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A helyi turisztikai szervezet ké-
résére felhívjuk minden érdek-
lődő figyelmét, hogy a Vajda-
ság Vizei Közvállalattal (Vode 
Vojvodine JVP) együttműköd-
ve a Čigra nevű katamarán-
nal sétahajózást szerveznek 
a Jegricskán, melynek során 
a résztvevők hétvégenként a 
természeti park varázsában 
gyönyörködhetnek. Az indulás 
helye: a Jegricska-parti infor-
mációs központ a hídnál.
 A katamarán pénteken, szom-

baton és vasárnap tesz köruta-
kat a Nagybarán, július 8-tól 
kezdődően, idulási időpontok: 
16, 17 és 18 óra. Az utazás 60 
perces, a részvételi díj szemé-
lyenként: felnőttek: 280 RSD, 
gyerekek 15 éves korig és 
nyugdíjasok: 250 RSD.
Jelentkezni a 021/844-655-ös 
telefonszámon, a temturorg@
hotmail.com vagy személye-
sen az Újvidéki utca 352. sz. 
alatt lehet.
www.temerintourism.org.rs

Negyvenkettedik alkalommal gyűlnek össze az idén a térség 
képzőművészei a Hevér-tanyán. A TAKT már meghirdette az idei 
művésztelep jelentkezési pályázatát. Varga Valentin művészeti 
vezetőt az idei tábor részleteiről kérdeztük.

– A rétegek lesz a témája az idei TAKT képzőművészeti tábornak, 
amelyre július elsejéig várjuk a jelentkezéseket. Úgy határoztunk, 
hogy néhány év után ismét tíznaposra növeljük a művésztábor idő-
tartamát. A tapasztalat azt mutatja, hogy ennyi időre van szükségük 
az alkotóknak, hogy elkészüljenek a munkákkal, és megvalósítsák 
elképzeléseiket. 

Július 24-e és augusztus 3-a között népesítjük be a hagyományos 
helyszínt, a Hevér-tanyát. Már sokan jelezték részvételi szándékukat, 
és bízom benne, hogy az idén is népes lesz a művésztelep. Az a cé-
lunk, hogy a középiskolások, egyetemisták és a hivatásos művészek 
is együtt tudjanak alkotni. Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy 
belecsöppenni egy alkotói közegbe, ahol olyan tapasztalt alkotók 
is vannak, akik már bejártak egy utat a pályájukon nagyon sokat 
segít egy fiatal művész számára. Mások munkamódszereinek, hoz-
záállásának megfigyelése sokat segíthet a fiataloknak abban, hogy 
megtalálják a saját vizuális nyelvüket, és fejlesszék saját módszere-
iket. Nem mellékes az sem, hogy a helyszín egy olyan szabadságot 
és teret biztosít a fiataloknak, ami egyedülálló itt a környéken. A 
téma meghatározásának tekintetében arra törekszünk, hogy egy 
olyan fogalmat válasszunk, amely aktuális és rengeteg szemszög-
ből és módon megközelíthető. Ennek köszönhetően a fiatal alkotó 
könnyebben indulhat el a megvalósítás útján. 

T. D.

A Járekon hagyományosan megrendezett utcák közötti lab-
darúgó torna először lépte át a település keretét, mert felölelte 
az egész temerini községet. A szervező a One Team Labdarúgó 
Iskola volt a temerini önkormányzat és több mint 20 helyi üzlet-
ember támogatásával. A meccseken befolyt több mint 200 ezer 
dináros összeget a temerini csapat is humanitárius célra, egy 
leánygyermek gyógykezelésére ajánlotta fel.

 A temerini fiúk vasárnap remekeltek a tornán. A 16 csapatból 
csoportelsőként jutottak el az elődöntőig. A döntőben 3:1-es 
eredményt értek el Paska Balázs mesterhármasával, aki a torna 
gólkirálya lett, a legjobb játékosa pedig Illés Dominik. A pálya 
széléről teltházas tömeg kisérte figyelemmel a mérkőzéseket és 
egy emberként szurkolt a temerini csapatnak. A három dobogós 
csapat együtt ünnepelte meg az eredményt. A múlt héten egyébként 
a temerini fiúk egy másik, Csantavéren rendezett bajnokságot is 
megnyertek, amely vajdasági szintű torna volt. A legjobb kapus 
ott a temerini Füstös Endre lett.

A művésztelep témája az idén: A RÉTEGEK

Remekeltek az utcák tornáján

A győztes csapat tagjai, balról jobbra: Füstös Endre, Bakos Tibor, 
Illés Dominik, Pethő Loren, Paska Tamás, Mladen Zec polgarmester, 
Paska Balázs, Illés Róbert, Dujmovics Róbert, Gyuráki Lehel.

42. TAKT tábor Csónakázás a Jegricskán

E számunk melléklete a TAKT tájékoztató 17. száma

D. R.
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– Én úgy gondolom, hogy minden ember-
nek örömet és megelégedést jelent, amikor el-
ismerik a munkáját. Természetesen nekem is 
nagyon jól esett, hogy a magyar kormány, illet-
ve Áder János államfő felfigyelt a tevékenység-
re, amit eddig végeztem – mondta lapunknak 
Miavecz Béla.

– A nagykövetség értesített a kitüntetésről. 
Természetesen elfogadtam a rangos elismerést, 
amit a szabadságharcra való megemlékezés al-
kalmából ítéltek oda, átadására az elmúlt héten 
került sor. Az érdemkeresztet elsősorban azért 
kaptam, mert ötletgazdája voltam az Újvidéken 
felépült Európa Kollégiumnak, ahol négyszáz 
magyar egyetemistának biztosítunk ellátást. 

• Milyen út vezetett az Európa Kol-
légium ötletének megfogalmazásától a 
megvalósításig?

– Abban az időben a Vajdasági Magyar Szö-
vetség Dél-bácskai körzeti szervezetének elnöke 
voltam, ahol először az elnökségi ülésen vetettük 
fel a kollégium megvalósításának ötletét. Egyhan-
gúlag támogatták az ötletemet, de nem nagyon 
hittek a megvalósulásában. Kétségesnek tartották, 
hogy Szerbiában kizárólag magyaroknak épüljön 
egy egyetemista otthon. Én viszont hittem ben-
ne. Egy belső indíttatás volt ez, hogy meg kelle-
ne valósítani. Az járt a fejemben, hogy amikor 
én egyetemre jártam, mennyire sajnáltam, hogy 
nem ismertük egymást a magyar egyetemistákkal. 
Amikor a körzetben jóváhagyták az ötletemet, 
Szabadkára is felterjesztettük azt. Két elnökségen 
is előálltam a javaslattal. Szabadka akkori polgár-
mestere úgy fogalmazott, hogy ilyen létesítményre 
nem Újvidéken, hanem sokkal inkább Szabadkán 
lenne szükség. Nem engedtem figyelmen kívül 
hagyni, hogy Újvidék a valódi egyetemi város, 
és kitartottam az ötletem mellett. Mindeközben 
annak is a tudatában voltam, hogy ha jóvá is hagy-
ják az indítványozást, akkor is elengedhetetlen, 
hogy megfelelő helyet találjunk a létesítménynek. 
Láttam, hogy a telepi katolikus templom mek-
kora, tulajdonképpen kihasználatlan telekkel 
rendelkezik, ahogyan a református templom is. 
Beszéltem Botos Elemér püspök úrral, aki haj-

