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Két évforduló jegyében zajlottak idén 
az Illés-napi rendezvények: 169 éves a fo-
gadalom, valamint annak az évfordulója, 
hogy Temeri(n)t a 690 évvel ezelőtti pá-
pai tizedjegyzékben említik először írásos 
formában.

Az ünnepi menet csakúgy, mint az el-
múlt néhány évben, most is a Petőfi Sándor 
utcából, a Gulyáscsárda elől indult a tíz 
órai szentmisére szerda reggel 9 órakor. 
A piactéren áthaladva a jelzőlámpánál a 
főútra kanyarodott, majd a résztvevők be-
vonultak a templomba.

Az élen fiatalok és felnőttek haladtak 
lóháton, majd a kenyérvivő fiáker és a fel-
díszített kisparádés kocsi következett. A 
menetben Szerbia zászlóját, a magyar, to-
vábbá Temerin zászlóját vitték, valamint a 
tavaly elkészült transzparens után Illés pró-
féta lobogóját és más egyházi lobogókat. 
A felvonulásban az egyházi képviselők, a 

papok és a ministránsok következtek. Utá-
nuk mentek az önkormányzat képviselői 
és a vendégek, a magyarruhás gyerekek 
és felnőttek, a Boldog Gizella Kézimunka 
Szakkör tagjai viseletben, a Szirmai Károly 
MME néptáncosai, a Dalárda és a tambu-
razenekar. Ott voltak továbbá az Első Helyi 
Közösség és a Kertbarátkör kézimunkázó 
asszonyai, a Kertbarátkör tagjai és vendége-
ik, az iparosok, a földműves-szövetkezetek, 
a galambászok, a TSK sportolói, a Kárász 
Sporthorgász Egyesület tagjai, a temerni 
nyugdíjasok és vendégeik, valamint mind-
azok, akik szerettek volna felvonulni Illés 
napján. A menetet a TEFU fúvószenekar 
zárta. 

A menet indulása előtt a Gulyáscsárda 
előtt postagalambröptetés volt. Az újkenye-
ret és a bort Kubej Anita és Gombár Viktor 
vitte el a templomba.

ácsi

Összhang – közös éneklés cím alatt hirdette meg 
fogadalmi ünnepünk első eseményét a több mint 
huszonöt éves énekkar. A kórus tagjai lelkesen ké-
szültek a Tájházban megtartott kötetlen hangvételű 
találkozóra, de ugyanez az igyekezet volt érezhető 
a közönség részéről is.
Egy-egy énekszám után minden szempár a kivetí-
tőre meredt, izgatottan várták, hogy vajon melyik 
ismert dal lesz a következő. Fiatalok és idősek 
együtt énekeltek, a felnőttekből és gyerekekből 
álló alkalmi zenekarnak köszönhetően pedig még 
hangulatosabb volt a meleg júliusi est. Zömében 
magyar nyelvű, régi, ismert dalokat énekelt a kórus 
és a közönség, de a mai korból is becsempésztek 
néhányat a repertoárba. A Juventus énekkar által 
családi összejövetelként értelmezett rendezvé-
nyen a közönség soraiban új arcok is felbukkan-
tak, a színpad előtti padok megteltek, egy láthatat-
lan tábortűz körül áradt a közös ének ereje. 

A Juventus énekkar programjával kezdődött az Illés-napi rendezvénysorozat

A közös ének öröme

Illés-nap 2022

Fogadalmi ünnepet ültünk
Augusztus elsejéig jelentkezhetnek az érdeklődők a 

temerini önkormányzat energiahatékony fejlesztésekre irá-
nyuló pályázatára. A község nem titkolt célja, hogy a polgárok 
résztámogatások révén, különösen a jelenlegi árak mellett, 
energiahatékonyabbá tegyék otthonaikat. A minisztérium és 
az önkormányzat összesen 10,5 millió dinárt szánt e célra. Ez 
a pályázat az összeg felét fedezi, a másik felét a polgároknak 
önerőből kell biztosítaniuk. 

Nataša Gligorević, az önkormányzat pályázati megbízottja 
lapunknak elmondta, a polgárok hat kategóriában jelentkez-
hetnek mind a családi házak, mind a lakások esetében. Az 
első kiírás a kültéri nyílászárók cseréjére vonatkozik, erre 
legfeljebb 140 ezer dinárt lehet kérni adóval együtt. A má-
sodik kategória a gázkazánok, fűtőtestek beszerzése, besze-
relése, vagy a meglévő fűtőtestek hatékonyabbra cserélése. 
Itt a maximális összeg 85 ezer dinárt tesz ki. Pályázni lehet 
továbbá biomasszakazánok beszerzésére vagy a meglévők 
hatékonyabbra cserélésére. Ide tartoznak a pellet-, a bri-
kett- és az aprítottfa üzemeltetésű kazánok. Ehhez legfeljebb 
110 ezer dinár igényelhető. A pályázati kiírásban van olyan 
kategória is, ami a meglévő csőrendszer, fűtőtestek, radiá-
torok és kísérő kellékek cseréjére, vagy újak beszerelésére 
vonatkozik. Itt maximálisan 120 ezer dinár igényelhető. A 
következő kategória a hőszivattyú és fűtésrendszer-kiegészí-
tő kellékek beszerzése és beépítése, ahol 250 ezer dinárt 
kaphatnak az érdeklődők. Az utolsó kategória a melegvizet 
előállító napkollektorok beszerzése és beszerelése, a ma-
ximális összeg erre 140 ezer dinár, ismertette az önkor-
mányzat illetékese. 

A pályázat teljes terjedelmében megtekinthető az ön-
kormányzat honlapján. A témával kapcsolatban a hét végén 
minden helyi közösségben tájékoztató napot tartottak. 

ácsi

Az energiahatékonyabb 
háztartásokért

Hat kategóriában pályázhatnak a polgárok
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Zászlók a szerdai menetben
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Az Illés-napi rendezvénysorozat kere-
tében másodszor találkoztak a Tájházban a 
temerini származású vagy a településhez kötő-
dő újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, 
hangtechnikusok és publicisták. A most is szép 
számban megjelent résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy a Nagy Magdolna újságíró által ta-
valy megálmodott eseményre valóban szükség 
van kis közösségünkben, hiszen a hétköznapok 
során mindenki a saját riportja és témái után 
fut, így igazán kevés idő jut arra, hogy betekin-
tést nyerjünk kollégáink munkájába, sikereibe, 
esetleges nehézségeibe.

Guszton András, az Újvidéki Rádió kettes 
csatornájának fő- és felelős szerkesztője rövid 
köszöntőjében hangsúlyozta, az újságírók zöme, 
vele egyetemben, nem erre a pályára készült, 
de véleménye szerint nem kell ahhoz újságíró-
nak lenni, hogy valaki jó cikkeket írjon. – Nem 
tartozom azok közé, akik azt gondolják, hogy 
az újságírás hatalom, sokkal inkább szolgálat. 
Napszámosok vagyunk a szó jó értelmében. Mit 
jelent ez az én olvasatomban? Teljes felkészült-
ség, de megfelelő és kellő alázat, fogalmazott. 
Guszton szerint a közszolgálati újságíró feladata, 
hogy minél több érdemi információval lássa el 
az olvasót, a hallgatót vagy a nézőt, amiből az-
tán mindenki kiválasztja azt, hogy számára mi a 
fontos és mi nem. A rövid alkalmi köszöntő után 
a képtár falain kiállított fotókból nyílt kiállítás. 
Németh Mátyás, a Magyar Szó egykori fotósa a 
terepet járva mindig tudta, hogy mit kell meg-
örökítenie, jó volt vele együtt dolgozni, emléke-
zett vissza a múltbéli eseményekre Németh Zol-
tán, a lap nyugalmazott riportere, aki közvetlen 
munkatársa volt a tavaly elhunyt temerini fotós-
nak és festőnek. – A Magyar Szó fotósai közül 
Matyi volt az, akivel egy húron pendültem. Ami-
kor elindultunk a terepre, ugyanis ezek a fotók 
mind ott készültek, csak annyit mondtam neki, 
hogy mi a téma, neki ennyi elég volt. Pontosan 

tudta, hogy mit kell fotóznia. Emellett pedig egy 
nagyon jó haver volt, öröm volt vele utazni. Egy 
mindig jókedvű, vidám kolléga, akivel nem le-
hetett összeveszni, fogalmazott Németh Zoltán. 
A tárlatmegnyitón jelen volt Németh Gizella, a 
festő özvegye is, akitől ugyancsak nem áll távol 
a művészet, Mátyás fotói közül ugyanis nagyon 
sok az ő kezén is átment a technikai megmun-

kálás során. Mint mondja, a család féltve őrzi a 
munkákat, a fotókat és a festményeket is. Sze-
retné, ha a hagyaték nem veszne el, hanem akár 
intézményes keretek között is megőrizhetnénk 
az utókor számára. Mint mondta, ebben a kér-
désben kizárólag a fiával való egyeztetés után 
dönt majd. A baráti hangulatúra sikeredett prog-
ram folytatásában, amelyet Szabó Gabriella 
vezetett, a helyi tájékoztatás jelenlegi helyzetét 
és jövőjét boncolgatták a médiában dolgozó 
temeriniek. 

