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Az Illés-napi menet reggel 9 órakor 
indul a Gulyáscsárda elől a tíz órai ünne-
pi szentmisére. Az útirányról és a felvonu-
lók sorrendjéről, összetételéről Puskás 
Tibor menetszervezőt kérdeztük. 

– Az ünnepi menet csakúgy, mint 
az elmúlt néhány évben, most is a Pe-
tőfi Sándor utcából, a Gulyáscsárda 
elől indul. A piactéren áthaladva a jel-
zőlámpánál felkanyarodik a főútra, 

majd a résztvevők bevonulnak a temp-
lomba.

Az élen fiatalok és felnőttek haladnak 
lóháton, majd a kenyérvivő fiáker és a 
feldíszített kisparádés kocsi következik. 

A menetben három zászlót, az országét, 
a magyar és a temerini, valamint a tavaly 
elkészült transzparens után Illés próféta 
lobogóját és más egyházi lobogókat visz-
nek. Következnek az egyházi képviselők, a 
papok és a ministránsok. Utánuk mennek 
az önkormányzat képviselői és a vendégek, 
a magyarruhás gyerekek és felnőttek, majd 
a Boldog Gizella Kézimunka Szakkör vise-
letben, a Szirmai Károly MME néptáncosai, 
a Dalárda- és a tamburazenekar. Ez körül-
belül a menet közepe. Ott lesznek továbbá 
az Első Helyi Közösség és a Kertbarátkör ké-
zimunkázó asszonyai, a Kertbarátkör tagjai 
és vendégeik, az iparosok, a földműves-szö-
vetkezetek, a galambászok, a TSK sportolói, 
a Kárász Sporthorgász Egyesület tagjai, a 
temerni nyugdíjasok és vendégeik, valamint 
mindazok, akik szeretnének felvonulni Illés 
napján. A menetet a TEFU fúvószenekar zár-
ja – ismertette a menetszervező. A program 
szerint a menet indulása előtt a Gulyáscsár-
da előtt postagalambröptetés lesz. 

Puskás Tibor elmondta még, hogy 
két helyen osztanak ivóvizet: a gyülekező 

A Temerini Múzeumbarátok Egyesületének szervezésé-
ben július 16-án, szombaton 19 órai kezdettel a Kókai Imre 
Általános Iskola épületében helytörténeti témájú előadást tart 
Csorba Béla és Fúró Dénes Temerin 690 évvel ezelőtt 
címmel. Az előadásra Temerin (Temeri) első írásos emlí-
tésének 690. évfordulója kapcsán kerül sor, és áttekintjük 
majd településünk és a Magyar Királyság korabeli történetét 
is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

F. D.

Temerin 690 
évvel ezelőtt

A Kertbarátkör és az Iparosok Egyesülete 
szervezésében Illés-napi esti vigalom lesz 
a temerini vásártéren július 20-án, szerdán 
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 
sándor 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.

Illés-napi vigalom
Jegyek elővételben kaphatók

Két évforduló jegyében
Az Illés-napi menetről

Idén két évforduló jegyében zajlik az Illés-napi rendezvény: 169 éves 
az Illés-napi fogadalom, valamint községünket a 690 évvel ezelőtti pápai 
tizedjegyzékben említették először írásos formában.

Aratás hagyományos módon
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E számunk melléklete az Illés-napi 
programfüzet

helyszínén, valamint a Petőfi Sándor és a Május 1-je ut-
cák sarkán, az út mellett. Az újkenyeret és a bort az idén 
Kubej Anita és Gombár Viktor viszi el a templomba. 
A menetszervező arra kéri a szülőket, hogy öltöztessék 
be gyermekeiket népviseletbe, hogy minél tömegesebb és 
látványosabb legyen az Illés-napi felvonulás. ácsi



TEMERINI ÚJSÁG 2022. július 14.2

Ezekkel díszítjük fel a sátrakat, a fiákereket és a 
füzéreket. A kitűzőkre nemzeti színű szalagok ke-
rülnek. Ez igen alapos munkát és türelmet igényel, 
mert minden szál búzát legalább kétszer, három-
szor kézbe kell venni. Először letisztítjuk róla a 
levelet, félretesszük a nagy szálakat, de a kiseb-
beket sem dobjuk el, mert azokból a kis csokrok 
készülnek. Hálásak vagyunk a Gombár házaspár-
nak, mert már évek óta biztosítja számunkra a 
szükséges búzamennyiséget. Kézzel lekaszálják, 
és úgy szállítják el hozzánk, hogy felhasználható 
legyen a szalma is, emelte ki az egyesület elnöke. 
Bódi Rozália elmondta, vidám hangulatban teltek 
az összejövetelek, melyek végén minden alkalom-
mal zsíros kenyeret szolgáltak fel.

ácsi

A Boldog Gizella kézimunkacsoport tagjai 
lelkesen készülődnek a közelgő Illés-napra. 
Már néhány hete délutánonként összejönnek 
az Iparos Otthon udvarában, hogy búzakalász-
ból elkészítsék a kitűzőket, a csokrokat, a ko-
szorúkat és füzéreket. Szorgalmasak voltak, a 

munka javával már elkészültek, az utolsó hétre 
már csak a díszítés maradt. Az Illés-napi rendez-
vénysorozat keretében szombaton délután hat 
órától az asszonyok munkáit is kiállítják. 

Hétfő délután még találkoztak, hogy egy ki-
csit beszélgessenek, valamint hogy a még hiány-
zó kitűzőkkel elkészüljenek. Több mint tízen 
ülték körül az asztalt, járt a kezük, válogatták 
a búzát, összefogták a szálakat, szalaggal dí-
szítették, fényesítették. Az egyesület asszonyai 

minden évben komolyan veszik a felkérést és 
már idejekorán hozzálátnak az előkészületek-
hez, mondta Bódi Rozália elnök.

 – A virágok készítésébe általában már a 
tavasz elmúltával belefogunk, hogy mire meg-
érkezik a búza, azzal már ne kelljen foglalkoz-

nunk. Három hete kaptuk meg, de 
mindjárt neki is láttunk, mert eléggé 
száraz volt. Naponta 12-13 asszony 
szorgoskodott, így valóban halad-
tunk a munkával. Az egyik menetben 
részt vevő kocsit búzafüzérrel díszít-
jük, míg a másikra borostyánlevél 
kerül, és hogy ne 
hervadjon el, ezt 
a jövő hét elejére 
hagytuk. A sátra-
kat díszítő koszo-
rúkkal is elké-

szültünk, ezeket kedd reggel 
visszük ki a vásártérre. A másik 
kézimunkacsoport tagjai csak-
úgy, mint a korábbi években, 
most is színpadot díszítik. A 
már említett díszvirágok mű-
anyag zacskóból készülnek, kis 
darabokra vágjuk őket, össze-
hajtjuk, megdrótozzuk, és szép 
rózsákat formálunk belőlük. 
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„Legyenek ránk tekintettel az égiek és ne essen az eső, csak ma 
ne...” – ismételgettem magamban nemegyszer fogadalmi ünnepünk 
reggelén. Szerencsére, azokban az esztendőkben egyszer sem ismét-
lődött meg a települést egykoron sorozatosan sújtó ítéletidő. Mentsen 
meg tőle az Isten, hiszen átázik a csiszolt vászonból varrt cserkészing 
és a kendő, ami a bőrhöz tapadva nem igazán nyújt kellemes érzést 
fél napon át. 

