon, lehetett az csonka is, de mindig a leg-
kedvesebb, és a harangszó. Ez volt számukra a 
haza. A haza utáni vágyódásból született az a régi 
katonanóta: 

Nagyabonyban csak két torony látszik, 
De Májlandban harminckettő látszik. 

Inkább nézném az abonyi kettőt, 
Mint Májlandban azt a harminckettőt. 
Több mint kétszáz évvel ezelőtt a Temerint 

újra benépesítő katolikus őseink is magukkal 
hozták örökségként elődeik vallásos érzületét, 
a kereszt tiszteletét. Első dolguk volt felépíte-
ni a templomot, és ahogy erősödtek számban 
és anyagiakban, mind több és több felállított 
kereszt hirdette: az új honfoglalók gyökeret 
eresztettek. 

A magyar nép vallásos megnyilatkozásának 
egyik jellegzetes formája a keresztállítás: az utak 
mentén a határban, a hidaknál a faluban, a temp-
lom előtt, a temetőben a temetőkereszt, a kálvá-
riadombon a megfeszített Krisztus. 

Nem adatott meg számunkra, hogy nagy 
értéku épületekkel és műtárgyakkal dicseked-
jünk, de állnak ma is a zömében múlt században 
emelt keresztjeink. Sorsuk összefonódott a nép 
sorsával. Ez különösen az ötven év előtti ember-
sanyargató időben volt így, amikor söpörték a 
padlásokat, vitték az embereket, és rombolták 
a kereszteket. Abban a helyzetben is, mentették 
a menthetőt, és amint lehetett, újra felállították 
a kereszteket. 

Ez a könyv egy kissé későn íródott, ha 
azt nézzük, hogy az utóbbi években sok idős 
ember elhunyt, akik mentették, gondozták a 
kereszteket, és többet tudtak volna mondani 
a keresztállítókról, a keresztek felállításá-
nak indítékairól, a keresztek tiszteletérõl, 
a nép keresztekkel kapcsolatos vallási szo-
kásairól. De talán nem volt késõ megírni ezt 
a könyvecskét, hogy felhívjuk a figyelmet, 
milyen értékek vannak gondjainkra bízva, 
hogy többet törődjünk velük, megőrizzük 
az utódoknak. 

Nem születhetett volna meg ez az írás a 
nagyszámú adatközlő szíves közreműködése 
nélkül, nekik jár a köszönet, Németh Má-
tyásnak és Góbor Bélának, akik a fénykép-
felvételek zömét készítették, és ft. Szungyi 
Lászlónak a készséges támogatásért. 

A könyv címlapja

MÁSoDIK NAPJA VÁRoK A HAJóRA. A kis halászfalu kikötőjé-
ben ülök egy kopott padon a múlt században épült ház előtt, 

amelyet a helybéliek egyszertien csak „madaras háznak” neveznek. 
Kapuboltozata alatt ugyanis madárketrecek sorakoznak, ide rakják ki a 
lakók szines tollú kedvenceiket. Ha rázenditenek; éneküktől zeng ez a 
partszakasz. Szemben Krk szigetének karsztos hegyoldala és a tenger. Itt 
várom a hajót, amely majd Rijekából érkezik, és libegő lepkeszárnyként 
már minden pillanatban feltûnhet. Szinte látom is, hatvan esztendő óta 
látom így, ahogy közeledik; olykor álmomban is megjelenik. Mert egy-
szer én is egy ilyen hajón érkeztem ebbe a halászfaluba, amely a vinodoli 
szőlőhegyek tenyerében bújik meg, a beszédes parti csend csodálatosan 
andalító némaságában. Itt csak a habok fecsegnek a felhők vízen suha-
nó árnyékával beszélgetve, meg a sirályok csapnak le olykor egy-egy 
ritkább 'zsákmányra. Itt találkoztam először a tengerrel. 

Száradó fehérneműt lenget a sós tengeri szél, halszagot hozva, 
miközben a toronyóra unottan jelzi a nehezen ballagó időt. Hallgatom, 
ahogy kongatja egymás után az órákat, miközben várom konok kitar-
tással a hajót. 

