
XXVIII. évfolyam 30. (1423.) szám Temerin, 2022. augusztus 4. Ára 70 dinár

Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info

Mérhetetlen károkat okoz a csapa-
dékhiány a mezőgazdaságban. A gaz-
dák tehetetlenek, a szárazság következ-
ményeit hamarosan bizonyára az egész 
társadalom meg fogja 
érezni.

Január és július vége 
között mindössze 150 li-
ter csapadék hullott. Ilyen 
kevés esőt már régen 
mértek. Arról, hogy ez gyakorlatilag mi-
lyen hatással van a szántóföldi növények-
re TóTh László agronómust kérdeztük. 
– A lehullott csapadék mértéke kifejezet-
ten negatív, ami a növényeken is meglát-
szik, különösen a tavaszi kapásnövények 
esetében. Az őszi vetésű gabonaféléknél 
(búza, olajrepce) bizonyos mértékben 
megcsappant a hozam, de a bevételből 
az esetek többségében még fedezni lehet 
az újratermelési anyagokat. 

Ennél sokkal rosszabb helyzetben 
vannak a kukorica- és a szójaföldek, 
sok helyen nem lesz mit betakarítani. 
Nem esett, amikor erre a legnagyobb 
szükség lett volna, a növényeken 
mostmár a Duna vize sem segítene. Le-
het, hogy néhány parcellán még talán 

igen, de mindössze a szemfejlődésben. 
A szója alacsony, kevés a szem, ugyan-
ez érvényes a kukoricára. Az elmúlt 
napokban még bíztunk abban, hogy 

lesz egy kiadósabb eső, 
de nem volt, szombaton 
mindössze fél litert mér-
tünk. Sok száraz év van 
már a hátunk mögött, de 
ilyen aszályt vagy húsz 

éve nem tapasztaltunk. Nem is tudjuk 
pontosan, mekkora kár keletkezett a 
határban, amíg nem kezdődik meg a 
betakarítás. Ez a helyzet bizonyára el-
keseríti a gazdákat, de nem igazán van 
lehetőség a változtatásra, mindössze 
az történhet, hogy a jövőben valami-
vel több őszi vetésű növény lesz. Ön-
tözőrendszerből sem lehet egyszerre 
olyan sokat kiépíteni, hiszen hatalmas 
befektetés. Drága az üzemanyag, ren-
geteg a kiadás. Mindössze abban lehet 
bízni, hogy jövőre több eső fog esni. 
Noha a tavalyi is aszályos év volt, de 
július közepén négy nap alatt 92 liter 
eső hullott le, és ez valamelyest javí-
tott a növények állapotán. Sajnos, idén 
erről nem beszélhetünk, tette hozzá az 

agronómus. 

A Duna vize sem segítene 
Rég nem tapasztalt aszály sújtja vidékünket

A Patriots Motoros Klub immár 14. alkalommal szervezi 
meg a Nemzetközi Motoros Találkozót. Simon László klub-
elnök lapunknak elmondta, hogy ezúttal is nagy örömmel 
láttak neki a szervezésnek, ugyanis az egyesület fennálásának 
tizenötödik évfordulóját ünnepli, a találkozó pedig jó alkalom 
arra, hogy az évek folyamán kialakult barátságokat tovább 
mélyítsék és bővítsék. – Mint minden évben, most is nagy lel-
kesedéssel láttunk neki a szervezésnek. Ha nem így tennénk, 
akkor feltehetően a találkozó sem lenne ilyen sikeres évről-
évre. Klubunk az egész ország harmadik legnagyobb motoros 
találkozójának a házigazdája, amire méltán lehetünk büszkék 
mindannyian. Idén is számos országból érkeznek motorosok 
a vásártérre. Itt lesznek a németországi, hollandiai, romániai, 
boszniai, horvátországi, észak-macedóniai, montenegrói, de 
a szlovén barátaink is, és még sokan mások.  

A 14. Nemzetközi Motoros Találkozó szerda este, a 

nulladik napon retró bulival indult, a hi-
vatalos program pedig ma (csütörtökön) 
kezdődik. A délutáni vendégfogadást köve-
tően este 10 órakor a magyarországi Zorall 
együttes áll színpadra, és kiváló szórako-
zási lehetőséget ígér. Pénteken elsőként a 
The Bad Weekend együttes szórakoztatja 
a közönséget, majdeste 10 órakor Alen 
Islamović és zenekara pörgeti fel a han-
gulatot, végül pedig a hazai Rock Trajanja 
együttes koncertje zárja a pénteki napot.

A szombati nap leglátványosabb ele-
me, amit a helyiek is igen kedvelnek, az a 
motoros felvonulás lesz. Terveink szerint 
délután hat órakor indulnak el a résztvevők 
a vásártérről, a kastély épületéig, ott balra 

kanyarodva a telepig haladnak, majd a fő-
úton folytatják útjukat vissza a vásártér felé. 
A felvonulást követően különböző motoros 
játékokat, versenyeket és programokat szer-
vezünk a vásártéren. Este 10 órai kezdettel 
a Yu Grupa tart koncertet a színpadon. Az 
esti programot egy sztriptíztáncos folytatja, 
majd a Rokstarza együttes koncertjével zár-
juk a programok sorát. Vasárnap délelőtt 
hagyják el a motorosok a vásárteret. A 14. 
Nemzetközi Motoros Találkozóra a kétke-
rekűvel érkezőknek ingyenes a belépés. A 
napijegyek ára 500 dinár, a három napra 
szóló jegyek 1000 dinárért vásárolhatók 
meg, a hétvégi belépők (péntek, szombat) 
pedig 800 dinárba kerülnek. 

Szombat este hatkor indul a dübörgő gépekek menete 

Ifjúsági Etno Tábor
Helyszín: a Sárga-tanya

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (VMIK) 2022. 
augusztus 11–14. között, a temerini Sárga-tanyán szer-
vezi meg a XIX. Ifjúsági Etno Tábort. Támogatóinknak 
köszönhetően táborunk ingyenes, ahol a következő mes-
terségeket elevenítjük fel: csuhéfonás, bőrékszerkészítés, 
gyertyaöntés, agyagozás, gyöngyfűzés, üvegfestés, neme-
zelés, mézeskalács-készítés.

Táborunk az ifjúsági korosztályt (15+) célozza meg, 
és mint ilyen, egyedülálló Vajdaságban. Szabadidejükben 
a táborlakók íjászkodhatnak, különböző csapatjátékok-
ban próbálhatják ki magukat, este pedig tábortűz mel-
lett barátkozhatnak. Táborunk pénteki napján a Branch 
együttes lép fel, szombat este pedig a FreakFancy szóra-
koztatja a közönséget. Az érdeklődő fiatalok jelentkezé-
sét az office@ifikozpont.org.rs e-mail címre várjuk. 
Bővebb információt a 061/30-17-007-es telefonszámon 
kaphatnak (Csaba).

Motoros találkozó a hét végén

T. D.

ácsi
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BESzéDüNkbEN ELég gyAkrAN elő-
fordul az a szó, hogy kosár. Ez a fűzfa-

vesszőből font használati eszköz fontos szere-
pet játszott és játszik még ma is a mindennapi 
munkánkban. különböző méretben és formában 
készítik a kosárfonó kisiparosok, de régebben 
ez amolyan téli foglalkozás volt az ügyes kezű 
falusi emberek körében. Nagyságuk és alakjuk 
attól függött, hogy milyen célra készültek. Így 
voltak nagy, kétfülű, csutkás kosarak, valamivel 
kisebb kukoricás kosarak, ezek mind a mező-
gazdasági termékek kézbeni szállítására voltak 
alkalmasak. Tehát bekosarazták a kukoricát, a 
krumplit, a hagymát és egyéb terméket, de az is 
megtörtént, hogy valakit „kikosaraztak”.

Valamikor népszerű volt, de még ma is 
használatos a hasított vesszőből font szögle-
tes formájú, szép kivitelezésű karkosár, a cek-
ker (Maradékon a cégér). A kistermelők ebben 
vitték piacra az eladandó portékát, mint például 
a túrót, a vajat, a tojást, a babot meg miegymást, 
amiből több volt a család szükségleténél, a ve-
vők pedig hasonló karkosárban vitték haza a 
megvásárolt árut.

De vannak ma is különös rendelteté-
sű kosarak, mint például a felénk kevés-
bé ismert hajóárbóckosár, a léghajón füg-
gő személyszállító kosár, a búvárkosár, a 
sportban használatos kosár, amibe lab-
dát dobálnak, vagy a jól ismert melltartó, 

aminek két „kosara” is van. De mindany-
nyiunk számára legdrágább a feneketlen 
fogyasztói kosár, amit a mind kevesebbet 
érő jövedelmünkből sehogy sem tudunk 
megtölteni.

LéTEzIk AzoNbAN Egy fAJTA ko-
sár, amit csak Temerinben és annak 

szűkebb környékén ismernek és használnak 
nagy előszeretettel. Ez  a biciklikosár. Hogy 
mennyi minden szállítására alkalmas, azt 
nem részletezem, mert azt az is tudja, aki 
nem használja. kell hozzá egy erős vázú 
kerékpár teherbíró hátsó csomagtartóval, 
keményre pumpált gumik a keréken, és már 
használható is. gyakori látvány volt koráb-
ban, hogy a kisgyerekeket biciklikosárba ül-
tetve vitték magukkal a szüleik. Az újvidéki 
piacokra igyekvő temerini tejesasszonyok-
ról és a két oldalt lógó oldalkosárról nem 
is beszélve. A mai világban ez már nem di-
vat. A vasárnapi vásárban három helyen 
is árultak kosarakat, de biciklikosár egyik 
eladónál sem volt (hajóárbockosár sem). 
Azt mondták az árusok, hogy néha ugyan 
keresik a biciklikosarat, de drága és sokáig 
áll benne a pénzük.

