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A Kertbarátkör és az Iparosok Egyesülete 
szervezésében Illés-napi esti vigalom vár-
ható a temerini vásártéren 2022. július 20-
án, 20 órától. Jegyek elővételben kaphatók, 
950 dináros áron. Menü: aperitiv, birkapör-
költ és marhapörkölt káposztasalátával, va-
lamint desszert. Jegyek megvásárolhatók: 
Kurcinák István Méz boltjában, Petőfi Sán-
dor utca 25. Telefonszám: 062/84-133-15, 
munkanapokon és szombaton 9-18 óra 
között.
Papirus papírkereskedésben, Újvidéki u. 
365. Hétfő, kedd, szerda, péntek 8-14 és 17-
20 óra között, csütörtökön és szombaton 
8-14 óra között. Telefonszám: 021/842-677.
Hofi Cuki cukrászda, Népfront u. 97, Mun-
kanapokon 8-20 óra között.

Az ünneplés ezúttal már június 30-án 
megkezdődött. A kora esti órákban a köz-
ponti kis parkban éjszakai vásárt tartottak 
a helyi kézművesek és szakcsoportok rész-
vételével, a legkisebbek pedig gyermekelő-

adást tekinthettek meg. Pénteken délelőtt 
11 órakor a színházteremben ünnepi dísz-
ülést tartottak, melynek keretei közt átad-
ták az elismeréseket a kitüntetetteknek. 

Az ünnepséget Pásztor Róbert, a 
községi képviselő-testület elnöke nyi-
totta meg. A jelenlevőkhöz szólva hangsú-
lyozta, hogy a temeriniek már többször 
bebizonyították, hogy az összefogásnak 
és a közös munkának köszönhetően nem 
léteznek számukra elérhetetlen célok. 
Megigérte, a községi vezetés is folytatni 
fogja a szorgos munkát az itteni lakosok 
érdekében. Hozzáfűzte, nem véletlenül él 
a szóláskörünkben, hogy „Temerin a vi-
lág közepe”. Ezt két anekdotával is meg-
erősítette. A képviselő-testület elnöke üd-
vözölve a megjelenteket, és megnyitotta a 
rendezvényt. 

Mladen Zec polgármester is kö-
szöntötte az egybegyűlteket, és úgy fogal-
mazott, hogy Temerin az új kezdetek szín-
helye: fejlett, stabil és erős község, amely 
határozott célokat tűzött maga elé. A község 
földrajzi fekvése gazdasági szempontból 
nagyon jó: közel van Újvidékhez, fontos 
nemzetközi és regionális utak kereszteződ-

nek a közelben. Mindez a befektetőknek 
és a helyi vállalkozóknak is felkelti az ér-
deklődését. Örömmel állapította meg, hogy 
tapasztalata szerint a fiatalok egyre nagyobb 
számban ismerik fel a helyi lehetőségeket, 

és szívesen maradnak itt. Egy települést a 
benne élő emberek alkotják, Temerint az 
itt élő szerb és magyar emberek hagyomá-
nyainak és a kultúrájának ötvözetével or-
szágos szinten is egyedivé tették – mondta 
a polgármester. 

A köszöntő beszédek után történelmi 
visszatekintés hangzott el a község múltjá-
ról, majd a polgármester és a községi kép-
viselő-testület elnöke átadták az idei kitün-
tetéseket. 

A díszpolgári címet a beérkezett javasla-
tok mérlegelése után a bizottság Svetislav 
Principnek ítélte oda. A Temerinért el-
ismerésen pedig ez alkalommal is 
hárman osztoztak: Varga József, 
a község több évtizedes művelődési 
felelőse, a Kertbarátkör, valamint 
Dimitrije Kolarević festőművész 
(posztumusz). 

Az ünnepi műsorban közre-
működött a művelődési központ 
kórusa, a Juventus énekkar, a 
Szirmai Károly MME Dalárda fér-
fikórusa és a tamburazenekar, 
a Branko Radičević Művelődési 
Egyesület néptáncosai, valamint 
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Kivilágított TEMERIN felirat a vásártéren

Rendezvények a község napján
Díszülés, elismerő oklevelek, esti buli

Harmadik alkalommal ünnepelték meg Temerin község lakói július 1-jét, 
a község napját az önkormányzat szervezésében. 1955-ben ugyanis a járá-
sokról és községekről szóló törvény értelmében ezen a napon Temerint köz-
séggé nyilvánították. A községi képviselő-testület 2019-ben úgy határozott, 
hogy a szóban forgó napon közös ünnepet tartanak,  és kitüntetik azokat a 
polgárokat és egyesületeket, akik munkájukkal, tevékenységükkel öregbí-
tették a község hírnevét. 

Pintér Katarina hegedűművész és Bogdan Jovanović 
csellóművész. 

Temerin község napjának megünneplése az esti órák-
ban a vásártéren folytatódott, ahol a Branch Együttes 
szórakoztatta az ünneplő polgárokat, majd a Lexington 
Band koncertje volt hallható. Az éjszakába nyúló, vidám 
hangulatú ünneplés látványos tűzijátékkal végződött. 

Sok látogatója volt az esti könnyűzenei rendezvénynek

Lásd még a 2. oldalt

Illés-napi vigalom
Jegyek elővételben már kaphatók
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Szombaton testvértelepülésünkről, Jánoshalmáról tíz fiatal 
kerékpáros látogatott Temerinbe. A délutáni órákban érkezett 
vendégeink a nádfedeles fészer alatt agyagmunkákat készítet-
tek Zelenka Flóra irányításával, majd Sziveri Béla iskolaigaz-
gatóval folytattak kötetlen beszélgetést. Az éjszakát az alkotó-
ház vendégszobáiban töltötték, a reggeli elfogyasztása után 
pedig Csantavér felé vették az irányt. 
A „Közös út” című projektumot a jánoshalmi Bácska Csilla-
ga Civil Hálózat szervezte, Bajkó Károly vezetéséve. Támoga-
tóink: Pásztor Róbert, a KKT elnöke és a temerini felderítők 
egyesülete. Köszönjük szépen!

Vasárnap a budapesti Nagy Imre Társaság 50 fős csoportja  
Kudlik Zoltán szervezésében a temerini tájházba látogatott, és 
koszorút helyezett el Sörös Imre 1956-os mártír mellszobránál.   
Vendégeinknek ezt követően Csorba Béla helytörténeti előadá-
sát hallhatták településünk múltjáról és jelenéről.

Á. I.

A szerb politikai és állami tisztségviselők részéről korábban több-
ször elhangzott ígéret ellenére, hogy tudniillik Szerbia nem lesz migráns 
parkolópálya, mostanra kiderült, hogy nemcsak parkolópálya, de már 
migráns poligon, felkészülési és gyakorlótér is. A szerb állami szerveknek 
az illegális migránsokkal szembeni lezser magatartása – mely évek óta 
lényegében változatlanul folyt – szükségszerűen vezetett a helyzet elfajulás-
hoz. Az ország déli irányából és Belgrádból a szerb–magyar határra, és a 
szerb–magyar–román hármashatár övezetébe történő migránstaxiztatás, 
mely politikai közömbösségtől, sőt nem egyszer politikai „jóindulttól” és 
kiterjedt anyagi érdekektől kísérve változatlan intenzitással folyik, felveti 
a korrupció, sőt a hatalmi háttéralkuk gyanúját. Felmerül a kérdés, hogy 
Szerbia illetékes állami szervei eddig miért nem voltak képesek biztosítani 
a szerb–magyar és a szerb–román határ közelében élőpolgáraik biztonsá-
gát és nyugalmát, és vajon az előttünk álló hónapokban képesek lesznek-e 
erre. Csak reméljük, hogy az állami erőszakszervezeteknek az illegális 
migránsok egymás közötti szombat hajnali fegyveres konfliktusára adott 
erélyes válasza bevezetője lesz a helyzet megnyugtató rendezésének, ehhez 
azonban nélkülözhetetlen Észak-Bánát és Észak-Bácska tartós tehermen-
tesítése a településeinkre nehezedő illegális migránsnyomástól. Ez viszont 
csak a legmagasabb szintű állami akarattal lenne kivitelezhető.

CSoRba béla
a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleménye

Migránslövöldözés

Nem parkolópálya: 
már gyakorlótér

A TAKT hírei

Kerékpáros magyar fiúk

Újvidéknél jelenleg három híd köti össze Bácskát és 
Szerémséget, de már épül a negyedik, sőt egy ötödik és egy ha-
todik is tervben van, igaz ez utóbbi csak gyalogosoknak és ke-
rékpárosoknak. A kínai út- és hídépítő korporáció (China Road 
and Bridge Corporation) emberei a napokban megkezdték a 48 
kilométer hosszú Fruška gora-i közúti folyosó részeként a Káty–
Pétervárad Duna-híd építését, miután befejezték az előkészítő 
munkálatokat. 