Az utóbbi fél században mindig eljöttem ide, ha tehettem, ha csak egy 
napra is, hogy találkozzam ismét azzal a régi hajóval, vagy talán inkább 
azzal a fiatalemberrel, aki valaha voltam. Így álmodom vissza magamat 
a múltba, mindig ugyanezen a padon ülve. Szürke nadrág, rövidujjú ing, 
kis koffer a kezemben, tétovázva megyek át a téren, keresem a szállót, 
ahol először szobát foglaltam. Az Esperanto Hotel toronyszobájában 
kaptam szállást. 

VÁRoM A HAJóT MoST IS, hogy újra érezzem az első megérkezés 
borzongatóan szép pillanatát, a csodát és a nyarat, azt a régit. Teg-

nap is itt ültem, de nem jött a hajó. Nyugtalanság szorongatja a szivemet. 
Leül mellém a padra Marinko, az öreg halász. Régi ismerősöm. Kopott 
tengerészsapkát visel, mint a nagy utazók: olykor megunja mellettem a 
hallgatást, felcihelődik, elballag a sarokra és megiszik egy üveg sört. Ké-
sőbb megéhezik, hoz a piacról egy darabka túrós burekot. Amikor újra 
mellém ül, megkínál, tör belőle, és felém nyújtja. Elfogadom. Elfelejtett 
régi ízek. Valaha, diákkoromban, amikor fogytán volt a pénzem, mindig 
burekot ettem aludttejjel. 

Ahogy múlik az idő, egyre inkább hatalmába kerít a nyugtalanság. Teg-
nap a délelőtti órákban ücsörögtem itt a hajóra várva. Most délután van. 
Talán csak nem tévesztettem el a hajó érkezésének időpontját? Várjunk 
csak, emlékszem, éjszaka indultam a vajdasági Zomborból, Zágrábban 
reggel átszálltam, s délután ért ide velem az a bizonyos hajó, Rijekából. 
Eszegetem Marinko mellett a burekot, aztán nem bírom már a szótlan bi-
zonytalanságot, s megkérdem tőle:

– Tulajdonképpen mikor köt ki a hajó?
– Milyen hajó? – néz rám bánatosan. 
– A Rijekából érkező! – mondom, mire ő megkérdi:
– Talán vár valakit?
Bólintok rá, mert nem akarom az igazat mondani, hogy magamat vá-

rom. Elborul a tekintete, és mélyet sóhajt: 
– Uram, nem jár már erre régen hajó. Autóbusz van helyette. Sietős 

lett az emberek élete, nézze csak, most kanyarodik éppen a térre...  
Riadtan kapom arra a fejem, megérkezett a rijekai busz, és máris indul 

tovább Vinodol felé. Nincs többé hajó! Úgy érzem, mintha elvesztettem 
volna valamit. Valami nagyon szépet. Nem is a hajót, hanem a legszebb 
darabot az életembők. Az ifjúságot. 

A hajó

Út menti keresztek

ILLéS Sándor, 1993
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236. „Herégyi” Tóth András tanyája. 
– Tóth András módos gazda és neje, Ökrész 
Anna házasságuk során úgy határoztak, hogy 
hat gyermekük közül azoknak, akik tovább 
szeretnének tanulni, ezt lehetővé teszik, akik 
pedig a föld mellett akarnak maradni, azok-
nak gazdálkodás céljából szállást építenek. A 
tervek szerint ez alól kivételt képezett a teo-
lógiát fejezett legfiatalabb gyerek, Imre (sz. 
1899.), ő azonban, még mielőtt pappá szen-
telték volna, kivetkőzött, és maga is a földet 
választotta.

1922-ben Imre is, a Romániából hozott 
feleségével, Nagy Veronával birtokba vehetett 
egy újonnan épült szállást, akárcsak a többi 
fiútestvér. A lakóépület elején egy 5m x 5m-
es padlós szoba húzódott, mögötte a cement-
platnis konyha, majd még egy kisebb konyha 
és a kamra. A felsorolt helyiségek mellett volt 
az ámbitusfával szegélyezett gang, majd annak 
folytatásában a béreslakás, az istálló, a maga-
zin, ahol a kukoricát morzsolták és a fészer. 