A feleségemmel együtt sokfelé autózunk, 
vittük a Jó gazda folyóiratot a terjesztőknek 
15 éven át kelet- és közép-bácska 35 falvá-
ba, de biciklikosaras kerékpározót sehol 
sem láttunk. Úgy tűnik hát, hogy ez temerini 
találmány, amit „ősidők” óta használnak, és 
amit csak a bicikli feltalálása előzött meg.

Id. korokNAI károly

Biciklikosarak

Szerb nyelvi képzés
A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjának szerves részei az 

intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzések, amelyek abból a célból 
kerülnek megszervezésre, hogy a szerbiai felsőoktatási intézménybe 
felvételiző egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, 
hogy a nyelvi hátrányok minél kevésbé befolyásolják a továbbtanu-
lást és a szakválasztást, valamint hogy a már felvételt nyert hallgatók 
könnyebben vegyék a szerb nyelven történő továbbtanulás jelentette 
akadályokat.

Szeptember 5-e és 16-a között kerül megszervezésre a már fel-
vételt nyert elsőéves egyetemisták számára a 80 tanórából álló szerb 
nyelvi intenzív felzárkóztató képzés, amelynek helyszíne az újvidéki 
Európa Kollégium. Az idei évben a Vajdasági Jogászösztöndíj Prog-
ramban részt vevő hallgatók is lehetőséget kapnak arra, hogy részt 
vegyenek ezen a képzésen.

A képzés megkezdése előtt tudásszintfelmérésre kerül sor, amely-
nek időpontja augusztus 29-e, hétfő, 10:00 óra. A helyszínek pedig a 
szabadkai a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a zentai 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a temerini Kókai Imre Álta-
lános Iskola.

A képzés ingyenes, a szállást az MNT fizeti, míg az utazás és az étke-
zés költségei a résztvevőket terhelik, és saját szervezést igényelnek.

A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország Kormányának 
támogatásával – a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
és a Bethlen Gábor Alap közreműködésével valósul meg.

Jelentkezni a https://breki.mnt.org.rs címen lehet, bővebb in-
formációt pedig a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában, a 024/524-
534-es telefonszámon vagy az office@mnt.org.rs e-mail-címen 
kaphatnak. Jelentkezési határidő: augusztus 24., 14 óra. Várjuk a 
jelentkezőket!

A Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata
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A képviselők letették az esküt
A képviselői mandátumok megerősítésével hétfőn megalakult az 

új összetételű szerb parlament, a képviselők pedig letették az esküt. 
A legtöbb képviselője a Szerb Haladó Párt köré tömörült listának van, 
a Vajdasági Magyar Szövetség pedig ezúttal öt képviselővel lesz jelen a 
szkupstinában. 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője az ala-
kuló ülést követően az MTI-nek azt mondta, soha ilyen sok frakciója nem 
volt még a szerbiai képviselőháznak. A parlamentben több mint 40 párt 
összesen 16 frakciót alakított. „Ebben a tengerben kell érvényre juttatni 
a magyar érdekeket” – húzta alá. (vajma.info)

APrÓHIrDETéSEk
• Cukorkörte eladó. Telefon: 3854-683.
• Malacok eladók. Telefon: 3-857-902.
• Lakás kiadó. Telefon: 021/3843-268, 
062/809-19-52.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék 
bármilyen állapotban, csak papírokkal. 
Telefonszám: 062/583-261 (Gábor).
• 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.
• 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.

• Temerin központjában ház eladó. 
Adaptációra vagy bontásra. Ára 26500 
euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt 
bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. Telefon-
szám: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.

Megalakult a szkupstina
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Múlt heti számunkban közöltük a negyvenéves osz-
tálytalálkozón részt vett C osztály képét. röviddel 
lapunk megjelenése után kaptuk meg az itt közölt, 
mobiltelefonnal készült fotót.
8. a osztály: bujdosó Edit, farkas zsuzsanna, fa-
ragó Mihály, kihut Angéla, Moisko Melinda, Novák 
klára, remlinger róbert, Sára Ibolya, Lakatos zsu-
zsanna.
8. b osztály: Csernyák Melinda, Darázs Dóra, Da-
rázs Imre, faragó Ibolya, Junger Endre, kihút Ing-
rid, Lukács Lídia, Magyar Attila, Mészáros borbála, 
Pece Árpád, Petro béla, Szabó Valéria, Tóth Erika.
kép és aláírás: kihút Ingrid és Novák klára.

40 éves osztálytalálkozó

50 éVES oSzTÁLyTALÁLkozó
Augusztus 26-án tartják 50 éves osztálytalálkozó-

jukat a kókai Imre és a Petar kočić Általános Iskolák 
1971/72-ben ballagott diákjai. Jelentkezni a követke-
ző telefonszámokon lehet: kácsor katalin: 063/16-
23-691, Magyar katalin: 069/24-03-361, Varga Mária: 
063/15-31-105, Sarok Magdolna: 064/23-44-148, Horvát 
gizella: 062/80-54-584.

Szeretettel várjuk osztálytársaink jelentkezését. 
A szervezők 

Esküvői hirdEtés: Pásztor Filip (Zsolt és Varga Laura 
fia) és Csernyák renáta (Róbert és Borić Dragana lánya)
szombaton, augusztus 6-án, 16 órakor ünnepélyes ke-
retek között házasságot kötnek a telepi templomban. 

(Plébánia)

A környezetünkben tapasztalt száraz-
ság nemcsak az embereket és a növény-
zetet, de az állatvilágot is megviseli. Ezért 
mindenképp jót teszünk a madarakkal, ha 
kertünkben itatjuk őket, mondja a témában 
jártas környezetvédő.

 – Itatót úgy készíthetünk, hogy egy régi 
tálba vagy lábasba nyugodt, hűvös helyre 
vizet teszünk. Ha a madarak ezt felfedezik, 
akkor a távolabbi környezetből is odaszok-
nak, és nemcsak iszogatnak, de a reggeli és 
a késő délutáni órákban meg is mártóznak 
benne, ha nem túl mély az edény. Érdekes 
jelenséget figyeltünk meg a közelmúltban az 
egyik temerini iskola udvarában. Előző este 
volt egy kis eső, és az aszfalton megmaradt 
egy félujjnyi mélységű vizes folt. Azt vettük 
észre, hogy egy karvaly, amely egyébként 
kerüli az emberi környezetet, leereszkedett 
és onnan próbált inni. Ezzel csak azt sze-
retném szemléltetni, hogy ilyenkor, a nagy 
szárazságban a madarak is olyan lépésekre 
szánják rá magukat, ami egyébként eltér 
természetes viselkedésüktől. Azzal tehát, 
ha itatót készítünk, nagyon sokat segítünk 
a madarakon. Akinek kertje van, a végébe 
készíthet egy nagyobb itatót, mesterséges 
medencét, mindössze az a lényeg, hogy ne 
legyen túl mély, 5-6 centiméternél ne legyen 
benne több víz, hogy fürödni is tudjanak 
benne. Igen sokfajta madarat lehet ezzel 
odacsalogatni: cinegét, tengelicét, zöldi-
két, házirozsdafarkút, balkáni gerlét, vagy 
az utóbbi időben igen elszaporodott örvös 
galambot. Július végén, augusztus elején 
megkezdődött a madarak vonulása, és ilyen-
kor közülük is egyre több látható a környé-

künkön, így akár fűzikéket, gezéket és po-
szátákat is megfigyelhetünk a kertünkben, 
sorolta az amatőr ornitológus. 

A gólyaállományra kitérve elmondta, 
az elmúlt időben nem növekedett a szá-
muk, azonban vannak olyan helyek, ahol 
nagyobb számban koncentrálódik a fészke-
lő állomány, ilyen például Újvidék melletti 
szeméttelep környéke. – Korábban ott nem 
fészkelt gólya. A félbehagyott építkezésű 
bevásárlóközpont hatalmas betonoszlopain 
azonban most több mint húsz gólyamadár 
fészkel. A közeli szeméttelepen rengeteg 
táplálékot lelnek maguknak. De egyébként 
is a kiszáradt legelőkön könnyebben meg-
találják a szöcskéket, sáskákat és egyéb 
rovarokat, hangsúlyozta Balogh István. 

A gólyákkal ellentétben a fecskeál-
lomány drasztikusan lecsökkent, emiatt 
többen a vészharangot is megkongatták.– 
Különösen az ember közelében fészkelő 
füsti- és molnárfecskék állománya fogyat-
kozott meg. Ennek egyebek között az a ma-
gyarázata, hogy faluhelyen egyre csökken 
a háztáji állattenyésztés, egyre kevesebben 
foglalkoznak sertés- vagy szarvasmarha- 
neveléssel. Ilyen istállók híján nincs hely 
számukra, a füstifecskék ugyanis ott raktak 
fészket. A jószágállomány körül rengeteg 
volt a rovar, ami tökéletes táplálékforrást 
jelentett nekik. A szakszerűtlenül végzett 
szúnyogirtás is sokat ártott, hiszen a kora 
esti órákban mérgezik őket, amikor a fecs-
kék még vadásznak, így miután a kába le-
gyeket, szúnyogokat megeszik, ők maguk 
is a méreg áldozatává válnak, tette hozzá 
Balogh István. 

