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Olvasóink figyelmébe!
Közöljük tisztelt olvasóinkkal, hogy a Temerini Újság 
2020. évi színes falinaptára a karácsonyi számban 
jelenik meg (december 24.).
Közöljük továbbá, hogy január 2-án, újév másnapján a 
Temerini Újság nem jelenik meg. A lap következő szá-
ma január 9-én lesz kapható a szokásos helyeken.

A szerkesztőség

A Kárász Sporthorgász Egyesület értesíti az ér-
deklődőket, hogy – 17. alkalommal – az idén is szer-
vez karácsonyi halászléfőzést, és a főttet kiosztja a 
temeriniek között. Időpontok: december 24., illetve 
2020. január 6-a. Helyszín: a Kárász Sporthorgász 
Egyesület klubhelyisége, Dózsa György utca 67. 

Mindkét alkalommal 400 liter (600 porció) halászlé 
kerül kiosztásra, ami a halászlé elkészültével kezdődik 
és a készlet erejéig tart. Minden jószándékú ember-
nek meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván a Kárász S. H. E. nevében 

PáSzTor róbert egyesületi titkár

Halászléosztás

A hívek minden évben karácsonyra fenyőfákat adományoz-
nak az egyháznak. A napokban meg is érkeztek a szép, 
magas fák, amelyeket az egyházi elöljárók és segítőik ké-
szítenek elő és díszítenek fel karácsonyra. A fák máris a 
helyükre kerültek.

G. B.

A helyi Idegenforgalmi Szervezet hét-
főn, december 23-án 11 órai kezdettel újévi 
ünnepséget szervez a 
legkisebbek számára. 
Helyszín: a községhá-
za előtti park. A gye-
rekek saját készítésű 
díszekkel ékesítik fel 
a fenyőket. A szerve-
ző mindegyik részt-
vevő iskola számára 
külön földlabdás fát 
bocsát rendelkezésre, 
amelyeket aztán egy 
későbbi időpontban 
ki-ki a saját iskola-
udvarában elültethet. 
A gyerekek valamennyi korcsoportja részt 
vesz. A látogatók forró teát fogyaszthatnak. 
A Télapó a legkisebbeknek apróságokkal 
kedveskedik és édességet osztogat.

Szombaton, december 21-én lesz az 
Éjszakai vásár elnevezésű rendezvény 

Temerin szűkebb központjában. Ennek 
keretében a vállalkozók és üzletek 22 

óráig kínálják majd portéká-
jukat. A résztvevő standokon 
és az üzletek bejáratánál pla-
kát fogja hirdetni, hogy melyek 
a kedvezményes áruk, és mit 
kapnak a vásárlók ajándék-
ba. 

Ugyanezen a napon tartják 
meg az Újévi kis vásárt is, ahol 
standokról kínálnak kisipari és 
házi készítésű portékát. 

Az esti órákban következik 
a Kertbarátkör 
borbemutató-
ja, amelyen a 

januárban esedékes 
borfesztivált reklámoz-
zák forralt borral kínál-
va mindazokat, akik el-
fogadják. 
www.temerintourism.org.rs

Újévi rendezvények a központban

Karácsonyi fenyőfák

Vérnyomás- és 
vércukorszint mérés

Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesülete 
és az Egészségház szakszolgálata december 19-én, 
csütörtökön 8 és 11 óra között ingyenes vérnyomás- 
és vércukorszintmérést tart az Ifjúsági otthonban. Az 
egészségház dolgozói kérésre minden megjelenten 
elvégzik a mérést. Kérik az érdeklődőket, hogy mé-
rés előtt ne reggelizzenek, gyógyszereiket azonban 
vegyék be. G. B. 

A Szirmai Károly 
Magyar Művelődési 
Egyesület Jáccunk 
truppja bemutatja 
Jézuska-váró kará-
csonyi műsorát! Az 
est sztárvendégei 
a Kéknefelejcs asz-
szonykórus! Decem-
ber 21. 19.30 óra, be-
lépő: 200 dinár.

Jézuska-váró 
karácsonyi műsor

A részleteket lásd a 3. oldalon.
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Pásztor Róbert elnökletével kedden tartotta 41. ülését a községi 
képviselő-testület. Napirenden szerepelt többek között a 2020. évi 
községi költségvetésről szóló határozat javaslatának elfogadása. 
Ennek értelmében 938,8 millió dinárból gazdálkodhat 2020-ban az 
önkormányzat. A rendelkezésre álló eszközök legnagyobb részt költ-
ségvetési forrásokból származnak, míg 164 millió dinár adományok-
ból. Különféle adókból 682 millió dinárra számítanak. A kiadásokat 
a bevételek szintjén tervezték.

Napirendre tűzték a 2020. évi telekrendezési programot is. A 
program magában foglalja a telekrendezési munkálatokat, a köz-
művek építésébe és közterületek rendezésébe való beruházásokat, 
valamint a program megvalósításának költségeit. A telekrendezési 
programot a községi közigazgatás mezőgazdasági és beruházási 
osztálya valósítja meg. A képviselők többek között tárgyaltak a köz-
művállalat jövő évi programjairól, minek során nyugtázták, hogy a 
kommunális vállalat az idén 378,5 millió dinárral gazdálkodott, a jövő 
évi pénzügyi terv pedig 292,4 millió dinár. A nagyobb beruházások 
közül egyebek között tervezik a távhővezeték felújítását, a kolóniai 
vízlelőhelyen fertőtlenítő berendezés felszerelését, szemétszállító 
kamion és kotrógép vásárlását. A foglalkoztatottak sokat vitatott 
száma 141. G. B.

Költségvetés, telekrendezés, 
közműprogram

Luca, Luca, kitty-kotty
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A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület szombaton este tar-
totta meg hagyományos év végi műsorát Luca, Luca, kitty-kotty címmel. 
A zsúfolásig megtelt színházteremben az egyesület népzenei szakosztá-
lyai álltak színpadra. A műsor kezdetén a legfiatalabb hagyományápolók 
lucázást mutattak be, utána a néptáncosok és énekcsoportok váltották 
egymást a színpadon. Fellépett a Pincurkák néptánccsoport, a Füle-
müle énekcsoport, az Ugribugri néptánccsoport, a Köcsög zenekar, 
a Cifra néptánccsoport, a kis tamburások, a Királyfüzike énekcso-
port, a Recefice néptánccsoport, a Berbence zenekar, a Kéknefelejcs 
citerazenekar és asszonykórus, a Virgonc néptánccsoport, valamint a 
tamburazenekar és a Dalárda. Az idei műsorból sem maradhatott ki a 
betlehemezés, amit ez alkalommal is a Dalárda férfikórus előadásában 
láthatott a közönség. A színpompás műsort, amelynek legfőbb célja ha-
gyományaink felelevenítése és megőrzése volt, nagy tapssal jutalmazta a 
közönség. Az est vidám hangulatú táncházzal zárult. T. D.

Rendezvények a templomban. – December 24-én, ked-
den a Telepen a karácsony előesti szentmise előtt félórával, 17.30 
órakor a cserkészek műsora.

Az éjféli szentmise előtt negyedórával a hittanos gyermekek ka-
rácsonyi műsora. December 25-én, az  ünnepi nagymise előtt 9.30-tól 
az Őszirózsa énekkar karácsonyi énekekkel kedveskedik a híveknek, 
utána az elsős hittanos gyermekek  műsora.

Ringató foglalkozás
December 20-án Ringató foglalkozás a színházterem pincéjében! 

Öltöztessük ünneplőbe lelkünket, ezzel együtt családunkat és rigassunk 
együtt szeretettel, dalokkal, mondókákkal!

A foglalkozás 18.00 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes. A 0–5 
éves gyermekeket és szüleiket várjuk!

L. S.

Megegyezett a szerbiai és a magyarországi vámszolgálat a két 
ország közötti gyorsabb határátléptetésről az ünnepi időszakra vo-
natkozóan. A felek a horgosi határátkelőn egyeztettek még a hét 
végén. 

December 15-től a legminimálisabb ellenőrzéseket végzik majd 
a személyforgalomban január 15-ig. A könnyítéseket a törvénnyel 
összhangban végzik majd, hogy felgyorsuljon az átkelés. Bakai 
Kristóf Péter, a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai 
főigazgatója elmondta, hogy az EU-ban december 14-től szigorúbb 
előírások vannak érvényben a növényi termékek bevitelére vonat-
kozóan. Veselin Milošević, a szerbiai Vámhivatal igazgatóhelyette-
se leszögezte, a szerbiai szervek teljes egészében felkészültek az 
elkövetkező időszakra. Hozzátette, több embert alkalmaznak majd 
a szerbiai oldalon. A delegáció tagjai egyetértettek abban, hogy a 
hosszú távú megoldás egyértelműen a kapacitások bővítésében 
rejlik, újabb sávok megnyitásával és a teherjárművek átléptetésé-
nek korszerűsítésével.

Szombattól néhány almát vagy egyetlen fürt szőlőt sem vihetünk 
át a határon Magyarország irányába, az Európai Unió tagállamainak 
életbe lépő szigorításai miatt. A szabályozással a növénykárosí-
tók terjedését szeretnék megakadályozni. Az új szabályzat előírja 
az útipoggyász kötelező ellenőrzését, és az eddigiekhez képest 
sokkal szigorúbban jár el a kis, azaz fogyasztási mennyiségű nö-
vények és növényi termékek esetében is. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy egyes növényfajtáknál akár már egyetlen termés is csak 
növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében vihető be az Európai 
Unió területére. Az illetékesek felhívják a polgárok figyelmét, hogy 
folyamatosan kövessék a magyar Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal holnapját, a www.nebih.hu oldalt, ahol folyamatosan 
tájékoztatnak az újdonságokról. 

