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Pásztor Róbert elnökletével csü-
törtökön a színházteremben meg-
tartotta új összetételében 3. ülését 
a községi képviselő-testület. A 33 
képviselő közül 29-en voltak jelen, 
a hiányzók igazolták távolmaradásu-
kat. Napirenden 12 pont megvitatá-
sa szerepelt. Minden be-
terjesztést és javaslatot a 
képviselők pontonként, 
mindössze egy ellensza-
vazattal elfogadtak.

Többek között szó volt a 
2019. évi községi költségve-
tés zárszámadása és a 2020. 
évi költségvetés félévi meg-
valósításáról. Mindkét té-
makörben jelentést Milka 
Jurić, a községi tanács 
pénzügyi reszortjának fele-
lőse mondott. Mivel már az 
év második felében járunk, a 
tavalyi költségvetésről, pénzügyi és mun-
kajelentésekről vitát folytatni nem sok ér-
telmét látták a képviselők. Korábban nem 
térhettek napirendre felettük, mert egy-
részt a választások, másrészt a koronavírus 
járvány miatt szünetelt a testület munkája 
és március közepe óta nem volt ülés. 

A községi költségvetés tavalyi zár-
számadásáról szóló jelentés megemlí-
ti, hogy az önkormányzat tavalyi összes 
bevétele az el nem költött forrásokkal 
együtt 1 216 436 000 dinár volt, ebből a 
kiadások összesen 952 233 000 dinárra 
rúgtak, az el nem költött eszközök pedig 
264 203 000 dinárra, ami az idén kerül 
felhasználásra. 

Ami az idei évi költségvetés félévi ala-
kulását illeti, elhangzott, hogy az egész 
évre 1 368 042 000 dinár bevételt ter-

veztek, amiből 1 006 460 000 dinár a 
közvetlen költségvetési bevétel, 361 582 
000 dinár pedig más forrásokból szár-
mazik. Szembetűnő, hogy az év első hat 
hónapjában 431 674 000 dinár folyt be 
a községi kasszába, azaz az egész évre 
tervezett összeg mindössze 32 százaléka. 

A költségvetési eszközök ekképpen törté-
nő alakulását nyilván nem kis mértékben 
befolyásolta a járvány. A folyó kiadásokat 
a bevételek szintjén tervezték, ám ezek az 
első félévben 475 453 000 dinárt tettek 
ki, ami az évi terv 35 százaléka.

A napirenden szereplő más kérdések 
közül egyedül a Szirmai Károly Közkönyv-
tár 2019. évi munkájáról és pénzügykeze-
léséről szóló jelentéshez volt hozzászóló. 
Csorba Béla rámutatott a könyvtár helyi-
ség gondjaira. A jelenlegi épületben 
működő könyvtár ugyanis szűkösebb 
helyen van, mint korábban volt. Idő-
közben megnövekedett a község la-
kossága, a könyvtár olvasóinak és 
dolgozóinak száma, és a könyvek 
száma is. Ebből kifolyólag lehetetlen 
állapotok vannak a fiókkönyvtárak-

ban is, és az ott dolgo-
zók igyekezete ellené-
re sem felelnek meg a 
modern elvárásoknak. 
Arra kérte a polgármes-
tert és a községi taná-
csot, hogy találjanak 
módot a közkönyvtár 
helyzetének javítására.

G. B.

Tavaly többlet, az idén hiány
Megtartotta 3. ülését a községi képviselő-testület

Arcmaszkban, egymástól egy helynyi távolságra 
a képviselők

A Kertbarátkör értesíti a töktermesztőket, hogy a 
regionális tökverseny idén a helyzethez való igazodás 
végett, benevezés útján történik, a verseny óriástök 
és kolbásztök kategóriában fog lebonyolódni. A be-
nevező jelentkezhet mobiltelefonon:063577705 vagy 
0631915817 vagy e-mailben: kbktemerin@gmail.com. 
Közölni kell a nevet, a helységet, az utcát, a házszá-
mot és a telefonszámot, a tök méretét, a hosszát, il-
letve a súlyát. Ezt szakmai zsűri fogja a tulajdonossal 
együtt mérlegelni és jegyzőkönyvezni. Az összegzés 
után eredményt hirdetnek, szolid ajándék ezúttal is 
jár. A Kertbarátkör eljuttatja a győztes példányokat 
Kikindára, az országos versenyre. Tisztelettel várjuk 
a benevezőket folyó év szeptember 18-án, délelőtt 
10 óráig.

A Kertbarátkör nevében 
a szervezőbizottság

Benevezés 
a tökversenyre

Elhúzódó 
járdaépítés

Többen nemtetszésüknek adtak hangot a park 
előtti járdaépítéssel kapcsolatban. Munkálatok mi-
att hetekkel ezelőtt felszedték a gyalogjárdát és az-
tán csak úgy ott hagyták, befejezetlenül. A gyalogo-
sok nehezen közlekedtek, és közlekednek még most 
is, főleg a kismamák gyermekkocsival. A napokban 
hozzáfogtak a kiszélesítéshez, de én azt látom, hogy 
megint ott hagyták a munkát, már több napja semmi 
mozgolódást nem látok. 

M. S.

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett 
időpontig adják le hirdetésüket, információikat.



TEMERINI ÚJSÁG 2020. szeptember 17.2

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

XXIX. Tini -ifjúsági énekes 
vetélkedő pályázata

Ha szoktál énekelni, szeretnél megjelenni nagyszínpadon 
és a tv képernyőjén, bemutatkozni a nagyközönség előtt, íme 
a nagy lehetőség! Ha pedig már sokfelé jártál, de a temerini 
Tini fesztiválon még nem mutatkoztál, végső ideje, hogy bi-
zonyíts. Mielőtt  szerencsét  
próbálnál a nagyvilágban, le-
gyél győztes az ifjúsági kate-
góriában.

A Szirmai Károly MME 2020 
novemberében megszervezi a 
XXIX. TINI-IFJÚSÁGI könnyűze-
nei énekes vetélkedő döntőjét. Az 
1992-2008-ig született lányok és 
fiúk jelentkezését várjuk. Az éne-
kesek két korcsoportban verse-
nyeznek: 12-17 év a tini, illetve 
18-28 év az ifjúsági kategória.

A jelentkezők a könnyűzene 
különböző területéről adhatnak 
elő zeneszámot magyar nyelven. 
Számításba jöhetnek pop, rock, jazz-rock, musical stb. szerzemények 
magyar szerzőktől, vagy pedig a hazai és a nagyvilág könnyűzenei vá-
lasztékának magyar nyelvű fordításából, sőt saját szerzeményüket is 
színpadra vihetik.

Az audíción 3 dalt kell elénekelni élőben, lehetőség szerint hang-
szeres zenei alapra (karaoke), amit usb-re kell venni. Ajánlatos, hogy 
legalább az egyik szerzemény gyorsabb tempójú legyen. A szervezők 
nemsokára megjelentetnek egy dalkínálatot, és ajánlják a jelentke-
zőknek, hogy egyik előadott zeneszám erről a listáról kerüljön ki. 
A nyár végén tartunk egy audíciót, ahol szakemberek kiválasztják a 
döntő résztvevőit és a továbbjutó énekesekkel egyeztetve, a megfelelő 
zeneszámot. Ezután zenei alapot készít a zenekar, amelyre gyakorol-
hatnak a fiatalok. Terveink szerint a fesztivál előtt lehetőség nyílik az 
énekesek számára, egy szakmai-tanácsadó meghallgatásra.

A Tini fesztivál novemberi döntőjének résztvevői a temerini sport-
csarnokban mutatkoznak be, de viszontláthatják magukat a tv képer-
nyőjén és online is. A díjazottak ajándékokra számíthatnak, a legjobbak 
pedig értékes jutalomban részesülnek. Az idén is külön meglepetést 
tartogatnak a szervezők.

A jelentkezési adatokat a www.szirmai.org weboldalunkon az 
Űrlapok menüpont alatt lehet elküldeni. A dalkínálat elérhető a Szirmai 
weboldalán. Jelentkezni lehet még a tinifeszt@gmail.com villámpos-
tán, valamint a Facebookon. A kapcsolattartó személyek telefonszámai 
063/844-99-98 és 063/195-12-60. Várjuk jelentkezésteket 
szeptember 20-áig.