A madarak is szomjasak
Balogh István amatőr ornitolgós véleményét kérdeztük

Július utolsó napjára esett a hónap utolsó, egyben ötödik 
vasárnapja, ekkor tartották meg a júliusi vásárt. A napos, de 
kissé szeles időben viszonylag kevesen látogattak a vásártérre, 
de megfeleződött a kínálat is. Talán az állatvásáron volt némi 
mozgolódás, hangoskodás a lókupecek alkudozása miatt.  
A vásártér közepére állított utánfutóból árusított főznivaló 
kukorica volt a legkelendőbb, 100 dinárért öt cső kukoricát 
vehettünk. De a kukoricaárus szomszédja, a sárgadinnyeárus 
sem győzte a munkát, ugyancsak 100 dinárért 4–5 cukor- és 
ananászdinnyét adott. Malacot csak két helyen árultak, kiló-
jáért élősúlyban 400–420 dinárt kértek, a mintegy 10–12 
kilós malacok párjáért pedig 10 000 dinárt. De úgy tűnt, 
senki sem vett malacot. Ugyanennyibe kerültek a bárányok 
is, a birkák ára valamennyivel alacsonyabb volt. A lóvásáron 
sok ló és nagy hangzavar volt, de a lovak nemigen cseréltek 
gazdát. Talán csak néhány vágóállaton sikerült túladni. Most 
is sok volt a lábasjószág, a különböző haziállat, de forgalom 
itt sem volt, csak nézelődő. Legnagyobb forgalmuk talán a 
kóróseprűárusoknak volt. Az emberek vettek cirokseprűt, 
de volt, aki kóróseprűt is. A nagy melegben elkelt a szellős 
fejfedő is, így sokan nézegették a nagybecskereki szalmaka-
lapokat. Volt, aki vett, mások meg drágállták a 2000–3000 
dináros divatos fejfedőket. Sokan kerestek locsolócsövet, 
ezt azonban most nem láttunk.  Vásárról-vásárra drágul a 
birka- és a malacpecsenye, hiszen ahogy emelik a hús árát, 
a lacikonyhások is úgy növelik a pecsenye árát. Most 2200 
dinárba került egy kiló báránypecsenye, míg a malacpecse-
nye valamenyivel olcsóbb volt, 1800 dinár/kg. Megdrágult a 
lepénybe helyezett pljeszkavica, a sültkolbász, a cigánype-
csenye és a sültcsirke is.

M. D. 

Vásári séta
Felemás felhozatal, gyér forgalom

ácsi

ismét Covid-részlEg az Egészségház
A koronavírus tüneteivel jelentkező páciensek száma növekszik, emiatt pedig 

a temerini egészségház általános osztályát ismét covid-részleggé alakították át, 
péntektől tehát ott csak a fertőzésgyanús eseteket fogadják. Az általános orvo-
si rendelőkben csakúgy, mint a legutóbbi átszervezés során, most is a Telepen, 
Járekon, Staro Đurđevón és Szőregen fogadják a betegeket. Emellett dr. kiridžić 
Danica a központi épület belgyógyászati osztályán rendel. A vizsgálatokat a követke-
ző telefonszámokon jelenthetik be: Járek: 021/848039, Staro Đurđevo: 021/845-773, 
Telep: 021/841-658, Szőreg: 021/849-004, covid-osztály: 062/507-699.
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a „rétegek” jegyében 
Számos egyedi alkotás született a 42. TAKT-on

Negyvenkettedik alkalommal népesült be a Hevér-tanya a TAKT-
művésztelep ideje alatt. A Jegricska-parti tanyán idén húsz fiatal művész 
alkotott az idillikus környezetben. A tábor a „Rétegek” jegyében zajlott. 
A központi téma ez alkalommal is megihlette a művészeket, így számos 
egyedi alkotás született. A fiatal képzőművészek körében közkedvelt 
művésztelepre Vajdaság számos településéről, de külföldről is érkeztek 
alkotók. Varga Valentin, a TAKT művészeti vezetője lapunknak elmond-
ta, hogy ezúttal tíznaposra bővítették a tábort, aminek eredményeként a 
fiataloknak több idő jutott az alkotásra. 

– Nyugodt alkotói folyamat zajlik a tanyán. A környezet és a közösség 
most is jó hatással volt az ifjú művészekre. És mindenkinek jutott idő arra 
is, hogy befejezze művét. Főként középiskolás, vagy művészeti akadémi-
án tanuló fiatal alkotók jöttek a művésztelepre. A téma megfogta őket, 
és mindenki különböző módon közelített a „Rétegek”-hez. Igyekeztünk 
olyan témát választani, ami kötődik a képzőművészethez is, örökérvényű 
és több módon is megközelíthető. A tábor legfőbb célja továbbra is az, 
hogy a fiatal alkotók megismerjék a közösségben való alkotás varázsát, 
valamint hogy tanuljanak az idősebb, tapasztalt művészektől – hangsú-
lyozta a művészeti vezető.

subotić Barbara Zentáról érkezett. Elmondása szerint kiváló lehe-
tőség ez a fejlődés szempontjából, de arra is, hogy tehetségét más szem-
szögből is kifejezésre juttassa. – Festészetre járok, az a fő irányzat, ami 
foglalkoztat, és aminek a legtöbb időt szentelek. Itt a táborban azonban 
más vizekre eveztek. Jó lehetőség ez arra, hogy egy kicsit kilépjek a kom-
fortzónámból, és kipróbáljam magam más területen is. Tavaly fonallal 
dolgoztam, amit megszerettem, és maga az alkotás is tetszett. Ezúttal is 
ezt az alapanyagot választottam. A közösség fontos szerepet játszik az al-
kotás folyamatában. Ismerkedünk, beszélgetünk, tapasztalatot váltunk, és 
tanácsokkal látjuk el egymást. 

zalányi Csaba Erdélyből érkezett. A „Rétegek” témája őt is megihlette, 
szobrot készített: – Nem jártam korábban művésztelepekre. Egy barátom 
hívta fel a figyelmemet a TAKT-ra, sokat mesélt róla, és nekem is ked-
vem támadt eljönni ide. Ez egy olyan hely, ahová sok különböző háttérrel 
rendelkező művész, a világ több pontjáról érkezik. Úgy érzem, hogy az itt 
átélt élmények számos új gondolatot ébresztettek bennem, és én is sokat 
adhattam a társaimnak. Fontosnak tartom, hogy az itt most létrejött, és 
évről-évre létrejövő közösség megmaradjon, valamint, hogy ilyen szabad 
környezetben járuljunk hozzá a jövőben is egymás fejlesztéséhez. 

A temerini Jankovics éva harmadszor tért vissza a TAKT művésztelepre. 
– Itt elvonulhatok, és nyugodt környezetben alkothatok. Az egyetemen nem 
engedhetem meg magamnak, hogy ne teljesítsek a legjobban, itt pedig még 
az is belefér, ha éppen nem tökéletes az alkotás. Ez a szabadság jólesik a lel-
kemnek. A tábor témája nem újdonság számomra. Évek óta foglalkoztatnak 
a transzgenerációs traumák. Az anya-lánya kapcsolat, a család női tagjai, és 
hasonlók asszociálnak nekem a rétegekre. A rajzot részesítem előnyben, ezért 
most anyuról készítek portrékat. A TAKTra elhoztam egy széket is, amiben 
édesanyámat rajzolom, így most arról készül egy sorozatrajz.

A 42. TAKT táborban született alkotásokból őszre kiállítást szer-
veznek. 

Anyák napjára, a rendelkezésre álló gyerekekkel kisfilmet készítet-
tünk, azt küldtük el mindenkinek. Mikor már végre legalább a szabad-
ban találkozhattunk, minden lehetőséget kihasználtunk erre, próbáltunk 
sportpályán, parkolóban, sátorban. 

Tavaly ősszel volt némi lazítás, ekkor részt vehettünk a düsseldorfi 
Főkonzulátus október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott ünnep-
ségen. Ha közben voltak is lazítások, közösségünk tagjaival először idén a 
mácius 15-i megemlékezésünkön találkozhattunk, amikor szerencsénkre 
épp felodották a létszámkorlázozást. Így örömmel fogadhattuk dr. Szil-
ágyi Péter miniszteri biztos urat és Szilágyi Gergő düsseldorfi főkonzult, 
akikkel a gyerekek és a felnőttek műsora után hosszasan elbeszélgettünk. 
Májusban végre anyák napjára készültünk, ami egyúttal a Vadrózsa tánc-
csoportunk 40. születésnapja volt. Az édesanyák verses, dalos (Dalkör), 
táncos köszöntése után a szlovákiai magyar Kuttyomfitty Társulat néptáncos 

meseelőadásával ünnepeltük meg jubileumunkat, a szép számú közönség-
gel együtt. A szomszédos Ennepetalban júniusban megtartott Nemzetközi 
Baráti Találkozón való fellépésünk már több évtizedes hagyomány, három 
év után végre ismét örülhettünk az ottani sikeres szereplésnek. 

Júniusban még részt vettünk a Németországi Magyar Szervezetek köz-
ponti találkozóján Frankfurtban. Ott nagy örömünkre Böjte Csaba testvér 
lélekemelő előadásában részesülhettünk, amit a sok éve végzett munká-
jából merített tapasztalatokkal gazdagított. Augusztusban Münsterben 
a Katolikus Magyar Misszió részéről  egy nemzetközi napra készülünk, 
ahol a német, arab, afrikai, filippínó és magyar anyanyelvű közösségek 
különböző programjai lesznek. Reméljük, hogy idén, három év után végre 
megrendezhetjük hagyományos Őszi bálunkat!

hagen 2022 nyarán
Berta Franciska és münnich-ákontz ildikó

A hageni magyar közösség hírei

Őszi bál konyhatündérek

A tánccsoport elegáns ruhákban

Eseményekben gazdag évek
Régen nem jelentkeztem híradással a németországi  Hagenből, noha 

legutóbbi jelentkezésem óta sokminden történt kis magyar közösségünk-
ben. A legnagyobb csapást a covid mérte ránk. Rendezvényeinket betil-
tották, a Vadrózsa tánccsoport fellépéseit lemondták, próbatermünket 
bezárták. Azonban nem akartuk hagyni, hogy a hageni magyar élet meg-
szűnjön. Ezért az internet segítségével tartottunk táncpróbákat, gyerek-
foglalkozásokat, és ezáltal tartottuk a kapcsolatot mindenkivel.