A Szabadka–Újvidék–Belgrád autóútról Kátynál lehet majd 
letérni, hogy az utazó, áthaladva a szóban forgó hídon, majd egy 
rövidebb és egy hosszabb alagúton (ez utóbbi 3,5 km a Fruška 
gora alatt) eljusson Rumáig – a hegy „megmászása” nélkül. Az 
építkezés három–három és fél évig tart majd, a teljes projekt ér-
téke 715 millió euró, és egy kínai bank hiteléből finanszírozzák. 
A projekt megvalósítása az ország egyik legforgalmasabb közúti 
csomópontját fogja tehermentesíteni, ahol ma naponta 850-900 
teherjármű, illetve több mint 10 ezer autó halad át. 

Hidak és folyosók
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Az Illés-napi rendezvények sorát a temerini származású, vagy 
Temerinhez kötődő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, 
hangtechnikusok..., és publicisták találkozója nyitja.

Július 17-én 17 órakor szeretettel várjuk mindazokat a temerini 
származású, vagy Temerinhez kötődő újságírókat, szerkesztőket, opera-
tőröket, vágókat, hangtechnikusokat..., valamennyi sajtóházban dolgozó 
munkatársat, publicistát egy mindenki előtt nyitva álló találkozóra, melyet 
tavaly indítottunk útjára Médiatalálkozó néven. Akkor is épp 17.-én, az 
Illés-napi rendezvények keretében gyülekeztünk – örömünkre –, meg-
lepően szép számban. 

A szervezők nem titkolt szándéka az, hogy találkozzanak mindazok 
a temeriniek, akik a sajtóházakban dolgoznak/dolgoztak akár helyben, 
akár más városokban, vagy országokban. Munkájuk, életvitelük, gond-
jaik számos ponton megegyeznek, s ez már elég ok arra, hogy találkoz-
zanak. A tavalyi tömeges megjelenés, majd az utólagos biztatások arra 
sarkallnak, hogy idén is megrendezzük találkozónkat. 

A Tájház ad otthont ezúttal is a rendezvénynek. A tervek szerint a meg-
jelenteket Guszton andrás újságíró–szerkesztő, az Újvidéki Rádió 2-es 
csatornájának fő- és felelős szerkesztője üdvözli, majd megnyitjuk a tavaly 
májusban elhunyt Németh Mátyás sajtófotóiból álló kiállítást, és egy 
panelbeszélgetést is tervbe vettünk, melynek témája a helyi tájékoztatás 
lesz. A hozzászólók, véleménynyilvánítók névsora alakul. Mindeközben 
„megszólal” a Temerini Rádió. 

Hadd szóljunk a legfontosabbról is: ezalatt a Tájház udvarában, a 
bográcsban rotyog majd a vacsora, a fakanalat Ternovácz István, az 
Újvidéki Rádió újságíró–szerkesztője veszi kézbe. Talán nem szegi kedvün-
ket, hogy a vacsoráért 200 dinárt kell fizetni személyenként, az összeget 
július 11-ig kell eljuttatni Nagy Magdolnának (jelentkezni: nmagdi61@
gmail.com). A vacsora nem kötelező, aki nem igényli, szabadon részt 
vehet a program többi részében. 

A találkozó reményeink szerint ezúttal is helyt ad a társalgásnak, esz-
mecserének, ismerkedésnek, kis közösségünk erősítésének.

N-a

Az Illés-napi rendezvények keretében 

Médiatalálkozó másodszor

Támogatás a vállalkozóknak
Tizennyolc újonnan alakuló vállalkozás tulajdonosa írt alá támoga-

tási szerződést a községházán, valamint tíz munkáltató 15 embernyi új 
munkaerővel bővítheti a vállalkozását az elkövetkező időszakban, a tá-
mogatásnak köszönhetően.

Mladen Zec Temerin község polgármestere az eseményen elmondta, 
hogy az önkormányzat 6 millió dinárt irányzott elő erre a célra. – Ezt az 
összeget az újonan alakuló és a már meglévő cégek támogatása céljá-
ból különítettük el. Mindazok számára, akik alárírták a szerződéseket 
a pénzeszközöket már a jövő hét folyamán átutaljuk. A pályázatot pedig 
az előirányzott források elköltéséig nyitva tartjuk. Idén tizennyolcan je-
lentkeztek a pályázatra, akik új vállalkozói üzletet nyitottak a községben, 
illetve tíz munkáltató új munkahelyek nyitására kapott támogatást. A 
község gazdasági fejlődése szempontjából ez egy nagyon fontos befek-
tetés – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette, hogy az elmúlt évben 
tizennyolc százalékkal csökkent a munkanélküliség a község területén, 
ezért ezek a pályázatok kiemelkedően fontos szerepet kapnak. 

A Kertbarátkör vezetősége értesíti  a tagságot, hogy ma, csütörtök 
este 20 órakor a kertészlakban megbeszélést tartunk az Illés-napi ünnep-
ség szervezésével és a munkabeosztás egyeztetésével kapcsolatban.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Megbeszélés a Kertbarátkörben

Az ünnepélyes szerződés-aláíráson Dušan Marjanović, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Ügynökség munkatársa és Mira Rodić, az önkormányzat 
gazdasággal és mezőgazdasággal megbízott tanácstagja is köszöntötték 
a jelenlévőket. 

T. D.

Törteli Balázs átveszi a támogatásról szóló szerződést

Mihajlo Kozomora lett a TSK labdarúgóinak az új edzője. 
Kozomora Jovan Samardžićot váltja a kispadon, aki nemrégiben távo-
zott a temeriniektől. Az új szakvezető korábban a járeki Mladostnál és a 
One Team fociiskolában is edzősködött.

– Az a tervünk, hogy minél több temerini futballista szerepeljen a csa-
patban, ennek megvalósításához szerződtettük Kozomorát. Arra kértük, 
hogy támadó jellegű focit játsszon a csapat – mondta Nikola Lazić elnök. 
A TSK-ből távozott Vladimir Stričević, az egyik legjobb középpályás, illetve 
Zoran és Ilija Vlaisavljević. Boro Prolićot és Miroslav Bukvićot a Sloga 
szeretné leigazolni. Mint azt az elnök elmondta, két temerini labdarúgót 
már szerződtettek, Nikola Svitić a Tatrából, míg Miloš Ergarac a Slogából 
érkezik a TSK-hoz, de tervben van további játékosok leigazolása is.

T. N. T. 

Kozomora a TSK új edzője
Sporthír

• 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

„Ott, ahol zúg az a négy folyó”

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

Telefonszám: 063/84-83-070

K. R.
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a község napja alkalmából megtar-
tott díszülésen három egyén és egy szer-
vezet vehetett át elismerést életművéért, 
munkájáért, illetve azért a tevékenysé-
géért, mellyel öregbítette Temerin köz-
ség hírnevét. 

DÍSZPoLGÁRI CÍM: A díszpolgári cí-
met ezúttal Svetislav Principnek ítélte oda 
a bizottság. A kitüntetett az idén tölti be 92. 

életévét, egészségi állapotára való tekintettel 
az elismerést fia, Valentin vette át. Svetislav 
Princip a gépészeti középiskola elvégzése után 
befejezte a Munkaszervezési Főiskolát. Tíz 
éven át a helyi ipari tanulók iskolájában dol-
gozott tanárként. Közben tagja volt a Közsé-
gi Végrehajtó Tanácsnak. Mérnöki karrierje 
a belgrádi IKL cégben indult. Több újvidéki 
vállalatnál is dolgozott, műszaki és termelési 
vezetőként vállalva munkát. 1962-től igazgató-
ként folytatta karrierjét, a temerini Metaluban, 
amely három évvel később FKL-re változtatta 
nevét. Sveti vagy Laci bácsi, ahogy a temeriniek 
szólítják, az FKL egyik alapítója és első igazga-
tója. Onnan az újvidéki Agrovojvodina igazga-
tói posztjába került, azt több mint két évtize-
den át töltötte be, hogy végül magyarországi 
vállalatok képviselői teendőit lássa el.  

