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Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
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Szent István királyra, Magyarország fővédőszentjére, 
államalapítójára és első keresztény uralkodójára emlé-
kezünk minden év augusztus 20-án. 

A temerini Iparosok és Vállalkozók Egyesülete, a  
Széchenyi István Hagyományőrző Lovas Egyesület és a 
Jungle Club szervezésében megrendezésre kerül a Szent 
István-napi vigalom, mely napi programot és esti mulat-
ságot kínál az érdeklődők számára.

Az esti mulatság a Jungle Clubban kerül megszerve-
zésre, melynek keretében vacsorát szolgálunk fel.

Menü: kakaspaprikás galuskával, kovászos uborkával 
és káposztasalátával.

A jó hangulatról a Harmath együttes gondoskodik. 
Program:
10:00-11:00 – Ünnepi szentmise a temerini Szent 

Rozália-plébániatemplomban
16:30-18:30 – Lovagoltatás a Jungle Club udvarában
20:00 – Vendégvárás 
21:00-tól vacsora felszolgálása, hajnalig tartó mulatság
Belépőjegyek: 750 dinár, melyek megvásárolhatók a  

Papirus papírkereskedésben, korlátozott számban kap-
hatók. Elérhetõségek: Újvidéki utca 365. Telefonszám: 
021/842-677.

Szent István-napi vigalom

Az értékelést Nagy Sándor, az első helyi 
közösség tanácsának tagja rövid visszatekin-
téssel indította. Mint elhangzott, az Illés-napi 
rendezvények több évtizedes múltra tekinte-
nek vissza. – Fogadalmi ünnepünkhöz meg-
annyi jeles esemény fűződik, amelyek közül a 
legjelentősebb a telepi Lourdes-i Boldogasz-
szony tiszteletére épült templom felszentelése 
volt. A jeles esemény alkalmából a templom-
udvarban ökröt sütöttek. Az ezt követő évben 
megújult az Illés-napi menet is, majd éveken 
át a telepi iskola udvara adott otthont az esti 
mulatságnak. Számos jeles személyiséget lát-
tunk már vendégül az eseményt megelőző 
rendezvényeken. Bíró András Zsolt, Mónus 
József, Szentesi Zöldi László, Czakó Gábor – 
csak néhány név a sok közül, akik a helyi 
civil szervezetek meghívásának eleget téve 
jelenlétükkel emelték az ünneplés és az 
esemény színvonalát. A rendezvénysorozat 
mindig is a civilek összefogásával valósult 
meg, és ez idén sem volt másként. Kiala-
kult és bejáródott egy séma, amire építke-
zünk, de azért újítások is mindig vannak a 
programban. Ezúttal július 19-én családi 
napot szerveztünk a vásártéren. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy a nagy meleg elle-

nére sokan ellátogattak a rendezvényre. 
Fontos megemlíteni még a Juventus ének-
kar kezdeményezését, a közös éneklést, 
ami ugyancsak nagy sikert aratott, és szép 
számú közönséget vonzott. Összegezésként 
elmondható, hogy a civilek most is össze-
fogtak, és lehetőségeikhez mérten színvo-
nalas, az ünnephez méltó rendezvénysoro-
zatot szerveztek. 

El kell ismerni azt is, hogy voltak hibák 
és mulasztások, de ezekből építkezni kell. 
A következő évi Illés-napot érdemes lenne 
már most körvonalazni. Ki kell emelni azt is, 
hogy a szervezésben részt vevők az idősebb 
korosztályhoz tartoznak, és nagyon jól jön-
ne a fiatalok segítsége. Az ifjúság véleménye 
és ötletei csak gazdagíthatják a programot. 
Jómagam huszonkét éven át voltam részese a 
szervezésnek. Úgy érzem, hogy minden tőlem 
telhetőt megtettem azért, hogy a fogadalmi 
ünnep méltó legyen a hagyományainkhoz. 
A jövőben szeretném átadni a helyem valaki 
másnak – fejtette ki Nagy Sándor, aki azt ja-
vasolta, hogy a fizetett politikusok véleménye 
mellett az újításra vonatkozó ötletek, elképze-
lések is hasznosak lehetnek a jövőben.

Illés-napi rendezvények után

Értékeltek a civilek
Az Illés-napi rendezvénysorozat szervezői a múlt héten értékelték a le-

zajlott eseményeket. A megbeszélésen részt vettek az első helyi közösség 
tanácsának tagjai, a titkár és a civil szervezetek képviselői. 

Több gazda silózni kezd-
te a kukoricát. Van, ahol cső 
nem is található a száron, 
másutt csak csenevész, 
mivel nedvesség hiányá-
ban nem fejlődött ki. De ha 
csak egy kis nedvesség van 
a szárban, mehet a silóba. 
Szemek hiányában azonban 
a szilázs minősége sem lesz 
megfelelő, és nagyobb terü-
letről kell levágni a kukori-
cát a szokásos mennyiség 
eléréséhez. Felvételeinken a 
Zavarkó és a Morvai család 
silózási munkálatai.

V. Z. 

Silózzák a kukoricát
Folytatása a 2. oldalon
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot!
Költöztetést vállalunk kombival!

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, 
Telefonszám: 062/747-655, Gyurik Attila

Egyesületünk hölgytagjai (a képen) idén is részt vettek kézi-
munkáikkal a XXIII. Vajdasági Multietnikus Hagyományápoló 
Kézimunkakedvelők Szövetségének kiállításán, Újvidéken.

Folytatás az 1. oldalról
A folytatásban szó volt az Illés-napi menetről is, amelynek szerve-

zését idén Puskás Tibor vállalta. – A szokásosnál valóban valamelyest 
szegényesebb volt a menet. Ez részben annak tudható be, hogy kevesebb 
vendég érkezett, de a létszám még így is 1000-1200 fő körül mozgott. Az 
egyesületek a lehetőségeikhez mérten ott voltak a menetben, és ez meg-
elégedéssel tölt el – fejtette ki, majd minden résztvevőnek megköszönte 
az együttműködést és az elvégzett munkát. 

Ezután Kovács Róbert, a Kertbarátkör elnöke szólalt fel. Elsőként 
kiemelte a helytörténeti előadás iránti érdeklődést, ami a vártnál jóval 
nagyobb volt. Reményét fejezte ki, hogy jövőre is helyet kap a rendez-
vények között egy hasonlóan tartalmas előadás. Fontosnak tartja, hogy 
a központi tárlat július 20-án is nyitva legyen, mert a külföldi vendégek 
is kíváncsiak rá, és csak ekkor tudják megtekinteni. A szervezet elnöke 
felszólalásában kifejtette, véleménye szerint alaptalanul vádolják az egye-
sületet azzal, hogy a fogadalmi ünnepen igyekeznek viszonozni a magyar-
országiaknak a vendéglátást. Mint elhangzott, tény, hogy a Kertbarátkör 
tagjai gyakran utaznak, de ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy nemcsak Illés-napra, hanem más rendezvényekre is meg-
hívnak külföldi vendégeket. 

Az esti mulatságot az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének nevé-
ben Hoffmann Árpád és Szűcs Béla véleményezték. Mint elmondták a 
szervezés és a kommunikáció zökkenőmentesen zajlott. Megállapítható, 
hogy kevesebb vendég volt, mint korábban, de nem szabad elfelejteni, 
hogy a temerini magyarok száma is jelentősen megfogyatkozott. Mint 
mondták, voltak, akik bírálták a vacsorajegyek árát is, de elmondásuk 
szerint az ár reális volt, hiszen számos olyan kiadás van még, amit fedezni 
kell egy-egy ilyen rendezvény alkalmával.  

A megbeszélés folytatásában a többi civil szervezet is kifejtette véle-
ményét, észrevételeit és ötleteit. Szó volt arról, hogy a központi kiállítás 
egy nappal tovább tartson nyitva, az Összhangra, a közös éneklésre pedig 
jövőre a családi napon is kerüljön sor, mert rendkívül nagy érdeklődést 
mutattak iránta a gyerekek is. Elhanzott még az is, hogy a polgárokat 
jobban kellene informálni a rendezvényekről, hiszen most is voltak ér-
tékes programok, amikre kevesen látogattak el. 

T. D.

Értékeltek a civilek Jazzaland másodszor  
Jövő hétvégén tartják meg községünkben a második Jazzaland fesz-

tivált. A tavalyi fesztivál sikerén felbuzdulva a szervezők úgy határoztak, 
hogy idén is megszervezik. A háromnapos rendezvény programjában 
számos érdekesnek ígérkező esemény kapott helyet, amely nemcsak a 
jazz szerelmeseinek nyújt majd kikapcsolódási lehetőséget. 

Ezúttal a legnevesebb hazai dzsesszelőadók látogatnak el községünk-
be a fesztivál ideje alatt. A rendezvényt ez alkalommal is az Urbanikult 
civil szervezet és Vinko Mihajlović, a montenegrói jazzfesztivál megál-
modója szervezi.

Kabács Szilviát, a civil szervezet elnökét kértük arra, hogy ismer-
tesse olvasóinkkal a részleteket.

 – Augusztus 19-e és 21-e között tartjuk meg a rendezvényt 
Temerinben, a fő események színhelye ez alkalommal a művelődési 
központ udvara és a tájház lesz. Mindhárom nap a Lukijan Mušicki Mű-
velődési Központ udvarában kezdődnek a koncertek. 