Az udvar hátsó részében épült meg a disznóól 
rajta hambárral, mellette pedig egy marhaka-
rám, amit a család „akólnak” nevezett. 

Tóthék nagy hangsúlyt fektettek a jószágte-
nyésztésre, ezért a szálláson mindig tartózko-
dott egy béres és egy fejős is.  A jó gazdálko-
dásnak és szorgalmuknak köszönhetően pár 
év múlva a termés jövedelméből a faluban is 
vásároltak maguknak házat.

Imrét magyar időben kinevezték községi 
bírónak. Sajnos tevékenysége nem volt hosszú 
életű, mert 1944-ben több temerini polgár-
társával együtt ő is a partizánterror áldozata 
lett. Gyermekei ekkor még kicsik voltak, Pál 
tizennégy, Anna pedig mindössze nyolcéves. 
Falusi házukat államosították, a földjükből is 

csak három-három holdat hagytak meg gye-
rekenként, valamint a tanyát. 

Imre személyiségét István nevezetű béres 
gyásza tükrözi legjobban, aki annyira szerette 
gazdáját, hogy élete vé-
géig feketében járt.   

Az alábbi interjút 
Morvai László 2001-ben 
készítette az áldozat lá-
nyával, Bankoné Tóth 
Annával. „Apám, Tóth 
Imre iskolázott ember 
volt, hittudományi ta-
nulmányait Kalocsán 
végezte, de nem lett 
fölszentelve pappá. 
Három évig Temerin 
bírája volt, ez volt a 
„főbűne”, 1944-ben 
kivégezték. Ezért háborús bűnösnek nyilvá-
nították, s mint ilyentől, ami csak a nevén 
volt, mindent elkoboztak tőle/tőlünk. Apám 

nem volt háborús 
bűnös, és sohasem 
érezte magát an-
nak. Ő hozta létre az 
Aranykalászos Me-
zőgazdasági Iskolát, 
hogy a temerini pa-
rasztok, földművelők 
tudását gazdagítsa. 
1947-ben Kasza J. a 
földet vette el tőlünk. 
Summa summárum: 
42 hold földet, ennek 
a Kossuth Lajos ut-
cai háznak a felét és 
még egy negyed há-
zat vettek el tőlünk, 
amit kataszteri par-
cellaszámokkal is 
tudunk igazolni. A 

tanyát nem konfiskálták, sem a hozzá tar-
tozó, megengedett nagyságú szántóföldet.” 

(Megcsonkítva, ki-
semmizve, megalázva, 
Temerini Újság, 2001. 
február 8.)   

Lányuk, Anna férj-
hez ment, Pál pedig 
édesapja tanyájára ke-
rékpáron a Majoros-ta-
nyáról (156. sz. tanya) 
hozott feleségnek valót, 
ahol 1960-ig édesany-
jával közösen, majd an-
nak elhunyta után egye-
dül gazdálkodott.  

Pál a saját földje mellett árendált is, jószágle-
geltetés céljából pedig a szövetkezettől kiváltotta 
édesapja elkonfiskált Jegricska-parti akácosát. 
Kezdetben fogadtak legeltető gyereket, később 
pedig idősebb lányuk, Magdolna vigyázott a jó-
szágokra.

Télen a környező tanyalakók összejártak 
kártyázni, bandázni. Voltak zenés mulatságok 
is, melyeken leginkább Morvai Albert tamburált, 
Moisko Imre pedig harmonikázott. 

„Télen a túllabarai Hegedűs tanyára is 
eljártunk bandázni. Amikor a Nagybara be-
fagyott, gyalog mentünk át rajta. A férfiak 
egyik kezében viharlámpa volt, a másikban 
pedig bot, amivel a jeget tapogatták maguk 
előtt. Nagyon kellett vigyázni, mert megesett, 
hogy valaki előzőleg léket vágott rajta, hogy 
letehesse a hálót.” 