A TSK labdarúgó csapatának oszlopos 
tagja volt, edzőként is tevékenykedett. Játék-
vezetőként az újvidéki ligában jeleskedett. A 
Papp Pál felderítőcsapatnak éveken át tagja 
és vezetője volt

TEMERINÉRT ELISMERÉS: Az idén hár-
man osztoztak a Temerinért elismerésben. 
Varga József, a több évtizedes művelődés-
felelős és a Temerini Rádió újságírója kapta 
az egyik ilyen elismerést, akit mindannyian 
Kultúr Jóskaként ismerünk. A gimnáziumi évei 
alatt ismerkedett meg a rádiós újságírás szép-
ségeivel. A Gyermek- illetve Ifjúsági Rádióban 
külmunkatársként és fiatal újságíróként tevé-
kenykedett. Újságírói–műsorvezetői karrierjét 
katonai szolgálata idején a kaszárnya rádiójá-
nál folytatta. Szülőfalujába visszatérve a helyi 
Népegyetemen kultúrfelelős beosztásban he-
lyezkedett el. Fő feladata a község művelődési 
életének szervezése volt. Tevékenysége során 
számos külföldi vendégszereplést szervezett 
a temeriniek számára. Az ő kezdeményezése 
miatt került sor Andruskó Károly kép- és grafi-

kai kiállítására. Az eseményt követően a zentai 
művész úgy határozott, hogy Temerinnek ado-
mányozza a 64 képből álló Kubikusok olaj-
képsorozatát, valamint a Temerinben, Járekon 
és Szőregen készült tájképeit. Szórakoztató 
és népzenei koncerteket is szervezett a köz-
ségben, így felcsendülhettek Temerinben az 
Omega, a Zorán és Metró, az Atlantis és az 
Edda művek slágerei, de a Korni Grupa, a Novi 
Fosili, a Zabranjeno pušenje, a Riblja Čorba, 
a Divlje Jagode, és még sok más előadó és 
együttes is fellépett nálunk. A komolyzenei 
előadók közül a világhírű Jovan Kolundžija 
hegedűművész, Hrvoje Grgić gitárművész, a 
Szerb Nemzeti Színház kórusa, valamint a Ma-
gyar Állami Népi Együttes fellépését is élvez-
hették a temeriniek. Szervező, illetve produ-
cerként aktívan részt vett a 3+2 együttes, az 
ANT együttes, és a Temerini Pacsirták első le-
mezének kiadásánál. Nyugdíjbavonulása után 

a TSK Labdarúgóklub 100 éve című könyv 
kiadásán szorgoskodott Guszton Andrással 
karöltve. Részt vett annak az ötletnek a meg-
valósításában, hogy a tájházban emlékszobát 
alakítsanak ki Illés Sándor, az egyik legjelen-
tősebb temerini író emlékére. A temeriniek 
nem véletlenül nevezték el Kultúr Jóskának, 
és mint vallja, megtisztelő gesztusnak tartja a 
becenevet, és örömmel viseli is. 

Az ünnepségen őszinte köszönetet mondott 
az elismerésért hozzáfűzve, hogy a dicséret 
nem egyedül az ő érdeme, hanem mindazoké, 
akik pályája során bármilyen módon segítették 
őt a munkában. 

A temerini Kertbarátkör ugyancsak mél-
tán érdemelte ki a Temerinért elismerést. A 
díjat Kovács Róbert, az egyesület elnöke 
vette át az ünnepségen. A temerini borá-
szok, szőlészek, kertészek, gyümölcsterme-
lők, földművesek, mezőgazdasági termelők, 
környezetvédők és kézimunka-kedvelők által 
alkotott Kertbarátkör idén ünnepli fennállá-
sának 25. évfordulóját. Az egyesület alapítója 
a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének, 
és tagja a magyarországi Kertészek és Kert-
barátok Országos Szövetségének is. Jelentős 
együttműködést folytatnak a Szőlészeti és Bo-
rászati Intézettel, valamint a Technológiai és 

Kitüntetések és elismerések

Mezőgazdasági Egyetemmel. Legjelentősebb 
rendezvényük a Vince-napi borkóstoló, ame-
lyet az idén 24. alkalommal tartottak meg. A 
Kertbarátkör a borkóstoló mellett a Vajdasági 
és Temerini Pálinkaversenyt is megszervezi 
minden évben.

A Dél-Bácskai Tökfesztivál is az ő szervezé-
sükben kerül megrendezésre. Mindezek mel-
lett az Illés-napi ünnepségnek társszervezői is. 
Az egyesület tagsága rendszeresen részt vesz 
a különféle körzeti rendezvényeken, amelyek 
célja elődeink hagyományainak ápolása. 

A harmadik Temerinért elismerést a járeki 
Dimitrije Kolarević festőművész, kiemelke-
dő pedagógus kapta (posztumusz).  Az elisme-
rést a művész lánya, Snežana Mandić vette 
át. A labdarúgás szerelmeseként ifjúkorában 
az újvidéki Vojvodina ifjúsági csapatában ját-
szott, de ezzel párhuzamosan töretlen vágyat 
érzett az iránt, hogy kreativitását a művészet 
terén is kibontakoztassa. Akadémiai tanulmá-
nyait követően a helyi általános iskolákban és 
középiskolában tanított. A kitűnő és közked-
velt pedagóguscsalád hagyományait folytatva a 
Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumában, 
a dél-bácskai és szerémségi körzet oktatási 
tanácsosaként tevékenykedett. Tagja volt a 
Vajdasági Képzőművészek Egyesületének. Fes-
tészettel 1972-ben kezdett foglalkozni, ekkor 
rendezte meg első önálló kiállítását. Számos 
képzőművészeti tábor résztvevője volt, mint 
amilyen a törökbecsei Tiszai Akvarell Aka-
démia, és a Jegricska képzőművészeti tábor. 

Rengeteg önálló és társas képzőművészeti ki-
állításon mutatta be műveit. Szívélyessége és 
odaadása révén nagyban hozzájárult a vajda-
sági gyermekek és az ifjúság képzőművészeti 
oktatásával foglalkozó központ munkájához. 
A képzőművészet és a pedagógia terén kimun-
kált tudását és az ott szerzett ismereteket lá-
nyára ruházta, aki folytatja apja életművét.

T. D.
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Valentin Princip ...

... Varga József ...

... Kovács Róbert és

... Snežana Mandić átveszi az elismerő 
oklevelet
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Jagity Henrietta és Győri Ákos
ESKÜvőI HIRDETéS: Gyurik Szabolcs, Attila és Tóth 
Gabriella fia házasságot köt Ikotin Emesével, Rudolf és 
Francia Ágnes lányával szombaton, július 9-én 15 óra-
kor a telepi millenniumi emléktemplomban. Próba 
és lelki előkészület számukra pénteken 17 órakor a 
plébánitemplomban. (Plébánia)

Ünnepélyes keresztelők

Vasárnap a nagymisén ünnepélyes keretek között keresztelések voltak. A 
megkeresztelt gyermekek: Áron (Detki Dániel és Kókai Anikó fia), Emese 
(Borda Árpád és Sarok Marietta leánya), Hanna (Hornyik Roland és Pász-
tor Emma leánya).

Vasárnap, a tízórai szentmise után áldásban részesültek a 25. 
házassági évfordulójukat ünneplő párok: Kocsicska László és 
Mónika, valamint Teleki Ervin és Rózsika. A képen gyermeke-
ikkel és a tisztelendő atyákkal.

Fo
tó

: A
gn

eš
 K

an
ta

rd
ži

ć 
P

ho
to

gr
ap

hy

Házassági évfordulók

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

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb 
a jelzett időpontig 

adják le hirdetésüket, információikat.

VÉRNyoMÁSMÉRÉS – Csütörtök délelőtt ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszintmérést tartottak az Ifjú-
sági Otthon nagytermében. Az egészségház védőnői 
szakszolgálata és a nyugdíjasok által szervezett akció 
most is sikeresen zajlott.  A hőség ellenére több mint 
hatvanan vettek részt a szűrésen. A látogatóknak az in-
gyenes vizsgálatok mellett lehetőségük volt tájékozódni 
az egészséges életmód és a táplálkozás fontosságáról, de 
arról is, hogy egyes betegségek miként előzhetőek meg. 
A teremben kihelyezett kivetítőn folyamatosan hasznos 
tanácsokat osztottak meg a szervezők a látogatókkal.
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– 2018-ban ismerkedtem meg a felesé-
gemmel, Mónika családja pedig már 14 éve 
kürtőskalács-készítéssel és annak árusításával 
foglalkozik. Felmerült az ötlet, hogy mi lenne, 
ha Temerinben felállítanánk egy sátrat, hogy a 
szülőfalumban élők is fogyaszthassák. Ma már 
gyakran megfordulunk a központban, általában 
piaci napokon, de bejárjuk a környék rendez-
vényeit is. Szerencsére gyorsan eltanultam tő-
lük a kalácskészítés fortélyait. Kezdetben csak 
besegítettem, árultam, majd ellestem a gyúrás, 

a tekerés és a sütés technikáját. Míg én hétköz-
nap, addig ők főként hétvégén dolgoztak, így 
ha vele akartam lenni, kénytelen voltam velük 
együtt járni a terepet.

