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Pásztor Róbert, a községi képviselő-
testület elnöke szerint azonban az előké-
születek során tapasztalt összefogás nem 
volt az igazi. Ha ez a hozzáállás a jövőben 
nem változik, más értelmet kap az Illés-napi 
kultusz. A helyi vezető egyebek között rámu-
tatott arra is, hogy milyen pénzforrásokból 
biztosítják a kísérő rendezvények, valamint 
az esti mulatság költségeit. 

– A civil szervezetek kizárólag az ön-
kormányzat által biztosított 1millió 200 ezer 
dinárra alapozzák az Illés-napi rendezvény-
sorozat szervezési költségeit. Ezúton szeret-
ném felhívni a figyelmüket, hogy számos 
pályázat létezik (Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt., tartományi szintű kiírások), amelyek 
segítségével javíthatnának az ünnepségsoro-
zat minőségén. Javasoltam, hogy éljenek a 
hagyományőrző rendezvények támogatására 
kiírt pályázattal, de szavaim nem találtak 
meghallgatásra. Tudom, hogy nem éppen 
tetemes összegekről van szó, de például egy 
100 ezer dináros tétel jelentősen javítana 
a programok minőségén. Meggyőződésem, 
hogy ezáltal a nyomtatásra kerülő program-
füzet is gazdagabb lenne. Jelenleg azt látom, 
hogy az évente ismétlődő programok miatt 
csak a napokat kell megváltoztatni, a dátum, 

a tartalom marad. Úgy gondolom, hogy a 
kiállítások helyszínéről is elgondolkodhat-
nánk. Ajánlottam azt is, hogy a tárlat legyen 
a vásártéren, az esti mulatság helyszínén, 
hiszen akkor legalább valaki megnézné a 
munkákat, de egy eladással egybekötött ki-
állítás sem lenne rossz ötlet. Az ideiglenesen 
külföldön tartózkodó és dolgozó temeriniek 
közül nagyon sokan éppen Illés-napra idő-
zítik a szabadság idejét, de itt vannak a ven-
dégek, testvértelepülések képviselői is, ezért 
ilyen formában szerintem több értelme len-
ne a kiállításnak.

Folytatás a 2. oldalon

Újítások kellenének
Az Illés-nap margójára

Pásztor Róbert nyilatkozott lapunknak

Koncert, kiállítás, bábjáték, felvonulás, hajnalig tartó mulatozás, stb. 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is ilyen program mentén zajlott Temerin 
fogadalmi ünnepe. A kilenc napon át tartó eseménysorozatba a községben 
működő civil szervezetek zöme bekapcsolódott.

Az elmúlt hét végén tartották meg a 
Jegricska 2022 művésztelepet. A Lukijan 
Mušicki Művelődési Központ szervezésében 
megtartott táborban tizenhat képzőművész 
alkotott a folyó partján. A valóban festői 
környezet megihlette a művészeket, és szá-
mos jelentős alkotás született. Az esemény 
elsődleges célja, hogy megteremtse a felté-
teleket a művészeknek a találkozásra, barát-
kozásra, ismerkedésre és az alkotásra. 

Jegricska 2022 
– festőtábor

Egyre több a 
Covid-fertőzött

Temerinben a teszteltek fele pozitív
Folyamatosan nő a koronavírus-fertőzöttek száma 

Szerbiában, ezért ismét látogatási tilalmat rendeltek el a 
kórházakban. Dr. Predrag Kon epidemiológus pénteken 
azt nyilatkozta, az országban jelenleg az igen fertőző omik-
ron variáns egyik veszélyes alváltozata van jelen. A járvány-
orvos a Telegraf c. belgrádi lapnak azt mondta, hogy a 
koronavírus, aktivitása hétről hétre gyorsul, a fertőzöttek 
száma pedig növekszik. Rámutatott, hogy a kórházakban 
továbbra is érvényben van a maszkviselés, ennek tiszte-
letben tartására szólította fel a polgárokat.

Községünkben is nő a korononavírus tüneteivel je-
lentkezők száma. Az elmúlt négy-öt napban a teszteltek 
felénél igazolták a jelenlétét, azonban a betegség lefolyá-
sa a korábbinál sokkal enyhébb, tudtuk meg Tomislav 
Ugarkovićtól, a temerini egészségház igazgatójától. A köz-
ségi adatok összhangban vannak az országos járványügyi 
helyzettel, a esetszámok növekedése arányos ezzel. Az 
intézmény vezetője elmondta, olykor beadnak egy-egy 
vakcinát, de a védőoltás iránti érdeklődés jócskán alább-
hagyott. Az intézmény vezetője azt tanácsolja a polgárok-
nak, hogy vigyázzanak magukra, oltassák be magukat, 
ha még nem tették meg, valamint hordják a védőmasz-
kokat, ami keddtől ismét kötelező minden egészségügyi 
intézményben. 

Dr. Predrag Kon: – A fertőzöttek száma továbbra is 
növekedni fog, ami aggasztó, de tény, hogy Szerbiában 
jelenleg a vírusnak csak az omikron variánsa van jelen. 
Ezt az illetékes szakintézet határozza meg. Június 6-án az 
omikron-alváltozat jelenléte egy százalék alatt volt, ma 
pedig megközelíti a 28 százalékot. ácsi, Telegraf

A táborban létrejött alkotások a művelődési köz-
pont gyűjteményét bővítik, és a művelődési köz-
pont képtárában állítják ki évente valamennyit. Idén 
Dimitrije Kolarević festőművészre emlékeztek a részt-
vevők, aki éveken át jelentős szerepet vállalt a mű-
vésztelepen.

T. D. 
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Az Illés-napi menet egyik leglátványosabb 
eleme a lovasok felvonulása. Ez idén sem volt 
másként. A Széchenyi István Hagyományőrző 
Lovas Egyesület minden évben hosszasan ké-
szül az eseményre, hogy az ünnep idejére felké-
szülten érkezzenek a lovak a menetbe. Igényes 
munkára és összehangolt tevékenységre van 
szükség ahhoz, hogy a termetes állatok a láto-
gatók és résztvevők tömegében is nyugodtan 
viselkedjenek, hogy ne történjen baleset. Erdélyi 
Lenke, az egyesület tagja kilencéves kora óta 
minden évben ünneplőbe öltözve ül fel a lova 
hátára Szent Illés próféta napján. Lapunknak 
elmondta, hogy az ünnepet ezúttal is komoly 
munka előzte meg a lovasistállóban.

– Tizenhárom évvel ezelőtt vettem részt elő-
ször az Illés-napi menetben. Egy egészen kicsi 
póni hátán ülve vonultam fel. Emlékszem, hogy 
Pásztor Miska bácsi sokáig győzködte a szü-
leimet, hogy engedjék meg, hogy én is csatla-
kozzak a lovasok menetéhez Illés-napján. Már 
akkor megtapasztaltam, hogy nem kevés fele-

lősséggel jár egy ilyen felvonulás. Gond nélkül 
zajlott le akkor az esemény, és azóta is minden 
évben ott vagyok a menetben. A családomban 
nagy hagyománya van a lovak iránti szeretet-
nek. Mindig is lótartó család voltunk, így szin-
te természetes volt számomra, hogy hozzám 
is közel állnak ezek az állatok, de mégegyszer 
hangsúlyozom, hogy igen nagy felelősséggel 
és felkészüléssel jár a menetben való részvé-
tel. A lovasok nagy része nemcsak ilyenkor, 
Illés-napkor találkozik, így a lovak is ismerik 
egymást, ami igencsak fontos eleme a menet 
biztonságának és rendezettségének. Ezek az 
okos állatok társas lények. Ha ismerik egymást, 
akkor sokkal könnyebb a sorban maradni, és 
könnyebben lehet őket kezelni is a menetben. 
Fontos az ápolás, amit természetesen máskor 
sem szabad elhanyagolni, de ilyenkor fokozott 
figyelemben részesülnek kedvenceink. Teljes 
körű ápolást kapnak közvetlenül az ünnep előtt. 
A lovas társaim nevében is mondhatom, hogy 
ilyenkor mindannyian patkolunk, körmözünk, 
fürdetünk, sörényt, farkat igazítunk és fonunk. 
Szóval igyekszünk mindenre, a legapróbb rész-
letekre is odafigyelni. Sok mindent el kell vé-
geznünk ahhoz, hogy a lovaink felkészültek 
legyenek, és az ünnephez méltóan vonuljanak 
fel velünk. A menet előtt rendszeresen eddzük, 
és jártatjuk a lovakat, hogy megfelelő nyuga-