Pénteken, 19-én délután ötórai kezdettel az ArsAmAtoria akusztikus 
duó indítja a koncertek sorozatát, akiket este nyolc órától Nada Pavlović 
és zenekara követ a színpadon, este fél tíztől pedig Lena Kovačević kon-
certjét élvezheti a közönség. Utána a tájház udvarán este tizenegy órakor 
a The Baswing zenekar nyűgözi le a közönséget. Második nap, szomba-
ton ugyancsak a művelődési központ udvarán kezdődnek a programok. 
Délután ötkor Roli és Anja akusztikus kettőse mutatkozik be, majd a 
folytatásban, nyolcórai kezdettel a Vajdasági Blues Band koncertezik, 
este fél tíztől pedig Bojana Stamenov blues együttese lép fel.

 Szombaton este tizenegy órától a tájházban a belgrádi Jazz Quartett 
koncertjét élvezhetik a zene szerelmesei. Vasárnap este a művelődési 
központ udvarán meglepetésbulival készülünk az érdeklődők számára, 
ahol úgyszintén fergeteges hangulat ígérkezik. Nyereményjáték is lesz, 
amelyen a megvásárolt belépőjegyekkel vehetnek részt a látogatók. A 
résztvevőkre értékes nyeremények várnak. Bízunk benne, hogy idén is 
sikeres és színes fesztivállal kedveskedhetünk a temerinieknek – mondta 
el Kabács Szilvia szervező.

A művelődési központban tartandó koncertekre 700 dináros áron 
vásárolhatnak belépőt az érdeklődők, a tájházban sorra kerülő koncer-
tekre pedig 300 dinárba kerülnek majd a jegyek.

T. D.

A Kertbarátkör hírei

BehAjtjáK A tv-előfIzetéSt Az újvidéki Prosperitet 
Fogyasztóvédelmi Egyesületnél több polgár is jelezte, hogy végrehajtóval 
próbálják meg behajtani rajtuk a tévéelőfietés-tartozást, ami havi mint-
egy 300 dinár. Hozzáteszik, sok polgár azt hiszi, hogy egyszerűen nem 
kell kifizetnie ezt a tételt, s az vezérli őket, hogy „úgysem tehet az állam 
semmit”. Azonban az áramszolgáltató nem külön tételként kezeli azt az 
összeget, ezért amennyiben nem fizeti ki a tv-adót, olyan, mintha bizo-
nyos számú kilowatt-órát nem törlesztett volna. 
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Csernyák Renáta és Pásztor Filip

Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap a nagymise keretében a keresztség szentségében 
részesült Dárió és Heidi ikertestvérek, Csorba Roland és 
Dujmovics Anna gyermekei, valamint Patrik, Horváth Norbert 
és Varnyú Krisztina fia.

eSKÜvőI hIrdetéS: tóth Attila (Bogdán Zoltán és Tóth Natália fia 
Moholról) és Balogh hargita (Balogh Tibor és Mészáros Erika lánya) 
aug. 13-án, szombaton 17 órakor ünnepélyes keretek között házas-
ságot kötnek a plébániatemplomban.

(Plébánia)

Egy tanulmány szerint

temerIn, mInt élhető telepÜléS?
Egy a közelmúltban nyilvánosságra hozott elemzés szerint tavaly 

csaknem 135 ezren költöztek el a sajátukból egy másik városba, 
településre. A Biznis i finansije szaklap adatai arról tanúskodnak, 
hogy zömében a 25 és a 34 év közöttiek ragadnak bőröndöt a jobb 
élet reményében. Vajdaságban Újvidék és Pancsova után Temerin a 
harmadik helyen szerepel a fiatalok számára kiváló lehetőségeket 
nyújtó városok között. Igaz lenne ez? Vajon a helyi fiatalok is ilyen-
nek látják településünket? Megkérdeztük: 

G. I: – Szeretek temerinben élni, hiszen szinte min-
den van itt, helyben. medence, gyógyvíz, amiben kelleme-
sen megmártózhatunk. több olyan üzlet is működik, ahol 
szinte mindent megtalálunk, amire szükségünk van, legyen 
szó akár ruházatról vagy lakberendezési cikkekről. mindez 
viszonylag közel helyezkedik el egymáshoz, kedvező áron 
kínálják áruikat, így nem meglepő, hogy más településekről 
is sokan ide járnak vásárolni. Kávézókból sincs hiány, emel-
lett bulikat szerveznek a fiatalabb és az idősebb generáció 
számára is, de ha nyugodtabb kikapcsolódásra vágyunk, 
színházba, moziba is lehetőségünk van eljárni. 

M. Z: – Aki ezt a kimutatást összeállította, aligha Temerinben él. 
Semmi nem változott évek óta, kivéve azt, hogy épülnek a tömbhá-
zak. Az persze érdekes, hogy mire fogják csatlakoztatni a szenny-
vizet, de majd ezt is megoldják... Nincs mozi, nincs színház, a 
medencekomplexum pedig 30 éve változatlanul ugyanolyan. Pe-
dig gyógyvíz van, csak nincs kihasználva. Park is van, oda ültettek 
pár bokrot és lekaszálták a térdig érő csalánt. Kastély is van, ott 
fog összedőlni, mállik a vakolata. Nem tudom, milyen lehetőség-
re gondoltak a kedves kutatók, hiszen még rendes ivóvize sincs 
a településnek.

v. B: – nem igazán gondolkodtam azon, hogy vajon tele-
pülésünk megadja-e mindazt, amire egy fiatalnak szüksége 
van. nem panaszkodom, kihasználom az itteni lehetősége-
ket. Ami itt nem érhető el, azt Újvidéken próbálom elintéz-
ni. munkahely szempontjából is hasonló a véleményem, a 
város közelsége miatt szerencsés helyzetben vagyunk, nem 
kell feltétlenül itt munkába állnunk. ezen véleményem ter-
mészetesen még megváltozhat a jövőben, de ha innen egy-
szer elmegyek, azt hiszem, hogy másik hazai város helyett 
inkább külföldre fog vinni az utam. ácsi

A temerini Lukijan Mušicki Középiskolában augusztus utolsó napja-
iban szervezik meg a harmadik iratkozási kört, így a diákok még jelent-
kezhetnek azokra a szakokra, amelyeken nem telt be a létszám. A helyi 
iskolában ez többnyire a hároméves tagozatokra vonatkozik, a leendő 
középiskolások tanulhatnak hegesztőnek, lakatosnak, bútorkészítőnek, 
fémfeldolgozónak, tűzvédelmi technikusnak vagy fodrásznak. Ugyancsak a 
harmadik körben van még szabad hely a magyar nyelvű tűzvédelmi tech-
nikusi szakon is, ismertette Tatjana Veljković, az intézmény igazgatója. 

Hozzátette, idén harminccal több diák iratkozott a temerini kö-
zépiskolába, összesen pedig 130 tanuló folytatja ott tanulmányait. 
Az igazgatónő a helyi iskola előnyeiről szólva elmondta, ily módon a 
diákoknak nem kell feleslegesen utazniuk, továbbtanulásuk pedig ke-
vesebb költséggel jár. Mint fogalmazott, folyamatosan követik az igénye-
ket, ezért idén egy új szakot indítottak be. A számítástechnikai irányzat 
olyannyira népszerű volt, hogy nagyon hamar be is telt a meghirdetett 
létszám. A Lukijan Mušicki Középiskolában tanuló diákok nyolcvan szá-
zaléka temerini, de többen járnak oda Óbecséről, Újvidékről, Kátyról, 
Bácsföldvárról és Szenttamásról is.

még van hely a 
középiskolában
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Dübörgő vasparipák özönlötték el településünk utcáit az elmúlt 
hét végén. A Patriots Motoros Klub idén immár tizennegyedik alka-
lommal szervezte meg a Nemzetközi Motoros Találkozót, és a siker 
most sem maradt el. A környező országokból is sokan ültek fel 
kétkerekű járgányaikra és látogattak el Temerinbe, a térség egyik 
legnagyobb találkozójára. 

Lapunk munkatársa pénteken délután járt a vásártéren, ahol 
vidám és szívélyes társaság fogadta. Már javában tartottak az elő-
készületek az aznap esti koncertekre. Pénteken este a Divlje Jagode 
és a Bijelo Dugme együttesek egykori énekese, Alen Islamović 
fűtötte fel a hangulatot a vásártéren. A sztárvendég már a kora dél-
utáni órákban megérkezett a helyszínre. Mint mondta, legutóbb tíz 
évvel ezelőtt járt Temerinben, akkor is a motoros klub meghívásá-
nak tett eleget.

– Lenyűgözött a szervezés, és a vendéglátás legutóbbi látogatá-
somkor is, ezért örömmel fogadtam el az újbóli meghívást. Számos 
hasonló rendezvényen léptem fel már, de ez a motoros találkozó 
a régió egyik legrangosabb és legtömegesebb eseménye. Fontos 
kihangsúlyoznom a szervezők odafigyelését, ugyanis minden lehe-

Kétkerekűek hada
Több motoros vendég elragadtatással 

beszélt a rendezvényről

A motorosok felvonulása ezúttal is látványos volt
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Az idei évben érzékelt csapadékhiány által előidézett szárazság 
komoly károkat okozott a mezőgazdasági termelésben egész Vajdaság 
területén. Az eddig tapasztaltak alapján Észak-Vajdaság területén az 
őszi kalászosokból bő fél termést takaríthatnak be a gazdálkodók. Az 
olajrepce hozama hasonló, a szója és a tavaszi kapásnövények eseté-
ben pedig néhol teljes terméskiesésről beszélhetünk.

