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A községi képviselő-
testület ülése

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület el-
nöke február 26-ára (szerda) összehívta a testület 44. 
ülését. Napirendre javasolta: Újvidék, Bácspalánka, 
Bácspetrőc, Belcsény, Zsablya, Szenttamás, Temerin 
és Verbász községek 2019-2028-as időszakra szóló 
regionális hulladékgazdálkodási tervének megho-
zatalát, határozathozatalt Járek átfogó szabályozási 
tervének elkészítéséről, határozathozatalt a Járekot 
és Temerint megkerülő 102-es számú állami út rész-
letes szabályozási tervének kidolgozásáról. Tárgyalni 
fognak a telekrendezési illeték megállapításáról szóló 
határozat kiegészítéséről és módosításáról, a helyi 
közösségekről szóló határozat módosításáról, a kom-
munális rendről szóló határozat kiegészítéséről és mó-
dosításáról, a közművállalat ügyviteli programjainak 
kiegészítéséről és más közérdekű kérdésekről. 

A lapzárta utáni testületi ülés részleteiről követke-
ző számunkban számolunk be olvasóinknak.

E számunk melléklete: TAKT TÁjéKozTATó

Ismét tartalmas és látványos program-
mal búcsúztatták a temeriniek a farsan-
got, és köszöntötték a tavaszt. Vasárnap 
délután egy órakor volt a gyülekezés a pi-
actéren felállított színpadnál, ahol vidám 
zeneszó fogadta a résztvevőket. A színe-
sebbnél színesebb és ötletes jelmezek ha-
mar elárasztották a teret. Az idén is főként 

a gyerekek bújtak jelmezbe, a szülők és 
nagyszülők megcsillogtatták kreativitásukat 
számos egyedi jelmezt készítve. Láthattunk 
mosógépnek öltözött kislányt, katicaboga-
rat, angyalkát, törpét, szakácsokat, festőt, 
vámpírt, hercegnőket, szuperhősöket és 
még számos más érdekes figurát. 

A hangulatos felvonulás két órakor kez-
dődött, és a szokásos útvonalon haladt, a 
piactérről a főútra kanyarodott, majd a 
Kossuth Lajos és a Nikola Pašić utcákon át 
visszaért a piactérre. A menetből nem hiá-
nyozhatott a muzsikaszó és a jókedv sem, a 

felvonulókat a TEFU fúvószenekar kísérte, 
a biztonságról pedig a helyi rendőrállo-
más rendőrei gondoskodtak. Szép számban 
akadtak szemlélők is, akik figyelemmel és 
érdeklődéssel kisérték a farsangi menetet. 
A felvonulás után folytatódott a mulatság, a 
színpadon kiválasztották a legszebb jelme-
zeket, lufifújó- és fánkevőversenyt tartottak, 

majd a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület tagjai elbúcsúztatták a nagybőgőt 
és megtartották a bőgőtemetést. A jelenle-
vőket az egyesület tamburazenekara szó-
rakoztatta, majd Balázs Zoltán gondosko-
dott a további jó hangulatról. Időközben 
forralt borral, teával és fánkkal kínálták a 
résztvevőket. 

Jelmezek, felvonulás, bőgőtemetés

Hangulatos farsangi 
karnevál

Távközlési kábel lefektetése céljá-
ból árkot ástak a szűkebb központ-
ban. Varga Zoltán, aki a felvételeket 
készítette, nem tudott információt 
szerezni a részletekről. Mindössze 
annyit tudott meg az ottani áru-
soktól, hogy sokan panaszkodtak, 
amiért a kivágott aszfaltrétegen 
veszélyes a gyalogos és a kerék-
páros közlekedés is. Távközlési kábel

A farsangi felvonulás hagyományát községünkben húsz 
évvel ezelőtt Pásztor éva hívta életre, aki az elmúlt két 
évtizedben szorgalmas munkával és odaadóan támogatta 
a rendezvényt. Még a menet indulása előtt váltottunk szót 
az ötletgazdával:

– Nagy örömmel készültünk minden alkalommal az 
eseményre. Bőven akadtak segítőim, barátok, akik segí-
tettek az előkészületekben. Most is vagy húszan voltunk, 
akik a fánkokat sütöttük. Negyven kilogram lisztből ké-
szült most a több mint háromezer fánk, a Kertbarátkör 
és a helyi közösség jóvoltából kétszáz liter forralt bort 
főztünk, valamint háromszáz tasak teát hoztam Bécsből, 
amit szintén elkészítettünk a résztvevők számára.

Folytatása a 4. oldalon

A menetben látható számos jelmez között sokan megcsodálták a vasvillás 
ördögöt. A képen látható jelenetben egy papruhába öltözött személlyel ha-
dakozik (Darázs Imre és Balogh Sándor)
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ASavanović fóliakertészet
gazdag virágkínálattal várja vásárlóit!
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család 
hölgytagjait ciklámennel, korallvirággal 
(Kalanchoe), primulával, szegfűvel, boglárkával 
(Ranunculus), behozatali orchideával stb., vagy 
válasszon az állandó kínálatból Schefflerát, kaktuszt, 
Benjámin fikuszt stb.

Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 

beültetés: 063/19-16-169

Rendezvények 
finanszírozása

A Községi Tanács pályázatot írt ki bejegyzett civil szervezetek és polgári 
egyesületek közérdekű rendezvényeinek társfinanszírozására. A rendel-
kezésre álló forrásokat 1,4 millió dináros összegben állapították meg a 
községi költségvetésről szóló határozatban. A keretösszeg elsősorban a 
Vöröskereszt, a vidékfejlesztési, az idegenforgalmi és a természetvédel-
mi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál. A pályázatot a projekt 
részletes leírásával az önkormányzat honlapjáról letölthető formanyom-
tatvány kitöltésével kell benyújtani. Határidő: március 6. 

*
A Községi Tanács ugyancsak pályázatot írt ki egész évben zajló köz-

érdekű programok és projektek társfinanszírozására civil szervezetek 
számára. A programok az alábbi tartalmúak lehetnek: környezetvéde-
lem, a helyi gazdaság és mezőgazdaság fejlesztése, egészségvédelem és 
népjóléti tevékenység, a harcos, a rokkant, az idős és magatehetetlen 
személyek védelme, humanitárius és oktatási programok, tudomány-
ügyi, tájékoztatási és emberi jogi védelem, állatvédelem, turisztikai pro-
móciók és egyebek. Ezek által az egyesületek kizárólag és közvetlenül a 
közszükségleteket látják el.

A támogatásként kiosztható összeg 2,6 millió dinár. Pályázhatnak 
bejegyzett művelődési egyesületek és civil szervezetek Temerin község 
területéről március 6-ával bezárólag a község honlapján található for-
manyomtatvány kitöltésével.

Siralmas állapotban vannak a gyermekjátszóterek Temerinben, 
de Járekon és Szőregen is. A hintákat és a többi alkalmatosságok egy 
részét az időjárás rongálta meg, másokat felelőtlen egyének. Nem is 
olyan régen a községháza előtti játszótéren önkéntes munkával nyug-
díjasok állítottak helyre egy hintát gerendával erősítették meg egyik 
eltört részét. Egy másik helyen duhajkodó fiatalok tettek használatra 
veszélyessé játszóalkalmatosságokat, mégpedig röviddel a játszótér 
használatba vétele után.

A polgárokkal folytatott beszélgetése során Đuro Žiga polgármester 
közölte, hogy hat új játszótér felszerelését tervezik: hármat Temerinben, 
egyet-egyet Járekon, Szőregen és a Kolónián. A három temerini játszótér 
közül egyet a központban, egyet a kendergyári lakótelepen, egyet pedig 
a telepi, 18-as lakótelepen alakítanak ki. G. B.

Parkoló az óvodánál
Az, hogy a szűkebb központban szinte soha nem lehet parkolót ta-

lálni, talán azzal a régebbről eredő megszokással is magyarázható, hogy 
szeretünk minél közelebb megállni a központban levő üzletekhez, köz-
hivatalokhoz. Másrészt egyre többen vannak azok, jórészt az üzlettulaj-
donosok és a tömbházak lakói, akik éves parkolójeggyel rendelkeznek. 

A központon kívül „szűk garat” még az egészségház és az is-
kolák környéke a kastély utcájában. Van ugyan kiépített parkoló, 
amely tulajdonképpen az egészségházba gépkocsival érkező bete-
gek várakozóhelye, de a nap minden szakában szűknek bizonyul. 
Különösen az óvoda előtt nagy a forgalom, amikor a szülők hoz-
zák-viszik a gyerekeket. Ha csak néhány percre is kell megállni, 
mindennapos látvány, amint az út szélén várakozó gépkocsik aka-
dályozzák a forgalmat. 

Úgy tűnik, hogy a helyzeten bizonyos mértékben javítani fog az 
új parkolók építése az óvoda előtt a Népfront utcában. Đuro Žiga pol-
gármester közlése szerint folyamatban van a közbeszerzési eljárás 
a parkolók kijelölésére és építésére. A számítások szerint az óvoda 
előtt 24-25 gépkocsi parkolására lesz hely. Az építést az utak és járdák 
karbantartására szánt költségvetési forrásokból finanszírozzák. Új par-
koló épül a Kolónián az iskola előtt a Rade Končar utcában, valamint 
Járekon ugyancsak az iskola előtt, a Mladen Stojanović utcában.

G. B.

Ma, csütörtökön este 6 órakor a Vajdasági Agráregyesületek Szö-
vetsége és a Temerini Kertbarátkör szervezésében előadás hangzik 
el mezőgazdasági termelők részére. Téma: ZP, ADAMA, BIOFOR

Helyszín: Kertészlak, Népfront utca 82. Bővebb információk a 
helyi falugazdásznál, Fehér Kálmánnál. Telefon: 069/55-65-677.