lomban érkezzünk, és a menet elejére álljunk. 
Ez az egyik legfontosabb dolog, hiszen ilyenkor 
mindig nagy a tömeg, és az emberek viszonylag 
közel kerülnek a lovakhoz, ami akár balesetve-
szélyes is lehet. Ezért kell megfelelően felkészí-
teni őket. A felvonulást megelőzően rendszere-
sen szervezünk lovagoltatást is, ami ugyancsak 
komoly előkészületeket igényel, mert a bizton-
ság ott is alapvető követelmény.

Számunkra is feltűnt, hogy idén különösen 
nyugodt rendben zajlott a lovasok felvonulá-
sa, nem volt fennakadás. Véleményünk szerint 
ennek egy fő oka lehet: a legtöbb ló ismerte 
egymást. A menet indulása előtt mindig meg-
beszéljük a sorrendet, hogy ki hol fog haladni. 
Igyekszünk úgy elhelyeznkedni a sorban, hogy 
az egymást már korábbról ismerő, vagy akár 
az egy istállóban élő lovak haladjanak együtt, 
egymáshoz közel. Úgy gondolom, hogy ez most 
igen jól sikerült, megvolt az összhang, és en-
nek köszönhető, hogy az állatok nem nyugta-
lankodtak, hanem szépen, kiegyensúlyozott 
tempóban vonultak. Természetesen az időjá-
rás is közrejátszik, mert melegben az állatok 
nyugodtabbak. Számunkra mindig élmény az 
Illés-napi menetben való vonulás, amit mindig 
várunk és lázasan készülünk is rá, mert ápoljuk 
ezt a szép hagyományt és szeretünk részt venni 
abban – mesélte lapunknak a fiatal lovas lány.

T. D.

Folytatás az 1. oldalról
Tudom, hogy a véleményemmel ellenszenvet 

váltok ki sokaknál, de egyszer végre valakinek 
ki kell mondania: ellaposodott az egész. És ez 
nemcsak az én véleményem, hanem azoké is, 
akik ugyancsak nyitott szemmel és füllel járnak 
az emberek között. Ideje lenne elgondolkodni 
az újításról. Emlékeztetőül, az utolsó fiatalok-
nak szóló program akkor volt, amikor a Kárász 
Sporthorgász Egyesület is részt vett az Illés-napi 
rendezvénysorozat szervezésében.

A Jegricska feszt keretében a temerini amatőr 
rockegyüttesek találkoztak egymással, a rendez-
vény több ezer fiatal részvételével zajlott. Személy 
szerint hiányolom a családi- és a gyerekprog-
ramokat is. 

Persze, olykor-olykor vannak próbálkozások 
ilyen irányba, egy kis bábelőadás, nemezelés, de 
például a 19-ét családi nappá is nyilváníthatnánk, 
ahol minden korosztály számára lehetnének tar-
talmak egészen a légvárig. A vásártér gyönyörű, 
kár nem kihasználni ilyen célra.

Az esti mulatság tekintében is vannak ész-
revételeim. Mondjuk ki őszintén, hogy csak 
azok vehetnek részt benne, akiknek van pénze. 
Szerintem a 950 dinár nagyon sok. Ismert tény, 

hogy megdrágult a hús, de miért kell ragasz-
kodni a marhához és a birkához. Egy olyan 
menü is összeállítható, amely igazodik a több-
ség pénztárcájához. A már említett 1.200.000 
dinárból fizettük a zenekart, a színpadot és a 
sátrakat. Az az érzésem, hogy mintha másról 
sem szólna az egész történet, csupán arról, hogy 
ki kaparint meg magának többet. Jelképesen 
szólva, van egy hatalmas torta a temerini ma-
gyarságnak Illés-napra, és ha valamelyik civil 
szervezet nagyobb szeletet vesz el magának, 
akkor a többinek kevesebb marad. Azt látom, 
hogy kiveszett a közmunka, az, hogy tegyünk 
valamit a közösségért önként és bérmentesen. 
A helyi civil szervezetek közül többen önző ma-
gatartást tanúsítanak, nehezen fogadják be az 
újat. Minden évben ugyanazok a nézeteltérések, 
a belső viszályok egymás között. A legkönnyebb 
úgy, hogy végigutazzuk fél Magyarországot, ké-
sőbb pedig közpénzeken fogadjuk azokat, akik 
ott vendégül láttak bennünket. Nem lehet azt, 
hogy rendelünk egy 500-600 személyes sátrat, 
aztán pedig ketten, hárman ülnek egy asztalnál. 
Könnyű úgy rendelni, ha nem mi fizetünk. Olyan 
magyarázatot is hallottam, hogy ha nem jön-
nek a vendégek, akkor silányabb lesz a menet.  

Újítások kellenének
Az Illés-nap margójára Vajon mi történik akkor? Semmi, hiszen ez a 

temeriniek ünnepe. 
Új ötletekből is hiány van, miért nem lehetne 

például huszadikán este egy másfél órás operett a 
program vagy miért ne lehetne egy sztárvendéget 
elhívni? Nem óriási tétel, de minden bizonnyal 
nívósabbá tenné a rendezvényt. Ilyen formában 
nem tudom, hogy meddig tartható fenn ez. Fel-
teszem a kérdést: mivel szólítjuk meg a 18 és 30 
év közöttieket? Igaz, hogy a fiatalok egy részét 
érdekli a népzene, de valljuk be, nem mindenkit. 
Száz fiatalból tíz néptáncol. De nem azért, mert 
nem magyar érzelműek, hanem mindössze azért, 
mert nem érdekli őket. Végül is, nem érdekelhet 
mindenkit minden. Sajnálattal állapítom meg, 
hogy a közösségi érdek háttérbe szorult. Ha az 
egyik civil szervezetnek felújítasz valamit, akkor 
a másik három ugrik a torkodnak. A következő 
évben, amikor ők kerülnek sorra, a másik há-
rom lázad fel. Többször hangsúlyoztam, ha a civil 
szféra, a politikum és az egyház összefog, akkor 
a határ a csillagos ég. Már most felhívom a civil 
egyesületek figyelmét, hogy gondolkodjanak el 
a jövőről, de ne csak a saját szervezetüket érin-
tő problémákról, hanem az egész közösségéről. 
Októberben megkezdődnek a költségvetési tár-
gyalások, a büdzsét december huszadikáig el kell 
fogadni. Várjuk az új ötleteket, tette hozzá Pásztor 
Róbert, a községi képviselő-testület elnöke. 

ÁDÁm Csilla

Nyugodt lovak a menetben
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A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Művelődési és 
Tájékoztatási 
Minisztérium 

Belgrád
Tartományi Művelődési 

és Tájékoztatási Titkárság Újvidék
Önkormányzat 

Temerin

Egyesületünk fennállásának 25. évfordulója alkalmából f.é.  augusztus 
15-én, Nagyboldogasszony napján a Szent Rozália-plébániatemplomban 10 
órai nagymise keretében adunk hálát a Szűzanyának az eltelt 25 évért, és 
kérjük a Jóisten áldását az elkövetkező időkre.