landó volt a szóban forgó telket átengedni az 
Európa Alapítványnak. Közben a katolikus egy-
házzal is megkezdtük a tárgyalásokat. Pénzes 
János püspök úr úgyszintén pozitívan fogadta a 
kezdeményezést. Készségesen fogadott, és igen-
csak vevő volt az ötletre. Azonnal megkért, hogy 
készítsük elő az ajándékozási szerződést, és közel 
egy hold telket ajándé-
kozott az egyház az Eu-
rópa Alapítványnak. Így 
haladtunk előre. Közben 
Szabadkán is elfogadták 
a kezdeményezést, és 
nekiláthattunk a valódi 
munkának. Az első 100 
ezer eurót Magyarország 
kormányától kaptuk a 
tervdokumentáció elő-
készítésére. Időközben 
a Tartományi Kormány is 
további 5, majd még egy 
millió euróval támogatta 
a létesítményt és annak 
berendezését. Tíz év telt 
el az ötlet megfogalma-
zásától a létesmítmény 
átadásáig. Így történt, 
hogy mára több mint 
hétezer négyzetméter és 
az utólagosan kialakított 
padlástér is a hallgatók 
rendelkezésére áll. Ha 
szubjektív vagyok és elérzékenyülök, akkor ál-
lítom, hogy a világ legszebb egyetemista otthona 
épült fel Újvidéken, de ha objektíven fogalmazok, 
akkor azt mondanám, hogy a világ egyik legszebb 
egyetemista otthona ma az Európa Kollégium. Egy 
vajdasági magyar csoda, ami nagyon jó kezekbe 
került. Snejder Sára Ildikó igazgatónő kitűnően 
vezeti a létesítményt. Örömmel állíthatom, hogy 
az intézmény fantasztikusan működik. Jól felsze-
relt, színvonalas ellátást, tanulási, szórakozási és 
kulturális lehetőségeket kínál a hallgatóknak.

• Mit jelent egy ilyen rangos elisme-
rés a kitüntetett számára?

– Az elismerés annak a 
bizonyítéka, hogy ha az em-
bernek van jó ötlete, akkor 
amellett ki kell állnia. Miu-
tán átvettem az elismerést, 
rengeteg hívást és üzenetet 
kaptam. Nagyon jólesett, 
hogy ilyen sokan kifejezték 
a jókívánságukat. Számom-
ra ez a kitüntetés másod-
rendű ahhoz képest, hogy 
engem mindenekelőtt elis-

mert az én vajdasági magyar közösségem. El 
tudtam a közösséggel fogadtatni ezt a javasla-
tot, meg tudtam szerezni a telket, és a VMSZ 
teljes vállszélességgel, Pásztor elnök úrral az 
élen kiemelten fontosnak tartotta ezt az ügyet. 
Minden vajdasági magyarnak, akinek lehető-
sége van, hogy megvalósítsa az ötleteit, azt ta-
nácsolhatom, hogy ne féljen a jó javaslatoktól, 
mert a közösség minden jó ötletet támogatni 
fog. Persze az út nem könnyű, de nem szabad 
feladni, nem lehet egy javaslathoz úgy hozzááll-
ni, hogy nem is foglalkozok vele, mert úgysem 
lesz belőle semmi. Én gyerekként is azt láttam, 
hogy a szüleim, nagyszüleim mindig nagyon 

szorgalmasak voltak. Értelmiségi, iparos és 
mezőgazdász családból származom, és láttam 
azt, hogy hogyan kell termelni és gyarapodni. 
Ebből építkeztem, hogy alkothassak a közös-
ségem javára. Úgy éreztem, hogy ha lehetősé-
gem van rá, hogy segítsem a közösségemet, 
akkor én azt meg fogom tenni. Azok az em-
berek zavarnak, akik esélyt kapnak valamire, 
de úgy állnak a dolgokhoz, hogy nem érdemes 
foglalkozni velük. Sosem tudtam megérteni 
azokat, akik nem látták meg a lehetőségeket 
vagy elmentek mellettük. Örülök annak, hogy 
a fiatalok, akik folytatják az általunk megkez-
dett munkát nagyon szakavatottan látják el a 
feladatokat, és azt látom, hogy élnek a lehe-
tőségekkel. Így biztos vagyok benne, hogy a 
jövő is biztosítva van.

• Nyugdíjasként hogyan telnek a nap-
jai? 

– Nagyon gyorsan. A három gyermekem 
mellett a három unokám jelenti számomra a 
jövőt. Aktív vagyok, és nyugdíjasként ugyan, de 
folytatom a munkámat. A szakmai tapasztalato-
kat továbbra is megosztom a közösséggel.

„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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A magyar állam Mgr. MiAvEcz Béla nyugalmazott jogászt és közjegyzőt a Magyar 
Arany Érdemkereszttel tüntette ki. A rangos elismerést a közösségért folytatott önzetlen 
tevékenységéért ítélték oda Temerin szülöttjének. Vele készült az alábbi beszélgetés.

Az Európa Kollégium ötletgazdája

MAGyAR áLLAMI KITüNTETéSBEN részesült több vajdasági 
személy, akik a közösségért végzett munkájukért odaítélt kitün-
tetéseket Palicson,  Zvonko Bogdan palicsi borászatában vehet-
ték át. A Magyar érdemrend Lovagkeresztje elismerést Klemm 
József, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-helyettese, 
a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának egyik 
társelnöke, valamint Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja vehette át, Miavecz 
Béla (balról a harmadik) nyugalmazott ügyvédet, a temerini 
községi bíróság korábbi elnökét Magyar Arany érdemkereszttel 
tüntették ki, Krizbai Hajnalka nyugalmazott tanító munkásságát 
pedig Magyar Ezüst érdemkereszttel jutalmazták.

T. D.
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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. 

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

Pénteken, röviddel éjfél előtt két személyautó ütközött hatal-
mas csattanással a Petőfi Sándor és a Rákóczi Ferenc utcák 
kereszteződésén. Szemtanúk elmondása szerint a vásártér 
irányából érkező és szabályosan közlekedő Daewoo sze-
mélygépkocsiba belerohant egy, a Rákóczi Ferenc utcából 
(mellékút) érkező Škoda Fabia karaván tipusú személyau-
tó. A Daewoo az ütközés következtében az útmenti árokban 
kötött ki. A balesetnek sérültje is van. Mindkét járművezető 
helybéli lakos.

A szóban forgó útkereszteződés, és a vele párhuzamos 
Nikola Pašić utca kereszteződése is a Petőfi Sándor utcá-
val a település két legveszélyesebb forgalmi csomópontja. 
Az északi irányból érkező járművek számára (pl. Szőreg, 
Szenttamás) ugyanis ezeken a pontokon megszűnik a főút, 
s erre csupán egyetlen forgalmi jelzőtábla hívja fel a vezetők 
figyelmét. Sokak szerint e kereszteződések előtt fekvőrend-
őrt kellene elhelyezni.

Újabb ütközéses baleset

V. Z.

Rendőrt vettek őrizetbe
A Belügyminisztérium belső ellenőrzési osztályának tagjai letartóz-

tatták S. S.-t (1998), az újvidéki rendőrkapitányság rendőrét, és S. M.-
et (2001) emberrablás elkövetésének gyanúja miatt. A gyanú szerint S. 
M. a hét végén elrabolt egy 22 éves fiatalembert, akit korábbról ismert. 
Áldozatát egy járeki szórakozóhelyre kényszerítette, ahol S. S. rendőr 
már várta őket. A gyanúsítottak kézzel, lábbal, bottal és pisztollyal több 
ütést mértek a sértettre, és nemlétező tartozás címén 400 eurót köve-
teltek tőle. Erről felvételt készítettek és elküldték a sértett barátnőjének. 
A gyanúsítottak ezután S. S. házának pincéjébe vitték az áldozatot. Ott 
megkötözték és folytatták bántalmazását. Mielőtt elengedték, megfenye-
gették arra az esetre, ha feljelentést tesz a rendőrségen. 

A gyanúsítottakat 48 órára őrizetbe vették, és feljelentést tettek elle-
nük az Újvidéki Főügyészségen. (TemInfo)

Lukács Imre vezetésével az Ugribugri óvodás néptánccsoport 
tagjai június utolsó szombatját az egykori téglagyár tövé-
ben fekvő Törteli-tanyán töltötték. A kiránduláson szabadtéri 
ügyességi játékokon vettek részt. A feladatok sok kacagással, 
vidámsággal jártak. A pihenés, lazítás percei sem teltek tétle-
nül, a homokozó, a többféle hinta, a függőágy is nagy sikert 
aratott. A tanyai állatok simogatása pedig különösen nagy él-
mény volt számukra.