Téli tanfolyamok

Hat játszótér épül

A 30 éVeS HAGyOMáNNyAl ReNDelKeZő

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

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

Zarándoklat	a	Csíksomlyói	búcsúra	
erdélyi	körúttal	egybekötve,	valamint	

nyári	kirándulást	szervezünk 
Erdélybe	és	a	Székelyföldre.

Tel.: 063/84-83-070
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Újra megéri 
magyarnak lenni a Vajdaságban

A vajdasági gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően 
újra megéri magyarnak lenni és gazdálkodni a Vajdaságban, 
hiszen lehetőség van kihasználni a szerb és az uniós lehetősé-
geket, de a magyar kormány pályázati lehetőségeit is – hangsú-
lyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
szerdán Palicson.

Palicson adták át a vajdasági gazdaságfejlesztési program mentor-
programjának díjait szerdán. Az államtitkár sikeresnek nevezte a men-
torprogram egy évét. Mint mondta: nem véletlenül esett a választás a 
Vajdaságra, hogy ott kezdődjön meg a mentorprogram, hiszen több 
nemzetpolitikai kezdeményezés is ebből a térségből indult korábban, 
végül pedig össznemzeti szintre emelkedett. Potápi Árpád János példa-
ként a kettős állampolgárság megadását, valamint a gazdaságfejlesztési 
program elindítását említette.

Potápi Árpád jános rámutatott, hogy a nemzetpolitika irányváltása 
nem volt véletlen, 2010 és 2014 között kidolgozták azokat a jogszabályokat, 
amelyek a nemzeti összetartozást erősítették, ezt követően pedig a szülő-
földön történő boldogulást erősítette a nemzetpolitika. A gazdaságfejlesztési 
program pályázati lehetőségeinek köszönhetően több magyar család is úgy 
döntött, hogy visszatér szülőföldjére - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Mint 
mondta: a mostani egy olyan pillanat a nemzetpolitikában, amelyet meg kell 
ragadni. „A cél az, hogy a továbbiakban is úgy dolgozzunk, hogy az utánunk 
következő generációknak is lehetőséget teremtsünk” – húzta alá.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte: a vaj-
dasági magyar és a magyarországi politika feladata az, hogy az itt élők 
identitásának megőrzését és szülőföldön történő boldogulását segítse.

Pásztor István szerint a gazdaságfejlesztési program legnagyobb 
hozadéka a közösségépítés volt, „megtanultunk újra bízni magunkban, 
bebizonyítottuk magunknak és másoknak, hogy bárkivel fel tudjuk venni 
a versenyt, úgy tudunk építkezni, hogy az egyfajta nemzetépítés, de ugyan-
akkor a szülőföldünk építése is”. A gazdaságfejlesztési program keretében 
megvalósuló mentorprogram pedig olyan közösségi összekapaszkodást 
jelent, ami példanélküli a térségünkben – tette hozzá.

A vajdasági gazdaságfejlesztési programot a magyar kormány 2016-
ban indította azzal a céllal, hogy segítse a vajdasági magyarok szülőföldön 
történő boldogulását és gazdasági megerősödését. A mentorprogramot 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága indította a Vajda-
sági Fiatal Vállalkozók Egyesületével, a Design Terminallal, valamint a 
magyar kormány gazdaságfejlesztési programját lebonyolító Prosperitati 
Alapítvánnyal együttműködve.

A program célja a vajdasági vállalkozói mentorhálózat kialakítása 
volt. A mentorprogramban egyrészt olyan nagyvállalkozók vettek részt, 
akik sikerrel pályáztak a gazdaságfejlesztési program támogatásaira, 
másrészt pedig olyan kezdő és fejlődő vállalkozók, akik a gazdaságfej-
lesztési program kedvezményezettjei vagy a Vajdasági Fiatal Vállalkozók 
Egyesületének tagjai voltak. Az volt a cél, hogy a már tapasztalt és sikeres 
vállalkozók megosszák tudásukat a fiatalokkal, és ezzel segítsék fejlődé-
süket. A mentorok és a mentoráltak szakmai képzéseken vettek részt, 
hogy együttműködésük a lehető leggyümölcsözőbb legyen.

A mentorprogramot 25 mentor és 55 mentorált teljesítette sikere-
sen. A mentorprogram díjkiosztó gálájának kiosztották a legelhivatot-
tabb és a legkitartóbb mentornak, a legkitartóbb és a legszorgalmasabb 
mentoráltnak, valamint a legösszetartóbb csapatnak járó díjakat, valamint 
elismerést kapott a közösség lelkének választott résztvevő is.

(MTI)

A mentorprogram legösszetartóbb csapa. Temerini vállalkozó 
is tagja volt.

A helyi hetipiacokon gyakran árulnak 
édesvízi halat, mint pédául a múlt vasár-
nap. Az egyik helyi árusnál különösen 
nagy volt a kínálat, sokan érdeklődtek 
is. A ponty 400, a harcsa 450, a csuka 
pedig 350 dinárba került. A képen látha-
tó vadponty kereken 8 kilót nyomott.

Kicsi kocsi, jó kocsi, mondja a nóta s ez 
a megállapítás minden bizonnyal a vá-
sárban látott miniatűr parasztkocsira is 
vonatkozhat. Harmincezer dinárt kértek 
érte.

Kép és szöveg: MÓRICZ Dénes

A kajiszibarack-, körte-, szilva-, meggy-, 
cseresznyefa-csemeték stb. ára 200-250 
dinár volt. Ha többet vásároltunk, akkor 
1000 dinárért akár 5-6 fát is vehettünk. A 
rózsatő 50-60, a szőlőoltvány pedig 80-
100 dinárba került.

Vásári képek
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Hangulatos 
farsangi karnevál

Folytatás az 1. oldalról
– Nehéz szívvel mondom, de számomra ez volt az utolsó alkalom, 

hogy részese voltam a rendezvénynek. Egészségi állapotom miatt, nem 
tudom tovább vállalni a szervezésnek ezt a részét, ezért most szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki az évek során támogatott, hogy 
segítettek életben tartani ezt a szép hagyományt. Bízom benne, hogy 
akadnak még vállalkozó szelleműek, akik szívesen kiveszik majd a 
részüket az előkészületekből, és ezentúl is megszervezik a farsangi 
felvonulást Temerinben.

A rendezvényt az Első Helyi Közösség is hosszú évek óta támogatja, 
Varga Flórián titkárt is a felvonulás előtt kérdeztük:

– A helyi közösség tizenkilenc évvel ezelőtt csatlakozott Pásztor 
Évához, hogy segítséget nyújtson neki a szervezésben, nagyon hálásak 
vagyunk az eddigi munkájáért. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon szép 
hagyomány községünkben, amit mindenképpen tovább kell adnunk 
az utókornak.

APRÓHIRDeTéSeK
• 120 kilós hízók eladók. Október 23. 
utca 51., telefon: 3-842-710.
• Mezőgépek javítását vállalom 
(Case, New Holland, Steyer). Tele-
fon: 065/57-26-086.
• Házimunkára asszonyt keresek. Te-
lefon: 069/19-43-043.
• Akkumulátoros motorkerékpár el-
adó. Telefon: 069/1-843-377.
• Hízó (150 kg) és malacok eladók. Te-
lefon: 840-163.
• Kisebb házat vennék Temerinben. 
Telefon: 065/252-1-838.
• Az ókéri (zmajevói) határban 32 hold 
föld eladó. Telefon: 060/70-31-959.
• Malacok eladók. Tel.: 843-397.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 

albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 
063/8-143-147.
• Ház eladó Bácsföldváron. Telefon: 
063/713-79-54.
• Szegeden, közel az egyetemhez, la-
kás eladó. Telefon: 065/5-718-167.
• Idősebb nénit vagy bácsit eltartanék 
saját házamban. Jelentkezz! Telefon: 
063/14-64-31.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó egy 120 férőhelyes keltető, T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűzhely, 
rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Hízók, pulykák és fehér japánkacsák 
eladók. Telefon: 840-163.

jót mulatott a közönség
A Komédiások csoport előadását 
vastapssal jutalmazták a nézők

Az utcai mulatsággal nem ért véget a farsangzáró program, 
ugyanis este hét órától a színházteremben farsangi kabarét muta-
tott be a Szirmai Károly MMe Komédiások színjátszó csoportja.

 Az ördög bűvöletében című rövid, mókás jeleneteket tartalma-
zó darab Nagy	Sándor rendezésében került színre. A zsúfoltságig 
megtelt színházteremben folytatódott a jókedv, ugyanis az amatőr 
színészek hamar mosolyt csaltak a közönség soraiban helyet fog-
lalók arcára. A kocsmai hangulatot idéző bevezető után az egyszerű 
félreértések hamar összekuszálták a szálakat, és megnevettették a 
közönséget. A színészek kitűnő alakítása mellett a kísérő zenekar 
és a színház asszonykórusa tette még színesebbé az előadást. A 
darabban bemutatott jeleneteket Lakatos Klára válogatta össze, 
aki a díszlettervezést is magára vállalta.

Az előadás végén a közönség hosszú percekig zúgó tapssal ju-
talmazta szereplők és a rendező munkáját, a szervezők pedig fánkkal 
és forralt borral vendégelték meg a jelenlevőket. Kitűnő zárása volt ez 
az idei farsangnak, hiszen elmondhatjuk, hogy a temeriniek szorgal-
masak voltak, mindent megtettek azért, hogy elűzzék az egyébként 
nem túl zord telet, és most már érkezhet a tavasz.

TÓTH Dianna 

Az egészség A legfontosAbb!
Bioshop	MatSon	Temerin 

Petőfi Sándor utca 56. 
Zöldfűszerek és 

gyógynövények	tárháza
Az egészségtudatos emberek boltja!

ezt kínálja önnek a sarki biobolt:
    • Gyógyteák, teakeverékek • Gyógyhatású 
készítmények • Növényi alapú készítmények 

kozmetikumok • Hidegen sajtolt olajak • Speciális 
étrendkiegészítők • Reform és bio élelmiszerek 

• A hazai és a keleti konyha egzotikus 
fűszerei és még sok egyéb termék.