Szirmai Károly MME

Szeptember 9-én jó hangulatú táncházat szerveztek a Szir-
mai Károly MME-ben. Muzsikált a Berbence zenekar, a táncot 
Lukács Imre oktatta. Ördöngősfüzesi dalokat énekelhettek, 
valamint moldvai és palatkai táncokat tanulhattak a jelenle-
vők. Az ősz folyamán több táncház megszervezése van még 
tervben, melyekre mindenkit szeretettel várunk! Támogatónk 
a Csoóri Sándor Alap.

A citera bűvöletében
Idén ősztől a Szirmai Károly MME citeraoktatást indított. A  Kókai Imre 

Általános Iskola alsós tagozatait invitálták a közös zenélésre.  A gyerekek  
a beiratkozás előtt  megszemlélhették, hogy hogyan is néz ki a citera és 
meghallgathatták, hogy milyen szép hangja van, amikor zenélnek rajta.  
Nagyon sok alsós kisdiák figyelmét felkeltette ez a csodás népi hangszer, 
ugyanis a vártnál sokkal több kis csemete jelent meg az első citerapró-
bán. Összesen 18 gyerek döntött úgy, hogy szeretne citerázni. Kálmán 
Dóra citeraoktató elmondásai alapján azok is beiratkozhattak, akiknek 
még nincs hangszerük, ugyanis a Csoóri Sándor program segítségének 
köszönhetően a Szirmai Károly MME biztosít citerát.

A zenélés több szempontból  is pozitív hatással van a gyerekre, haté-
konyan képes hozzájárulni az általános tanulási teljesítményének ered-
ményességéhez, és  nem utolsó sorban kedvezően befolyásolja a szoci-
alizációt.

A citera mellett számos népi éneket és népi játékot sajátíthatnak el 
a résztvevők, ami segíti a nyelvi készségek fejlődését is.

 A közös zenélés és éneklés legfőbb célja, hogy a kicsik jól érezzék 
magukat, és minél több ismeretet szerezzenek a népzenék és a népdal-
ok világában. Egy jó citerás a muzsikájával betölti az egész tánctermet,  
mondja  Kálmán Dóra gyógypedagógus-logopédus, citeraoktató.

NAgy Bence
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Adakozás harangjavításra
Egyházközségi hírek

A plébániatemplom harangjai már hónapok óta elég rossz álla-
potban vannak, mindössze másfél harang működik, mindenképp szük-
séges a komolyabb pénzösszeget igénylő felújítás. Maguk a harangok 
egészségesek. A harangnyelvekkel, a motorokkal és a vezér-
léssel van komoly probléma. Az idén igyekeznénk a munkálatok 
első részét elvégezni, amellyel internetes vezérlésűvé válna, és tűrhető 
minőségben megszólalhatna mind a négy harang. Amint lehetőség adó-
dik, esetleg jövőre, elvégeznénk a munkálatok második részét. Szívesen 
fogadjuk a kedves jó szándékú adakozók segítségét, és hálásan köszön-
jük mindazoknak, akik ez idáig adakoztak erre a célra.

Vajdaságban van 
a legtöbb parlagfű 

A Belgrádi Blic napilapnak nyilatkozva Mirjana Mitrović, a Környe-
zetvédelmi Ügynökség illetékese úgy fogalmazott, hogy a parlagfű még 
sokáig virágozni fog és az utóbbi napokban különösen rossz a helyzet. 
A mérések sokhelyütt húszszor nagyobb értékeket mutatnak a határér-
téknél, amelynél e növény pollenje nem okoz allergiát. A helyzet Vajda-
ságban a legrosszabb, de a főváros levegőjében is magas a pollen kon-
centrációja, tette hozzá.

– Méréseink a Vajdaságban mutatják a legmagasabb értékeket, a 
minap éppen Verbászon. Ha tudjuk, hogy egy köbméter levegőben 30 
pollenszem a határérték, akkor látjuk igazán a helyzet komolyságát: 
Verbászon szeptember 1-jén 674, Belgrádban augusztus 31-én 703 
pollenszemet mutattunk ki. Ezután jöttek a záporok és megtisztították a 
levegőt, aminek köszönhetően a koncentráció csökkent. Vasárnap csak 
120 pollenszemet mértünk. Ez csökkenés ugyan, de továbbra is négy-
szer több a határértéknél és zavarja az allergiától szenvedőket – mond-
ta. Virágzik más allergén növény is, a csalán, a kender, a disznóparéj 
és más gyomok. A szakember véleménye szerint szeptember 20-a előtt 
nem számíthatunk a pollenkoncentráció enyhülésére, hacsak közben 
nem esik megint az eső. 

(Blic)

HELyESBíTéS.–Két héttel ezelőtti számunkban a közvilágí-
tás felújításáról szóló írásunkban, pontatlanul tüntettük fel az 
időpontot, amelyben a helyi közösség titkára irodájában elér-
hető. Az Első Helyi Közösség titkárának irodájában a hibákat 
és az észrevételeket munkanapon fél tíz és tizenkét óra között 
lehet jelezni.

A legjobb diákok arcképe 
A község legjobb általános- és középiskolás tanulóinak arcképei 

immár öt éve felkerülnek a település utcáin álló nagy hirdetőtáb-
lákra. Ez a gyakorlat folytatódik. Erről állapodott meg a napokban 
Mladen Zec polgármester és Aleksandra Savanović, a társadalmi fe-
lelősségvállalás előmozdításáért egyesület elnöke. Felhívták a figyel-
met arra, hogy Temerinnek vannak olyan tanulói, akikre büszke lehet 
az önkormányzat, és hogy a legsikeresebbek díjazása, valamint az 
óriásplakátokon való népszerűsítésük folytatódik, ami ösztönzésül 
szolgálhat mindazoknak a fiataloknak, akik megérdemlik, hogy az 
egyes iskolák korosztályainak legjobb tanulói legyenek. Mint beje-
lentették, szeptember végéig a legjobb tanulók arcképei felkerülnek 
ezekre a pannókra.

G. B.

Mozgó postakocsi
Már három hete csütörtökönként a Vajdasági bank előtti téren par-

kol a Postatakarék mozgó fiókhivatala és teljes körű szolgáltatást nyújt 
a régi és az új ügyfeleknek. Bank automatával is rendelkezik, így nyug-
díjutaláskor nem kell a központi postaépület előtt várakozni a postára 
érkező ellátmány felvételéért. Ha az eddigi érdeklődést a pénzintézet 
pozitívan értékeli, csütörtökönként ezután is kijön Temerinbe a Posta-
takarék mozgó hivatala.

FÜRK-ÉSZ
Iskola-előkészítő foglalkozások – finommotorika, térben 

való tájékozódás, mozgásfejlesztés, szem-kéz koordináció, 
ritmusfejlesztés, szövegértés, beszédkészség és sok más 
terület fejlesztése

Csütörtökön délutánonként 45 percben
3-5 fős kiscsoportban
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet.
Logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztéseket is vállalok, 

kérdés esetén bátran keressenek! Jelentkezni és érdeklődni 
a 063-125-86-42-es telefonszámon lehet.

Szelektív hulladékgyűjtés

A becsei községben sárga konténerbe gyűjtik az alumíniu-
mot, a papírt, az üvegeket és a PET-palackokat. Az alumínium 
lebomlása egyébként 500 év, és nem is mellesleg előállítása 
rendkívül energiaigényes. Mi, Temerinben még a szemétbe 
dobjuk.

Papírt gyűjtenek a gyerekek
Szeptember harmadik hétvégéje a takarítás világnapjaként szerepel. 

Ehhez a naphoz kapcsolódik az őszi papírgyűjtéssel a Kókai iskola is. A 
megmozdulást pénteken, szeptember 18-án szervezzük meg az iskola-
udvarban reggel 8 és délután 17 óra között. Lehet hozni régi újságokat, 
dobozokat, szükségtelen csomagolóanyagot.

Az iskola természetvédői

Sz. T.
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 Játékos festmények, bohókás rajzok díszítik az egykoron komor 
temerini falakat. A formavilág megalkotója Katarina Bene Obradović 
(a képen). Műveivel fel szeretné hívni az emberek figyelmét a környezet-
tudatosságra. Ilyen és ehhez hasonló festmények Temerin utcáit 2019 óta 
díszítik, amikor is egy polgári megmozdulás keretében megalkották ezen 
műveket. A környezet kicsinosításában a gyerekeknek is szerep jutott.

Ksenija Bavarčić: „Egyik reggel eldöntöttük, hogy kifestjük ezt 
a falat, mert a szomszédasszony megkért bennünket rá, hogy se-
gédkezzünk. Neki is láttunk, és még aznap végeztünk vele. E képek 
nélkül a fal nem lenne olyan különleges, mint most.”