Ugribugrik kirándulása
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A hét végén megtartott 35 éves osztálytalálkozó résztvevői. 
áLLNAK, BALRóL JoBBRA: Francia ágnes, Horváth Mária, 
Illés Róbert, Nagy Viktória, Füstös Róbert, Horváth Angéla, 
Batyáni László, Kelemen Gabriella, Csernák Zsolt, Simon An-
géla, Faragó Zsolt, Micsutka József, Majoros Tibor, Puskás Jó-
zsef, Kothai János, Kurcinák Zoltán, Szilák Edit, Urbán Rudolf, 
Gombár Zoltán, Samu Nándor, Simon Sándor, Faragó Erika, 

Morvai Tünde.
üLNEK: Majoros Izabella, Tóth Mária, Kövezsdi Renáta, Német 
ágnes, Gombár Gabriella, Rajda ágota, Bado Edit, Dömöndi 
Erika, Varga Eleonóra, Hajdzser Edit, Ballai Mónika, Szántai 
éva, Pásztor Mónika, Horváth Gabriella, Fekete Anasztázia.
GUGGoLNAK: Dusa Rudolf, Sára Zsolt, Futó Zoltán, Morvai 
Csaba, Pásztor Attila.

35 éves osztálytalálkozó

Temerinben nem túl nehéz kitalálni, mi rejlik az egyébként értelmet-
len tüled szó mögött. Hallhatunk még ma is ilyet: „Kitű hallottad ezt a 
szamárságot?” „Tëtüled!”

Az meg már kétségtelen, hogy a kifejezést ismeri az, aki vezetett már 
kapálóekét húzó lovat. Az öreg, tapasztalt ló tudta, mi a dolga: pontosan 
a sorköz közepén kell haladnia, különben az eke kivágja a kukoricát. 
A sor végén pedig be kell fordulnia az újabb sorközbe. A fiatalt és 
rakoncátlan lovat azonban vezetni kellett. Aki vezeti, – általában va-
lami suhanc – az oda áll jobbról vagy balról a ló fejéhez, megfogja a 
fejlőnek a zablát tartó szíját, s ha a ló jobbra vagy balra eltér a sor-
középtől, akkor az eke szarvát tartó személy kiad egy parancsot a 
vezetőnek, hogy tartsa a lovat magától távolabb, elfelé (tüled), vagy 
húzza közelebb (hozzád).

A minap Petőfi összes verseiben meglepetten olvastam, hogy ő is ezt 
a két szót használta a nem egyenes, hanem szédelgő járás kifejezésére. A 
Bánk bán első versszakának utolsó sorában találtam rájuk. Ebben má-
sodik Endre királyunkról szólva írja 

„...az Isten teremtette; 
Felesége tartotta az 
Ország gyeplőszárát, 

Őgyelgett is ám a szekér 
Majd tüled, majd hozzád.” 

Nem valószínű, hogy költőnk gyerekkorában kapálóekét húzó lovat 
vezetett, és eközben tanulta ezeket a kifejezéseket, valószínűbb, hogy szülő-
falujában, Kiskőrösön is közismertek voltak.

Az a kérdés merült fel bennem, honnan ismerheti a szó értelmét egy 
mai diák?

Úgy vagyunk az ilyen szavakkal, mint mondjuk az Ómagyar Mária-siralom-
ban olvashatók többségével is. Meg több néhai költőnk, írónk szavaival.

Lássunk e szavak közül is néhányat!
Adytól tanultam a szérű szót, mert ilyet odahaza nem használtunk már 

az én gyerekkoromban sem, de az 1895-beli apánk még emlékezett arra az 
időre, amikor Temerinben is volt ilyesmi, mégpedig a tízes évek elején alakult 
Temerini Torna Club (TTC, a mai TSK) futballpályáján túl, a vásártéren. 

Ady ezt írja A grófi szérűn című versében: 
„Nyár-éjszakán a grófi szérűn 

 Reccsen a deszka palánk  
S asztag városban pirosan  

Mordul az égre a láng.” 
Ady ezen versének néhány idézett sorában három, ma alig ismert 

szó is szerepel. Mi az a palánk? Deszka- vagy léckerítés. És az asztag? 
Kévékbe kötött, szabályos rendbe rakott gabonahalom. Nálunk ezt 
inkább csak kazalnak mondtuk, mint a szalma- és a szénakazalt.

A szérűt hosszabban kell magyarázni. Ez egy nagyobb, esetleg 
hektárnyit is kitevő sima, keményre döngölt száraz terület, ahol a 
cséplőgépek előtti időben kipergették a gabona kalászából a magot. 
Csépelték. (Mellesleg teszem föl a kérdést: vajon tudjuk-e, mikor 
jelent meg nálunk az első cséplőgép? És kié volt?)

 A kipergetés kétféle módon történt. Kisebb mennyiségben kézi 
erővel. Kellett hozzá egy cséphadaró, ami egy kb. másfél méter nagy-
ságú hosszabb, és egy kb. 50 cm-nyi rövidebb botból állt, amelyek 
egy mindössze néhány szemből álló láncdarabbal egymás végéhez 
voltak erősítve. Ez a cséphadaró. A hosszabb rész végét kézbe fogva 
a rövidebbel addig veregették a földre szétterített néhány kévényi 
gabona kalászos részét, amíg abból minden magszem kiverődött.

A másik „cséplési” mód a lóval történő nyomtatás volt. A kévé-
ket kioldották, és egynéhány méter sugarú körbe rakták kalásszal a 
kör központja felé forgatva. Általában két lovat egymás mellé kötve 
az azokat irányító személy beállt a kör közepébe, kezében a gyep-
lővel. A lovak a kalászokon addig jártak körbe-körbe, nyomtatva 
a kalászt, amíg abból a patáik alatt a gabonaszem ki nem pergett. 
Nyilván sokan ismerik azt a szólásmondást, hogy „Nyomtató lónak 
nem lehet bekötni a száját.” Azt jelenti, hogy például a cseresznyét 
szedő munkásnak, vagy a szüretelő napszámosnak szabad a gyü-
mölcsből eszegetnie, esetleg a disznót vágó munkásnak jóllaknia a 
végtermék valamelyikéből.

És biztos, hogy a mai kor iskolásai tudják, hogy mi a kalász? Vagy 
annak a szúrós része, a hegyes-szúrós toklász? Amely, ha beleszúró-
dik a ruha anyagába, nem lehet onnan kihúzni, mert csak bele felé 
tud mozdulni, és egyre jobban szúr.

Tüled, hozzád és társaik

MATUSKA Márton
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Házasságkötés

Rózsa Nikolett és Klajner Róbert
(2022. június 18-án kötöttek házasságot Kecskeméten)

A Kókai Imre általános Iskola 1967-ben végzett tanulói 
szombaton, június 25-én tartották 55 éves osztálytalálkozó-
jukat.
FELSő SoR, BALRóL JoBBRA: Csévári Imre, Ballai Lász-
ló, Balázs László, Kocsicska Imre, Varga Tibor, Bíró Katalin, 
Dujmovics László, Pacik Ferenc, Kubej ottó, Ökrész Nán-
dor, Pálinkás Ilona, Major Teréz, Faragó Mária, Góbor Lász-

ló, Varga László, Varga Sándor, Nagy Mihály, Uracs Károly.
üLNEK: Varga Sándor, Úri Mária, Laskai Benjamin tanár, 
Magyar Margit, Gara Klára, Novák Margit, Szilák Jolánka, 
Varga Somogyi Ilona, Bozóki Viktória, Nagy Borbála, Tóth 
István.
GUGGoLNAK: Bálint Rozália és Szabó Erzsébet.