Az ünnepi szentmise után a Búcó-tanyán ünnepi ebédre és társalgásra 
hívjuk tagjainkat. Kérjük egyesületünk tagjait, hogy mielőbb jelezzék részvé-
teli szándékukat, Tóth Dénesnél (062/84418-68) a pontos létszám mielőbbi 
kialakulása végett. A helyfoglaló befizetését is ugyanott tudják elvégezni.

Ma este 20 órától az Illés-napi ünnepség értékelése kerül napirendre. 
Minden tagunkat sok szeretettel várunk a Kertészlakban.

K. R.

A forró nyári napokban Temerinben is drasztikusan nő a víz-
fogyasztás, azonban az elavult vízvezeték hálózat nem bírja el 
a megterhelést. A közművállalat emberei folyamatosan a tere-
pen vannak, és a legsürgősebb eseteket próbálják orvosolni. 
Az Union malom előtti parkolóban több napon át dolgoztak 
egy csőtörés helyreállításán, de máris egy további hasonló 
feladat vá rájuk a főutca és a Zmaj utca kereszteződésénél.

V. Z.

Csőtörések

HuszonöT éVEs A KERTbARÁTKöR

Új köntösben a Kertészlak
 A Kertbarátkör székházában jelentős felújítás zajlott az elmúlt idő-

szakban. A Kertészlak új helyiségekkel is bővült, mondta el lapunknak 
Kovács Róbert elnök.

– A korábbi elnökség idején felépült épületrészt fejeztük be. Miu-
tán a jogviszonyokat is sikerült rendezni, elkészült a tervrajz, és a fel-
újítási engedélyt is megkaptuk. Temerin község önkormányzata és a 
magyar képviselők jóvoltából ma már a munkálatok végénél tartunk. 
Teljes körű felújítást végeztünk az épületen, ahol egy irodahelyiséget és 
egy raktárt alakítottunk ki. A munkálatok kiterjedtek a teljes külső- és 
belső felújításra, a szigetelésre, a csatornára, a villanyra, a fűtésre és a 
festésre is. Egyesületünk és a községben tevékenykedő falugazdász egy 
szépen felújított irodában végezheti munkáját a jövőben. A pénzeszkö-
zöket a munkálatokra teljes egészében az önkormányzat biztosította. Az 
irodahelyiség és a raktár is új bútorzatot kapott, amire az eszközöket a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél nyert pályázatunknak köszönhetően 
tudtuk biztosítani. Hátramaradt még a nagyterem bútorzatának cseréje, 
ahová negyven széket és asztalokat fogunk vásárolni az említett eszkö-
zökből – ismertette az egyesület elnöke.  

T. D.

Miután a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően reflek-
torok kerültek a tájház udvarában felállított nyári színpad fölé, megkez-
dődhettek a szabadtéri rendezvények. Az Illés-napi rendezvénysorozat 
keretében először a helybéli Juventus, majd a szabadkai Ethnokor együttes 
mutatkozott be a zenekedvelő közönségnek.

Vasárnap, július 24-én, a Hevér-tanyán elkezdődött a 42. TAKT 
tábor.

A TAKT évtizedeken át kivalóan üzemelő elektromos fazekaskorong-
ja alapos javításra szorult. Kovács Nádi Karolina közbenjárásának kö-
szönhetően a napokban egy zentai mester elvégezte  rajta a szükséges 
javításokat. Köszönjük!   

Á. I.

Ellesett beszélgetés (2.)
most ért haza a gyerek a topolyai Arcus környezetvédelmi tábor-

ból, hát nem tönkretette az egyetlen még ép utazótáskánkat, most vehetek 
magamnak újat. Pénteken indulok Sokobanjába – újságolta barátnőjének 
a község leghíresebb, gomba módjára szaporodó üzletének árutól hem-
zsegő polca előtt bámészkodva a szomszédasszonyom. Szerencsére, nem 
látta, hogy ott vagyok, így elkaphattam az izgalmasnak ígérkező purparlé 
folytatását is. – Igényeltem az üdülési utalvány, ha már a tengerre nem 
jutok el. Az én uram nem ugrik a sós vízért, panaszkodott.

– A Hufnágel Pisti biztosan elvitt volna – tette hozzá nevetve barátnő-
je, majd folytatta. – Én még januárban átadtam a kérvényt, akkor ötezer 
dináros volt a voucher, de szerencsére, most kipótolták még 10 ezerrel. 
Banja Koviljačán találtam egy jó szállást. Öten-hat összefogtunk, majd 
egy hónap múlva megyünk, ha elmúlik ez a rettentő kánikula, sorolta az 
utazótáskák között bámészkodó barátnőjének az asszony, akinek erre is 
volt egy-két szava.  – Most gondold meg, mennyi pénz elmegy az állami 
kasszából ezekre az utalványokra, a hírekben úgy mondták be, hogy 200 
ezret bocsátottak ki belőle. Valamelyik nap meg azt hallottam, hogy már 
csak háromezer maradt. Nohát, egy hónap alatt szétvitték mindet, mint 
a cukrot. Ezt a három milliárd dinárt másra is el lehetett volna költeni, 
dünnyögött méregtől kipirult arccal az asszony, miközben még egyszer 
leellenőrizte a retiküljében, hogy ott van-e a sokobanjai utalvány, nehogy 
már hiába megvegye az útra azt a méregdrága táskát. 

ácsi

40 éves osztálytalálkozó

Pénteken, július 22-én tartotta 40 éves osztálytalálkozóját a 
Kókai Imre Általános Iskola 8. c osztálya. A képen, balról jobb-
ra: Szabó Mária, Juhász Valéria, Pálfi Izabella, Juhász Zsuzsan-
na, Jánosi Magdolna, Pásztor István, Pető Erika, Lóc Katalin, 
Szkotovics Zita.
A jó hangulatban telt találkozón az évfolyam valamennyi osztá-
lyából voltak diákok, de közös felvételt nem sikerült szerezni.

A TAKT hírei
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Vendégek a menetben

Magyar ruhás leánykák az ünnepi szentmisén

Az Illés-napi szentmisén jelen voltak községi 
vezetők is

Temerini Lőrinc domborműve a plébániatemplom falán

Keresztúti ájtatosság a kálvárián

Kubej Anita és Gombár Viktor az újkenyérrel, illetve 
borral útban a nagymisére

Illés-nap

Az Őszirózsa vegyeskórus hagyományos Illés-napi koncertje a plébánia-
templomban

Temerini Lőrinc domborműve előtt

Legkisebbek a menetben
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Az ünnepi mise egyházi résztvevői és a ministránsok

Dr. Szöllősi Tibor atya az esti vigalmat megelőzően megszegi  
az újkenyeret

Az est során többen táncra perdültek

Társalgás a Kertészlak előtt

Balogh Szilárd ifjú szerzőt és könyvét Nemes Edina 
mutatta beLovagoltatás a vásártéren – az érdeklődők gyűrűjében

Íjászkodás, célbalövés a kicsik számára is lehetséges volt

Pásztor Róbert, a községi képviselő testület elnöke a vásárté-
ren köszönti az esti vigalom résztvevőit

képekben

Varga zoltán felvételei
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A TAKT-díj átadása után az Ethnokor együttes szórakoztat-
ta a közönséget, amely a forróság ellenére is szép számban 
megjelent a Tájház udvarában. A zenekar muzsikájában úgy 
elevenedik meg egy közös zenei nyelv és forma, hogy közben 
mindannyian megtartják saját zenei és szellemi hagyománya-
ikat. A magyar népdalok mellett jelen van a balkáni hangzás 
és ritmusvilág. A hagyományápolás mellett tettenérhető az 
improvizatív előadásmód is.