Ez utóbbi öltözék szoros tartozéka a gubacs is, ami az értel-
mező szótár szerint egy kemény, gömbölyű kinövés tölgyfa leve-
lén, amelynek közepén, ha lyukat fúrunk, szorosan tartható a kendő. 
Ilyen anzugban vonultunk fel, mi kis és nagy cserkészek az Illés-napi 
menetben. Nem tudom, hogy miért, de mindig az volt a vágyam, hogy 
a menet elejére kerüljünk, ami természetesen, az évek hosszú során 
át, soha sem teljesült. A felvonulás élén rendszerint a velem egyidős, 
csinos ruhában mazsorettes lányok masíroztak, csodáltam is, ahogyan 
hiba nélkül, egyszerre forgatták a pálcákat. A magyarruhába öltözött 
lányok és fiúk is büszkén vonultak fel az egyszer rövidebb, máskor 
hosszabb menetben, amelyet a boldogságtól könnyekig meghatódott 
szülők, nagyszülők mobiltelefonnal, fényképezőgéppel rendszerint 
meg is örökítettek. Noha színesebb és csillogóbb volt a ruhájuk, mint 
a miénk, sohasem éreztem úgy, hogy a cserkész egyenruha csúnya 
lenne, a sima talpú kényelmes cipő pedig kimondottan előnyünkre 
vált a hosszú séta során. Az úton heverő lócitromra pedig mindenki-

nek egyformán ügyelnie kellett, ebből a szempontból tehát mindenki 
egyenrangú volt az Illés-napi menetben. Gyermekfejjel nem tudtam, 
hogy mit ünneplünk július huszadikán. Lehet, hogy apukám, aki egyet-
len egy menetet sem hagyott ki, sőt még a szervezésben is derekasan 
kivette, és még ma is kiveszi a részét mesélt róla, de az én agyamban 
a falu története, a lakosság által megélt sorozatos sorscsapás súlyos-
sága akkor még nem hagyott mély nyomot. A zászlóvivőkkel az élen 
felvonultunk, hiszen a magyar lakosság zöme részt vett a menetben, 
ünnep volt, nem kellett iskolába menni, olyan vasárnap érzése volt az 
embernek. A felvonulást a fúvószenekar zárta, az indulók dallamától 
még szebb volt az ünnep. ugyanezt éreztük a szentmisén, de az esti 
mulatságon is. 

Az Illés-napot körülvevő rendezvények a későbbi években nem 
sokat változtak. A civil élet alakulásával mindössze a menetben részt-
vevők összetétele módosult. A mi esetünkben pedig csupán annyi 
történt, hogy a kék kendő zöld színűre változott. Az összefogást 
jelképező ünnep igazi tartalmát csak később, felnőtt fejjel értettem 
meg, amikor már nem menetben masíroztunk, hanem a felvonulók 
mellett újságíróként loholtunk, hogy a Temerini Rádió hullámhosz-
szán keresztül azokhoz is eljusson az ünnep varázsa, akik betegség 
vagy egyéb kötelezettség miatt nem lehettek együtt a temerini ma-
gyarsággal azon a napon. 

A temeriniek számára július huszadika piros betűkkel íródott be a 
naptárba, az idei fogadalmi ünnep előszobájában is ugyanaz a lelke-
sedés érezhető, mint a mögöttünk lévő esztendőkben. Ebben pedig 
mindenkinek egyforma szerepe van: a szervezőnek, a civil szerveze-
tek tagjainak, a magyarruhás lányoknak, az újságíróknak, de a kis- és 
a nagy cserkésznek is. 

ácsi

Büszke cserkészként 
a menetben

Hétszázötven kitűző készült

A Boldog Gizella kézimunkacsoport tagai

Az első helyi közösség kézimunka csoportja is készített 
Illés-napi díszítőelemeket
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A TemerInI mAgyArsÁg július 20-án, 
Illés napján, immáron 169. éve tartja meg ősei 
fogadalmát, amit a településünket sújtó soroza-
tos természeti csapások elszenvedését követően 
tettek meg. A 19. század derekán őseink rend-
kívül súlyos nehézségekkel néztek szembe. Az 
1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
elején, 1848. augusztus 30. hajnalán Temerin 
és Járek településeit a Đorđe Stratimirović által 

vezetett szerb csapatok egy váratlan támadással 
felégették és teljesen elpusztították. A lakosok 
a környező településekre, valamint a harcok 
által még megkímélt északibb területekre me-
nekültek. 

A szabadságharc befejeztével, 1849 végétől 
elkezdtek visszatérni őseink a gyom és a gaz 
által felvert, üszkösen omladozó hajlékaikba. A 
lakosság visszatérése több szakaszban zajlott le, 
egészen 1851-ig. Ezt követően pedig a község 
és lakosainak talpraállítására a megyéből, de 
az ország több szegletéből is különféle segély-
szállítmányok érkeztek. Ez sajnos azonban nem 
bizonyult elégségesnek, ugyanis az addig két éven 
keresztül parlagon heverő földek termését ege-
rek és sáskák pusztították el, az állatállományt 
pedig dögvész tizedelte meg. Az éveken át tar-
tó elemi csapásokat az 1853-as év júliusában, 
Temerin és Járek határában végigpusztító, addig 
nem látott hatalmas ítéletidő tetézte.

A VIhArról idáig csak az 1930-as évek 
elején, a lang-féle Temerini Újságban megjelent 
leírások alapján alkothattunk képet, azonban az 
alábbiakban egy korabeli, meglepően részletes 
tudósítást közlünk, amelynek írója szemtanúja 
volt az elemi csapásnak, és ennélfogva minden 
eddiginél hitelesebb képet nyújt a 169 eszten-
dővel ezelőtti eseményről. A tudósítás a Buda-
pesti Hírlap 1853. augusztus 7-i számában 
jelent meg, amelyből egyebek mellett az is ki-
derül, hogy a vihar Szent Illés napját megelőző 
napon, július 19-én söpört végig településünk 

határában. Az említett forrásra az Arcanum Di-
gitális Tudománytár, Magyarország legnagyobb 
folyamatosan bővülő digitális periodika adatbá-
zisának több millió oldalas szövegállományában 
folytatott kutatásaim során bukkantam rá. Ime 
a szöveg: „Miután az emberi emlékezetet túl-
haladó s leginkább vidékünket sújtó július 
hó 19-éni orkánnak hirlapokban közzété-
telében némely ferde állítások adattak volna 

elő, ugyanazért el nem mulaszthatom azon 
vészteli esetét hivebb tollal tudomásul adni. 
Ugyanis július hó 19-én estvéli 7 óra tájban 
nyugotról keletnek égig emelkedő porfelle-
gekben nyomulván elő ezen a vészelemek 
legiszonyúbbika pusztító nyomait a még a 
forradalom hamvaiból fel sem üdült Temerin 
és Járek határaiban leginkább hagyta. Ezen 
határokban a szántóföldekről a keresztben 
összetett kévéket pehelykint magával hord-
ván a háztetőket helyeikből lesodorván a fá-
kat töveikből kiszakasztván embert, állatot 
halálos félelembe hozott. Alig csendesedett 
el ezen egynéhány perczig tartott szélvész, 

nyomban követte azt egy csodálatos jégeső, 
mely mindazt, amit az előtte dúló óriás 
magával el nem hordhatott súlyos csapá-
saival semmivé tenni igyekezett. Ezen még 
sohasem látott, sem hallott jég kerekded 
csillagos alakú 2 hüvelykes (megjegyzés: 
kb. 5 cm) kiterjedésű 1 hüvelyknyi (megj.: 
kb. 2,5 cm) vastagságú volt. Ez a szétszórt 
kévékből a szemet kiverte a még fennál-
ló gabonát kicsépelve földre terítette, a 
kukoricza szárakat kettévágta úgy, hogy 
a még fél óra előtt a legjobb termésnek 
örvendett tájékot egynéhány percz alatt 
úgyszólván mindenétől megfosztotta. Egy 
járeki gazdától hallottam, hogy másnap 
minden földére kiment 140 kereszt helyett 
csak 30-at talált és azt is szétszórva s kiver-
ve. A kár, melyet ezen óriási orkán Temerin 
s Járek határaiban okozott, tetemes s csak 
e napokban fog a kerületi biztosság által 
felvétetni.”