55 éves osztálytalálkozó
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Mosolytenger 
Gyermekfesztivál zentán

Vasárnap 12. alkalommal rendezték meg Zentán a Mosolyten-
ger Gyermekfesztivált. A nagy meleg ellenére ezrekben mér-
hető számú résztvevő érkezett a rendezvényre. Temeriniek is 
szép számban voltak, becslés szerint legalább 20 kisgyerme-
kes temerini család is ott volt a hasznos és érdekes rendezvé-
nyen. Volt légvár, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, kirakodó-
vásár, különböző játékok és sok más érdekes program.
A civilek által kezdeményezett és magyarországi támogatás-
sal működő rendezvény célja felhívni a szülők figyelmét arra: 
milyen fontos a gyermekeikkel minőségi időt eltölteni. A részt-
vevő gyerekeknek a játékokban ügyességet és odafigyelést 
kellett mutatniuk, és csak miután ezt teljesítették léphettek to-
vább, juthattak el a játékok egy „magasabb szintjére”. és nem 
úgy, hogy a szülők előre jegyet váltottak nekik.

(–)
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– Tisztán emlékszem, 
hogy mennyire szerettem az 
első osztályt. Az óvoda után él-
veztem, hogy végre iskolás le-
hetek és iskolapadba ülhetek 
– emlékezik vissza Regina. 

– Később persze lankadt 
a lelkesedés, de egyes dol-
gokkal továbbra is szívesen 
foglalkoztam. A házi felada-
tok elvégzése nem tartozott a 
kedvenceim közé, sokszor ne-
hezemre is esett, de azért min-
dig megcsináltam. Igazán szép 
pillanatokkal gazdagodtam a 
nyolc év alatt, és sok minden 
hiányozni fog. Ugyanakkor iz-
gatottan várom az újabb kihí-
vásokat, és azért akad olyasmi 
is, amit jó lesz magam mögött 
hagyni. Nekem minden osztály közül a nyolcadik 
volt a legszebb. Úgy érzem, hogy mostanra minden 
a helyére került. Az osztályunkban néha akadtak 
konfliktusok is, de megszoktuk egymást, és a ta-
nárokkal is jól összebarátkoztunk.

• A nyolc év alatt számos területen je-
leskedtél.

– Igazából nem szerettem volna mindenben 
részt venni. Édesanyám sokat győzködött arról, 
hogy ne akarjak olyan lenni, mint ő annak ide-
jén. Óva intett engem attól, hogy ne foglalkozzak 
olyasmivel, ami nem érdekel igazán. Így végül csak 
azokból a tantárgyakból jártam versenyekre, ame-
lyek a tanításon kívül is érdekeltek. Törekedtem 
rá, hogy azt csináljam, amit szeretek, ezáltal sokat 
fejlődhettem. Számomra nem a helyezések és az 
eredmények voltak a mérvadóak, sokkal inkább 
az, hogy mindig tanuljak valami újat, amivel gaz-
dagabb lehetek. Sosem ábrándoztam arról, hogy 
egyszer a nemzedék diákja legyek. Nem tűztem ki 
célul magam elé. Ez a téma egyes diáktársaimat 
már ötödik osztálytól foglalkoztatta, de én nem 
vágytam rá, véletlenül alakult így. Természete-
sen jólesik az elismerés, és örülök is neki. Hogy 
végül mégis engem hívtak fel a színpadra mint a 
generáció legjobbját, annak köszönhető, hogy a 
köztársasági magyar nyelvi versenyen első helye-
zést értem el.

• Hogy emlékszel vissza a versenyekre, 
amelyeken részt vettél?

– Nekem is voltak kudarcélményeim, nem 

is kevés. Sok minden érdekel, 
ezért több versenyen is részt 
vettem minden évben. Volt 
olyan, hogy szinte egyikből 
sem értem el helyezést, és ez 
rosszul esett, mert az ember 
szereti az elismerést, és min-
dig szeretne eredményt lát-
ni. Nyolcadikban is több ver-
senyre neveztem be, de csak 
a magyar versenyen értem 
el eredményt, ott viszont na-
gyon sikeres voltam. Érdekes, 
hogy ebből a tantárgyból nem 
is akartam versenyre menni, 
mert túl könnyűnek tartottam, 
és nem láttam benne kihívást. 
A magyartanárnő, aki az osz-
tályfőnököm is egyben rábe-
szélt, hogy mégis nevezzek be, 

én pedig hallgattam rá. Örülök, hogy így alakult, 
mert jólesik a siker. Úgy voltam vele, hogy a 
legjobb tudásom szerint elvégzem a feladatokat, 
és végül igen jól éreztem magam a körzeti, és 
a köztársasági versenyen is. Sok új emberrel 
ismerkedtem meg és új barátokat szereztem. 
Itt szabadultam fel igazán. Nem akartam elhin-
ni, hogy első lettem, mert azelőtt legfeljebb a 
második helyezést sikerült elérnem. Mindig azt 
éreztem, hogy csak egy hajszál választ el attól, 
hogy a legjobb legyek. Ezért nagyon jó érzés volt 
megtapasztalni, hogy végre tényleg én lettem a 
legjobb. Ami a kudarcokat illeti, igyekeztem 
túltenni magam rajtuk, és azokból is levonni 
a következtetéseket. Ezeket is ösztönzően él-
tem meg, megfigyeltem, hogy miből, és milyen 
területen kell még fejlődnöm. Mindig örülök, 
amikor magamtól jövök rá ilyen dolgokra, mint 
például arra, hogy valóban építkezni lehet a 
kudarcokból. Ez jó érzés, mert a következő 
alkalommal már tapasztaltabban látok neki a 
feladatnak.

• Milyen kihívásokkal szembesül-
tél?

– Számomra az ötödik tartogatta a leg-
több kihívást. A tantárgyakkal, a tanárokkal 
való megismerkedés mellett új környezetbe 
is csöppentem. A telepi épületből a központi 
iskolába kerülve számos újdonsággal szem-
besültem. Elsősorban az osztályközösségbe 
való beilleszkedés volt nehéz, és talán ebből 

Aki szereti a kihívásokat
Zakinszky Reginával, a nemzedék diákjával beszélgettünk

az évből van a legtöbb kellemetlen emlé-
kem is, amik mára már persze eltörpültek. A 
stréber minősítés is engem illetett egy ideig. 
Sokat sírtam miatta, de örülök annak, hogy 
végül elfogadtak az osztálytársaim. Mosta-
nában már egyre ritkábban kaptam csípős 
megjegyzéseket. Anyukám szerint nagyon jól 
kezeltem ezeket a helyzeteket, és viszonylag 
könnyen túltettem magam az egészen. Ez is 
egy tapasztalat volt számomra. Megtanultam, 
hogy az ilyen helyzeteket hogyan kell kezel-
ni. Már nem is emlékszem rá, hogy miért és 
hogyan maradt abba az egész. Szeptembertől 
az osztály és a diáktársak is hiányozni fognak 
még akkor is, ha nem volt mindig minden 
oly mesebeli. De hiányozni fog a megszo-
kott társaság.

• Melyik iskolában folytatod a ta-
nulmányaidat?

– A pályaválasztás gondolata már hato-
dikban és hetedikben foglalkoztatott. Sokat 
rágódtam a témán, folyamatosan változtattam 
a döntésemet. Végül a Kosztolányi Dezső Te-
hetséggondozó Gimnázium mellett döntöttem, 
ahová német szakra felvételiztem. Úgy látom, 
hogy a nyelveket jól kell ismerni ahhoz, hogy 
később megálljuk a helyünket az életben, ezért 
döntöttem emellett az iskola mellett. Sokan azt 
gondolják, hogy némettanárnő vagy fordító lesz 
belőlem, de nekem nem ez a célom. Biológia 
egyetemre szeretnék járni később, vagy sportra. 
Vonzanak a kutatások is, mondjuk óceánkuta-
tóként el tudnám képzelni magam a jövőben, 
amihez szintén kelleni fog az idegen nyelvek 
ismerete. Szóval szerintem jól döntöttem. Iz-
gatottan várom az új kihívásokat.