Pannon RTV 

Egyszerűsített 
határellenőrzés

A gyermekfilharmónia koncertje
December 19-én este 7 órakor a Szent Rozália-plébániatemplom-

ban koncertezik a székelyföldi Szentegyházi Gyermekfilharmónia. A 
belépés ingyenes, de önkéntes adományokat szívesen fogadnak.

Óévbúcsúztató
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesülete december 30-án 

19 órai kezdettel Óévbúcsúztatót szervez az Ifjúsági Otthonban.
Menü: vendégváró pogácsa, savanyúleves, szárma, sült malac sa-

látával. Vacsora után desszert. Az italfogyasztás árát is tartalmazza a 
belépő. Gazdag tombola, a vendégek élőzene mellett szórakozhatnak. 
A belépő 1100 dinár. Jelentkezni, érdeklődni a nyugdíjas irodában a 
helyi közösség otthonában. Telefon: 842-086.
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ajándékozzon 
kaRácsonyRa 

szeretteinek egy felejthetetlen élményt nyújtó 

eRdélyi köRutat, 
melynek fő állomása a csíksomlyói búcsú.

Telefon: 063/848-30-70

Jézuska-váró 
karácsonyi műsor

A Szirmai Károly MME Jáccunk truppja a közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmából egy új előadással lepi meg a temerini kö-
zönséget. Szombaton este mutatják be a Jézuska-váró karácso-
nyi műsort a színházteremben. A fiatal színészcsapat lelkesen 
próbál, tudtuk meg László Sándor rendezőtől, aki egyéb rész-
leteket is elárult olvasóink számára az alkalmi műsorról:

– Legutóbbi előadásunk, a Koldustetű sikerét követően a csapat 
tele volt energiával, és szerettek volna újra valami komoly dologba 
kezdeni. Az az ötletem támadt, hogy a hagyományos színházi előadás 
helyett egy alkalmi műsort állítsunk össze. A közelgő ünnepek kapcsán 
a karácsonyt választottuk témául. A fiatalokra bíztam az alkalomhoz 
illő dalok, versek kiválasztását, ami tovább lelkesítette őket a munká-
ban. Nem csak klasszikus értelemben vett karácsonyi összeállítás lesz 
ez. Megmutatjuk a vicces oldalát is az ünnepnek, illetve a negatívabb 
oldalát is, mert az ugye nem igaz, hogy csak szépség, harmónia és sze-
retet árad ilyenkor. Nagyon sokszor a magány, a vita, a negatív előjelű 
érzelmek is jelen tudnak lenni egy-egy ünnepben, de természetesen 
egy nagyon szép, nagyon jó üzenet rejlik az összeállításunkban. Sze-
rettük volna még izgalmasabbá tenni a műsorunkat, így felkértük az 
egyesület asszonykórusát is, hogy legyenek a vendégeink ezen az es-
ten, így két műsorszámban ők is színpadra állnak majd. Egyfajta hidat 
próbálunk építeni azzal, hogy a tizenévesek és az asszonyok közösen 
dolgoznak, és még jobb hangulatúvá teszik a műsort. 

A Jézuska-váró karácsonyi műsort szombaton este fél nyolckor 
mutatják be a színházteremben. A belépőjegyek 200 dináros áron a 
színházterem klubhelyiségében vásárolhatók meg, az esti órákban. 

T. D.

A Kertészkedők Egyesületének közössége elődeink szokását őrzi, 
amikor 24-én, kedden a Gulyáscsárda előtt déli 12 órára böjti bable-
vest főz a tagság és a nagyközönség részére. A szakácsok eközben 
régi jó szokás szerint mézes pálinkával köszöntik a napkeltét.

 Főzési sorrend: előző este a Szent Anna-bab Grísza-vízben tör-
ténő áztatása, kedden reggel 8 órakor a gyökérzöldség, sárgarépa, 
pasterna, vöröshagyma, fokhagyma tisztítása, aprítása. Kilenc óra-
kor tűzgyújtás, 11 órakor a Pásztor Margit (Manyi) és Hévízi Ilona 
készítette házi csipetke befőzése, a főzet habarása. A déli harang-
szó közepette az étek megáldása után adagolás, amíg a készlet 
tart. Minden kedves hagyománytisztelő idelátogatót szeretettel és 
mézespálinkával várnak a szervezők.

M. P.

Ajándék cipősdobozban
A Kókai iskola diákjai részt vettek a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gimnázium és a BMC civil szervezet 
„cipősdobozgyűjtő” megmozdulásában. 

Ennek során egy-egy cipősdoboznyi csemegét, játékot, tisztál-
kodási szert csomagoltunk szegényebb sorsú gyerekek számára 
karácsonyi ajándékként. A csomagkészítést a nyolcadikos háztar-
tástanos diákok kezdeményezték, majd bekapcsolódott az egész 
iskola és magánszemélyek is. 

Az iskolaépület renoválása miatti helyhiányt úgy küszöbölték ki, 
hogy gyűjtőpontként segített a Papillon ajándékbolt és a Sixteen ká-
vézó és cukrászda. Közel 100 ajándékdoboz gyűlt össze Temerinben, 
ugyanakkor az adományokból juttatunk a falunkban élő rászoruló 
gyerekeknek is. Emberi jószándék és összefogás jellemezte akci-
ónkat, hálásan köszönjük mindenki hozzájárulását!

A Kókai Imre általános Iskola nyolcadikosai

Karácsony böjti 
bableves

A Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában ma egy hete, csü-
törtökön este Varga Valentin alkotásaiból nyílt kiállítás Exist-um címmel. 
A művész elmúlt években készült alkotásai elsődlegesen a születésről 
és a halálról szólnak, mint fogalmakról, melyek nem léteznek egymás 
nélkül, és melyek magukba foglalják az emberi létet. A klasszikus tábla-
képek mellett installációk és videómunkák is szerepelnek a kiállításon. 
A kiállított munkák egyfajta emlékeztetőként arra utalnak, hogy az élet 
véges, ezért azt az üzenetet sugallják a szemlélőnek, hogy a pillanatot 
jobban értékelje. 

A kiállítást Patócs László nyitotta meg, aki beszédében az alkotá-
sokat elemezte. Mint elhangzott: 
„ Varga Valentin alkotásai a szü-
letés és az elmúlás pillanatokra, 
stációkra csökkentett, ezáltal pe-
dig darabjaiban rögzített történe-
te. A munkákat figyelve nem a 
képzőművészeti nyelv hat ránk, 
hanem az anyagban kifejeződő 
kommunikáció. A művész az el-
múlás, az alkotás előtti állapot 
mellett az új születését, a valmivé 
válást is művészete középpontjá-
ba helyezi.” 

A tárlatot január 15-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők a 
képtárban. 

T. D.

Megnyílt Varga Valentin kiállítása
Születés és elmúlás
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A méhéSz meSTeRSégneK nem egyet-
len, de legbecsesebb terméke a méz. 

Megnéztem, hogyan is alakult a méhcsaládon-
kénti átlagos mézhozam az elmúlt öt évben ná-
lam. Íme: 2015: 40 kg, 2016: 30 kg, 2017: 23,6 
kg, 2018: 19 kg, 2019: 13 kg.

Ezzel jó éjszakát kívánva befejezhetném a 
krónikálást. De ne csináljunk úgy, mintha az 
elmúlt esztendőben nem történt volna semmi. 
Történt. De mi lehet a baj? Először is tükörbe 
kellene néznem, hátha én vagyok a csökkenő 
tendencia oka. Mit látok a tükörben? Az vitatha-
tatlan, hogy öregszem. Az is lehet, hogy hülyü-
lök, de az annyira még nem látszik. Meg aztán, 
teljesítményemmel nem lógok ki a sorból, mert 
ahogy nekem szembe fúj a szél, hasonlóképpen 
a többi méhésznek is szembe fúj. Vegyük sorjá-
ban a dolgokat. A hagyomány szerint a méhé-
szeti újév augusztus 1-én van, ezért vissza kell 
kanyarodnunk az előző évbe.

AmiÓTA hiVATALOSAn méRiK és jegy-
zik a meteorológiai adatokat (1901.), a 

Kárpát-medencében 2018 volt a legmelegebb, 
12 C fok átlaghőmérséklettel, ami 1,5 fokkal 
több a korábbi rekordnál. A nyár végi-őszi szá-
razságban bekövetkezett darázstámadás olyan 
érvágást csinált a méheknél, amit addig nem 
láttunk, de megmaradtak a családok. Aztán vég-
re szép tél lett. Tavaly decemberben két hétig 
voltunk hóban, ami éppen karácsony böjtjére 
olvadt el, majd a pravoszláv karácsony lett fe-
hér. Január első felében a Kárpátokban és az 
Alpokban óriási hómennyiség hullott. A hegyek-
ben divat lett a háztetőkről való hóhányás, mert 
némely épület összedőlt a hó súlya alatt. Ahol 
meg a hóhányó nem vigyázott, leesett a tetőről 
és meghalt. Nálunk, a dél-bácskai síkon 35 ha-
vas nap jött össze, ami jó előjel szokott lenni, 
de most az időjárás elkezdte játszani az eszét. 
Március olykor olyan lett, mintha május lenne. 
Lehetett tartani attól, hogy a hirtelen olvadás 
miatt árvizek jönnek ránk, de nem jöttek, ha-
nem aszály lett, a parasztok a tavaszi vetéshez 
esőért imádkoztak.