Katarina Bene Obradović az Új-
vidéki Művészeti Akadémia képző-
művészeti szakán végzett. Jelenleg 
tanárként dolgozik. Mindemellett 
heti rendszerességgel tart műhely-
munkát 4-től 16 éves gyerekek szá-
mára: „Ezt a falat, itt az óvodában 
még korona idő alatt kezdtük. 
Van több ismerősöm, aki itt dol-
gozik, mint óvónő. Megkértek rá, 
hogy segítsek szebbé tenni a gye-
rekek környezetét. Elindultunk 

ezzel a projekttel. Nagyon sokat segítettek ők is.”
A művésznő a falak festésével szabadidejében foglalkozik. Pénzt nem 

fogad el alkotásaiért. Mint mondja, mindezt szívből csinálja, azért, hogy a 
gyermekek élhetőbb környezetben tudjanak felcseperedni. Temerinben 
eddig 7 festménye készült el. Ahhoz, hogy a továbbiakban is alkotni tud-
janak, eszközökre lenne szükségük – tette hozzá a művész.

Pannon RTV

Vidám dekoráció 
Temerin utcáin

TANuljuNK egyÜTT 
cITeRáZNI!

A Szirmai Károly MME ősztől citeraoktatást indít. A zenélés 
hozzájárul a gyermek értelmi, érzelmi, társadalmi, nyelvi és 
fizikai készségeinek fejlődéséhez, és ami a legfontosabb: 

sok-sok örömet nyújt.
Ha szeretnél te is egy gyönyörű pengetős hangszeren 

zenélni, akkor gyere el szeptember 10-én, 
csütörtökön este 6 órára a színházterembe. 

Hozd magaddal a barátod is, hiszen együtt minden jobb!
Hangszer hiányában citerát tudunk biztosítani.

Gyere, tanulj meg te is citerázni. Oktató: Kálmán Dóra.

Temerinbe költözik 
az Ifjúsági Etno Tábor

A rendezvényről Botka Csaba, az újvidéki székhelyű Vajdasági Ma-
gyar Ifjúsági Központ elnöke nyilatkozott:

– A nagy múlttal rendelkező és regionális jelleggel bíró ifjúsági civil 
szervezetünk legjelentősebb rendezvényének Vajdaság számos települé-
sének szebbnél szebb tanyái adnak otthont. Az idei Ifjúsági Etno Tábort 
szeptember 25-27. között tartjuk meg, a temerini Sárga-tanyán. A ha-
gyományoktól eltérően idén kénytelenek vagyunk egy hosszú hétvégére 
rövidíteni a tábort, hiszen maximálisan figyelni fogunk az előírások be-
tartására. A rendezvény szabad ég alatt valósul meg, és csak korlátozott 
számban fogadunk jelentkezőket. Az alábbi foglalkozásokon/programo-
kon lehet részt venni: üvegfestés, nemezelés, gitároktatás, szalaghímzés, 
íjászkodás, jóga, ökokuckó – környezettudatos életviteli tanácsadás és 
természetes alapanyagokból való különféle termékek készítése. A táborla-
kók számára az étkezést biztosítjuk. Esténként látványos tábortűz mellett 
színvonalas kulturális műsor várja az érdeklődőket.

Kérünk mindenkit, hogy bővebb információkért keresse fel a Vaj-
dasági Magyar Ifjúsági Központ Facebook oldalát, amelyen hamarosan 
részletes és naprakész információk jelennek meg, továbbá érdeklődni 
lehet az alábbi telefonszámok egyikén: 061-30-17-007, 063-70-76-169. 
Táborunk idén lenne 18 éves, ám a tervektől eltérően a nyárzáró progra-
munk csupán egyfajta ráhangolódás annak nagykorúvá válására. Jövőre 
mindenképpen egy nagyszabású és egészen különleges tábort szeretnénk 
lebonyolítani az idén is aktuális helyszínen. Civil szervezetünk nevében 
ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak – a Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítványnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a Tar-
tományi Oktatási, Jogalkotási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi 
Titkárságnak.

A Kókai Imre iskola falát már 
korábban díszítették diákok szí-
nes murálokkal

Tizedik házassági évfordulójuk alkalmából vasárnap áldásban 
részesültek a következő házaspárok: Bartók Lóránd és Györ-
gyi, Magyar László és Andrea, Ikotin Zoltán és Mónika.

Csütörtökön, szeptember 17-én, 17 órától új helyszínen, a Tájház 
udvarán szenior örömtánc, azaz mozgás, jókedv, agytorna. Ez egy olyan 
táncforma, amely segít megőrizni fiatalosságunkat, egészségünket és 
szellemi frissességünket, és kiváló alkalom a találkozásra azok számára, 
akik szeretik a zenét, a mozgást és a jó társaságot. A zenének és a tánc-
nak a legújabb kutatások szerint gyógyító ereje van. MR-vizsgálatokkal 
bizonyították, hogy pár hetes tánc után az agynak azok a területei is ak-
tivizálódnak, melyek addig nyugalomban voltak, tehát a tánc hatására 
élénkebbek, fittebbek, szellemileg is frissebbek leszünk. És persze nagy 
élmény egy vidám, jó közösséghez tartozni. Mindez már Temerinben is! 
Partner, előzetes tánctudás nem föltétel. Bárki csatlakozhat, egy kényelmes 
váltócipőt kell csupán hoznia. Érdeklődni a 0648195216-os telefonszá-
mon lehet Szabó Gabriellánál. Mindenkit szeretettel várunk!

Szenior örömtánc
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Slavko Večerin
a Szabadkai Egyházmegye új püspöke

A vatikáni Szentszéki Sajtóiroda folyó 
hó 8-án, kedden délben közölte, hogy Fe-
renc pápa elfogadta Pénzes János sza-
badkai megyéspüspök nyugdíjba vonulás 
miatti lemondását a püspöki szolgálatról, 
és új főpásztort nevezett ki Slavko Večerin 
személyében. E bejelentést a vatikánival egy 
időben megtette az eddigi püspök, Pénzes 
János is, aki több mint három évtizedes fő-
pásztori tevékenységet végezett a Szabadkai 
Egyházmegyében.

–  A mai naptól kezdve én hivatalosan 
nyugalmazott szabadkai püspök vagyok, 
de msgr. Slavko Večerin felszenteléséig és szolgálatának átvételéig 
folytatom a Szabadkai Egyházmegye vezetését – mondta msgr. dr. 
Pénzes János, a Szabadkai Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Az 
új püspök az anyanyelvén, horvátul mutatkozott be. Magyar helyes-
írás szerinti fordítást azért nem készíttetett – habár beszél magya-
rul – mert azzal kiderült volna, hogy ki lesz az új püspök, és ezzel 

pápai titoktartási kötelezettséget szegett volna meg – magyarázta 
msgr. Slavko Večerin.

– Egy pici helyet kérek a szívekben. Kezdetben egy sóhajjal is be-
érem az Ég felé. Ezt csak tetézheti, amennyiben nevemet beiktatják 
imádságaikba. Én már imádkoztam Önökért – mondta, aki a réginek 
közeli munkatársa, általános helynök. Palicson született 63 évvel ez-
előtt, Zágrábban, a Katolikus Teológiai Fakultáson végezte filozófiai és 
teológiai tanulmányait. Volt Bajmok plébánosa, a szabadkai Mária, az 
Egyház anyja plébánia plébánosa, püspöki titkár. A Boldogságos Szűz 
Máriáról elnevezett ákosmonostori apáti címmel 2004-ben ruházták 
fel, a pápai prelátusi címmel pedig 2006-ban.

A szabadkai püspökségen megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy hamarosan bejelentik az új megyéspüspök, Slavko Večerin fel-
szentelésének dátumát.

Egy magát BÁCSKAI-nak nevező egyén bejegyzése a Pannon 
RTV oldalán:

Slavko Večerin jól beszél magyarul, és Pénzes Püspök atyának 
köszönhetően jól mozog a Magyar Katolikus Egyházban is. Meggyőző 
horvát öntudata ellenére nagyrészt szerb és magyar felmenői vannak. 
Ezúttal győzött a horvát lobby (a horvátországi püspökök befolyása), 
anno egyetlenegy horvát püspök sem ment el Pénzes János püspök-
ké szentelésére 1989-ben Szabadkára. Az eddigi három szabadkai 
püspök közül kettő bajmoki (Budanović, Pénzes), Večerin tíz évig 
ugyanott plébános. Trianon után a négyből egy magyar.