Dujmovics György, a Temerini Újság fő-
szerkesztője röviden ismertette a lap történetét, 
majd felsorolta mindazokat a követelményeket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy helyi lap 
megjelenhessen. Mint elhangzott, az elmúlt 94 
évben kisebb-nagyobb megszakításokkal, há-
rom kiadású Temerini Újság létezett: a Lang-féle 

lap 1928 és 1944 között, a 
Magyar Szó mellékleteként, 
előbb szórványosan közölt 
temerini hírek formájában, 
majd 1960 és 1993 között 
a lap eredeti fejlécével, va-
lamint a jelenlegi kiadás, 
amely 1995 óta megszakí-
tás nélkül minden csütör-
tökön eljut az olvasókhoz. 
A lapszerkesztő őszintén 
beszélt mindarról, ami 
szükséges ahhoz, hogy az 
újság hétről-hétre megje-
lenjen. A lista hosszú, de 
a legfontosabbak közé so-
rolta az olvasókat, a mun-
katársakat, a szerkesztőt, a 

Mi lesz veled helyi tájékoztatás?
Fotókiállítás, panelbeszélgetés és kötetlen társalgás a II. Médiatalálkozón

lektort, a nyomdai feltételeket, a terjesztést és 
a pénzforrások biztosítását. Elmondása szerint 
nem mellékes az sem, hogy mindig legyen téma, 
ami felkelti az olvasó érdeklődését. A lapkiadás 
és az újságírás megítélése szerint kevésbé hi-
vatás, sokkal inkább kemény munka, hiszen 
jelen van a permanencia, a folytonosság és az 
állandó határidő kérdése. Mindennek egyszer-
re kell működnie az olvasó azonban ezekkel a 
részletekkel nem foglalkozik, csupán igényli, 
„követeli” az újságot.

A nyomtatott sajtó után a rádiós újságírás 

és médium került szóba. Elhangzott, hogy a 
Temerini Rádió 2016-os megszűnése óta a helyi 
rádiós hírközlés helyén nagy űr tátong. Noha az 
elmúlt időszakban több próbálkozás is történt 
a helyi rádió újraélesztésére, a kezdeményezés 
eddig minden alkalommal meghiúsult. A helyzet 
ugyanis az, hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhas-
son jónéhány nehezen teljesíthető feltételnek 
kell megfelelni. Bekvalac Dejan, a magyar 
MTVA operatőre azon a véleményen van, hogy 
a kérdést nem kellene a szőnyeg alá söpörni. 
Szerinte szükség lenne egy olyan személyre, aki 
a kezébe veszi az ügy irányítását, aki szívvel-lé-
lekkel állna hozzá ehhez a feladathoz. Egy inter-
netes / online rádió műszaki feltételei szerinte 
teljesíthetők. Ám nehézségek merülhetnek fel 
a működtetéshez szükséges pénzforrások elő-
teremtésében – és ebben egyetértés volt közte 
és a hozzászólók között.

Tóth D. Lívia, a Magyar Szó újságírója 
szerint egy ilyen kérdésben szükség lenne arra, 
hogy a helyi vezetőség kiálljon az ügy mellett 
és támogassa azt. Szerinte az elképzelés meg-
valósítható lenne, mindössze összefogásra van 
szükség. A szakmáról szólva elmondta, napja-
inkban már bármely felületen eljuthat a hír az 
olvasóhoz, hallgatóhoz és nézőhöz, és ezek a 
platformok mára már teljesen összemosódnak. 
Mint fogalmazott, olyan időket élünk, amikor 
különböző életkorú nemzedékeket más-más 
felületen célszerű tájékoztatni. 

A második médiatalálkozó vacsorával és 
kötetlen beszélgetéssel zárult. 

ácsiSzabó Gabriella, aki a  műsort vezette, Tóth D. Lívia újságíró, 
Bekvalac Dejan operatőr és Dujmovics György lapszerkesztő

A temerini sajtósok néhány vendég társaságában
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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!

„Ott, ahol zúg az a négy folyó”

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

Telefonszám: 063/84-83-070

Esetem Károly Róberttel
NEm kiS DoLoG, még ha nem is egyedülálló a mi tája-

inkon sem, ha egy település közel hét évszázados írott do-
kumentummal tudja bizonyítani nem csupán léte, de a neve 
folytonosságát is. Jelenlegi tudásunk szerint Temerin, közép-
kori magyar nevén Temeri először 690 évvel ezelőtt, 1332-
ben került lejegyzésre sok más alföldi településsel együtt, 
noha a föld mélyéből előkerült régészeti leletek alapján nem 
kétséges, hogy már jóval korábban lakott hely volt. Az ilyen 
jubileumokra minden magára, valamit is adó közösség büsz-
keséggel tekint, megünnepli, nem hagyja említés nélkül. ilyen 
szándék vezérelt, amikor javasoltam, hogy az idei illés-na-
pi rendezvények keretében emlékezzünk meg az e földben 
nyugvó középkori elődeinkről, Temeri Lőrinc pap keresztény 
magyarjairól. 2002-ben hasonló szándékkal javasoltam és 
jártam ki a templomunk falára került domborművet is. Hiszen 
régi, egyszerű igazság, hogy aki a múltját nem becsüli, az 
lemond a jövőjéről is. 

A helyi közösség titkárával abban állapodtunk meg, hogy 
a múzeumbarátok Egyesülete nevében Fúró Dénes és én 
tartunk előadást az 1300-as évek magyarországáról és a kö-
zépkori jobbágyfaluról, Temeri(n)ről.  A korszak markáns, 
meghatározó uralkodója  a francia eredetű, de annak nápolyi-
szicíliai ágához tartozó Anjou-dinasztia sarja, Caroberto volt 
(magyarosan károly Róbert vagy i. károly), akit háromszor 

koronáztak magyar királlyá, több évtizedig uralkodott és fel-
virágoztatta a korábbi belharcokba belefáradt országot. 

Úgy terveztük, hogy kivetítéssel összekötött kiselőadása-
inkat a Tájházban tartjuk meg, 18-án, de gyakorlati meggon-
dolásokból július 16-ára tettük át az időpontot, a helyszínt 
pedig a kókai-iskola biztosította. 

Azt gondolom, és a hozzánk intézett sok kérdés is ezt 
látszik igazolni, hogy a közel félszáz érdeklődőnek, köztük 
sok fiatalnak is, sikerült még jobban felcsigáznunk a kíván-
csiságát szülőföldünk múltja iránt.  De hogy így volt-e, vagy 
mindez csupán hiú ábránd, ítélje meg a hallgatóság. 

Valójában nem erről akarok beszélni, hanem arról a megle-
petésről, ami másnap, vasárnap délelőtt ért, amikor kezembe 
vettem Thuróczi János  1488-ban írt krónikáját, mert néhány 
dolog nem hagyott nyugodni, és utána akartam nézni. A jeles 
történetíró, más szerzők nyomán, részletesen szól károly Ró-
bert dolgairól is.  Beszámol a király haláláról, és részletesen 
leírja a holttest Visegrádról Budára, majd Székesfehérvárra 
történő szállítását és annak temetését. 

És most jöjjön a meglepetés: károly Róbert 1342. július 
16-án hunyt el.

Napra pontosan 680 évvel azelőtt, hogy mi az ő uralkodói 
érdemeiről és a korabeli Temerinről értekeztünk.

EZEk uTáN mÉG mERJE VALAki azt állítani, hogy van-
nak véletlenek!

CSoRBA Béla

Az Illés-napi rendezvények keretében Temerin 690 évvel ezelőtt cím-
mel tartottak szombaton este helytörténeti előadást a Kókai Imre Álta-
lános Iskolában. A Temerini Múzeumbarátok Egyesülete által szervezett 
esemény sokak érdeklődését felkeltette. 

A közönség érdeklődve hallgatta végig a Csorba Béla és Fúró Dé-
nes által megosztott, településünk történelméhez fűződő ismereteket 
és adatokat. 

– Számunkra nagyon fontos az 1332-ből visszamaradt pápai tized-
jegyzéknek azon része, amelyben megemlítik, hogy Temeri nevű Bács-
megyei településnek a papját Lőrincnek hívják. Ebből tudhatjuk, hogy 
településünk már 690 évvel ezelőtt is létezett. – emelte ki Csorba Béla. 
– A XVI. századból vannak névsoraink is, így az is ismeretes, hogy magya-
rok laktak itt a középkorban. Ez nem kis dolog, és erre büszkének kell 
lenni. Úgy gondoltuk, hogy Illés-nap lévén ezt meg kell említeni, és illik 
megemlékezni a jeles évfordulóról – fejtette ki a helytörténész. Az alkalmi 
előadáson az érdeklődők betekintést nyerhettek abba, hogy hogyan is 
nézett ki a településünk és ez a vidék közel hét évszázaddal ezelőtt. 

Az előadás első felében Csorba Béla általános betekintést nyújtott a 
XIV. századi Magyar Királyság történetébe, az akkori trónviszályokba és 
Károly Róbert uralkodásába. A folytatásban pedig Fúró Dénes ismertette 

Tartalmas és érdekes
Helytörténeti előadás az Illés-nap alkalmából

Temerin középkori történetét. A település első írásos említése mellett szó 
esett a későbbi időszakok jelentősebb mozzanatairól is, egészen az 1526-
os mohácsi vész idejéig. Fúró Dénes lapunk külmunkatársának elmondta, 
hogy az emberek érdeklődnek településük történelme iránt, ezért fontos, 
hogy lehetőséget kapjanak az ilyen jellegű tájákoztatásra.

Az esemény kiváló lehetőséget nyújtott az ismeretek bővítésére, az ér-
deklődő közönség pedig az előadás végén kérdéseket tett fel az előadóknak. 
Ennek függvényében egy kellemes hangulatú társalgással zárult a rendezvény, 
amelyről mindenki elégedetten térhetett haza.

T. D.

Az előadók és az érdeklődő hallgatóság 
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JoBB oLDALi kÉpüNkHÖZ: A kókai imre általános is-
kola 8. a osztálya. Felső sor, balról jobbra: kovács konrád, 
Darázs Denisz, Verebélyi Viktor, utasi Adrián, Bujdosó igor, 
makszimovics Alexandar, pejákovity Denisz, Tóth Emese.
középső sor: Erős Nóra osztályfőnök, Vígh Lénárd, koperec 
Dániel, kovács Gábor, kajdocsi Annamária, Zélity Laura, Ba-
lázs Henrietta, Gőz Vivien, puskás Róbert.
ülnek: Horváth Nikoletta, kubej Anita, Csányi Denisz, Varga 
Somogyi Viktor, majoros Szabolcs, Tóth Edvin, Tóth Roland, 
prókai Rita, kocsicska Gergő.