EKKORTÁJT mOnDTA Be A RÁDiÓ, 
hogy Amerikában a mandulaültetvé-

nyek birtokosai 200 dollárt fizetnek a méhé-
szeknek kaptáronként a megporzásért. Sajnos, 
mire észbe kaptam, hogy ez az évszázad legjobb 
üzlete lehet, a mandulafák elvirágoztak, ezért 
nem mentem Amerikába, hanem április 4-én 
a temerini Santrač-féle almásba vittem a mé-

heimet megporzásra. Žiko, a tulajdonos 22 éve 
telepítette ezt a gyümölcsöst. Eddig még soha 
nem kezdődött az almavirágzás ilyen korán. Az 
első kinyílt virágok elfagytak (!), ezért kellettek a 
méhek a maradéknak a minél jobb megporzása 
érdekében. Azon a hajnalon, amikor kivittük a 
kaptárokat, a fű deres volt. Tíz nappal később 
hoztuk őket haza. Azon a hajnalon is deres volt 
a fű. Amikor kisütött a nap, nyárias meleg lett, 
és az akácvirágzás kezdetének az időpontja is 
új rekordot döntött: április 22-én Újvidék váro- 
sában az akácfák teljes fehérségben díszlettek. 
Amilyen szép volt a korai virulás, olyan ron-
da lett pár nappal később. A május elsejei ün-
nepnapok idején begyújtottunk a vaskályhába, 
és jólesett a meleg. Május 6-án a pravoszláv 
Đurđevdan napján a napi csúcshőmérséklet 9 C 
fok volt, Svájcban megdőlt az aznapi hórekord, 
havazott Boszniában és a magyarországi Kősze-
gen is. Esténként, míg a műhelyemben dolgoz-
gattam, ugyanúgy kellett öltözködnöm, mint 
februárban. Május 14-én is 9 fok volt a napi 
csúcs, mindenki télikabátban járt. Erre, a bará-
tom, akivel együtt méhészkedek, fogta magát és 
elment gyógyfürdőbe, tíznapos üdülésre. Neki 
elege lett az akácmézért vívott csatából, de ne-
kem nem. Még mindig bíztam abban, hogy a 
meccs végén eljön az én öt percem, és berúgom 
a győztes gólt, nem is ok nélkül. Május 18-án, 
hajnalban kimentem megnézni azt az akácost, 
ahol még április végén előkészítettük a terepet 
a kaptársor számára. Az erdő gyönyörűségesen 
fehérlett a zavartalan napsütésben. Ott volt a 
szemem előtt, olyan közel, hogy már nekisza-
ladásból odaköphettem volna, de az odavezető 
utat borító sártenger megálljt parancsolt. Oda 
bejutni, aztán bejárni, és végül onnan kijönni 
az idén csak helikopterrel lett volna lehetséges, 
az meg nekem nincs. Beláttam, hogy jobban 
tettem volna, ha én is elmegyek gyógyfürdőbe 
üdülni.  

KözBen A méheCSKéim itthon csü-
csültek, és köszönték szépen, jól voltak, 

minden baj ellenére akácmézen tengődtek. Mire 
az akácmézük elfogyott, kezdődött a hársvirág-
zás, és egy ideig a méhek hársmézen tengőd-
tek. Június végén már lendülni kellett valahova 
nyári legelőre, mert itthon csak az éhkopp volt 
várható. A vándorláskor 
két kaptár nem fért fel 
a kocsira. Kettő gyengé-
nek ítélt, könnyű kaptár. 

mézeskannát vegyenek!
Évértékelő méhészszemmel

IMA A tISztESfűért…
A tisztesfű, vagy tarlóvirág egy ártalmat-

lan szerény kis zsályaféle növény. Gyökere 
alig van, szinte a harmatból él. Aratás után 
bontja szirmait a tarlókon. Beborítja és fehér-
be öltözteti azokat. Hamar elszórja a magját 
és ő nincs a következő aratásig. Míg virág-
zik, ontja a finom nektárt. Azaz ontaná, ha 
hagynák. De nem hagyják. Még régebben azt 
találták ki az agronómusok, hogy aratás után 
rögtön ugarolni kell, mert az jó a talaj vízház-
tartásának és nem támadnak a gyomok. Erre 
eltűnt a tarló virágostul és maradt az ugaron 
a vadcirok, mert annak a rizómás gyökere 
olyan, mint a giliszta: ha elvágod az egyet, 
lesz belőle kettő. Ekkor azt mondták az agro-
nómusok: ne csináljatok korai tarlóhántást, 
hagyjátok a cirkot támadni és amikor majd 
azt hiszi, hogy győzött, akkor bevetjük ellene 
a vegyi fegyvert. Néhány évig maradt a tarló 
és a tisztesfű is helyet talált az árnyékban 
arra a rövidke időre, ami neki szükséges. 
De most új vegyi fegyvert találtak ki. Se a 
talpon álló búzában, se a tarlókon nincsen 
szinte semmi gyom, csak a büdös csattanó 
maszlag üti fel a fejét, egyre inkább. 

Nem a tisztesfű a célpont, de ő az ál-
dozat. Ezért könyörgöm: engedjétek a tisz-
tesfűnek azt a kis időt, hogy kiviruljon és 
elszórja a magját. Különben kiszögezem a 
nagykapura a táblát: üres mézes kannák 
eladók. ámen.

Ezek abban a két hétben, míg itthon maradtak, 
úgy megtöltötték a lépeket mézzel, hogy egye-
dül nem bírtam fölemelni őket. Miről hordtak? 
Csak találgatni tudok: száraz paradicsomkaró-
ról, esetleg villanypóznáról… Nagyon ritkán 
fordul elő ilyesmi. Az is ritkaság, hogy a rajzási 
időszakban a méhek nem akarnak anyabölcső-
ket építeni. Idén a családok többségükben nem 
tudtak annyira felerősödni, hogy szaporodni is 
legyen kedvük, ezért behúzták a kéziféket. 

A nyári napforduló után végre tavaszias, kel-
lemes idő lett. Nem nyárias. Az ilyenkor virág-
zó napraforgó szokás szerint hozta a mézet és 
koptatta a méheket. Hamarosan nem az lett a 
kérdés, hogy lesz-e pörgetés, hanem az, hogy 
mikor és mennyi. Rövidre szabódott a szép élet. 
Illés-nap táján jött el az igazi nyár, és onnantól 
már tényleg nem történt semmi attrakció. 

TeRnOVÁCz Tibor

legalizációval 
kapcsolatos 

dokumentáció elkészítése
aRt studio pRojekt 

Temerin, Nikola Pašić u. 43.
Telefonszám: 063/529-611

Földet bérelek
062/10-69-459
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Az ADVenTi VÁRAKOzÁS heTei-
Ben az emberek többsége úgy készül 

a karácsonyi ünnepekre, hogy generációkon 
átívelő módon ápolja a hagyományokat. Akkor 
is ezt teszik, ha nem templomba járó, hitüket 
gyakorló, megélő keresztények. Az advent, a 
karácsony, Jézus születése akarva-akaratlan 
megérinti legtöbbünk lelkét ezekben a hetek-
ben. Ám ez már nem ilyen természetes Nyu-
gat-Európa országaiban. Évtizedek óta azt a 
nyilvánvaló hazugságot hirdetik, hogy a mi 
életformánk, értékeink már porosak, elavul-
tak, ezért sokszínű, multikulturális világot kell 
felépíteni. Majd 2015-től a gazdasági beván-
dorlókat menekülteknek nevezték át, hogy a 
keresztény gyökerű emberek lelkiismeretét 
használják fel önmaguk ellen.

A beáramló, jórészt muzulmán hitű tömegek 
érzékenységére hivatkozva a keresztény életfor-
ma még meglévő jelképeinek feladását is meg-
kezdték. Kereszt nem lehet egy tanár nyakláncán, 
közintézmény falán. De a vallási hovatartozásra 
utaló muszlim viseletet el kell fogadni, csakúgy, 
mint az Európában már évszázadok óta büntetett 
szokásaikat, mint gyerekházasság, többnejűség, 
nők hátrányos megkülönböztetése.

EzT A hAzUg ViLÁgKéPeT segítette 
elültetni az emberekben a tudatosan ma-

nipulált tömegtájékoztatás. Az elmúlt évtizedek 
során a nyugat-európai emberek jó részéből 
kihalt a veszélyérzet. Elhitték, hogy a béke, a jó-
lét már örökké az életük természetes velejárója 
lett, amit nem zavarhat meg semmi. Ez a fajta 
naivitás immár népbetegség lett. Elhitték, mert 
ügyes praktikákkal elhitették velük, hogy a tigrist 
jó szóval, meggyőzéssel vegetáriánussá tudják 
átnevelni. Ha mégsem, akkor biztos a módszer-
ben volt a hiba, nem a cél volt rossz.

Miként lehetne értelmezni a minapi londoni 
késes támadást? Az elkövető a 28 éves Usman 
Khan volt, akit 2013-ban – 21 évesen! – terror-
cselekmény miatt ítéltek tizenhat év börtönre. 
Ám már 2018-ban, hat év letöltése után szaba-
don engedték, mert benne látták az illetékesek 
a börtönbeli sikeres rehabilitáció élő példáját. 
Éppen erről tartott volna előadást egy konferen-
cián, amikor késsel támadt a résztvevőkre.

EnnéL Az eSeTnéL nehéz Lenne az 
elkövető pszichés állapotára, frusztráció-

jára hivatkozni. Gondosan felkészült az akcióra, 
amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy robba-
nómellényt vett magára, amivel a lefegyverzésé-
re érkezőket igyekezett távol tartani. Mára az is 
kiderült, hogy iszlám radikális szervezetekkel 
ápolt élénk kapcsolatot. Büntetésének alig har-
madát letöltve szabadon engedték, visszatérhe-
tett a társadalomba, ahol kitervelten gyilkolt. Hi-

bás, naiv döntések sora bizonyította ismét, hogy 
a ragadozó átnevelése lehetetlen küldetés.