TÓTH Dianna

A nyolcadikosok ünnepélyes ballagásán idén zAKiNSzKy Regina vehette át a nem-
zedék legjobbjának járó díjat. A ballagó diák nyolc évig tartó fáradhatatlan munká-
jával, szorgalmával és kimagasló eredményeivel érdemelte ki az elismerést. Regina 
érdeklődő természete miatt több alkalommal is kitűnt diáktársai közül általános 
iskolás évei alatt. Nem riadt meg a kihívásoktól sem, és ha valami igazán érdekel-
te, nem sajnálta ráfordítani szabadidejét. A nemzedék legjobbja nem hivalkodik az 
eredményeivel. Két lábbal áll a földön, és mindent megtesz azért, hogy terveit, céljait 
elérje és megvalósítsa.

Szeretek olvasni, sportolok, zongorá-
zom, énekelek, sok időt töltök a testvére-
immel is, és mindemellett írni szoktam a 
szabadidőmben. Hatodikosként egy írással 
jelentkeztem a Jó Pajtás által meghirdetett 
pályázatra, Jusztika igazsága címmel. Eb-
ből az írásból később rovat lett. Két éven 
át minden héten írtam a Jó Pajtásba. olyan 
témákat dolgoztam fel, ami a mai serdülőket 
érdekli. Jusztika folyamatosan osztotta az 
igazságot a kamaszoknak. Azokról írtam, 
amit igazságtalanságnak tartottam, ami bán-
tott vagy aminek örültem, konfliktusokat, 
szerelmeket, barátságokat dolgoztam fel. 
A szerkesztő sokszor megdicsérte az írá-
saimat, ami nagyon jólesett. édesanyám és 
a nagymamám rendszeresen elolvasták az 
írásaimat, az ő véleményük is ösztönzően 
hatott. Egy e-mail címet is nyitottam, ahová 
az olvasók írhattak véleményt. Itt is kaptam 
visszajelzést, ezen felül a Jó Pajtásban töb-
ben is kifejtették, hogy szeretik olvasni az 
írásaimat. Most, miután fény derült, rá hogy 
én írtam a rovatot, sokan meglepődtek.

Zakinszky Regina a nemzedék 
diákjának kijáró oklevéllel
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kápolnában. Első állomáshelye Péterréve volt, 
ahol három hónapig maradt. Onnan Adára 
került, 1973 novemberétől 1974 márciusáig 
Gunarason és környékén működött önállóan, 
majd visszakerült Adára. 1977 őszén a főpász-
tor Szenttamásra helyezte, ahol negyvenkét évig 
szolgálta a híveket.

Péter atya nevéhez fűződik a helyi kistemplom 
elkerítése és fűtése, a teljes templom és a plébánia 
épületének szigetelése, a központi fűtés bevezeté-
se, a teljesen új templomtető, a padlófűtés, a nyolc 
új vitrázs, a felújított orgona, a templomkerítés, a 
Szentháromság-szobor áthelyezése és felújítása, a 
megújult templom előtti tér. A szenttamásiak apró 
termete ellenére lélekben erős és stabil emberként 
ismerik, aki törött karral, repedt kulcscsonttal is 
megtartotta a szentmiséket. Többször is baleset 
érte, az agyvérzést követően újra megtanult beszél-
ni, járni, örökmozgó ember volt és maradt. 

Jelenleg a szabadkai papi otthonban, a 
Jozefinumban tölti idős, a hétköznapi zajoktól 
mentes napjait, ahol sok időt szentel szeretett vi-
rágainak.

A Magyar Szó Hétvége mellékletében  
Paraczky László szerző Szeret minket az 

isten címmel megjelent írás alapján összeállította 
D

Szarvas Péter atya Temerinben született 
1939. február 3-án. Édesapja András, édesany-
ja Katalin. Öten voltak testvérek: Anna, Sándor, 
Borbála, Péter és Margit. A temerini templomud-
varban 1972. július 2-án egyszerre volt a pappá 
szentelése és az újmiséje is.

– 1964. augusztus elején döntöttem el, hogy 
pap leszek. Jelentkeztem a Paulinumba, de nem 
vettek fel. Azt mondták, küldjem el az irataimat, 
hátha más püspökségen felvesznek. Nem küldtem 
el az irataimat, hanem másnap újra felmentem 
Szabadkára. Marin Šemudvarac akkori igazgató 
két órán át minden tantárgyból alaposan kikér-
dezett, és tekintettel arra, hogy szinte minden kér-
désére tudtam felelni, azt mondta, szeptembertől 
„próbaidőre” felvesznek a nálam tíz évvel fiata-
labbak közé. De ha nem megy a tanulás, akkor 
elküldenek. 

– Nagyon szerettem az akkori plébánost, 
Vondra Gyula atyát, aki miután értesült a „sike-
res felvételiről”, a litánia után azonnal elmondta 
a híveknek, hogy hamarosan új kispap költözik 
Szabadkára. Nagy volt a meglepetés, amikor meg-
tudták az emberek, hogy az üvegesmesterből pap 
lesz. Nagyanyám a temerini plébánián volt szakács-
nő, és bár később elhagyta az állását, a plébániá-
val való szoros kapcsolat megmaradt, szülikével, 
ahogy én neveztem, sokat bejártam oda. Négyéves 
koromtól egészen huszonéves koromig rendsze-
resen ministráltam. Még télen, nagy hóban sem 
maradtam el a szentmiséről, hanem faklumpában 
minden vasárnap begyalogoltam a falu széléről, a 
Rákóczi utcából a templomba. 

Sokan tudják, hogy az atya fiatal korától rosz-
szul hall, idővel a hallása egyre romlott, ma pedig 
sajnos már hallókészülék segítségével sem tud 
kommunikálni. Ennek ellenére jól meg lehet ér-
tekezni vele mert szájról (is) olvas.

Szarvas atya a nyolcadik osztályt 1951/52-ben 
szerb nyelven fejezte be, majd Újvidékre került, 
ahol az üveges- és képkeretkészítő szakmában ipa-
ri tanuló, inas lett. 1957-ben Verbászon segédként 
kezdett dolgozni, de pár hónap után visszakerült 
Újvidékre, ahol bátyja, Sándor segítségével eleinte 
egy képkeretezőnél dolgozott. 1961-ben mester-
vizsgát tett, majd huszonegy évesen mint üvegező 
és üvegcsiszoló a ma is működő Alba vállalatban 
kapott munkát. Szerette a szakmáját, jól keresett, 
rengeteget utazott és dolgozott, bejárta csaknem 
egész Jugoszláviát. Papként sokat kamatoztatta ezt 
a szakmai tudását. A szenttamási templomban az 
összes ablakot megjavította, kicserélte. Amatőr-
ként sokat énekelt, színészkedett is.

– Miután az első évet befejeztem, bevo-
nultam katonának, de nem sokáig marad-
tam, ugyanis a katonaorvosok szerint is rossz 
volt a hallásom. Hazaküldtek. Beiratkoztam a 
Paulinum második osztályába, közben kértem 
az igazgatót, hogy adják ide a harmadik osztá-
lyos anyagot is, mert egy év alatt két osztályt sze-
retnék befejezni. Összejött a dolog, Šemudvarac 
igazgató pedig később elérte azt, hogy rendkívü-
li hallgatóként elküldjenek Zágrábba a teológi-
ára. Két év után kértem a teológia vezetőségét, 
hogy ismerjék el a diplomámat középiskolá-
nak, mert magas szakképesítésű üveges vol-
tam. Ez meg is történt. Így a hatodik szemesz-
terben diplomáztam. 
Kértem Zvekanović 
Mátyás akkori püs-
pököt – aki igencsak 
meglepődött, amikor 
meglátta a diplomát –, 
hogy Temerinben szen-
teljenek pappá. Közben 
agyvérzésben meghalt 
főtisztelendő Vondra 
Gyula atya, aki minden 
bizonnyal „fentről” is 
ügyelt rám, így 1971-
ben diakónussá, majd 
1972-ben pappá szen-
teltek – emlékezett visz-
sza Szarvas Péter atya. 