Jól sikerült, élvezetes népzenei estet tartottak kedden este a 
vásártéren. A szervező a Szirmai károly mmE volt.

Koronglövő-bajnokság

Népzenei est

Sziver Béla igazgató megnyitja a kiállítást

Néhány év után ismét a Kókai Imre Általános Iskola adott otthont az 
Illés-napi rendezvénysorozat központi kiállításának. Szép számú közön-
ség látogatott el szombat délután az iskola épületébe, hogy megtekintse a 
helyi alkotók, a kézimunka-egyesületek és civil szervezetek munkáit. 

A rendezvényt Sziveri Béla iskolaigazgató nyitotta meg. Bemutat-
koztak a helyi amatőr festők, képzőművész diákok, fotósok, az Első Helyi 
Közösség és a Kertbarátkör kézimunkázói, a Boldog Gizella Kézimunka 
Szakkör, a vajdasági viseletkészítő csoport, a Szigeti Sándor Méhészegye-
sület, Balogh István természetfotós, Kurilla Sándor mozaikkészítő 
és az óbecsei Szivárvány festőcsoport. Amint a látogatók körbejárták és 
megtekintették a folyosón és a tantermekben kiállított alkotásokat, szem-
ügyre vehették a felújított iskola épületének belső terét is.

A kiállítás már hosszú évek óta szerves részét képezi a fogadalmi 
ünnepet megelőző rendezvénysorozatnak, a szervezők pedig arra töre-
kednek, hogy a fiataloknak is teret adjanak a bemutatkozásra. Kovács 
Korina, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium végzős diákja má-
sodik alkalommal vett részt a kiállításon. Ezúttal két grafikáját és olajfest-
ményét mutatta be a látogatóknak. Mint mondta, az alkotások egy évnyi 
munkájának a gyümölcsei, amiket nagy örömmel hozott el a kiállításra. 

Fontosnak tartja, hogy a fiatalabb művészek számára is van lehetőség 
a bemutatkozásra a fogadalmi ünnep alkalmából. Szabó Dianna, aki 
szintén a zentai tehetséggondozó gimnázium érettségiző diákja, először 
vett részt az eseményen. Érettségi munkáit tette közszemlére. Nagyon örül 
annak, hogy a közös tárlaton szeretettel várják a fiatalokat is. Szerinte 
ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy az alkotók megismerjék egymást és 
munkáikat. Sokan megcsodálták Faragó Szabolcs fiatal fotós fényképeit 
is. Szabolcs immár másfél éve foglalkozik természetfotózással. Főként 
madárfotókat hozott az idei kiállításra, de a kiállított munkák között he-
lyet kaptak a tájképek is. A fiatal fotós, úgyszintén kiváló lehetőségként 
tekint az eseményre, amelyen másodszor vett részt. 

T. D.

A fiatalok is bemutatkoztak az eseményen

A kiállítás visszatért 
az iskolába

Az Illés-napi ünnepségsorozat keretében vasárnap a Fácán Vadászegye-
sület megtartotta hagyományos koronglövő-bajnokságát. A csapatversenyben 
első helyen Járek csapata végzett, a második Szőreg lett, a harmadik pedig 
Temerin. Egyéniben első helyezett Ćosić Milan temerini, második helyezett 
Vujić Milan járeki, harmadik helyezett pedig Sziveri Róbert szintén temerini 
vadász lett. Időközben két nagy bográcsban rotyogott az őzpaprikás. A 
szervezők a verseny után a tagoknak, a vendégeknek és a szurkolóknak is 
díjmentesen szolgálták fel az ebédet. A szakács Samu István volt.

Huszonötödik alkalommal szervezett népzenei tábort a Szirmai Károly 
Magyar Művelődési Egyesület. Idén huszonöt fiatal táborozott a Kókai 
Imre Általános Iskolában, ahol furulya-, ének-, citera-, tambura- és 
hegedűoktatást tartottak a résztvevőknek. A gyerekek élménydús napo-
kat tudhatnak maguk mögött, hiszen a népzeneoktatás mellett számos 
szabadidős tevékenységből is jutott bőven. Kézműves foglalkozásokat 
és szabadidős játékokat szerveztek a számukra. Az öt napon át zajló tár-
borban elsajátított tudást péntek este egy gálaműsor keretében mutatták 
be a gyerekek. A Temerini Népzenei Tábor a Bethlen Gábor Alap és a 
Tartományi Oktatási Titkárság támogatásával valósult meg.

T. D.

Népzenei tábor
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A hét végén házasságot kötöttek

Petro Ildikó és Petar Popović
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A 8. b osztály csoportképe

EsKüvői hirdEtés: Mészáros Arnold, János és Tóth Zsuzsanna fia 
házasságot köt B. Varga Emesével, József és Lénárt Kornélia lányával 
szombaton 13:15 órakor a plébániatemplomban. Előkészület számukra 
csütörtökön 14 órakor lesz.

Ellesett beszélgetés
LEgaLább KétféLE tEmErini EmbEr LétEziK: az egyik vé-

gigszalad a csütörtöki piacon, sebesen bedobálja kosarába a listára fel-
jegyzett zöldséget, gyümölcsöt, no meg a hűtőben valót. A másik véglethez 
tartozók alaposan kihasználják a kosaras ünnep nyújtotta lehetőségeket: 
ha tehetnék, órákon át ecsetelnék az egy hete nem látott ismerősnek azt, 
hogy hogy van a család, milyen jó lenne már egy kis eső a határban, vagy 
éppen milyen étel kerül aznap az asztalra.

Egy cseppet sem szeretném lebecsülni a téma fontosságát, de néha en-
nél valamivel súlyosabb, az életünk alakulását sokkal inkább meghatározó 
témák is szóba kerülnek a Petőfi Sándor és a Május 1 utcák sarkán. Hát 
még akkor, amikor az államelnök, majd a kormányfő is bejelenti, hogy 
megemelik a nyugdíjakat, nem is kicsit, hanem 19,1 százalékkal! 

Az államvezetés szerint ez az emelés reális, ami azt jelenti, hogy a három 
részletben történő növelés után a jelenlegi 264 eurós átlagnyugdíj 318–320 
eurónyi összegre ugrik majd. Nem szokásom kihallgatni az embereket, de 
most az egyszer kivételt tettem, hiszen gyötört a kíváncsiság, vajon mi a vé-
leménye a havi ellátmányból keservesen tengődő nyugdíjasnak az ellátmány 
ilyen nagymértékű növeléséről. 

– No, majd hiszem, ha látom. Amíg a számlámra meg nem kaptam az 
összeget, úgy veszem, mintha semmit sem mondtak volna! – magyarázza 
fennhangon a három hetven körüli, kiöltözött hölgyből álló társaság egyik 
tagja. – Különben meg olyan kicsi a nyugdíjam, hogy meg sem érzem majd 
az emelést. Megint azok járnak jól, akik többet kapnak. Mit kezdek én az 
én 30 ezremmel? – hadarja felháborodva az asszony, egy kicsit sem ügyelve 
arra, hogy hallja-e valaki a közelben, hogy mi bántja a lelkét. – Hallod-e, te 
még akkor egész jó helyzetben vagy! Nekem még a húsz sincs meg havonta. 
Most is majdnem otthon maradtam, mert sajnálom elpiacozni a pénzem – 
kapcsolódik be a társaság másik tagja.

AKKoR MoST MÁR VALóBAN jöhet a tizenkilenc egész egytized! 
ÁDÁM Csilla
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Temerin önkormányzata idén is megjutalmazta a község iskoláinak 
legeredményesebb tanulóit, a Vuk-diplomásokat és a nemzedék legjobb-
jait. Erre a célra csaknem félmillió dinárt különítettek el a költségvetés-
ből. Az összesen 35 Vuk-diplomás 10-10 ezer dináros pénzjutalomban 
részesült, ami mellé dedikált könyv, valamint tíz alkalomra szóló belépő-
jegy járt a temerini medenceközpontba. A generáció hét legjobb tanulója 
ugyancsak pénzt kapott, ők 15-15 ezer dinárt, valamint dedikált könyvet 
és belépőjegyet a medencére. A versenyeken eredményesen szereplő di-
ákokat a tervek szerint augusztus huszadika után fogadják. 

ácsi

Díjazták az éltanulókat

ApRÓHiRDETÉSEk
• Eladó kicsit kevesebb mint 
egy hold föld (4889m2) a 
Cigány baránál. Telefon: 
063/123-73-45.
• Zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen álla-
potban, csak papírokkal. Te-
lefon: 062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a 
Petőfi Sándor utca 113-ban. A 
ház 260 m2-es, a telek 1500 
m2. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Temerin központjában ház 
eladó. Adaptációra vagy 
bontásra. ára 26500 euró. 
Telefon: 064/40-55-431.
• Kapuk és kerítések szaksze-
rű festését vállalom. Telefon-
szám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, pa-

pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és minden 
felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 
063/8-143-147.
• 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.

LáToGATÓm ÉRkEZETT a szülőfalumból, és ajándékot hozott. 
,,A falu küldte ...”  –  bontogattam a csomagot. megrendülve néztem 
a bekeretezett képet: a szülőházamat ábrázolta. Vakító nyári nap-
fényben fürdött a parasztbarokk épület cserepes tetejével, kiska-
pujával, oszlopokra támaszkodó gangjával. Szakasztott olyannak 
festette le egy festő ismerősöm, amilyennek a nagyapa építette. 
Csak a felkapaszkodó vadszőlő hiányzott róla.