T. D.
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– 2014-ben adódott a lehetőség, hogy Ang-
liába költözzünk. Testvérem már korábban ott 
élt. Ő teremtette meg a feltételeket, hogy én is 
utána mehessek. Idehaza az FKL-ben dolgoztam. 
CNC esztergályos a végzettségem, és külföldön 
is ebben az ágazatban helyezkedtem el – kezdi 
mesélni történetüket Sebastian. 

– Megérkezésem után mindössze egy hónap 
múlt el, és munkába álltam. Nem volt akadálya, 
hogy nem beszéltem olyan jól az angol nyelvet. A 
főnökömnek az volt az elsődeges, hogy a munkát 
jól végezzem, a nyelvtudást pedig útközben sajá-
títottam el. Én Németországban születtem, majd 
Kanadában éltünk. Ezért nem volt számomra ide-
gen az, hogy külföldi országban kell feltalálnom 
magam. Egészen fiatal voltam, amikor édesapám 
baleset következtében elhunyt. Ezután édes-
anyám úgy határozott, hogy Temerinben nevel fel 
minket, ahol a rokonság is biztonságot nyújtott 
számára. A gyerekkoromból adódóan mindig is 
az volt a célom, hogy a gyerekeimnek biztonsá-
got nyújtsak, elsősorban érzelmileg, anyagilag, 
de a fejlődés szempontjából is. Számomra ez 
volt a vezérlő ok abban, hogy végül elhagytam 
az országot, mert úgy éreztem, hogy külföldön 
többet nyújthatok a családomnak, mint ideha-
za. Mindössze néhány hónap után már a család 
is utánam jött Angliába. Örömmel tölt el, hogy 
mindannyiunkat hamar befogadtak az új kör-
nyezetben – osztja meg gondolatait az édesapa, 
akitől Zsuzsanna veszi át a szót. – Már az első 
napokban szembesültem azzal, hogy a két ország 
között milyen nagy az eltérés. A bal oldalon való 
közlekedés is szokatlan volt a kezdetben. Jóval 
nagyobb nyomot hagyott bennem azonban az, 
hogy mennyire segítőkészek és összetartóak az 
emberek. Nem tudtam figyelmen kívül hagyni 
azt sem, hogy a mozgáskorlátozottak számára 
is minden lehetőséget megteremtettek a köz-
lekedésben és a mindennapi teendőkben egy-
aránt. Ez számomra akkor nagy újdonság volt. 
Mindemellett az ügyintézés is jóval egyszerűbb, 
mint idehaza. Minden okmány elérhető, igényel-
hető és lekérhető elektronikusan. Sokszínű és 
sokrétű ez az ország, ahol a különböző vallású 
és hagyományokkal rendelkező emberek jól 
megférnek egymás mellett. Miután a gyerekek 
elkezdtek iskolába járni, és megszokták az új 
környezetet, első dolgom volt, hogy jelentkez-
zek egy nyelvtanfolyamra. Tudtam, hogy kellő 

angoltudás nélkül nehezen fogok boldogulni 
az új környezetben. Kiváló tapasztalatokat sze-
reztem, az oktatók végtelenül segítőkészek vol-
tak. Ezután én is munkát 
vállaltam. Nem hagyha-
tom említés nélkül, hogy 
az angolt állami költsé-
gen tanultuk társaimmal 
együtt. Nagyon ügyel-
nek arra, hogy azoknak, 
akik most költöznek az 
országba, megadják a 
szükséges segítséget. Ez 
a gyerekek esetében sem 
volt másként. Kisegítő ta-
nárt kaptak az iskolában, 
aki időnként meglátogat-
ta őket, és segített nekik 
a fordításban, hogy megértsék az elsajátított 
tananyagot. Mindezt nagyon jó érzés volt meg-
tapasztalni.

• a gyerekek hogyan élték meg a vál-
tozást?

– Ahhoz képest, hogy megvolt az angoltu-
dásom, és mindig értettem, hogy miről beszél-
nek az emberek, viszonylag sokáig tartott beil-
leszkednem az új környezetbe – vallja Miklós, 
majd így folytatja: – Kezdetben visszahúzódó 
voltam, nehezemre esett a kommunikálás. Meg-
közelítőleg két évembe telt, mire levetkőztem a 
magamban felállított korlátokat. Megnyíltam a 
társaim előtt, barátokat szereztem, és mostan-
ra már elfelejtettem ezt az időszakot. Változást 
jelentett az új iskola is. Az egyik legfeltűnőbb 
különbség a két oktatási rendszer között az, 
hogy az angol karrierszempontú. Ez azt jelenti, 
hogy már az általános iskolában elindulunk egy 
általunk kiválasztott irányba. Kizárólag olyan 
tantárgyakat adnak elő, amelyek elengedhe-
tetlenek a választott irányzat elsajátításához. 
Később ezeket a tantárgyakat tovább szűkí-
tik, ezáltal a karrier nagyobb hangsúlyt kap. 
Az egyetemen tovább fejleszthető a korábban 
megszerzett tudás. Én számítógépes tudományt 
választottam, most egyetemre járok. Elégedett 
vagyok, és jól érzem magam – mondja Miklós. 
Testvére, Edina nem kedveli a szereplést, ezért 
nem is győzködöm, hogy meséljen. A család 
azonban elmondja, hogy a leánygyermek is jól 
halad a tanulmányokkal. Másodéves a főisko-

Temerininek maradni
Beszélgetés az Angliában élő Ternovác családdal

a temerini ternovác család is azon családok közé tartozik, akik külföldön keresték 
a boldogulásukat. Nyolc évvel ezelőtt költöztek angliába, ahol elmondásuk szerint 
második otthonra leltek. Az új környezet és az addig ismeretlen ország számos új-
donsággal szembesítette őket. Jelenleg Portsmouthban élnek, ahol megtalálták mind-
azt, amire vágytak. azt tervezik, hogy bár az életük külföldön is jól alakul, egyszer 
mégis végleg hazaköltöznek. Ternovácék nemrég hazalátogattak Temerinbe, ekkor 
kértük meg sebastiant és zsuzsannát, valamint a gyerekeket, miklóst és Edinát, hogy 
osszák meg olvasóinkkal tapasztalataikat, élményeiket és terveiket.

lán, pszichológiát, szociológiát és egy esports 
nevű tantárgyat választott, amely virtuális játé-
kokról oktatja a tanulókat. 

• milyen lehetőségek vannak odakint 
lakhatás szempontjából?

– A lakás, a lakhatás természetesen fontos 
szempont annak, aki külföldre készül. Attól 
függően, hogy ki milyen szándékkal érkezik, 
több lehetőség közül is választhat. Számunkra 
elsődleges szempont volt az, hogy megteremt-
sük a családunknak azt a szükséges magánszfé-
rát, amelyben megmaradhatunk családként, és 
nem kell a lakáson másokkal osztoznunk. Egy 
háromszobás lakást bérlünk. Fenntartása bár 
nem olcsó, nekünk mégis megéri. A saját in-
gatlan vásárlása Angliában szinte elérhetetlen 

a bevándorlók számára. Nagyon magasak az 
árak. Nekünk sosem volt célunk az, hogy sa-
ját lakást vásároljunk külföldön. Idehaza már 
van házunk és ingatlanunk, ahová bármikor 
visszatérhetünk. Anglában pedig albérletben 
vagyunk – meséli a férj.

• mi az, ami temerinből hiányzik?
– Minden!– válszolják szinte egyszerre a 

szülők. Anglia valóban szép és érdekes ország, 
szeretünk is ott, de végtelenül hiányoznak az 
itthoni szokások, hagyományok, tájak, illatok, 
az ízek, ezért nagyon jó hazajönni. Ott kint fo-
lyamatosan törekszünk arra, hogy megőrizzük 
a hagyományainkat, a szokásainkat. Magyaros 
konyhát vezetünk és csak néhány Angliában 
megismert számunkra új ételt készítek. – foly-
tatja Zsuzsanna. – Nem vettük át azt az ango-
los szokást sem, hogy kizárólag étkezdékben 
együnk. Igyekszünk ott is temerininek marad-
ni és reméljük, hogy majd egyszer újra azok 
leszünk teljes egészében. Meglátjuk, hogy a 
gyerekek hogyan képzelik el a jövőjüket. Még 
nem nyilatkoztak afelől, hogy szeretnének-e 
egyszer visszaköltözni, vagy esetleg ott kezdik 
majd meg a saját önálló életüket. Meglátjuk, 
hogy döntenek, mi mindenben támogatjuk 
őket. Azt azonban biztosan állíthatom a fér-
jem nevében is, hogy az idős korunkat csakis 
Temerinben tudjuk elképzelni – zárja a kelle-
mes hangulatú vasárnap délutáni beszélgetést 
az édesanya.

T. D.

A Ternovác család
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Csernyák zsuzsanna kezdettől fogva tagja 
a csoportnak. Arra kértük őt, hogy ossza meg 
olvasóinkkal tapasztalatait, tevékenységét és a 
legfőbb tudnivalókat a csoportról. 

– A Vajdasági Jótékonysági Licit már több 
éve kiválóan működik a közösségi hálón. Bi-
zonyára sokan emlékeznek, amikor Pál Gajódi 
Olivér gyógyulásáért fogtak össze a vajdaságiak 
– mesél a csoport indulásáról Zsuzsanna. – 
Miután a kisfiú számára sikerült összegyűjteni a 
gyógyításához szükséges összeget, az adminiszt-
rátorok megállapíthatták, hogy a közösségben 
nagyfokú összefogás létezik, ezért folytatták és 
kibővítették a csoport tevékenységét. 