A naivitás mellett a csöndes önfeladás, a gyá-
vaság is egyre erősebben van jelen Európa nyu-
gati felében. Megtörténhet, hogy egy mérsékelten 
sikeres franciaországi rapper olyan dalával sze-
rez országos ismertséget, amelyben arról szöve-
gel, hogy a fehérek lányait ejti teherbe, és olyan 
gyerekek fognak születni, akik rá hasonlítanak 
majd. „Mi, feketék és muszlimok vagyunk a nagy 
ellenségeitek” – szól a refrén a Nagy népesség-
csere című dalban. Ezt a nyilvánvalóan rasszista 
tartalmat nem tiltja le az internetes szolgáltató, 
mert tolerancia és megértés kell.mellett tudato-
san folyik az iszlám radikálisok által elkövetett 
bűncselekmények relativizálása is. Ennek ná-
lunk is beszédes példáját láthattuk, amikor az 
egyik internetes hírportál arról írt terjedelmes 
cikket, hogy 19 év alatt 753-an haltak meg ter-
rortámadás következtében Európában. Hiszen 
így már látható, hogy évente „alig” negyven em-
bert öltek meg az iszlamista terroristák. Ha ezt 
esetleg még tovább bontjuk az unió államaira, 
akkor alig másfél halott jut évente egy országra, 
ami szinte már semmi.

A naiv, megtévesztett olvasó pedig megköny-
nyebbül, hiszen feketén-fehéren látja, hogy a 
terror nem jelent nagyobb fenyegetést, mint egy 
tetőről lezuhanó cserép. Akkor meg minek ri-
ogatják az embereket, ha a veszély minimális! 
Sőt, ha ötven évre osztjuk el ezeket a számokat, 
akkor már szabad szemmel nem is lesz látható a 
veszély. Ez semmi más, mint objektívnek álcázott 
manipuláció, befolyásolás. Ugyanis ha ezekhez a 
számokhoz hozzátesszük a sebesülteket, a nők 
és gyermekek elleni támadásokat, az erőszakos 
bűncselekményeket, robbantásokat, a félelem 
légkörének beköltözését a mindennapokba, 
akkor mindjárt más a helyzet.

NyUgAT-eURÓPA SÚLyOS VÁLSÁg-
BAn VAn. Az adventi várakozás idején 

még élesebben rajzolódik ki ez a kép. Gazda-
ságilag gyengülő, a világpolitika ügyeibe ér-
demben már beleszólni alig tudó unión belül 
a törésvonalak is egyre mélyülnek. A külső és 
belső fenyegetésekre nem tudunk egységes, 
határozott válaszokat adni. Itt érdemes talán 
idézni az uniót éppen elhagyni készülő Nagy-
Britannia hadseregének vezérkari főnökét. Sir 
Nick Carter évértékelő beszédében így láttatta 
országa biztonsági helyzetét: az Iszlám Állam 
katonailag nincs legyőzve, sőt. A rossz kormány-
zás, a gyenge gazdaság, a fegyveres konfliktu-
sok és a klímaváltozás miatt nőni fog a globális 
migráció. Véleménye szerint országa rendkívüli 
változások kapujában áll, ami gyorsabb, széle-
sebb körű lehet, mint amit megtapasztaltak a 
világháborúk idején.

ÉRDemeS ALAPOSAn ÁTgOnDOLni eze-
ket a szavakat. Illegális migráció, iszlám 

terror, rendkívüli változások. Európa veszélyben 
van. A butaság, a naivitás, az értékvesztés egyenes 
következménye a leszakadás, a marginalizálódás. 
Nyugaton katonák, leváltott titkosszolgálati veze-
tők kongatják a vészharangot. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a problémákat már nem lehet a 
szőnyeg alá söpörni, a bajok nem fognak maguktól 
megoldódni. A várakozás hetei karácsony előtt, 
sajnos, erről is szólnak napjainkban. Az unió új 
vezetésének történelmi felelőssége lesz abban, 
hogy milyen sors vár ránk. Mi itt, a sokszor lené-
zett, kihasznált Közép-Európában látjuk a veszélyt. 
Magyarország készül a békés karácsonyra, a bol-
dog új esztendőre. De a déli határaink közelében 
százezernyi életerős, harcedzett, dühös férfi gyü-
lekezik. Úgy tűnik, Európa a Balkánt már sajnos 
feladta. Az utolsó védvonalat, mint a történelem-
ben már sokszor, ismét mi őrizzük.

Boldog, békés karácsonyt, Európa!

hORVÁTh József 
A szerző az Alapjogokért Központ 

biztonságpolitikai tanácsadója
Magyar Hírlap, Budapest

Egy kis nagypolitika – az ünnep kapcsán

A déli határ 
európa utolsó védvonala

Kölcsönvett hírmagyarázat

vajdasági kick-box bajnokság. – A kick-box rajongói szombaton a he-
lyi sportcsarnokban izgalmas mérkőzéseket nézhettek meg. Szép számú közönség 
látogatott el a Vajdasági Kick-box Szövetség, a Sparta Temerin Kick-box Klub és a 
Temerin Község által szervezett vajdasági bajnokságra. A versenyzők K-1 szabály-
rendszerben vívták meg küzdelmeiket.                                                                     V. Z.
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Számomra és társaim számára az említett 
időszakban a Csillag-köz, a Kastély utca vége, 
a Halpiac és a ma 38-as lakótömbnek nevezett 
terület jelentette a játszóteret.

Ez utóbbi helyén akkor füves rét terült el. 
Éveken át itt volt a mi futballpályánk, a Kis-barán 
túli körülbelül 40-50 m2-es 
terület. Itt jöttünk össze mi, 
haverok „egy kis rekreáció” 
céljából.

Kora tavasszal, ahogy elol-
vadt a hó és valamennyire fel-
száradt a talaj, máris próbál-
gattuk a pálya minőségét. De 
voltak olyanok, akik nyaranta 
itt legeltették teheneiket. Ezért 
focizás közben vigyázni kellett 
nehogy aknára (tehénlepény) 
lépjen az ifjú labdarúgó játé-
kos. Ha mégis  rálépett még 
érdekesebbé tette a mérkőzést. 
A Halpiacnak nevezett negyed 
előtt, ahol akkor már az új há-
zak sorakoztak, volt egy beke-
rített kert, ha jól emlékszem, a 
Varga családé, annak a végé-
ben pedig egy ásott kút. 

A Kastély utca sarkától számítva a hato-
dik házban lakott Lengyel Jóska bácsi, akivel 
társaságunknak olykor-olykor vitája akadt. 
Földműves ember volt, és jószágtenyésztéssel 
is foglalkozott. A háza a kút közelében helyez-
kedett el, s ő abból látta el állatait vízzel. Sőt, 
ő maga is fogyasztotta ivóvízként a kút vizét. 
Emlékszem, egy alkalommal, amikor szoká-
sos helyünkön rúgtuk a bőrt, jött kiabálva 
egy nagy furkósbottal a kezében, átugrotta 
még a Kis-barát is, hogy ő bizony ezt az egész 
füves területet kiváltotta a községtől és a rajta 
növő füvet kaszálni fogja a jószágainak. „Itt 
ne fodbalozzatok, nektek itt semmi keresni-
valótok nincs!” – kiabálta.

Meglepődve vettük tudomásul felindultságát 
és a hadonászást, mégis jobbnak láttuk elvonulni 
játszóterünkről. A területi vita itt akkor véget ért 
ugyan, de azért nem adtuk fel a focipályánkat. 
Úgyhogy ezután is megesett, hogy összetűzésbe 
kerültünk Jóska bácsival például a gémeskút 
használata miatt, ahol nyáron a mérkőzéseink 
után lemoshattuk magunkról az izzadságot, és 
felfrissültünk a kút hűs vize által..

Amikor nem volt kedvünk, vagy nem voltunk 
elegen valamelyik játékhoz, akkor az utcában ta-

láltunk megfelelő közös szórakozást. A hatvanas 
évek elején az egész utcarészben talán mindösz-
sze két rádiókészülék volt. Emlékszem, az egyik 
lakó, egy férfiember vasárnap délutánonként 
kitette rádióját háza utcára néző ablakába. Ott 
többen összejöttek, hogy hallgassák a Kossuth 

Rádiót, mert labdarúgó-mérkőzést közvetített. A 
hallgatóság olyankor volt legtömegesebb, ami-
kor magyar válogatott játszott, és Szepesi György 
ismert rádióriporter közvetített. Mi, gyerekek is 
nagy figyelemmel hallgattuk őt, és szurkolunk 
a magyar válogatottnak.

Hétköznap délutá-
nokon a házi feladat 
megírása után elég volt 
néhány füttyszó, és aki 
ráért, máris az utcán 
volt. Ilyenkor megbeszél-
tük, hogy mivel töltsük 
el a délutánt. Többféle 
játékot ismertünk, pél-
dául pilickézés, csül-
közés, fémpénz vonalra 
dobálása, klikkerezés, 
kártyázás és más. Néha 
egészen a sötétedésig az 
utcán lógtunk, de mindig 
el voltunk foglalva vala-
milyen közös játékkal.