A természet patikája számos gyógynövényt kínál 
egészségünk megőrzésére, a betegségek 
tüneteinek enyhítésére és gyógyítására.

Célunk, hogy termékeink használata támogassa 
vásárlóinkat egy egészségesebb életmód 

kialakításában és fenntartásában.
elfogadható árak, széles áruválaszték és a termék 

használatához megfelelő szakértelemmel 
rendelkező személy várja Önt.

Térjen be hozzánk, várjuk szeretettel!

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, 
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, 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje, Žiko (Zsiga) 
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával

Egynapos	kirándulás	
Szentendrére 
és	Budapestre

színházlátogatással!
Időpont:	Április	18-án

Érdeklődni:	062/747-655

T. D.
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A vasárnapi farsangi karnevál művelődési-
szórakoztatói rendezvényének keretében 
virággal köszöntötték és dicsérő oklevéllel 
jutalmazták Pásztor évát, aki húsz évvel ez-
előtt kezdeményezte a farsangi felvonulást. 
Az elismeréseket Szabó Gabriella adta át.

BőgőtemetésSzólt a muzsika a farsangozóknak

Ördög a vasvillával

A főutcán vonul a 
karneváli menet

Mosógép a jelmez

Temerini régies viseletben

Farsangfarka 
karnevál 2020

(A felvételeket Varga Zoltán készítette)



TEMERINI ÚJSÁG 2020. február 27.6

• Milyen érzés újra itthon lenni?
– Nagyon jó érzés, kellett is ez, újra együtt 

lenni a nagyszüleinkkel, a rokonokkal, bará-
tokkal.

• Számodra nem volt nehéz a lovas 
kihívás.

– Nem volt nehéz, hiszen nem csak a szü-
leimnek, hanem a nagyapámnak is mindig vol-
tak lovai, én szinte lovak közé születtem. Itthon 
még kijártam a nyolcadik általánost, utána az 
interneten rátaláltam egy budapesti zsokéiskolá-
ra, a szüleimmel egyeztettem, majd beiratkoztam 
és le is vizsgáztam. Közben megtanultam több 
versenylovagló stílust, és 16 évesen megszerez-
tem a versenylovas, 
galoppversenyző, lo-
vas képesítést. Azóta 
vagyok a Kincsem Park 
galoppversenyzője, lo-
vasa. Ami azt is jelen-
tette, hogy édesapám 
nyomdokaiba léptem, 
aki már tapasztalt ver-
senylovas, és 2016-ban 
részt vett a Nemzeti 
Vágta egyik előfuta-
mában is.

Először csak én 
és a szintén zsokénak 
készülő idősebbik hú-
gom, Eszter költöztünk 
ki. Mivel a legkisebb 
húgom, Emese Temerinben befejezte az általá-
nos iskolát, szüleink is kijöttek és Dunakeszin – 
ahol van egy nagyszerű, általam és a húgom által 
is használt Alagi Lóversenypálya és Tréningköz-
pont – vásároltak egy lakást és ott élünk együtt. 
Időközben szüleink mindketten elhelyezkedtek 
és dolgoznak.

• Eddigi sikereidet hogyan értékel-
néd?

– Eleinte voltak nehézségek, akkor még nem 
voltam tisztában azzal, hogyan kell versenyző-
ként lovagolni, hogyan kell mindig résen lenni, 
nem tudtam teljesen rákoncentrálni a vesenyre. 
Az 5. versenyemen, egy gyermek-ifjúsági verse-
nyen győztem, innentől kezdtek figyelni rám, 
és mind több alkalmam volt lovagolni. Azután 
jött a pozsonyi és a prágai lovas utánpótlás vá-
logató verseny, amelyeken egy-egy győzelmet 
sikerült elérnem. Ezeknek köszönhetően újra 
rám is irányult figyelem, új edzőt kaptam, és 
megkaptam a Flawles Flower lovat, amelyikkel 
a Németh Ferenc Emlékkupa összesítettben egy 
ponttal lemaradva végeztünk a 4. helyen. Sőt 

egy futamgyőzelmet is ünnepelhettünk! És még 
valami miatt jelentős ez a győzelmünk. Ekkor 
éreztem, hogy a ló tulajdonosának, edzőjének 
hasznos útmutatásai, a ló tulajdonságainak is-
mertetése mellett mily nagy jelentősége van a 
ló és a lovas közötti együttérzésnek, a szinte 
egymás gondolatainak a megérzése! 

• Mind sűrűbben szerepelsz a Kin-
csem Park galoppversenyein.

– Bizonyára így van, mert a versenylovak 
tulajdonosai és edzői nagyon odafigyelnek a 
zsokékra, és lovaiknak igyekeznek minél sike-
resebb, ügyesebb lovasokat szerezni. Úgy lát-
szik, rám is felfigyeltek, és valóban kapok már 

jegyzett lovak tulaj-
donosaitól, edzőitől 
is felkérést, hogy 
lovagoljam az ő lo-
vukat. Most minden 
erőmet, tudásomat 
arra összpontosí-
tom, hogy az ostor 
használatát engedé-
lyező még két ver-
seny-győzelemmel 
elérjem, ami a jö-
vőben nagy előnyt 
fog majd jelenteni. 
Ugyanis az eddigi 
sikereimet ostor-
használat nélkül 
értem el.

• Más komoly feltételei is vannak a 
galopp versenylovaglásnak?

– Igen, vannak. Nekem a magasságom miatt 
külön is. Volt, hogy két hétig komolyan kellett 
koplalnom: ekkor semmit nem eszek, naponta 
csak egy pohár vizet iszok meg egy-két darab 
csokit szoktam megenni. Ezenkívül mindennap 
futni kell, meg lovaglás a napi munka. Van, hogy 
naponta két kilót is leizzadok lovaglás közben. 
Nyáron hülyének néznek bennünket amint 30 
fokos hőségben, nyakig begombolt kabátban lo-
vagolunk. De hát ez a legpraktikusabb formája a 
súlyleadásnak. És akkor eljön a verseny napja, a 
vasárnap. A verseny  12-kor kezdődik, de mi már 
reggel 9-kor ott vagyunk. Szaunázással kezdünk: 
két órát szaunázunk, hogy minél jobban izzadni 
tudjunk. Olykor az egész testünket besózzuk, 
hogy minél több víz távozzon a szervezetünkből. 
Megtörtént az is, hogy egy hét alatt 57 kilóról 54 
kilóra kellett lefogynom, hogy versenyezhessek. 
És azt még nem is említettem, gyakran előfor-
dul, hogy olyan lovat kapunk, amelyet először 
látunk. Két percünk van az „ismerkedésre”, ami 

nagyobbára mindössze a felszerelés ellenőrzésé-
re elegendő. Rajt, és lesz, ami lesz. Hogy aztán 
tudja-e teljesíteni azt, amit az edző mondott róla, 
az már más kérdés. Persze, ha a mi istállónk-
ból kapunk lovat, az sokkal jobb, mert azokat 
nagyobbára már ismerjük.

• A versenyidény júniusban kezdődik. 
A felkészülés?

– A zsoké saját magát készíti fel a verseny-
idényre, amit én február végén kezdek el. Most 
egy kicsit felszedtem magamra, de a hónap végén 
már Dunakeszin komolyra veszem a felkészülést. 
Nem csak számunkra, lovasok számára volt egy 
két-három hónapos pihenő, hanem a lovak szá-
mára a karámban is. A lovak tervszerű betörése 
következik, majd a lovaglás, edzések stb. Idén 24 
lóval kezdjük a szezont, köztük ott van a kedven-
cem, a Flawles Flower. Természetesen a verseny 
előtt a zsokék kiválasztása sem marad el. Három 
éve Fézer Róbert az edzőm, három éve tréninge-
zi a lovakat, és nagyon jó eredményei vannak. A 
versenyeket a fogadások teszik izgalmassá a lovas-
sport kedvelői számára. Az emlékkupán szerzett 
sokak szerint váratlan győzelmem csinos összeg-
hez juttatta azokat, többek között édesanyámat 
is – mert hiszen kire fogadna az anya, ha nem a 
fiára –, akik bíztak a győzelmemben.

• Mi hasznod van neked egy-egy győ-
zelemből?

– Természetesen mi, zsokék sem maradunk 
ki a pénzosztásból, van lovaglási díj, ezenkívül 
a ló tulajdonosával megbeszélt összeg is jár a 
lovasnak. De a legnagyobb öröm, boldogság 
számomra, hogy azt csinálom, amit szeretek, 
lovagolhatok. 

Varg-aJó-zsef

A Kincsem Park galopplovasa
Szemben ül velem a budapesti Kincsem Park galopplovasa, a temerni Morvai 

Előd. Novemberben töltötte be 17. életévét, testsúlya  57-58 kg, magassága 173 
centiméter, ami zsoké esetében pici hátrányt is jelent, hiszen a magasságnak is 
van bizonyos, 2-3 kg, súlyban megnyilvánuló következménye. A Kincsem Park 
illetékesei szerint azonban a  fiatal zsoképalánta fényes karrier elé nézhet, és 
remélik, hogy még sok ügyes lovaglást láthatnak tőle.

• Nem tehetem meg, hogy ne említ-
sem meg a Temerinnek két alkalommal 
is dicsőséget hozó Nemzeti Vágtát.

– Mi is kint voltunk, szurkoltunk is Nagy 
Arnoldnak és a Favoritnak. Nagyon örültem, 
hogy másodszor is sikerült megnyernie, sőt 
megvédenie a címet. Külön boldogság volt 
számomra, hogy Budapesten is megjegyez-
hették: Temerinben is vannak nagyszerű 
versenylovak és Temerinnek Arnold sze-
mélyében van nagyszerű zsokéja. Egyébként 
Arnolddal nagyon jóban vagyok, sőt a lovak 
tulajdonosával, a Szabolcski családdal is. A 
Kincsem Parkban egy II. kategóriájú verse-
nyen Arnold felkért, hogy az ő Blokád nevű 
lovával versenyezzek, ami számomra nagy 
megtiszteltetés volt. Nagyon szeretnék én 
is részt venni a Nemzeti Vágtán és Temerin 
színeiben lovagolni. Erre azonban még vár-
ni kell, hiszen a zsokénak be kell töltenie 
a 18. életévét, és más feltételek is vannak, 
és mivel én novemberi vagyok, így nekem 
majd csak esetleg a 2021-es Nemzet Vágtán 
lesz lehetőségem indulni. Nagyon szeretném 
megélni azt a hangulatot, érzést, versenyszi-
tuációt, amit a Vágta nyújt a versenyzőknek. 
És dicsőséget szerezni Temerinnek.