A gabonaföldeken tapasztalt aszály lehetetlen helyzetbe hozta az 
állattenyésztőket is, hiszen a szükséges takarmányt nehezen tudják 
biztosítani a jószágok részére. A teljes mezőgazdasági termelési ver-
tikum nehéz helyzetbe került, és ezért fogalmazta meg a kéréseit a 
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a tartományi és a köztársasági 
hatalmi szervekneka:

1. Kérjük a Szerb Kormányt, hogy Vajdaságot nyilvánítsa aszállyal 
sújtott területté. 2. Tegye lehetővé az őszi vetés megkezdése előtt az 
újratermelési anyagoknak a támogatását hektáronkénti 100 eurós 
értékben, szeptember 30-i kifizetési határidővel. 3. Minden gazdaság 
számára biztosítson 100 liter ingyenes dízel üzemanyagot. 4. A be-
jegyzett mezőgazdasági termelőket idén mentesítsék a vízlecsapolási 
illeték kifizetése alól. 5. Az állami földek bérleti díját csökkentsék 
30 százalékkal, vagy egy évvel halasszák el a bérleti díjak befizetésé-
nek határidejét. 6. A mezőgazdasági termeléssel foglalkozók részére 
jóváhagyott banki kölcsönök, vagy más tartományi, köztársasági ala-
pok által jóváhagyott kölcsönök visszafizetését függesszék fel 2023. 
december 31-ig.

Ha a termelők nem kapnak segítséget, akkor kérdésessé válnak 
az őszi beruházások, és az állattenyésztés további sorsa, aminek nem-
csak az idei, hanem az elkövetkezendő években is komoly hatása lesz 
az ország gazdasági fejlődésére. Aláírásgyűjtésünkkel szeretnénk a 
mezőgazdasági termelők segélykiáltását eljuttatni a szerbiai és a vaj-
dasági kormányhoz, bízva abban, hogy lehetőséget találnak a petíci-
óban foglalt kérések teljesítésére. Felkérünk minden mezőgazdasági 
termelőt, és a velük együttérző valamennyi szerbiai állampolgárt, 
hogy a vajdasági falugazdász hálózat munkatársainál aláírásukkal 
járuljanak hozzá ezen kezdeményezés sikeréhez. Az aláírásgyűjtés 
augusztus 15-ig tart.

A felhívást nagy miklós, a vASz elnöke írta alá

Korlátozták a kenyér árát
A Szerb Köztársaság kormánya csütörtöki ülésén elfogadta a 

T–500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és értéke-
sítéséről szóló rendeletet. Az új rendeletet a lakosság életszínvo-
nalának további védelme érdekében fogadták el, szem előtt tart-
va, hogy a piac még nem stabilizálódott, közölte a kereskedelmi 
minisztérium.

A rendelet szabályozza a kötelező kenyérgyártást és -forgal-
mazást, az árrés maximális mértékét, valamint a fizetési feltéte-
leket a kenyérgyártással foglalkozó gazdasági alanyok számára. 
Az új rendelet a T–500-as lisztből készült kenyér kiskereskedelmi 
árát 53,50 dinárra korlátozza, míg a maximális termelői árat 45,88 
dinárra.

Ezen kívül a rendelet korlátozza az összes többi kenyérfajtára 
vonatkozó teljes árrést is. A szerb kormány elfogadta továbbá a 
pellet árának korlátozásáról szóló rendeletet, eszerint a pellet ma-
ximális kiskereskedelmi ára nem haladhatja meg a 38 ezer dinárt 
tonnánként, bármekkora kiszerelésről is legyen szó.

A rendelet a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő 
napon lép hatályba, és 90 napig érvényes. A kormány ideiglenesen, 
hat hónapig korlátozta, illetve betiltotta az egyes alapvető jelentő-
ségűnek minősített fafajták kivitelét. A kiviteli tilalom a biomassza 
alapú szilárd tüzelőanyag előállítására szolgáló egyes fafajtákra 
vonatkozik. (Kurir)

nyilvánítsák vajdaságot 
aszálysújtotta területté

A múlt héten gyűjtötték össze Zentán a Magyarok Kenyere programba 
felajánlott búzaadományokat. Idén is egész Vajdaság területéről érkeztek 
felajánlások a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. 
Összesen 17 tonna búzát gyűjtöttek össze a Vajdasági Agráregyesületek 
Szövetségének székháza előtt. A jótékonysági akcióban a temeriniek is 
részt vettek. A Kertbarátkör tagsága szállította el a helyi termelők felaján-
lását, a mintegy 752 kilogram búzát. A vajdasági gazdák által adomá-
nyozott búzából egy zsáknyit Magyarországra visznek, az augusztus 5-i 
Kárpát-medencei összeöntés ünnepére. A többi gabonát lisztre cserélik, 
és a gyermekotthonoknak, a nagycsaládos egyesületeknek, valamint a 
rászoruló családoknak fogják szétosztani.

temerini búza 
a magyarok Kenyerében
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Ne is tagadjuk: a vá rosi ember mindig 
is szívesen ment falura – és nem csak a jó 
levegő miatt. Ezt én nyugodtan állíthatom, 
hiszen a régi szép időkben tí zen felül volt a 
vidéki nagybá csijaim és nagynénéim száma. 
És ráadásul valamennyien egy faluban éltek! 
Ha ellátogattunk hozzájuk, akkor általában 
két szer reggeliztünk, háromszor ebédeltünk 
és négyszer vacso ráztunk, hogy senkit meg 
ne sértsünk. No, és természetesen a bú-
csúzkodás! Rendre elkaptak egy véletlenül 
arra kószáló ba romfit, sebtében összeszed-
tek 40–50 tojást, a szalonnát meg ők úgysem 
eszik már... Ez az istenadta szép szokás ak-
kor sem veszett ki, amikor megjelentek az 
első mélyhűtők, a hűtőládák. Mi több, nem 
kel lett a baromfit kergetni az ud varban, ha-
nem egyszerűen csak felnyitották a tiszta-
szobában elhelyezett hűtőládát, és máris 
pakolták ki a zuzmarás nejlontasakokat. 

Mi pedig nem győz tük a kocsiba rakni és 
megkö szönni, noha általában sem mi, sem 
nagynénéim nem tudták, miről van szó. A 
hófehérre fa gyott zacskókból nem lehetett 
kinézni, hogy mi van bennük. Csirke, liba, 
karaj vagy leves nek való? Később emiatt 
néha kellemetlen helyzetbe is kerül tünk, mert 
ha vendégeket hív tunk sült karajra, akkor a 
ki olvasztott zacskóról az utolsó pillanatban 
kiderült, hogy csir keaprólék van benne! 

Haladó szellemű, megboldo gult kereszt-
anyám volt az első a faluban, aki megoldot-
ta ezt a kellemetlen ügyet. Tintaceruzá val 

ráírta egy papírra, hogy mit tett a zacskó-
ba és egy madzag gal rákötötte. Nem volt 
tehát félreértés. Csak akkor, ha a cé dula 
leesett. Egy dolgot azonban még kereszt-
anyám sem tudott megoldani: azt, hogy 
amit keresett, az rendszerint mindig a hű-
tőláda alján volt. 

Mindezt pedig azért mondom el, hogy 
mégegyszer felidézzem azokat a kedves, 
találó és tö mör szövegeket, melyeket ke
resztanyám a fagyasztóba kerü lő zacskók-
ra kötött.

Szerintem ez volt a mélyhűtők 
szépirodal ma, amelyből hál’ istennek én 
is valamit magamévá tettem. Az egyik cé-
duláról például ezt olvastam le: NYÚL OSZT 
BAK. A másikon meg az állt, hogy: CSIR-
KE ÖSSZEVISSZA. Az az, csirkeaprólék. 
Az egyik nagy nejlonzacskón úgyszintén 
cédu la a következő szöveggel: ÜRES! És 
valóban üres volt.

Vidáman olvastuk azt a cédulát is, 
mely re keresztanyám ezt írta rá: KACSA 
PECSE. Mármint ka csapecsenye – csak 
nem fért rá az egész szöveg. Találó felira-
tainak egyik gyöngyszeme az volt, amikor 
a húgomnak szánt fagyasztott li ba zacskó-
jának cédulájára ezt írta: MATILD LIBA! És 
mit gondolnak, mit írt arra a cédu lára, amit 
arra a zacskóra tett, amelyikben a nekem 
szánt ser téshúst fagyasztotta le kereszt
anyám? Szó szerint ezt: NANDI DISZNÓ.

NAGY Nándor

Mélyhűtős emlékek
A Vajdasági Magyar Digitális Archívum (Vamadia) oldalain immár digitálisan is 

visszakereshető és olvasható számos vajdasági sajtótermék, régi fényképfelvételek 
nézhetők és hangos dokumentumok hallgathatók meg. Az oldalt érdemes felkeresni. 
Ott tallózva találtuk a többi között az Újvidéki Rádió volt munkatársának alábbi írását, 
amit most kedvcsinálóként tovább adunk.  