T. D.

A TAKT vezetősége több éve 
elismerésben részesíti azokat az 
egyéneket, akik az elmúlt évtize-
dekben munkájukkal, jelentősen 
hozzájárultak a község művelő-
dési, illetve képzőművészeti éle-
tének előremozdításához. 

Idén a díjat egyhangú-
lag Dujmovics Györgynek, a 
Temerini Újság kiadójának ítélték 
oda lapkiadói tevékenységéért, 
valamint a képzőművészet pár-
tolásáért, ami a TAKT kiadványa-
inak és más hasonló kiadványok 
nyomdai megjelenítésében nyil-
vánult meg. 

A TAKT elismerő oklevelét 
Ádám István elnök adta át a dí-
jazottnak, akinek életrajzát és 
pályáját röviden ismertetve el-
mondta, hogy 1951-ben szüle-
tett Temerinben, ötgyermekes 
család második gyermekeként. 
Édesapja könyvelő, édesanyja 
háziasszony volt.

A Magyar Szó napilapnál, 

ahol csaknem huszonöt évig dol-
gozott, gazdag tapasztalatokra 
tett szert újságírói, szerkesztői 

majd külpolitikai rovatvezetői 
munkakörben. 

Miután 1993-ban gazdasági 
és politikai okokra hivatkozva 
megszüntették az anyalap mel-
lékleteit, többek között a temerini 
helyi lapot is, Ökrész Károly hely-
történész biztatására vállalkozás 

formájában 1995. március 16-án 
újraindította a Temerini Újságot, 
amely ma is megjelenik. Magyar 
Szós évei alatt többedmagával 
Újvidéken kiadott egy 50-60 ezer 
példányban megjelenő szerb 
nyelvű ingyenes reklámújságot 
(Market Extra), majd a Vajda-
sági Hírnök c. újságot jeletette 
meg a külföldre szakadt vajda-
sági magyaroknak, amely pos-
tán a világ minden tájára eljutott. 
A lapkiadás terén tehát már ren-
delkezett kellő tapasztalattal.

A Temerini Újság újraindítá-
sa idején (1995) még nem volt 
internet és az emberek ki voltak 
éhezve a helyi információkra. 
A temeriniek, akik lokálpatrioták, 
mindig is érdeklődtek a jelenük 
és múltjuk iránt. Akik ismerik a 
díjazottat, tudják róla, hogy a 
képzőművészet, a festészet is 
közel áll hozzá, két lapszám meg-
jelenése között, ha csak teheti, 
ma is szívesen foglalatoskodik 

vele. A művészet iránti érdeklő-
dése már gyermekkorában meg-
mutatkozott, ugyanis édesapja, 
aki amatőr festőként kiválóan 
másolt festményeket, 6-7 éves 
korában maga mellé ültette és 
feladatot adott neki. Általános is-
kolásként díjat nyert utcai rajzo-
lásban. Később, amikor újságíró-
ként külföldön járt, rendszeresen 
képtárakat látogatott meg. 

Művészkedőként kísérletező 
egyén, olajjal, paszetellel, akva-
rellel és az utóbbi időben a köny-
nyebben kezelhető akrilfestékkel 
dolgozik, több önálló kiállítása 
is volt, ebből legalább három 
Temerinben. Az irányzatok kö-
zül az impresszionizmus és a 
Fauvok (nagybányai iskola) áll 
hozzá a legközelebb.

Noha alkotóként nem kap-
csolódott be a temerini alkotó-
tábor munkájába, tevékenyen 
közreműködött a kiadványok, a 
katalógusok tördelésében, eszté-
tikai megformálásában, nyomdai 
megmunkálásában, nyomtatá-
sában, ami szintén egyértelmű-
en képzőművészeti tevékenység 
– hangzott el a díjazott méltatá-
sában.

Lapkiadás és képzőművészet

A díjazott átveszi az elismerő 
oklevelet Ádám Istvántól

Dujmovics György kapta a TAKT-díjat – Az elismerő oklevél átadásával 
és koncerttel zárult az Illés-napi rendezvénysorozat a Tájházban

ácsi

Budapest augusztus 20-a
Kirándulás autóbusszal a Szent István-napi
ünnepségekre, programokra több helyszínen

• Magyar ízek utcája a budai várban
• Andrássy úti felvonulás
• Szent Jobb Körmenet

• Tűzijáték a Duna-partról
Részvételi díj: 30 euró

Tel.: 062/747-655, Gyurik Attila

Ethnokor-koncert

M
ed

ve
ck

i S
án

do
r f

el
vé

te
le

miserend
29-én, pénteken 8 ó.: Egy szándékra; 19 ó.: horvát nyelvű szentmise.
30-án, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért.
31-én, évközi 18. vasárnap Telepen 7 ó.: †Uracs István, Kövesdi Cson-
gor, Simon András, Kovács Katalin és Simon László; Plébániatemplomban 
8.30 ó.: Népért; 10 ó.: †Vígh Ilona, a Vígh és a Nagy család elh. tagjai.
1-én, hétfőn 8 ó: †Kókai Tibor.
2-án, kedden 8 ó: †Hornyik József.
3-án, szerdán 8 ó.: szabad a szándék.
4-én, csütörtökön, 19 ó.: †Tóth Sándor, Samu Ilona, Tóth Ildikó, a Tóth 
nagyszülők, a Füstös és a Samu család elh.tagjai; a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

Egyházközségi hírek
ministránsoknak szeretettel ajánljuk az öt napos Doroszlói ministráns tábort 
aug. 8-13 között. A táborban ministránsfoglalkozás, barátkozás, játék, szóra-
kozás, autóbuszos kirándulás, fürdés várható. Korosztály: 9 évestől a felnőtt fiúk 
és lányokkal bezárólag, akik ministrálnak vagy felolvasnak. Jelentkezni aug. 1-éig 
lehet a plébánián. Egyéb részletek a templomban kitett plakáton találhatók.
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Hogy a Varga tanyán voltak vidámabb na-
pok is, arról Varga Antal tesz említést a Csalá-
di Kör c. hetilapban. (Ádám Varga Magdolna: 
Tanyai nappalok, éjszakák) 

 „– Bizonyára volt szórakozás is a ta-
nyán?

– Hogyne, sőt nagy betűkkel emelném 
ki, hogy SZÓRAKOZÁS volt.

A hosszú téli estéken, amikor már a jó-
szágot ellátta, a tanyai ember egyszeriben 
időmilliomos lett, hát keresett magának 
szórakozást. Az elsőnek érkezők a sakktu-
dományukat vették elő, ha már közben ösz-
szejött a banda „hatoskötésre” (ez egyfaj-
ta kártyajáték), megkezdődött a hatalmas 
kártyacsata. Én akkor a 26 esztendőmmel 
a nagyvilág híreinek a befogásával voltam 
megbízva egy detektoros rádió segítségével. 
Erről a rádióról csak annyit: egy eperszem 
nagyságú kristályércen, egy ráépített tű se-
gítségével meg kellett keresni a legérzéke-
nyebb pontot, aminek köze volt a hullám-
hosszhoz, és a bevezetett hosszú antenna 
segítségével (ami igen sokszor elszakadt) a 
fülhallgatón hallani lehetett a legközelebbi 
rádióállomásokat. Nagyon kicsi volt itt a 
szelekció. Adódtak azonban közöttünk is 
nagyotmondó Háry Jánosok, az egyik például 
esküdözött, hogy a múlt éjjel fogta Amerika 
Hangját. Mindannyian azt kérdeztük, „oszt 
mit mondott”? A válasz rendszerint az volt, 
hogy „az apja f...a tudja már, de hogy jól 
megmondta, az biztos”.