Morvai előd, a Kincsem Park galopplovasa
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Örömmel olvastam a Temerini Újságban, 
hogy új nyomdagépet vásároltatok. én kb. 8 
éve vásároltam a mi lézeres nyomtatónkat, 
amelyből készen jön ki a színes újság, össze-
hajtva és összekapcsolva. Korábban is ilyen 
gépen dolgoztam, de akkor még béreltük. Hát 
bizony ez nagy segítség, el se tudja képzelni 
az, akinek nem volt dolga ilyesmivel.

őszintén szólva nagyon szurkolok nektek, 
és mindig örömmel olvasom a szülővárosom 
híreit. Gratulálok a kiváló munkátokhoz, és 
megtisztelő volt számomra, hogy a legutóbbi 
írásomat, amit e-mailen küldtem, a címolda-
lon olvashattam. Az ontariói temeriniek – akik 
közül többen is olvassák a TÚ-t – kedvesen 
reagáltak rá. Mellékelve küldöm nektek a Nap-
jaink c. általam kiadott újság januári számát, 
amely egy kis ízelítőt nyújt a munkánkból. Be-
vallom, hogy a TÚ-ban megjelenő néhány ki-
váló, zamatos írást, a szerző és a kiadó meg-
jelölésével, én is átvettem. Nagyon vegyes 

összetételű a kanadai magyarság, és 
igyekszem tőlem telhetően mindenki 
kedvében járni. A képen a műszaki szer-
kesztőmmel, erdélyi Tiborral vagyok, 
aki egyébként szabadkai komputeres 
barátom. Bevallom, azért nekünk is van 
még mit tanulni. További jó munkát! 
Baráti szeretettel

lajos Kanadából

Levél Kanadából

A Móricz lajos által kiadott folyóirat címlapja

Kanadai temeriniek az új évre 
koccintanak: Gregus János, fele-
sége, Ilona és Kovács István

A tavalyi rendezvényeket elemezve felvető-
dött a kérdés, ki legyen az idei Illés-napi felvo-
nulás fő rendezője. A választás, közmegelége-
désre, Törteli László színművész és díszkertész 
személyére esett. Őt tartják legalkalmasabbnak 
arra, hogy az ünnepi  menetet megszervezze 
és gondoskodjon annak zökkenőmentes lebo-
nyolításáról.

A főrendező idejében hozzá is fogott a mun-
kához. Elképzelése szerint Illés napján virradat-
kor, az ötórai harangszó után mozsárágyúval 
leadott díszlövések és pléhzenés ébresztő kö-
szönti majd az ünnepnapot.

Ezt megelőzően, július 19-én a Sárga tanyá-
nál gazdag és látványos programmal tűzdelt ara-
tóversenyre kerül sor, amelyen természetesen 
a nagyközönség jelen lehet. Meghívják a kör-
nyékbeli települések 4 tagú arató csapatait is 

(kaszás, marokverő, kötélteregető és kévekötő) 
Ide várják a Temerinben is ismert hortobágyi-
akat Rózsa Péter érmes gazdásszal az élen. Ők 
készítményeik ételkínálatával igyekeznek majd 
jeleskedni. A rendezvény aratóbállal zárul este 
nyolc órakor, a Gulyáscsárdában.

Törteli László főrendező közölte, szívesen 
látna segítőtársakat a fogadalmi ünnep rendez-
vényeinek lebonyolításához. Örvendetes lenne 
temerini csapatok részvétele az aratóversenyen, 
erre várják a jelentkezőket! Jelentkezni lehet: 
Törteli Lászlónál, tel.: 063/582-023 és Majoros 
Pálnál, tel.: 021/842-329 MAJoroS Pál

Az ünnepség új mozzanatairól

IlléS-NAPI cSAlogAtó
Százhatvanhét évvel ezelőtt így nyáron,

Az Isten haragja kaszált e határon.
Egymás után kettő-három esztendőben,

Szent Illés szekere dübörgött az égen.

Őseink Illés-ünnepet fogadtak,
Templomba igyekszik a falu apraja, nagyja.
Gyöngyös bokréta ring minden kis kalapon,
Lányok piros csizmát húznak, ha akarnak.

Testvérek! Magyarok! Gyertek el sokan,
Kalapotok pántlikásan és bokrétásan,

Emeljetek fényt a nagy napnak,
A jó isten is örülni fog annak.

(Ismeretlen szerző)

Illés-nap 2020

A Széchenyi István Hagyományőrző 
lovasklub szervezésében február 22-
én az Ifjúsági Otthonban tartották meg a 
lovasbált. A jó hangulatban telt rendez-
vénynek gazdag tombolája volt, aminek 
nyereményeit helyi és környékbeli vállal-
kozók adományozták. A főnyeremény egy 
Shetland pónicsikó volt, amelyet Nagy 
Miklós és neje, lívia nyert meg (a képen).

Lovasbál és 
a főnyeremény

Tűzifa eladó, összevágva, 
fuvarral együtt, 3000 din/m3. 
Telefon: 063/77-96-326 vagy 

843-581

D
. E

. f
el

v.

Kasza Valéria illusztrációja
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 • Mikor kezdte érezni, hogy a szíj-
gyártó szakma lassan megszűnik?

– Ezt akkor vettem észre, amikor megjelent 
az a cigány ember, aki a temerini piacon szo-
kott árulni. Tele volt katonai lószerszámmal. 
Meg ugyanezt láttam Zsablyán is a vásárban. 
Persze negyedáron adta a hámokat ah-
hoz képest, amennyiért mi adtuk. A nép 
azt vette, a katonai hámokat.

– Hol veszi maga ezt? – kérdeztem 
tőle. Nem mondta meg, mi meg akkor 
nem tudtuk, hogy a hadseregből tel-
jes egészében kiiktatták a lóvontatta 
eszközöket, meg hogy változtatnak, 
meg motorizálják. Persze, azt a sok 
szerszámot, ami ott volt tartalékban a 
hadseregnek, azt mind kimustrálták. Ez 
került a vásárokba. Akkor már látszott, 
hogy vége a mi szakmánknak. Elkezd-
tek a traktorok is jönni, vizsgáztak a 
polgáremberek traktorosnak, vették 
a traktort.

1969 májusában én is letettem a 
traktorvizsgát. Én, aki addig utáltam 
a traktort, mert a traktor volt a legna-
gyobb ellensége a szakmámnak. Aztán 
láttam, hogy nem mehet ez így tovább. 
Becsuktam. Hívtak többfelé is, Nagy 
Jóska, a Jávor igazgatója, a megboldo-
gult, azt mondta: „Gyere a Jávorba, ott 
a helyed, ott leszel a kárpitos osztá-
lyon” –  merthogy a szíjgyártó kárpitos 
is, én is értettem hozzá. Apám tanított 
meg, aki Pesten tanulta a szíjgyártó, 
nyerges és kárpitos szakmát.

Három napig gondolkoztam, mitévő le-

gyek. Egyszer csak azt mondja az asszony, aki 
egyes lány volt, az apósom meg paraszt: „Mi 
lesz velünk, ha elmész dolgozni, ki csinálja, 
ki segít apáméknak?” 

„Tudod mit, anya, itthon maradok. Nem 
megyek én el sehova. Itthon maradok, ka-

pálni fogok, paraszt leszek. Lesz majd föld 
is, meg gép is, és majd 
csináljuk, ahogy bír-
juk” – mondtam határo-
zottan.

Sikerült, de sokat kel-
lett dolgozni. 1969 őszén 
vettünk egy traktort, az 
első Massey–Ferguson 
volt, később kicseréltük 
Landinire, majd Rakovica 
60-asra. 1984-ben vet-
tünk egy 65-öst, meg is 
van még most is.

Átmentem traktorra, 
az ördögnek kell a hám. 
Igaz, vannak ilyen futta-
tó versenylovak, mint a 
Varga Tibié, a faluban 

Egy 2007-ben készült beszélgetés (†) Puskás Mátéval

Mesélő magnószalagok (3.)

Amikor megszűnik 
a kenyéradó szakma

Néhai Puskás Máté családjával: lánya, erzsébet 
és férje, Komenda András; fia, Tibor és felesége, 
Zsuzsanna; a két térden ülő unoka, Csilla és Har-
gita, valamint Máté és neje, erzsébet

van két-három ló, azoknak lesz olcsó szer-
szám, amennyit akarsz. Hol az egyik, hol a 
másik lovas jön hozzám, és kérdezi:  Máté 
bácsi, maga csinálta hámja van, mert akkor 
azt megveszem. 

• Milyen érzés volt feladni a szak-
mát?

– Azt nem lehet megmondnani, de elkép-
zelheted. Hogy amikor az ember elszakad at-
tól a kenyértől, ami addig tartotta a családot. 
Fölépítettem ezt a kis családi házat, vettem 
pár hold földet, de most meg kell állni. Új-
ból kezdeni.

A gyerekek nőttek, jártak iskolába. Mi volt 
akkor, négy-négy és fél hold földem. Nagyon 
nehéz volt. Mikor abbahagytam a szakmát, 
az iparosok éppen abban az időben kezdték 
maguknak a nyugdíjat intézni, befizetni a nyug-
díjalapba, a földműveseknél meg már öreg 
voltam, mivelhogy 1926-ban születtem.

• Sikerült elrendeznie a nyugdíjat 
a szíjgyártó szakmában eltöltött évek 
után?