Ifjúsági etno tábor
Helyszín: a Sárga-tanya

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (VMIK) 2022. 
augusztus 11–14 között, a temerini Sárga-tanyán szervezi 
meg a XIX. Ifjúsági Etno Tábort. Támogatóinknak köszön-
hetően táborunk ingyenes, ahol a következő mestersége-
ket elevenítjük fel: csuhéfonás, bőrékszerkészítés, gyer-
tyaöntés, agyagozás, gyöngyfűzés, üvegfestés, nemezelés, 
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).

tőséget megadnak a színvonalas fellépésre és a szórakozni vágyók-
nak. A koncertjeimet egyfajta önéletrajznak tekintem, amelyeken a 
karrierem legjelentősebb slágereit vonultatom fel. Így van ez ma is 
– hangsúlyozta a sztárvendég. 

Sok motoros pénteken délután vert sátrat a vásártér árnyékosabb 
területein. Ekkor szólaltattuk meg Strasser Csabát, aki immár tíz 
éve jár vissza minden évben a temerini motoros találkozóra. 

– Temerin a világ közepe, és engem magával ragadott a hangu-
lat, ami itt fogadja az embert. A klub tagsága és a helyiek vendég-
szeretete, segítőkészsége egyedülálló, amit élvezet megtapasztalni. 
Nemcsak itt a vásártéren, hanem kint városban is nagyon kedvesek 
az emberek. Otthon, Magyarországon sajnos nincs ilyen eseményre 
példa. Ekkora összefogást, ekkora szivélyességet csak itt tapasztalhat 
az ember. Ezt otthon is mindig elmondom a motoros barátaimnak, 
akik úgyszintén szívesen jönnek Temerinbe – mondta el a motoros 
találkozó egyik törzsvendége. 

A XIV. Nemzetközi Motoros Találkozón itt volt Szűcs nándor, 
a jánoshalmi Árpád Népe Motoros Klub elnöke is, aki először vett 
részt az eseményen.

 – Többször találkoztunk már a temeriniekkel más rendezvé-

nyeken, de most először sikerült összehoznunk, hogy ellátogassunk 
a találkozóra. Fontos ez számunkra már csak azért is, mert a két 
testvértelepülés hosszú évek óta szoros barátságot ápol. Azt szeret-
nénk, ha ez a barátság és együttműködés a motoros klubok között 
is létrejönne. Ezek a rendezvények kiváló lehetőséget nyújtanak a 
barátságok kialakítására és a kapcsolattartásra is. Nagyon jól érezzük 
magunkat Temerinben, és nagy szeretettel érkeztünk ide – fejtette 
ki a jánoshalmi motoros klub elnöke.

A vásártér környékén élőknek is van véleményük az éjszaka és 
nappal is hallatszódott durrogásokról, túráztatásokról, decibelek-
ről és az életveszélyes gyorshajtásokról (tisztelet a kivételnek), de 
nem szeretnének ünneprontók lenni – és véleményüket megtartják 
maguknak. 

A XIV. Nemzetközi Motoros Találkozó egyik legjelentősebb moz-
zanata most is a motoros felvonulás volt, amit szombaton délután 
tekinthettek meg a szemlélők. A felvonulás után különböző motoros 
játékok, versenyek és programok zajlottak a vásártéren, este pedig 
a Yu Grupa együttes koncertjével koronázták meg az eseményt. 

T. D.

hAlálrA Gázolt eGy férfIt A SoKo – A Soko sze-
mélyvonat halálra gázolt egy férfit hétfőn délelőtt a zimonyi 
megálló közelében, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktú-
ra vállalat. A 37 éves férfi a baleset időpontjában a vasúton 
vagy annak közelében tartózkodott, olyan helyen, ahol ti-
los átkelni a síneken. Az illetőt a Soko személyvonat ütötte 
el, amely Újvidék irányából Belgrád központja felé haladt. 
A nyomozás folyik. (FoNet)
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BIBLIAI KATASZTRóFáKAT MEGIDé-
Ző szárazság pusztít szerte az északi 

féltekén, de mintha ez nem volna önagában is 
vészjósló és félelmetes, egyre több hír érkezik 
korábban elképzelhetetlen méretű erdőtüzekről 
a világ más tájairól is. Égnek a karszti erdők 
is Montenegrótól Szlovéniáig. Forró nyári me-
legekben a felelőtlenül eldobott üvegcserép is 
okozhat tüzet a száraz fűben, avarban, a meg-
gondolatlanul pecsenyéjüket sütögető turistákról 
nem is beszélve. És hát időnként pszichiátriai 
kezelést igénylő piromániás gyújtogatók is fel
feltünedeznek itt meg ott. A különféle, titkos ka-
tonapolitikai megrendelésekből végrehajtott di-
verziókról, amelyek tényleges okairól leginkább 
csak évek vagy évtizedek múlva derül fény, ha 
egyáltalán bármi is kiderül, most ne essék szó. 
Pedig én is egy katonatörténetet szeretnék el-
mondani, de olyat, aminek ma már valószínűleg 
csak a számomra van jelentősége.

ÚGY ESETT, HoGY a páncélosoknál 
szolgáltam le az egy év katonaidőt egy 

Ljubljanaközeli laktanyában a hetvenes évek 
derekán.  A zászlóaljunk, akárcsak az egész 
brigád, amelyhez tartoztunk, egy Olaszország 
felőli esetleges támadást lett volna hivatott 
visszaverni. A harckészültségünk szinten tartá-
sa végett évente két átfogó hadgyakorlatra ke-
rült sor, egy kora tavaszira, és egy nyár végire. 
Mindkét alkalommal több hétre a cseppkőbar-
langjáról világhírű Postojna fölötti karsztvidék 
fenyőerdőkkel övezett nagy kiterjedésű gya-
korlótereinek közelében ütöttünk sátortábort.  
A kora tavaszi, de inkább téli gyakorlat volt 
a mostohább, sátrainkban szalmán aludtunk 
– legbelül a tizedesek, őrvezetők – a bejárat 
mellett, mert az évszak fagyos lehelete is ott 
bújt be, albánok, magyarok, vagy más kegy-
vesztettek – már akit a tizedes oda kijelölt. 

A nyár végi nagy hadgyakorlatunk tulajdon-
képpen átcsúszott szeptemberre, de a karszt 
még ekkor is ontotta magából a forróságot. 
Most nem kellett, mert nem is lehetett hóval 
mosakodni és borotválkozni, pedig nem bán-
tuk volna. Nekem különben is elegem volt az 
egészből, a parancsokat csak ímmelámmal 
teljesítettem, pedig egyébként fegyelmezett 
katona voltam. Sőt, amikor az egyik hadnagy 
néhányunkkal fehérre akarta meszeltetni a sá-
tortábort szegélyező fehér mészköveket – mert 
állítólag a közkatona, ha nem csinál semmit, 
akkor abból csak zűr támad –, én bizony meg-
tagadtam a parancsot a szerb katonanyelvben 
akkoriban, s tán még ma is elég egyértelmű 
„dva”-t kiáltva és ujjaimmal mutatva is a felet-
tesem felé. Sértett tiszti önérzetében először 
hosszabb áristomra ítélt, de miután megtudta, 
hogy tíz nap múlva kell leszerelnem, megke-
gyelmezett.

Innentől kezdve nem nagyon háborgattak, 
főleg csellengtem a tábor környékén, mogyorót 
vagy szedret gyűjtöttem és a szinte karnyújtás-
nyira járó felhőket bámultam a hegyoldal hű-
vöséből. Ebédelni sem igen jártam, a honvágy 
nem a legjobb szakács.

Talán, hogy utolsó napjaim neurotikus unal-
mán enyhítsen, a századparancsnok parancsá-
ra az ő személyes kíséretében a tankunkkal 
kivonultunk egy távolabbi, a tisztikar számára 
fenntartott lőtérre.  A céltáblákat egy arra ki-
szemelt gyalogos alakulat már felszerelte. Lőni 
minden tisztnek a mi páncélosunk kupolájára 
felszerelt 20 milliméteres lengyel gyártmányú 
légelhárító géppuskával kellett. Lövedékei be-
illettek kisebb kaliberű gránátnak is. Mi, közka-
tonák már jól ismertük ezt a fegyvert, szerettük, 
hogy könnyen és gyorsan szét lehetett szedni 
és össze lehetett rakni, és éjszakai gyakorlaton 
rendkívül attraktívan világítottak a támadó re-
pülőkre kilőtt golyók.  A tiszti lövészeten aztán 
a bajt éppen ezek okozták.  Először csupán 
arra lettünk figyelmesek, hogy a lőtér mögötti 
lankasűrű fenyőbozótjából két karcsú füstcsík 
kígyózik a délelőtti azúrkék ég felé.  A követ-
kező sorozatnál, mely jócskán célt tévesztett, 
istenigazából elkezdett füstölni a domboldali 
erdő.  Aki kezétlábát mozgatni tudta, az ezre-
destől a közlegényig, az futólépésben mind a 
tüzet oltani indult, még parancsot sem kellett 
kiadni. Megragadtam én is egy katonaásót, ezt 
a világ legalkalmatlanabb szerszámát. És csé-
peltük az égő bokrokat, cserjéket, ki mivel érte. 
Csakhogy közben azon kaptuk magunkat, hogy 
immár körülöttünk is lángol minden, a gyanta-
szagú füsttől látni már szinte semmit nem lehet, 
azt sem, hogy merre kellene menekülni. Ez volt 
az a pillanat, amikor az ember ijedtében már 
megijedni sem képes.