Rövid levelet is mellékeltek a kép mellé:,,Sokat ír a szülőház-
ról, gondoltuk, megfestetjük és elküldjük magának. Hogy pesten is 
itthon érezze magát...”  Egyre ritkábban járok már haza a házhoz, 
s lám, most ő jött el hozzám, hogy ezentúl mindig velem legyen. 
olyan helyre függesztettem, hogy mindig az udvarára tudjam kép-
zelni magam, hogy szemmel tarthassam a kapuját, farkasszemet 
nézzek két ablakszemével, amely mintha most vádlón villanna 
felém. Talán megbántottam? mert én szöktem el portájáról egy zi-
vataros éjszakán, bujdokolva a sötétben, nehogy én is a temerini 
tömegsírokba jussak. később ugyan visszamentem hozzá, hogy 
megsimogassam kapujának kilincsét, amely örökre őrzi apám te-
nyerének melegét.

Tudom, a háznak is van lelke. Lehet egy ház vidám vagy szo-
morú, ahogyan a virágok és a fák is. Amikor a mama meghalt, el-
hervadtak kiskertjében a virágok. Talán a ház is utánam vágyódott, 
ahogy én is almaillatú szobái után. De sokszor éreztem pelyvásá-

nak fanyarkás takarmányillatát, hallottam istállójában régi lovunk 
patkódobbanását, és a számba ilyenkor visszatért a barackok és 
körték íze. Ez mind-mind a ház üzenete volt. Nézem elhomályosuló 
tekintettel és úgy érzem: valami azért hiányzik a képről.

mi lehet? Galambok keringenek most is fölötte, sok-sok fehér 
galamb képében talán az ősök hazajáró lelke röpdös. Apróléko-
san vizsgálgatom, de nem jövök rá sokáig, miért érzek ürességet 
a szívemben. mi hiányozhat erről a festményről? Nézem a felső 
bejáratát, amely a gangra nyílt, oda húzódtam be, a vadszőlő hűs 
árnyékába a kölcsönkönyvtárból hozott könyvekkel. itt olvastam  
Jókait, móriczot, itt ismertem meg kosztolányi Édes Annáját, Dan-
te Beatricéjét, a pelyvásban meg Dosztojevszkij Raszkolnyikovja 
köszönt rám ismerősen. Az izgalomtól zsibbadt nyelvvel olvastam, 
miközben a ház a karjaiban ringatott.

EZ A HáZ VoLT SZámomRA A HAZA iS. kertje a nyugalom 
szigete, ahol facsemetéket ültettem. A jóság és a szeretet rakott 
fészket a kéményén, ez a ház volt számomra a poklok tüzében is a 
békesség fényes víziója. Tudom, hogy ő is szeretett engem, sóvár-
gott utánam, hiszen az ő udvara és kertje nevelt fel és adott nekem 
erőt és bizalmat. Talán ezért emlékezem csak a nyarakra, galamb-
jainak turbékolására, és hallom olykor annak a régi kutyának az 
ugatását is. Valahol ajtó csapódik, nem a mama hangja kiált értem? 
És ekkor rádöbbenek, mi is hiányzik a képről. A mama. Aki a kapu 
előtt állt mindig, és szeme fölé árnyékolt tenyérrel nézett a sarok 
felé. Engem várt. megyek már. Nemsokára hazaérek.

iLLÉS Sándor 

A ház

A napokban huszonöt új szemeteskukát 
helyeznek ki a park területén, ugyanakkor el-
távolítják a régi, megrongált hulladékgyűjtőket. 
Noha a modern tervezésű szemetesek összhang-
ban vannak a parkban található padokkal, és 
szebb fényben tüntetik fel a természetvédelem 
alatt álló kastélykertet, legfőbb funkciójuk to-
vábbra is a terület tisztaságának megőrzése. 

A parkban azonban nemcsak a ku-
kák, hanem a padok cseréjére is nagy 
szükség lenne.

V. Z. felvételei 

Új szemeteskukák

hányan is vagyunk?
október 1. és 31. között tartják Szerbiában a népszámlálást, 

amelynek lebonyolításában mintegy 20 ezren vesznek részt, ebből 
15 ezer lesz a számlálóbiztos és 2.200 az oktató, az előzetes ered-
ményeket pedig november végéig közlik – közölték kedden a köz-
társasági Statisztikai Hivatal (RZS) sajtótájékoztatóján.
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Ádám Glagovsek 
Stephan 

és kedves felesége, 

Szerénke
születésnapjukat ünneplik. 

Kívánjuk, hogy életetek legyen 
boldog és vidám, szeretetben teljes! 

Szívből köszöntünk benneteket:
a Vučenović család, 

az Ádám család 
és a Hódi család

A nyári szabadságok ellenére sem állt le a 
munka a községi képviselő-tesületben

Az évi szabadságok és a kánikula ellenére sem áll le a munka a községi 
képviselő-testületben, a közösségünket érintő legfontosabb kérdéseket 
havonta egyszer megvitatják a politikai pártok által delegált képviselők. 
A legutóbb megtartott ülésen elsősorban költségvetési kérdésekben 
hoztak határozatot, rövid ismertetőt követően ugyanis megszavazták a 
tavalyi büdzsé zárszámadását tartalmazó jelentését. Az idevágó törvény 
értelmében az említett dokumentum elkészítésére, amely valójában a 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót jelenti, minden önkor-
mányzatot köteleznek. Az ülés folytatásában döntöttek a július elsején, a 
község napja alkalmából kiosztott elismerések odaítéléséről, ez ugyanis 
hivatalosan a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Határozatot 
hoztak az Újvidék – Temerin 102-es számú, II a rendű állami út felújítá-
sáról és kiépítéséről szóló átfogó szabályozási tervről, amely tartalmazza 
a Járek és Temerin melletti kerülőutat is, elfogadták a Gas Közvállalat 
tavalyi munkájáról és pénzügykezeléséről szóló jelentését, valamint vég-
zés született néhány köztulajdonban lévő ingatlan elidegenítéséről. A 
községi képviselő-testületen megszavazott határozatok írásos formában 
is megtekinthetők az önkormányzat honlapján. 

ácsi

Pénzügyekről döntöttek, 
jelentéseket fogadtak el

Miserend
22-én, pénteken 8 ó.: A lelki-
gyakorlat résztvevőiért.
23-án, szombaton 8 ó.: A hét 
folyamán elhunytakért; vala-
mint: †id. Petro Károly; 13:15 
ó.: Mészáros Arnold és B. Varga 
Emese ünnepélyes esküvője.
24-én, évközi 17. vasárnap 
Telepen 7 ó.: Népért; Plébánia-
templomban 8.30 ó.: †Pásztor 
Attila és Zalán; 10 ó.: †Vegyelek 
József, Nagyidai László, Margit, 

Zséli Mária és elh. szüleikért; 
16 ó.: Lelkigyakorlatot záró 
szentmise.
25-én, hétfőn 8 ó.: Szenthá-
romság tiszt. egy szándékra.
26-án, kedden 8 ó: †Ft. 
Tóth József (Temerinben 
szolgálatot végzett papért: 
†1997.07.26.).
27-én, szerdán 8 ó.: Szentlélek 
tiszt. a nemzetünkért.
28-án, csütörtökön, 19 ó.: Egy 
szándékra; a szentmise után 
egyórás szentségimádás.

Egyházközségi hírek
A kedves temeriniek bőséges pénzbeli és természetbeli adományokkal 
támogatták a Jézus Barát Gyalogtúra tábort. Szívből köszönjük nagy-
lelkű adományaikat.
Péntektől vasárnapig egy nagyon értékes lelkigyakorlat lesz a temerini 
plébániatemplomban Mijo Baradával. Immár 104-en jelentkeztek egész 
Vajdaságból. Csütörtökkel bezárólag lehet még jelentkezni az internetes 
felületen. A lelkigyakorlaton csak a jelentkezettek tudnak részt venni. Az 
előadások egymásra épülnek, ezért fontos az egészen részt venni. Szívből 
ajánljuk ezt a lehetőséget, hiszen az élet lelki sebeinek, nehézségeinek 
gyógyulásáért fogunk imádkozni. Sokan különböző csodadoktorokhoz 
folyamodnak gyógyulásért, ami nagyon veszélyes lehet. Most lehetőségünk 
van a hivatalos Egyház által kérni Isten gyógyító áldását életünk-
re és betegségeinkre. A lelkigyakorlat alatt 10 katolikus pap jelenlétére 
számítunk. A vasárnap 16 órakor kezdődő szentmise előtt megáldjuk a sót, 
a vizet és az olajat. Hozzunk majd magunkkal.
A ministránsoknak szeretettel ajánljuk az ötnapos Doroszlói minist-
ráns tábort aug. 8 és 13 között. A táborban ministránsfoglalkozás, 
barátkozás, játék, szórakozás, autóbuszos kirándulás, fürdés várható. Kor-
osztály: 9 évestől a felnőtt fiúk és lányokkal bezárólag, akik ministrálnak 
vagy felolvasnak. Jelentkezni aug. 1-ig lehet a plébánián. Egyéb részletek a 
templomban kitett plakáton találhatók.

Riasztó népességcsökkenés
A lakosság világnapja alkalmából (július 11.) az illetékes belgrádi 

minisztérium a honlapján azt írta, hogy Szerbiában hétmillió alá csök-
kent a lakosság száma. Csak tavaly több mint 74 ezer lakost veszített az 
ország. Hozzáteszik, az idei év első hat hónapjának mutatói szerint 2022 
még rosszabb év lesz ebből a szempontból. (Pannon RTV, tanjug.rs)

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.
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Több mint fél év telt el azóta, hogy a temerinieknek hosszas küzdelem 
után sikerült kilakoltatniuk a település peremén működtetett sertésfarmot, 
amely a belőle áradó bűz miatt megkeserítette az életüket.

Hátramaradt azonban egy tároló tó, amelyben a felszámolt sertésfarm-
ról származó hígtrágyát tárolják. Helyi környezetvédők rámutatnak arra, 
hogy a létesítmény tartalma továbbra is mérgezi a növény- és állatvilágot, 
valamint a föld alatti vizeket. 