A szÁmunkrA renDkíVül FonTos 
korabeli tudósításnak köszönhetően most 
már hitelesebb képet alkothatunk a vihar-
ról, amely fogadalomra késztette őseinket, 
hogy Szent Illés napján minden évben mun-
kaszünetet tartsanak és templomukban fo-
hászkodjanak Istenhez, valamint Szent Illés 
prófétához, hogy kerüljék el őket a hasonló 
méretű természeti csapások. A fogadalmukat 
valószínűleg már a következő évtől, vagyis 
1854-től kezdődően megtartották egészen 
napjainkig. A hosszú évtizedek során azonban 
egyre kisebb jelentőséget kapott az Illés-nap 
megünneplése, az csupán a munkaszünetre 
és a templomban való imádkozásra és ünnepi 
szentmisére korlátozódott. A világi külsősé-
gekkel, felvonulással és más színes progra-
mokkal tarkított Illés-napi ünnepség csak 
1934 óta szokás Temerinben, amikor őseink 
a nyolcvanéves évforduló kapcsán, a Katolikus 
Kör vezetőségének kezdeményezésére ismé-
telten megújították fogadalmukat. 
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Fogadalmunk margójára

Illés-nap, 1936, Temerinben használatos népviseletbe öltözött férfiak

Illés-nap, 1936, Temerinben használatos népviseletbe öltözött hölgyek
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ként. Az összeget – aki elmulasztotta –, még átadhatja Nagy Magdol-
nának (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, 
eszmecserének, ismerkedésnek, kis közösségünk erősítésének!

Vasárnap a 10 órási szentmise után a Szent Rozália-plébániatemplomban házasságkötésük 40., illetve 50. évfordulója alkalmából 
áldásban részesültek a képen látható házaspárok: Milinszki István és Margit (40.), Puskás Tibor és Zsuzsanna (40.), Morvai Szil-
veszter és Valéria (40.), Jánosi András és Rózsa (50.) Horváth László és Katica (50.) unokáikkal és a tisztelendő atyákkal.

Házassági évforduló
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Július 17-én, vasárnap 17 órakor szeretettel várjuk mindazokat 
a temerini származású, vagy Temerinhez kötődő újságírókat, szer-
kesztőket, operatőröket, vágókat, hangtechnikusokat..., valamennyi 
sajtóházban dolgozó munkatársat, és természetesen a nem hivatásos 
publicistákat is egy közös találkozóra, melyre az elmúlt egy év során 
– úgy tűnik –, ráragadt a Médiatalálkozó elnevezés.

Ha nem is túl szellemes ez az elnevezés, mégis kifejezi a szervezők 
elképzelését, azt, hogy találkozzanak, és kicsit önmagukkal foglalkozza-
nak mindazok a temeriniek, akik különféle sajtóházakban dolgoznak/
dolgoztak akár helyben, akár más városokban vagy országokban.

A találkozó az Illés-napi rendezvények egyik felvezetője lesz július 
17-én a Tájházban. 

A megjelenteket Guszton András újságíró–szerkesztő, az Újvidé-
ki Rádió 2-es csatornájának fő- és felelős szerkesztője üdvözli, majd 
megnyitjuk a tavaly májusban elhunyt Németh Mátyás sajtófotóiból 
álló kiállítást a Tájház udvarában levő Alkotóház korszerű képtárá-
ban. A kiállított fotókról, és az egy évvel ezelőtt elhunyt megbecsült 
kollégánkról Németh Zoltán, a Magyar Szó újvidéki, nyugalmazott 
újságírója szól, aki a napilap ma már hőskorának számító idősza-
kában hétről-hétre együtt járta a terepet falubelinkkel, és jelen volt 
számos díjazott és sikeres fotó születésénél. A kiállítás egész nyáron 
megtekinthető lesz. 

Ezt követően panelbeszélgetés következik, Mi lesz veled helyi tá-
jékoztatás? címmel. A beszélgetést szabó gabriella vezeti, részt vesz 
benne többek között Dujmovics György, a Temerini Újság alapító-fő-
szerkesztője, Bekvalac Dejan operatőr és Tóth D. Lívia újságíró.

Mindeközben „megszólal” a Temerini rádió és a Tájház 
udvarában bográcsban rotyog majd a vacsora, a fakanalat Ternovácz 
István, az Újvidéki Rádió újságíró–szerkesztője veszi kézbe. Talán nem 
szegi kedvünket, hogy a vacsoráért 200 dinárt kell fizetni személyen- N-a

 II. Médiatalálkozó
 vasárnap a Tájházban

Hévízi Enikőnek
a Győri Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kara doktorrá avatott jogász 

szakos hallgatójának gratulál és 
további munkájához sok sikert kíván

nagymamája
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Ikotin Emese és Gyurik Szabolcs
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A Kókai Imre általános Iskola idén végzett nyolcadikosainak csoportképe. fEnt, BAlról joBBrA: Hevér ákos, Gero 
Zétény, Lóc Dominik, Faragó Áron, Bódi Bertalan, Vecsera Levente, Kovács Rudolf, Turai Róbert. KöZéPSő SoR: Puszti 
Róbert, Balázs Sandra, Sípos Réka, Csoma Laura, Fincsur Zsanett, Nemes Ildikó osztályfőnök, Dósa Emese, Gyuráki Vi-
vien, Csorba Sára, Hornyik Mária tanítónő, Alsó sor: Vengring Abád, Zakinszky Regina, Biacsi Natália, Kovács Zoltán, 
tiszta viktória, Kurilla judit, Gombár viktor, francia csanád.
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A 8. a osztály csoportképe

Anyakönyvi hírek
2022 májusa

Fia született: Đukić Zoricának és Milutinnak, Savanović Mariná-
nak és Milošnak, Ćelić Jelenának és Aleksandarnak, Butina Jelenának és 
Ratkonak, Detki Kókai Anikónak és Detki Dánielnek, Milaković Tijanának 
és Slavkonak, Bodroža Draganának és Boronak, Radovanović Majának 
és Nemanjának, Janoši Džaić Danijelanak és Janoši Davidnak, Horvát 
Krisztinának és Norbertnek.

Lánya született: Karać Draganának és Markonak, Babić Mariná-
nak és Nikolanak, Molnár Andreának és Attilának, Irina Šekarának és 
Miroslavnak, Cvijić Jovanának és Miroslavnak, Manojličin Željanának és 
Nikolanak, Faragó Andreának és Frigyesnek.

Házasságot kötött: Kovač Nikola és Stjepanović leona, Vidović 
Radovan és Zarić Aleksandra, Časar Vladimir és Banjeglav Dragana, 
Ileš Siniša és Đermanov Ana, Cimbal Krisztián és Nagy Vivien, Srdić 
Vukašin és Pećanac Milica, Srdanović Marko és Zec Sanja, Vegyelek 
Dávid és Komenda Enikő, Serdar Branko és Dušanić Milunka, Janković 
Aleksandar és lukić Snežana.