ÉS EKKoR, mint valami hatásvadász, 
happy endre kihegyezett filmjelenetben, 

a gomolygó füstből kibontakozott egy gumikere-
kű lövész páncélautó, a sofőr meg kiszólt belőle 
– magyarul: „No, ugorj föl, komám!” Pejaković 
Zdenko volt, a horvát származású temerini mé-
zeskalácsos és gyertyaöntő mester, Pejaković 
Vinko fia, aki ugyanabban a kaszárnyában szol-
gált, mint én, és akinek az alakulatát a táborból 
a hatalmas füstöt látva azonnal a mentésünkre 
küldték. Nekik köszönhetően nem égett benn 
senki. Az erdőt másnapra sikerült eloltani a 
postojnai és a környékbeli tűzoltóknak. 

Máig sem tudom, ki lehetett az a szamár, 
aki egy fenyőerdő lőtávolában, ráadásul száraz-
ság idején, világító golyókkal akarta levizsgáz-
tatni a tisztikart, de hogy igen fényesen sikerült 
neki, az biztos.

CSoRBA Béla

Égnek a karszti erdők

– Színészcsaládba születtem, így édesapám 
számára nem volt kérdés, hogy nekem is ezt az 
életformát kell folytatnom. Hiába ellenkeztem, 
azt mondta: – Márpedig, lányom, neked ott a 
helyed a színházban. Gyerekként mindenkinek 
segítenie kellett otthon a szüleinek, hát tőlem 
ilyen módon várták a segítséget. Ettől függetle-
nül imádtam az éneket, a táncot, a színházat, 
a kacajt és a jókedvet. Még ma is emlékszem 
arra, hogy milyen érzések kavarogtak bennem 
akkor, amikor egy-egy előadás után a közönség 
véget nem érő tapssal jutalmazta a munkán-
kat. Nekem ennél több nem is kellett. Aktívab-
ban az általános iskolában kezdtem el szere-
pelni édesapám mellett, az őáltala rendezett 
darabokban, majd később a középiskolában 
is színészkedtem. Előfordult, hogy a szakmai 
gyakorlatok napján nem engedtek el próbára, 
ezért nem egyszer a papának kellett kikérnie a 
mesternél. Az iskolatársaim többször csúfoltak 
azzal, hogy színésznő vagyok, de én ezt inkább 
bóknak vettem.

Rengeteg előadásában szerepeltem, az egyik 
legsikeresebb a Palicsi nyár volt, amit ugyancsak 
édesapám rendezett. Ez egy rendkívül vidám, 
táncos, zenés előadás volt, emlékszem, hogy a 
Samu Tibi volt a partnerem. A darabbal fellép-
tünk a magyarkanizsai szemlén. A zsűri egyik 
tagja Szabó István filmrendező volt, akit akkor 
még nem ismertem. Ott a színpadon díjat kap-
tam az alakításomért, egy Andruskó festmény 
volt az ajándék. Miután lezajlott a szemle, édes-
apám egy levelet kapott, amelyben azt kérdezték 
tőle, hajlandó lennék-e én a Szabadkai Színház 
keretében felmenni Pestre, a színakadémiára. 
Napokig törtem a fejem, hogy mitévő legyek. 
Akkor fejeztem be a középiskolát, a szakmám 
címfestő volt, amit a színészethez hasonlóan na-
gyon szerettem már akkor is. Rengeteget mér-
legeltem, majd amikor az életben felbukkant 
az a fiú, aki ma már a férjem, tudtam, hogy 
mit kell tennem. Noha édesapám ragaszkodott 
ahhoz, hogy tanuljam ki a színészetet, a sze-
relem erősebb volt a józan észnél. Ettől füg-

Szabó Klára a Kíntornász c. darabban
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Szívvel-lélekkel a színpadon

Színészcsaládban nőtt fel, édesanyja, etelka színpadon játszott, édesapja elő-
adásokat rendezett, nővére táncolt, így már nagyon korán, egészen kicsi korában 
beszippantotta a színház semmihez sem hasonítható, bohémságot árasztó illatát. 
Szinte második otthona volt, ami később sem változott, hiszen édesapja unszolásá-
ra általános iskolás éveitől kezdve ő is bekapcsolódott a helyi művelődési életbe. 
Közel 15 darabban játszott, sikert sikerre halmozott, ám a középiskola után egy időre 
szakított a színészettel... egészen mostanáig. néhány évvel ezelőtt ugyanis újra vissza-
tért a „világot jelentő deszkára”, és azt vallja, addig ott is marad, amíg az egészsége 
ezt megengedi. Színpadi megjelenése egyedi, a mosolyon túl, jóízű kacajt varázsol 
a közönség arcára, emlékezzünk csak vissza Kató néni megformálására. A jáccunk 
trupp fiatalokat és idősebbeket tömörítő lelkes csapatának tagjaként szorgalmasan 
tanulgatja a neki szánt szövegeket, de olykor még főzés közben is a szerepen dolgozik. 
A múltról, édesapjáról, az élete alakulásáról és a jelenről beszélgettünk vele.
getlenül soha sem bántam meg a döntésem. 
Miután elutasítottam a felkérést, még egyszer 
megkérték apámat, hogy beszéljen rá, de hajt-
hatatlan voltam a kérdésben. Láttam, hogy mi-
vel jár ez az életforma, hivatás. A szüleim soha 
sem voltak otthon, folyton a nagymama vigyázott 
ránk. Apukám már délután elment otthonról, 
soha sem tudtuk, hogy mikor jön meg. Ez ért-
hető, hiszen amikor egy-egy próba, előadás van, 
a családot otthon kell hagyni. Noha imádtam a 
színházat, vállalni mindazt, amivel jár, mégsem 
mertem. Úgy gondoltam, hogy maradok a szí-
neknél, mégpedig a festészetnél.

• ekkor kezdett el címfestőként dol-
gozni az újvidéki deS-ben. 

– Miután férjhez mentem és gyermekünk 
született, felvettek a süketnémákat foglalkoz-
tató DES vállalatba Újvidéken, ahol nyugdíjba 
vonulásig maradtam. A cégben több osztály 
működött: reklámcímfestő-osztály, de voltak 
szabók, fémmunkások és szobafestők is. Ebbe 
az életvitelbe már nem illett bele a színészet, 
még akkor sem, ha édesapám haragudott rám 
emiatt. Neki a színház volt a mindene, ezért ra-
gaszkodott ilyen makacsul ahhoz, hogy a család 
minden tagját abba bevonja. 

Leánykoromban is volt néhány kellemet-
len helyzet ebből kifolyólag. Csakúgy, mint a 
fiatalok többsége, én is szerettem volna elmen-
ni szórakozni, moziba a társasággal, de édes-
apám nagyon féltett. Mindig ő vitt el a próbákra 
motorkerékpárral. Megtörtént, hogy szóltam 
neki: – Apus, jó film van a moziban, elmen-
nék. Mire ő:

 – Semmi baj, kislányom, majd elmegyek 
veled. 

Ebben a tekintetben szigorú volt. Volt olyan 
eset is, hogy 11 órakor, miután véget ért a pró-
ba, szóltam neki, hogy én már hazamennék. 
De ő csak erősködött, hogy várjam meg, hogy 
együtt induljunk. Sokszor szégyelltem, hogy az 
apám kísérget még 18 évesen is.

Nem volt neki színészi végzettsége, csak egy 
rendezői tanfolyama, de azt pontosan érezte, 
hogy mi kell a közönségnek. En-
nek köszönhető az, hogy édes-
apám idejében, Temerinben vi-
rágzott az amatőr színjátszás. 

• miután nyugdíjba vo-
nult, ismét visszakanyaro-
dott a színházhoz. 

– Jubileumot ünnepeltek a 
színházban, és felhívtak, hogy 
vegyek át egy oklevelet az idő-
sebb amatőrök nevében. Az ese-
mény után volt egy kis társalgás, 
ahol egyebek mellett szóba ke-
rült az is, hogy miért nem ját-
szom már. Viccesen megjegyeztem, hogy azért, 
mert nem hívtok. Innentől kezdve már nem volt 
akadálya annak, hogy újra részt vegyek a helyi 
színjátszásban. Őszinte leszek: már nagyon hi-
ányzott a színház, másrészt nyugdíjas voltam, így 
az időm is megengedte ezt a plusz tevékenységet. 
2016 óta tehát ismét színpadon vagyok. Szóltak, 
hogy felújítanák a Tűvétevőket, és nincs fősze-
replő, elvállalnám-e. Mindössze egy hónapom 
volt megtanulni a szöveget, amiből bőségesen 
akadt. Úgy magoltam be, hogy fennhangon olvas-
tam miközben főztem. Jánoshalmára is elvittük 
a darabot, olyannyira sikeres lett, hogy a közön-
ség állva tapsolt. Később Kató nénit játszottam, 

de az ezt követő elő-
adások mindegyikében 
volt szerepem. Imádom 
a humort, a vidám da-
rabokat. Őszintén: ez 
a kedvenc műfajom. 
Fiatalabb koromban is 
zömében ilyen előadá-

• hogyan látja a helyi amatőr szín-
játszás jelenlegi helyzetét és jövőjét? 