Közvetlenül a telep bezárása után a helyi illetékesek megígérték a 
létesítmény szanálását, de a magát Temerini Környezetvédelmi Kezdemé-
nyezésnek (Ekološka inicijativa Temerin – EIT) nevező szervezet szerint 
ezt nem tették meg.

A mintegy 800 méter hosszú, 40 méter széles és négy-öt méter mély tó 
a Földművelésügyi Minisztérium tulajdonában levő földterületen fekszik. 
Milenko Karlica, a környezetvédő szervezet aktivistája szerint azok, akik 
lépéseket tehetnének ennek az áldatlan állapotnak a felszámolása érdeké-
ben, valószínűleg arra várnak, hogy a természet magába szívja és elnyelje 
a hígtrágyát. De ennek éppen az ellenkezője történik. A tóban elhelyezett 
ürülék szennyezi a környező élővilágot. A bűzös anyag a Fehér-árkon át 
eljut a Jegricskába, majd onnan a Tiszába és a Dunába is.

Az EIT egy másik aktivistája elmondta, hogy miután a trágyatározó 
szintje valamelyest csökkent, felszínre került öt csővezeték. Ezeken ke-
resztül jutott el a farmról a hígtrágya az ülepítőbe, a tószerű tartályba. 
Az ötödik cső a Fehér-árokba vezette a tó felszíni tartalmát. A természeti 
parkká nyilvánított Jegricskába jutva nem csak a föld alatti szivárgással, 
hanem közvetlenül is szennyezte a folyót.

Dejan Bradaš alpolgármester a Novostinak elmondta, hogy a helyi 
önkormányzat nem illetékes a tározó szanálásában, ugyanis az a Föld-
művelésügyi Minisztérium tulajdona, de januárban kérték a telek rekul-
tivációját.

A szóban forgó temerini szervezet – írja a Novost – a közelmúltban 
elnyerte a Belgrádi Rádió 2 és a Szerbiai Erdőtelepítők Mozgalmának 
(Pokret gorana) környezetvédelmi díját. A meghirdetett versengésben a 
két intézmény az év legnagyobb környezeti szennyezőjét, illetve legered-
ményesebb környezetvédőjét kereste. A temeriniek leginkább figyelemre 
méltó tevékenysége, amiért díjazták őket, éppen a sertésfarm áthelyez-
tetése volt. (Novosti)

Az orvos írja

hőség és hőszabályozás
Nyugat-Európa minden eddiginél erősebb hőhullámmal néz 

szembe. Több országban erdőtüzek tombolnak, ami miatt em-
berek tízezreit evakuálták. Nagy-Britanniában 40 fok körüli az 
eddig mért legmagasabb hőmérséklet, Franciaország egyes részein 
pedig „hőapokalipszis” volt. Mi sem panaszkodhatunk, Vajda-
ságban a hét elején 36 fok körül alakult a nappali hőmérséklet. 
Izzadunk tehát mi is.

Az emberi testben végbemenő vegyi folyamatok hőenergia 
felszabadulásával járnak. Különösen sok hő termelődik az izom-
munka folyamán. A keletkezett hő egy kisebbik részét a szervezet 
elvezetéssel adja át környezetének, egy részét pedig infravörös 
sugárzás formájában kisugározza. Ez a sugárzás hőkamerák se-
gítségével tehető láthatóvá.

A leghatásosabb hőszabályozó módszer azonban az izzadás, 
ami magas környezeti hőmérséklet esetén rendszeresen fellép. 
Az izzadság párolog, és hőt von el a felületről. A lecsepegő vagy 
letörölt izzadság, mivel nincs párolgás, egyáltalán nem hűt. Mi-
előtt az izzadás megkezdődik, a bőr erei kitágulnak, hogy az 
elvezetés és a kisugárzás növekedjen. Ha ez nem elegendő a 
normális hőmérséklet fenntartásához, megkezdődik az izzadás. 
Száraz levegőben a párolgás intenzívebb, a hő leadása eredmé-
nyesebb. Amennyiben a levegő páratartalma magas, az izzadság 
elpárolgása és a hő leadása is lassúbb. Ezért van az, hogy fül-
ledt időben, amikor a levegő páratartalma magas, nehezebben 
viseljük el a meleget. A közhiedelemmel ellentétben locsolással 
vagy a levegő párásításával nem növekszik a hő leadása és nem 
érezzük kellemesebben magunkat. Az izzadás nagyon intenzív 
lehet. Szélsőséges estben az emberi szervezet egy óra alatt egy 
liter izzadságot is kitermelhet. 

Az erős izzadás folyadékveszteséggel jár és a szervezet 
kiszáradhat. Izzadással a szervezet konyhasót is veszít, ezért a 
víz mellett a sót is pótolni kell. A szomjúság nem jelzi eléggé a 
víz- és sóveszteséget, ezért a pótlást a szomjúságtól függetlenül 
el kell kezdeni. Alkoholos italok fogyasztása hőség esetén két-
élű fegyver. Az alkohol kitágítja a bőr ereit és ezáltal növeli a hő 
elvezetését és a kisugárzást, növeli az izzadást is, de ugyanakkor 
felgyorsítja az anyagcserét és növeli a hőtermelést.

A hőszabályozás elégtelensége kóros állapotokat okozhat, 
hőgutát, napszúrást és hőséggörcsöket. A hőguta az izzadás ki-
merülésekor jön létre, a testhőmérséklet emelkedik, zavartság, 
vérkeringési és légzési zavarok, eszméletlenség is előfordulhat. 

A mi éghajlati körülményeink között a szabadon mozgó, egész-
séges ember nem kap hőgutát, de vannak veszélyeztetett helyzetek, 
öntödékben, kemencék mellett dolgozók, menetelő katonák. A 
napszúrás a fejet érő erős napsugárzáskor jön létre függetlenül 
a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától. Enyhébb esetben 
csak zavartság, fejfájás jelentkezik, a testhőmérséklet emelke-
dése nélkül. Fejfedő viselésével elkerülhető. hőséggörcsök 
a vázizmok fájdalmas összehúzódásai, akkor keletkeznek, ha 
nem pótolják az izzadással elvesztett konyhasót. Nálunk nem-
igen fordulnak elő, mivel táplálkozásunk alapvetően elegendő 
konyhasót tartalmaz.

Meg kell jegyezni, hogy a csecsemők és a kisebb gyerme-
kek hőszabályozása fejletlen, ezért lehet tragikus a tűző napon 
autóban hagyott gyermekek sorsa, mint ahogyan arra sajnos az 
utóbbi időben is volt példa, amikor autóbuszban „felejtettek” 
egy kisgyermeket.   

Dr. MATuSKA Mihály  

Temerini környezetvédőket díjaztak

Az ülepítő még 
mindig szennyez

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

művelődési és 
Tájékoztatási Minisztérium 

Belgrád

Tartományi művelődési 
és Tájékoztatási Titkárság 

Újvidék

Önkormányzat 
Temerin
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osztódott, bár az is igaz, hogy a gyerekek közül 
egy kiment Amerikába, egy lány is volt, de a 
jussolt föld már kevés volt egy-egy család meg-
élhetéséhez. Az öregapám annak ellenére, hogy 
paraszt volt, és rendelkezett jónéhány holddal, 
kénytelen volt harmadosnak elállni szerb és 
zsidó nagygazdák tanyáira. 

Öregapáméknak egy élő gyerekük maradt, 
az édesapám. Időközben 7 holdra gyarapodott 
a Zsúnyi-féle tanya mellett a (Kisbaránál) a 
földterület. Mi a tanyán éltünk, ott nőttem 
bele a paraszti munkába. Tanulhattam volna 
szakmát, szüleim nem ellenezték volna, de 
őszintén megmondom, nem szerettem iskolá-
ba járni, így más választásom nem is lehetett: 
az őseim nyomdokába léptem. 

Azonban volt egy dolog, ami nagyon érde-
kelt: a gépek. A hetvenes években már megin-
dult a mezőgazdaságban a gépesítés, vettünk 
mi is néhány kapcsolható gépet. Vásárolhat-
tunk volna többet is, de édesapám nagyon 
idegenkedett a kölcsöntől, pedig az akkoriban 
beindult zöldtervvel nagyon sokan jól jártak. 
Hetvennégyben bevonultam, majd a leszerelés 

után megnősültem. A párommal kiváltottuk a 
szomszédos Vida-féle tanyát, ott éltünk. Sok 
munkát együtt végeztünk édesapámmal, hisz 
ott voltunk egymás mellett. Édesapám kisebb-
nagyobb megszakításokkal tanyalakó maradt. 
Ma negyven holdon gazdálkodom, ebből 20 vál-
tott. Kukoricát termelek legtöbbet, aztán búzát, 
répát és némi takarmánynak valót.

Őszintén szólva, jobban szerettem a ta-
nyán, mivel ott minden kéznél volt. Este, ha 
nem végeztem el a szántást, úgy hagytam az 
ekét a traktorra kapcsolva, másnap reggel foly-
tathattam a munkát. Erre csak 86-ban jöttem 
rá magam is, amikor beköltöztünk ide, a gyep-
sori házunkba. Azóta állandóan úton vagyok, 
nem hagyhatom ott a gépeket.” 

Péter 2005-ben a családja nélkül újra a 
szállásra költözött. A föld elművelése mellett a 
tanyaudvar körül juhokat is tartott. 2019-ben 
betegsége a faluba kényszerítette, majd 2021-
ben bekövetkezett halála után, a megüresedett 
szállást fia, Szabolcs örökölte meg. Az utód ma 
a faluban lakik, de továbbra is gondot visel az 
apai hagyatékról.   