ÁDÁM VARGA Magdolna: Egy varázslatos, 
de letűnt világ Temerin határában

Adatközlő: Varga László, sz. 1944.   
A marella és a meggy felvásárlása nagyban 

folyik. A kedvező felvásárlási ár arra ösztönzi a 
gyümölcstermelőket, hogy feleslegeiket a szö-
vetkezetnek adják át. A begyűjtést a Telepen a 
volt takarmánykeverőnél végzik naponta 6-14 
óráig.  (Temerini Újság, 1967. június 22.)

(Folytatjuk)
ÁDÁm István

243.  bálint István, majd „Atyus” Varga 
Ferenc tanyája. – Azt, hogy a Kisbarához kö-
zeli tanyát ki építette, nem sikerült megtudnom, 
annyi bizonyos, hogy a két világháború között a 
Bálint-család lakta. 

Bálinték 1941-ben 
úgy döntöttek, hogy a ta-
nyát a körülötte levő 17 
hold földdel eladják só-
goruknak, „Atyus” Varga 
Ferencnek (szül. 1903), 
mivel az árán a szomszé-
dos Boldogasszonyfalván 
sokkal többet vásárol-
hattak. Azonban az üzlet 
rosszul végződött, ugyan-
is a családfő, Bálint István 
az 1944-es magyarellenes 
megtorlás áldozata lett (A 
temerini razzia 154. sz. ál-
dozat).

Varga Ferenc felesé-
gével, Kovács Etellel a ta-
nya körüli 17 hold földjü-
ket, melynek egy részét a 
Kisbara választotta el a tanyától, egy lóval dol-
gozták el, nagyobb munkák alkalmával a szom-
szédok mindig összefogtak. A saját részükre 
tartott fejőstehénnek a Kisbara partja bőven 
biztosított legelőt. 

„Az Atyus nevet öregapám, Varga Pál kap-
ta, mert a községhazán, a kiskorú árvák gyá-
molításával volt megbízva. 1949-ben konfis-
káltak bennünket. Elvették a tanyát tizenhét 
hold földdel.  Előző évben nagy jégverés volt, 
elvert mindenünket, nem nagyon maradt mit 
átadni. Kutya világ volt. Apám Bulykeszen 
(Maglić) raboskodott nyolc hónapig, anyá-
mat pedig négy napra zárták be. Azt csinál-
tak, amit akartak. [Mármint, a hatalmon 
levők.] A szomszéd Kovács Márton eleget tett 
a beszolgáltatásnak, és mégis elkonfiskáltak 
mindenüket. Mikor már apámat kiengedték, 
valamilyen törvény által megsemmisítették 
a korábbi ítéletet. Ezentúl már nem voltunk 
„rovott múltúak”. Visszaadták a tanyát és két 
hold földet, azzal az indoklással, hogy Antal 
(Cöni) bátyám akkor katona volt, én meg 
még kiskorú voltam. Az elvett földünket ki-
osztották a kolonisták között, jó részét később 
sikerült tőlük visszavásárolnunk.

1956-ban a Kisbarában nádat vágtunk, 
hogy felújítsuk tanyaépület tetejét. A föld és 
a jószághizlalás mellett keresési lehetőség 
még a gyékényben és a meggyben mutat-
kozott. A meggy nagyon kelendő volt, akár-
csak a gyékény. A gyékényt jól kiszáradva 
kocsival hordtuk a faluba eladni. Nagyon jó 

volt vele leveles szárat és búzakévét kötni. 
Aratás előtt egy nappal a gazda kiterítette a 
földre, meglocsolta, hogy ne törjön, másnap 
már lehetett vele kötni. Télen mikor nem 
volt dologidő, lécekből csináltunk szövőszé-

ket, melyen a saját ré-
szünkre gyékénysző-
nyeget szőttünk. Roló 
helyett még az ablak-
ra is tettünk belőle. A 
bara-parti fűzfásból 
meg bicikli- és kétfülű 
kosarakat fontunk.

Az elsőtől az ötö-
dik osztályt Szarvas 
András bácsitól, a 
Szavas papéktól, jár-
tam. Nagyon jó helyem 
volt. Kaptam kosztot, 
mostak rám. Apámék 
ezt elszámolták egy-
más közt. Vagy pénz-
ben fizetettünk, vagy 
Szarvaséknak borjú-
kat hizlaltunk. A hato-

diktól nyolcadikig télen-nyáron kerékpáron 
tettem meg az utat.

Bátyám 1954-ben a nősülését követően 
elkerült a tanyáról, a faluban, mint köny-
velő dolgozott. 1960-ban apám meghalt, 
rá egy évre férjhez ment anyám a faluba. 
Mentem volna én is vele, de az akkor tom-
boló száj- és körömfájás négy hónapig a 
tanyán tartott. A vész miatt a jószágokat 
nem hozhattuk haza, így nekem kellett ró-
luk gondoskodnom. Tizenhét évesen nagyon 
nehezen viseltem el a magányt. A jószágokat 
szigorúan zárva kellett tartani. Nem volt 
mit tenni, kénytelen 
voltam a tanyáról ha-
zalopni anyáméknak 
a libát, hogy legyen 
mit enniük. Mielőtt 
a gunárt szatyorba 
tettem volna, cső-
rét bicikligumival jól 
megkötöttem, hogy ne 
adhasson jelet magá-
ról, nehogy még valaki 
meghallja.

A vész után én is 
hazajöttem. A tanyát 
ezt követően Szabó 
Mihály, majd Var-
ga Imre lakta, majd 
1975-ben végleg meg-
pecsételődött a szállás 
sorsa. Lebontottuk.”

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 43.)

A Fehér-árok határrész tanyái

Varga László

Az Atyus Varga-tanya; néhai Varga Antal felvétele, a kiblin 
egy, a tanyán maradt galamb látható

Gyékény és marella



TEMERINI ÚJSÁG 2022. július 28.8

tériumból egy figyelmeztetést, hogy a bácskai 
községek semmilyen segélyre ne számítsanak, 
így a községnek a saját erejéből kellene felépíte-
ni az egészségházat és a napközi otthont. Hogy 
a község mennyire túl van terhelve, el tudjuk 
képzelni, ha az idei pótadóra gondolunk. Az idei 
pótadó 173,5 százalékos. Az embereknek nehéz a 
kereseti viszonyuk. És ha felállítanánk az egész-
ségházat, a nagy orvoshiány miatt nem tudná 
feladatát betölteni.” (30) A Szülőföldi ismeretek 
ismeretlen szerzőjének adott nyilatkozatából tudjuk, 
hogy Temerinben egy felmérés 410 trachomában 
szenvedő személyt talált. A látást súlyosan károsító 
járványos betegség szoros összefüggést mutatott a 
szociális helyzetből következő egészségtelen lakha-
tási viszonyokkal, és egyaránt jelen volt a temerini 
szegénység és a bukovinai betelepülők között.

(Befejező része következik)
CsoRbA béla

A Vajdasági magyar Helytörténeti Tár-
saság évkönyvének 12. számában nem-
régiben jelent meg Csorba béla itt foly-
tatásokban közölt kistanulmánya.