– Azt gondolom, hogy akinek egy kicsit 
is, de fekszik a színjátszás, ráadásul még 
szereti is, annak menni fog, hiszen az ama-
tőrizmus csak így működhet. Szerencsére, 
most itt van velünk László Sándor, aki elma-
gyarázza, hogy mit hogyan kell tenni. Ren-
geteget tanultam tőle, de hiszem azt, hogy 
a társaság többi tagja is így van ezzel. Igaz, 
hogy szigorú, de a siker érdekében nem 
lehet mézesmázos a csapattal. Nagyon jó 
a hangulat a próbákon, élvezem azt, hogy 
a fiatalokkal együtt játszhatok. Rengeteget 
viccelődünk, nevetünk, egy-egy előadás után 
közösen örülünk a sikernek. A véget nem 
érő vastaps után pedig már azt tervezget-
jük, vajon melyik előadás lesz a következő. 
Imádom a színházat, a színpadot, és addig 
minden bizonnyal részese is leszek, amíg az 
egészségem ezt megengedi. Őszintén bízom 
benne, hogy ez, ami néhány évvel ezelőtt 
elkezdődött, folytatódni fog, hiszen a trupp 
tagjai lelkes fiatalok, akik hozzám hason-
lóan szívüket-lelküket adják a színpadon. 
Szerintem ez a siker kulcsa. 

Jelenet egy vidám darabból, Szabó Klára és Samu 
Tibor énekel

sokban játszottam, azonban volt egy dráma, em-
lékszem, amiben sírnom kellett. Hogy hogyan 
történhetett, nem tudom, de olyannyira átéltem 
a szerepet, hogy valóban folytak a könnyeim a 
színpadon. Arra lettem figyelmes, hogy a közön-
ség és a függöny mögött álló színésztársak is a 
szemeiket törölgetik. Ez nem sokszor fordult 
elő, többnyire a muris előadásokban találom 
fel magam. Ilyen volt a családom is, édesanyám 
is a komikumot szerette. Az egyik kolléganőm 
egyszer meg is jegyezte: – Klárikám, a férjednek 
nem lehet unalmas melletted. 

• ha már a férjét említette, a háttér-
ben ő is részt vesz a darabok kivitele-
zésében.

– Igen, ő a dekoráció kidolgozásába segít 
bele, elsősorban fémmunkával. Címfestő szak-
mámból kifolyólag ötletem nekem is bőven szo-
kott lenni, a Tyúklétrában például megfestettem 
a tetőt. Összegyűjtöttem kartonpapírt, szabtam, 
vágtam, ragasztottam. A szemlén díjat is kaptunk 
erre a díszletre.

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Művelődési és 
Tájékoztatási 
Minisztérium 

Belgrád
Tartományi Művelődési 

és Tájékoztatási Titkárság Újvidék
Önkormányzat 

Temerin
ádám Csilla

Beszélgetés Lakatos Klárával, az amatőr színjátszókat 
egykoron felkaroló Szabó Péter bácsi lányával
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A kánikula ellenére sokan már most a téli 
tűzrevaló beszerzésére gondolnak, leginkább 
azok, akik kemény tüzelővel fűtenek. Legyen 
az központi fűtés, kályhában vagy spraheltben 
való tüzelés. A bizonytalan gázellatás, a földgáz 
árának emelése, a villanyáram drágítása azt 
eredményezte, hogy a a tűzifának, de a szénnek 
az ára is a duplájára emelkedett a tavalyihoz 
viszonyítva. Legalábbis ott, ahol vásárolhatunk 
ezekből a tüzelőfajtákból. Körsétánk alkalmával 
meggyőződtünk, hogy üresen tátong a fatele-
pek tüzelőre fenntartott része. Tavaly ilyenkor 
viszont hegyeket alkottak a különböző tűzifák, 
a szén és kedvünkre válogathattunk belőlük. 
Most meg hiánycikk lett a tüzelő (is).

Legutóbb két héttel ezelőtt foglalkoztunk a 

témával, most folytatjuk. Körsétánkat a Dózsa 
György utcai fatelepen kezdtük. Itt készségesen 
közölték, hogy jelenleg semmilyen tüzelőjük 
nincsen. A fatelep vezetője azonban elmond-
ta, hogy szeptember 1-je után várható a tűzi-
fa behoztala Bosznia–Hercegovinából, az árat 
azonban még megjósolni sem tudják. 

A telepi fatelepen kizárólag tűzifát árusíta-

nak, mégpedig palettás bükkfát 33 centiméter 
hosszúságúra vágva. Az 1,8 köbméteres kisze-
relésű bükkfa 22 500 dinárba kerül. (Tavaly 
ugyanez 13 200 dinár volt). A fuvar 
megoldható helyben, köbméteren-
ként 800 dinárért.

A főutcán, az egykori Csillag ven-
déglő közelében levő magánfatelepen 
csak tűzifát árulnának. Ha lenne, de 
nincs – tudtuk meg a fatelep keres-
kedőjétől. Elmondása szerint jelen-
leg nincs tűzifa, és nem is tudja, mi-
kor lesz. Tavalyi körsétánk során a 
méretes fatömbök hegyekbe rakva 
vártak a vásárlókra. Jelenleg muta-
tóban sincs.

Községünk, de mondhatjuk, hogy 
a környék egyik legjobban ellátott fatelepe a vas-
úti atjáró közvetlen közelében levő fatelep. Hét-
főn, augusztus 8-án délelőtt, éppen ottjártunkkor 
érkezett meg a hatalmas nyergesvontató a Đerdap 
Erdőgazdaságból. A teherautóról éppen akkor 
rakták le a szállítmányt, ami első osztályú bükkfa 
volt. A fatelep vezetője elmondta, hogy egyenesen 
a vevőkhöz szállítják a tűzifát, kívánság 
szerint felvágva és felhasogatva, vagy pe-
dig csak feldarabolva. Óriási a kereslet, 
mondta, hiszen még Újvidékről, de a 
távolabbra eső környező helységekből 
is idejárnak vásárolni. Az első osztályú 
bükkfa köbméterenkénti ára, rakodással 
és fuvarral együtt 12 900 dinár. Tavaly 
ugyanez 6600 dinárba került. A fatele-
pen serényen dolgozó embereket lát-
tunk, amint nyergesvontatóról fát raknak 
le, majd a telepen levő akácfát kisteher-
autóra pakolják, mert egy magánvállalat 
felvásárolta. Szén jelenleg nincsen rak-
táron, de ahogyan azt a fatelep vezetője 

elmondta hamarosan várható egy szállítmány 
érkezése. Ára valószínűleg 20 000 dinár/ton-
na körül fog alakulni. Tavaly a kostolaci szén 
tonnája 9000 dinár volt. A fatelep vezetője azt is 
elmondta, hogy több havi törlesztésre, szerződé-
ses alapon végzik a helyi vállalatok dolgozóinak 
tüzelőellátását is. Ezek a dolgozók elsőbbséget 
élveznek és a listán szereplők közül már majd-
nem mindenki megkapta a tüzelőt.

Körsétánkat a tőszomszédságban levő Bor 

magánfatelepen fejeztük be. Itt a raklapos bükkfát 
vásárolhatunk 1,8 köbméteres kiszerelésben 23 
000 dinárért, valamint vehetünk bükkfa szelezéket 
is két köbméteres kiszerelésben 16 000 dinárért. 
A raktáron maradt még mintegy 2 tonna szén, 
amelynek tonnánkénti ára 18 000 dinár.

ottjártunkkor érkezett elsőosztályú bükkfa a 
Đerdap Erdőgazdaságból a vasúti átjáró közelé-
ben levő fatelepre

Tölgyfa a telepi fatelepen óriászsákokban

Egy vállalkozó az összes akácfát felvásárolta

mivel fűtünk a télen?
A tüzelő ára a tavalyihoz viszonyítva a kétszeresére emelkedett

Körséta a fatelepeken

melyik mennyibe kerül?
Az Energetikai Ügynökség minden évben kiszámolja, hogy meny-

nyibe kerülhet a fűtés a különböző tüzelőanyagokkal. Tavaly télen a 
gázfűtés volt legolcsóbb, egy 60 négyzetméteres lakást 16 órán át 20 
fokra felfűteni 180 napon át átlagosan 42.100 dinárba került. A legtöbb 
pénzt az elektromos kazán vitte el, ami 141.500 dinárba került. (Ahhoz, 
hogy a havi költséget megkapjuk, természetesen vissza kell osztani a 
számokat – a szerk. megj.)

Idén, mint ismert, drasztikusan megdrágultak az energiahordozók. 
A fapellet tonnájának az ára például 380 euróra szökött fel, és ezzel a 
legdrágább fűtőanyag lett: tavaly egy 60 négyzetméteres lakást 71.800 
dinárból fel lehetett vele fűteni, most ehhez 56 százalékkal több pénz, 
azaz 112 ezer dinár kell majd.

Az áram ára időközben nem változott, de ha az államfő által beje-
lentett 10 százalékos drágulással is számolunk, akkor egy csak éjjel 

töltött hőtároló kályhával 61.500 dinárból lehetne áttelelni – ha a kály-
hát nappal is töltik, akkor ez az összeg már 86.130 dinár. 

A földgáz ára nemrégiben 9 százalékkal ment föl, ezért a télen a 
gázfűtés 45.900 dinárba fog kerülni. Mind az áram, mind a földgáz 
esetében az energiahordozók piaci ára jóval magasabb annál, mint 
amit a lakossággal megfizettetnek, ezért a két ár közötti különbséget 
az állami költségvetésből pótolják.