– Nem. Még előbb volt, hogy bementem 
és átirattam magamat földművesnek. Egyszer 
hallom, hogy gyűlés lesz a földműveseknek a 
nyugdíjbiztosításról. Hát, elmegyek délután 
négy órára, egy magyar ember jött Újvidékről, 
magyarázza, magyarázza. Mondom én neki: 
Mondja maga, Andrásnak hívták, mondja And-
rás, ha én most felülök a traktorra, kimegyek 
a földre és ott engem valami baj ér, mit kap 
az asszony énutánam? Azt mondja: Semmit, 
külön be kell fizetni az asszonynak is meg 
magának is. Akkor csukja be a könyvet, én 
nem iratkozok fel, fölkeltem és eljöttem haza. 
Mikor hazaérek azt mondja az asszony: – Na, 
mi van? Mi van? Te utánad is meg én utánam 
is külön-külön kell fizetni, annyink meg nincs, 
az sok. Akkor semmi joguk nem volt az asszo-
nyoknak a földműves uruk után. Egyáltalán. A 
Mező Pityu az fizette, szegény, és amikor jött 
ez a háborús rendszer, akkor ette a méreg, 
hogy hány ezer eurót befizetett, és mit kapnak, 
ezer-kétezer dinárt. Az nem nyugdíj.

Varg-aJó-zsef
(Vége)

1–5. kantár: 1. homlokszíj, 2. szemellenző, 3. álladzó, 4. 
zabla, 5. gyeplő; 6–12. szügyhám: 6. szügyelő, 7. kápa és 
izzasztó, 8. hasló, 9. vállszíj, 10. farmatring, 11. istráng és 
istrángtáska, 12. nyakló, 13. kocsirúd, 14. hámfa

(A magyar nyelv értelmező szótárából)

Hám

Nehéz, nehéz egy szakmát elsajátíta-
ni, ha nem nyomják beléd, hogy ezt most 
így, ezt most úgy. Mert valamikor három 
évig voltál inas, három évig segéd, és 
csak utána lehettél mester. Máma azért 
nincs se inas, se mester rendes, tisztelet 
a kivételnek, mert csak olyanok vannak, 
hogy te hegesztesz, te meg a srófot hú-
zod, te az ajtót vered szét. Ilyen mesterek 
vannak. Nincs rendes mester ma, csak a 
régiekből, ami van. Mert nem lehet egy 
szakmát elsajátítani úgy, hogy hetente 
hat napot ülök az iskolában, és három 
órát dolgozok a műhelyben – mondja ri-
portalanyunk.
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Ádám Ferenc tanyája. - A módos baraparti 
tanyagazda béresek alkalmazásával összesen 
125 hold földön gazdálkodott. Ezenkívül a tanya 
körül volt egy holdnyi gyümölcsös és szőlő, a 
lakóépület előtt pedig egy akácfákkal beültetett 
terület, úgynevezett kis erdő. 

A gyerekeknek édesapjuk úgy osztotta ki a 
jusst, ahogy kezdtek önálló életet élni. Ferenc, 
a legidősebb fiú 25 hold földet kapott. A három 
utána levő fiú, Mihály, József és Pál 
18-18 holdat, a három lány Katalin, 
Mária és Rozália pedig 5-5 holdat. 

Ezenkívül édesapjuk a fiúgyere-
keknek a kertészlaposi határrészben 
tanyát is épített. Ferencnek a második 
dűlőben, Mihálynak (Vilson) a hete-
dikben, Józsefnek szintén a 7. dűlő-
ben. Pálé maradt a Nagybara melletti 
öreg tanya. József később eladta a 
tanyát, az árán a csúrogi határban 
vehetett magának másikat, sokkal 
több földdel. Azonban a második vi-
lágháborút követő kisemmizés őt sem 
kerülhette el. Miután a titói hatalom 
mindenüket elkobozta, akár a többi csúrogi 
magyar, családjával ő is a járeki gyűjtőtáborba 
került. Szabadulását követően feleségével egy 
időre testvére, Pál tanyáján húzta meg magát, 
majd később házbérben lakott, és élete végéig 
napszámból tartotta el a családot. 

Az öreg tanya örököse, Pál miután megnő-
sült, a növénytermesztés mellett többnyire bi-
kaborjakat nevelt, de szép számban voltak juhai 
is. Az abraknak való takarmányt lóvontatta (jár-
gány) harangdarálóval darálta. A darálót hosszú 
fa segítségével egy ló hajtotta, amely körbe járt 
a daráló körül. A darálóban forgó kések aprí-
tották föl a kukoricát.

Deák Franciskával kötött házasságából, ami 
nem volt hosszú életű, négy gyerek született: 
Rozália, Margit, Franciska és Pál. 

Az ördög sohasem alszik: az ifjú tanyagazda 
a juhok legeltetése közben összeszűrte a levet a 
közeli tanyaszomszéd, Pálinkás István feleségé-
vel, Franciskával. 1947-ben Pál az új asszonnyal 
elhagyta a családot. A faluban élt mindaddig, míg 
a tanyát per útján előző feleségétől vissza nem 
nyerte. Az elhagyott feleség családjával együtt egy 

darabig a faluban élt házbérben, majd később 
szétszóródott a család. 

Történt egyszer, hogy Pál tiszakálmánfalvi 
látogatása során testvérénél, Katalinnál a sok 
gyerek között megpillantotta a náluk nevelkedő 
alig tízéves tiszakálmánfalvi születésű Takács 
Katicát, akinek édesanyja 1942-ben elhunyt, 
édesapját pedig 1944-ben agyonverték a parti-
zánok. Úgy gondolta, hogy jó helye lenne nála 

a tanyán. Az egyezség megtörtént, miután Pál 
1950-ben átvette a gyámságot, az árva tizenkét 
évesen az Ádám-tanyára került. 

Takács Katica az első naptól kezdve szolgált 
a tanyán, amiért rendszeresen bért is kapott. 
Kora reggel a baraparton a marhákat legeltet-
te, majd később ugyanoda 50-60 juhot terelt le, 
végül a tarlón disznókra vigyázott. Takarított, 
tüzelőt hordott be, egyszóval minden munkát 
elvégzett, amit csak rábíztak. Amikor már na-
gyobbacska lett, Ádámék látták, hogy a járan-
dóságából nem lehet nagylánykodni, megvettek 
neki mindent, amire csak szüksége volt. 

Táncmulatságokra a Stuchlik- és a Bognár-
tanyákon gazdálkodó szövetkezeti munkások 
gyerekeivel bandába verődve gyalogosan jött 
be a faluba. Az ünneplő ruháját a faluban egy 
háznál tartotta.

A család télvíz ide-
jén nádat vágott, este 
pedig Franciáékkal és 
Gulyásékkal bandázott. 
Sokak számára emléke-
zetes maradt a gazdáné 

halászléje és kemencében sütött hala, amit a kis-
konyha előtt megterített asztalon tálalt föl a ven-
dégeknek. Jó halfogás esetén megtörtént, hogy 
Pál kocsiderékszámra hordta a halat a faluba. 

1956-ban, amikor Katalin Zavarkó János-
hoz férjhez ment, a tanya üresen maradt, mivel 
Pál és felesége is a Túllabarán vásárolt házukba 
költözött. 

A következő évben az ifjú pár úgy határo-
zott, hogy mint harmadosok visszamennek a 
gyerekkori tanyára gazdálkodni. Csupán egy 
évig tartott az egyezség, mivel nem jól jöttek ki 
az egykori gyámmal. Katalin elmondása szerint 
az elszámolásig minden rendben volt, de akkor 
„a mázsa sehogyan sem akart mérni”.

A tanyaépületet az elkövetkező években 
lakták még harmadosok és napszámosok, de 
végül a gazda úgy döntött, hogy földjét kiadja 
árendába.

Kötődése a tanyához azonban később sem 
szűnt meg, amikor az már üresen állt. Míg egész-
sége lehetővé tette, gyakran kijárt egykori birto-
kára. Már a csúrogi útról kémlelte, hogy „lát-
szik-e még a fehérre meszelt tanyakibli?” 

Mikor már úgy érezte, hogy nincs itt ment-
ség, az idő megteszi a magáét, azaz a kibli előbb-
utóbb le fog omlani, a tanyaépületet lebontatta. 
Ma csak a melléképület (a kiskonyha és a mag-
tár) és a fával benőtt tanyaudvar tanúskodik az 
egykori Ádám-tanyáról.

Jánosi „Kocsis” János tanyája. - A Jáno-
si házaspár tanyájáról nagyon keveset tudunk, 
mivel a család nem hagyott utódot maga után. 
Annyi bizonyos, hogy miután nem tudtak eleget 
tenni a kötelező beszolgáltatásnak, tanyájukat 
és a földterületet konfiskálták. Ezt követően Já-
nos és felesége a faluban levő házukban élte le 
életének hátramaradt részét. A tanya a tagosí-
tásig állt, a szövetkezet munkásai lakták, majd 
nyomtalanul eltűnt.

Á. I.
(Folytatjuk)

A Kertészlapos eltűnt tanyavilága (23.)

A Bara-parti dűlő

ádám Franciska és Takács Katica az ádám tanyán

ádám Pál baromfiudvara a tanyán, a szárnyasokat az újvidéki 
piacon értékesítették

LEgaLIZÁCIóvaL 
kapCSoLaToS 

dokuMENTÁCIó	ELkÉSZíTÉSE
arT	STudIo	projEkT 

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

Következő számunkban riportot közlünk 
a képen látható Takács Katalinnal fordula-
tokkal és megpróbáltatásokkal teli gyer-
mekkoráról.
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MEGEMLÉKEZÉS

KABÁCS Rózsika 
(1958–1979)

KABÁCS Antal 
(1937–2012)

„Itt hagytak, elmentek, nem is jönnek vissza! 
Omló könnyeimet sírok halma issza. 

Folyjatok, könnyeim, folyj, te forró patak, 
szivárogj le hideg orcáikra halkan.”