A szociális, egészségügyi és gyermekvédel-
mi intézkedések sokat könnyítettek a székelyek 
helyzetén. Különösen fontos volt a Zöldkeresztes 
Egészségügyi Szolgálat aktivitása. (22) A kérdés-
kör kutatója általános érvénnyel, de nyilvánvalóan 
Temerinre és környékére vonatkozóan is állapítja 
meg: „A Szolgálat tevékenysége révén a délvidéki 
telepes községekbe helyezett védőnők felvilágo-
sító munkája mellett a Bácskában élő magyar 
lakosság szokásainak megismerése, elsajátí-
tása, az ott használt eljárások átvétele, a helyi 
magyar képzett bábaasszonyok tevékenysége 
mind-mind hozzájárult a higiéniás állapotok 
javulásához.” (23)

Egy kimutatás összegzi a telepek közigazga-
tási, népművelési és egészségügyi szolgálataiban 
tevékenykedők névsorát. (24) 

E szerint 1941-ben a 20. sorszámú Hadikföldje 
(„Gyurgyevo”) telep jegyzője Árpád János temerini 
jegyző, külön tanítója nincs, telepfelügyelői Agócs 
Sándor és Pataki István, orvosa dr. Machmer Má-
tyás [helyesen: Mihály] temerini községi orvos, 
zöldkeresztes védőnője Énekes Margit, napközi 
otthonos óvónője Nagy Mária Veronika és lelki 

gondozója P. Juhász Irén kapucinus. A 21. számú 
Hadiknépe [itt még Hadikvára néven] (Szőreg) 
telep jegyzője Belényesy István, tanítója Tóth Lajos, 
tanfelügyelője H. Horváth Gyula, orvosa dr. Szarvas 

Vince temerini községi orvos, 
zöldkeresztes védőnője itt is 
Énekes Margit, napközi ottho-
nos óvónője Fodor Erzsébet, a 
lelki gondozó atya itt is P. Ju-
hász Irén kapucinus. Az egyhá-
zi szervezés terén Beresztóczy 
miniszteri tanácsos 1942. 
március 28-ai rendeletének 
hatására fontos változások tör-
téntek, a székely telepeket el-
helyezték a plébániák, vikáriák 
és filiák rendszerében. (25) 
Gróf Zichy Gyula kalocsai és 
bácsi érsek döntése értelmé-

ben Hadiknépe a temerini plébánia vikáriájává, 
Hadikföldje pedig filiájává vált. (26) Vezetésükkel 
az egyházi főhatóság a kapucinus páter helyett ide 
áthelyezett Gere László zentai segédkáplánt bízta 
meg. (27) Gere László 1942. május 9-én már 
mint „Hadiknépei lelkész” szerepel a temerini 
kereszteltek könyvében, a visszaemlékezők szerint 
nagy lelkesedéssel látott munkához. Ettől kezdve a 
székely telepesek anyakönyvezése nem a temerini 
plébánián folyt. Az anyakönyvek jelenleg 
nem hozzáférhetőek, úgymond, lappan-
ganak, ami valószínűleg csupán annyit 
jelent, hogy az önkormányzati hivatal-
nokok nem akarnak tudni hollétük-
ről. (28) Ismerjük viszont a székelyek 
születési adatait az 1941. július 20-ától 
1942. május 9-éig tartó időszakban: 
„…amíg Hadiknépe nem lett önál-
ló vikária, 44 gyermeket kereszteltek 
Szőreg és Kolónia lakcímmel. Neve-
ik a plébánia anyakönyvében sze-
repelnek.” (29) Az első általa végzett 
keresztelő 1942 májusában volt, ek-
kortól számíthatjuk itteni tevékeny-

ségét a két székely telepen, mely 
1944-ig, a bukovinai székelység Dunántúlra 
meneküléséig tartott. Egy másik kimutatásból 
azt tudjuk meg, hogy Hadikföldjére az orvos 
és a zöldkeresztes nővér „kijár”, a jó ivóvizű 
kutak száma itt mindössze egy, Hadiknépén 
pedig kettő.

A több mint 11.000 lelket számláló 
Temerinnek ekkoriban mindössze három or-
vosa van, mi több, a nagyközségen kívül ők lát-
ják el Tiszaistvánfalvát (Járekot), Hadiknépét 
(Szőreget) és Hadikföldjét (Staro Đurđevót) 
is. Machmer Mihály községi orvos szerint a 
háborús állapotok miatt javulásra nem lehet 
számítani. „Nemrégiben kaptunk a minisz-

Bukovina romániai része, a terület átnyúlik Ukrajnába is

bukovinai székelyek 
a temerini Hadikföldjén és Hadiknépén (4.)

(22) A Szolgálat Magyarországon 1929 óta 
működött. (23) Csibi 2020: 172 (24) Csibi 2020: 
169–170 (25) Kalocsai Főegyházmegyei Hivata-
los Közlemények 1942. évről, 7. sz., 21. (26) Szé-
kely telepek: önálló lelkészségek. Reggeli Ujság 
(Újvidék), 1942. 97. sz., 5. (27) Hírek Temerinből. 
Reggeli Ujság (Újvidék), 1942., 75., 6. (28) Évekkel 
ezelőtt egy ideig ugyanezt a furcsa játékot játszot-
ták el a tiszaistvánfalvi (járeki) gyűjtőtábor halotti 
anyakönyveivel is. (29) Szőllősi Tibor temerini plé-
bánostól kapott tájékoztatás, 2022. február 24. Berki 
János székelyek között VMHT Évkönyv 12. Csorba 
Béla: Bukovinai székelyek a temerini Hadikföldjén 
és Hadiknépén (30) Anonimus: 1942:59„Csángó” lányok a Berki-tanyán

Berki János székelyek között

Hadiknépei ONCSA-ház napjainkban 
(Ádám István felv.)
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MEGEMLÉKEZÉS
Három szomorú éve fáj a hiányod

HORNYIK József 
(1962–2019)

,,Most égi autópályán tartod az iramot, szabad lettél, 
mint a madár, mert nincs sebességhatár.
A mennyország vár, s te hajtasz tovább. 
A csend, melyben felidézzük hangod, 
elmondja, hogy semmi sem csillapítja hiányod.

Közös álmunk véget ért, nélküled kell harcolnunk a holnapért. 
Útra kelünk újból újra, fájdalmunk vetítve a virágra Égi motoros, 
menj hát utadra, fentről vigyázz családod!”

Drága emléked őrzi feleséged, fiad, lányod, 
vőd és pici kisunokád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk egy 
éve elhunyt édesanyámra, 
anyósomra, nagymamánkra

NaGY szül. 
SZILáK Rozália 

(1931-2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.
Temerin, 2022. augusztus 4.                

Emlékét őrzi lánya, 
Magdi, veje Laci, unokái: 

Tamás és Gábor 

APRÓHIRDETÉSEK
További apróhirdetések 
a 10. oldalon
• Vásárolok rossz-
vasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíni-
umot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos 
készülékeket, régi 
kábeleket, antikvi-
tásokat, régi pénzt, 

képregényt, albumot 
képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, 
azonnal. Telefon-
szám: 064/468-23-35.
• Új, 200 m2-es ház 
eladó a Népfront utca 
197-ben, bejegyzett, 
a telek nagysága 680 
m2. Ára: 59 500 euró. 
Telefonszám: 060/33-
0-33-44.

Községünk határában, valamint a település belterületén 
talált különféle és különböző történelmi korokból származó 
régészeti leletek alapján tudjuk, hogy Temerin és környéke 
már az ősidőktől kezdve lakott hely volt. 

A történelmi forrásokban kutatva azonban a legkoráb-
bi írott említése településünknek egy 1332-ből származó 
pápai tizedlajstrom, amelyen Laurentius de Temeri feliratát 
olvashatjuk, vagyis a jelzett évben egy Lőrinc nevezetű pap 
volt a korabeli Temerin plébánosa. A szóban forgó doku-
mentum nemcsak azért értékes számunkra, mivel először 
találkozunk Temerin (Temeri) nevével, hanem fontos té-
nyekre is következtethetünk belőle. A pápai tizedlajstrom a 
papság évi jövedelmének tizedének a befizetését jelentette 
hat egymást követő esztendőben.