A felszentelés után 
egy hónapig maradt 
Temerinben, a telepi 

Szarvas atya jubileuma – A piacközben volt egy kisebb te-
rem, ahova a barátokkal biliárdozni 
jártunk. Egyik alkalommal úgy adó-
dott, hogy késő este hazakísértem egy 
lányt, akinek eléggé csúnya volt a sza-
vajárása. Útközben figyelmeztettem, 
hogy ne káromkodjon, mert csaknem 
az egész társaságom templombajáró, 
ráadásul ministrálok is. Azzal vá-
gott vissza, hogy: „Miért ne, hiszen te 
nem vagy pap!” Ezt válaszoltam neki: 
„Még nem vagyok, de lehetek.” Mind-
ez 1964-ben történt, és még abban az 
évben beiratkoztam a Paulinumba – 
mesélte Péter atya.

Szombaton különleges eseménynek lehetünk tanúi itt Temerinben. SzARvAS Péter 
atya 50 évvel ezelőtt azon a napon lett a plébániatemplom udvarában pappá szentelve. 
Péter atya szombaton 17 órától ünnepli aranymiséjét 10-20 pap jelenlétében. 16:10-
től rózsafüzért imádkozunk a papi hivatásért, majd 16:45-től a templomban megnéz-
hetjük az 50 évvel ezelőtti papszentelés rövid videóját. Szeretettel várunk minden 
kedves hívőt erre a különleges eseményre – olvasható a plébánia weboldalán.

Újmise a temerini templomudvarban 1972-ben. Balról jobb-
ra: Kopilović Andrija, Lukić Sándor, Szarvas Péter újmisés, 
Zvekanović Mátyás püspök, Sztrikovits János, a háttérben 
Mester Illés diakónus (Fotó: Szarvas Péter gyűjteményéből)

Szarvas Péter atya 
a szabadkai Jozefinumban
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237. Bognár Pál tanyája. – A tehetős 
Bognár család tanyája azon kevés szállások 
közé tartozik, amelyet a 3. katonai felmérés 
térképe (1869-1887) már név szerint jegyez: 
„Bognár Szl.” A közel kétszáz holdas nagy-
gazda birtokát a második világháború utáni 
kommunista rezsim eltulajdonította. Földje 
keleti részét, ma az úgynevezett Fácánost, a 
temerini vadászegyesület használja.  

Adatközlő: Mazić Zoran, sz. 1952

A BELSő TELEPíTéS céLjAiRA 
HASzNáLjáK fEL A KiSAjáTíToTT 

éS MEGRoNGáLT TANyAéPüLETEKET
„A kisajátítással és a földreformmal sok 

olyan mezőgazdasági épület (tanya) ment 
át a földalapba, amelyeket jelenleg nem 
lehet lakás céljaira felhasználni. Az ilyen 
épületeket nem oszthatnak ki sem az agrár-
érdekelteknek, sem pedig a belső telepesek-
nek. Így maradnak ezek az épületek teljesen 
kitéve a rongálódásnak és tönkremenésnek. 
Napról - napra meglazultak az épület téglái, 
tönkrement a kerítés, a cserepek és a többi 
épületanyag, amelyeket ilyen állapotukban 
is nagyszerűen fel lehet használni építke-
zések céljaira. A Vajdasági Végrehajtó Főbi-
zottság agrárügyi- és telepítési ügyosztálya 
a napokban rendeletet adott ki, amelyben 

véglegesen rendezik 
ezeknek a megrongált 
mezőgazdasági épüle-
teknek kérdését. A ren-
delet szerint ezeket a 
megrongált és lakás 
céljaira végleg alkal-
matlanná vált épüle-
teket szét kell bontani. 
Az így kapott építési 
anyagot a vajdaság-
ban létesítendő új te-
lepes falvak hivatalos 
épületek, egészségügyi 
otthonok, iskolák és a lehetőség szerint ma-
gánházak felépítésére vagy kijavítására 
használják fel, amelyek a népfelszabadító 
háború során megrongálódtak, vagy teljesen 
tönkrementek. Abban az esetben ha ezeket 
az épületanyagokat a Vajdaságban létesíten-
dő telepes falvak vagy magánházak felépíté-
se vagy kijavításra használják fel, akkor az 
új ház tulajdonosainak meg kell téríteniük 
az épületanyag árát. Hogy milyen épületeket 
lehet felhasználhatatlannak tekinteni, azt 
a kerületi népbizottságok állapítják majd 
meg a Vajdasági Végrehajtó Főbizottsággal 
egyetértésben. Az épületek szétbontását és 
az anyag felhasználását jóváhagyó rendele-
tet a kerületi népbizottság adja ki annak a 

bizottságnak előterjesztésére, amely a kerü-
leti népbizottság mellett alakul és amelyben 
helyet foglal a kerület agrárügyosztályának 
előadóján kívül egy építészeti és egy mező-
gazdasági szakértő. A térképek alapján ki-

dolgozott konkrét előterjesztéseket a járási 
és helyi népbizottságoknak vagy más állami 
intézményeknek kell beterjeszteniük.”

(Magyar Szó, 1946.június 9.)
238. Tóth istván tanyája. – Tóth István 

Jegricska-parti szállása a második világhá-
ború utáni konfiskálást követően  szövetke-
zeti tulajdonná vált. A  birtok munkásai egy 
ideig  a tanyán és a körülötte lévő szántón 
konyhakertészkedtek, majd ennek megszűné-
sével az épületek is nyomtalanul eltűntek. 

Adatközlők: Czakó Mihály, sz.1934., Varga 
László, sz. 1944.

(Folytatjuk)
áDáM istván

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-39.)

Kisemmizve, megalázva
Fehér-árok határrész tanyái

A tárgyalt tanyák helyszínrajza

A drágulási hullám begyűrűzött a vá-
sárba is. Szinte felsorolni sem lehet, hogy 
mi minden drágult meg. Mondhatjuk, hogy 
úgyszólván minden. A rekkenő nyári hő-
ségben meglepően kevesen látogattak ki 
a vásártérre. A szokásos árusok zöme el-
jött, de a vasárnapi forgalmuk igencsak 
gyér volt. Több árus is mérlegelte, hogy 
a folyamatosan dráguló üzemanyag, és 

az elenyészőnek nem mondható helypénz 
mellett a jövőben érdemes-e lesz eljönni a 
vásárba árulni. A mostani gyér bevételből 
alig tudják lefedni a költségeket. A haszon, 
a kereset elmarad.

Malacot mindössze egy viszonteladó 
kínált élősúlyban 350 dináros kilónkénti 
áron, vagy 100 euróért egy 30-35 kilós jó-
szágot. A bárányokat is többnyire euróért 

kínálták, de az euró 
dinár ellenértéké-
ért is odaadták. Egy 
szépen fejlett bárány 
100 euróba került,  
de több jószág vásár-
lása esetén engedtek 
az eladásai árból.

A júniusi vásár-
ban feltűnően sok 
lábasjószág volt. A 
vásárlók vehettek 
kiscsibét, kispulykát, 

Vásári séta

Drágulási- és hőhullám

Idős asszony felügyeletére 
megbízható, türelmes és kedves 

asszonyt vagy lányt keresek 
minden harmadik hétre 

reggel 7-től délután 3 óráig.