(Petőfi Sándor)

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógortól

BÍRÓ Józseftől 
(1940-2020)

Szép emléked 
szívünkben örökké 
megmarad.
Nyugodjál békében!

A Halápi család

Egyházközségi 
hírek

• Keresztelési találkozó, lelki előké-
szület, gyónási lehetőség szülők és 
keresztszülők részére csütörtökön, 
február 27-én 15.30 órakor.
• Az imádkozó édesanyák Szent Mó-
nika-közössége feb. 27-én, csütörtö-
kön tartja szokásos imaóráját az esti 
szentmise előtt, 16 órai kezdettel a 

téli kápolnában. Szeretettel várunk 
minden édesanyát, aki szívesen csat-
lakozna a gyermekeik hitéért imád-
kozó imacsoporthoz.
• A tervezett Egyházközségi Képvi-
selők, vagyis a Pasztorális Tanács 
rendkívüli gyűlése ez alkalommal 
egy későbbi időpontra tolódik. Kö-
szönjük a megértést.
• A 2020-as budapesti Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra jelentkez-

ni lehet Petri Erikánál, Ádám Máriánál, 
Kókai Orsolyánál és Pászti Erzsébetnél. 
• A közeledő 2020-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra készülve egy órás gitáros 
szentségimádást tartunk a hónap 
első csütörtökén, március 5-én, a 
17 órai szentmise után.
• Nagyböjtben minden pénteken ke-
resztúti ájtatosság, gyónási lehetőség 
és nagyböjti szentbeszéd.

• Nagyböjt folyamán a telepi temp-
lomban vasárnaponként keresztúti 
ájtatosság délután 15 órakor. Vasár-
nap nagyböjt 1. vasárnapja, a temp-
lomon kívül gyülekezünk és körme-
netben vonulunk be a templomba.
• Gyűjtés a papnövendékek iskoláz-
tatására jövő vasárnap. 
• Hirdetjük, hogy a házassági elkészí-
tő tanfolyam 2020. március 7-én kez-
dődik, 19 órakor a hittanteremben.

Kezdenek ismét elszaporodni az illegális szemét- 
és építkezésihulladék-lerakatok. A közterület-fel-
ügyelő a napokban a Kossuth lajos utcából a 
túlabarai kertek alatt, a baraparton kapott lencse-
végre egy ilyen szemétkupacot. (G. B.)

Szemétkupacok
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősök-
ben, utcabelieknek és min-
den végtiszteletadónak, akik 
szerettünk

BÍRÓ József 
(1940–2020)

temetésén megjelentek, és 
a hosszú súlyos betegség 
nehézségeiben osztoztak 
velünk.
Köszönet minden koszorú- 
és virágadományért, rész-
vétnyilvánításért.

Nyugodjál békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Március 1-jén lesz egy 

éve, hogy nincs közöttünk

MORVAI Tibor 
(1963–2019)

Virágot viszünk egy néma 
sírra, de ezzel őt már 
nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, 
de oly jó várni, 
hazudni a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.

Míg köztünk voltál, 
mi téged szerettünk, 
hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.
Nyugodjál békében!

Szeretettel emlékezik rád 
nővéred, Rozál, bátyád, 

Pisti családjaikkal
MEGEMLÉKEZÉS

Február 26-án lesz szomo-
rú egy éve, hogy nincs mel-
lettünk, akit nagyon szeret-
tünk

OLÁHNÉ 
HORNYIK Borbála 

(1942–2019)

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

Téged elfeledni 
soha nem lehet, 
csak letörölni 
az érted hulló könnyeket. 

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Február 28-án lesz 11 éve, 
hogy nincs közöttünk sze-
rettünk

GOMBÁR Margit 
(1958–2009)

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

A gyertya most érted égjen, 
ki fent laksz már 
a magas égben, 
vigyázol ránk odafentről, 
s a lelkünkhöz szólsz 
a végtelenből.

Nyugodjál békében!

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve már csak az emlékeimben él szeretett férjem

DUSA István 
(1938–2019)

Hiába a könny, hiába a gyász, 
ha soha nem jön vissza, akit annyira vársz. 
Hideg a sír és sötét, annyira kegyetlen, 
egy szerető szívet rejt odalenn. 
Együtt küzdöttünk a betegség ellen, 
de gyengének bizonyultunk a halállal szemben.

Emléked őrzi 
feleséged, Ilonka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély tisztelettel búcsúzunk 
férjemtől, apámtól, apósom-
tól, nagyapánktól, dédnagy-
apámtól

BÍRÓ Józseftől 
(1940–2020. 2. 20.)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.
Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél. 

Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki utolsó 
útjára elkísérte.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok nagy-
bátyámtól és bérmakereszt- 
apámtól

BÍRÓ Józseftől 
(1940–2020)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom. 
Most már a jó Istennél 
örvend a lelke, 
ott múlt el minden 
szenvedése.

Nyugodjon békében, 
legyen csendes álma, 
találjon odafenn 
örök boldogságra.

Örökké emlékezik rád 
a Varga család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nagysógorunktól

BÍRÓ Józseftől 
(1940–2020)

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet. 
Bíztunk az életben, 
hittünk a gyógyulásban, 
de legalább a csodában.
Csoda volt hogy éltél és 
minket szerettél, 
nem haltál meg, 
csak álmodni mentél.

Nyugodjál békében!

A Tamás és 
a Hodonicki család

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

MEGEMLÉKEZÉS

TÉGLÁSI Géza 
(1957–2020. 2. 24.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

BÍRÓ József 
(1940–2020. 2. 20.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Miserend
28-án, pénteken 16.15 órakor: ke-
resztúti ájtatosság, 17 órakor: szabad 
szándék.
29-én, szombaton 8 órakor: a héten 
elhunytakért, valamint: †Ökrész Károly, 
Ökrész László, Samu Mária és elhunyt 

gyermekeikért, valamint: †Fehér Lajos, 
Balla Ilona és elhunyt gyermekeikért.
Március 1-jén nagyböjt 1. vasárnapja, 
a Telepen 7 órakor: †Morvai Tibor, a 
plébániatemplomban 8.30 órakor: a 
Lourdes-i Szűzanya tiszteletére az Új-
sori rózsafüzér-társulat élő és elhunyt 
tagjaiért, 10 órakor: a népért.

2-án, hétfőn, 8-kor: szabad szándék.
3-án, kedden 8 órakor: szabad szán-
dék.
4-én, szerdán 8 órakor: †Kelemen 
Lajos, Kalász Erzsébet, a Kelemen és 
a Kalász család elhunytjaiért.
5-én, csütörtökön 17 órakor: szabad 
szándék. 
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LABDARÚGÁS
A TSK labdarúgói szombaton 

barátságos mérkőzést játszottak a 
kúlai Hajdukkal, amely az utolsó 
előtti helyet foglalja el a Szerb liga 
vajdasági csoportjában. A vendégek 
bizonyították, hogy miért is vannak 
két osztállyal magasabban, mint a 
temeriniek, hiszen könnyen, 2:0-
ra nyertek.

ASZTALITENISZ
Első liga – férfiak

MEDIJANA (Niš)–TEMERIN 1:4
A temeriniek könnyen megsze-

rezték a múlt pénteki mérkőzésen a 
győzelmet. Pető Zoltán nem állt asz-
talhoz, helyette Nagyidai Zoltán sze-
repelt idén először a csapatban.

Eredmények: Jovanović–
Bourras 0:3, Stančić–Borčić 0:3, 
Jović–Nagyidai 3:1, Jovanović–
Borčić 0:3, Jović–Bourras 1:3.  

TEMERIN–TSC (Topolya) 4:0
A temeriniek vasárnap este 

a 14. fordulóban megszerezték 
a 14. győzelmüket, és nemcsak 
megőrizték a veretlenségüket, ha-
nem biztosították a feljutást a ma-
gasabb rangfokozatba, azaz ősztől 
egy év szünet után újra a Szuperli-
gában szerepelhetnek. A topolya-
iak nem tudtak komolyabb ellen-
állást nyújtani, az utolsó találkozót 
ráadásul sérülés miatt feladták, 
így Pető küzdelem nélkül nyert. 
A bajnokságból még négy fordu-
ló van hátra.

– Őszintén szólva nem gondol-
tuk, hogy ennyire simán nyerünk, 
mivel a TSC egy jó csapat, még min-
dig versenyben van a feljutásért. 
Folytatjuk a sorozatot, hiszen nem 
szenvedtünk el idén egy vereséget 
sem, ami nem kis szó – mondta a 
mérkőzés után Pető Zoltán.

Eredmények: Pető–Mellik 
3:0, Bourras–Čonić 3:0, Borčić–
Egri 3:1, Pető–Čonić k.n.

Vajdasági liga – férfiak

TEMERIN II.–BANAT II. 
(Nagybecskerek) 4:0

A fiatalokból álló második 
csapat sima győzelmet aratott a 
nagybecskerekiek ellen.

Eredmények: Puhača–Eleta 
3:1, Varga–Ilić 3:2, Orosz–Šubonji 
3:0, Orosz, Puhača–Eleta, Ilić 3:0.

JEDINSTVO (Ópazova)–
TEMERIN II. 3:4

A vártnál jóval nehezebben nyert 
a temerini csapat. Az ópazovaiak 
3:1-re is vezettek az összesítésben, 
a fiatal vendégegyüttesnek azon-
ban sikerült megnyernie a hát-
ralevő három találkozót, amivel 
fordított. Előbb Orosz András győ-
zött meccslabdákat hárítva, utána 
Mladen Puhača nyert simán, majd 
a sorsdöntő mérkőzésen a csapat 
legfiatalabb tagja, Varga Dániel is 
felülmúlta ellenfelét. A temeriniek 
továbbra is az első helyen vannak 
a táblázaton.

Eredmények: O. Turčan–
Puhača 3:0, Skopljak–Orosz 0:3, 
V. Turčan–Varga 3:2, Turčan, 
Turčan–Orosz, Puhača 3:2, O. 