A korabeli Magyar Királyságban a pápai tizedet tehát 
az 1332 és 1337 közötti időszakban gyűjtötték be. Bács 
vármegyének a listán szereplő 51 települése átlagosan 35,6 
dénárt fizetett a pápai tizedre, a lajstrom szerint Temerin 
akkoriban egy kisebb, jelentéktelen település volt, ugyanis 
mindössze 15 dénárt fizetett. A kutatók számításai szerint 
egy dénár egy háztartásnak felel meg, ennek függvényében 
pedig megállapítható, hogy akkoriban Temerinben mintegy 
80-100 ember élhetett. A középkori okiratok legnagyobb 
része sajnálatos módon a török idők pusztításai következ-
tében megsemmisültek, ezért a későbbi időszakokból csak 
nagyon kevés adattal rendelkezünk Temerin történetével 
kapcsolatban. 

Annak érdekében, hogy még jobban megismerhessük 
településünk középkori történetét, meg kell vizsgálnunk 
a környező települések rövid történetét is. A mai Temerin 
határában több középkori falu is elhelyezkedett, ezek kö-
zül a legfontosabbak: Aranyád, Almás és Acsa. Aranyád 
első említése 1237-ből való, amelynek tanúsága szerint IV. 
Béla király (1206-1270) az akkoriban alapított bélakúti 
(péterváradi) cisztercita apátságnak adományozta a te-
lepülést más helységekkel együtt. Egy későbbi, 1267-ből 
származó oklevél is szintén a nevezett apátság tulajdonában 
említi a falut, ami a mai Ókér és Temerin közti határban 
helyezkedett el. A másik fontos település községünk hatá-
rában Acsa volt, melynek nevével egy 1318-ból származó 
okmányban találkozhatunk. A dokumentum tanúsága sze-
rint a települést ekkor Feldy Péter fia, Jakab eladta Futaki 
Dénes és Rufus Teodor Bács megyei nemeseknek. Néhány 
évtizeddel később a birtok, amely a Futaki uradalomhoz 

Településünk középkori története
A téma elhangzott az Illés-napi rendezvények keretében

tartozott és Temerin is a részét képezte, a 
Garai család tulajdonába került. A család 
kihalása után, 1481-ben a birtokot Mátyás 
király (1458-1490) törvénytelen fiának, 
Corvin Jánosnak adományozta, aki szá-
mára a birtokadományozásokkal próbálta 
biztosítani a trónt. Az 1504-ben elhunyt 
Corvin János után a Futaki uradalom, így 
Temerin és a környező települések is, 
Acsával együtt az enyingi Török család 
birtokába kerültek, pontosabban Török 
Imre lett az új földesúr, aki Nándorfehér-
vár bánja is volt abban az időben. Acsa 
faluja a későbbi térképek tanúsága szerint 
Kis- és Nagy-Acsára oszlott. Előbbi a mai 
Telep városrész területén helyezkedett el, 
míg az utóbbi Temerin keleti szélén.

Településünk történetének alakulásá-
ban talán a legfontosabb szerepet Almás 
töltötte be, amely a Jegricska folyó partján 
terült el. A település nevét először 1317-
ben említik az okiratok, amikor Károly 
Róbert király a környező falvakkal együtt 
Almást is Futaki Dénesnek adományozta, 
majd a tulajdonosok változása a fentebb 
már felvázolt módon alakult. 

Az írott dokumentumok sorában rend-
kívül fontos számunkra az 1522-ben ke-
letkezett dézsmalajstrom, amelyen az adó-
szedők (rendszerint egy pap és egy nemes 
volt) a jobbágyokat név szerint lajstromba 
vették és feljegyezték a kivetett gabona-
dézsma mennyiségét is. A dokumentum-
ban közölt nevek alapján bizonyítható, 
hogy a XVI. század első felében Temerin 

lakossága magyarokból állt, ugyanakkor a 
huszonegy családfő alapján az is megállapít-
ható, hogy amennyiben 4-5 személyből állt 
egy család, akkor nagyjából 80-100 főre te-
hető településünk lakosságának összlétszáma. 
Mindössze három évvel később, 1525-ben 
keletkezett egy másik jelentős okirat, amely II. 
Lajos (1516–1526) parancslevele és amely-
ben a Futaki uradalomhoz tartozó falvak job-
bágyainak neveit sorolják fel. A dokumentum 
annak a Sulyok és a már említett Török család 
viszályából fakadó magánháború miatt kelet-
kezett, amely Szabadka várának 1525 márci-
usában történt háromnapos ostromával és az 
enyingi Török család győzelmével végződött. 
A fegyveres konfliktust Sulyok István és Balázs 
követelése váltotta ki, ugyanis anyjuk révén 
igényt tartottak a Török-vagyon egy részére, 
ezért 1524-ben zálogba kapták unokatestvé-
reiktől, Török Bálinttól és Miklóstól Szabadka 
várát és környékét. A Török testvérek azon-
ban vissza szerették volna kapni birtokaikat, 
ezért mozgósították jobbágyaikat. Az említett 
listán a temeriniek közül többen a három év-
vel korábbi dézsmalajstromon is szerepelnek, 
viszont új neveket is találunk, amely élénk 
népmozgásra utal. A rákövetkező évben, mint 
ismeretes, 1526. augusztus 29-én a vesztes és 
sorsdöntő mohácsi csatát követően a török 
csapatok Temerint és a környező falvakat is 
elpusztították, lakosaikat megölték, vagy rab-
szolgasorba hurcolták, helyükre pedig néhány 
szláv, főként szerb család érkezett.

Településünk középkori történetének 
megismerésében az írott források mellett 
jelentősek még a korabeli és a későbbi szá-
zadokban készült vidékünket is ábrázoló tér-
képek. 

Befejező része következik
FÚRó Dénes
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet rokonoknak, bará-
toknak és mindazoknak akik 
drága halottunkat 

KURILLa szül. 
NaGY Franciskát 

(1942–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal mérhetetlen fájdalmunk-
ban osztoztak. Köszönettel 
tartozunk a lelki atyának és  
a kántor úrnak. 
Ő már ott van ahol nincs fáj-
dalom, szálljon a sírjára örök 
nyugalom. 

a gyászoló családa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága testvéremtől 

és sógornőmtől

KURILLa szül. 
NaGY Franciska 

(1942–2022)

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

Emléked megőrzi 
szerető testvéred Katica 

és sógorod Nándor 
Németországból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága jó édesapámtól

BaRNa Sándortól 
(1941–2022)

Hogy egy édesapa milyen 
drága kincs, csak az 
tudja, akinek már nincs. 
Drága jó szívét áldd meg 
Atyám, s köszönöm, 
hogy ő lehetett 
a drága édesapánk.

Legyen nyugodt és békés 
örök álmod, odafent 
találj örök boldogságot! 

Szerető gyerekeid, 
Géza, Blanka 

és unokád Leonárd

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nin-
csen velem szeretett drága 
jó férjem

BáLIND Sándor 
(1934–2020)

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennem, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes 
lesz szemem.
Csillagnyi mosoly, 
melyet szereztél 
nekem, köszönöm, 
hogy voltál nekem.