A Vajdasági Jótékonysági Licitet anyukák, 
hölgyek, nagymamák alapították azzal a cél-
lal, hogy hozzájáruljanak betegek gyógykeze-
lési költségeihez, legyenek azok gyerekek vagy 
felnőttek. A csoportnak mintegy harmincezer 
tagja van. Az árverésen megvásárolt tárgyak el-
lenértékét a vásárlónak egy folyószámlára kell 
befizetnie, amelyen a pénzt gyűjtik. A csoport 
megalakulása után engem is meghívtak, hogy 
csatlakozzam, amit azonnal meg is tettem, 
mert úgy véltem, hogy ez kiváló lehetőség a jó-
tékonykodásra, ami nem áll távol tőlem. Más-
felől akadtak a házban árverésre alkalmas dol-
gok. Könyvjelzőket készítettem, amiket szintén 
felajánlottam, de a saját készítésű ékszereimet 
is áruba bocsátottam már a csoportban. Taná-
csért is fordultak már hozzám, hogy mutassam 
meg, hogyan kell licitre kínálni egy-egy tárgyat 
a csoportban, vagy éppen licitálni. A szervezők 

pedig, akiket adminisztrátoroknak hívnak, fo-
lyamatosan keresik a segítőket, akik tevékeny 
részt vállalnak ebben a munkában. Én magam 
a háttérből igyekszem helytállni, és segíteni, 
amiben csak tudok. Évente többször szervez-
nek élő liciteket is a csoportban. Ilyenkor ösz-
szegyűjtöm a temeriniek felajánlásait, és eljut-
tatom a licitálás helyszínére. A csoportban való 
aktív részvétel számos feladattal jár. A licitre 
bocsátott tárgyakról jó minőségű fényképeket 
kell készíteni, kísérni és folyamatosan frissíteni 
kell a közzétett bejegyzéseket. Egy-egy árverés 
vége után fel kell venni a kapcsolatot a nyertes 
licitálóval. Oda kell figyelni, hogy befizette-e a 
felajánlott összeget, címet cserélni vele, csoma-
golni és postázni az elkelt tárgyakat, majd meg-
várni a visszajelzést arról, hogy megérkezett-e a 
küldemény. A jó ügy érdekében én bevállaltam 
ezt a munkát: Boldog vagyok, amikor látom, 
hogy jó állapotban lévő tárgyakat, ruhaneműket 
és egyebeket kínálnak fel, mert tudom, hogy ily 
módon is hihetetlenül sokat segíthetünk vala-
kin. Nemrégiben egy martonosi fiatalember-
nek gyűlt össze a szükséges összeg a szemmű-
tétjére. Nagyon jó érzés, hogy egy kicsit én is 
részese lehetek ezeknek a sikertörténeteknek. 
Számos érdekes tárgy került már licitálásra a 
csoportban. Vannak nagyobb összegű felaján-
lások is, mint például nyaralás, autó, kerékpár-
ok és egyebek. Ezeket sms-játék formájában 
értékesítik a szervezők. De a kisebb tárgyakért 
is gyűltek már össze jelentős felajánlások. Ne-
kem egy kézműves kalocsai motívumokkal dí-

szített porcelán szettet, és egy régi kávédarálót 
is sikerült már nagyobb összegért elárverezni. 
Érdekességként mondom el, hogy rendkívül 
kelendőek a csoportban a régi könyvek, ame-
lyek közül a Marika sorozatot kell kiemelni. 
Ezekért a könyvekért is számottevő összeget 
kínálnak fel a licitálók. Ha bárkinek lapul va-
lahol odahaza ilyen könyve, esetleg más tárgya, 
amit szívesen felajánlana, nyugodtan felkereshet, 
hogy segítsek neki a csoportba való feltöltéssel. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy az árverésre 
bocsátott tárgyaknak jó állapotban kell lenniük, 
megőrzötteknek és tisztáknak, merthogy a licit 
nyertesének is elégedettnek kell lennie a nye-
reménnyel. Örömteli szívvel mondhatom, hogy 
a jótékonysági licit szinte felforgatta a családunk 
életét. Az első kézműves felajánlásaimat követően 
láttam neki az ékszerkészítésnek, amivel azóta 
már komolyabban is foglalkozom. Örülök, hogy 
a férjem és a családom mindenben támogat. 
A gyerekek sokszor segítenek a csomagolásban 
vagy a postázásban is. Úgy gondolom, hogy szebb 
példát aligha mutathatnánk nekik az életben. Sok 
esetben már azt is pontosan tudják, hogy melyik 
tárgy kinek lett felajánlva, és kinek segítünk ez-
zel. Arra is volt már példa. hogy ők maguk váltak 
meg egy-egy kedves tárgyuktól a jó cél érdeké-
ben. Bár néha felhalmozódnak a felajánlások az 
otthonunkban, de mindenki nagyon türelmes 
odahaza, és én ezért igen hálás vagyok – osztotta 
meg gondolatait Csernyák Zsuzsanna.

T. D.

Jótékonykodás a Facebookon
A Vajdasági Jótékonysági Licit továbbra is népszerű a közösségi oldalon

a legnépszerűbb közösségi háló amellett, hogy egyszerűsíti a kommunikációt, 
gyakran valósággal beszippantja a felnőtteket, gyerekeket. Ezért nem ritkán aggo-
dalmaskodunk is, hogy milyen nagy mértékben kihat ránk, az életünkre, mindennap-
jainkra a Facebook. a negatív hatások mellett mind ritkábban emeljük ki a pozitív 
és kellemes jelenségeket. Egyik közülük a vajdasági Jótékonysági licit néven futó 
csoport, amely több tízezer felhasználót tömörít egy nemes cél érdekében.

Miserend
5-én, elsőpénteken telepen 8 órakor: Jézus Szíve 
tiszteletére egy családban elkövetett bűnök en-
geszteléséül; a plébániatemplomban 19 órakor: 
†Kihut Ferenc, Molnár Katalin, Uracs Pál és elh. 
családtagokért; szentmise után elsőpénteki 
egész éjszakás szentségimádás.
6-án, szombaton, Urunk Színeváltozása ünnepén 
8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint: 
†Kalmár Imre, Komiszár Ilona, és id. Bozóki Sán-
dor; telepen 16 órakor: Pásztor Filip és Csernyák 
Renáta ünnepélyes esküvője a Telepen.
7-én, évközi 19. vasárnap Telepen 7 órakor: 
†Zarnóczkiné Licht Teréz és Zarnóczki József; 
Plébániatemplomban 8:30 óra: †Kocsicskáné 
Ivanics Magdolna; 10 órakor: Népért (ünnepé-

lyes keresztelések). Szentmise után egész napos 
szentségimádás.
8-án, hétfőn 8 órakor: Hálából.
9-én, kedden 8 órakor: szabad a szándék.
10-én, szerdán 8 órakor: A tisztítótűzben szen-
vedőkért.
11-én, csütörtökön, 19 órakor: †Ft. Mihálovits 
Endre plébánosért (†1917. aug. 11.); a szent-
mise után egy órás szentségimádás.

Egyházközségi hírek
temerin községtől 420.000 dinárt kaptunk 
a telepi templom tornyának megvilágítására és a 
plébániatemplomban a falszegélyek lerakására. A 
munkálatokat már el is kezdtük. Köszönettel tar-
tozunk a támogatásért.
A telepi templom belső kivilágítására a há-

borús helyzet miatt már nagyon nehéz megfelelő 
világítótesteket találni. Sikerült időben megrendel-
ni a világítótesteket, amelyek kifizetése még előt-
tünk áll. A hirdetőtáblán kitett plakáton láthatók 
a tervezett izzók és a három csillár kinézete. Szí-
vesen fogadjuk a kedves hívek segítségét, 
akár egy-egy csillár (95.000 dinár), akár egy egy 
reflektor megvételére (11.700 dinár), akár egy 
oldallámpa (9.700 dinár), akár kevesebbet is ada-
kozhatunk.
Kedves temerini hívő ajándékaként elkészült és 
működik a telepi templom előtti kert ön-
tözőrendszere. A plébániatemplom és a telepi 
templom padfűtése is folyamatban van, a tervek 
szerint őszre elkészül. Folytatjuk a szabadtéri 
feszületek felújítását a plébániai templom előtt.

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
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 44.)

A Fehér-árok határrész tanyái
„Amikó suhog a tej”

kat eladták a szomszéd tanyán élő sógoruknak, 
Tóth Istvánnak, aki az elbontott tanyaépületből 
felújitotta a szállását, és a tanyaudvarba gazdasági 
épületeket épített.  

„Még a barába nem engedték bele a ken-
dervizet, nagyon sok volt a hal. A Kis-barába 
csíkvarsával fogtuk a csíkot, mert az az iszap-
ba szeret. Nagyok voltak, mint a villanyele. A 
Nagy-barába a halfogásra meg a lebegőt hasz-
náltuk. 

Még nem gyütt divatba a kender, a barába 
a gyíkínyt is vágtuk. Csónakkal hordtuk ki 
a partra. Kiterigettük, hogy megszáradjon, 

beköttük oszt csütörtökön vittük be a piac-
ra eladni. Jó vót vele a kukoricaszárat meg a 
búzakívít kötni. Ha szépen ki volt vágva, a má-
sik évben a barában szép gyíkíny nyőt. Mink 
nem pockoztunk. Vótak akik kiásták, vótak, 
akik fogóval fogták. A Tóth sógoromékho a 
szűcsők gyüttek érte a tanyára, annyit fogott. 
Rúddal hajtotta a csónakot addig a helyig, 
ahova a fogót letette. A fogót dróttal kötte a 
nádhoz, hogy azt a pocok ne bírja elrágni, 
mert különben elviszi. Ha a hátsó lábát fog-
ta meg a fogó, képes vót a lábát elrágni, hogy 
kiszabaduljon. Fogtak már nem egy három-
lábú pockot. 