(Kókainé Tóth Magdolna)
A család 1970-ig lakott a tanyán. Még mi-

előtt fiatalabb lányuk, Erzsébet iskolaköteles 
lett volna, házat vásároltak a faluban, ahol a 
csupasz udvart a tanyáról elhozott gazdasági 
épületek újraállításával tették gazdálkodásra 
alkalmassá. 

Pál ezt követően a faluban gazdálkodott, de 
igazából sohasem tudta megszokni a városias 
életet. Amíg az egészsége megengedte, szinte 
naponta kijárt egykori birtokára „körülnézni”. 
A tanya megüresedett lakóépületét a családja a 
közelmúltban újította föl.  

Adatközlők: Bankoné Tóth Anna, sz. 1936, 
Kókainé Tóth Magdolna, sz. 1957., Zséliné Tóth 
Erzsébet, sz. 1963. 

(Folytatjuk)
ÁDÁm István

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-38.)

Kisemmizve, megalázva
Fehér-árok határrész tanyái

A tárgyalt tanya helyszínrajza

Tóth Pál Putkó nevű lovával. A szekéren lánya, Erzsike, 
a zsákokban a darálnivaló kukorica.

„Ott, ahol zúg az a négy folyó”

ötnapos nyári barangolás 
Erdélyben és a székelyek 
szent hegyén, a Hargitán. 

Telefonszám: 063/84-83-070
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MEGEMLÉKEZÉS
Június 26-án lesz 10 éve, 
hogy szeretett nagyapánk, 
apósom nincs többé közöt-
tünk

PÁSZTOR Károly 
(1950–2012)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még, 
hiszen hazánk 
nekünk a végtelenség.

Szeretettel emlékezik rád 
menyed és unokáid

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

MEGEMLÉKEZÉS

ZELEnKa Zsuzsanna 
(1949–2022. 6. 19.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS

„Séta az élet semmi más. Nincs érkezés, csak indulás.
Az út rögös és nehéz, de boldogulsz, ha nem félsz.
De soha ne feledd: Egyszer véget ér a sétatér, 
a szív kialszik, az élet véget ér.”

Az 55 éves osztálytalálkozó alkalmából 
tisztelettel emlékezünk elhunyt

hitoktatóinkra

osztályfőnökeinkre

tanárainkra

diáktársainkra

Emléketeket őrizzük!

az 1967-ben végzett 
8. a, b és c osztály tanulói

miserend
24-én, pénteken, Jézus 
Szentséges Szíve főünne-
pe 8 ó.: Egy szándékra.
25-én, szombaton, Bol-
dogságos Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve, 8 ó.: A hét 
folyamán elhunytakért; 
valamint: †Giric Terézija, 
Giricz, Varga és Bunyik 
nagyszülőkért; Kókai Imre 
Általános Iskola 1967-ben 
végzett osztályok elhunyt 
diákjai, tanárai, osztály-
főnökei és hitoktatói; †Il-
lés Ferenc, Tóth Margit, 
Illés, Tót és Samu család 
elhunytjaiért.
26-án, évközi 13. va-
sárnap Telepen, 7 ó.: Né-
pért; Plébániatemplomban 
8.30 ó.:Egy szándékra; 10 
ó: Hálából (A 10. házas-
sági évfordulót ünneplők 
megáldása).
27-én, hétfőn 8 ó: Szabad 
a szándék.
28-án, kedden 8 ó: † 
Štuban Franjo.
29-én, szerdán  Szent Pé-
ter és Pál apostolok fő-
ünnepe, Telepen 8 ó: † 
Vécsi Pál és elh. szüleiért; 
Plébániatemploban 10 ó.: 
Népért.
30-án, csütörtökön, 19 ó.: 
† Sarok János, a szentmi-
se után egy órás szentség-
imádás.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy 
nincs közöttünk drága ma-
mánk

MÉSZÁROS 
BaLÁZS Rózsa 

(1943–2018)

Nem múlnak el ők,
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Emlékét őrzik szerettei: 
antal, Ibolya, Martina, 

László, Dorka, Hermina, 
Róbert és Dorina

MEGEMLÉKEZÉS
„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

A 35 éves osztálytalálkozó alkalmából ezúton 
emlékezünk azokra, akik már nincsenek velünk.