Elhunyt: Pivas (Vidović) Dušanka (1935), Kapuća ljubiša (1966), 
Pejović Milorad (1954), Jánosi József (1952), Komiszár (Gőz) Erzsé-
bet (1940).

„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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Vasárnap kezdődött és gálaműsorral zárul szombaton a Szirmai 
Károly MME hagyományos hangszeroktató tábora a Kókai Imre Ál-
talános Iskolában. A magyar népi kultúrát őrző nyári programba 
idén 32 fiatal kapcsolódott be, akik napi hat órát gyakorolnak az 
általuk választott hangszeren, a délutáni és az esti órákban pedig 
különféle szabadidős tevékenységeket biztosítottak számukra a 
szervezők.

A tervek szerint tartanak táncházat, könyvbemutatót és koncertet. 
A kötelező program részeként citera-, furulya-, vonós hangszerek-, 
tambura- és énekoktatás lesz. Kovács Kata Krisztina és Hege-
dűs István – furulya, ének, Nagy Ábel Bence – hegedű, Csonka 
Balázs – tambura, Flaman István, kálmán Dóra és zelenka 
Flóra – citera. Nagy Gergő szevezőtől megtudtuk, a tábori napok 
igen zsúfoltak, hiszen már a reggeli után indul az oktatás, majd 
ebéd jön, következnek a délutáni programok, a délutáni oktatás és 
az esti programok.

Csakúgy, mint a korábbi években, az utolsó napon a tábort most 
is gálaműsorral zárják, ahol megmutathatják, hogy mit tanultak a 
hét folyamán. A műsort szombaton délután öt órától a Kókai Imre 
Általános Iskolában tekinthetik meg az érdeklődők. 

ácsi

Hangszeroktató tábor 
a kókaiban
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A hangszeroktató tábor résztvevői

Ha nem világít az utcai égő
A közvilágítás meghibásodását immár nem telefonon, a helyi közösség 

titkáránál kell jelentkezniük a polgároknak. Az önkormányzat honlapjára 
(www.temerin.rs) ugyanis felkerült egy térkép, amely áttekintést nyújt 
a helyi közösségek területén lévő világítótestek pontos elhelyezkedésé-
ről. A műholdas térképen láthatók az égővel ellátott villanyoszlopok, de 
azok is, amelyeken nincs világítótest. A közvilágítás katasztere címszó 
alatt futó térképen a lakosok a házuk előtt lévő villanyoszlopra kattintva 
jelenthetik a hibát. 

Mindössze az e-mail címüket és a telefonszámukat kell meghagyniuk, 
valamint a legalsó mezőbe be kell írniuk, hogy milyen hibáról van szó. 

Hibája a rendszernek, hogy dátum sehol sem szerepel a program-
ban, így arról nem marad írásos nyom, hogy a polgár mikor jelentette az 
adott meghibásodást. Erre a hiányosságra hívta fel a figyelmet a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen Ádám István is, aki noha üdvözölte a program 
létrehozását, véleménye szerint a kár bejelentésének dátuma nélkülöz-
hetetlen, hiszen csak annak feltüntetésével követhető nyomon az, hogy a 
gyakorlatban meddig tart a villanyégőcsere. Az említett térkép az önkor-
mányzat honlapján a Katastar javne rasvete címszó alatt érhető el. 

 ácsi

Ismeretlen szerző felvétele az interneten

Ismét égett a szeméttelep
Maró füst árasztotta el hétfőn a település nyugati részét a szeméttelep 

irányából. A környezetvédők internetes közlése szerint „különféle tar-
talmú veszélyes hulladék égett, ezért rákkeltő részecskék lehetnek a 
levegőben. A tűzoltóság a kivonult a helyszínre. A tűz oka egyelőre 
ismeretlen.” Kérték a lakosságot, hogy hétfőn este csukják be az abla-
kaikat, ne menjenek az utcára, és ne sétáljanak éjszaka.

Két holttestet talált a rendőrség egy ókéri (Zmajevo) családi házban 
múlt szerdán az esti órákban, közölte a verbászi rendőrség. A Vajdasági 
RTV tudósítása szerint nem hivatalos információk szerint a családtagok 
próbálták felvenni a kapcsolatot D. M.-el (1948), akit július 5-e óta nem 
tudtak elérni. Amikor felkeresték a házában, egy nő holttestére bukkantak, 
majd kihívták a rendőrséget. A rendőrség és a mentők a helyszínre kiérve 
Z. D. (1939) holtteste mellett D. M. holttestét is megtalálták a házban.

A meg nem nevezett forrás azt állítja, hogy unokatestvérekről van szó, 
a meggyilkolt nő horvátországi származású. A házat feltúrták, a gyilkos-
ságot pedig lőfegyverrel követték el.

Kettős gyilkosság Ókérben

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Művelődési és 
tájékoztatási Minisztérium 

Belgrád

Tartományi Művelődési 
és tájékoztatási titkárság 

Újvidék

Önkormányzat 
temerin

A Költségvetési Tanács arra figyelmeztet, hogy a villanyáram és a föld-
gáz jelenlegi ára tarthatatlan. A testület szerint ahhoz, hogy ne omoljon 
össze a villamosenergia-rendszer, a háztartások és az ipari fogyasztók 
számára is drágítani kell az áramot legalább 15-20 százalékkal. A ház-
tartási gáz árát pedig legalább 65-70 százalékkal kell emelni a Költség-
vetési Tanács szerint.

A Szerbiai Villanygazdaság (EPS) veszteségeiért azonban senkit sem 
vontak felelősségre.

– A gáz árát emelni kell, mert megdrágult a nyersanyag – magya-
rázta Danko Brčerević, a tanács vezető közgazdásza és hozzátette, a gáz 
beszerzési ára korábban 250 dollár volt köbméterenként, most pedig 
több mint 350.

– Mi nem termelünk gázt. A földgáz több mint 90 százalékát impor-
táljuk, és olyan áron, ami valóban jó, ez nem vitás. Az ár a kőolajhoz 
van kötve, nem pedig a gáz piaci árának alakulásához, mert az elmúlt 
hat hónapban az egekbe szökött annak világpiaci ára. Ellenben a kőolaj 
is megdrágult – mutatott rá a közgazdász. (Danas)

Drágul a villany és a gáz
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Az államvezetés képviselői az elmúlt időszak-
ban többször is hangsúlyozták, hogy kemény tél 
elé nézünk, legalábbis ami a fűtést illeti, ugyanis 
az orosz–ukrán háború fejleményei a hazai gáz 
és a villanyáram biztosítására is jelentős mérték-
ben kihatnak. Így roppant könnyen előfordulhat, 
hogy a leghidegebb hónapokban akadozik majd 
az energiaellátás az országban. 

A lakosság körében értelemszerűen egy-egy 
ilyen jóslat után általános pánikhelyzet alakul ki, 
ennek következtében sokan csak akkor várják 
nyugodtan a telet, ha szilárd tüzelőanyagból is 
van valamennyi a kamrában. Sok nem is lehet, 
mert a hazai piac nem bővelkedik sem szénben, 
sem pedig tűzifában. Bosznia és Hercegovina, 
ahonnan korábban a legtöbb fa érkezett, leál-
lította a kivitelt, mert a saját ellátása mindennél 
fontosabb számára.