Petőék és Czakóék 
háza mezsgyéjén egy 
nagy vadgesztenyefa 

Az olvasó írja

Halpiaci játékok
A múlt század 60-as éveiben és az 1970-es évek elején gyerekként megélt 

életmódról és egy-két emlékemről szeretnék néhány sort írni a temerini Új-
ságba, megosztva azokat a lap olvasóival. e sorok talán arra is szolgálhatnak, 
hogy emlékezetbe idézzük: milyen fontos a gyerekek számára az igazi játék 
– számunkra is az volt –, és hogy a mobiltelefon vagy a számítógép „nyomko-
dásán” kívül is van élet.

állt, a járdától körülbelül másfél méterre. Az 
idősebbek, Morvai Imre-Tihi, Morvai Lajos és 
még egy páran szerettek ezen a fán tartózkod-
ni. Mindenkinek megvolt a saját helye, ahova 
senki más nem ülhetett, csak az, akit a hely 
„megilletett”. 

Morvai Imre az ötvenes évek vége táján a 
TSK jó nevű futballistája volt. Egy tavaszi napon 
arra lettünk figyelmesek, hogy a házuk előtt egy 
csillogó fekete autó parkol. Egy hétig, kettőig 
állt ott, aztán eltűnt. Megtudtuk, hogy a belgrá-
di Partizan labdarúgó klub ajándékozta volna 
Tihinek, ha átigazol a belgrádi klubba. De ő 
maradt. A TSK szurkolói is megtudták, mi tör-
tént. Hálából pénzt gyűjtöttek, és egy új bicik-
lit vásároltak neki. Ő meg kitolta az utcára, a 
fának támasztotta, leült mellé, és aki arra járt, 
mindenkinek eldicsekedte, hogy íme, neki mi-
lyen szurkolói vannak. Labdarúgó karrierjét a 
TSK-ban fejezte be.

SAmU József
(Befejező része következik)

A képen, balról jobbra, állnak: Samu János, Pető Imre, 
Pető László, Samu József (a cikk szerzője). Guggolnak: 
Morvai Zoltán, Tóth László, Vigh József, Morvai Sándor. 
Elől: Czakó Dénes és Víg Sándor, a képről hiányzik: 
Czakó Imre.

A gémeskút, amely Józsi bácsival gyak-
ran képezte vita tárgyát

A tavaszias időjárásnak köszönhetően jó ütemben halad-
nak az aszfaltozási munkálatok az Ivo Lola Ribar utcát és 
a Proletár utcát összekötő útszakaszon, a Népfront (Kas-
tély) utca folytatásában. A munkálatok költségeit önkor-
mányzati forrásokból finanszírozzák. V. Z. 

Aszfaltozás
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Az 1972-es Aranymikrofon vetélkedő 
temerini elődöntőjének győztese, Samu 
Tibor édesapja szigorú fegyelmezése mi-
att, mely szerint csak a szakma elsajátí-
tása és a diploma megszerzése után le-
het szó éneklésről, lemondott az énekesi 
pályáról, közben a kitanult szakma sze-
relmese lett. A sikeres kezdet azonban 
teljesen mást ígért…

Samu Tibor táncdalénekes: – Nagyon jól 
emlékszem, az elődöntőt megelőző, ma úgy 
mondanánk, castingre. A 
táncdalénekes versenyzők 
kiválogatására egy őszi na-
pon a moziterem mögött, az 
udvarban került sor. Volt ott 
egy szeparészerű nyitott, de 
fedett boltíves helyiség. Mi, 
táncdalénekesek voltunk 
vagy tízen, de a nótaéneke-
sek is voltak szép számban. 
Mikor én kerültem sorra, a 
válogató bizottsági tagok kér-
dezték, hogy mit tudok, mit 
akarok énekelni? Mondtam, 
hogy az Illés együttestől az 
Elvonult a vihar-t. Elkezdtem, 
és szinte még az első strófát 
sem énekeltem el teljesen, 
félbeszakítottak. Azt mond-
ták, elég, mehetek ki, majd 
szólnak. Voltak, akiknek azt mondták, hogy saj-
nos nem elegendő, amit felmutattak, mehetnek 
haza, talán majd legközelebb. A válogatás befe-
jeztével bejelentették, hogy az elődöntőre öten 
jutottunk be: Rajda Gizella, Bohóczki Rozália, 
Vecsera László, Szöllősi Ferenc és én.

• és akkor jött a számodra sikeres 
temerini elődöntő.

– 1971 karácsonya kellemes emlék szá-
momra. Nem csak a temerini győzelmem mi-
att, hanem azért is, mert találkoztam és meg-
ismerkedhettem a vetélkedő főszervezőjével, 
Papp Imre bácsival, aki nagyon egyszerű, se-
gítőkész, közvetlen ember volt, mindenkihez 
volt kedves szava, úgy beszélt velünk, mintha 
barátunk lett volna.

• Az Elvonult a vihar után jött a Ge-
deon bácsi.

– Hogy miért döntöttem úgy, hogy a Gede-
on bácsit énekeljem, ma sem tudom. Hogy a 
Hajdúk Jancsi mondta-e, vagy valaki más, nem 
emlékszem. Ez a szám akkor újabb dal volt, 
slágerízű, azt mondták, hogy ez egy rám írt dal, 
mivel én is olyan vidám fickó vagyok, és a dal 
is olyan. Nekem is megtetszett, és egy felvétel 
alapján otthon „mikrofonnal” tükör előtt gya-
koroltam és énekelgettem. Az elődöntő előtt volt 
néhány próbánk a zenekarral, nagyon izgultunk, 
nagy élmény volt. A vetélytársaim is jól szerepel-

tek, de a zsűri szerint én győztem és jutottam 
el a zombori záróműsorra. Egy emlékplakettet 
is kaptam, amit nagyon őrzök. A záróműsor 
annak ellenére is, hogy a nagy Aranymikrofont 
nem én nyertem el, szép élményként, emlék-
ként maradt meg.

• Az Aranymikrofon vetélkedő idején 
már énekesként, táncosként és színész-
ként is gazdag színpadi tapasztalattal ren-
delkeztél.

– Tizenöt évesen kerültem a színházba. 
Szabó Péter bácsi verbuvált 
a színészek csoportjába. 
Aztán amikor megalakult a 
néptánccsoport, Skrabány 
Endre bácsi tanított ben-
nünket. Nagy lelkesedéssel 
készültünk a várpalotai ven-
dégszereplésre, kirándulás-
ra, nagyon szép volt. Péter 
bácsi látta, hogy nekem az 
éneklés simán megy, így az-
tán szerepeket osztottak rám 
zenés darabokban, operet-
tekben, sőt a Hajdúk János 
által összeállított Nem szület-
tem grófnak c. zenés műsor-
ban is, amelyikben nagyon 
sokan énekeltünk.

• A sikeres temerini 
elődöntő után, és hogy a 

színház énekeseként közkedvelt lettél, 
nem gondoltál arra, hogy énekesként is 
megállnád a helyed?

– Szerettem énekelni, szerettem volna éne-
kes lenni, de azt mondta az édesapám: első 
a szakma és a diploma, utána csinálsz, amit 
akarsz, úgyhogy nekem nem volt más választá-
som. Az Aranymikrofonra is Péter bácsiék un-
szolására jelentkeztem. Nem sokkal a zombori 
záróműsor után a rádiós Imre bácsiék és a 
szakmabeliek, akiben láttak tehetséget és úgy 
gondolták, hogy ebből a fiatalból lehet énekes 
– voltunk néhányan –, azt behívták Újvidékre. 
Mondták nekem is, hogy otthon beszéljek a szü-
leimmel, és adtak egy időpontot, hogy a szülők-
kel való egyeztetés után jelentkezzek a megadott 
időpontban. Noha szerettem volna folytatni az 
éneklést, nem mentem el a megadott időpontban 
a rádióba. Apám ugyanis erre a meghívásra is 
csak azt mondta, amit már többször is mondott: 
semmi éneklés! Szakma, diploma és csak utána 
lehet szó az éneklésről.

• Lemondtál arról, hogy énekes le-
gyél?

– Igen, lemondtam, mert nem volt más vá-
lasztásom. Hogy aztán még könnyebb legyen 
nem gondolni az éneklésre, szinte jól jött a 
Gyöngyösbokrétára való készülődés. Az éneklés 
úgy-ahogy elmaradt, de itt volt a másik szerel-

Az Aranymikrofon vetélkedő temerini résztvevői (11.)

Samu Tibor táncdalénekes
mem, a tánc, a néptánc! Nagyban készültünk a 
10. Gyöngyösbokrétára, amit Temerinben, 1973. 
május 26-27-én rendeztek meg. Ezt pontosan 
tudom, mert a rendezvényt hirdető plakáton a 
dátum mellett levő táncospár nem más volt, mint 
a Dobosi Ica és én. A plakát még édesapámnak 
is tetszhetett, talán még büszke is volt rám. Ezt 
onnan gondolom, hogy egyet be is rámáztatott, 
amelyik most is ott van a műhelyemben. Én is 
örültem a plakátnak. De azt, hogy az általam 
is beharangozott rendezvény a TSK pályáján, 
– aminek a sikere érdekében még le is aszfal-
tozták az oda vezető utat is – hogyan sikerült, 
csak az újságok tudósításaiból tudtam meg. Az 
történt ugyanis, hogy az esemény előtt 12 nappal 
bevonultam katonának, tengerésznek soroztak 
be, és mivel még a katonai esküt nem tettem le, 
nem jöhettem haza. Hiába küldték Péter bácsiék 
a kérelmet, a szüleim is a plakátot. Katonai fő-
nökeim látták, hogy valóban én vagyok rajta, de 
betartották a törvényt, és nem adtak eltávozási 
engedélyt. Így múlt el a rendezvény nélkülem, 
anélkül a valaki nélkül, aki hirdette. Nagyon saj-
náltam, nagyon fájt. Pedig mennyire készültünk, 
készültem! Mindenesetre vigasztaló volt, ahogy 
később hallottam, hogy a temerini néptáncosok 
nélkülem is sikerrel szerepeltek. Igaz, a lesze-
relés után egy ideig rendszeresen énekeltem, 
de csak a színház zenés műsoraiban.