• A feleséged Temerinbe költözött, 
ahol ma már a két vállalkozást egyszer-
re viszitek

– Így van, valójában ötvöztük a kürtőska-
lács-készítést és a varrodát. A feleségem elta-
nulta az én szakmámat, én pedig az ő családja 
vállalkozását. Mindketten rendkívül nyitottak 
voltunk egymás munkája iránt. A feladatok 
megoszlanak, míg én zömében anyagbeszer-
zéssel és a varroda zavartalan működtetésével 
foglalkozom, addig ő az eladásra összpontosít. 
Mónika babát vár, ezért a kürtőskalácsozástól 
indokoltan mentesül.

• Honnan a varroda ötlete? Ez még a 
legénykori álom beteljesülése?

– Testépítéssel foglalkoztam, és gyakran 
szembesültem azzal, hogy milyen nehéz erre al-

kalmas trikókat beszerezni. Nem igazán található 
a hazai piacon vékonypántú, ujjatlan felső, amely-
ben kellemes az edzés. Édesanyám varrodában 
dolgozik, délutánonként otthon is gyakran var-
rogatott, ezért arra gondoltunk, hogy elkészítünk 
néhány pólómintát. Meg is varrt néhányat belőle, 
valamint pár rövidnadrágot, amiben tényleg na-
gyon jól éreztem magam. Könnyű, puha anyag, 
nem izzadtam bele, edzés közben kényelmes volt 
benne leguggolni és futni. Látták rajtam ezt az 
edzőterembe járó ismerősök, barátok, és érdek-

lődtek, hogy hol lehetne számukra 
is beszerezni egy ilyet. Akkor még 
édesanyámnak adtam le a rende-
léseket. Később, miután már nem 
győzte a munkát, javasolta, hogy 
tanuljam meg én is a szabást és a 
varrást, ha gondom lesz, segíteni 
fog. Ezzel párhuzamosan a portéka 
hírét megosztottam a közösségi ol-
dalon, és egyre többen érdeklődtek, 
rendeltek tőlem. Addigra már biz-
tos voltam benne, hogy ez egy jó kis 
vállalkozás lehetne. Lassan-lassan 
beletanultam, és miután édesanyám 
már vállalhatta a segítséget, felvettem 
magam mellé egy dolgozót.

 Később csatlakozott hozzánk a 
feleségem. Jól beosztottuk a mun-
kát, míg én csak szabtam, ők ketten 
varrtak. Tervezünk, rajzolunk, var-

runk. Globestyle a nevünk, de ez csak a címkén 
szerepel, a jelenlegi piac egyelőre nem igényli 
a nyomtatást. Mónika most zömében a csoma-
golással és a termék feladásával foglalkozik, 
az én dolgom pedig a nyersanyag beszerzése, 
a szabás, a varrás.

• vissza az édességhez. Könnyen elta-
nultad párod szüleitől, hogy hogyan ké-
szül a finom kürtőskalács?

– Mindenhez idő kell, de szerencsére jól 
tudtam bánni a tésztával. Mértem, nyújtottam, 
tekertem, sok-sok kalácsot meg kellett sütnöm 
ahhoz, hogy igazán belejöjjek, mert egy nagyobb 
munkánál fontos a tempó is. A legnehezebb 
benne talán a feltekerés és a sütés. Először elő-
kelesztjük a tésztát az asztalon, de miután felte-
kertük a fára, egy kicsit összenyomódik, ezért 
újra kell keleszteni. A tekerésen múlik, hogy 
szép lesz-e a kalács. 

• Minden a sátor alatt, a helyszínen 
készül.

– A tésztát is ott gyúrjuk, így kizárólag lisztet, 
cukrot, olajat és élesztőt viszünk magunkkal. Vi-
szonylag gyorsan megkelő tésztával dolgozunk, 
ha otthonról hoznánk, rövid idő alatt túlkelne, 
megsavanyodna. Miután bekevertük, 200 gram-
mos gombócokat mérünk ki, majd amikor azok 
megdagadnak, indulhat a sütés. Általában negy-
ven gombócot készítünk el előre, ez ugyanannyi 
kalácsnak felel meg, és amikor látjuk, hogy fo-
gyóban van, hozzálátunk az újakhoz. Előre soha 
sem készítünk el sokat, csak néhányat mutatóba, 
minél frissebb, annál finomabb. A sütés föntről 
indul, kelesztjük, majd egyre közelebb tesszük 
a magas hőfokhoz, hogy karamellizálódjon a 
cukor és jól átsüljön a tészta.

• Újításon gondolkodtok-e?
– Változtatni szerintem akkor fogunk, ha 

nem lesz rá akkora igény, mint most. Addig pe-
dig igyekszünk megtartani a hagyományos ízeket: 
fahéj, vanília, kakaó, mogyoró, dió, kókusz, de 
van már plazmás, színescukorkás és eurókrémes 
kalács is. Megfordult a fejünkben egy fagyikészítő 
gép beszerzésének ötlete is, elsősorban pályázat 
révén. Ennek az lenne az érdekessége, hogy a 
tölcsér kürtőskalácsból készülne. A gyerekek 
bizonyára imádnák, kisfiunk, Bence is, aki most 
hacsak teheti, a kakaós kürtőskalácsot majszolja. 
Mind közül az a kedvence.

ácsi

Fahengerre tekert finomság
Szűcs Hunorral beszélgettünk, aki a temeriniekkel is megszerettette a kürtőskalácsot

SzűcS Hunor gyakran megfordul településünk szűkebb központjában, és illatos 
kürtőskaláccsal csalogatja az arra járókat. Noha a fiatal vállalkozó saját varrodát 
működtet, ahol sport- és szabadidőruhákat készítenek, házasságát követően egy 
újabb kihívásba is belevágott: kürtőskalács készítéséről van szó. Azt vallja, nem 
bánta meg. Még akkor sem, ha most minden az ő nyakába szakad, hiszen felesége 
néhány napon belül életet ad második gyermeküknek, így Mónika most csak részben 
lehet férje támasza.

A kész finomság

A szenttamási kürtőskalács standja

DRágul A TERMőFölD
Egyre nagyobb a kereslet a mezőgazda-

sági földterületek iránt, a legdrágább par-
cellát nemrégiben a dél-bácskai körzetben 
adták el 31 ezer euróért – írja a Kamatica 
portál.

Az idei év első negyedévében 41 eezer 
587 ingatlan cserélt gazdát Szerbiában, 
ebből több mint 15 ezer volt földterület. A 
termőföld értékesítése 2018 óta növekszik 
a Köztársasági Geodéziai Hatóság adatai 
szerint az idei évben eddig csaknem 6000 
parcella cserélt tulajdonost.
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 – Egy alkalommal a nagymamám és a fér-
jem kíséretében Magyarországon egy olyan 
szőlészetben és borászatban jártam, amely 
rendkívül ízlésesen, régi stílusban volt kiala-
kítva. Miközben a férfiak boroztak, addig mi a 
mamával az udvaron a hely szépségében gyö-
nyörködtünk. Fel is merült az ötlet, hogy mi is 
berendezhetnénk a mamáék régi tanyahelyét, 
de erről aznap már nem esett szó. Néhány nap 
múlva azonban felhívott a mama, hogy ő bi-
zony megbeszélte a tatával, hogy nekünk aján-
dékoznák a tanya egy részét. Az érintett részen 
kiöntés volt, nádas, amit hamarosan elkezd-
tünk kikotorni. Ahogyan a munkagépek egyre 
lejjebb haladtak, láttuk, hogy folyamatosan jön 
föl a víz. Három forrás helyezkedett el ott. Ezek 
után egyre inkább szélesítettük a tavat. A lehető 
legjobb térkihasználás érdekében azonban föl-

deket kellett elcserélnünk. Így még 
nagyobb helyet kaptunk, nyilván csak 
így érdemes bármibe is belefogni. A 
tóparti tanya ma már 7 és fél hektá-
ron terül el, amiből csak a tó 4 ezer 
négyzetméter. 

• 2012 óta csinosítgatjátok 
a tanyát és a környező területet. 
Milyen tartalmakat nyújt mindez 
a kikapcsolódni vágyóknak?