Az egyetlen bánya, a kovini (Kevevára, Dél-

Bánát), amely nem tartozik a szerbiai villany-
gazdasághoz, műszaki hiba miatt ideiglenesen 
leállt. Ezért napjainkban már szénhez sem olyan 
egyszerű hozzájutni, hallottuk Jánosi lászló-
tól, a Tisza fatelep üzletvezetőjétől.

 – A kovini lignitbányában lerobbant egy 
nagygép. A németországi mestereket várják, 
hogy leszereljék, elvigyék és legyártsanak egy 
új fogaskereket. Valószínű, hogy szeptembe-
rig ebből a bányából már nem fogunk szenet 
beszerezni. Ezért a szerbiai piacon most nincs 
szén. Ami a tűzifát illeti, Bosznia és Hercego-
vina leállította az országunkba irányuló kivi-
telt. Védi a saját piacát. A szerb cég, amelytől 
mi korábban vásároltuk a hasogatott, hálóba 
rakott, raklapos tűzifát, most egy hónap kény-
szerszabadságra küldte dolgozóit. Ezek után a 
hazai piacon kell feltalálniuk magukat. Egyér-
telműen szembetűnő a tüzelőanyag hiánya, de 

a pánikhangulat is. Ha az ember összeveti a gáz 
és a tűzifa árát, akkor látható, hogy az előbbi 
akár száz százalékkal is megdrágul, akkor is 
kifizetődőbb lesz gázzal fűteni, mint fával. A fa 
a legdrágább kemény tüzelőanyag. Egy raklap 
(„paletta”) 24-29 cm-re hasogatott tűzifa jelen-
leg 22 ezer dinárba kerül, de minden bizony-
nyal a jövőben ez az ár tovább fog emelkedni. 
Most ugyanis a magánerdőkből kezdik el a fát 
kitermelni engedéllyel vagy anélkül, a kivágott 
fáért pedig pedig a magánszemélyek annyit kér-
nek el, amennyit csak akarnak. Azt látom, hogy 
ez egy ördögi kör. A szén nem drágult annyit, 
mint a fa, mindössze annyira növekedett az ára, 
mint amennyit az üzemanyagnak. Tavaly a dunai 
szén 8200 dinárba került, idén pedig 11.600 
dinár volt egy hónappal ezelőtt, amíg működött 
a kovini lignitbányában a szerkezet. A tűzifa te-
kintetében ugrásszerű drágulás tapasztalható, 
míg tavaly ilyenkor ugyanez a fa 12.400 dinár 
volt, most 22 ezerbe kerül, tehát aránytalanul 
nagyobb mértékű a drágulás, tette hozzá a fa-
telep üzletvezetője. 

Mivel fűtünk a télen?

Se tűzifa, se rávaló

miserend
15-én, pénteken 8 ó.: Egy szán-
dékra.
16-án, szombaton 8 ó.: A hét fo-
lyamán elhunytakért; valamint: 
†Nagyidai Imre és Jankovics Mar-
git és elh. szüleikért; a Telepen 18 
ó.: Rószafűzér.
17-én, Évközi 16. vasárnap Te-
lepen 7 ó.: lourdes-i Szűzanya tiszt. 
a telepi Rft élő és elh. tagjaiért (8 
órakor gépjárművek, motorok 
és kerékpárok megáldása); Plé-
bániatemplomban 8.30 ó.: Népért 
(9:30 órakor gépjárművek, mo-
torok és kerékpárok megáldá-
sa); 10 ó.: †Varga János; 11:30: 

A Ferro-telepi Hajduk kereszt 
megáldása (telepi Univernél).
18-án, hétfőn 8 ó: Szűzanya tiszt. 
az Újvidék-Belváros Rft. élő és elh. 
tagjai.
19-én, kedden 8 ó.: Szabad a szán-
dék 19 ó.: Illés-napi fogadalmi ke-
resztút a kálvárián.
20-án, szerdán szenT IllÉs 
PRÓFÉTA - TEMERIN FOGA-
DAlmI ünnePe Telepen 8 ó.: 
Templomépítőkért és adakozókért 
(a telepi templom felszentelésének 
22. évfordulója); 10 ó.: Illés-napi 
fogadalmi szentmise: Népért.
21-én, csütörtökön, 19 ó.: Jézus 
Szíve tiszt. egy szándékra, a szentmi-
se után egy órás szentségimádás.

A 30 éVES HAGyoMÁNNyAL RENDELKEZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen szervizeli és javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

ácsi

lakjon Temerinben!
Így hirdeti leendő vásárlóinak egy belgrádi építőipari cég a temerini 

főutcán épülő új lakótömböt: 
„Reagálva azoknak a lakásigényére, akik nyugalmat és kikapcso-

lódást keresnek vidéki, de szépen rendezett és kiváló elhelyezkedésű 
területeken levő lakásokban, úgy döntöttünk, hogy új lakó- és keres-
kedelmi épületet építünk Temerin központjában. Az épület az újvidéki 
utca 369 – 371 címen található, 54 lakásból, 6 üzletethelyiségből és 
29 garázsból fog állni.

Természeti szépségek, Jegricska Természeti Park, kastélypark, 
állatkert, termálforrások és úszómedencék, gazdag társasági élet, 
számos rendezvény és kulturális esemény teszi teljessé a városka 
rendkívüli vonzerejét.

További információért hívjon minket a …. telefonszámon, vagy 
tekintse meg internetes ajánlatunkat.”

Az építőcég hirdetése (megtalálható a Facebookon)

A TIszÁBA FullADT – Vasárnap kora délután a Tiszába fulladt 
egy 32 éves fiatalember Csúrognál. R. K. a folyóban úszott, amikor hirtelen 
elmerült. Életét már nem sikerült megmenteni. Szerbiában csak vasárnap 
hatan vesztették életüket, ebből öten közlekedési balesetben haltak meg.
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és 94 m² földet vettek el tőlük. Az ezt kö-
vető kötelező beszolgáltatáskor, amikor a 
család képtelen volt eleget tenni a kiszabott 
követelménynek, Sándort bebörtönözték. Az 
ítéletben foglaltaknál hamarabbi szabadulá-
sa feleségének köszönhető, aki az áron alul 
eladott földjéből megvásárolta a rájuk kisza-
bott beszolgáltatandó gabonamennyiséget. 
Sándort annyira megviselték az állami intéz-
kedések, hogy a szövetkezetesítéskor már 
nem tanúsított semmilyen ellenállást, földjét 
jobbnak látta beadni a szövetkezetbe. A ta-
nyát 1953-ban lányára, Schwagerné Kovács 
Borbálára íratta.    

Klineczné Schwager Magdolna így emlék-
szik vissza a tanyán töltött nyári vakációkra:

 „Számomra nagyon emlékezetes ma-
radt a cséplés. A nagymama fölsöpörte a 
flaszterozott tanyaudvart. Hosszába le-
terített egy hosszú fehér vászonterítőt, 
amit e célra vásárolt a vásárba. Megkér-
te a szövőt, hogy ne vágja el, mint ahogy 

azt a törölközőnek szokták, hanem hagyja 
meg egész hosszában. Ez máskor nem volt 
használatban. Erre borította le a tányérokat. 
Messziről úgy nézett ki, mint egy fehér út.  A 
cséplősök különösen szerettek náluk, mert 
a nagymama finom fánkot is sütött nekik. 
Régebben tartottak bérest, de az olyan volt, 
mint a családtag, az asztaluknál kosztoló-
dott. Nagyapámék télen összejártak bandázni 
Tóthékkal és Zsámbokiékkal, de a tullabarai 
testvérük Kovács Dezső bátyámékhoz is gyak-
ran átcsónakoztunk. Ilyenkor a nagymama 
rúddal evezett.”