nEMES Borbála

TÓTH László

osztálytanítókra

MOLnÁR Ilona

PÉTER Mária

PÁSZTOR Katalin

osztályfőnökökre

BaRTOK Ervin

ELEK Tibor

BECKER Péter

FaRaGÓnÉ 
ZÉLITY Ottília

osztálytársakra

A Kókai Imre és a Petar Kočić Általános Iskola 
1987-ben végzett 8. a, b, c és d osztály tanulói

egyházközségi 
hírek

Az érdekes nyári táborok 
időpontjai megtalálhatók a 
hirdetőtáblán. A jánoshal-
mi ministránsok júl. 13–14 
közötti temerini találkozá-
sára tisztelettel kérjük, hogy 
azok, akiknek lehetőségük 
van fogadni egy-két minist-
ráns gyereket két éjszakára, 
jelezzék Csernyák Zsuzsanna 
kántornőnek. A szállásadók-
nak nincs egyéb kötelességük, 
ugyanis a gyerekeknek egész 
napos szervezett programja 
lesz.
Hagyományosan minden év-
ben Jézus Szentséges Szívét 
követő vasárnapok nagymi-
séin megáldjuk ünnepé-
lyesen az idén jubiláló 
házaspárokat. A 10. há-
zassági évfordulót ün-
neplőket jún. 26-án, a 
25. házassági évfordulót 
ünneplőket júl. 3-án, a 
40-50-60. házassági év-
fordulójukat ünneplőket 
pedig júl. 10-én áldjuk meg a 
nagymisén. Lelki előkészület 
számukra előző szombat 19 
óra a plébánián.
Gyermekeik hitéért imád-
kozó édesanyák Szent mó-
nika közössége a hónap 
végi imaóráját csütörtö-
kön (jún. 30-án) tartja 18 
órai kezdettel. Szeretettel 
várnak minden édesanyát.
Ferenc pápa kérésére a 

temerini egyházközség is 
csatlakozik a nagyszülők 
és idősek világnapja al-
kalmához. Temerinben 
július 31-én a 10 órai 
szentmisére várjuk az 
időseket és a nagyszülő-
ket unokáikkal együtt. A 
találkozó célja, hogy közelebb 
hozza egymáshoz az idős és a 
fiatal nemzedéket. A plébánia 
Caritas-csoport tagjai igény 
esetén autókkal segítenek az 
időseknek eljutni erre a szent-
misére. Az erre való igényt a 
063/385-261 mobil számra 
lehet jelezni.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, 

aki 6 éve hiányzik az életünkből

BOZSÓKI Ferenc 
(1938–2016)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Ma három éve annak a szo-
morú napnak, amikor sze-
retett férjem, édesapánk, 
dedánk, apósunk örökre itt 
hagyott bennünket

GOMBÁR József 
(1948–2019)

Ha könnycsepp gördül 
végig arcunkon azért van, 
mert hiányzol nagyon!

Hiányod pótolhatatlan!

Szép emléked megőrzi 
feleséged, lányaid: 

Erika, Edit és Elvira 
családjaikkal
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Nővéremtől

ZELEnKa Zsuzsannától 
(1949–2022)

„Amikor Isten látta, hogy az út hosszú, 
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, 
átölelt és mondta: Gyere haza!”

Emlékét megőrzi öccse, Zoli

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve lesz 26-
án, hogy nem vagy köz-
tünk

KÁLMÁn Szilveszter 
(1974–2021)

Az élet megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér 
egy életen át.

Emléked őrzi bátyád, 
Józsi, ángyod, Bori és 

családjuk: Joci, 
Brigi és Roland

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

szeretett fiam nincs köztünk

KÁLMÁn Szilveszter 
(1974–2021)

Az élet csendben 
megy tovább, de a fájó 
emlék elkísér egy életen át. 
Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emlékét szívében őrzi 
édesanyád, Erzsébet

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat éve, hogy nél-
küled élünk drága gyerme-
künk

RAKIĆ Dániel 
(1982–2016)

Nyugszik a hajnal, 
pihen a táj, nem tudunk 
aludni, valami fáj.

Téged keresünk, utánad 
vágyunk, mert nem 
hiányzott senki úgy 
ezen a világon.