 – Tíz éve dolgozunk rajta. Ten-
nivalóból ugyan mindig akad bőven, 
de most már úgy érzem, elértük azt a 
szintet, amikor már csak apró simí-
tások szükségesek, a tanya valóban 

elnyerte végső formáját. Noha az épü-
let, amit most még kizárólag csak mi haszná-
lunk, új építésű, de régi 
stílusban készült, a régi 
kornak megfelelően. A 
tanyai turizmusban is lá-
tunk fantáziát, így nem 
kizárt, hogy egyszer ez 
is a szolgáltatások része 
lesz. A tanya körül gyü-
mölcsös van, hatalmas 
területen kiviültetvény, 
valamint az állatok szá-
mára is van egy elkülö-
nített rész. 

• Napjainkban 
egyre több társas 
összejövetelnek, 

rendezvénynek ad otthont, az emberek 
látnak benne fantáziát.

– Eredetileg nem volt tervben a tanya ha-
szonszerű használata, bérbeadása, sokkal in-
kább a saját célra való használat volt a szándék. 
Népes a család, többnyire minden tagjának nyá-
ron van a születésnapja, ezért úgy gondoltuk, 
hogy ilyen alkalmakra lehet tökéletes hely. Köz-
ben azonban annyi pénzt és energiát beleöltünk, 
hogy kár lenne nem kihasználni más célra is. 
A környezetünkből többen mondták: Ez olyan 
szép, mutassátok meg másoknak is. 

• Nemcsak a család, de a társaság is 
népes. Elfértek egymás mellett?

– Rengeteg időt töltünk kint, szinte minden 
szabad percünket. A társaság tagjai is szeretnek 
ott lenni, több éve már nyaranta táborozunk, amit 
különösen a gyerekek élveznek. Sátrat verünk, 
horgászunk, megmártózunk a tóban, sütünk, fő-
zünk. Minden pillanatban arra törekszünk, hogy 
a gyerekek jól érezzék magukat, hogy minél több 
időt töltsenek a természetben, ezáltal kevésbé fog-
lalják le magukat a mobiltelefonnal és a számí-
tógéppel. 

• Ma már gyermekszülinapokat is szer-
veztek a tanyán. Ilyen szempontból bizton-
ságos a terep?

– Általában azok, akik először járnak kint, tar-
tanak a víz közelségétől, de annyi gyermekeknek 
szóló tartalom van, hogy általában a legkisebbek 
meg sem közelítik a vizet. A játszótér fel van sze-
relve trambulinnal, homokozóval, csúszdával és 

hintákkal, a nagyobb gyerekek pedig kipróbál-
hatják a vízi biciklit és a kajakot.

• A jó idő elmúltával mi lesz a ta-
nyával? 

– Ősszel és télen egy kicsit pihenni hagyjuk, 
az időjárás ekkor nem nekünk kedvez. Ennek 
ellenére a téli estéken is gyakran kimegyünk, 
tüzet gyújtunk a kandallóban, de ott zajlik a 
hagyományos disznóvágás is. Közben azon agya-
lunk, hogy milyen újabb tartalmakkal bővíthet-
jük a már meglévőket, hogy a legkisebbek még 
több izgalmas kalandban vehessenek részt már 
a jövő nyáron. 

ÁDÁM Csilla

Gyöngyszem a rónán
A Nagybara-parti tanya kicsik és nagyok kedvenc üdülőhelyévé vált

A természetben töltött idő nemcsak remek kikapcsolódás a család számára, de a 
testi-lelki egészség és a szoros családi kötelékek kialakításának is nagyszerű terepe. 
A Szilák és a zsúnyi család apraja-nagyja az elmúlt tíz évben rengeteg időt töltött a 
szabadban, míg a gyerekek a bejárhatatlannak tűnő tájat igyekezték felfedezni, addig 
a felnőttek a tóparti tanya környékét rendezték, csinosították, bővítették. Munkából 
akadt bőven, a népes család és a társaság tagjai közül senki sem maradt tétlen. és 
noha a hét és fél hektáron elterülő tanya környéket saját célra tervezték, ma már 
számos rendezvény, családi és baráti összejövetel helyszínéül szolgál. 

Szilák Melinda, a tanya társtulajdonosa mesélt a kezdetekről, az elmúlt tíz évben 
megvalósítottakról és a tervekről.

A tanyaépülete oldalnézete

A tóparti tanya lakóépülete

Vajdaságban az idei év első négy hó-
napjában átlagosan 9414 euróba került egy 
hektár szántó. A szántóföldek ára Šumadija 
és Nyugat-Szerbia területén átlagosan 4050 
euró hektáronként, a belgrádi régióban pe-
dig 4800 euró. Szerémségben két éve még 
átlagosan 8500 euró volt egy hektár föld, 
az idén ugyanaz már 10 ezer 450 euróba 
kerül.

A dél-bácskai körzetben is jelentős át-
lagár-emelkedést jegyeztek: a tavalyi 10 
ezer 800 euróról egy hektár termőföld ára 
12 ezer 150 euróra drágult. A legolcsóbb 
hektáronkénti árat az idei év első negyed-

évében Vajdaságban a dél-bánáti és a kö-
zép-bánáti körzetekben jegyezték, ahol 800 
euróért is adtak el földterületet.

Nem sok mezőgazdasági területet kínál-
nak eladásra. Az ár függ a föld minőségétől, 
a telek méretétől és olyan tényezőktől, mint 
amilyen az öntözhetőség, a föld megköze-
líthetősége, bérbeadottsága és hasonlók. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy a legjobb minő-
ségű föld ára akár a 20 ezer eurót is elérhe-
ti. Nagy földterületeket keresnek, így a nagy 
telkek hektáronként néha drágábbak, mint 
a kicsik – mondta egy adásvételi szakértő 
a Kamatica portálnak.
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239. Schiller „Matesz” (Matheus) ta-
nyája. – Több környékbeli tanyatulajdonos el-
mondása szerint a Morvai-tanyától délre állt egy 
német nemzetiségű gazda szállása is, melyet a 
második világháború után a kommunista ha-
talom nyomtalanul eltüntetett.  Adatközlő: id. 
Zsúnyi Péter.

240. „zsíros” Morvai Mátyás tanyája. – 
A Morvai-szállás utolsó tulajdonosának az ősei 
valamikor nagyon tehetős gazdák voltak. Az egyik 
felmenőről, aki nem a bőkezűségéről volt ismert, 
az a hír járta, hogy „zsírosabbat sz…k, mint 
amilyen kosztot nála a béresek esznek.” Innen 
a „Zsíros” ragadványnév.

A tanya utolsó lakója Morvai Mátyás volt fe-
leségével, Máriával és Márika leányukkal. Ti-
zenkét hold földön gazdálkodott, benne fél hold 
gyümölcsössel. 

A közeli tanyán nevelkedett Horváth Sándor 
az alábbi történetet hallotta a tanyagazdáról: „Ma-
tyi bácsi nem vót katona. Fiatal korába, amikó 
katonaköteles lett, fölöltözött nőnek, oszt úgy 
legeltette a jószágokat a bara-parton. Azok, 
akik gyüttek besoroztatni, azt hitték, hogy 
asszony. Így soha nem ment el katonának.” 

A bizonyos vélemények szerint nem minden-

napi gondolkozású gazdáról, aki idős korában 
a földjét másokkal műveltette el, a környékbeli 
tanyagazdák sokat mesélnek, olykor túlozva él-
celődnek. 

 „Matyi bácsiék a 
Betyár nevű lovukon 
kívül a szálláson csak 
baromfit tartottak. A 
lovat is csak azért, hogy 
a leptikéjével be tudjon 
menni a faluba. Ha az 
utat netalán családostul 
tette meg, a kocsiderék-
ba jól kitömött tolldun-
nát helyezett, arra ültet-
te lányát, hogy a szekér 
ne rázza.”

„Marika lányuk a divatlapból öltözött. A 
kiválasztott áruért leginkább Pestre utazott 
fel.” 

„Morvaiék nem ősszel törték le a kukori-
cát, hanem télen. Mindennap vágtak ki csö-
vestül annyit, amennyi kellett a lónak és a 
baromfinak. Azt mondták, így sokkal jobb, 
mert a jószág mindig frissen és egyszerre kapja 
a szálas és a szemes takarmányt.”  

„A kapásoknak meg volt parancsolva, 
hogy a kukoricasorból a tarackot ne vágják 
ki, mert az is örökség.”

Mátyás és Mária elhunyta után a tanya 
örökre üresen maradt. Márika lányuk férjé-
vel, Povázsán Pállal utód nélkül a nagyutcai há-
zukban élte le életét. Az 1980-as évek elején a 
romos szállást eladta Zavarkó Szilveszternek, 

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 40.)