Emléked szeretettel őrzi 
özvegyed, Katica

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó 2004-es, re-
gisztrált, benzines 
Fiat Punto. Telefon: 
065/20-46-524.
• Eladó kicsit keve-
sebb mint egy hold 
föld (4889m2) a Ci-
gány baránál. Telefon: 
063/123-73-45.
• Új, nagyon szép ház 
eladó a Petőfi Sándor 

utca 113-ban. A ház 260 
m2-es, a telek 1500 m2. 
Telefonszám: 060/33-0-
33-44.
• Temerin központjában 
ház eladó. Adaptáció-
ra vagy bontásra. Ára 
26500 euró. Telefon: 
064/40-55-431.
• Kapuk és kerítések 

szakszerű festését vál-
lalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.
• Zastava 750-es (kont-
rás) Fityót vennék bár-
milyen állapotban, csak 
papírokkal. Telefon: 
062/583-261 (Gábor).
• Vásárolok teljes ha-
gyatékot, használt bú-

torokat és minden 
felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, 
garázsból. Telefon-
szám: 063/8-143-147.
További apróhirdetések  
a 9. oldalon olvashat-
ják

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk nenától

KURILLáNÉ 
NaGY Franciska 

(1942–2022)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott és békés pihenésed.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Mária és Éva

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

TaLLÓNÉ szül. 
NOVáK Erzsébettől 

(1943–2022)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt lelked, angyalok 
közé került. 
Angyalként jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz. 
Igaz nem látunk, 
de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz. 

Nyugodjál békében! 

Húgod Margit 
és sógorod János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztanyámtól 

és nenától

TaLLÓNÉ  
NOVáK Erzsébettől 

(1943–2022)

Ha felszáll egy lélek 
az égbe, odafenn 
egy új csillag éled. 
Gyönyörű fénnyel 
szépen ragyog, jelzi, hogy 
többen lettek az angyalok. 

Emléked őrzi keresztfiad, 
Gábor, anikó, 

Karola, Ella és Teodor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamánktól, 
dédinktől, ükmamától

TaLLÓ Erzsébet 
(1943–2022)

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

Gyászoló unokád Ella, 
Gyorgye, Jenni, Roli, 

Lina, Nikola és 
kis ükonokád Dajana

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamától, 

dédiktől

TaLLÓ Erzsébet 
(1943–2022)

Arcokon könny, sírodon 
virág. Tested a földben 
nyugszik, lelked a mennybe 
szállt. Hozzád száll utolsó 
szavam, fáj hogy elmentél, 
nagyon nagyon.

Gyászoló unokád attila 
és dédunokád Manuel

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

BaRNa Sándortól 
(1941–2022)

Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos 
kezed. Elmentél tőlem, de 
nem vagy messze, szívemben 
maradsz mindörökre. 
Legyen békés és 
nyugodt örök álmod!

Szerető feleséged Rozika

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, 
szomszédnak, munkatárs-
nak és ismerősnek, akik 
szerettünket

BaRNa Sándort 
(1941–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú virágadományaikkal 
és vigasztaló szavaikkal 
enyhíteni igyekeztek mély 
fájdalmunkat.

a gyászoló család



TEMERINI ÚJSÁG2022. július 28. 11

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, anyó-
somtól, nagymamámtól

KURILLa szül. 
NaGY Franciska 

(1942–2022)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi az 
emléked, s egy út, 
mely elvitte életed.

A bánat, a fájdalom 
örökké megmarad. 
Mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Emléked megőrzi szerető 
fiad, Zsolti, menyed, 

Renáta és unokád, arnold

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett ángyunktól

TaLLÓ szül.  
NOVáK Erzsébet 

(1943–2022)

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok 
akik szeretnek téged. 
Öleljen át a csend és 
a szeretet, feledni téged 
soha nem lehet. 

Búcsúzik tőled 
Ferenc és Géza

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
szeretett kománktól és ke-
resztapánktól

MaJOROS Imre 
(1960–2022)

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

Nyugodj békében!

a Pacik család

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

KURILLa 
NaGY Franciska 

(1942–2022) 

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

FELTáMaDUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LaCKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk a két éve elhunyt sze-
retett drága jó édesapámra 
és nagyapámra

BáLIND Sándorra 
(1934–2020)

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

Szerető fiad, Csaba 
és unokád, Una

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk 

REZICSKáNÉ MORVaI Katalin 
(1930–2017)

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

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

A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve nincs 

velünk szerettünk

URaCS István 
(1943–2014)

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.

Legyen áldott és békés 
a pihenésed!

Emléked őrzi feleséged, 
lányaid, vejeid, unokáid, 

unokamenyed, 
két dédunokád 

Hanna és Viktor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Ángyomtól

TaLLÓNÉ szül. 
 NOVáK Erzsébettől 

(1943–2022)

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

Emléked őrzi 
Novák Margit ángyi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Erzsi nénától

TaLLÓNÉ szül. 
NOVáK Erzsébettől 

(1943–2022)

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

Búcsúzik tőled a Sörös 
és Béres család

MEGEMLÉKEZÉS

HEVIZI Mihály 
(1921–2017)

Szomorú öt éve, hogy 
elmentél, de a szívünkben  
itt maradtál lányod Mari, 

menyed Margit

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánk-
tól, dédmamánktól és ük-
mamától

TaLLÓ Erzsébet 
(1943–2022)

Csodálatos voltál, gyönyörű 
volt arcod, szépségednél 
csak lelked tisztasága 
volt nagyobb.

Boldog vagyok, boldogan 
hirdetem, ezt a szót: 
MAMA! Én is 
mondhattam neked.

Csendes kis temető fogadd 
be új lakód, adj 
lelkének békét, 
testének nyugovót.

Gyászoló unokád Emi, 
Feri, Lea, Jonik, Laura, Roli 

és kis ükonokád Celina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

Sanyi sógorunktól

BaRNa Sándor 
(1941–2022)

Őrizzük szép emlékedet. 

Kiss Ferenc családjaival
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nYILVÁnos FELHÍVÁs szÁmLÁLóbIzTos 
JELöLTEK JELEnTKEzéséRE

Jelentkezés július 22-étől (7 órától) augusztus 5-éig (20 óráig)
A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érde-

kelt polgárhoz, hogy jelentkezzen közreműködésre számlálóbiztosnak 
a 2022. évi nép-, háztartás és lakásszámlálásban (a továbbiakban: 
népszámlálás), mely 2022. október 1-től 31-ig kerül lebonyolításra. 

Az érdekelt polgárok kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet stat.
gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap 
kitöltésével jelentkezhetnek.

A számlálóbiztos feladatai
A számlálóbiztosok a népszámlálás kezdete előtt kötelesek ötnapos kép-

zésen részt venni, elsajátítani az adatgyűjtési alkalmazásokon való összeírás 
és munka metodológiáját, és az instruktorral bejárni a terepet. Az október 
1-től 31-ig terjedő időszakban kötelesek a számukra kijelölt területen vala-
mennyi számlálandó egységet (lakás, háztartás és személy) az elektronikus 
kérdőívekbe való adatbevitellel laptop használatával összeírni.

A számlálóbiztosok alkalmazásának ideje
2022. szeptember 23-tól október 31-ig tart.
Megjegyzés: az összeírás előtti terepbejárás idején és a népszámlálásnak 

a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi 
tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is. 

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget 
tennie:

• a Szerb Köztársaság állampolgára;
• lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van a Szerb Köztársaság 

területén;
• a bejelentő ív kitöltése idején legalább 18. életévét betöltötte;
• legalább hároméves középiskolát végzett;
• büntetlen előéletű, nem indult ellene vizsgálat és nem folyik ellene 

bűnügyi eljárás.
Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:
• számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – a jelöltet tesz-

telni fogják;
• internetes hozzáférése van alkalmazásának időszakában.
A kiválasztott jelöltekkel:
• Szerződést kötünk ideiglenes és alkalmi munkáról (mun-

kanélküliek, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, öregségi nyug-
díjélvezők) vagy 

• Szerződést kötünk a kiegészítő munkáról (másik munkavál-
lalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek).

FonTos mEGJEGYzés: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy 
jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és a mun-
katérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi 
nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).

A dokumentumok benyújtására és tesztelésre behívott jelöltek rang-
sorolását 2022. augusztus 10-én tesszük közzé az Intézet honlapjain 
(stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs).