• énekeltél, táncoltatok. Lányaitok kö-
zül valamelyik folytatja?

– Lányainknak, Gerlindának és Stefániá-
nak nem volt affinitásuk sem az ének, sem a 
zeneművészet irányában, ezért külön ezt nem 
is erőltettük. Jártak balettre is, de a tánc sem 
vonzotta őket nagyon. Nem úgy, mint minket, 
Erikát és engem. Én táncoltam a Szirmaiban, 
Erika Újvidéken a Petőfiben, aztán mindketten a 
Szirmaiban, és szinte minden táncos eseményen, 
bálon. A mai napig szeretünk táncolni. Viszont 
van két nagyon szép unokánk, az idősebbik, Ti-
bor gitáron játszik, most már a becsei alapfokú 
zeneiskola harmadikosa, a fiatalabb, Áron meg 
zongorázik, az első osztályt végezte. Ők a büsz-
keségeink, bennük leljük a boldogságunkat, 
örömünket. Szépen is énekelnek, talán majd 
bennük él tovább a zene és az éneklés.

• éneklés, zene, tánc. Úgy tudom még 
valami van a szíved csücskében…

– Igen, a szakma, a fémes szakma. Fémesz-
tergályos lettem, az FKL-ben 30 évet dolgoztam 
szerszámkészítőként, ami annyira a szívemhez 
nőtt, hogy magánvállalkozóként is és nyugdíjas-
ként is művelem. Miután lemondtam a művé-
szi pályáról, a szakmám mind jobban kezdett 
érdekelni. Ennek éltem, a szakma szerelmese 
lettem… Most, hogy a zenéről, az énekről, a 
táncról beszélgetünk, úgy tűnik, rájöttem, hogy a 
szakmám iránti szerelmem nem véletlen, hiszen 
a fém megmunkálása közben is hallom a zenéjü-
ket, éneküket, sőt a pici kis fémforgácsok táncát 
is látom, gyönyörködhetek bennük…

-aJó-
(Folytatjuk)

Samu Tibor énekel, korabeli fel-
vétel
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2. dűLő
„Újhitű” Illés András tanyája. - A tanya-

építő András elhalálozása után fia, István (sz. 
1895) és neje, Margit vette át a gazdaság irányí-
tását. A lakóépület előtt volt gyümölcsös és sző-
lőskert is, melynek terméséből évente mintegy 
600 liternyi égetett szesz csorgott le. Volt házuk 
is a faluban, de a család egy béressel és egy cse-
léddel többnyire a tanyán tartózkodott.

A második világháborút követően Illésék 
földjének egy részét konfiskálták. A szövetkeze-
tek létesítésekor a tanyagazda úgy okoskodott, 
ha a megmaradt ingatlanját önkéntesen viszi be 
a „zádrugá”-ba, azt majd idővel vissza is kapja, 
ami, mint tudjuk, be is igazolódott.

Egyik téli estén az Illés tanyára terepjáróval 
érkezett agitátorok megpróbálták szakmai „elő-
adások” formájában meggyőzni a környékről 
összeverbuvált tanyagazdákat, hogy a szövet-
kezetesítés nagyon is hasznára válik a parasz-
toknak. Elmondták, hogy társult erővel többet 
termelhetnek, hogy ezután nem lesz szükség 
lóra, mivel korszerű traktorokból gépparkot 
fognak létesíteni stb. Eközben a sofőr a fűtött 
szobából állandóan kijárt a tanyaudvarra be-
begyújtani a hivatali autót, hogy később el tudja 
indítani. De bizony a kupaktanács elmúltával 
csak az előadók által már lenullázott igavonó 
állatot kellett éjnek idején az istállóból kive-
zetni, hogy meghúzza az indulni nem akaró 
szövetkezeti járművet.

Az ötvenes évek elején az idősödő István és 
felesége a faluba költözött. A két gyerek, Margit 
és Ferenc közül Ferencnek jutott a tanya, aki a 

tanyaudvarban vert vályogból új istállót épített, 
majd ezt követően megnövelte a fejőstehenek 
számát, és elkezdtek kofálkodni. A tejterméket 
kerékpáron eltolták a Jegricska-parti csárdáig, 
onnan az árut busszal Újvidékre, a futaki piacra 
szállították értékesíteni.

A tagosítás után a határ másik részében levő 
földjüket is a tanyájuk közelében osztották ki, 
így került tulajdonukba a szomszédságukban 
elterülő Schlachter Franz (Franci) egykori 
kocsmáros gyümölcsöse is. 

Télen a tanyaszomszédok leginkább 
Illéséknél jöttek ösz-
sze bandázni, hiszen 
náluk volt bőven bor 
a pincében. Ilyenkor 
alkalmi, úgynevezett 
cirokbanda muzsi-

kált. Ferenc prím-, apja, István pedig basszprím 
tamburán szórakoztatta a vendégeket. Alkalom- 
adtán társult hozzájuk a baraparti tanyán élő, 
fuvolán játszó Varga Péter is. Istvánt gyerek-
korában újhitű (nazarénus) vallású édesapja, 
András vallási okokból tiltotta a muzsikálás-
tól, két tamburáját is eltüzelte a kemencében, 
ennek ellenére nem tört meg benne a muzsi-
kálási vágy, idővel még a kottaolvasást is el-
sajátította.

Illésék 1978-ig laktak a tanyán. Előbb a 
feleség jött haza a szülőket ápolni, majd ha-
marosan Ferenc is örökre búcsút mondott a 
kertészlaposi határrésznek. Ők voltak egyben 
az utolsó lakói is az Illés-tanyának. Gyerme-
keik, István és Erzsébet szakmát tanulva már 
a faluban élték mindennapjaikat. A tanyaépület 
azóta romosodik, udvarát pedig benőtték az 
ostorfahajtások.

„Nadrág” Samu Antal tanyája. - A ta-
nyaépületet, mely körül csak mutatóban volt 
szőlő és gyümölcsfa, 1895-ben Samu István 
építette fiának, Andrásnak. Földművelésen kí-
vül jószágtenyésztéssel is foglalkoztak. A tejter-
méket kofának adták át. Velük élt feleségének, 
Katalinnak a testvére is, György, aki a jószágok 
gondozása körül segédkezett. Ő volt a faluban 
az utolsó, akit még láttak ökröt vezetni.

A háború utáni földtörvény életbe lépése-
kor az állam gyorsan rátette kezét a tanyára és 
a körülötte levő földre. Mielőtt a tanyaépületet a 
szövetkezet emberei elbontották volna, András 
feleségével és Ilona lányával együtt kénytelen 
volt apósához, a Kovács-tanyára költözni.

A meghurcolt család képtelen volt eleget 
tenni a kötelező beszolgáltatásnak, ennek kö-
vetkeztében két évig a požarevaci börtönben 
kellett raboskodnia. 

A valamikori Samu tanya helyét ma már 
lehetetlen behatárolni.

Miličević Siniša  tanyája. - Siniša tanyája 
a csúrogi út mellett, a valamikori Samu-tanya 
közelében épült 1993-ban. A villanyárammal 
ellátott lakóépületet egy hold szántó veszi kö-
rül, amelyen a tanyagazda fóliasátras konyha-

A kertészlapos eltűnt tanyavilága (15.)

„Illés öregapám, a nazarénus”

Illés András szül. 1854-ben,  Illés Sándor 
közismert temerini író nagyapja

A képen: Uracs József tanyatulajdonos, balról Kovács Jó-
zsef, a szomszéd tanyán lakó fiú, jobbról: ifj. Miavecz Pál, a 
tanyatulajdonos rokona

…Volt öregapámnak a Kertészlaposban egy kis tanyája, oda költöz-
tünk. Egy szobából és egy konyhából állt a tanya, volt melléragasztva 
egy istálló, az udvarán ólak, hombár és egy csapott fedelű nyári fészer. 
Nem sokáig éltünk a tanyán, csak hatéves koromig, mert amikor isko-
laköteles lettem, visszaköltöztünk a faluba, a gyepsori házba, öreg-
apámékhoz. Akkor kerül sor a nagy osztozkodásra. Öregapám mind a 
nyolc gyerekének kiadta a jusst. Eladta a tüzes gépet a cséplővel, ennek 
az árát a lányok között osztotta szét. A lányok nálunk sosem kaptak a 
fiúkkal egyenlő részt, rendszerint csak egy-két hold földet vagy pénzt 
vittek hozományul. A negyven hold föld így egyenlő részben került fel-
osztásra a négy fiú és öregapám között, aki nyolc hold földet tartott 
meg magának. A házat a faluban mi kaptuk meg, azzal a kikötéssel, 
hogy öregapám élete végéig benne lakhat, s öreg korára mi gondozzuk. 
A tanyára István nagybátyám ment, ő volt a legfiatalabb a fiúk között. 
Illés öregapám műveltsége jóval magasabb fokú volt a falu átlagánál. 
Nagyapa állandó előfizetője volt egy napilapnak, vásárolta a hetilapokat, 
méghozzá a szakkönyveket a gyümölcstermesztésről és méhészetről. 
Ha elindult a határba, mindig maga mellé ültetett a kocsira. Büszkén 
ültem mellette, hiszen őt mindenki megsüvegelte. Fehér nagy bajusza 
tiszteletet parancsolt, megfontolt szavára hallgattak. Az idő távlatából 
látom: romlatlan paraszt, nem káromkodós, nem duhaj, mégis ízig-vérig 
bácskai. Ő volt a Bácskának nyugodt, megfontolt, örökké változatlan 
arca. Illés öregapám, a nazarénus.