Telefonszám: 069/619-078

kislibát, kiskacsát stb. Legtöbb csodáló-
ja az újdonságnak számító japán selyem-
tyúknak volt. Egy pár 7000 dinárba került. 
Nehezen cseréltek gazdát. A júniusi vásár 
slágere mindenképpen a fejfedők voltak. 
A nagy melegben sokan vásároltak mici-
sapkát, kalapot. A gyerekek is próbálgat-
ták a különböző fajtájú szalmakalapokat. 
A becskereki vállalkozók minőségi szal-
makalapokat kínáltak. A gyermekkalapok 
ára 500 és 1000 dinár között alakult. A 
széles karimájú női kalapok 3000, a férfi 
szalmakalapok pedig 1500-2000 dinárba 
kerültek.

Meglepően kevesen voltak a vendég-
lősök sátrai előtt. Most nem kellett sorba 
állni a malac- és báránypecsenyéért. Az 
árakat figyelembe véve nem is kell cso-
dálkoznunk. Az ínyencségnek számító sül-
tek kilója 1600, illetve 2200 dinár volt. 
A fagylaltárusnál, a hideg limonádét és 
jégbehűtött italokat kínálóknál azonban a 
szokásosnál nagyobb volt a forgalom.

 M. D.
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APRóHIRDETéSEK
• Volkswagen kombit vennék bármilyen 
állapotban, 1990-es kiadásútól régebbit. 
Fizetés készpénzzel, azonnal. Telefon: 
060/71-61-312.
• Lakás kiadó és 1000 darab piros 
hódfarkú (biber) cserép eladó. Tele-
fon: 062/809-19-52.
• Eladó kicsit kevesebb, mint egy hold 
föld (4889m2) a Cigány baránál. Telefon: 
063/123-73-45.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Kis és nagy téglát keresek megvétel-
re 4000–5000 darabig. Telefon: 063/8-
327-097.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak papí-
rokkal. Telefon: 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.
• Temerin központjában ház eladó. 
Adaptációra vagy bontásra. ára 
26500 euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefon: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autó-
kat, elektromos készülékeket, régi 
kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront 
utca 197-ben, bejegyzett, a telek nagy-
sága 680 m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 
060/33-0-33-44.

Miserend
1-jén, elsőpéntek, Telepen 8 ó.: Egy 
szándékra; a plébániatemplomban 
19. ó.: Jézus Szíve tiszt. egy szándék-
ra, a szentmise után elsőpénteki 
egész éjjeles szentségimádás.
2-án, szombaton, Szűz Mária Lá-
togatása Erzsébetnél – Sarlós 
Boldogasszony 8 ó.: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: †Ft. Berecz 
Sándor (†2013.07.02. Szeged); va-
lamint: †Gál Imre, Ferenc, elh. szü-
leiért, Mészáros Mária, Faragó Fran-
ciska, Badó Pál; 17 ó.: ft. Szarvas 
Péter nyugalmazott szenttamási 
plébános aranymiséje.

3-án, évközi 14. vasárnap Tele-
pen 7 órakor: Hálából az 50 év házas-
ságért; a plébániatemplomban 8.30 
ó.: †Pálinkás Tibor, András és Szabó 
Erzsébet; 10 ó Népért (25. házassági 
évfordulót ünneplők megáldása).
4-én, hétfőn 8 órakor: Szabad a 
szándék.
5-én, kedden 8 órakor: Szabad a 
szándék.
6-án, szerdán Szent Cirill és Metód 
ünnepe 8 ó: Szabad a szándék.
7-én, csütörtökön, 19 órakor: 
†Karácsondi Mihály, elh. szülei és 
testvérei, a szentmise után egyórás 
szentségimádás.

• 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

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 találkozó célja, hogy kö-
zelebb hozza egymáshoz 
az idős és a fiatal nemze-
déket. A plébánia Caritas-
csoport tagjai igény ese-
tén autókkal segítenek 
az időseknek eljutni erre 
a szentmisére. Erre való 
igényt jelezni a 063/385-
261 mobil számon lehet.

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

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

MEGEMLÉKEZÉS

BOTTYÁN Mátyás 
(1949–2022. 6. 22) 
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Július 2-án immár hat szomorú hónapja, hogy örökre elmentél

KALMÁR János 
(1945–2022)

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem!
Mindig közel vagy és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül mennyire hiányzol.

Az élet sora hosszú és nehéz, 
a feledéshez egy élet is kevés. 
Szeretteid most nélküled élnek, 
de szívükben örökre őriznek Téged.

Bánatos feleséged és gyermekeid családjukkal

Hagyományosan minden 
évben a Jézus Szentséges 
Szívét követő vasárnapok 
nagymiséin megáldjuk 
ünnepélyesen az idén 
jubiláló házaspárokat. 
A 25. házassági évfor-
dulót ünneplőket júl. 
3-án, a 40-50-60. há-
zassági évfordulójukat 
ünneplőket pedig júl. 10-
én áldjuk meg a nagymi-
sén. Lelki előkészület a 
25. házassági évfordulót 

ünneplők számára pénte-
ken 17:30 órakor a plé-
bánián.
Jövő vasárnap gyűjtés 
lesz az egész egyház szük-
ségleteire fordított Péter-
fillérre. Tavaly 15.404 
dinárt gyűjtöttünk össze. 
Fontos, hogy adományunk 
ne szerény segítség legyen, 
hanem bőséges szeretet-
adomány. Jövő vasárnap, 
a hónap első vasárnap-
ja révén több gyermek 

ünnepélyes kereszte-
lője lesz. Előkészület és 
gyónás számukra csütör-
tökön 17:30-kor lesz.
Ferenc pápa kérésére a 
temerini egyházközség is 
csatlakozik a nagyszülők 
és idősek világnapja al-
kalmához. Már egy hónap-
pal előtte meghirdetjük, 
hogy Temerinben július 
31-én a 10 órai szent-
misére várjuk az idő-
seket és a nagyszülő-
ket unokáikkal együtt. 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól, barátunktól

FEKETE Lászlótól 
(1947–2022)

Határa van az életnek, 
de az emlékezés végtelen.
Hiába borul rád 
a temető csendje, 
te a szívünkben 
élni fogsz mindörökre.

Emléked őrzi a Pirmajer 
és a Vengring család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és mind-
azoknak a végtiszteletadók-
nak, akik szerettünk

FEKETE László 
(1947–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

Egyházközségi hírek

VÉGSŐ BÚCSÚ
Komámtól

BOTTYÁN Mátyástól 
(1949–2022)

Az életben sok  
mindennel harcot vívtál, 
de a betegséggel 
és a halállal nem bírtál.

Szívünkben megmarad 
szép emléked,  
egyen békés pihenésed.

Garbac Magdi 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

BOTTYÁN Mátyástól 
(1949–2022)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, 
megtölteni szépséggel a családod életét. 
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, 
de lelkünk egy darabja utadon elkísér. 
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Nyugodjál békében!

Lányod, Krisztina, vejed, László, 
unokáid: Katarina, Vilmos és Roland

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy 

örökre itt hagyott bennünket

VARGA Katalin 
(1945–2021)

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

De tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb 
te vagy, utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökké itt maradsz.

Nyugodjon békében!

Szerető fiad, Misi 
és családja

Köszönetnyilvánítás

BOTTYÁN Mátyás 
(1949–2022)

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, munkatár-
saknak és végtiszteletadók-
nak, akik szeretett férjem, 
édesapánk, nagyapánk, 
apósunk temetésén megje-
lentek, a sok virággal és ko-
szorúval, részvétnyilvánítá-
sukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a temerini 
egészségház dolgozóinak, a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak, valamint a Kókai temet-
kezési vállalatnak.

A gyászoló család
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

FEKETE Lászlótól 
(1947–2022)

Az élet úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben 
örökre megmaradt.
Csend és béke 
őrizze örök álmát!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőle felesége, lányai, 

vejei és unokái

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól

BOTTYÁN Mátyástól 
(1949–2022)

Az életben sok mindennel harcot vívtál, 
de a betegséggel és a halállal nem bírtál.
Szívünkben megmarad szép emléked, 
legyen áldott, békés a pihenésed.