Barátságos, felkészülési mérkőzés TSK–F.K Hajduk 1912 
(Kúla) 0:2

Turčan–Orosz 2:3, V. Turčan–
Puhača 0:3, Skopljak–Varga 2:3. 

Vajdasági liga – nők

HORGOS–TEMERIN 2:4
Eredmények: Móra–Csernyák 

3:0, Berényi–Turai 0:3, File–Kaslik 
0:3, Móra, File–Turai, Kaslik 0:3, 
Móra–Turai 3:0, File–Csernyák 1:3.

TEMERIN–MILETIĆ 
(Szerbcsernye) 1:4

Eredmények: Turai–Ariza- 
nović 1:3, Stojković–Grčić 0:3, 
Kaslik–Zlatanović 3:0, Turai, 
Kaslik–Arizanović, Grčić 0:3, 
Turai–Grčić 2:3.

t. N. t.

látogasson el hozzánk és győződjön 
meg személyesen gazdag kínálatunkról, 
vásárlási kötelezettség nélkül.

Népfront u. 103., tel.: 842-515
Nőnap alkalmából vasárnap egésznapos nyitvatartás

A

A virág a legszebb nőnapi ajándék!

friss vágott virágot, cserepes virágot, különféle 
virágkompozíciókat kínál nagy választékban, 

kedvező áron, kérésre díjtalan házhozszállítás!

kókaI virágüzlet

Minden hölgynek boldog nőnapot kívánunk!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dinamikusan fejlődő cégünk 

munkatársat 
keres 

kábeltévé-technikus munkakörbe.
Elvárások:

temerini lakhely,• 
középiskolai végzettség, villamossági, • 
informatikai szakirány,
középfokú internet és számítógépes ismeretek,• 
a Word és az Excel programok középfokú használata,• 
a szerb nyelv ismerete kommunikációs szinten,• 
B kategóriás járművezetői jogosítvány,• 
magaslati munkavégzés,• 
csapatmunka.• 

A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal 
a konkurs@sattrakt.com címre várjuk.
A kiválasztott pályázókat 
meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT



A TAKT 1976-os megalakulásakor a vizuális kultúra terü-
letén tevékenykedő, haladó gondolkodású fiatal művészek és 
egyáltalán, a fiatal értelmiségiek számára a hetvenes évek táján 
létrehozott délvidéki ifjúsági alkotótábor volt. Kialakult egy ket-
tős szemléletű művésztelep, mely elméleti jellegét kidomborítva 
a művésztelepi résztvevők számára aktuális művészeti tartalmú 
előadások megszervezését vállalta magára, másrészt gyakorló-
alkotói jellegét kihangsúlyozva, teret enge-
dett az alkotói folyamatoknak. 

A művésztelep eredeti helyszíne 
Temerin belterülete volt, de miután 1985-
ben lebontották a telephelyként használt 
főutcai egykori Kántorházat, a művészek 
kiköltöztek a szervező, Hevér János csalá-
di tanyájára. A tanya az Almási-nagybara 
(Jegricska) partján, sok éven át idilli kör-
nyezetet biztosított a fiatal alkotóművészek 
számára.

Eleinte a tábor ideje alatt, később a tá-
bor utolsó napján Temerinben a legsikere-
sebb alkotásokból kiállítás nyílott, melyen 
1978-tól TAKT-díjat és diplomát, Bíró Mi-
klós-díjat, 1995-től pedig Rácz László-díjat 
is kiosztottak, utóbbiakat a fiatalon elhunyt 
igen tehetséges képzőművészek emlékére 
alapítottak. Ezek a kiállítások Vajdaság min-
den részéről igen látogatottak voltak, valóságos seregszemlék. A 
fiatal vajdasági képzőművészet fejlődéséről, állapotáról évente 
objektív képet adtak. 

A TAKT-mozgalom lelki atyja, alapítója, szervezője és házi-
gazdája Hevér János (1932-2001), segítője és pártolója Ács Jó-
zsef (1914 – 1990) festőművész volt, az utóbbi nevéhez fűződik 
a háború utáni években megálmodott topolyai, zentai, a csurgói 
és a moravicai művésztelep megalapítása is. 

A TAKT 1976-os „beüzemelésekor” Ács József, felismerve, 
hogy a nyugati világ művészete hihetetlen gyors fejlődéssel húz 
el a szocialista országok művészete elől, ezért komoly erőfeszí-
téseket tett, hogy a TAKT elsődlegesen a felnövő művésznem-
zedéket szolgálja, és a világban végbemenő legújabb művészi 
mozgalmakat (neo- és transzavantgárd, konceptualizmus stb.) 
megismertesse a fiatalokkal. 

A TAKT esélyegyenlőséget adott, amatőr és hivatásos kép-
zőművészeknek egyaránt

Nyitottsága olyannyira „határtalan” volt, hogy még külföld-
ről, főként Magyarországról, Szlovákiából, később Erdélyből is 
meghívott alkotók, művészettörténészek és irodalmárok keres-
ték fel a művésztelepet. 

A kohéziós erőnek köszönhetően évek, évtizedek alatt ki-
nőtt a sokrétűségét erőteljesen gyakorló 
új vajdasági művésznemzedék… Egyszer-
smind, aktuálissá vált és megvalósulni lát-
szott egy korszerűbb művészetszemlélet is, 
mely mind a művészi gyakorlatban, mind 
pedig esszéisztikus és filozofikus síkon be-
érett.

Ács József segítségével a hagyományos-
tól, sikerült eljutni a vajdasági égisz alatt 
merőben újszerű, tágasabb értelmezésű fi-
lozofikusabb művészetszemlélethez.

A TAKT művésztelepének fejlődési íve 
1991-ig, a délszláv háború kitöréséig töret-
len volt. Látszólagos hullámvölgyek adódtak 
korábban is, de ezek csak rövid átmeneti 
gyengélkedések voltak. A fordulópont, a 
látható visszaesés a katonai behívónak nem 
engedelmeskedő fiatal művészek, értelmi-
ségiek hirtelen elvándorlásával kezdődött. 

Nyaranta a művészeti tábor megnyitotta kapuit, azonban a régi 
tehetségekből egyre kevesebben jöttek vissza. A 90-es évek dere-
kára azonban a leépülés korszaka véget ért, és újabb minőségi 
„gátszakadás” következett be. Néhány közép-, és főiskolát végzett 
fiatal képzőművész erőteljesen előre tört, és mind a megmaradt 
vajdasági tartalékokat, mind a Magyarországról szívesen a TAKT-
ra ellátogató társaikat magával ragadta. Az új szellemiséget és 
kitörési vágyat hozó tehetséges művészek Újvidéken, Budapes-
ten vagy Belgrádban tanultak. 2001-ben, más utakat keresve 
igen sokan elhagyták a művésztelepet. Ugyanebben az eszten-
dőben elhunyt Hevér János szervező is. Az újraélesztés komoly 
nehézségekbe ütközött, és 2006-ra mintha kifulladt volna. Mégis, 
2008-ban tartott közgyűlésén a TAKT tagsága úgy döntött, hogy 
felújítják a tullabarai táborozást.

Folytatása a 2. oldalon

TAKT
T Á J É K O Z T A T ó

2020. február 27. www.temerinitajhaz.org.rs 15. szám

Mindörökké TAKT

Péter lászló - Prostya
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A 40. -RE-
40. TAKT művésztelep. A szám önmagában nem mondja 

el az évek alatt a Hevér-tanyát hosszabb-rövidebb időre mű-
teremként használó alkotógenerációk élményeit, érzéseit és 
tapasztalatait. Arra viszont jól rávilágít, hogy generációváltá-
sok, ellentétek, hullámhegyek és hullámvölgyek ellenére és 
ezeken felülemelkedve a TAKT létezik. Létezik, és 2019-ben 
is teret biztosított az alkotáshoz Vajdaság egy náddal benőtt 
szegletében. 

A művészetet a fókuszba állítva 2019. július 21. és 28. kö-
zött ismét egy meghatározott témára reagált a több mint húsz 
alkotó a Hevér-tanyán. A RE- (lat. újból, újra) témát Kis Endre 
festőművész javasolta még évekkel ezelőtt. Az eddigi évekhez 
hasonlóan az adott témát mindenki szabadon értelmezte és 
ragadta meg. Ez, valamint a multimedialitás jegyében történő 
alkotás jól megmutatkozik a művésztelepen létrejött alkotások 
szélsőséges formavilágán. 

A művésztelepen készült munkákból 2019. november 9-én 
nyílt kiállítás a TAKT kiállítótermében. A tárlatot Pesti Attila 
építész nyitotta meg. Az alábbiakban az Ő megnyitószövegé-
ből idézünk:

„Az alkotók szellemi felépítettségükből és személyiségi sa-
játosságaikból eredendően a kor, a közösség, a társadalom je-
lenségeit elemzik. Kapcsolatba hozzák egymással az egyént és 
a közösséget, azután a másik pólusból kiindulva a kozmosz és a 
bitek viszonyát boncolgatják, majd végül – mintegy szintézisként 
– az embert az univerzummal összekötő művészethez jutnak. 

Akik a művészetet ilyen komolyan veszik, azok menthetet-
lenül közösséget alkotnak. Megpróbálnak ellenállni divat és 
közízlés diktátumának, helyettük elvek alapján alkotni, elvek 
alapján kifejleszteni az egyéniséghez mért művészetet – ez az 
első, amit konkrét tanulságként leszűrhetünk ebből a tárlatból 
és a mindenkori TAKT művészetéből. (...)

Az idei TAKT fókuszába a „RE” (ismét, újra) különböző 
értelmezései kerültek. Azaz itt most azt láthatjuk, hogy egy 
határozói előtag a szinapszisokon átvillanva hogyan válhat pro-
duktummá, avagy műalkotássá.

Mindörökké TAKT
Folytatás az 1. oldalról

A temerini TAKT nem csak művésztelepként, de 2002-től 
hagyományőrző polgári egyesületként is tevékenykedik. Fenn-
tartja és működteti a tájházat és a tájház kertjében épült alko-
tóházat.