A fenti cím alatt múlt számunkban 
megjelent cikk kiegészítéseként néhány 
címszót közlünk Penavin Olga, Matijevics 
Lajos: Temerin és környéke földrajzi ne-
veinek adattára c. kiadványból. A munka 
1982-ben jelent meg Újvidéken A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta-
tások Intézete adta ki a Vajdaság helysé-
geinek földrajzi nevei c. sorozat 7. fü-
zeteként. 

Fehér-árok, Bela bara, vízfolyás, a 
Szlatyinaároknak a Czakó hídjától a Nagybaráig 

nevezték, de ez a név már kihaló, ugyanígy a 
Sirk bara névalak is. Vízfolyás, széles és nagy. 
Állítólag az „egres, egrecske” növénynévtől kap-
ta a jegricska nevet. Volt itt egy Jegrecz falu is 
régen. Pesty szerint: „… posványos, nádas rét, 
mely az egész határon nyugatról keletnek ke-
resztül visz.”

Szorosan nem tartoznak a témához (A 
Szlat(y)ina-e a Fehér-árok?), mégis idézünk 
néhány további címszót, temerini vízfolyások 
elnevezései ezek.. 

Kisbara patak, a Szőregi út mellett
Buga-bara, patak Szőreg alatt, a temerini 

határban, a Nagybarába torkollik
Grísza-bara vízfolyás, amely a Grisza-fürdő 

vizét vezeti el. Grisza vezetéknevűé volt a fürdő, 
ahonnan a víz folyik. Régi hivatalos neve Száraz 
ér, de a nép sohasem használta.

Bíró-bara, a vásártér mellett folyik
Halpiac az Ivo Lole Ribara utca egyik része, 

utcarész, régen itt árulták a halat, előtte folyik 
a Cigány-bara, abban fogták a halat.

A Bánomban a Bánom-bara folyik.
D

Ingyenes nyaralás
– Ha találnak benne valami érdekeset 

vagy tanulságosat, közöljék! – tett le a szer-
kesztőség asztalára egy nyaláb régi újságot 
Hévízi Géza olvasónk a minap. Találtunk, 
és alább közöljük a Javor vállalati újság 
(1970) hasábjáról az alábbi cikket:

„Hogy a munkaközösségünk tagjai valóban 
helyesen kihasználják évi pihenőjüket, a mun-
kástanács döntése szerint az állandó munkavi-
szonyban lévők tíz napos ingyenes nyaralásra 
utazhatnak a festői Ráb (valójában Brač) szi-
getén lévő Supetárra. A nyaralási feltételek: A 
családtagok a következő feltételek mellett nya-
ralhatnak: a gyermekek három éves korig nem 
fizetnek semmit. Hét éves korig a panzió 50 
százalékát, 7-től 14 éves életkorig pedig a teljes 
ellátás 70 százalékát kell fizetni. A gyerekek hét 
éves korhatárig a szüleikkel alsznak.

A munkaközösség tagjai számára ingyenes 
lesz a tengerre való szállítás, a családtagok ré-

Címszavak az adattárból
A Szlat(y)ina-e a Fehér-árok?

húzódó része. Az idősebbek német névalakját 
is használták: Abzugsgraben (am. lecsapoló 
árok).

1) Állítólag Fehér vezetéknevű volt a bíró, 
aki ásatta 

2) Egy Fehér vezetéknevű gazdának van mel-
lette szántóföldje.

Slatina csatorna, szikes földek között fo-
lyik.  Szlatyina-árok, árok, mesterségesen ás-
ták, a határ nyugati részén, a Nagybarába tor-
kollik. 

Gyorgya  szántóföldek, a település délnyu-
gati határában. A népi emlékezet szerint nagyon 
régen itt egy Gyorgya bara nevű nagyobb halastó 
állt, de csak egy kisebb vizes árok maradt meg 
belőle, erről nevezték el a környékbeli szántó-
földeket. A Pesty kézírat szerint: ,,10 hold szán-
tó, nevét azon posványtól nyerte, mely mellett 
fekszik". 

Nagybara, Jegricska Nagybara, Almaška 
bara, Sirk bara. Régen Almási Nagybarának is 

szére ki kell fizetni a viteldíjat. A fekhelyek 
helyes kihasználása érdekében a csoportok 
szerinti nyaralási sorrendet állítottak össze.”
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– A magyarokban azt szeretem, hogy nagy 
az önbizalmuk. Elmondok erről egy viccet, amit 
még az édesanyámtól hallottam.

• Halljuk!
– Egy magyar bemegy a boltba, és akar ven-

ni egy földgömböt. Ez eladó megmutatja neki, 
a magyar meg felháborodottan kérdezi, hogy 
ezen mégis hol van Magyarország? Az eladó 
egy kis pontra mutat, hogy tessék, ott van. A 
magyar erre felháborodottan közli: nem, nem, 
én olyat akarok, amin csak Magyarország van! 
Szóval szeretem ezt a fajta intuitív önbizalmat, 
azt a fajta mentalitást, hogy ahol egy magyar áll, 
az a világ közepe. Ez az attitűd nagyszerű, sok 
erőt ad, de van sok árnyoldala is.

• Éspedig?
– A magyarok általában azt mondják, hogy 

„Berlinben, Brüsszelben amúgy sem szeretnek 
minket, felejtsük el őket, nem kell velük foglal-
kozni, nem értenek meg, nincs értelme vitat-
kozni velük, úgyis hülyék, a saját dolgainkkal 
törődjünk inkább”. Higgyék el, ez a mentalitás 
zsákutcába vezet! Most, hogy Nagy-Britannia 
kilépett az EU-ból, még jobban felborult az erő-
egyensúly. A britek modernek, de kulturálisan 
inkább konzervatívak voltak, kilépésükkel egy 
fontos konzervatív hang távozott az európai kö-
zösségből. A franciáknak és a németeknek ez 
viszont jól jött. Így viszont ki védi meg a kon-
zervatív értékeket? Vállalnunk kell a vitákat, 
például a családokról szóló vitákat, mert vala-
kinek csak meg kell védenie a hagyományos 
családmodellt.

• Talán éppen emiatt nem szállunk 
vitába, mert úgy látjuk, hogy nincs ki-
vel vitatkozni. Ha a liberálistól eltérő ál-
lásponton vagy, akkor nyugaton rögtön 
megkapod a „fasiszta” vagy egyéb jelzőt. 
Rosszul látom?

– Csak azért is kell a vita, mert nem csak 
a kenyér minőségéről, az importról–export-
ról, hanem az alapvető morális kérdésekről is 
konszenzusra kell jutnunk. A nyugati világban 
manapság a homoszexualitást modern életmód-
ként dicsőítik, és nincs is ezzel bajom, mert 
mindenki azt tesz, amit akar, de konzervatív-
ként vitába kell szállnunk, hiszen nem értünk 
velük egyet. Érvelnünk kell, el kell mondanunk, 
hogy mindezt toleráljuk, de az államnak, a tár-
sadalomnak legalapvetőbb építőeleme mégis a 
hagyományos, stabil család. Erre azzal kontráz-
nak, hogy sokan elválnak, ami igaz, de nekünk 
a vágyott állapotot kell megtalálnunk, egy mo-
rális mércét kell felállítanunk, amihez képest 
meghatározhatjuk magunkat. A promiszkuitás, 
a homoszexualitás, a mindent meg lehet tenni 

mentalitáshoz vagy valami máshoz kell-e iga-
zodnunk az életben? Nem mindegy, melyiket 
tesszük társadalmi példává.

• Ha mindezt így gondolja, miért Ber-
linben, Európa liberális fővárosában 
él?

– Azért, mert szeretek ellenállni, jó dolog 
a mainstream (fősodratú gondolkodásmód – 
a szerk.) ellen küzdeni. Bécsben kényelmes 
lenne lakni, Münchenben sem laknék, mert 
ott mindenkivel egyetértenék. Berlin érdekes, 
mert ez a kultúrharc frontvonala. Ha meg aka-
rom védeni a családot, a valódi diverzitást és a 
szólásszabadságot, akkor ott a helyem. 

• Nem tart attól, hogy egyszer csak 
„kiátkozzák”, ha túl „radikális” hang-
nemet üt meg?

– Manapság sosem lehet tudni, hogy milyen 
következménye lesz annak, amit ma mondasz. 
Ha valaki eldönti, hogy én radikális vagyok, 
ha kiközösítenek, akkor nem gond, bármikor 
Budapestre „menekülhetek”. Nem lenne olyan 
rossz, kijárnék a Vörösmarty térre, megtanul-
nék jól magyarul, pörköltet ennék és persze 
káposztás tésztát, az a kedvencem.