Sokat drágult a tűzifa is, a jobb minőségű köbmétere 80 euró, azaz 
9500 dinár körül van – ez tavaly 7000 volt. A 60 méteres mintalakás 
fűtési költsége ebben az esetben a tavalyi 68.600 dinárral szemben 
a télen több mint 92 ezer dinár lesz. Hasonló a helyzet a szénnel is: 
tavaly októberben a kolubarai nyersszén tonnája 8100 dinár volt, ma 
több mint 11 ezer, egy jobb minőségű banovići feketeszénért pedig, 
amely tavaly októberben 15.200 dinárba került, most 24 ezret is elkér-
nek. Ez azt jelenti, hogy kolubarai szénre a tavaly 52 ezerrel szemben 
az idén már 72 ezer dinárt kell majd elkölteni, a feketeszén esetében 
pedig a fűtés 49.200 dinárról 76.800 dinárra emelkedik.

mÓrICz dénes
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A Szécsen-kastély Temerin egyik legrégebbi 
épülete, termeiben pedig számos ismert és a 
múltban jelentős személyiség megfordult. A tör-
ténetéről azonban vajmi keveset tudunk, hiszen 
az idők folyamán az emlékezet fakult, az írott 
források pedig jórészt elkallódtak, megsemmi-
sültek. A korabeli sajtó hasábjairól azonban több 
történetet is fellelhetünk, amelyek betekintést 
nyújtanak a temerini barokk kastély múltjának 
egy-egy rég elfeledett epizódjába. 

Ezek egyike az apatini Fernbach családot 
érinti, amelynek egyik ágának tagjai települé-
sünket is birtokolták annak kastélyával együtt 
az 1870-es évek elejétől kezdődően. A Temerini 
Újság hasábjain már négy évvel ezelőtt közöltem 
a kastélyban 1889 augusztusában történt meg-
rendítő esetet, amikor is fernbach Antal meg-
gyilkolta feleségét, heinz máriát. A történtek az 
egész országot megrendítették, ugyanis Fernbach 
Antal vagyonos nagybirtokosnak számított és 
cselekedetét a korabeli sajtó részletekbe menő-
en ecsetelte. Az esethez szorosan kapcsolódik 
legidősebb fiának, Bálintnak (1861-1885) a 
halála, aki négy évvel korábban önkezével vetett 
véget életének. A korabeli újságcikkek szerint fia 
halála az őrületbe kergette, és valójában ezért 
ölte meg feleségét, majd került néhány hónap 
múlva a budapesti lipótmezei elmegyógyinté-
zetbe, ahol 1891-ben öngyilkos lett. A család 
tragikus végkifejletéhez vezető eseménysor va-
lójában 1883 szeptemberében kezdődött el, 
amikor Bálint fiatal, mindössze 19 esztendős 
felesége, Rabl Mária a hivatalos közlések szerint 
fejbe lőtte magát, azonban a későbbi beszámo-
lók alapján maga a férje gyilkolta meg. 

Az eset még Apatinban történt, amelyről a 
Zombor és vidéke 1883. szeptember 27-i szá-
ma tudósított: „Öngyilkosság. Nagy családi 
gyász érte ezelőtt öt nappal Fernbach Antal 
fiát, Fernbach Bálintot, kinek fiatal és szép 
neje főbe lőtte magát, de a szerencsétlen nem 

halt meg rögtön, mert a golyó a koponya fa-
lazatába fúródott s súlyánál fogva lassanként 
alászállott. A család minden lehetőt elköve-
tett, hogy őt az életnek 
megtartsa, miért is Dr. 
Kovács egyetemi tanárt 
két segédjével meghívta, 
hogy a golyót, ha lehetsé-
ges vegye ki, mi azonban 
a hirneves oparateurnek 
sem sikerült. A szeren-
csétlen halála kikerül-
hetetlen, mely minden 
órában bekövelkezhetik. 
– Tettének oka eddig is-
meretlen, ámbár a kö-
zönség nem szünt meg 
eddig a legkülömbözőbb 
versiókat terjeszteni, 
melyeket mi nem ve-
szünk tudomásul, ha-
nem megvárjuk, míg illetékes helyről értesí-
tenek bennünket.”

A híradásban említett sebész valójában 
dr. Kovács József, aki a korabeli Magyaror-
szág egyik, ha nem a legismertebb sebészor-
vosa volt. A szerencsétlen nő életét azonban 
már nem lehetett megmenteni, hiszen több 
napi szenvedés után szeptember 27-én dél-
előtt 11 órakor elhunyt. Akárhogy is történt 
az eset, mindenesetre rendkívül megviselhet-
te Bálintot, aki végül is két év múlva szintén 
sajátkezűleg vetett véget életének. A temerini 
halotti anyakönyvek tanúsága szerint Bálint 
1885. augusztus 8-án lett öngyilkos, majd há-
rom nappal később Apatinba szállították a 
holttestét és ott helyezték örök nyugalomra a 
családi sírboltban. 

A Zombor és vidéke 1885. augusztus 9-i 
száma a következő hírt közölte az esetről: 
„Halálozás. Fernbach Bálint, a dúsgazdag 

Fernbach Antal temerini nagybirtokos egyet-
len nagykorú fia – mint különböző versiók 
keringnek – szélhüdés következtében, mások 
szerint bosszúból pisztolylövés következ-
tében elhalálozott. E hirt még fentartással 
közöljük.” 

A nevezett lap augusztus 13-i számában 
már csak a hivatalos jelentést olvashatjuk: „Ifj. 
Fernbach Bálint id. Fernbach Antal fiát f. 
hó 11-én reggel 9 órakor tették örök nyu-
galomra Apatinban a Fernbach család sír-
boltjába.Hullája éjjel 2 órakor érkezett oda 
Temerinből. A halottas bizonyítvány szerint 
a szerencsétlen önkívületi állapotban ön-
gyilkosságot követett el.”

Fernbach Bálint tettét a temerini kastély-
ban követte el és érdekességnek számít, hogy 
a népemlékezet is megőrizte az esetet egy hi-
edelemtörténetben, amit Csorba Béla jegyzett 
le még 1977-ben, a közlő pedig az akkor öt-
venkét esztendős Kovács Ferenc volt. A hie-
delemtörténet Csorba Béla: Még azt mondják 
Temerinben...című 1997-ben megjelent köte-
tében jelent meg: 

„17. Az öngyilkos lelke – Mondom itt, a 
temeríni kastéba, talán nem tudom, hogy 
mindig, ëggy időben valószínű, hogy vót, ha 
nem is mindég, ëgy szoba, ami bë vót zárva, 
merd ott lett öngyilkos az ëggyik, talán a 
Fënbach Lajos (megjegyzés: ő nem lehetett, 
mivel az apatini halotti anyakönyvek tanú-
sága szerint 1902 szeptember 12-én hunyt 
el vízkór, vagyis vizenyő, ödéma következté-
ben). De hogy pont név szerint ő vót-ë, vagy 
ëgy másik? S az a szoba lë vót zárva. Nem vót 
szabad oda bëjárni, de hogy abba a szobába 
zörgés vót éjjel. Többször hazajárt.”

fÚrÓ dénes

A kastély elfeledett titkai
A Fernbach család sorozatos tragédiái

A Fernbach-kastély kert felőli része a múlt század elején

eltűnt temerIn tAnyAvIláG 
olvasóink figyelmébe! Közöljük tisztelt 

olvasóinkkal, hogy a temerini tanyavilág-
ról szóló cikksorozatunkat szeptemberben 
folytatjuk.

á. I.

APRóHIRDETéSEK
• Gyermekfelügyeletet vállalok, 
széles körű tapasztalattal. Tele-
fonszám: 062/85-79-282.
• Lakás kiadó. Érdeklődni lehet: 
021/3843268, 062/8091952.
• Eladó 1999-es regisztrált ben-
zines Volkswagen Polo 6N. Te-
lefon: 063/198-08-52
• Malacok eladók. Telefonszám: 
3857902.
.• Zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen álla-
potban, csak papírokkal. Tele-
fon: 062/583-261 (Gábor).

• Temerin központjában ház el-
adó. Adaptációra vagy bontásra. 
Ára 26500 euró. Telefonszám: 
064/4055431.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Új, 200 m2es ház eladó a 
Népfront utca 197ben, bejegy-

zett, a telek nagysága 680 m2. 
Ára: 59 500 euró. Telefonszám: 
060/3303344.
• Új, nagyon szép ház eladó a 
Petőfi Sándor utca 113-ban. 
A ház 260 m2-es, a telek 1500 
m2. Telefon: 060/33-0-33-44.
• 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: 
069/4074944.
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miserend
12-én, pénteken 8 ó.: Jézus Szíve tiszteletére, 
egy szándékra.
13-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán el-
hunytakért, 17 ó.: Tóth Attila és Balogh Hargita 
ünnepélyes esküvője a plébániatemplomban; 18 
ó.: Rózsafűzér a telepi Lourdes-i barlangnál.
14-én, évközi 20. vasárnap Telepen 7 ó.: 
Lourdes-i Szűzanya tiszt. A Telepi Rft. élő és 
elh. tagjaiért; Plébániatemplomban 8.30 ó.: 
Egy szándékra; 10 ó.: Népért.
15-én, hétfőn Szűz mária mennybevéte-
le – nagyboldogasszony parancsolt ün-
nepe: Telepen 8 ó: †Klinecz János és Mária, 
elh. gyermekeik János és Mária, elh. Klinecz és 
Kocsicska nagyszülőkért; Plébániatemplomban 
10 ó.: Népért.
16-án, kedden 8 ó.: szabad a szándék.
17-én, szerdán 8 ó.: szabad a szándék.
18-én, csütörtökön, 19 ó.: Hálából, a szentmise 
után egy órás szentségimádás.