Adatközlő: Varga Szilveszter, sz. 1956.
(Folytatjuk)

ÁDÁM István

242. schossberger simon, később vida 
István, majd Zsúnyi Péter tanyája. – A To-
jásos-tanyáról Varga Szilveszter, a tullabarai ha-
tárrészben élő tanyagazda az alábbiakat mond-
ta el:  

„A Kisbara-parti szállás tulajdonosát 
Schossberger Simont (szül. 1879.) öregapám, 
Varga Szilveszter (szül 1895.) nagyon jól is-
merte. Elmondása szerint a zsidó baromfi és 
tojáskereskedő nagyon jó ember volt. Simon 
bácsi baromfikkal és tojással kereskedett, 
ezért hívták a tanyáját „tojásos” tanyának. 
1918-ban, az első világháború után, ami-
kor Schossbergerékat a zsablyai tanyájukról 
az ottani szerbek elzavarták, öregapám még 
fuvarozott is neki. Amikor a szénával megra-
kott kocsival Temerin felé tartott, a katonák 
a rakományt megszurkálták, hogy nincs-e 
valami benne elrejtve. Az onnan elhozott 
téglából épült meg a Kisbarai tanyája alatti 
boltíves tégla-híd, valamint tanyaudvarában 
a kúp alakú tyúkól. 

Nem tartozik ide, de elmondom, hogy 
öregapám mikor december végén megszü-
letett, az édesapja, József, háromszor ment 
bejelenteni az anyakönyvi hivatalba, de csak 
harmadszorra sikerült neki, mert minden 
alkalommal útjába esett egy kocsma. Nagyon 
sokszor hajtogatta, hogy az öreg miért is nem 
rúgott be többször, mert ha történetesen egy 
kicsivel később, januárba jelenti be, nem 14-
be rukkolt volna be, hanem 15-be, egy évvel 
kevesebbet harcolt volna a fronton.  

Öregapám a zsidó kereskedővel később 
is jó viszonyban volt. 1940 októberében öt 
gyermekével béresnek szegődött el hozzá. Ők 
laktak egyedül a tanyán, a gazda a Csillag 
vendéglővel szembeni két sarokházban élt. 
A valamikori bíróság épületében és a mai 
Sintelon épületében. Negyven hold földön dol-
goztak. Volt az istállóba két ökör, tehenek, 
lovak, borjúk, hiszen a negyven hold földre 
bőven kellett az istállótrágya. Öregapám egész 
bért kapott, a 18 éves fia, az ifjabbik Szil-
veszter pedig felet. Ezen felül tarthattak saját 
részükre tehenet, disznót, baromfit, de övéké 
volt az állatok takarmányozására szolgáló 1-2 

hold föld termése is, ezen felül járt neki csut-
ka is téli tüzelésre. A Schossbergerék barom-
fi-vágóhídjáról hetente egy-két alkalommal 
csirkebelet is kaptak a disznók részére.  

Nem tartott soká a béresélet. Öregapám 
a következő év októberében 46 éves korában 
elhunyt, így a család kénytelen volt beköltöz-
ni a faluba.”

Egy év múlva meghalt Schossberger Simon 
is, az 1942-es razzia áldozata lett.

A második világháború után az üresen ma-
radt tanya Vidáék tulajdonába került. Mivel Vida 
István utódjai szétszóródtak a nagyvilágban, a 
családról egyebet nem sikerült megtudnom. 
Egyedül a Temerini Újság 1970. augusztus 20-i 
számában találtam az alábbi felhívást: 

„8½ hold föld tanyával, bérbe, féléből, har-

madából vagy negyedéből, gazdasági felszere-
léssel kiadó, azonnal beköltözhető. Ifj. Vida 
István, Temerin, Kisbara.” 

A hirdetésnek lett foganatja. A Tojásos-ta-
nyát 1974-ben a Kisbara túloldali szállásán lakó 
Zsúnyi Péter fia, ifjú Zsúnyi Péter kiváltotta, majd 
1976-ban, miután megnősült hét hold földdel 
meg is vásárolta.  

Morvai László az alábbi interjút készítette a 
fiatalabbik Zsúnyi Péter tanyagazdával (Temerini 
Újság 2005. július 14.)

„Igazi parasztcsaládból származom – 
mondja a negyvenkilencedik életévét taposó 
ifjabb Zsúnyi Péter –, ezt az apai ágról tanú-
sítani tudom, de egyúttal azt is, hogy az őseim 
nem tegnap érkeztek erre a vidékre. Édesapám, 

aki után én is a Péter nevet kaptam a 
keresztvíz alatt, sokszor elmesélte ne-
kem (ezért is tudtam megjegyezni), 
hogy ükapám a módosabb parasztok 
közé tartozott, hisz 90 hold földje volt 
meg három gyereke. Halála után 30-30 
hold jutott mindegyik fiára. A három 
fivér – közülük egyik volt a dédapám 
– még mindig meg tudott élni a maga 
30 hold földjéből. Igen ám, de neki már 
hét családja volt, és a 30 hold 7 részre 

      Eltűnt temerini tanyavilág (ii. - 42.)

A Fehér-árok határrész tanyái

A kúp alakú tyúkól

 ifj. Zsúnyi péter portréja

Zsunyi-tanya télen
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„Igazi parasztcsaládból származom”
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Életének 74. életévében elhunyt Sipter 
István, a temerini sportélet és a jugoszláv 
karatesport kiemelkedő alakja. Legnagyobb 
sikere, hogy az 1972. évi világbajnokságon 
párizsban bronzérmes lett, amivel megsze-
rezte az egykori Jugoszlávia első világbaj-
noki érmét ebben a sportágban. Csak egy 
brazil és egy brit karatézó előzte meg azon a 
vb-n. A sportnak köszönhetően körbeutazta 
a világot, még Venezuelában is edzősködött 
egy hónapig. Hosszabb ideig is maradhatott 
volna ott, de mint azt egy alkalommal mesélte, 
szíve hazahúzta, nem akart hosszabb ideig 
Dél-Amerikában maradni.

karatéval 1968-ban kezdett el foglalkoz-
ni, majd két évvel később, 1970-ben Bratstvo 
(Testvériség) néven megalapította a helyi 
karateklubot. Az 1980-as évek vége felé a ja-
pán nagykövetség támogatásával új egyesület 
jött létre Temerinben Bushido-Centar néven, 
amely a mai napig létezik. Sipter istván több 
száz temerini fiatallal ismertette meg ezt a küz-
dősportágat az elmúlt bő ötven évben.

a vajdasági magyar helytörténeti tár-
saság évkönyvének 12. számában nem-
régiben jelent meg Csorba Béla itt foly-
tatásokban közölt kistanulmánya.

A festő és társai elvegyülnek egy bál forgata-
gában is: „Attila szilaj hunjai járhatták ilyen 
vad kötetlenséggel, vagy Árpád deli vitézei a 
magyar pusztákon, sátrak tövében. Milyen bar-
na, cserzett arcú legények.” A Délmagyarország 
tudósítója már kevésbé romantikusan ír: „A tele-
pesek nem ismerik az egykét. Nem ritka a 10-12 
gyermek sem. Ezzel szemben egész fiatalon, a 
leányok már 14-15 éves korban házasodnak 
össze. Nagyon vallásosak. Nehezen barátkoznak, 
így azután még a jövőre vár a kapcsolatok ki-
szélesítése és elmélyítése. Ezt a temerinieknek is 
elő kell majd segíteni. Fokozatosan hozzászok-
nak a mezőgazdasági munkához és valószí-
nűleg az idei aratáskor már utolérik temerini 
szomszédaikat.”(15) 

Ez utóbbi azonban korántsem volt olyan egy-
szerű feladat, nemcsak azért, mert 1942-ben ha-
talmas belvizek tették tönkre a vetéseket és hát-
ráltatták a mezőgazdasági munkálatokat, hanem 
azért is, mert az érkezők más eszközhasználathoz 
és munkaszervezési eljárásokhoz voltak szokva, 
ugyanakkor jó ideig elégséges szerszámkészlet-
tel sem rendelkeztek, tekintettel arra, hogy szinte 
mindenüket Bukovinában kellett hagyniuk. „Ko-
moly gondot okozott a lovak és szekerek, va-
lamint egyéb mezőgazdasági eszközök hiá-
nya. A hadiknépei (szőregi) telepfelügyelő még 
1942 januárjában is ahhoz kért segítséget, hogy 
legalább minden második családnak adjanak 
ekét. Harminc szekér hiányzott a faluban ah-
hoz, hogy ugyancsak minden második családra 
jusson.” (16) Különféle segélyszervezetei révén a 
magyar állam a székelyeknek sokat segített az élet 
minden területén. Erre nagy szükség mutatkozott, 
mert 1941-ben az átlagosnál jóval csapadékosabb 
időjárás is késleltette a mezőgazdasági munkálato-
kat. A gondokat súlyosbította az 1942-es tiszai ár-
víz, mely a Jegricskán és mellékfolyásain keresztül 
elárasztotta Temerin egy részét is, a belvíz pedig 
az alacsonyabban fekvő peremkerületeket – több-
nyire ilyen helyeken laktak a legszegényebbek –, 
így többek között a Kalmár-gödrét is, ahol több 
ház összedőlt, lakóikat pedig Hadikföldjére kellett 
telepíteni. (17) Hadikföldje hat rádiót, három var-
rógépet, 5000 fajcsirkét, zsebkendőket, vetőma-
got, játékokat, mesés- és tankönyveket kapott, és 
ez hasonlóan történhetett Hadiknépén (Szőregen) 
is, azzal a megjegyzéssel, hogy ott az 1941. áprilisi 
fegyveres összecsapás során a súlyos károkat szen-
vedett lakóházakat is helyre kellett hozni. 