• Káposztás tésztával lázadni? Ez kis-
sé tréfásan hangzik.

– Pedig nagyon komolyan gondolom. A 
minap Prágában voltam a családommal, és 
akartam enni egy nagyon jó, hagyományos 
cseh desszertet. Megkérdeztem a cukrászdában, 
hogy van-e powidltascherljuk, mire azt mond-
ták, hogy nincs, cserében amerikai sajttortát 
adhatnak. Na, ezt nevezem powidltascherl-
problémának, mert kicsiben benne van a ha-
tárok és a nacionalizmus problémája.

• A prágai amerikai sajttorta a 
multikulturalizmus példája. Ezt szok-
ták multikulturalizmusnak nevezni, az 
európai őshonos kisebbségek jogairól 
viszont már inkább nem vesz tudomást az 
EU. Nem képmutató ez a magatartás?

– Ha elveszed az emberektől a hovatartozás 
érzését, az olyan, mintha elvennéd a családju-
kat. Kulturális harc zajlik, és mi nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy ne vegyünk részt 
a vitában. De nehéz, mert sok ember agyát 
kimosták, és elhitették velük, hogy a határok 
és a nemzetek rosszak. A multikulturalizmus 
felszámolja a kultúrákat, mert ha minden min-
dennel összekeveredik, akkor semmilyen kul-
túra nem marad. Európa nem egy egyöntetű 
blokk, a gyönyörűsége pont a szövetszerűsé-
ge. Lehet keverni az ételeket, lehet az oszt-
rák ételt házasítani az ázsiaival, készíthetsz 
pörköltsushit, de a végén mi marad ebből az 

egészből? A diverzitás azt jelenti, hogy tolerálod 
a különböző véleményeket. Amikor ez szóba 
kerül, azt mondom, hogy sokat tanulhatunk 
Magyarország példájából, hisz ez egy valódi 
multikulturális társadalom volt: egy keletről jött 
nép németeket, szlávokat integrált, de közben 
megmaradt a kunok, szászok, zsidók, cigányok 
és így tovább kultúrája. A minap egy baloldali 
protestáns női püspökkel vitatkoztam egy té-
véműsorban, és azt mondtam neki, hogy meg 
kellene ölelnünk egymást, és örülnünk kellene 
annak, hogy máshogy látjuk a világot. Teljesen 
kiakadt. És ez rávilágít a liberálisok nagy ha-
zugságára, mégpedig arra, hogy diverzitásról 
papolnak, pedig számukra csak a saját abszolút 
igazságuk létezik, amin kívül nem tűrnek meg 
más véleményt.

• Ennek a része az is, hogy ki akarják 
zárni a Fideszt a Néppártból?

– Felháborító, hogy ki akarják zárni a Fi-
deszt az Európai Néppártból, mert ellenkezik 
az EPP alapelveivel. A Néppártot Helmut Kohl 
kancellár tette naggyá, ismertem őt, többször is 
interjúztam vele, a temetésén is ott voltam. Ma-
gyarország és Orbán Viktor nagy csodálója volt, 
hisz tudta, hogy a vasfüggöny lebontása, a német 
újraegyesítés nagy részben a magyarok érde-
me. Az EPP-t egy olyan pártcsaládnak tekintette, 
melynek közös konzervatív értékei vannak, de a 
pártok véleménye eltérhet, nem kell mindenről 
ugyanúgy gondolkodniuk. Az Európai Néppárt 
eredeti szellemiségével ellentétes ez a jelenlegi 
eljárás. Aggódva nézem a fejleményeket, mert 
úgy látom, hogy a hollandok és a belgák lettek 
a hangadók, pedig az ő gondolkodásmódjuk 
teljesen ellentétes az olasz, a lengyel és a magyar 
gondolkodással. Ha őket engedjük irányítani, 
akkor nagy bajok lesznek Európában.

• Miért?
– Ha Brüsszelben vagy Aachenben laksz, 

a Rajna vidékén, persze, hogy nem érted, mit 
jelent a nemzet, mert azt sem tudod, hogy iga-
zából hol vagy. Egy kicsit Franciaországban, 
egy kicsit Németországban, egy kicsit minden-
hol, hát akkor persze, hogy azt gondolod: mi 
értelme van a határoknak? Azért nem akarnak 
nemzetekről hallani, mert azt sem tudják, hogy 
mik azok. Jelenleg nincs erről vita, így ők állnak 
nyerésre. Ha nem úgy gondolkodsz, mint ők, 
egyszerűen félrelöknek. Örülök, hogy van egy 
Kurz-kormány Ausztriában, egy konzervatív kor-
mány Lengyelországban és egy Orbán-kormány 
Magyarországon, de az a probléma, hogy ezeket 
az országokat lenézik. Azt mondják, hogy „ti le 
vagytok maradva, de mi türelmesek vagyunk, 
egy nap úgyis úgy fogtok gondolkodni, mint mi, 
de ne aggódjatok, türelmesek vagyunk.” Ez a 
fajta hozzáállás felháborító! Ezért mondtam, 
hogy Magyarországnak egyszerre kell lennie a 
legkonzervatívabb és technológiai értelemben 
a leghaladóbb országnak egész Európában. 
Nem engedhetjük meg, hogy Brüsszel és Hága 
az európai projektet eltérítse.

Magyar Nemzet, Budapest

Ha elveszed 
a hovatartozás érzését

Egy Széchenyi ivadék véleménye (3.)
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2015 júliusában húzott ki először a 
csávából Sanyi bácsi. Történt ugyanis, 
hogy miközben az aznap lezajló Illés-
napi menetről készült írás megjelente-
tésén dolgoztam, megtörtént bennem a 
felismerés, hogy az ünnepi felvonulásról 
egyetlen egy képet sem készítettem. Szé-
gyen vagy sem, most bizony kérni kell va-
lakitől – pörögtek villámgyorsan a gondo-
lataim. – A Medveczki Sanyi bácsi ott volt, 
és fényképezett, és ha még nincs késő, 
talán át tudna küldeni egy-két fotót – jött 
mindjárt onnan fentről az a bizonyos jel. 
Nem is történt másként, megkerestem a 
Facebookon, és öt perc múlva már a gé-
pemen volt a kért fénykép, amiért még 
most is hálás vagyok az amatőr fényké-
pésznek. Így ismertem meg Sanyi bácsit, 
akitől azóta is bármikor kérhetek egy-
egy fotót. Időközben azt is megtudtam 
róla, hogy fiatal korában buszsofőr volt, 
diák zenekarban játszott, valamint hogy 
rengeteg időt szentelt a hobbijának: a 
fotózásnak.

– A Csillag sarkán volt a családi házunk, 
ott nőttem fel, volt egy kilenc évvel fiatalabb 
testvérem. Édesapám maszek pék volt, amíg ő 
a pékségben dolgozott, édesanyám árulta a ke-
nyeret. Sokakkal ellentétben gyerekkoromban 
mindig ehettem friss kenyeret. Még most is em-
lékszem, egy alkalommal miközben üldögéltem 
a kapu aljában a friss pékáruval az ölemben, 
az arrajárók pont azt a kenyeret szemelték ki 
maguknak, nem is teketóriáztak sokat, pillana-
tok alatt kikapták a kezemből, és már futottak 
is tovább. Ilyen világ volt akkor. Nagyon so-
kat besegítettem, nem volt idegen számomra 
a pékmunka, szitáltam a lisztet, hordtam be a 
száríziket, kotlában melegítettem a vizet, sok-
szor még éjszaka is befogtak. Híres pékség volt 
a mienk akkoriban, olyannyira, hogy már négy 
órakor sorban álltak az emberek a kenyérért. 
Akkortájt több maszek pék működött, amelye-
ket később sorjában beszüntettek.

• gondtalan gyermekkora volt?
– Sokat játszottunk, nem volt forgalmas 

a közlekedés, így biztonságosabb volt a kinti 
szórakozás. A szomszéd gyerekekkel porosan, 
piszkosan játszottunk a baraparton, télen ami-
kor megfagyott a víz, korcsolyáztunk. Ebben az 
időszakban még zenekarunk is volt, rendsze-
resen muzsikáltunk. Danis János bácsi tanított 
bennünket, én három éven át tanultam har-
monikázni. A Szabó Péter bácsi idejében egy 
alkalommal a teljes Csárdáskirálynő operettet 
lemuzsikáltuk a színházban. A diákzenekar-
ral felléptünk Újvidéken, Boldogasszonyfalván. 