(Illés Sándor: Sirató c. regényéből)
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A XIX. század második felében Temerinben 
is igény jelentkezett a művelődési élet felvirágoz-
tatására. Jelinek Béla tanító kezdeményezésére 
1887-ben az Ipartársulat keretein belül meg-
alakult az Iparos Dalárda, amely hamarosan 
jobbnál jobb színelőadásokkal kápráztatta el 
nemcsak a temerini, hanem a vidékről érkező 
közönséget is. Hamarosan a művelődési élet ve-
zetése Jelinek Dunabökényre (ma Mladenovo) 
való kántori kinevezése után Léh Fülöp tanító 
kezébe került. A szereplők között a helyi ér-
telmiség tagjait találjuk, akik az előadásokat 
viszonylag rövid idő leforgása alatt egyre szín-
vonalasabbá tudták tenni. 

A színelőadások a jelek szerint országos hír-
névre tettek szert, ugyanis az akkori legolvasot-
tabb napilap, a Pesti hirlap is hosszasabb 
cikkben ecsetelte a temerini színjátszás és 
művelődési élet sikerét, amely az 1893. áp-
rilis 6-i számában jelent meg: „Temerin, ápr. 
4. (Magyar közművelődési élet.) Bácsmegye ezen 
népes és vegyes nemzetiségű községben a magyar 
értelmiség szép példáját adja annak, miképen 
lehet a magyar szellemet vonzóvá és  rokonszen-
vessé tenni mindenki számára. Értelmiségünk 
minden hatósági segély nélkül, társadalmi uton, 
közművelődési, irodalmi és művészeti eszközök-

kel dolgozik a maga körében. Nemrég egy köz-
művelődési egyesületet is alapított, de minden 
országos lárma nélkül s most arra törekszik, hogy 
annak nem csak vagyoni alapját megteremtse, 
de az egész intelligencia rokonszenvét is bizto-
sítsa. Ily célra szolgált tegnap, husvét hétfőjén 
egy igen jól sikerült műkedvelői estély, melyet a 
temerini fiatalság rendezett, élén Babarczy János 
rendezővel. A jotékonycélu szinelőadáson nagy 
közönség jelent meg s jól mulatott. Előadták Kö-
vér Lajos „Egy a kettő közül“ című vígjátékot, 
melyben Plosz Juliska és Romy Irmuska kisasz-
szonyokon kivül Babarczy János helyettes jegyző s 
Pillér György és Léh Fülöp néptanítók szerepeltek. 
Miután „Maestro Guitaro Guiterini“ zenés bohózat 
következett Léh Fülöp, Pillér György, Bódy Géza 
és Volpert György szereplőkkel. A zenei részt az 
erre jól betanított külön szervezett czigányzenekar 
igen jól csinálta. A szereplőket sokszor tapsolták, 
különösen a fiatal hölgyeket. – Ezekkel a rokon-
szenves eszközökkel sok jót el lehetne érni más, 
vegyes ajkú helyeken is. Itt nálunk még többet is 
el lehetne érni, ha a gazdag birtokos uraknak is 
olyan meleg szivük volna a szinmüvelődési moz-
galmak iránt, mint szerepvivőinknek, akik a ma-
guk erejéből igy is igen sokat tesznek.”

FÚRÓ Dénes

Temerin a XIX. századi pesti sajtó hasábjain

Példás közművelődési élet
kertészettel foglalkozik. Saját részére szükség 
szerint sertéseket is hizlal.

tényi Lenke „Lenkice”, majd Uracs 
József tanyája. - Uracsékat a második világ-
háborút követően konfiskálták, elvették tőlük 
az Ókéri út menti téglagyárat és összes termő-
földjüket. Fiuk, József néhány évig feleségével, 
Ilonával együtt apósánál a Povázsán-házban 
lakott, majd az 1950-es évek elején négy és fél 
hold földdel együtt megvásárolta Tényi Lenkice 
nagy-partoki tanyáját. 

A kis tanya körül homokos talajon telepí-
tett egy hold szőlő, valamint a gazdagon termő 
meggy- és sárgabarackfák szépen hoztak pénzt 
a konyhára. A fáról leginkább a vásárló szedte 
le a gyümölcsöt, a gazda pedig a lemért árut 
megfizettette. József állattenyésztéssel is fog-
lalkozott. Tehenet csak saját részére tartott, 
de voltak kecskéi is, és az akkoriban nehezen 
beszerezhető kecsketejet sokan orvosságként 
vitték tőlük.

József 1984-ben megöregedve végleg hátat 
fordított a tanyának. Sajnos nem volt, akinek 
átadja a tanyakulcsot. A gyümölcsöst és szőlőst 
lánya fölszámolta, a tanya rommá vált, a helye 
beerdősödött.

ÁDÁm istván
(Sorozatunkat az 1. számú dűlő 

tanyáinak ismertetésével január 9-i 
számunkban folytatjuk)
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

KOPEREC Ilona 
(1939–2018)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.

Veled együtt volt teljes az 
életünk, emléked örökké 
itt van velünk, 
míg élünk, el nem feledünk.

Emléked őrzi fiad, 
Rudolf és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy 
öcsém, nagybátyánk, sógo-
rom és keresztapám nincs 
közöttünk

GOMBÁR József 
(1948–2019)

Őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel.

Legyen nyugodt 
és békés örök álmod!

Emléked őrzi bátyád, 
János családjával

GYÁSZJELENTÉS
Fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva je-
lentjük, hogy elhunyt

BALLA 
KELEMEN Borbála 

(1929–2019)

Hálásan köszönjük mind-
azoknak, akik szeretetük 
és tiszteletük jeléül részvé-
tüket fejezték ki, virággal ke-
gyeletüket lerótták, és utol-
só útjára elkísérték.

A Balla család

APRÓHIRDETÉSEK
• Beteg mellé ápolót keresek. Telefon: 851-494, 
843-011.
• Csirkék élve vagy konyhakészen eladók. 
Sonja Marinković u. 7., telefon: 3848-200.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca elején. 
Telefon: 063/8-554-326.
• Hízók, malacok, libák és fehér japánkacsák 
eladók. Telefon: 840-163.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó egy 
120 férőhelyes keltető, T-12-es motorkerékpár, 
hegesztő, egy smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektromos rokkantkocsi. Tele-
fon: 840-439.
• Bejárónőt keresek. Telefon: 841-632.
• Hízók, pulykák és fehér japánkacsák eladók. 
Telefon: 840-163.
• Téli disznóvágást vállalok, 19 Din/kg. Tele-
fon: 062/163-04-07.

• Ház kiadó a Táncsics Mihály utca 23-ban, ér-
deklődni a Táncsics Mihály u. 23/1 sz. alatt. Te-
lefon: 845-219.
• Megművelésre (haszonbérbe) a Kolónián 
kiadó két telek. Petar Drapšin u. 125. és 127. 
Telefon: 062/962-41-17 és 3-846-876.
• Házat vennék Temerinben, 70–85 ezer euró 
értékűt. Komoly vásárló, fizetés készpénzben 
az újévi ünnepek idején. Ajánlatokat a 060/33-
0-33-44-es telefonszámra várok.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszkvicsot 
vennék, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-
61-312 (Attila).

Csorba János asztalos és csapata a közelmúltban lépcsőt készített a Szent 
rozália-plébániatemplom tornyába. Ezen immár biztonságosan megközelí-
tők az ott lakozó harangok, és szükség esetén javítás is végezhető rajtuk, 
amit eddig az avítt állapotban levő lépcsőkről nem lehetett megtenni. Máso-
dik kép: kicserélték a nyílászárókat a telepi imaházon, amely a cserkészek 
otthonául is szolgál (V. Z. felvételei) 

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük rokonainknak, 
barátainknak, utcabelieknek, 
ismerőseinknek, akik meg-
tisztelték szerettünket

BALLA 
KELEMEN Borbálát 

(1929–2019)

és a temetési szertartásán 
megjelentek, sírjához virá-
got helyeztek.

Árpád családjával

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS

özv. BALLÁNÉ 
KELEMEN Borbála 

(1929–2019)
VARGA István 
(1943–2019)

Lépcső a toronyba 
és nyílászárócsere

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL, Szám: 111-50/2019, TEMERIN, 2019. XII. 11.
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 102. 
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017. és 95/18. szám) alapján a Temerini Köz-
ségi Közigazgatási Hivatal közzé teszi az alábbi

É R T E S Í T É S T
Temerin Község Közigazgatási Hivatala NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet GYAKORNOK FEL-
VÉTELÉRE, ezen községi szerv Költségvetési, Pénzügyi és Pénztárügyi Osztályához tartozó 
Helyi Adóadminisztrációs Részlegénél a helyi közbevételek megállapítására vonatkozó ügyletek 
munkakörben, gyakorló tanácsosi beosztásra.
A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon jelentettük meg.
A jelentkezési határidő az Értesítésnek a Dnevnik napilaban való közzétételétől számított 15 
nap.

Marija zec Pajfer
a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
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MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH László 
(1926–2011)

TÓTHNÉ GÓBOR Ilona 
(1930–2009)

Szomorú nyolc és fél éve, illetve 10 éve, hogy nincsenek 
velünk szeretett szüleim, nagyszüleink és dédszüleink

A régi ház üresen áll, ott már minket senki sem vár. 
Hozzátok már csak a temetőbe mehetünk, 
virágot csak a sírotokra tehetünk.
Szívünkben megmarad szép emléketek, 
legyen áldott és békés a pihenésetek!