A téli bandázások mindig máshun vótak, 
úgy este 11-ig. Zsúnyiéknál, Kohaneczéknál, 
Tóthéknál és Morvaiéknál. Leginkább ked-
den, csütörtökön meg vasárnap jártunk ösz-
sze, szombaton nem, mer akkó vót a fürdés. 
Bandázáskó az asszonyok a szobába a ke-
mence körül a padkán ültek, beszélgettek, a 
férfiak meg a konyhába ütték az asztalt. Ha 
kevesen vótunk akkó dardliztunk, ha többen 
akkó a hatoskötés ment. Vót, hogy a 11-es 
tükrös petrijós lámpa sem ért semmit, mert a 
cigarettafüsttű alig láttuk egymást. Vótak ze-
nés murik is, ezeken leginkább Hajdúk Gáspár 
hermunikázott, a szomszéd Kasza Mári néni 
meg hozta a bort, mert ő abbú pízőt.” 

Adatközlő:  
Horváth Sándor, sz. 1955.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

244. herégyi tóth istván tanyája. – A 
kertészlaposi tanyán született (45. sz. tanya) 
Tóth István (sz. 1925-ben) miután feleségül vet-
te Zsámboki Franciskát, apósának a Kis-bara tor-
kolatánál levő tanyájához (245. sz. tanya) közeli 
két hold földjén vályogból egy kis szoba-konyhás 
tanyát épített. Később, amikor apósa tanyája bon-
tásra lett ítélve, Tóthék szállását annak elhozott 
tetőszerkezetével újították föl. 

„Szegényesen éltünk. Apámnak elejében 
csak egy lova volt, egy eke meg a parasztkocsi, 
semmi más. Később vettünk a szállás melletti 
szántóhoz még két holdat, majd egy 42-es Zetor 
márkájú traktort. Jószágunk is volt. 2-3 tehén 
tejét a tanyán dolgoztuk föl, amit hetente egy-
szer az állomásnál lakó Bera Örzse kofának 
adtuk át. A szemes kukoricát pedig a közeli 
Góbor Szilveszter tanyáján daráltattuk.  

A Kis-barán a Zsúnyi-tanyáig volt két 
vakhíd. (A híd már nincs meg csak a mindkét 
irányból odavezető dűlőút. A hidat a tagosítás-
kor bontották le.) Vesszőből fontunk kosarat, 
oszt a tanyához közelebbi vakhídon tettük le. 
Rengeteg csíkot fogtunk. Nagyon sikamlós volt 
a csík. Ha a kácsa megette, pár perc múlva a 
seggin kipottyant. Hal is volt kerül-fordul az 
asztalon, nem volt belőle hiány. Egy időben 
még pézsmapockoztunk is.” 

Tóthék 1977-ben telket vásároltak a telepben. 
1980-ban, mire a ház felépült, István és Franciska 
hazajöttek, fiuk, László pedig feleségével még két 
évig kint tartózkodott, egészen addig, amíg a falusi 
házukban az istálló meg nem épült. A tanyaépü-
letet 1984-ben lebontották, a fákat kiszedték, a 
tanyaudvart pedig fölszántották.

Adatközlő: Tóth László, sz. 1953.
245. Bálint rozália, később zsámboki 

mátyás, majd horváth Péter tanyája. – A 
tullabarai (JNH utca) cséplőgép-tulajdonosé, Bá-
lint gazdáé volt a Kis-bara északi partja mentén 
elterülő földek jelentős része mindaddig, míg a 
második világháború utáni földtörvény el nem ve-
tette tőlük. Megmaradt földjének zömét halála után 

három fia örökölte. Leánya, Rozália négy holdat 
kapott, benne három kvadrát gyümölcsössel. 

Miután Rozáliának tönkrement a házassá-
ga, édesapja a Kis-barához közeli birtokán egy 
kisebb tanyát épített neki. A fiatalasszony az új 
szálláson egy darabig egyedül élt, majd második 
férjével, Zsámboki Mátyással közös gazdálkodás-
ba kezdett. 

A négy hold szántót 
egy lóval művelték el. Az 
istállóban mindig volt egy 
fejőstehén, ami a család-
nak a napi tejmennyisé-
get biztosította, az ólban 
disznók, az udvarban pe-
dig baromfi. Az adatköz-
lővel folytatott beszélgetés 
során szóba kerültek az 
állattartáshoz fűződő hi-
edelmek is.

„Rozi nenám 
meséte, hogy a tanyán 
hallották, hogy suhog a 
tej. Szétnéztek, de sehun 
nem láttak senkit. Mikó mentek volna ki, fej-
ni, hát volt mit látni, a tehén tőgye üres vót. 
F….-ra gyanítottak, mert azoknak csak egy 
tehenük vót, de túrújuk annyi, hogy csak, no. 
Szóvá is tették Borisnak, de ő azt monta, hogy 
a tehenet jó köll etetni, akkó lesz tej. Ez egy 
párszó megismétlődött. Azt tanácsolták nekik, 
hogy ha megint hajják, hogy suhog a tej, a sógor 
mennyen ki az istállóba, fogja meg a fejlőt, oszt 
visszakézből suhintson vele egyet. Úgy is történt. 
Mikó eszt megcsináta, ott termett előtte egy 
ló. Gyorsan rátette a fejlőt, fölült a hátára oszt 
belovagolt a kovácshoz, hogy az megpatkolja. 
Másnap elmentek F…..-hoz. Mondják, hogy a 
Boris ágynak esett. A keze a dunna alatt volt, 
mikor kivetették vele hát rajta volt a patkó.” 

Zsámbokiék, mikor már munkaképtelenekké 
váltak, a Bálint örökséget a három leánygyermeke 
között a következőképpen osztották el:   

A szülőkről gondot viselő Veronáé 
lett a tanya két hold földdel, aki férjével, 
Horváth Péterrel a megörökölt szállá-
son folytatta a gazdálkodást. Francis-
ka ugyanabban a dűlőben kapott két 
hold földet, ahova később férjével, Tóth 
Istvánnal tanyát építetett (244. sz. ta-
nya). A harmadik lány, Rozália kima-
radt a jussolásból, mert az 17 holdas 
gazdag legényhez, Tóth Lajoshoz ment 
férjhez.

Horváth Péter és Verona 1970-ig 
éltek a tanyán, míg meg nem vásárol-
ták a tullabarai határrészben áruba bo-
csátott Tóth János tanyáját. A szállásu-

A tárgyalt határrész tanyái

Herégyi Tóth István tanyája
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A második világháború és mindaz, ami köz-
vetlenül utána következett, a három évig itt élt bu-
kovinai székelység, mind pedig a temerini magyar 
őslakosság életében fordulatokban, személyes 
és közösségi megpróbáltatásokban, nemegyszer 
tragédiákban is túlságosan bővelkedett 
ahhoz, hogy ne halványította volna el a 
viszonylag rövid ideig tartó együtt- és 
egymás mellett való lét emlékeit. Idő-
sebbekkel a székelyekről beszélgetve 
azonban szinte mindig előbukkant egy 
motívum az emlékezet homályából, 
mégpedig a piros pöttyös lányok. Kik 
is ők? Csibi Krisztina már idézett tanul-
mánya egyik jegyzetében a telepfelügye-
lők 1942. és 1943. évi jelentéseinek 
szabatos megfogalmazását idézi: 

„Pöttyes kisaszonyok/leányok: 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Ön-
kéntes Nemzeti Munkaszolgálatára 
jelentkezett fiatal, 16. életévüket be-
töltött nők, akik a fővárosból nyaran-
ta 1-1 hónapra 30-40 fős csoportok-
ban érkeztek és a székely telepeseket 
főzésre, gyermeknevelésre oktatták, 
egészségügyi, valamint egyéb szoci-
ális gondoskodásban részesítették, a 
nagyobb családoknál a házi teendők-
ben segítettek.”(31) Temerini tevékenységükről 
a helyi hetilap is beszámolt: „Egy főiskolás leány 
munkatábor érkezett a székelytelepre, amely-
nek tagjait rövidesen a piros pöttyös viseletük-
ről ’Piros pöttyösöknek’ neveztek el. Ott láttuk 
őket szorgoskodni a székely házakban, kis ker-
tekben, a kis székely gyerekek között, mind-
emellett segédkeztek a nagy mezei munkával 
elfoglalt háziasszonyoknak, családanyáknak. 
Szokatlan és sokszor bizony nehéz munkáju-
kat mindenkor a legnagyobb jókedvvel végez-
ték, mint igazi magyar leányokhoz és jövendő 
magyar háziasszonyokhoz illik. Nagy népszerű-
ségnek örvendtek nemcsak a telepesek, hanem 
a temerini közönség részéről is a minden este 
tartott tábortüzek. A pirospöttyös munkatábor 
köszöntéséhez és jelszavához híven igazán áldá-
sos tevékenységet végzett. Csütörtökön [július 

29-én] búcsúztatta őket Temerin és Hadikföldje 
közönsége.” (32)