Később öten összeálltunk és létrehoztunk egy 
zenekart, ifjúsági találkozókon, teadélutánokon 
szórakoztattuk a vendégeket.

• Kubikosnak is elállt. Ezekre az 
évekre hogyan emlékszik vissza?

– Nem igazán találtam fel magam ebben 
a szakmában, és mivel kellett a pénz, elálltam 

kubikosnak. Újvidékre jártunk kerékpárral, 
egyszer az is előfordult, hogy egy lábbal kellett 
hazahajtanom a járművet. A temerini hídon le-
tört a pedál, nem volt más választásom, jobb 
lábamat zsineggel rákötöttem, és egy lábbal 
tekertem hazáig. Később, amikor már tanonc-
cá váltam, Verbászra kerültem, hétvégenként 
negyven kilométert bicikliztem. Nem volt még 
akkoriban versenykerékpár, így haladni is ne-
hezebben tudott az ember.

Néhány év múlva bekerültem az Elvograp 
építőipari vállalatba, itt kombit vezettem, ezt 
követően pedig a Jávorban helyezkedtem el, 
ahol négy évet húztam le. Bejártuk az egész Ju-
goszláviát, Macedóniát. Volt üzletük Sztrumicán, 
a horvátországi Mali Lošinjban, Montenegróba 
kéthetente mentünk, szállítottuk a bútort.

Nyugodtabb munkára vágytam, így megsze-
reztem a busz vezetéséhez szükséges engedélyt, 
és munkába álltam a Városi Közlekedési Válla-
latnál, ahol 27 évet dolgoztam le.

• A huszonhét év nem sok ebben a 
szakmában?

– A kezdetben minden rendben volt, majd 
amikor kiütött a háború, az emberek „megza-
varodtak”, nem tisztelték egymást, rohangáltak 
fel és alá, teljesen el voltak veszve. Szerencsére 
én is jogosultam a korkedvezményre, így sok-
kal korábban nyugdíjba mehettem. Amikor a 
buszt vezettem, nagyon oda kellett figyelni, hisz 
a forgalomban pillanatra sem lazíthat az ember. 

A hetvenöt éves Medveczki Sándorral gyermekkoráról, 
buszsofőrként eltöltött éveiről és hobbijáról beszélgettünk

Hogy mindig történjen valami Számtalan érdekes esetem volt, előfordult több-
ször, hogy egy ember reggel kukorékolva, este 
ugatva szállt fel. A zsebtolvajokkal is meggyűlt 
a bajunk, egy alkalommal az utasok közül a 
legerősebb jól megverte a buszon garázdál-
kodót, aki aztán a végállomáson várta, hogy 
megbosszuljon érte. Az említett zsebmetsző 
még a fegyverét is megvillantotta.

A vállalatban tengerparti nyaralással és ki-
rándulással jutalmazták az év legjobb dolgozóit, 
nyolc alkalommal kaptam kitüntetést.

A városi közlekedési vállalatnál az üzemi 
lapokat én láttam el képekkel, tetszett ez a veze-
tőségnek, majd ezt követően mindehova hívtak 
fényképezni, legtöbbször a sofőri találkozón, 
társas estéken örökítettem meg a legszebb pil-
lanatokat. Fali újságot tartottam az étteremben, 
hetente cseréltem a képeket. Az idő múlásával 
megszerettem a fényképezést. Megvettem a szá-
rítót, a nagyítót, otthon sötét szobában hívtam 
elő a fekete-fehér képeket, akkoriban 36 fölvé-
teles gépekkel dolgoztam. Később már a színes 
képeket küldtük Zágrábba, néha azonban egy 
hónapot kellett várni, mire visszajöttek a fotók. 
Ma már a nyomtatón keresztül tudom előhív-
ni, csak a megfelelő papírt kell beszerezni. Azt 
tapasztalom azonban, hogy egyre kevesebb az 
igény a fotók előhívatása iránt, manapság már 
mindenki fényképez, és ezt a mobiltelefonban 
tárolják.

• Nyugdíjas éveiben több időt tud 
szentelni a hobbijának.

– Tizenöt éve vagyok nyugdíjas, és azóta a 
párommal sokat járok a természetbe, bejárjuk a 
környező helységeket, és a szép dolgokat meg-
örökítem. Korábban a nyugdíjasokkal utaztunk 
sokat, de a járványhelyzet miatt ez most a hát-
térbe szorult. Amíg voltak rendezvények, azokat 
is rendszeresen megörökítettem, fényképezem a 
színészeket, az előadásokat, valamint már több 
éve a Tini fesztivált. A Temerini Újság is rend-
szeresen közöl tőlem egy-két felvételt.

Minden este sétálni megyünk, teadélután-
okra eljártunk, fürdőhelyeket látogattunk. Úgy 
érzem, fontos az, hogy mindig történjen valami 
az ember körül, a tervezés ugyanis jól hat az 
agyműködésre.

Leginkább a tájat fényképezem, és mindig 
igyekszem mindennek megtalálni a pozitív olda-
lát, és mindig egy részletre fókuszálni. Nagyon 
várom már az őszt, imádom a levél zizegését 
a talpam alatt.

Sokat sétálunk, délelőttönként a barátok-
kal kiülünk a kis parkba, estefelé a párommal 
sétálunk egy jó nagyot – hallgatom beszélge-
tőtársamat, közben az órát nézem, hiszen soha 
sem bocsátanám meg magamnak, ha miattam 
maradna el a testnek és léleknek felfrissülést 
hozó korzózás. Sanyi bácsi azonban nem siet, 
azt mondja, késő estig ráérnek, miközben gon-
dosan lapozgatja, rendszerezi a fényképalbu-
mokat. Az albumokat, amelyek élete legmegha-
tározóbb eseményeit őrzik a papíron.

Medveczki Sándor

ÁDÁM Csilla
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Tóth Vince tanyája
Háromablakos tanyáját egy béreslakásként 

használt melléképülettel Tóth Vince módos gazda 
az 1930-as években építette unokatestvére, Tóth 
Mihály tanyájától északra, miután feleségül vette 
Zelenka Rozáliát. A nagyszülőknél nevelkedett 
Vince, akinek az édesapja az első világháborúban 
elesett, szorgalmának köszönhetően nagyon ha-
mar önállóan gazdálkodott. Elsők között volt neki 
egyhengeres Lanz Bulldog traktora és cséplőgé-
pe. A tanyát körülvevő 15 hold szántót béresekkel 
dolgoztatta, de volt neki jókora gyümölcsöse és 
szőlőskertje is. Különösen nagy gondot fordított 
a jószágnevelésre. A mezőgazdasági kiállításról 
bikái rendre első díjjal tértek haza. 

A háború után a földmaximum meghatáro-
zásakor három hold földet vettek el tőlük. 

Tóthék az ötvenes 
évek elején a főutcán 
házat vásároltak, majd 
1958-ban a tanyáról ha-
zaköltöztek gondozni idős 
szüleiket. A szállást a tago-
sításig felesek és harma-
dosak lakták, mígnem a 
tagosítási követelménynek 
eleget téve ők is kényte-
lenek voltak lebontani. 
Földjüket a szövetkezet 
máshol kárpótolta. Csa-
ládjuk nem volt, vagyonukat a rokonok örö-
költék.

Tóth József tanyája 
Tóthéknak a Bánomi rét és a Csúrogi út 

közötti, bekerített tanyaudvarát 12 hold föld 
vette körül. A tanyaépület mögött terebélyes gyü-
mölcsfák, előtte pedig jókora szőlőskert volt.

Ternováczné Tóth Ilona 
édesapjától hallotta az alábbi 
történetet: „1914 nyarának 
egyik napján Tóth József gaz-
da megebédelt. A főétel elfo-
gyasztása után felesége, Ilona 
túrós rétest tett az asztalra. 
Tóth József nagyon szerette a 
túrós rétest, egy falatot evett 
belőle, akkor begördült az 
udvarba egy fiáker. Hozta a 
behívót. Azon nyomban letet-
te a rétest, fogta a katonalá-
dáját, elbúcsúzott és elment. 
A háború folyamán a ceri 
csatában megsebesült, fog-
ságba esett, majd a hírhedt 
szerbiai halálmenetben nyo-
ma veszett. Négy gyermeke 
maradt árván: Rozália, Ilona, 
Illés és Mihály.” 