Miután Sándor 1965-ben elhunyt, a jószág-
állományt is, egy haszonállat kivételével, felszá-
molták. Az özvegy ugyanis azzal a kikötéssel köl-
tözött be a tanyáról lányához, Borbálához, ha egy 
tehenet is hazavezetnek. 

Az üresen álló szállást 1968-ban eladták 
Góbor Szilveszternek, majd tőle 2008-ban 5,5 
hold földdel Varga Zoltán vásárolta meg. A szál-
lás, mely még megmenthető lenne az enyészettől, 
több mint tíz éve üresen áll.

Adatközlő: Klinecné Schwager Magdolna sz. 
1949.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 41.)

Nagymise után a könyvtár
A Fehér-árok határrész tanyái

241. kovács sándor, góbor szilvesz-
ter, majd Varga Zoltán tanyája. – A Kovács 
utódok által őrzött családfa szerint Czakó Kovács 
Mihály családjával az 1790-es években került Ta-
taházáról Temerinbe. A Jegricska közvetlen kö-
zelében épült tanyát 1909-ben az unoka, sorban 
a harmadik Mihály nevű (sz. 1862) vásárolta 
meg a körülötte levő tíz hold földdel együtt.

Mihály és felesége, a Tiszakálmánfalváról 
hozott Zsúnyi Katalin öt gyereket nevelt föl. 
Mártont (sz. 1902), Sándort (1898), Mihályt 
(1889), Terézt, aki Tiszakálmánfalvára ment 
férjhez és Vincét (1896), aki elesett az első 
világháborúban (Fúró Dénes: Temeriniek a 
nagy háborúban 1914-1918, – 464. sz. ál-
dozat). 

Az utódok elmondása szerint Mihály, akit 
valami okból kifolyólag csak „Szőrös” Ko-
vácsnak neveztek, nagyon „kapardzsi” ember 
volt. Minden pénzét a földbe ölte. Olyannyira 
zsugori volt, hogy a nősülés előtt álló fiait is 
üres kézzel indította volna az önállóság útjá-
ra, ha az egyik legényke elkeseredettségében 
vadászpuskát nem ragad, hogy jobb belátásra 
kényszerítse apját.

Az 1933-as kataszteri állás már az öröklés 
utáni birtoknagyságot tükrözi: Márton: 40 
hold 523 négyszögöl föld. Övé lett a falusi 
ház is azzal a kikötéssel, hogy gondot visel 
az idős szülőkről, valamint a családi kripta. 
Márton 1935-ben apja tanyája közelében egy 
új szállást épített magának (234. sz. tanya). mi-
hály: 35 hold 1313 négyszögöl föld. Ezen 
felül a tullabarai határrészben édesapja egy öreg 
tanyát vásárolt neki, amit ő később felújított. 
Sándor: 35 hold 1313 négyszögöl föld. Övé 
lett az édesapja Jegricska-parti tanyája. Teréz: 
9 hold föld.

Sándor, miután megnősült, feleségével, 
Csévári Franciskával édesapja tanyáján kezdett 

el gazdálkodni. Négy gyermekük született. Két 
lányuk korán elhunyt, akárcsak a legényfiú Sán-
dor.  Egyedül Borbála lányuk élte meg a felnőtt 
kort. 

Az ifjú tanyagazda olvasott ember volt. Télvíz 
idején a vasárnapi nagymise után a könyvtárat 
is rendszeresen útba ejtette. Kézügyességének 
köszönhetően kosarakat font, gyékényből sza-
kajtókat kötött, a hambárt is egyedül ácsolta 

össze. A föld megmunkálása céljából mindig 
tartott két lovat. A szarvasmarhák tavasztól késő 
őszig a Nagybara mellett legeltek, a télire való 
takarmányt, a fűszénát pedig a gyórgyai kaszá-
lójáról gyűjtötte be.  

A tanya mögött, a szántóföld és a Jegricska 
közötti laposon volt egy kimélyített forrás. Eb-
ből ivott a legelő jószág, a veteményes kertet is 
innen locsolták, de még egyes halászok is eb-

ben tartották a Nagybarából 
kifogott halat. Két napig ben-
ne állt, hogy az iszapszagtól 
megtisztuljon, majd vitték a 
faluba árulni.  

Kovácséknak volt háza 
a faluban is, ami leginkább 
üresen állt. A tanyán lesze-
parátorozott tejből készült 
árut csütörtökönként itt ad-
ták át a kofának, de itt öltöz-
tek át, amikor templomba 
mentek, vagy amikor nagy-
lányuk, Boriska hétvégeken 
hazajött a táncra.  

 A háború utáni földtör-
vény őket is sújtotta. 1946. 
januárban 7 hektár 77 ár 

Kovács sándor és unokája Magdolna

Kovács sándor tanyája: a tanyaudvarban. áll cséváriné 
Kovács franciska, ülnek Kovács lajos, swager józsef, 
csévári Imre és cséváriné Bódi rozália

nyílások a galamboknak, 
Kovács sándor tanyáján
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A Vajdasági Magyar Helytörténeti 
Társaság Évkönyvének 12. számában 
nemrégiben jelent meg Csorba Béla itt 
folytatásokban közölt kistanulmánya.

A székelyek várható érkezését már május 
9-én jelezte az újvidéki napilap. (8) Az érke-
zéskor szinte azonnal (már május 18-án) be-
számoló helyi hetilap szerint a község területére 
„eddig 291 családot 1196 családtaggal telepí-
tettek le. A vasút melletti telepen 161 család 
kapott házat, a szőregi telepen 130 család.” A 
cikkíró csupán nagyvonalakban, bizonyos mér-
tékig felületesen ismerteti a székelyek idetele-
pítésének közvetlen nagypolitikai előzményeit, 
viszont pár mondatot történelmüknek is szentel, 
az egykori eseményekből finoman aktualizálva 
némi németellenes attitűdöt. „[Az] 1750–60-
as években voltak kénytelenek otthagyni ősi 
Székelyföldjüket, amikor a Habsburg uralom 
kényszernémetesítése folyt egész Magyaror-
szágon. Mária Terézia akkor állította fel a szé-
kely határezredeket német kommandó alatt, 
amelybe a székelyeket belekényszerítették. 
Az öntudatos, szabad lufőszékelyek azonban 
inkább otthagyták ősi hazájukat, mintsem 
idegen érdekekért katonáskodjanak. Így ke-
letkeztek azután a székely települések Bu-
kovinában, amelyeket mi ’csángó’ elnevezés 
alatt ismerünk.”