Borislav Borović közgazdász „drámai” társadalmi rétegződésre fi-
gyelmeztetett Szerbiában, és kijelentette, hogy a devizamegtakarítások 
és a lakossági hitelek szinte egyenlő mértékűek.

„Egyrészről a devizamegtakarítások 12 milliárd euróra nőttek, más-
részről a lakossági (készpénz-, lakás- és fogyasztói) hitelek szintén ha-
sonló összegre – 11,7 milliárd euróra – emelkedtek”, közölte Borović. 
Szerinte a társadalmi jövedelem és vagyon túlcsordulásáról van szó. „Az 
a baj, hogy a másodikak száma a sokszorosa az elsőknek, de az a legve-
szélyesebb, hogy a készpénz- és fogyasztói hitelek közel hatmilliárd eurót 
tesznek ki. Ezek a puszta túlélést szolgálják”, mondta Borović.

A Beta arra emlékeztet, hogy a Szerbiai 
Bankszövetség (UBS) 2022. júniusi új hitel-
jelentése szerint, az országban 3270 milliárd 
dinárt tesznek ki a banki hitelek, ami 10,3 
százalékkal több, mint egy évvel korábban. 
Az UBS adatai szerint az idei első hat hónap 
teljes hitelnövekedése 5,2 százalék. A leg-

nagyobb arányt a lakossági készpénzhitelek 
adják (47,6 százalék), ezt követik a lakás-
hitelek (42,3 százalék), majd a mezőgaz-
dasági (6 százalék) és a fogyasztói hitelek 
(1,7 százalék). A lakosság teljes adóssága 
9,6 százalékkal több a tavalyi időarányoshoz 
képest. (Beta)

Régi temerini fotók

milliárdos hitelek túlélésre

A Vajdasági Magyar Digitális Archívum 
(Vamadia) oldalán régi fényképfelvéte-
lek is helyet kaptak. ott bukkantunk rá 
Németh Mátyás közelmúltban elhunyt 
fotóriporter mellékelt felvételére. A ma 
romokban heverő Blunzer-házat ábrázol-
ja a Kossuth Lajos utca sarkán. A kép fel-
tehetően az 1960-as években készült.
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A telepi templom bel-
ső kivilágítására szí-
vesen fogadjuk a ked-
ves hívek segítségét. A 
hirdetőtáblán láthatók a 
tervezett világítótestek.
Augusztus 15-e, hét-
fő, Nagyboldogasszony 
napja parancsolt ünnep. 
Egyházmegyénkben négy 
hétköznapra eső paran-

csolt ünnep van. Ilyen-
kor azok, akiknek fon-
tos a hitük, igyekeznek 
mindent megtenni, hogy 
részt vegyenek a szent-
misén és a napot meg-
szenteljék. Szűz Mária 
mennybevételét ünnepel-
jük, amikor Isten Máriát 
testestől-lelkestől felvet-
te a mennybe.

VÉGSŐ BÚCSÚ

OLÁH SURJÁN Franciska 
(1927–2022)

Ő már ott van, ahol 
nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Szeretetére és jóságára 
örökké emlékezik 

Faragó Katica 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

OROSZ Róbert 
(1965–2022)

Itt állunk mind, úgy 
hallgatunk, mit mondhatnánk, 
nincsen szavunk. 
Szíved nem él, hová lettél? 
Egyedül mentél. 
Már csak emlék, 
kedves a kép, úgy nevettünk, 
nem is olyan rég.

Tiéd sok tárgy, 
mi velünk maradt. 
Itt voltál, igaz, 
most búcsúzunk.

(Búcsúdal)

Emléked szívébe zárta 
a Társaság

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Harmincéves osztálytalál-
kozónk alkalmából kegye-
lettel emlékezünk osztály-
főnökeinkre

KOLLÁR Lászlóra 
(1927–1989)

KOLLÁR Ilonára 
(1938–2013)

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1991/92-ben 

végzett 8. b osztálya

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezek 

egy éve elhunyt lányomra

KOCSICSKA Magdolnára 
(1961–2021)

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

Nyugodjál békében!

Szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, 

hogy nincs közöttünk

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

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

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Emlékét őrzi Feri bátya 
és a Mama

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 

egy éve elhunyt szerettünkre

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

Elmentél tőlünk egy 
csendes alkonyon, 
egy könnycsepp gördül 
végig az arcunkon, mert 
hiányzol nekünk nagyon.

Az idő nem gyógyítja 
sebeinket, mert te igazán 
szerettél bennünket.

Szép emléked és jóságod 
szívünkben megőrizzük!

Nyugodjál békében!

Szerető férjed, Imre, 
lányaid, Krisztina és 
Andrea, vejed, Attila 

és pici unokád, Evelin

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS Károly 
(1914–1993)

KOVÁCSNÉ NÉMETH Rozália 
(1916–1995)

Ma, augusztus 11-én van 29 éve és szeptember 28-án  
lesz 27 éve, hogy nincsenek velünk szeretteink

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)

Emléketeket szeretettel őrzik szeretteitek

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

MEGEMLÉKEZÉS

OROSZ Róbert 
(1965–2022. 8. 7.)

özv. GERGELY 
GOMBÁR Mária 

(1941–2022. 8. 7.)

özv. OLÁH 
SURJÁN Franciska 
(1927–2022. 8. 7.)

egyházközségi hírek

MEGEMLÉKEZÉS
Három szomorú éve már, 
hogy drága keresztlányunk 
búcsú nélkül itt hagyott ben-
nünket

BALÁZSNÉ 
KURILLA Erika 

(1966–2019)

Elfeledni téged nem 
lehet soha, meg kell 
tanulni élni nélküled.

Keresztszüleid: Katica és 
Nándor Németországból

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, hogy 
nincs közöttünk

BALÁZSNÉ 
KURILLA Erika 

(1966–2019)

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
szívünkben örökké él.

Emléked őrzi testvéred, 
Zsolt családjával
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LABDARÚGÁS
TSK–MLADOST 5:2 (3:0)
Szaúd-arábiai játékvezetők tény-

kedése mellett aratott győzelmet a 
temerini csapat a járekiak felett ba-
rátságos mérkőzésen. Az arab bírók 
annak köszönhetően vezették a va-
sárnapi találkozót, hogy a két or-
szág, azaz Szerbia és Szaúd-Arábia 
labdarúgó szövetsége között együtt-
működés létezik, és annak kereté-
ben tartózkodnak az országban.

A járekiak tartalékosan álltak 
ki, mivel egy nappal korábban a 
kamenicai Fruškogorac ellen ját-
szottak, amelyet az első csapatuk 
6:1-re megvert a felkészülési talál-
kozón. A hazaiak gyorsan kihasz-

nálták azt, hogy az ellenfél fiatalok-
kal vágott neki a meccsnek, és már 
a harmadik percben megszerezték a 
vezetést Stjepanovićnak köszönhető-
en. Ugyanez a játékos még két alka-
lommal betalált a hálóba, rajta kívül 
pedig Radičić és Tatić is szerzett egy-
egy gólt. A másik oldalon mind a két 
találat Papak nevéhez fűződik.

tSK: Vojvodić, Bjelanović, 
Kovačević, Knežević, Radičić, Svitić, 
Tatić, Paska, Pavlov, Pupovac, 
Stjepanović. Játszott még: Perišić, 
Varga, Lahos, Šušak, Ergarac, 
Đurđević.

mladost: Vuković, Bešević, 
Antonić, Akik, Ratić, Todorović, 
Dmičić, Đumić, Papak, Ra-
donja, Stojaković. Játszott még: 
Mitrović, Kovačević, Radovanović, 
Dragoljević.

A TSK vasárnap 17 óra 30 per-
ces kezdettel a zsablyai ŽSK ellen 
játszik az Újvidéki kupa első fordu-
lójában. Ha a temeriniek nyernek, 
akkor három napra rá, vagyis 17-
én, szerdán újból pályára lépnek a 
kupa második fordulójában.

A bajnoki idény 21-én kezdő-
dik a TSK-nak, amikor a kamenicai 
Fruškogorac vendégszerepel 
Temerinben.

Az I. Újvidéki liga őszi 
menetrendje: 1. forduló: 
2022.08.21., TSK–Fruškogorac, 
2. forduló: 2022.08.28., Sirig–
TSK, 3. forduló: 2022.09.04., 
TSK–Bačka (B), 4. forduló: 
2022.09.07. (szerda), Jedinstvo–
TSK, 5. forduló: 2022.09.11., 
TSK–Cement, 6. forduló: 
2022.09.17., Omladinac–TSK, 7. 

forduló: 2022.09.25., TSK–Futog, 
8. forduló: 2022.10.02., Dinamo–
TSK, 9. forduló: 2022.10.09., 
TSK–Petrovaradin, 10. forduló: 
2022.10.16. Jugović–TSK, 11. 
forduló: 2022.10.23., TSK–Bačka 
1923, 12. forduló: 2022.10.29., 
Crvena zvezda–TSK, 13. forduló: 
2022.11.06. TSK–Tatra, 14. for-
duló: 2022.11.12., Fruškogorski 
partizan–TSK, 15. forduló: 
2022.11.20., TSK–ŽSK.

A Vajdasági liga déli csoport-
jában ezen a hétvégén rendezik a 
2022/2023-as idény első forduló-
ját. A temerini Sloga szombaton 
Újpázován játszik a Radničkival, 
míg a Mladost ugyancsak szom-
baton Járekon látja vendégül a 
koboli (Kovilj) Šajkašt.

T. N. T.