„A tarack is örökség”
Fehér-árok határrész tanyái

A tárgyalt tanyák helyszínrajza

kb. 100 székely család érkezett, amelyek átlag 8 
kataszteri hold földet kaptak családonként, igen 
kedvező feltételek mellett.”(5)

A helyi születésű szerző valószínűleg csupán az 
1920-as években a nagyközség vasútállomásától 
délre kiépült, Kolonijának, majd Staro Đurđevónak 
nevezett telepre vonatkozóan közli a székelyek ér-
kezésének kezdetéről szóló adatokat. A Sajti Enikő 
viszont a későbbiekben Hadikföldjére keresztelt 
telepen 148 székely családról és 590 főről tud.

Az általános eljárás az volt, hogy házaspáronként 
három katasztrális holdat kaptak, s ez gyermeken-
ként még egy-egy holddal bővült. A vitézeknek csa-
ládonként 15-16 katasztrális hold járt. A vételárat, 
akárcsak a lakóházét is, 47 év alatt kellett volna tör-
leszteniük.(6)

Egy 1943-as újsághírből az tűnik ki, hogy a 
kedvező törlesztési határidő a paraszti munkához 
nélkülözhetetlen eszközökre is vonatkozott. „A visz-
szamaradt szekereket az igénylők között folyó hó 
26-án délelőtt 8 órakor a bácskai székelytelepek 
kirendeltsége Hadikföldjén szándékozik kioszta-
ni. A szekerek ára 90 pengő, és 47 esztendő alatt 
kell az árát visszafizetni a kormánybiztosságnak. 
Szekeret vitézen kívül mindenki kaphat.”(7)

(Folytatjuk)
CSoRba béla

Mozaikkockák
A bukovinai székelyek bácskai három évének 

településekhez kötődő, helytörténeti vonatkozásai-
ról ugyan egyre többet tudunk, de még mindig nem 
eleget. Nincs ez másként szülővárosom, Temerin 
esetében sem. A hiányok legalább részbeni pótlása 
végett született meg ez az írás.(1)

Az öt bukovinai székely–magyar falu áttele-
pítéséről szóló magyar–román egyezmény 1941. 
május 11-ei aláírását követően szinte azonnal meg-
indult a Magyarországra költöztetés folyamata, és 
június 16-ig lényegében be is fejeződött. Az akció 
lebonyolítása a Külföldi Magyarokat Hazatelepí-
tő Kormánybizottság feladata volt, de a katonaság 
segítsége nélkül nem lehetett volna megvalósítani, 
egyébként is a visszafoglalt területeken bevezetett 
katonai közigazgatás egészen 1941 szeptemberéig 
fennállt. A telepítést megelőzően szükség volt ala-
pos helyismeretre, hogy felmérhessék, hova hány 
új telepes családot költöztethetnek. Mindez gyorsan 
és szervezetten folyt, akárcsak az új élet megkez-
déséhez nélkülözhetetlen alapvető élelmiszerek 
és kellékek beszerzése. „A telepek benépesítése 
előtt a katonai tehergépkocsik hosszú sora szál-
lította a kijelölt telepekre, előre meghatározott 
menynyiségben a zsírt, kenyeret, szalonnát, sót, 

paprikát, kenyérlisztet, száraztésztát, cukrot és a 
házak fertőtlenítéséhez, javításához, meszelésé-
hez szükséges anyagokat. Gondoskodás történt 
a legnélkülözhetetlenebb gazdasági eszközök 
kiszállításáról is.”(2) Néhány hét leforgása alatt 
közel 3279 bukovinai családot telepítettek a Bács-
kába, összesen mintegy 35.000 katasztrális hold 
földre.(3) Ahhoz azonban, hogy ez megvalósul-
hasson, az 1941. április 11-e után vis-szaszerzett 
Délvidékről ki kellett költöztetni az 1918 után a 
Bácskába telepített délszláv, többnyire dobrovoljac 
(azaz első világháborús önkéntes) szerb családokat, 
annak ellenére, hogy a székelyek szószólói koráb-
ban hangsúlyozták, etnikailag homogén magyar 
területekre szeretnének költözni. Az összesen 28 
településre szétosztott új honfoglalók létszámára 
vonatkozó adatok pontossága viszonylagos, kutatói 
becslések szerint 17.000–18.000 lehetett: „1942-
ben 17.133 katolikust számoltak össze a bácskai 
telepesfalvakban (ebben nem szerepelnek az 
andrásfalvi reformátusok, viszont szerepelnek 
benne moldvai csángó és a vitézi telket kapott 
magyarországi telepesek is).”(4)

Az Újvidéktől 18 km-re északra fekvő Temerinbe 
Mészáros Sándor negyven évvel később írt tanul-
mánya szerint „1941 májusában és júniusában 

bukovinai székelyek
a temerini Hadikföldjén és Hadiknépén (1.)

(1) A régi újságcikkek és képek felkutatásában segítségemre 
volt Ádám István temerini helytörténész. (2) Gombos 1941: 
151 (3) A. Sajti 1984 (4) Frey 2020: 154 (5) Mészáros 1981: 
23 (6) A. Sajti: 1984 (7) Hirek Temerinből. Reggeli Ujság (Új-
vidék), 164. sz., 4.

aki később a tanya körüli földeket is ap-
ránként fölvásárolta. A tanyaudvar, melyben 
az ásott kút még megvan, mára teljesen be-
erdősödött.   

Adatközlők: Varga Szilveszter sz. 1956., 
Zavarkó Zsadányi Ilona sz. 1958., Horváth Sán-
dor sz. 1955., Varga László sz. 1944.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István



TEMERINI ÚJSÁG2022. július 7. 9

„A HéT EllENSégES oFFENzívA” cíMSzó 
alatt tanulták a Tito által vezetett jugoszláv partizánhá-
ború eseményeit azok a temerini kisdiákok (is), akik 
ma már nagyszülőként, 40-50 vagy ennél is többéves 
osztálytalálkozókra gyülekeznek a Kókai-iskolában. A 
hét közül az ötödik a sutjeskai csata volt, melyre a mai 
Boszniai Szerb Köztársaság területén fekvő Tjentišténél 
került sor. A csatáról játékfilm is készült, amelyben 
Richard Burton alakítja Titót, aki mellesleg szemé-
lyesen is felügyelte a sebesülését megörökítő jelenet 
forgatását.   

Mellesleg, mert lehet, hogy valakit még ma is ér-
dekel: a németek összesen 127 ezer katonával, ne-
héztüzérséggel és repülővel szálltak harcba 22 ezer 
partizán ellen, akik közül 3000-en megsebesültek, a 
csata során pedig 7543-an életüket vesztették. Hogy 
miért ilyen sokan, az ma is vita tárgya azok között,  
akik másról is szívesen vitatkoznak. A német levél-
tárakban Schwarz elnevezéssel szereplő hadművelet 
célja a partizánmozgalom és a jugoszláv hadsereg fel-
számolása volt megakadályozandó a szövetséges erők 
balkáni partraszállását. 

Az 5. offenzíva helyszínén
Régi temerini fotók

Nos, az egykor volt Temerini Spartak Felderítő Csapat 
1963-ban részt vett a csata 20. évfordulója alkalmából 
szervezett emlékmenetelésen melynek végcélja Tjentište 
volt. Ezen a kiránduláson (1963-ban) készült az itt köz-
readott két fotó: Mészáros Károly, a műszaki ismeretek 
tanára Flexaret géppel 6x9-es filmre fényképezett. A képek 
Laskai benjamin tanár archívumából valók.

Idős asszony felügyeletére 

megbízható, türelmes és kedves 

asszonyt vagy lányt keresek 

minden harmadik héten 

reggel 7-től délután 3 óráig. 

Telefonszám: 069/619-078

Temerini felderítők csapatának tagjai a mosztári Lučani fürdőmedencében

A temerini felderítők csoportja a Volujak hegy lankáin 

öregedés ellen koffeint!
Megint bebizonyították, hogy milyen jó hatással van a koffein a szervezetre: 

javítja a memóriát, serkenti az agyi folyamatokat.
A koffein a legtöbbet fogyasztott pszichoaktív anyag világszerte, a Föld 

lakosságának 80 százaléka él vele kávé, tea vagy üdítőitalok formájában. A 
PR ugyan nem volt mindig jó, de az utóbbi időben megsokszorozódtak a po-
zitív hírek – mi mindent befolyásol jó irányban a kávé/tea/kóla alkaloidja, a 
koffein. A tudomány mai álláspontja szerint a nem túl nagy mértékű bevitele 
kifejezetten jót tesz az egészségnek.