Korábban már jelezte, hogy a csángó „el-
nevezés ellen tiltakoznak, mivel ez az ő sze-
mükben lealacsonyítást jelent”. (9)

Az ismeretlen cikkíró lelkesedéssel és 
szeretettel ír az új telepesekről („dolgosak, 
istenfélőek”), nem nélkülözve a kincstári op-
timizmus szólamait sem, amelyek részéről tel-
jesen őszinték lehettek, és egyszerre befolyá-
solták, s ki is fejezték a temerini magyarság 
többségének hangulatát: „Szeretettel öleljük 
magunkhoz a távolból jött jó magyar test-
véreinket. Szeressék meg a földet, amint mi 
szeretjük. Műveljék azt avval a szeretettel, 
miként azt mi műveljük, hogy áldást hoz-
zon nemcsak reájuk és miránk, hanem egész 
Nagymagyarországra!”(10)

Ekkor már folyamatban volt a földek kiosz-
tása is, bár a végleges rendezés, mint jelezték, 

csak októberre volt várható. Mindez azonban 
disszonáns érzéseket keltett a magyar lakosság 
legszegényebbjei között, akiket a királyi Jugo-
szlávia agrárreformjakor alkalmazott hátrányos 
nemzeti megkülönböztetés következtében kizár-
tak a földhöz jutás lehetőségéből. Most „leg-
többjük azt remélte, hogy a dobrovoljacok 
kitelepítése után ezek földjeit a helybeli sze-
gények között osztják ki. A székelyek lete-
lepítésével alig maradt föld a helybeli föld-
igénylők számára, pedig ezek száma magas 
volt.” (11)

Az új otthonteremtés nehézségeiről a 
Délmagyarország Szegedről kiküldött mun-
katársa közölt részleteket, igaz, hónapokkal 
később. 

„A székelyek éjjel érkeztek meg hosszú-
hosszú út után. Sokáig vagonokban laktak, 
míg eljutottak otthonukba. El lehet képzel-
ni boldogságukat, hogy végre letelepedhet-
nek, és álladó otthont mondhatnak maguké-
nak. A zsendülő vetés már az övék. Bácskai 
’élet’, amely jövő megélhetésük alapja lesz. 
Temerin vezetősége megérkezésükre rend-
be hozatta házaikat, megérkezésükkor pe-
dig az ott állomásozó katonaság vette őket 
gondjaiba. Kerítéssel választották 
el házaikat, mindent kijavítottak, 
amit a távozó dobrovoljácok az 
utolsó pillanatban megrongáltak. 
A katonaság padlózta ki számukra 
a szobákat, kályhákat és tűzhe-
lyeket kaptak, sőt az első időben 
még segélyt is. A család nagyságá-
tól függött, hogy ki mekkora lakást 
kapott, a telepítési bizottság kiváló 
munkát végzett.” (12)

Társaival 1941-ben megfordult 
Diószegi Balázs festőművész is a 
temerini kolónián, amit nem hívtak 
rögtön Hadikföldjének – a kora-
beli sajtóban egy ideig előfordul a 
Horthy-telep elnevezés is. (13) Él-
ményeit, benyomásait lelkes hangú 
útibeszámolóban örökítette meg az 
újvidéki Reggeli Ujságban, onnan 
tudjuk, hogy a székelyekről rajzokat 

is készített.
„Mosolygó sze-

mű, huncutkás 
arcú menyecs-
ke tekint le ránk 
a kerítés mögül. 
Hogy vannak? Kér-
dezzük szinte egy-
szerre mind a né-
gyen. Köszönjük, 
csak megvagyunk, 

Bukovinai székelyek 
a temerini Hadikföldjén és Hadiknépén (2.)

hangzik a felelet. Most aztán egymás után 
jönnek a kérdések. Hány gyermekük van? 
Négy. De már jön is a gazda, két gyerekkel 
a karján. Igazi tatár koponya. Bámulatos. 
Tipikusabb magyar fejet még a Hortobá-
gyon sem találhattunk volna. Lassan be-
kerülünk az udvarba is.

– Jobb itt, mint ott volt?
– Hát tudja, ott most nemrég építet-

tem egy házat magamnak. De viszont itt 
itthon vagyunk.

(…) Megérkezik a nagyobbik fia is. Ez 
már korábban átszökött Magyarországra 
katonának. Nem akart szolgálni a román 
hadseregben.

– Egy elindult s utána a többi. Egyik 
sem akart román katona lenni – vágott 
közbe Keresztes Apó.

Magyar katona szeretne lenni, de el van 
keseredve, mert nem az ő évfolyamát so-
rozzák. Mi közben vigasztaljuk, hogy majd 
rákerül őrá is a sor.” (14)

 (Folytatjuk)
CsorBA Béla

(8) Bukovinai csángókkal telepítik be a volt 
dobrovolyác-földeket. Reggeli Ujság, 1941. május 
9., 1. (9) 291 székelycsalád Temerinben. Temerini 
Ujság, 1941. május 18., 2. (10) Uo. (11) Mészáros 
1981: 23 (12) Bokor 1942 (13) Diószegi Balázs 
(Kunszentmiklós, 1914. – Kiskunhalas, 1999.), egyik 
alapítója és titkára volt a Délvidéki Szépmíves Céh-
nek. (14) Diószegi 1941

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hónapja, hogy nem vagy velünk

KOHANECZ Béla 
(1960–2022)

Él a kép, mégis úgy olvad szét, ahogy nappal a hold. 
Érzem, meglegyintett, s halkan hozzám szólt. 
Ez biztos azt jelenti, „Ő itthon volt.”
Nem olyan rég együtt álmodtunk még, van egy másik világ, 
most már tudjuk biztos, volt is már rég. 
Most neked kell ott lenned – gondolj majd ránk!

Úgy érzem az út régi marad, ringat a bölcső, 
s a sír majd befogad; úgy érzem nem félek ezután, 
üveg a fal, s te ott állsz a másik oldalán.
Nincs egy éj, mit ne álmodnék át, s ne gondolnék rád. 
Nincs is köztünk nagy fal, nagy távolság, 
most neked kellett menned – mindenen át… 
Úgy érzem az út régi marad…

Van még időnk, s meglátunk újra, könnyes szemünkben, 
már a fény sem zavar. Látunk még, szívünk kinyílva mégsem 
azt tesszük, mit a végzet akar. 
De átlépünk majd a titkokon sorban, érkezünk egymás után…

(Demjén Ferenc: Elkésett üzenet – dalszöveg)

Szerető családod

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot!
Költöztetést	vállalunk	kombival!
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 40 éve elhunyt édesapánkra, 

apósomra, nagyapánkra, dédapánkra, akit soha nem feledünk

GOMBÁR Ferenc 
(1921–1982)

Elmúlnak lassan a napok, hónapok, 
évek és néha előkerülnek a múltból a régi szép emlékek, 
érzések, melyek szívünk mélyén laknak, 
melyek mosolyt és könnycseppet az arcunkra csalnak.
Őt feledni nem lehet, csak letörölni az érte hulló könnyeket.

Szerető gyermekei: Anci, Gizi és Imre családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy kedves édesanyánk 

itt hagyott bennünket

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

„Anya, tudod, most arra gondolok, 
velem vagy, és nem csak álmodom. 
Hozzád bújok, cseng a hangod, dúdolgatsz nekem, 
mosolyogva, kedvesen szólsz: – Ne sírj gyermekem.
Szívem megremeg, gyönyörű az álom, 
édesanyámat újra megtalálom, 
fénysugárral ölel át a végtelen szeretet, 
mely örökre megőrzi emlékedet.”

Fiad, Attila, menyed, Valéria és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy kedves édesanyánk 

itt hagyott bennünket

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

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 szeretünk. 
Annyira fáj, hogy el sem mondhatom, 
nem látom többé és nem foghatom a kezed.

Lányod, Renáta, vejed, Ferenc, unokáid: 
Orhidea, Ricsárd, Krisztofer és Kiara

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
Nagyinkra, aki fél éve nincs 
közöttünk

VÍGI János 
(1939–2022)

Elmentél tőlünk egy 
csendes estén, köszönni, 
búcsúzni nem volt alkalom.

Ezernyi emlék nyomot 
hagyott bennünk, felidézve 
könnyes lesz a szemünk.