A sokgyermekesek lakásgondjain később az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) is 
igyekezett enyhíteni. Szőregen az ONCSA-házakat 

még napjainkban is jól fel lehet ismerni úgyneve-
zett napsugaras deszka oromzatukról. A Szőregre 
telepített székelyekről kevés sajtóemlékkel rendel-
kezünk, talán mert távolabb – mintegy 7 km-re 
– éltek a község központjától, nem voltak sem az 
itteni, sem az olykor Újvidékről vagy távolabbról 
is Temerinbe látogató hírlapírók szeme előtt. Az 
új telepesek a környékbeli tanyák magyar lakói-
val jó kapcsolatokat ápoltak. A barátkozásban és 
segítségnyújtásban élen járt „Ivanics” Berki János, 
a település közvetlen közelében élő tanyagazda 
és családja. A magyarságára mindenkor büszke 
Berkit a kommunista szerb partizánok 1944-ben 
brutálisan megverték és kivégezték. Egyik bűne az 
volt, hogy a községházán folyt kihallgatása során 
megtagadta, hogy leköpje Horthy Miklós fény-
képét. (18)

Féja Géza író (a Viharsarok c. szociográfi-
ai könyv akkor már országosan ismert szerzője, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre munkatársa) 1941 ápri-
lisa és júliusa között tett körutat a Bácskában, s 
járt néhány székelytelepen is. Hosszabb írásából 
ezúttal csak a Szőregpusztára vonatkozó néhány 
sort idézzük, a falu ekkor még nem kapta meg 
igen rövid életű új nevét, a Hadikvárát, majd a 
véglegesnek szánt későbbi Hadiknépét.

„Éppen most érkeztem meg a Bácská-
ba telepített bukovinai magyarok telepeiről, 
Szőregpusztáról és Hadikligetről. Szőreget hét-
köznap látogattam meg, a székelyek még nem 
arattak, mert a gabona csak néhány nap múlva 
lesz teljesen érett, mégsem ültek tétlenül, csi-
nosították a telepet, az utat javították, rendbe 
hozták az árkokat, tatarozták a házakat. Szá-
mon tartanak és szebbé tesznek mindent, lép-
ten-nyomon megnyilatkozik cselekedeteikben 
a fajta esztétikai hajlama. A zöldkeresztes ház 
tele gyerekekkel, s előtte is egész sokaság vá-
rakozik. Nem kell terelni őket, hozzák a szülők 
maguktól, a nagyobbak pedig egyedül jönnek, 
örülnek a gondozásnak, s hálásak érte. Csupa 
jellegzetes székely típus: néhány szőke hosszú-
kás fej, a többség azonban törökös és mongolos 
fajta. Csupa szép, okos, nyájas gyermek, sötét 
színű szemük ragyog, okosan, önérzetesen felel-
nek. A háromgyerekes család ritkaság, öt gyerek 
az átlag, s reméljük, hogy a Zöldkereszt buzgó 
munkája folytán ez a szám emelkedik majd, 
mert Bukovinában egészségügyi gondozásról 
szó sem volt. Érdemes velük foglalkozni, mert 
okos, fejlődőképes nép, nincsenek megrögzött 
szokásai és előítéletei, megfogadják a szót, haj-
landók tanulni.”(19) 

A hadiknépei (bácsszőregi) székelység közé 
lett telepítve a Boszniából és Szlavóniából Ma-
gyarországra visszaköltözött magyarok egy ré-
sze is. Körülbelül tíz fiatal magyar családról 
van szó, köztük három Somogyi vezetéknevű 

fiatalemberről, akik korábban Temerinből ván-
doroltak ki.(20) 

„A boszniai magyarok többsége a 19. század 
második felében vándorolt ki a Dunántúlról, főleg 
Somogy megyéből. Bosnyák Sándor néprajzkutató 
a következőket írta róluk: „Apáik elbeszéléseiből 
tudják, hogy annyi földet kaptak, amennyit meg 
bírtak művelni. A második nemzedéknél már 
elaprózódtak a földek, többségük mezőgazda-
sági idénymunkás vagy városi proletár lett. Egy 
csoportjukat 1941-ben a temerini járásba, a bu-
kovinai csángókkal közös falvakba telepítették, 
majd 1944-ben a csángókkal együtt sodródva a 
baranyai falvakba, Mágocsra, Majsra és Bólyra 
kerültek.”(21)

Bukovinai székelyek 
a temerini hadikföldjén és hadiknépén (3.)

(15) Bokor 1942 (16) A. Sajti 1987: 67 (17) 
Lőrincz 1977: 161 (18) Ádám–Csorba–Matuska–
Ternovácz 2001: 207–208 (19) Féja 1941 (20) Fe-
renci Jánosné, szül. Berki Viktória visszaemlékezé-
se alapján (1999) (21) Bosnyák 1975: 147

CS. B.

Elhunyt Sipter István

T. N. T.

(Folytatjuk)
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
férjem, apánk, nagyapánk, 
apósunk, vejem

FARAGÓ János 
(1945–2021)

Egy szál virág, 
egy szál gyertya. 
Egy fénykép, 
amin mosolyogsz ránk.

Emléked örökké 
itt van velünk. 
Amíg élünk, 
Te is itt élsz velünk!

Szerető családod

Lukijan Mušicki Középiskola, Népfront utca 80.
 21235 Temerin,Telefon. 021/843-272 
pályázatot ír ki iSkoLATiTkáR felvételére

FELTÉTELEk: A jelöltnek meg kell felelnie A mun-
kaviszony létesítés feltételeiről szóló törvény 139. 
és 140. cikkében foglaltaknak, valamint Az oktatási 
és nevelési rendszer alapjairól szóló törvényben fog-
laltaknak (Szerbia Hivatalos Lapja, szám 88/2017, 
27/2018 törvény, 10/2019, 27/2018 törvény, 6/2020 
és 129/2021):
1.) a jogtudományok területén másodfokú tanulmányi 
végzettséggel kell rendelkeznie (akadémiai mesterkép-
zés, mesterképzési szakképzés, szakirányú tudomá-
nyos tanulmányok), valamint legalább négy évig tartó 
alapfokú végzettséggel a jogtudományok területén 
azon jogszabályok értelmében, amelyekkel a felső-
oktatást 2005. szeptember 10-ig szabályozták.
2.) rendelkeznie kell a gyermekekkel és a diákokkal 
való munkavégzéshez szükséges szellemi, fizikai és 
egészségügyi alkalmassággal; 
3.) nem ítélték el jogerős ítélettel olyan bűncselekmény 
miatt, amely miatt legalább háromhónapos feltétel nél-
küli börtönbüntetés szabható ki, valamint a következő 
bűncselekmények valamelyikének elkövetése miatt: 
családon belüli erőszak, kiskorú személyről való gon-
doskodás elmulasztása, annak bántalmazása vagy 
kínzása, vérfertőzés, kenőpénz elfogadása vagy jut-
tatása; a nemi önrendelkezés és a jogforgalom aka-
dályozása, valamint az emberiesség és a nemzetközi 
jog által védett egyéb javak elleni bűncselekmények 
csoportjába tartozó bűncselekmények elkövetése, 
tekintet nélkül a kiszabott büntetőjogi szankciókra, 
amelyek esetében a törvénynek megfelelően nem ál-
lapítottak meg diszkriminatív magatartást (a bizonylat 
a belügyi szerveknél, MUP, szerezhető be); 

4.) rendelkezik a Szerb Köztársaság állampolgársá-
gával; 
5.) ismeri a szerb nyelvet és azt a nyelvet, amelyen a 
nevelő-oktató munka folyik. Ez utóbbit igazolni csak 
azoknak a pályázóknak kell, akik nem szerb nyelven 
szerezték végzettségüket. Az előbbit a megfelelő fel-
sőoktatási intézmény bizonylat kiadásával igazolja, 
hogy a jelölt sikeres vizsgát tett szerb nyelvből.
EGYÉB: A pályázatra való jelentkezéskor a pályázó-
nak az alábbi okmányokat kell csatolnia:
1.) a Minisztérium hivatalos honlapjáról letöltött és ki-
töltött jelentkezési űrlap; életrajz; végzettséget igazoló 
oklevél vagy bizonyítvány – eredeti vagy hiteles fény-
másolat; állampolgársági bizonyítvány – hat hónapnál 
nem régebbi (eredeti vagy hitelesített fénymásolat); 
büntetlenségről szóló igazolás (a MUP-ban szerezhe-
tő be) – eredeti; a megfelelő felsőoktatási intézmény 
igazolása arról, hogy a pályázó sikeres vizsgát tett 
szerb nyelvből (csak azon jelentkezők számára, akik 
nem szerb nyelven végezték tanulmányaikat). 
A gyermekekkel és diákokkal való szellemi, testi és 
egészségi alkalmasságot csak a kiválasztott pályá-
zónak kell igazolnia a munkaszerződés megkötése 
előtt. A határidőben és hiánytalan okmányokat be-
nyújtó pályázókat pszichológiai felmérésre utalják, 
amelyet a foglalkoztatási ügyek illetékes szolgálata 
szabványosított eljárással végez el, erről a pályázó-
kat értesítik. 
A jelentkezések leadhatók személyesen az iskola tit-
kárságán 8.00 –12.00 óra között, vagy ajánlott levél-
ben az iskola címére: Népfront utca 80, 21235 Temerin. 
A pályázat benyújtásának határideje a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 (tíz) nap. A hiányos és késve 
benyújtott jelentkezéseket nem veszik figyelembe. 
További információk a következő telefonszámon kér-
hetők: 021/843-272.

Köszönetnyilvánítás

KOSÓCKI Katalin 
(1930–2022)

Csendes legyen álmod, 
találj odafönt örök 
boldogságot. Kísérje 
utadat Isten és az ég.

Köszönet Gabriellának, 
Juditnak és Szilviának 
a lelkiismeretes ápolásért.

Nyugodjál békében!

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Margit és Robi 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Erzsi nenánktól

TALLÓNÉ NOVÁK 
Erzsébettől 
(1943–2022)

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

Nyugodjál békében!

Emlékét őrzi Sandi 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

TALLÓNÉ NOVÁK 
Erzsébettől 
(1943–2022)

Drága testvérem, fájó 
szívvel, könnyes 
szemmel emlékezek rád.

Hiányod nagyon fáj, 
szívemben élsz 
az utolsó dobbanásig.