A temerini magyarok és a bukovinai 
Hadikfalváról Hadikföldjére (Kolónia – Staro 
Đurđevo) s Hadiknépére (Bácsszőreg – Sirig) te-

lepült székelység között a mindennapi 
együttélés napról napra, fokozatosan 
kioltotta a természetszerűleg mindkét 
oldalon fejét felütő kezdeti kételyeket 
is. Az új telepeseknek nagy szüksé-
gük volt az őslakosok támogatására, 
hely- és társadalomismeretére, a bu-
kovinaitól eltérő mezőgazdálkodó ta-
pasztalatára. Ugyanakkor a helyiek is 
gyorsan meggyőződtek a jövevények 
talpraesettségéről és szorgalmáról. A 
kölcsönös közeledés látványos, ünne-
pi alkalmait a hivatalosságok is igye-
keztek megteremteni. Erre kedvező 
pillanatnak számított a kormányzó jú-
lius 19-ei születésnapja, amit az egész 
országban kötelezően ünnepeltek. Az 
újságban akkor még „gyurgyevói szé-
kely telep”-ként említett Hadikföldjén 
az iskola előtt ereklye- és országzász-
ló-avatási ünnepséget rendeztek, majd 
a zászlót, megőrzésre, a honvédség 
képviselőitől Barabás Gáspár helyi 

bíró „megindult szavakkal vette át”. A Skrabán 
Endre által betanított táncok nagy sikert arattak 
a székelység körében. A cikkíró szerint a székely 
telepre díszmenetben kivonuló temeriniek közül 
a rendezvényen háromezren vettek részt. (33) 
Néhány héttel később hasonló, tömeges látványos-
sággal járó „ötös székely esküvőt” szerveztek a 
Szent Rozália-templomban: „A temerini határban 
letelepített bukovinai székelyek közül öt pár 
esküszik egymásnak örök hűséget a temerini 
katolikus templomban. 
Az esküvőt különösen 
ünnepélyes keretek 
között tartják meg, és 
erre nemcsak a telepe-
sek, hanem Temerin 
népe is nagy előké-
születeket tesz.” (34)  

Mészáros Istvánné
fiatalasszony ko-
rában

Bukovinai székelyek 
a temerini hadikföldjén és hadiknépén (5.)

(31) Csibi 2020: 175 (32) A piros pöttyösök. 
Temerini Ujság, 1942. augusztus 2., 3. (33) Temerin 
ünnepe. Temerini Ujság, 1941. június 22., 1–2. (34) 
Ötös székely esküvő lesz vasárnap Temerinben. 
Reggeli Ujság (Újvidék), 1941. július 12. (35) Édes-
anyám, Varga Ilona (sz. 1928) elmondása alapján. 
(36) Morvay 1997

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!

Tegyük hozzá, olyannyira, hogy volt olyan székely 
fiatal is, aki násznagyot a temerini magyarok közül 
talált magának. (35)

1941-ből tudunk egy fiatal temerini férfi és egy 
székely leány házasságáról is. Andrisán Verona, akit 
a temerini nép jóval később „Csángó” Veraként 
fog majd ismerni, 1922-ben született a bukovinai 
Hadikfalván, tizenkilenc éves, amikor összeköti életét 
a nála nyolc évvel idősebb Mészáros Istvánnal, aki-
nek első házasságából volt már egy kisfia. 1942-ben 
születik első közös gyermekük, Palika. Rendkívül 
nehéz körülmények között, szegénységben élnek egy 
tanyán, s itt éri őket 1944 októberében az új exo-
dus riadalma, szinte napra pontosan akkor, amikor 
Verona megszüli kislányát. Mire a távoli tanyáról 
Hadikföldjére érnek, a szülei és a telepes széke-
lyek többsége már ismét földönfutó, menekül észak 
felé. Az oroszok fegyverei árnyékában megérkező és 
a hatalmat kezükbe ragadó partizánok el akarják 
űzni az asszonyt és gyermekeit. („Azt mondták az 
uramnak, hogy engem, a kislányomat és a fiamat 
pucolja innen el! A Pisti gyereket ne, mert az itt 
született, meg az anyja is itt született. Csináljon, 
amit akar, de innen ezeknek menniük köll.”) De 
végül mégis megtűrik, sőt segélyhez is juttatják, mert 
Mészáros István, hogy mentse az életüket, belép a 
Petőfi brigádba, ahol aztán hamarosan hősi halált 
hal. A Magyarországra menekülés során meghal 
Vera édesapja, s néhány hónap múlva csecsemő 
kisleánya is, ő meg itt marad egyedül két kisfiával a 
mostohává lett új hazában, noha nem vétettek sen-
kinek. A megrendítő történetet és a további küzdel-
meket és viszontagságokat a helyi lap riporterének 
1997-ben mondta el. (36)

(Vége)
CsorBa Béla

A 30 éVES HAgyoMÁNNyAL rENDELkEzŐ

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

bővebben a facebook.com optika rakic bS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.
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A Temerinre – pontosabban Temeri-re – vonatkozó legrégebbi 
írott feljegyzés, mint tudjuk, az 1300-as évek első felében keletkezett. 
Ekkor már a kis lélekszámú falunak papja is volt, Laurentius, azaz Lő-
rinc. A település nevében jól felismerhető az Árpád-korból származó 
személynév, a Temer/Tömör és a hozzájáruló -i birtokjel, ami alapján 
feltételezhető, hogy itt már jóval károly róbert uralkodása előtt is 
éltek magyarok, s egy részük va-
lószínűleg átvészelte batu mongol 
nagykán 1241. évi invázióját és a 
Duna–Tisza-közén véghezvitt visz-
szavonulását és pusztítását is.

III. András (Endre) 1301 január-
jában bekövetkezett halálával elszá-
radt az Árpád-ház férfi ága, viszont 
a nőági örökösök közül többen is 
igényt tartottak a magyar trónra és 
az országra, ahol egyébként is dúlt 
a leggazdagabb földbirtokos oligar-
chák közötti háborúskodás, és egy-
egy szomszédos hatalom közülük 
mindig talált támogatókat. Lénye-
gében ez volt a helyzet az eredeti-
leg Carobertonak nevezett, a fran-
cia eredetű Anjou-dinasztia nápolyi 
ágából származó károly róberttel 
is, aki mindössze 13 éves volt, amikor nagyapja, a nápolyi–szicíliai 
király rábeszélésére annak támogatásával bejelentette igényét a ma-
gyar koronára. követelése alapját az képezte, hogy ereiben Árpád-házi 
vér is csörgedezett, ugyanis IV. béla király fia, V. István (Szent Margit, 
Szent Erzsébet és Szent kinga testvére) bölcs előrelátással az akko-
ri nápolyi–szicíliai király fiához adta feleségül Mária nevű leányát. V. 

István ügyességét és az akkori magyar állam tekintélyét jelzi, hogy 
Mária testvérei is uralkodók feleségeivé lettek: katalin szerb királyné, 
Anna pedig bizánci császárné.

károly róbert, noha támogatása céljából nagyapja komoly kölcsö-
nöket vett fel a firenzei városállamtól, ellenséges közegbe érkezett, 
és noha az esztergomi érsek megkoronázta, ezt az ellenpártok nem 
ismerték el. Hét évig tartó háborúskodás alakult ki a másik két ellen-
királlyal, a cseh Vencellel és a bajor ottóval. károly róbert ellenségei 
elől Magyarország déli részére vonult vissza, hosszú ideig a bélakúti 
(péterváradi) cisztercita kolostorban húzódott meg, nem utolsó sor-
ban azért, mert Szerém megye főispánja, Csák Ugron őt támogatta 
és védelmezte. De károly róbertet támogatták a városi polgárok, a 
kis- és középbirtokosok és a papság nagy része is. A politikai helyzet 
és a hadiszerencse is hamarosan számára kedvező fordulatot vett, és 
1308-ban immár harmadszor is megkoronázva, 1342-ben bekövetkezett 
haláláig ő vált a Magyar királyság törvényes uralkodójává.

     A történészek az érdemei közé sorolják, hogy legyőzte és meg-
zabolázta a kiskirálykodó oligarchákat (bárókat), felvirágoztatta a ke-
reskedelmet, nemesfémbányákat nyitott, királyi irányítás alá helyezte 
a pénzverést (aranyból forintot, ezüstből dénárt veretett), kezdemé-
nyezésére Visegrádon létrehozták a három királyság (Csehország, 
Lengyelország és Magyarország) szövetségét, amelyre támaszkod-
va hatékonyan szembe tudtak szállni a nyugati szomszédok részéről 
megnyilvánuló hátrányos gazdasági megkülönbözetéssel. katonai 
sikerei kevésbé látványosak, kettőt azonban meg kell említeni: végleg 
kiverte a tatárokat Moldáviából, valamint visszafoglalta a stratégiai 
fontosságú Nándorfehérvárt.

     Udvarában a bács megyeiek fontos szerepet játszottak, itt 
mindenekelőtt e vidék befolyásos főurát, futaki Dénest, valamint 
László bács–kalocsai érseket kell kiemelnünk, utóbbi 1335-ben jelen 
volt a három király szövetségét létrehozó visegrádi diplomáciai tár-
gyalásokon is.

CSorbA béla

településünk középkori története
A téma elhangzott az Illés-napi rendezvények keretében (2.)

Temerin és Almás ábrázolása a Lázár-térképen

Károly Róbert arcának 
rekonstrukciós kísérlete 

(Skultéty gyula alkotása, Szent 
István király Múzeum, Székesfe-

hérvár)

Településünk középkori történetének meg-
ismerésében az írott források mellett jelentősek 
még a korabeli és a későbbi századokban készült 
vidékünket is ábrázoló térképek. Az ún. Lázár-tér-
kép is feltünteti Temerint Almással együtt, amely 
feliratok mellett egy megerődített templom rajzát 
vehetjük ki. A középkorban ugyanis rendszerint 
magaslatokra építették fel a települések temp-
lomait, majd azokat falakkal megerősítették, és 
veszély esetén a lakosok ide tudtak menekülni. 
Nem véletlen, hogy a Kálvária-dombon, valamint 
a Jegricska partján található Klisza-dombon és 
környékén sírokat, templom- és más épületma-
radványokat, illetve különböző használati tárgya-
kat találtak. Mindez bizonyítja, hogy az említett 
területeken a középkorban és a korábbi időkben 
is települések helyezkedtek el. Fontos számunkra 
még az 1730-ban kiadott Johann Glasser-féle tér-
kép, amely Temerin mellett feltünteti a környező 
középkori falvak nevét és azok hozzávetőleges 
helyét is megjelöli. Az 1782 és 1785 között vidé-
künkről készült első katonai felmérés térképén 
a Temerint környező puszták elnevezései is utal-
nak a középkori települések egykori helyére úgy, 

mint Kis- és Nagy-Acsa, valamint Almás-puszta és a 
Klisza-domb. Emellett a „Szrako Gröblye” elneve-
zés (ami elírás és staro groblje-t, vagy régi temetőt 
jelöl) is erősíti a fentebb leírtakat. A térképen jól 
megfigyelhető a Római-sáncok vonulata, valamint 
érdekes, hogy a környező települések közül csak 
Temerin köré épült sáncgyűrű, ami a település 
egykori jelentőségére is utalhat.