Később a tanya Mihályé 
lett, akit az orvoshoz szeké-

ren igyekvő édesanyja a Bánomi bara hídjánál 
szült meg. Az öt évesen árván maradt, agyhár-
tyagyulladást túlélt gyerek már 10-12 évesen 
kénytelen volt ökrökkel és lovakkal szántani. 

Mihály nősülését követően 1942-ég élt és 
gazdálkodott a tanyán, ekkor családjával beköl-
tözött a faluba, majd pedig bevonult a magyar 
hadseregbe. 

A második világháborút követően Mihály 
testvére, Rozália, miután három gyermekével 
szabadult a járeki táborból, a Tóth-tanyán lelt 
ideiglenes otthonra. Ugyanis férjét, Bercsényi 
Ferencet 1944. november 22-én a partizánok 
Csúrogon agyonverték (Lásd: A temerini razzia, 
155-ös számú áldozat), a csúrogi határban levő 
földjüket és tanyájukat pedig elkobozták.

Mihály, míg egészsége megengedte, a fa-

luból kijárva gazdálkodott. Miután két lánya 
iparoshoz ment férjhez, az 1960-as évek elején 
lebontotta a tanyát.

Bercsényi Pál tanyája 
A csúrogi határban kisemmizett 

Bercsényi család Pál nevű fia édes-
anyjával és testvéreivel egy ideig nagy-

A Csúrogi út menti tanyák (3.)

Temerin eltűnt tanyavilága bátyja, Tóth Mihály tanyáján élt, majd tizennégy 
évesen a tullabarai határrészben a Fuszko tanyá-
ra került béresnek. 

Miután 1950-ben megnősült, 1957-ben 
édesanyja neki ajándékozta nagybátyja, Tóth 
Mihály tanyájának közvetlen közelében elterülő 
2,5 holdnyi földjét, ahol hamarosan felépítette 
a Bercsényi szállást. 

Pál kezdetben a Kis-pusztán dolgozott mun-
kásként, majd idővel a maga gazdája lett. A ta-
nyaudvarban melléképületeket épített, a tanya elé 
pedig 2 kvadrát szőlőt telepített. A baraparton, 
miután betakarította róla a szénát, egész nyá-
ron a szarvasmarhákat legeltette. A tejterméket 
Újvidékre szállították értékesíteni.

Tagosításkor a Kutyalukban (Dózsa György 
utca) házat vásároltak, majd hat gyermekével 
együtt örökre búcsút mondtak a tanyának. A 
lebontott tanyát és az elvett földet a szövetkezet 
kárpótolta.

6. dűlő
Mészáros Istyi János tanyája
Közvetlenül a csúrogi út melletti alacsony 

fekvésű szántón, az úgynevezett „Istyi laposon” 
épült Mészáros János tanyájára, amelyre ma már 
nagyon kevesen emlékeznek. A második világ-
háború után a lakóépületet elbontották, csak az 
istálló maradt épen, ahova a tulajdonos a mezei 
munkák idején az igavonó jószágot bekötötte. 
Tagosítás alkalmával a tanyaudvar szövetkezeti 
tulajdonná vált.

Az egykori gazdasági udvarból legtovább 
csak egy ásott kút maradt meg hírmondónak, 
az úgynevezett „Istyi kútja”. Mészároséknak nem 
volt gyermekük, vagyonuk eltartójuké lett. 

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

A csúrogi úti tanyák helyrajza, térképkivágás

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk 6 hónapja elhunyt 
drága férjemre, édesapánkra, apósunkra, nagytatánkra, déd-
apánkra

id. FÜSTÖS Ferencre 
(1940–2020)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz! 
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. 
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák fejed. 
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.

Gyászoló szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

NAGYNÉ PETHŐ Katalin 
(1939–2010)

NAGY Imre 
(1935–2013)

Szomorú szívvel emlékezünk szerető szüleinkre, 
akik tíz, illetve hét éve nincsenek közöttünk

Napsugár és csillagok világa, jó szívetek örök álmát őrzik. 
Tiszta lelketek fönt a magas égben 

a síron túl is felettünk őrködik.
Éghet ezernyi gyertyaszál, nyílhat száz színű virág. 

A jó szülőket nem lehet elfelejteni, 
csak sírjuk felett könnyeket ejteni.

Emléküket szeretettel őrzik lányaik, 
Magdi és Katica családjaikkal
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, 

hogy nincs közöttünk

VARGÁNÉ 
FARAGÓ Katalin 

(1952–2016)

Emléke él, és élni fog, 
míg szívem e földön dobog.
Mert nem halt meg ő, 
még mindig él nekem, 
csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett ángyikámtól

MAGYAR Rozáliától 
(1951–2020)

Lelked, mint 
a fehér galamb 
csendesen messzire száll, 
hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

Emléked örökké 
szívében őrzi 

ángyikád, Katica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztanyámtól

MAGYAR Rozáliától 
(1951–2020)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak 
árnyak és évek.
Nem csak a búcsúzás fáj, 
hanem az űr, 
amit érzünk és éget.

Fájó szívvel búcsúzik 
keresztfiad, Zoltán 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága barátnőmtől

MAGYARNÉ 
FARAGÓ Rozáliától 

(1951–2020)

Nagyon fáj a búcsúzás, a 44 
évi barátságunkat elválasz-
totta az út, mely elvitte éle-
ted. Köszönöm jóságodat, 
a szeretetedet, köszönöm, 
hogy barátnők lehettünk.

Drága emlékedet 
örökre szívembe zártam 
és megőrzöm.

Nyugodjál békében, 
legyen áldott és 
békés pihenésed!

Barátnőd, Veronka

VÉGSŐ BÚCSÚ

UVALIĆ Radovan 
(1935–2020)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.
Nyugodjál békében!

Felesége és a gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

UVALIĆ Radovantól 
(1935–2020)

Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki.

A nász és a nászasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nevelőapánktól

UVALIĆ Radovantól 
(1935–2020)

Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki.

Attila és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógoromtól

UVALIĆ Radovantól 
(1935–2020)

Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki.

Sógorod, 
Géza

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szom-
szédoknak, utcabelieknek 
és ismerősöknek, akik sze-
rettünk

UVALIĆ Radovan 
(1935–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek, és el-
kísérték utolsó útjára.
Külön köszönetet szeret-
nénk mondani Dávid atyá-
nak a szép szertartásért, 
valamint Szabó Rozikának 
az önzetlen segítségéért és 
az ápolásban való részvét-
eléért.

A gyászoló család

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

Egyházközségi hírek
Az idén 25 éves házassági évfordulót ünneplő házaspárok hálaadása és külön meg-

áldása jövő vasárnap a 10 órás nagymise keretében történik. Számukra találkozó, lel-
ki előkészület és gyónási lehetőség szombaton 18 órától a hittanteremben lesz. A 40, 
50, 60 éves évfordulót ünneplők szept. 27-én részesülnek külön áldásban a nagymise 
keretében.

Az első osztályos tanulók szülei számára szülőértekezletet tartunk pénteken 19 óra-
kor a plébániatemplomban.

ASavanović fóliakertészet

őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, árvácska, 
díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti növények, 
szobanövények: Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 
(a vasúti átjárónál) tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés: 
063/19-16-169

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nenámtól

KOVÁCS Ilonától 
(1935–2020)

Pihenése felett 
őrködj, Istenem, 
csendes álmát 
ne zavarja semmi sem. 
Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott 
és békés a pihenése!

Búcsúzik tőle 
Csilla családjával
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MEGEMLÉKEZÉS

DÁNYINÉ TOLVAJ Mária 
(1922–2000)

DÁNYI Károly 
(1928–2005)

20 éve, hogy nincs 
közöttünk

15 éve, hogy távozott 
közülünk

Nyugodjanak békében!

Emléküket szívébe zárta Mari családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

MAGYAR Rozáliától 
(1951–2020)

Napsugár és a csillagok 
világa szívednek 
örök álmát őrzik.
Tiszta lelked röpül, 
s megpihen 
a Teremtő kezében.

Emléked őrzi Natika 
és párja, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velem drága jó férjem

KALAPÁTI László 
(1951–2019)

Egy csendes napon megszűnt egy élet, 
nem dobog már többé szerető apai szíved, 
véget ért a földi pályád, az Úristen itt lezárta.
Szép volt melletted élni, tőled tanácsot kérni, 
bátorságod csodálni, őszinte szeretetedet érezni.
A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. 
Valakire várni, aki nem jön többé, 
valakire emlékezni örökkön örökké.

Pihenése felett őrködj, Istenem, Istenem, 
csendes álmát ne zavarja semmi sem.
Szívünkben megmarad szép emléked, 
legyen áldott és békés a pihenésed.