A rendszeres fogyasztás molekuláris útvonalai még nem teljesen ismer-
tek, de egyre több kísérletet végeznek kisemlősökkel, hogy feltárják a koffein 
szervezetre gyakorolt hatásait. A Nature-ben megjelent legújabb tanulmányban 
David Blum, a Lille-i Egyetem professzorának és Anne-Laurence Boutillier, a 
Strasbourgi Egyetem kutatójának kísérletéről olvashatunk, írja az index.hu.

A kísérlet során koffeines vízzel itattak egereket két hétig, majd a rágcsálók 
hippokampuszát vizsgálták, hogy milyen változás történt a serkentő fogyasz-
tása után. A kutatócsapat felfedezte, hogy a memóriáért felelős agyterületük 

aktívabb volt, mint a koffeinnel nem élő egerek hippokampusza. Agyukat 
tanulmányozva kiderült, hogy a koffein neuron-specifikus epigenetikai vál-
tozásokat indukál bizonyos géneknél, és fokozza a transzkripciós faktorok 
(a DNS-hez kapcsolódó fehérjék, amik gátolhatják vagy segíthetik a gének 
kifejeződését) aktivitását, sőt, az agyi anyagcserét is pozitívan befolyásolja. A 
koffein tehát azon kívül, hogy növeli éberségünket, az agyban is hosszantartó 
változásokat idézhet elő.

Ezúttal azonban nemcsak az egerek részesülhettek koffeinben, hanem a 
méhek is kaptak belőle: a koffeinbevitel után vizsgált méheknél azt tapasztalták, 
hogy képesek voltak emlékezni egy korábban tanult virágillatra. A koffeines 
patkányok pedig jobb eredményt értek el a memóriateszteken. Ezek az ered-
mények összhangban vannak azzal a megfigyeléssel, miszerint a koffein javítja 
a hippokampusz neuron-ingerlékenységet szabályozó képességét.

Összességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a rend-
szeres koffeinbevitel javítja az információkódolás folyamatát, normalizálja 
a szinaptikus plaszticitást és pozitívan befolyásolhatja a kognitív hanyatlást 
– például az Alzheimer-kór vagy más neuropszichiátriai állapotok esetén. 
Tehát: igyuk csak meg nyugodtan a napi két-három kávénkat, túlzásba 
persze ne essünk. (index.hu)
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A Catholic Herald című 
lap szerint akár Erdő Péter 
budapest–esztergomi érsek 
is lehet az utódja Ferenc pá-
pának. A cikk a bíboros 70. 
születésnapjára időzítve jelent 
meg. Az Egyesült Királyságban 
és az Egyesült Államokban is 
megjelenő angol nyelvű lap 
úgy fogalmaz, hogy egy ma-
gyar pápa rendkívül nagy je-
lentőséggel bírna, tekintettel az 
Európai Unión belüli kulturális 
törésvonalra.

Az esztergomi érseken kí-
vül több más jelölt is van, de 
egy magyar pápa napjainkban 
sokat tehetne az új „kulturális vasfüggöny” el-
len, amely egyre inkább elválasztja egymástól a 
keresztény értékektől elforduló Nyugat-Európát 
és az újra markánsan kereszténnyé váló Kelet-
Európát.

A lap szerint Erdő pápa-
ságával elképzelhető, hogy 
felerősödne a Kelet-Közép-
Európa és Nyugat-Európa 
közti kultúrháború. A cikk-
ből kiderül: Erdő bíborost 
hagyományőrzőnek tartják, 
akit tisztelnek az egyház li-
berálisai is, így a Szentatya 
is. Ez azt sugallja, hogy Erdő 
Péter összetartó erő lehet az 
egyházon belül. A lap em-
lékeztet: a magyar bíboros 
hangosan kiállt az ortodox 
keresztények megszólítása 
mellett, ami a jelenleg Ma-
gyarországon élő nagyszá-

mú ukránok számára jelentős gesztus volt.
A Catholic Herald Orbán Viktort is megem-

líti a cikkben. Szerintük a magyar kormányfő 
– aki maga református, de felesége katolikus – 
rendkívül fontos pillanatnak tartaná a magyar 

pápát, különösen azért, mert továbbra is Kö-
zép- és Kelet-Európa vezetőjeként, valamint a 
nyugati kereszténység védelmezőjeként jellemzi 
Magyarországot és Lengyelországot. Erdő Péter 
még 2015-ben, az európai menekültválság te-
tőpontján, amikor Ferenc pápa felszólította a 
katolikusokat, hogy fogadjanak be menekülte-
ket, azt mondta, hogy a menekültek befogadása 
embercsempészetnek számít.

Éppen ezért az újság Erdő esetleges megválasz-
tását Szent János Pál pápaságához hasonlítja, aki 
a közép- és kelet-európai kommunizmus össze-
omlásában meghatározó szerepet játszott. Bár a 
Catholic Herald tartózkodik attól, hogy Erdő bíbo-
rost Orbán Viktor magyar miniszterelnök feltétlen 
hívének nevezze, megjegyzi: néhány nyilatkozata az 
EU-n belüli kulturális összecsapások élvonalába 
tartozó magyar miniszterelnökhöz kötődik, ami 
érthető, hiszen egy olyan ország katolikus vezetője, 
amely ma 80 százalékban keresztény, és a nagy 
európai kulturális szakadék konzervatív naciona-
lista oldalán áll. (mandiner.hu)

Erdő Péter is lehet Ferenc pápa utódja

Magyar pápa?

Erdő Péter

Szarvas Péter aranymiséje
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Szarvas Péter nyugalmazott plébá-
nos július 2-án a temerini Szent Ro-
zália-plébániatemplomban tartotta 
aranymiséjét, ugyanott, ahol 1972.jú-
lius 2-án pappá szentelték és újmisé-
jét tartotta. A képen az ünnepségen 
részt vett vendégpapok és ministrán-
sok. Felső sor, balról jobbra: Puskás 
Valentin ministráns, Verebélyi Árpád, 
Balažević Dušan, Fajfer Jakob, Tóth 
József, Világos Miklós, Zsúnyi Tibor, 
Huszár Ádám, Pásztor István minist-
ráns, Utcai Róbert, Pásztor Árpád. 
Első sor: Szöllősi Tibor, Szarvas Pé-
ter, Nagy József, Utasi Jenő, Sáfrány 
Dávid, elől két ministráns. Jobbról 
a jubileum alkalmából készült kiad-
vány címlapja. (V. Z.)

APRÓHIRDETÉSEK
• Volkswagen kombit ven-
nék bármilyen állapotban, 
1990-es kiadásútól régeb-
bit. Fizetés készpénzzel, 
azonnal. Telefonszám: 
060/71-61-312.
• Lakás kiadó és 1000 
darab piros hódfarkú 
(biber) cserép eladó. Te-
lefon: 062/809-19-52.
• Eladó kicsit kevesebb 
mint egy hold föld (4889m2) 
a Cigány-baránál. Telefon: 
063/123-73-45.
• Vásárolok teljes hagya-
tékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tár-
gyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-
143-147.
• Kis- és nagy téglát ke-
resek megvételre, 4000–
5000 darabig. Telefon: 
063/8-327-097.
• Zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen 
állapotban, csak papírok-
kal. Telefon: 062/583-261 
(Gábor).

• Új, nagyon szép ház el-
adó 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. Adaptáció-
ra vagy bontásra. Ára 
26 500 euró. Telefon: 
064/40-55-431.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. Te-
lefon: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, 
papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos ké-
szülékeket, régi kábele-
ket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Új, 200 m2-es ház eladó a 
Népfront utca 197-ben, be-
jegyzett, a telek nagysága 
680 m2. Ára: 59 500 euró. 
Telefon: 060/33-0-33-44.

Az újság Erdő esetleges megválasz-
tását Szent János Pál pápaságához ha-
sonlítja. Szerintük Erdő pápaságával 
elképzelhető, hogy felerősödne a Ke-
let-Közép-Európa és Nyugat-Európa 
közti kultúrháború.
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MEGEMLÉKEZÉS
Négy szomorú éve, hogy 

örökre itt hagytál bennünket

VARGA Pál 
(1928–2018)

Ez az élet csendesen 
megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér 
egy életen át.

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Szerettei

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KATONA
OLÁH Katalin 

(1939–2022. 7. 5.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen 
megjelentek.