Emléketeket őrzi lányotok, Ildikó és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal búcsúzunk

VARGA Istvántól 
(1943–2019)

Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot.

Kedves emlékedet 
szívünkben őrizzük!

A Pethő család: Tibi, 
Magdi és keresztfiaid, 

Szilárd, valamint 
Csongor családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt testvérünkre

KURILLÁNÉ ÖRLÉS Máriára 
(1938–2009)

Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak és rossznak. 
Mindig egy célod volt, a családodért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni.
Nem volt ő akárki, nem élt hiába. 
Nem csak önmagáért küzdött e világban.
Nem volt erőd arra, hogy tőlünk búcsúzzál, 
elmentél tőlünk, de nem vagy messze, 
szívünkben maradsz most és mindörökre.

Emléked őrzi nővéred, Irénke, öcséid, 
Sándor és László családjaikkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. FARAGÓNÉ 
KOVÁRCSIK Rozália 
(1932–2019. 12. 16.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Trivunčić čedo 
(1948–2019. 12. 15.)

MEGEMLÉKEZÉS
December 22-én lesz fél 
éve, hogy férjem, édes-
apánk, dedánk és apósunk 
távozott közülünk

GOMBÁR József 
(1948–2019)

Hat szomorú hónapja, 
hogy nélküled folynak 
mindennapjaink.
Hiányodat minden 
percben érezzük, 
de emlékedet 
sohasem feledjük.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, 
lányaid, vejeid 
és hét unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megrendülve és fájó szívvel búcsúzom 

szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

VARGA Istvántól 
(1943–2019)

A nagy vízen túl, hol felém intesz, 
hangod, mosolyod emléke lebeg.
Hiányod szívembe mar, mert velem vagy, míg élek. 
Kedves Édesapukám… el nem felejtelek.

Örökké szerető lányod, Eleonóra, vejed, Ljuba 
és unokáid, Christopher és Kendra

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

VARGA Istvántól 
(1943–2019)

Él bennünk 
egy régi kép, 
amit sohasem feledünk, 
milyen is volt együtt, 
valamikor rég.

Nyugodjál békében! 

Fájó szívvel 
búcsúzik 

tőled Carolin 
és Gabriella

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől

VARGA Istvántól 
(1943–2019)

Másképp lenne minden, hogyha velem lennél, 
ha hozzám szólnál, ha rám nevetnél.
Fájó szívem fel-felzokog érted, 
örökké szeretlek és soha nem feledlek téged.

Szerető feleséged, Vera

miserend
20-án, pénteken 6.30 órakor: szabad szándék.
21-én, szombaton 8 órakor: a héten elhunytakért.
22-én ádvent 4. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: a népért, 
a plébániatemplomban 8.30 órakor: Szent Antal tiszteletére 
hálából, 10 órakor: hálából.
23-án, hétfőn 6.30 órakor: szabad szándék.
24-én, kedden 6.30 órakor: szabad szándék. A Telepen: 
karácsony előesti szentmise 18 órakor: †Salamonné Sára 
Szilvia és elhunyt hozzátartozókért.
25-én, szerdán  0.00 órakor: Éjféli szentmise, a Telepen 8 
órakor: Pásztorok miséje, a plébániatemplom 10 órakor: 
karácsonyi ünnepi nagymise, a népért.
26-án, csütörtökön 8 órakor a Telepen: †Hajdúk szülő-
kért, a plébániatemplomban 10 órakor: szabad szándék, 
17 órakor: horvát nyelvű szentmise.
A karácsonyi rendezvényeket lásd a 2. oldalon.
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ASZTALITENISZ
Első liga – férfiak

VOJVODINA 2011 (Újvidék)–
TEMERIN 0:4

A temerini csapat könnyen nyert 
a liga leggyengébb együttese ellen az 
idei utolsó meccsén, és veretlenül 
nyerte el az őszi bajnoki címet.

Eredmények: Glavaški–
Borčić 0:3, Šijačić–Pető 0:3, Čović–
Bourass 0:3, Glavaški–Pető 0:3.

Vajdasági liga – férfiak

TEMERIN II.–MLADOST 
(Újpazova) 4:1

A fiatalakból álló második csa-
pat is győzelmet aratott az őszi idény 
utolsó fordulójában, és ugyanúgy, 
mint az első csapat, az első helyről 
mehet a téli szünetre.

Eredmények: Orosz–Kova-
čević 3:1, Varga–Stefanović 0:3, 
Puhača–Krstić 3:0, Orosz, Puhača–
Kovačević, Stefanović 3:0, Orosz–
Stefanović 3:0.

T. n. T.

1. Temerin 9 9 0 18
2. Ada 9 7 2 16
3. TSC (Topolya) 9 5 4 14
4. Taurunum (Belgrád) 9 5 4 14
5. Čelarevo (Dunacséb) 9 5 4 14
6. Panonija (Újvidék) 9 4 5 13
7. Spartacus (Torontálvás.) 9 4 5 13
8. Medijana (Niš) 9 4 5 13
9. Borac (Čačak) 9 2 7 11
10. Vojvodina (Újvidék) 9 0 9 9

1. Temerin II. 9 8 1 17
2. Milenijum (Versec) 9 8 1  16 (-1)
3. Banat II. (Nagybecskerek) 9 6 3 15
4. Inđija 9 6 3 15
5. Banatul (Lokve) 9 4 5 13
6. Bácska (Szenttamás) 9 4 5 13
7. Jedinstvo (Ópazova) 9 4 5 13
8. Mladost (Újpazova) 9 2 7 11
9. Csóka 9 2 7 11
10. Versec 9 1 8 10

ASZTALITENISZ – Első liga – férfiak

ASZTALITENISZ – Vajdasági liga – férfiak

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközök révén hozzájárul:

tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság – Újvidék

önkormányzat 
Temerin

A támogató nem feltétlenül ért egyet az általa támogatott cikkek tartalmával

A Magyar Nemzeti Tanács által a kistér-
ségi médiumok részére kiírt tájékozta-
tási pályázatra jelentkezve a Temerini 
Újság „Hozzájárulás a lap kiadásához 
nyomdai anyagok beszerzése formájá-
ban” címmel vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a nevezett intézménytől.

Az elmúlt hétvégén a Temerin asztaliteniszezői a kilencedik mérkő-
zésüket is megnyerték az I. ligában, és veretlenül megszerezték az őszi 
bajnoki címet. A csapat az előző idényben kiesett a legmagasabb osztály-
ból, ami után az a célja, hogy minél előbb visszakerüljön a Szuperligába. 
A találkozók többségét fölényes győzelemmel nyerték meg a pingpon-
gozók, és ha jövőre is így folytatják a szereplést, akkor nagy valószínű-
séggel bajnokok lesznek. A mérkőzéseket Pető Zoltán, Vlada Borčić és 
a tunéziai Aboubaker Bourras játszották. Az eredményeket Pető Imre 
klubelnök ismertette. 

– Kilenc mérkőzésből kilenc győzelem. Ennél jobban nem is sikerül-
hetett volna az őszi idény. Nem lepett meg bennünket különösebben az, 
hogy az első helyen végeztünk, a teljesítményünk előtt azonban kalapot 
kell emelni. A fiúk kitűnően játszották le az összes találkozót.

• A mérkőzések java részét 4:0-ra vagy 4:1-re nyerték meg, 
ami szintén bizonyítja, hogy a legjobb csapata a temerinieknek 
van a ligában.

– Az igaz, hogy több alkalommal fölényesen nyertünk, de ez nem 
jelenti azt, hogy minden alkalommal könnyen kiharcoltuk a győzelmet. 
Nagyjából öt csapat hasonló erőt képvisel, kiegyensúlyozott a liga és a 
nézők jó mérkőzéseket láthattak.

• A klub történetében először egy afrikai asztaliteniszező is 
tagja a csapatnak. Aboubaker Bourras, aki Tunéziából érkezett 
Temerinbe a nagybecskereki egyesületen keresztül. Ő mennyit 
segített az őszi bajnoki cím megszerzésében?

– Elmondhatom, hogy a klubban több külföldi játékos megfordult az 
elmúlt évtizedekben, volt például román és orosz asztaliteniszezőnk is, 
de az afrikai kontinensről még nem. Egy kitűnő fiatalemberről van szó, aki 
nemcsak jól asztaliteniszezik, hanem játékstílusa is attraktív, mérkőzésein 
mindig szép labdameneteket láthattunk. Csak örülni tudunk annak, hogy 
a mi csapatunkban játszik.

• A cél az, hogy egy év szünet után visszakerüljenek a Szu-
perligába. A bajnokság felénél járva mennyire biztos a feljutás 
kiharcolása?

– Nem lehetünk benne biztosak, hiszen félúton járunk. Most egy bő 
hónapos szünet következik a bajnokságban, majd folytatjuk a szereplést. 
Esélyesek vagyunk arra, hogy megőrizzük az első helyet, amivel egy év 
szünet után visszakerülnénk a legmagasabb rangfokozatba, a Szuperli-
gába. Természetesen ez a célunk, amit remélhetőleg meg is valósítunk 
- mondta Pető Imre.

T. N. T.

A veretlenül őszi bajnok asztaliteniszezők az utolsó baj-
noki találkozó után (balról): Nagyidai Zoltán, Vlada Borčić, 
Pető Zoltán, Aboubaker Bourras és Pető Imre

Sikeres őszi idény