Fúró Dénes

károly róbert koráról vázlatosan

Megdrágult a gáz
A hónap első napjától kezdve ki-

lenc százalékkal magasabb a gáz 
ára a háztartások és a kisfogyasz-
tók számára, erősítette meg a hírt a 
Srbijagas a Tanjugnak. Eszerint má-
tól 35,11 dinárba kerül egy köbmé-
ter vezetékes földgáz. Az áremelést 
egy hónappal ezelőtt engedélyezte 
a Szerb köztársaság Energiaügy-
nöksége. (Tanjug)
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, 
hogy nagyon hiányzol

HORNYIK József 
(1962–2019)

„Csendesen lépkedem, 
s kicsit könnyezem, 
megsiratom mindazt, 
ki már nem lehet velem.
Kinek sárgult őszi lomb 
már nem hull levelet, 
kinek sírján szél pergeti 
a homokszemeket.”

Emléked szeretettel őrzi 
Mama

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves sógoromtól, 

nagybácsinktól

VARGA Imrétől 
(1936–2022)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Emléked őrzi Ilus 
ángyod, unokahúgod, 

Ica és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

POVÁZSÁN Margit 
(1939–2022)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, 
nem feledünk téged.

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Búcsúzik tőled 
fiad, András 
családjával 

és nászasszonyod

Plébánia: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

A múltat nézve valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már.

A temető csendje ad 
 neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Emléked őrzi sógorod, 
Laci és családja

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

VARGA Imrét 
(1936–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal és vigasztaló szavaikkal, 
segítőkészséggel enyhíte-
ni igyekeztek mély fájdal-
munkon.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy év telt el azóta, hogy drága Mamink 

örökre itt hagyott bennünket.

NAGY (SZILÁK) Rozália 
(1931–2021)

Lelked reméljük békére talált, 
s Te már a mennyből vigyázol ránk. 
Soha nem feledünk, szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön örökké emlékezünk.

Szerető unokád, László és családja

KöSZöNEtNYILVÁNítÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szerettünket

SOÓS Pált 
(1942–2022)

utolsó útjára elkísérték, koszorú, virágadományaikkal és rész-
vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön 
köszönet Zsúnyi Tibor lelkiatyának, valamint a Kókai temetke-
zési vállalatnak a temetés megszervezéséért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy hiányzol kö-
zülünk drága nagymamánk

KOHANECZ Franciska 
(1941–2022)

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett.

Köszönjük, hogy éltél és 
minket szerettél, nem haltál 
meg csak álmodni mentél.

Szerető unokái: 
Krisztina és Nikola

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hónapja, hogy távozott közülünk szerettünk

KOHANECZ Franciska 
(1941–2022)

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

Emléked őrzi lányod, Franciska, vejed Milan és unokáid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

SOÓS Páltól 
(1942–2022)

Ott pihensz, ahol 
már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.
Nyugodjál békében!

Keresztfiad, Attila 
és lánya, Manuéla

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett apánktól

SOÓS Páltól 
(1942–2022)

Búcsú nélkül távozott, 
akiket szeretett, itt hagyott. 
Szomorú minden napunk, 
üres nélküled az otthonunk. 
Nincs többé, 
ki minket hazavár, 
mert elszólította tőlünk 
a kegyetlen halál.

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Szerető lányaid, Marina 
és Angéla családjukkal

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a 
szerkesztőségben 

leadni.
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A miserendet 
és az egyházközségi 
híreket a 6. oldalon 

olvashatják

VÉGSŐ BÚCSÚ

VARGA Imre 
(1936–2022)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés pihenésed!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled lányod, Magdi 

 és vejed, tibor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

URACS Mátyástól 
(1964–2022)

Emléke él, és élni fog, míg az én szívem e földön dobog. 
Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát. 
Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él, mind a mai napig.
Őrzöm a felém közvetített gondolatait, 
a nekem elsuttogott szavait. 
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem, 
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.

Fájó szívvel búcsúzik tőled testvéred, Katica, 
sógorod, László családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

BOttYÁN Mátyás 
(1949–2022)

Te a jóságodat két marokkal 
szórtad, önzetlenül adtál 
jónak és rossznak.

Mindig egy célod volt, 
a családért élni, ezt a halál 
tudta csak széttépni.

Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt 
hiába keresni.

Téged várni, ki nem 
jön többé, szeretni fogunk 
mindörökké.

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Szerető családod 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fiamtól és bátyámtól

URACS Mátyás 
(1964–2022)

Ha már elmentél túl hamar és fájón, 
millió könnycsepp kísért utadon.
Drága szíved megszűnt dobogni, 
már nem hallottad az utolsó sóhajt, 
már nem érezhetted az utolsó ölelést, 
már nem láthattad szeretteidet zokogni.

A csokrok, a rózsa mind elhervadt, 
de a mosolyod, az emléked örökre velünk marad.

Búcsúzik tőled édesanyád és húgod, Ibolya családjával
VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett Erzsi nenánktól

tALLÓNÉ 
NOVÁK Erzsébettől 

(1943–2022)

Drága nővéremtől fájó 
szívvel búcsúzunk.
Nyugodjon békében!

öcséd, Szilveszter 
családjával és az 
ifjú Bálind család

MEGEMLÉKEZÉS

tÓtH (VARGA) Ilona 
(1943–2004)

tÓtH Ferenc 
(1942–2015)

Végtelen szeretettel emlékezünk rátok

„Ó, lelketek tiszta lánca! 
Megőrzi sugarát, ha kihunyt is a lángja.”

(Victor Hugo)

Drága emléküket őrzik lányaik, vejeik és unokáik: 
Róbert, Éva, Larissza és Melissza

Köszönetnyilvánítás

tALLÓ Erzsébet 
(1943–2022)

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és vég-
tiszteletadóknak, akik sze-
rettünk temetésén meg-
jelentek, a sok virággal, 
koszorúval, részvétnyilvá-
nításukkal mély fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a temerini 
egészségház dolgozóinak, 
a lelkiatyáknak és a kántor 
úrnak, valamint a Kókai te-
metkezési vállalatnak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk egy éve elhunyt édesanyámra, 

anyósomra, mamánkra és dédire

NAGY (SZILÁK) Rozália 
(1931–2021)

Kiket szívünkben érzünk, nem halnak meg soha, 
kiket lelkünkkel látunk, nem hagynak el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket.

Legyen áldott és békés a pihenése!

Szerető lányod, Erika, vejed, Lajos, 
unokáid, Dániel és László családjaikkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Imre 
(1936–2022. 7. 27.)

SOÓS Pál 
(1942–2022. 7. 30.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

BARNA Sándor 
(1941–2022. 7. 22.)
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LABDARÚGÁS
SLOGA–tSK 3:1 (1:0)

A két temerini csapat barát-
ságos mérkőzést vívott egymás-
sal, amelyet a bajnokságra való 
felkészülés keretében játszottak. 
A hazai csapatban olyan labdarú-
gók is helyet kaptak, akik az elő-
ző idényben még a TSK-t erősí-
tették: Miroslav Bukvić és Boro 
Prolić.

A Sloga félórányi játékot kö-
vetően egy szöglet után Tomić ta-
lálatával szerezte meg a vezetést, 
majd nem sokkal a térfélcsere 
után Papović növelte az előnyt. 
A TSK Svitić révén eltalálta a ka-
pufát, aki ezt követően gólpasszt 
adott az újonc Pavlovnak. Ezzel 
2:1-re módosult az állás. A vég-
eredményt a mindössze 15 éves, 

csereként beálló Gogić állította 
be büntetőből a mérkőzés haj-
rájában.

Sloga: Dušan Vojvodić, 
Marković, Pastor, Ungar, Tomić, 
Đorđe Prolić, Marjanović, Klaić, 
Radonić, Papović, Bukvić. Játszott 
még: Milićević, Polić, Jakovljević, 
Boro Prolić, Gogić, Borić.

TSk: Dragan Vojvodić, 
Vidović, Kovačević, Bjelanović, 
Radičić, Svitić, Nikolić, Đurđević, 
Pavlov, Pupovac, Stjepanović. Ját-
szott még: Perišić, Varga, Lahos, 
Gergely, Šušak.

A Sloga elleni múlt szer-
dai mérkőzés után a TSK a kö-
vetkező felkészülési találkozó-
ját a sajkásgyörgyei (Đurđevo) 
Bačkával játszotta vasárnap este. 
A meccs 2:2-es eredménnyel 
ért véget, a temeriniek találatait 
Pupovac és Tatić szerezték.

T. N. T.

A helyi idegenforgalmi szervezet vizes vetélkedőt szervezett a 
fürdőközpontban, amelyen főleg fiatalok vettek részt. érdekes 
versenyszámok tették próbára a versenyzőket. Vidám jelene-
tekből nem volt hiány. Hat csapat mérte össze ügyességét és 
tudását, ebből kettő temerini, akik első és harmadik helyezést 
értek el.

MEDVECkI S.

Vizes vetélkedő