Azóta könnyek között 
járjuk a temetőt. 
Hiába, a néma szív 
nem felel. 
Minden fájó gondolatunk 
a fejfánál mondjuk el.

Megérteni ezt csak 
az tudja, kinek gyermekét 
sírhalom takarja.

Örökké gyászoló anya, 
tata és testvéred, Viki

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

itt hagytál bennünket

JÁnOSI József 
(1952–2022)

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.

Szerető húgod, 
Margitka, sógorod, 
Misi családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve nincs közöttünk

GIRICZ Terézia 
(1934–2012)

Az évek gyorsan múlnak, de a te szereteted szívünkben 
örökké megmarad. Feledni téged soha nem fogunk.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy örökre itt hagyott bennünket 

szeretett keresztapám, nagybátyánk

JÁnOSI József 
(1952–2022)

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

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

Emléked őrzi keresztfiad, Gábor, Miléna, 
Daniella, annamária és Gabriella

MEGEMLÉKEZÉS

KaLMÁR Imre 
(1937–2002)

KaLMÁRnÉ 
KOMISZÁR Ilona 

(1947–2021)

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, 
akik 20 éve, illetve 6 hónapja nincsenek közöttünk

Hiányoztok nagyon a mindennapokból, 
az ünnepekből, az életünkből… 
de velünk éltek az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve és soha nem feledve.

Az élet elmúlik, de akiket szerettünk, 
azokra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
A jó Isten őrködjön álmaitok felett, 
mi pedig fájó szívünkben őrizzük emlékeiteket.

Szerető lányotok, Ildi, vejetek, Sanyi, 
unokáitok: Vivi és alen

MEGEMLÉKEZÉS

BECKER Péter 

† 1983. július 9.

FaRaGÓnÉ ZÉLITY Ottilia 

† 2009. április 20.

Osztálytalálkozónk alkalmából emlékezünk azokra, 
akik nincsenek már közöttünk

„Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmatokat nem zavarja senki.
Életetek elszállt, mint a virágillat, 
de emléketek ragyog, mint a fényes csillag.

a Kókai Imre Általános Iskola 1987-ben végzett 8. a 
osztálya, a tanító néni, az osztályfőnök és az osztálytársak
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LaBDaRÚGÁS
Újvidéki városi liga

SIRIG–BAČKA (Begecs) 3:1
Megszerezték a bajnoki cí-

met a szőregi labdarúgók, akik 
egy év szünet után visszatérnek 
az Úvidéki Ligába, ahonnan ta-
valy estek ki. A szőregiek és a 

begecsiek találkozója az első 
helyről döntött, és mivel a haza-
iak arattak győzelmet, bebizto-
sították a titulust. Az utolsó for-
duló előtt hét ponttal megelőzik 
a második Bačkát. A Sirig mind-
össze két vereséget szenvedett 
el a bajnokságban, a gólaránya 
107:9. Az utolsó fordulót ezen a 
hétvégén rendezik az Újvidéki vá-
rosi ligában.

APRóHIRDETéSEK
• Kis- és nagy téglát keresek megvétel-
re, 4000–5000 darabig. Telefonszám: 
063/8-327-097.
• Jó állapotban levő 4 méteres pléh 
ladik eladó. Telefon: 063/15-94-094.
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi 
Sándor utca 113-ban. A ház 260 m2-es, 
a telek 1500 m2. Telefonszám: 060/33-
03-344.
• Temerin központjában ház eladó. 
Adaptációra vagy bontásra. Ára 
26500 euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Nép-
front utca 197-ben, bejegyzett, a telek 
nagysága 680 m2. Ára: 59 500 euró. 
Telefonszám: 060/33-0-33-44.
• Volkswagen kombit vennék bármi-
lyen állapotban, 1990-es kiadásútól ré-
gebbit. Fizetés készpénzzel, azonnal. 
Telefon: 060/71-61-312.

• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévéket, 
tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefonszám: 062/133-22-69.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak pa-
pírokkal. Telefonszám: 062/583-261 
(Gábor).
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Tel.: 069/40-74-944.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.

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!