Miserend
8-án, pénteken 8 ó.: Tisztítótűzben szen-
vedő lelkekért;
9-én, szombaton 8 ó.: A hét folyamán el-
hunytakért; valamint: Morvai, Szokola és 
Szakál család elh. Tagjaiért; 15 ó.: Gyurik 
Szabolcs és Ikotin Emese ünnepélyes es-
küvője a telepi templomban.
10-én, Évközi 15. vasárnap Telepen 7 
ó.: Népért; Plébániatemplomban 8.30 ó.: 
Egy szándékra; 10 ó † Kókai Sándor, Ba-

logh Irén és fiuk Tibor; (40, 50, 60. házas-
sági évfordulót ünneplők megáldása).
11-én, hétfőn 8 ó: Szent Benedek apát tiszt. 
a békéért.
12-én, kedden 8 ó: Szabad a szándék.
13-án, szerdán  8 ó.: †Klinecz János és 
Mária, elh. gyermekeikért Jánosért és Má-
riáért, elh. Klinecz és Kocsicska nagyszü-
lőkért.
14-én, csütörtökön, 19 ó.: Szűzanya tiszt. 
az Újvárosi Rft. élő és elh. tagjaiért, a szent-
mise után egy órás szentségimádás.

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hosszú hónapja, hogy búcsúszó nélkül itt hagyott 

bennünket szerető férjem, édesapánk, apósom és nagyapám

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

Hónapok óta
Idézzük emlékeidet,
Állunk a sírodnál
Nyugalmad remélve.
Zokogva bízunk,
Ott vagy már ahol a
Lélek pihenni tud!

Kegyelettel őrzik emlékedet 
szeretteid MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú egy éve, 
hogy nem vagy velünk

KÓKAI Tibor 
(1958–2021)

Lelked remélem békére 
talált, s Te már a mennyből 
vigyázol ránk.

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön örökké 
emlékezünk!

Nyugodjál békében!

Szerető családod

A szőregi labdarúgó-klub pályáján hét ország 116 íjászának részvételével 
rendezték meg szombaton a Közép-európai Kupa egyik állomását. A nem-
zetközi megmérettetést a temerini Castle Archery szervezte, és mint azt 
Dragan Svilanović, az országos szövetség elnöke mondta, az év legfonto-
sabb szerbiai versenye zajlott le. A rangos eseménynek több jeles részt-
vevője volt, például a magyar válogatott Balogh Mátyás, aki tavaly a tokiói 
olimpián is szerepelt. Balogh kategóriájában egy horvát íjász mögött a má-
sodik helyen végzett. A klubok rangsorában az újvidéki Velos végzett az 
első helyen. Egy fiatal temerini versenyző is indult, Matija Miler, aki a saját 
kategóriájában a kilencedik helyet szerezte meg.

Rangos íjászverseny SzőregenEgyházközségi hírek
Hagyományosan minden évben a Jézus Szentséges Szívét 
követő vasárnapok nagymiséin megáldjuk ünnepélyesen 
az idén jubiláló házaspárokat. Júl. 10-én, vasárnap a 
40-50-60. házassági évfordulójukat ünneplőket áldjuk majd 
meg a nagymisén. Lelki előkészület számukra szombaton 19 
órakor a plébánián.
Júl. 22 és 24 között egy igen fontos lelkigyakorlat lesz itt 
nálunk Temerinben Mijo Baradával. Mivel távolabbról is 
érkeznek hozzánk, szükség lenne szállásra. Tisztelettel 
kérjük, hogy amennyiben valaki tudna júl. 22-én és júl. 23-
án egy-két lelkigyakorlatozót elszállásolni, jelezze 
a plébánián.
Akik jelentkeztek a Jézus barát Gyalogtúrára, bármelyik 
szentmise után felvehetik a sekrestyében a „Jöhetsz” lapot a 
táborhoz szükséges minden információval.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ZELENKA Zsuzsanna 
(1949–2022)

Ezúton mondok köszönetet minden unokatestvérnek, kereszt-
fiúnak, minden rokonnak, utcabelinek, osztálytársnak, barát-
nőnek, ismerősnek, akik szeretett jó testvéremet utolsó útjára 
elkísérték, virágadományaikkal, valamint részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmamat  enyhíteni igyekeztek.
Külön mondok köszönetet Sáfrány Dávid atyának, a kántor úr-
nak és a Kókai temetkezési vállalatnak.

Gyászoló öcséd



Két év járvány miatti kihagyást 
követően újból meghívást kaptak 
a TSK öregfiúi a mórahalmi So-
kadalom 2022 falunapi ünnep-

ségsorozat keretében megtartott 
nemzetközi Öregfiúk labdarú-
gó tornára. A torna szombaton, 
július 2-án zajlott a mórahalmi 
sportközpont pályáin. A TSK csa-
patán kívül meghívást kapott még 
az erdélyi Csíkszentmárton (Ro-
mánia) és Csíkszentgyörgy Öreg-
fiúk csapata. A sportpályán lebo-
nyolított sorsolás úgy hozta, hogy 
a TSK a házigazda Mórahalom 
ellen kezdte mérkőzéseit, míg a 
másik mérkőzésen a két erdélyi 
csapat Öregfiúk csapatai mér-
kőztek meg.

A TSK a következő eredmé-
nyeket érte el: Mórahalom–TSK 
2:2. Mivel rendes játékidő alatt 
nem született győztes, annak ki-
létét büntetők elvégzésével dön-
tötték el. Itt a TSK labdarúgói 
pontosabbnak bizonyultak és 
3:2-re nyertek. (Hajdú Gáspár, 
a TSK kapuvédője két büntetőt 
is hárított.)

A TSK következő ellenfele a 
Csíkszentgyörgy csapata volt. Itt 
a temeriniek kiváló játékkal 4:2 

arányban győzedelmeskedtek.
Következett a harmadik mér-

kőzés, mely közben már jóko-
ra hőség és párás levegő ural-

kodott. Ez rányomta bélyegét 
a mérkőzésre. Az utolsó bírói 
sípszóig izgalmas és bizonyta-
lan kimenetelű mérkőzésen a 
Csíkszentmárton csapata bizo-
nyult szerencsésebbnek és 4:3-as 
eredménnyel győzedelmeskedett. 
Így jobb gólarányának köszönhe-
tően megszerezte az első helyet, 
míg a TSK a másodikat, harma-
dik a Csíkszentgyörgy, míg a ne-
gyedik a házigazda Mórahalom 
lett.

A lebonyolított focimérkőzé-
sek után kimerült legények ered-
ményhirdetésen és a kiérdemelt 
serlegek kiosztásán vettek részt. 
Az egész focitornát egy baráti tár-
salgás keretein belül elfogyasz-
tott ebéd követte, majd a házi-
gazda meghívta a vendégeket a 
mórahalmi Szent Erzsébet Gyógy-
fürdőbe egy kis relaxációra.

URaCS Zoltán

Marica Perišić olimpikon 
temerini cselgáncsozó aranyérmes 
lett Algériában a Mediterrán Játéko-
kon. Az 57 kilogrammos súlycso-
portban a negyeddöntőben francia, 
az elődöntőben török, a döntőben 
pedig olasz ellenfelénél bizonyult 
jobbnak.

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy aranyérmes lettem. Sikerült 
véghez vinnem azt a taktikát, amit 
az edzőmmel a döntő előtt megbe-
széltünk. Mind a három mérkőzé-
sem jól sikerült, és mondhatom, 
hogy ez pályafutásom egyik leg-
szebb pillanata – mondta Marica 
Perišić.

A fiatal, 22 éves cselgáncsozó ta-
valy részt vett a tokiói olimpián, ahol 
az első fordulóban nyert, utána azon-
ban a nyolcaddöntőben vereséget 

szenvedett. A felnőtt Európa-bajnok-
ságon és világbajnokságon egyaránt 
az ötödik helyen végzett, illetve a kor-
osztályos nemzetközi versenyeken is 
számos alkalommal remekül szere-
pelt 2020-ban például junior Euró-
pa-bajnoki címet nyert.

A Mediterrán Játékokat négy-
évente rendezik meg azoknak az 
országoknak a részvételével, ame-
lyek a Földközi-tenger partján, il-
letve a térségében helyezkednek 
el. Az első versenyt Egyiptomban 
tartották 1951-ben, az idei pedig 
sorrendben a 19. Mediterrán Já-
tékok volt. Az egykori Jugoszlávia 
is házigazdája volt a nagyszabású 

sporteseménynek, melyet 1979-ben 
Splitben szervezték meg. Algériában 
26 ország 3400 versenyzője szere-
pelt 24 sportágban.
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Marica Perišić a Mediterrán Játékokon

Temerini arany 
a Mediterrán Játékokon

A TSK-Öregfiúk Mórahalmon

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!

T. N. T.

Az Öregfiúk csapata

További sporthíreket 
lásd még a 3. és a 11. 
oldalon
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