A TAKT több mint négy évtizedes története azt bizonyítja, 
hogy rendkívül nagy szükség van olyan programokra, amelyek 
nem az önös érdekek mentén, hanem a közösséget megtartó 
kultúra szolgálatára szerveződnek, és mindezért érdemes dol-
gozni és áldozatot hozni.

Megbecsülés az alkotóknak és a fenntartóknak, tisztelet 
és örök hála a közülünk már eltávozott művészeink emléke 
előtt! Gyuráki Zsiga, Rácz László, Csernik Emese, Hevér János, 
Csernus László, Matuska Ferenc és Németh Csongor örökké 
velünk marad.

PÉTER László

A kiállítók a témában az egyéni viszonyulás szabadságával 
éltek, és azt hiszem, valamennyiük közös vonása, hogy művé-
szi szabadságvágy hajtja, s technikai logika fékezi őket. Talán 
őrlődnek is az erők között, s akkor csap ki egy-egy új gondolat, 
amikor a sajátosság, az újszerűség a technikai precizitás egyensú-
lyát megtalálták. (...) Úgy érzem, hogy az itt kiállított alkotások 
valóban sajátosak, az utóbbi évek művei között, túlmutatnak 
azon, hogy csak egyszerű színfoltok legyenek, mértéktartóan 
elhintett fűszerezések. Kvalitásaikkal bátorítanak, buzdítanak, 
másokban is gondolatokat ébresztenek. S mint ahogy ezekben 
az alkotókban felébredt az egyéniség, úgy talán a kiállítóinkhoz 
hasonlóan sok tehetséges fiatalban fellobbannak még a TAKT 
jövőjében olyan mély, egyéni képességek, amelyek egyéni hang-
vételt eredményeznek.” VARGA Valentin

TAKT-oklevél dr. Nagy Imrének 
és Kurczinák Ferencnek

2019-ben a TAKT 
elismerő oklevéllel 
és vele járó egy-egy 
üveg nemes bor-
ral tüntette ki Nagy 
Imrét és Kurczinák 
Ferencet, akik a leg-
fontosabb lépéseket 
tették meg a képző-
művészet felvirágoz-
tatása érdekében 
Temerinben. Azon fi-
atal kezdeményezők 

voltak, akik Németh Mátyással, Papp Ferenccel, Gyuráki 
Gáspárral és Berki ágostonnal létrehozták a Képzőmű-
vészeti kört, amiből évekkel később kialakult a TAKT-
mozgalom.
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Képzőművészeink életéből
Kiskőrösi meghívásra ezúttal Jankovity Bocskovics Évát és 

Bankó Deniszt érte az a magtiszteltetés, hogy lakói lehettek a 
„Jelet hagyni” IV. Nemzetközi Grafikai Alkotótábornak. Ez-
úton szeretnénk köszönetet mondani Zeikfalvy Anna lelkes 
szervezőnek a felejthetetlen vendéglátásért.

2019 őszén, Varga Valentin, egyesületünk képzőművésze-
ti csoportjának vezetője önálló kiállítással mutatkozott be a 
temerini képtárban.

A kerámia szakcsoport hétvégi továbbképzéseit ezúttal 
is a topolyai Bábi Kornélia keramikus vezette. A szakmailag 
rendkívül fontos találkozón szakcsoportunk tagjai, Zelenka 
Flóra, Banko Denisz, Zelenka Anna és Szabó Dianna vettek 
részt. A tanfolyam zárónapján a résztvevők olyan álláspontra 
jutottak, hogy a jövőben a továbbképzést tábor formájában 
kéne megszervezni. BANKO DeniszTámogatások

Az Impressum Polgári egyesület emléktáblát állított a Tájház 
udvarában az első világháborúban elesett temeriniek emlé-
kére. A projektet a magyar kormány támogatta. Megnyitóbe-
szédet Gusztony András, a VMDP körzeti szervezetének és az 
Impressum egyesületnek az elnöke mondott.

TáMOGATÓINK:

A Magyar Nemzeti Tanács  támogatásából elkészült 40 pannó, 
amely vizuálisan is megeleveníti több mint négy évtized képző-
művészeti táborait. *

Kora tavasszal a Tájház épületének belső meszelését a Bethlen 
Gábor Alap által folyósított eszközökből végeztük el.

*
A magyar kormány támogatásának köszönhetően Móricz Kár-

oly és Lukács Imre javaslatai alapján elvégeztük az Alkotóház ki-
állítótermének tetőszigetelését.

*
A községi önkormányzattól pályázat útján nyert támogatás-

ból megjelentettük Kováts Antal Pótvásár Temerinben c. próza-
kötetét.

*
Hajnal Jenőnek, az MNT elnökének kezdeményezésére az al-

kotóházra is riasztóberendezés és térfigyelő kamerák kerültek.
*

Rendezvényeink egy része a Magyar Nemzeti Tanács anyagi 
támogatásával valósult meg. Köszönjük a támogatásokat!

Varga Zoltán: 21. századi köcsögfa



Az egyesület  ingyenes tájékoztatója
Összeállította: Ádám István
Kiadja: TAKT – Temerin, JNA 126. 
Tel.: 062/80-24-197
E-mail: Ádám István – adamis@stcable.net,
Csorba Béla – csorbabela1@gmail.com,
Jánosi László – nossy53@gmail.com, 
Varga Valentin – vargav90@gmail.com
www.temerinitajhaz.org.rs

Rendezvények, 
események

Március 23. – Megemlékezés Sziveri Jánosról. Koszorúzás 
a tájház Sziveri-emléktáblájánál, majd fényképkiállítás-meg-
nyitó az alkotóházban a 65 éve született költőről. 

Április 11. – A Magyar Költészet Napja alkalmából az al-
kotóház kiállítótermében Szemtől szembe címmel színvona-
las zenés irodalmi összeállítással mutatkoztak be az óbecsei 
gimnázium diákjai a temerini közönségnek.

Április 12. – Balázs Attila Szirmai-díjas író a TAKT szer-
vezésében új regényével mutatkozott be a temerinieknek a 
helyi közösség nagytermében. 

Április 22., húsvéthétfő – Fogatos locsolkodás zeneszó-
val. 

Április 24. –  Az olvasás népszerűsítése céljából a 3. magyar 
népmesemondó verseny az alkotóházban a Szirmai Károly 
Közkönyvtár szervezésében.

Május 12. – A TAKT képviselői a Nyugati temetőben meg-
koszorúzták Kováts Antal író sírját. 

Május 14. – Az alkotóházban helyi civil szervezetek és pár-
tok tagjaival találkozott a magyar politikai élet több vezetője, 
Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának 
elnöke, Pásztor István, a VMSZ, Ágoston András a VMDP 
volt, és Csorba Béla, a jelenlegi elnöke, valamint Babity Já-
nos szabadkai magyar főkonzul és mások.

Május 21. – Az első világháború temerini áldozatai em-
lékfalának avatása a tájház udvarán.

Június 8. – Szeretnék néha visszajönni még címmel Mol-
nár Zoltán önálló estje az alkotóházban.

Június 11. – Az alkotóházban régi magyar táncok Ber-
zsenyi korából címmel Jánosi András, Apró Anna és Szabó 
Annamária mutatkozott be a közönségnek.

Június 29. – Birkapaprikás-főző verseny Moisko Árpád és 
Nagy Zoltán szervezésében.

Július 1. – A „Temerinért” kitüntetést a tudomány, a mű-
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vészet és a társadalmi tevékenységek területén kifejtett mun-
káért díjat a TAKT érdemelte ki. A díjat a község napján 
Ádám István, egyesületünk elnöke vette át.

Július 7 - 12. –  A Szirmai Károly MME 23. Népzenei Tá-
bora a tájházban.

Július 11. – A Pendergő népzenei együttes koncertje.
Július 18. – A budapesti Grencsó Kollektíva koncertje a 

tájház pódiumán az Illés-napi rendezvények keretében. 
Július 18. – Varga Zoltán önálló fényképkiállítása az al-

kotóház galériájában.
Július 21 - 28. – A 40. TAKT képzőművészeti tábor a Hevér-

tanyán.
Augusztus 20., Szent István király napja  – A Szirmai Kár-

oly MME és a TAKT közös népzenei és irodalmi műsora. Első 
királyunkra Csorba Béla emlékezett.

Október 4. – A szorgalmas és a rest leány c. népmese-
adaptációt mutatta be a Vándor Bábszínház.

Október 6. – A tájház udvarában Sörös Imre mellszobrát 
koszorúzták meg a VMSZ, a VMDP és a TAKT képviselői. 
Csorba Béla rendhagyó történelemórát tartott az 1956-os 
mártír forradalmár életútjáról.

November 9. –  A 40. TAKT-táborban készült munkákból 
nyílt kiállítás az alkotóház kiállítótermében. 

November 15-17. – Kerámia-tanfolyam Bábi Kornélia 
(Topolya) vezetésével.

November 22. – Böndör Pál Vásárlási lázgörbe című ver-
seskötetét mutatta be Berényi Emőke az alkotóházban. 

November 23. – A TAKT csapata Ádám István vezetésével 
gasztronómiai bemutatón vendégszerepelt a 6. Mórahalmi 
Pálinkaversenyen és Tepertőfesztiválon.

December 5. – Könyvbemutató: Kováts Antal: Pótvásár 
Temerinben. A kötet a TAKT gondozásában jelent meg, 
szerkesztője Csorba Béla.

IN MEMORIAM

NÉMETH CSONGOR 
grafikusművész 

(1969–2019)

TAKT azon nemzedékéhez tartozott, akik már gyerekként be-
lecsöppentek az egyesület munkájába, korán megszerette a mű-
vészeteket, és már fiatalon meglepő tudatossággal választotta ezt 
az életpályát.

Szerény, megfontolt, másokra mindig odafigyelő, segítőkész 
lényét sosem felejtjük el!