A jó Isten őrködjön 
pihenésed felett! 
Köszönjük, 
hogy voltál nekünk.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Két szomorú éve, hogy 
nincs többé közöttünk

SZITÁS Ferenc 
(1942–2020)

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

Emléked őrzik szeretteid
A Jézus Barát Gyalogtúrára jelent-
kezett 29 temerini gyereknek örömmel 
hirdetjük, hogy akik bejelentkeztek, 
valamennyien jöhetnek a kért tá-
boridőpontban. A további szükséges 
információk és a „Jöhetsz” lapok át-
vehetők papjaiknál bármelyik hétköz-
napi mise után vagy irodaidőben. A két 
táborba 350 gyerek jelentkezett. A gya-
logtúra költségeire a gyerekektől min-
dig csak kb. a napi kenyér árát kérjük, 
de a költségek értelemszerűen sokkal 
többek ennél. Örömmel fogadjuk a 
kedves hívek adományát ételben és 

pénzben. A hirdetőtáblán fel van tüntet-
ve, hogy miből mennyire lenne szükség. 
Ételadományaikat a plébánia felé átjáró 
asztalán, vagy a plébánia előtt lehet hagyni 
jövő vasárnap délig.
A Péterfillérre a temeriniek múlt va-
sárnap 45.845 dinárt adtak össze. 
A Szentatya nevében szívből köszönjük. 
Örömmel küldjük majd el Ferenc pá-
pának.
Július 13-án szerdán és júl. 14-én csütör-
tökön 31 jánoshalmi ministráns lesz 
Temerinben vendégünk. Őket a bejelent-
kezések alapján 20 Temerini ministráns 
fogadja majd. Szerdán 17 órakor ta-
lálkozunk a ministránsokkal a te-

lepi milleniumi emléktemplomban 
közös játékra és vacsorára. Csütörtökön 
9 órától indul a buszunk a telepi és 
a plébániatemplom elől. Egész napos ki-
rándulás lesz a ministránsoknak, ahol 
megmutatjuk nekik a Fruška gorát, Kar-
lócát és a Tekijai szentélyt. Csütörtök 
este 7 órától a szentmisén 50 mi-
nistráns lesz jelen.
Több mint tíz év előtti hagyományt ele-
venítünk meg jövő vasárnap, amikor az 
Illés-nap előtti vasárnap a telepi 
szentmise után (8 órakor) és a di-
ákmise után (9:30 órakor) megáldjuk 
a templomok körül található gépjármű-
veket, motorokat és kerékpárokat. 

Használjuk ki ezt a lehetőséget, 
hogy Isten áldása megszentelje 
járműveinket!
Örömmel hirdetjük, hogy az 
Illés-napi ünnepség keretén 
belül vasárnap a nagymise 
után 11:30-kor megáld-
juk a telepi Univernél lévő 
Hajduk Márton keresztet. 
A kereszt 1831-től található 
meg azon a helyen. legutóbb 
25 évvel ezelőtt, 1997-ben lett 
felújítva.

Egyházközségi hírek

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, hogy nincs velünk szerettünk

RAJDA ÁDÁM Zsuzsanna 
(1967–2019)

Elmentél, pedig sok dolog lett volna még, 
megtölteni szépséggel 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.
Legyen áldott és békés a pihenésed!

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

MEGEMLÉKEZÉS

MAJOROS Imre 
(1960–2022. 7. 11.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS

FRANCIA Béla 
(1941–2010)

FRANCIA (FERENCI) Rozália 
(1943–2020)

Tizenkét szomorú éve, illetve két éve és négy hónapja, hogy 
nincsenek  velünk szeretett szüleink és drága jó nagyszüleink

Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Nyugodjatok bélében!
Emléketeket egy életen át őrizzük szívünkben.

Szerető lányaitok, vejeitek és unokáitok: 
Gábor, Andrea, Edina és Ákos

Szent Illés napja, júl. 20-a, Temerin 
fogadalmi ünnepe, amikor temerini őse-
ink 1854-től kezdve munkaszüneti napot 
tartottak és megfogadták, hogy azon a 
napon Isten iránti hódolatuk és tiszteletük 
jeleként szentmisére mennek. Amint ezt 
megtették, megtapasztalták, hogy Isten meg-

védelmezi Temerin határát a súlyos termé-
szeti csapásoktól. Őseink ezen fogadalmát 
ránk hagyományozták. Nagyon fontos lenne 
továbbra is megtartanunk. Illés napján az 
ünnepi szentmisében, ebben az évben is 
megújítjuk ezt a fogadalmat. Az ünnepi 
szentmisét ft. Joó Balázs mórahalmi 

esperes-plébános vezeti. Illés napján 17 órakor az Őszi-
rózsa vegyeskórus koncertet tart a plébániatemplomban. 
Mindenkit szeretettel várnak.

MEGEMLÉKEZÉS

NAGYIDAINÉ 
JANKOVICS Margit 
(1940–2017. I. 13.)

NAGYIDAI Imre 
(1933–2002. VII. 14.)

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk meg drága szerette-
ink elhalálozásának emléknapján. Szomorú 20 és 5 éve nem 
vagytok velünk.

Bennünk él két arc, a végtelen Szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
mi szívből szeretjük, és nem feledjük Őket.
Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak.
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok.
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!

Emléketeket felidézve megőrizzük: Gizike, Lajcsi, 
Imelda, Zsolt, Barnabás, Tünde, Zsófia, Boglárka, Ábel
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A temerini FKL d.o.o. új dolgozókat alkalmaz az alábbi munkakörökbe:

Fémmegmunkáló termelőmunkás
A munkAfelAdAtok leírásA: munka fémmegmunkáló gépeken

lakatos
A munkAfelAdAtok leírásA: szerszámgépek mechanikai karbantartása

Jelentkezni e-mailben az alábbi címen: posao@fkl-serbia.com vagy személyesen 

az alábbi címen: Industrijska zona szám nélkül, Temerin.

Minden további információért érdeklődni az alábbi telefonszámon: 021/6841-161, 

021/6841-104, munkanapokon 8 és 16 óra között.

www.fk l -serb ia .com
APRÓHIRDETéSEK

• Eladó morzsoló-daráló, hálószobabútor, 
bútor hidas regállal, tévé, tévéállvány, há-
romrészes sarokgarnitúra, konyhaszek-
rény, kvarckályha, butánpalack. Érdeklőd-
ni a 3-849-854-es telefonszámon.

• Lakás kiadó és 1000 darab piros hód-
farkú (biber) cserép eladó. Telefonszám: 
062/809-19-52.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albumot képecskék-
kel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.

• Kis- és nagy téglát keresek megvételre 
4000–5000 darabig. Tel.: 063/8-327-097.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék 
bármilyen állapotban, csak papírokkal. Te-
lefon: 062/583-261 (Gábor).

• Temerin központjában ház eladó. Adap-
tációra vagy bontásra. ára 26 500 euró. 
telefon: 064/40-55-431.
• Eladó kicsit kevesebb, mint egy hold föld 
(4889m2) a Cigány baránál. Telefonszám: 
063/123-73-45.

• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sán-
dor utca 113-ban. A ház 260 m2-es, a telek 
1500 m2. telefon: 060/33-0-33-44.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 
197-ben, bejegyzett, a telek nagysága 680 
m2. Ára: 59 500 euró. Tel.: 060/33-0-33-44.

• Volkswagen kombit vennék bármilyen 
állapotban, 1990-es kiadásútól régebbit. 
fizetés készpénzzel, azonnal. telefon: 
060/71-61-312.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-
lalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147. H
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