A Tóth nász és a nászasszony

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

FEKETE László 
(1947–2022)

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy elveszítettük szeretett férjemet, 

édesapánkat, nagyapánkat, apósomat

PÁLINKÁS Tibor 
(1941–2021. 7. 1.)

A múltba visszanézve valami fáj, 
keresünk valakit, aki nincs közöttünk már.
Akit úgy szerettünk, imádkozunk érte, 
s kérjük a jó Istent, mutassa meg neked az örök életet!

Nagyon hiányzol, nyugodj békében!

Szerettei
VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett sógorunktól

FEKETE Lászlótól 
(1947–2022)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél. 
Búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél 
egy röpke perc alatt.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled sógorod, 

Nándor, sógornőd, 
Eszti és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy el-
vesztettük drága jó testvé-
remet, sógoromat, nagybá-
tyánkat

GÁL Imrét 
(1945–2021)

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

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

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

Emléked őrzi szerető 
húgod, Rózsi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy itt hagyott bennünket

SAROK János 
(1933–2012)

„Mi ő nekünk? Azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítaná tőlünk őt az ég…”

(Petőfi)

Emléked őrzi özvegyed, Irénke és fiad, Csaba családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy sze-
retett férjem, édesapánk, 
apósunk és nagyapánk itt 
hagyott bennünket

GÁL Imre 
(1945–2021)

Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át. 
Mindig dolgozva éltél, 
de egy napon 
csendben elmentél.

Örök álom zárta le 
szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Fájdalmas az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emléked őrzi 
szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

BOTTYÁN Mátyástól 
(1949–2022)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Pihenésed legyen áldott és békés!

Szerető feleséged, Julianna

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

BOTTYÁN Mátyástól 
(1949–2022)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.
Nyugodjál békében!

Legyen csendes álmod 
és találj odafönn 
örök boldogságot!

Szép emléked őrzi fiad, 
Endre, Melinda, 

Klaudia és Lia



1. Sirig  30  28  0  2  114:11  84
2. Bačka (Begecs)  30  24  5  1  104:14  77
3. Susek  30  25  1  4  119:18  76
4. Vinogradar (Ledinci)  30  18  5  7  105:45  59
5. Proleter (Bánostor)  30  16  4  10  72:52  52
6. Miletić (Mošorin)  30  16  3  11  66:63  51
7. Hajduk (Gardinovci)  30  13  7  10  45:42  46
8. Hajduk (Csúrog)  30  13  6  11  86:66  45
9. Železničar (Újvidék)  30  13  5  12  50:45  44
10. Hajduk (Újvidék)  30  9  3  18  56:85  30
11. Borac (Rakovac)  30  9  3  18  42:84  30
12. Čenej  30  7  6  17  44:80  27
13. Titel  30  6  2  22  27:94  20
14. Sloga (Lok)  30  5  1  24  28:126  16
15. Moskva (-9) (Tiszakálmánf.) 30  6  4  20  45:94  13
16. Obilić (Tündéres/Vilovo)  30  4  1  25  28:112  13
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LABDARÚGÁS
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MILETIĆ (Mošorin)–SIRIG 2:7
A szőregi csapat fölényes győ-

zelemmel fejezte be a 2021/2022-
es idényt, és bajnokként jutott fel a 
magasabb osztályba, vagyis az Új-
vidéki ligába, ahonnan egy éve ki-
esett. A Sirig mindössze két veresé-
get szenvedett el a bajnokságban, 
mind a kettőt az őszi idényben, míg 
tavasszal az összes mérkőzését meg-
nyerte. A csapat trénere Aleksandar 
Miljković volt, aki korábban a TSK-
ban is edzősködött.

ASZTALITENISZ
Orosz András a szerb válo-

gatottal Bulgáriában szerepelt a 
korosztályos Balkán-bajnoksá-
gon. A temerini asztaliteniszező-
nek nem sikerült érmet nyernie 
az ifjúsági korosztályban. Egyéni-
ben nem jutott tovább a csoport-
ból, párosban Dušan Vezmarral a 
nyolcaddöntőben estek ki, vegyes 
párosban Bezzeg Rékával a negyed-
döntőig jutottak, míg a csapatok 
versengésében Szerbia az ötödik 
helyen végzett. Orosz számára nem 
ért véget a válogatottbeli szereplés, 
mivel a jövő héten kezdődik a kor-
osztályos Európa-bajnokság, ame-
lyet Belgrádban tartanak.

A TSK labdarúgói 2012-ben 
jutottak fel az utolsó rangfoko-
zatból az Újvidéki ligába, vagyis 
a mögöttünk lévő idény immár a 
tizedik volt, amelyet ebben az osz-
tályban játszottak. Az őszi szezon 
után a csapat a ranglista negyedik 
helyét foglalta el, és ott is maradt 
egészen a bajnokság végéig, noha 
a téli szünetben több kulcsjáté-
kos elhagyta az együttest. Tavasz-
szal a fiatalok kaptak lehetősé-
get, több alkalommal előfordult, 
hogy 6-7 olyan labdarúgó kezdett, 
aki 2000-ben vagy azt követően 
született. Nikola Lazić klubelnök 
szerint a politika is közrejátszott 
abban, hogy nem végeztek elő-
rébb a pontvadászatban.

– Elégedettek vagyunk a ne-
gyedik hellyel. Nem tudtuk fel-
venni a versenyt azzal a három 
csapattal, amely előttünk végzett. 
A Slavija, a Šajkaš és a Tatra mö-
gött ott vannak a politikai erők, 
illetve a szövetség is, s ezért nem 
tudtunk előttük végezni a tabellán. 
Amikor láttuk, hogy a feljutásból 
nem lesz semmi, úgy döntöttünk, 
hogy fiatalítunk a csapaton. Igaz, 
hogy tavasszal kevesebb pontot 
gyűjtöttünk mint ősszel, de az 
eredmények nem voltak rosszak a 
bajnokság második felében sem. 
Talán a Futog elleni hazai 2:1-es 
vereség volt az egyetlen mérkő-

zés, amikor aládobtunk. Büszke 
vagyok arra, hogy sok fiatal le-
hetőséget kapott. Megemlíteném 
például a 17 éves kapust, Nikola 
Perišićet. 

A TSK az őszi idényben 33, ta-
vasszal pedig 25 pontot gyűjtött 
össze. A legjobb góllövő Miroslav 
Bukvić volt 13 találattal, aki több 
gólt is szerezhetett volna, ha a 
Fruškogorac ellen begyűjtött pi-
ros lap miatt nem tiltják el kilenc 
találkozóra. 

– Ami a következő idényt il-
leti, a legnagyobb erősítésünk az 
lehet, hogy a sérülés után vissza-
tér Jovo Pupovac, aki az idei baj-
nokság vége felé már játszott né-
hány mérkőzésen. Az biztos, hogy 
távozik tőlünk a 31 éves Vlado 
Stričević, az egyik legtapasztal-
tabb játékosunk. Megpróbálunk 
majd leigazolni néhány fiatal fut-
ballistát. A labdarúgók többsége 
a mi községünkből való, kivéve 
Tatićot és Radičićet. Kiemelném, 
hogy a község futballklubjai anya-
gi gonddal küszködnek, mivel kis 
költségvetéssel rendelkeznek. A 
Novi Sad, amely nem is olyan ré-
gen még egy ligában játszott ve-
lünk, tavaly 70 millió, idén pedig 
204 millió dinárt kapott Újvidék-
től. Temerin ezzel nem tudja fel-
venni a versenyt – panaszkodott 
Nikola Lazić, a TSK elnöke.

A temerini klub fiataljainak egy csoportja Krupanjban edzőtá-
borozik, ahová az egész ország területéről érkeztek asztalite-
niszezők. Balról jobbra: Vígh Zsombor, Vígh Botond, Bollók 
Barbara, Sarok Zsófia, Varga Laura és Tényi Nóra.

A TSK labdarúgói a 2021/2022-es idényben
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„A politika is közrejátszott”

T. N. T.