Míg éltél szerettelek 
nagyon, míg élek, 
nem feledlek!

Emléked őrzi testvéred, 
Ilonka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

SALGOVSZKI 
TÓTH Katalintól 

(1931–2021)

A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, 
de szép  emléked 
szívünkben örökre 
megmarad.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Búcsúzik tőle fia, menye, 
unokája, dédunokái 

és ükunokája
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A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
40 éves osztálytalálkozónk alkalmából 

kegyelettel emlékezünk elhunyt

MOLNÁR Ilona

PÁSZTOR Katalin

KOLLÁR Ilona

osztályfőnökökre

CSÁKY András

HORN Mária

PÁLFI Imre

MÉSZÁROS Rózsa

osztálytanítókra

LAKATOS Antal

LACKÓ Erika

URACS Tibor

HOKI András

GIRIC Attila

SZVINCSÁK Sarolta

MÉSZÁROS Erzsébet

ZSADÁNYI László

ÁDÁM Zsuzsanna

GERGELY Zsuzsanna

FRANCIA Zoltán

osztálytársakra
Az 1982-ben végzett nemzedék diákjai

MEGEMLÉKEZÉS

özv. TÓTH 
KASLIK Erzsébet 

(1926–2022. 7. 15.)

özv. SALGOVSZKI TÓTH Katalin 
(1931–2021)

FÁBIÁN Magdolna 

(1955–2022. 7. 18.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

TOMA János 

(1957–2022. 7. 12.)

SIPTER István 
(1948–2022. 7. 18.)

özv. TALLÓ 
NOVÁK Erzsébet 

(1943–2022. 7. 16.)

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

Köszönet mindazoknak, akik a temetésen megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

10 éve elhunyt unokánkra

KARÁCSONYI Mátyás 
(1987–2012)

Tudjuk, hogy senkit sem hozhat vissza a gyertyafény, 
de az emlékezet megőrzi őket, akikért a gyertya ég.

Emléked megőrzi szerető Verbai tatád és nagymamád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

TALLÓNÉ 
NOVÁK Erzsébettől 

(1943–2022)

Fáradt szívem hangosan 
dobog, emléked árnya 
még mindig itt lobog. 
Szélhozta húrokon felsír 
egy dal, minden ritmusa 
a szívembe mar.

Megfáradt szívem hangosan 
dobog, te érted… 
ki hiányzol nagyon. 
Kit az idő múlásával 
sem feledek, s arra, 
hogy mennyire szeretlek.

Bennem most a magány 
dalol, mert te már messze 
vagy, távol valahol.

Gyászoló fiad, Laci

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk drága édesanyámtól 
és anyósomtól

TALLÓNÉ NOVÁK 
Erzsébettől 
(1943–2022)

ANYU! Ha ott állsz, 
s az utad véget ér, ne fe-
ledd, a jó lélek mindig a 
mennybe  tér.

ANYU! Ne sírj, már 
kiálltál annyi kínt, angyalok 
vigyáznak rád, 
s őrzik álmaid.

Ahová most mész, 
oda nem kísérhetlek el, 
de lelkemben örökké van 
számodra hely.

Köszönöm az életet, 
köszönöm, de most 
ég veled. Elbúcsúzom, 
Isten veled!

Gyászoló lányod, Magdi 
és vejed, János

MEGEMLÉKEZÉS
Tizennégy éve hiányzol nekünk

DUJMOVICS Emília 
(1981–2008)

„Én megkérném a vén időt, hogy enyhítse a kínt, 
mely kiengesztelhetetlen fájdalommal bír, 
de tudom, bármily megtört szívvel is kérlelgetném őt, 
nem hozhatná vissza a végleg elmenőt.”

Szeretettel emlékezünk Rád: édesapád, 
nővéred, sógorod és unokaöcséid

MEGEMLÉKEZÉS

KOHANECZ István 
(1954–2020)

KOHANECZ Béla 
(1960–2022)

Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre, 
akik 2 éve, illetve 6 hónapja nincsenek velünk

Kiket éveken át annyira szerettünk, 
nem lehetnek többé már soha mellettünk. 
Testük a földbe, lelkük az égbe szállt, 
minket egy életen át elkísér a gyász.

Emlék marad csupán minden mozdulat, 
melyet naponta láttunk életünk alatt.
Elhagytak minket mindörökre már, 
s helyettük ránk csak egy sírhalom vár.

Lelketek reméljük békére talált, 
s ti már a mennyből vigyáztok ránk.

Szerető családod Ángyi és családja
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MEGEMLÉKEZÉS

MOSÓ István 
(1928–2004)

MOSÓ (NOVÁK) Franciska 
(1932–2012)

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk drága jó szüleimre

Sírotokon két gyertya elhamvad,
két virág elhervad,
két könnycsepp szemünkön felszárad,
de az emlék és a szeretet,
míg élünk, megmarad.

Kegyelettel lányotok, Jolika családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nénénktől

SALGÓVSZKI 
TÓTH Katalintól 

(1931–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él.

Nyugodjék békében!

Legyen áldott és békés 
a pihenésed!

Emléked megőrzi húgod, 
Margit, sógorod, 

Árpád és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

KOSÓCKI 
VECSERA Katalin 

(1930–2022)

temerini lakosról.

Kegyelettel emlékezünk azokra, 

akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nem vagy velünk

GULYÁS István 
(1971–2021)

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon azért van, 
mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet 
 amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Téged elfeledni soha nem lehet, 
csak muszáj az életet élni nélküled. 
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, 
hiába szólítunk, te már azt nem hallod.

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged nem hozhatunk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

A feledés homályától szívünkben őrizzük 
szereteted és örök emlékedet.

Emlékedet őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy nincs közöttünk fiunk és testvérünk

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egyetlen fénysugarat hagytál, az emlékedet.

Emléked őrzik szüleid és testvéreid családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
A drága nagymamától és déditől

TALLÓ Erzsébettől 
(1943–2022)

Emlékszem, mikor kicsik voltunk, mindig óvtál s figyeltél, 
szerető szavaiddal minden rossztól intettél.
Úgy neveltél minket, mintha nem lenne a holnap, 
mi pedig úgy szerettünk téged, mint a Nap a Holdat.

Te voltál az, aki mindent megadott nekünk, 
s cserébe nem kértél mást, csak hogy viszont szeressünk.
De a lelkednek órája elcsendesült lassan, 
erős fájdalmam engedd, hogy kimutassam.

Ne aggódj, vigyázunk majd egymásra, 
mikor felemészt minket halálodnak gyásza.
Most hosszú útra mentél, s nem vagy itt velünk, 
fontos, hogy tudd: örökké szeretünk!

Csillag vagy az égen a sötét éjszakában, 
de angyal is vagy nékem fent, a mennyországban.
Emlékedet őrzöm, s nem feledlek soha, 
de nélküled az élet mégis oly mostoha.

Tudom, hogy találkozunk még odafent az égben, 
de akkor is hiányzol itt, az ürességben.

Nyugodjál békében!

Szerető unokád, Andrea, unokavejed, 
Szabolcs és kis dédunokád, Hanna

VÉGSŐ BÚCSÚ

KOSÓCKI Katalin 
Katustól 

(1930–2022)

Te már ott vagy, ahol 
nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Búcsúzik tőled Margit 
és Robi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett testvéremtől, kereszt-
anyámtól

KOSÓCKI Katalintól 
(1930–2022)

Míg éltél szerettünk, 
míg élünk nem feledünk.

Nyugodj békében!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Erzsi nenától

TALLÓ NOVÁK Erzsébet 
(1943–2022)

„Az emlékezéshez nem 
emlék, hanem szeretet kell, 
s akit szeretünk, 
azt nem feledjük el.”

(Shakespeare)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott 
és békés a pihenése.

Emlékét őrzi Zoli, Zolika, 
Feri, Isabel és Leon
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Temeriniek a belgrádi Eb-n
Belgrádban a 20 ezer férőhelyes Arenában rendezték meg július 6-a 

és 15-e között a korosztályos asztalitenisz Európa-bajnokságot. Temerini 
érdekeltsége is volt a nagyszabású sporteseménynek, mert Orosz Nikolett 
bíróként, Orosz András pedig játékosként vett részt az Eb-n.

András rövid időn belül a második rangos nemzetközi versenyén 
szerepelt. Nemrégiben a korosztályos Balkán-bajnokságon is játszott 
a címeres mezben. A belgrádi Európa-bajnokságon nem sikerült ki-
emelkedő eredményt elérnie, de nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a fiatalabbak között volt korosztályában, ugyanis még két évig 
az ifjúsági kategóriának lesz a tagja.

Az Európa-bajnokságon először a csapatversenyt rendezték meg, 
amelyen Oroszék a 27. helyen végeztek. Egyéniben nem volt sze-
rencséje, mivel egy-egy győzelemmel és vereséggel a harmadik he-
lyet szerezte meg a háromtagú csoportban. A három játékos között 
körbeverés történt, azaz mindenkinek egy-egy győzelme és veresége 
volt, így a szettarány döntött a továbbjutóról, ebben pedig a temerini 
játékos mérlege bizonyult a legrosszabbnak. A továbbjutást a dán 
és a litván asztaliteniszező harcolta ki.

A párosok versenyében Orosz és Dušan Vezmar az első forduló-
ban 3:2-re kikapott egy holland duótól, úgy, hogy az ötödik szettben 

kiélezett csata után 12:10 volt az eredmény. Vegyes párosban Orosz 
és az óbecsei Bezzeg Réka az első fordulóban 3:0-ra legyőzött egy 
holland kettőst, majd a második körben ugyanolyan arányban ve-
szítettek egy francia párostól.

A szerbiai asztaliteniszezők nem nyertek érmet Belgrádban, és 
intő jel lehet, hogy ez már zsinórban a harmadik korosztályos Eb, 
amelyen fiataljaink nem tudnak eljutni a dobogós helyezésig.

T. N. T.

orosz András