Emlékét örökké őrzi szerető felesége, Erzsébet

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvértemtől

MAGYAR Rozáliától 
(1951–2020)

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

Búcsúzik tőled 
a Kalmár család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk rád

GERGELYNÉ MARÁCI Rozália 
(1950–2016)

Elmegyek hozzád mindig, amíg élek, 
nem hagylak magadra, mindig visszatérek!
Ha eljő az én órám, hozzád hazatérek.
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 
örökké él szívemben a Rád emlékezés.

Lányod, Babika és egyetlen unokád, Zsélyó

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Péter 
(1944–2000)

özv. VARGÁNÉ 
KOVÁCS Ilona 

(1950–2019)

Fájó szívvel emlékezünk visz-
sza szeptember 16-ára, amikor 
20 évvel ezelőtt drága édes-
apám, tatánk és apósom

Szeptember 13-án volt egy 
és fél éve, mikor drága édes-
anyám, mamánk és anyó-
som

Drága szüleim, emléketek örökre szívünkben él! 
Hozzátok már csak a temetőbe mehetünk, 

virágot a sírotokra tehetünk.
Legyen pihenésük nyugodt és békés!

Emléketeket őrzi lányotok, vejetek és két unokátok

szíve hirtelen 
megszűnt dobogni.

is itt hagyott 
bennünket örökre.

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Péter 
(1944–2000)

özv. VARGÁNÉ 
KOVÁCS Ilona 

(1950–2019)

Szeptember 17-én van 20 éve, illetve szeptember 13-án volt 
egy és fél éve hogy hiányoznak közülünk

Az élet elmúlik, az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket.
Nyugodjanak békében!

Szerető családjaik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

szeretett rokonunktól

MAGYAR Rozáliától 
(1951–2020)

Velünk már nem, de a 
szívünkben örökké élni fogsz.

Nyugodjál békében!

Illés Rózsa és János 
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

KÓKAI Iréntől 
(1952–2020)

Eltávoztál oda, ahol néma 
csend honol, ahol már 
nincs szenvedés, csak 
örök béke és nyugalom.

Emléked őrzi testvéred, 
Pityu családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagynénémtől

KOVÁCS Ilonától 
(1935–2020)

Ez a gyertya most 
érted égjen, ki fent laksz 
már a magas égben.
Ott, ahol csendből 
épül vár, és a lelkedre 
Isten vigyáz már.

Emléked megőrzi 
unokahúgod, Mária
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett húgomtól

KOVÁCS Ilonától 
(1935–2020)

Könnyes szemmel 
rád emlékezem, 
nehéz elhinni, hogy 
nem vagy velem.

Messzire mentél, onnan 
út vissza nem vezet, 
szívemben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott a pihenésed.

Gyászoló nővéred, 
Katalin

Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10h,

csütörtökön az esti szentmise után is.

MEGEMLÉKEZÉS
Édesapámról, apósomról 

és nagyapánkról

KALAPÁTI László 
(1951–2019)

Az élet megy tovább, 
de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.
Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Nyugodjál békében!

Fia, Endre, menye, Éva, 
unokái: Kevin és Filip

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

KOCSICSKA Erika 
(1954–2020)

Drága feleségem, édesanyánk és nagyanyánk, fél éve már, 
hogy elvesztésed bennünket nagyon bánt. Szomorú szívvel 
emlegetünk téged, Sírodnál sírva beszélgetünk véled.
A ház is csendes, a varrógép is „hallgat”, nevetésed, meséid 
már csak az emlékeinkben vannak.
Amikor elmentél, azt hittük mindent megbeszéltünk, 
pedig fényképednek azóta már annyi újat meséltünk.
De nem szólsz vissza hozzánk, nem mondod 
„lesz majd jobb is”, nem mesélsz viccet, 
nem mondod, hogy másnál is volt így.
Drága feleségem, édesanyánk és nagymamánk, egyre kérünk!
Álmunkban sűrűn jöjj el hozzánk, mert hiányod leírhatatlanul fáj!

A Téged felejteni nem tudó szeretteid: 
férjed, Bandi, lányaid: Andrea és Klementina, 

szeretett unokáid: Levente, Anetta és Adrienne, 
valamint vejed, Zoltán

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozáliától 
(1951–2020)

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekem szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

S bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szerettelek, s nem feledlek Téged.

Emléked őrzi szerető párod, József

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

KÓKAI Irén 
(1952–2020. 9. 10.)

UVALIĆ Radovan 
(1935–2020. 9. 12.)

özv. KASZÁNÉ 
KISS Franciska 

(1928–2020. 9. 13.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak és végtisztelet-
adóknak, akik szeretett feleségem

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozália 
(1951–2020)

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, koszorú- és 
virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fáj-
dalmamon enyhíteni igyekeztek.
Köszönet a lelkiatyának és a kántor úrnak a szép búcsúztatásért, 
a Kókai temetkezési vállalatnak a temetés megszervezéséért, 
valamint a temerini egészségház dolgozóinak a segítségért.

Gyászoló férje

Miserend
18-án, 8 órakor: Egy élő családért.
19-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Kalapáti László, a Kalapáti és a Fehér nagyszülő-
kért; valamint: †Tóth Sándor és elh. szüleiért, Dányi Károly 
és Tolvaj Mária.
20-án, évközi 25. vasárnap, a telepen 7 órakor: Egy ifjú 
párért; 8:30-kor: †Dr. Kókai Imre, a Kókai és a Hoffman 
család elh. tagjaiért; 10 órakor: Népért.
21-én, hétfőn 8 órakor: Egy élő családért.
22-én, kedden, 8 órakor: Egy élő családért.

23-án, szerdán 8 órakor: 
†Kovács István, Berta Viktória, Kovács Julianna és a család 
elh. tagjaiért.
24-én, csütörtökön, 18 órakor: †id. Bálint András, Sörös 
Mária, Sós Antal és Mária.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

KÓKAI Iréntől 
(1952–2020)

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

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Búcsúzik tőled öcséd, 
Imre családjával
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A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

LABDARÚGÁS:
Vajdasági liga – Déli csoport

INDEKS (Újvidék)–SLOGA 3:0
Az edzőcsere sem segített a 

temerini csapaton, melynek a kis-
padjára Branislav Antić ült le a 
múlt héten. A Slogának a hatodik 
fordulóban sem sikerült megsze-
reznie idei első győzelmét, ugyan-
is simán kikapott Újvidéken, és 
a táblázaton lecsúszott az utolsó 
előtti helyre. Szombaton a negye-
dik helyezett erdővégi Sloga érke-
zik a kolóniai pályára. A mérkő-
zés 16 órakor kezdődik.

MLADOST–RADNIČKI 
(Újpazova) 2:0 (0:0)

Tíz sárga és egy piros la-
pot mutatott fel a játékvezető. A 
mérkőzésen számos szabályta-
lanság történt, s végül a haza-
iak örülhettek a győzelemnek. 
A 73. percben Vučković lőtte az 
első gólt, majd nem sokkal ké-
sőbb Kovačević is betalált a ven-
dégek hálójába, akik a hajrában 
piros lapot kaptak, így tíz labda-
rúgóval fejezték be a találkozót. 
A Mladost harmadik a tábláza-
ton, vasárnap pedig Golubincire 
utazik, ahol az utolsó helyezett 
Jadrannal mérkőzik meg 16 órai 
kezdéssel.

Újvidéki liga

SIRIG–TSK 1:2 (1:0)
A félidőben még a szőregiek 

vezettek a múlt szerdai közsé-
gi derbin, a végén azonban a 
temeriniek örülhettek a győzelem-
nek. A hazai csapat az első félidő 
derekán Petrović góljával szerezte 
meg a vezetést, amit könnyen nö-
velhetett volna, hiszen a temeriniek 

védője, Bobot szabálytalankodott 
a tizenhatosban, a büntetőt azon-
ban Vojvodić védte. A 65. percben 
a TSK javára ítéltek tizenegyest. 
Pupovacon szabálytalankodtak, 
ami után maga a sértett értékesí-
tette a büntetőt, így kiegyenlítette 
az állást. Ez után a játékvezető ér-
vénytelenítette a temeriniek táma-
dójának, Plavšićnak a gólját, aki a 
döntés után visszafeleselt a bíró-
nak és megkapta a második sárga 
lapját. Az emberhátrányba kerülő 
vendégek nem adták fel a küz-
delmet, a 85. percben Pupovac, 
a temeriniek legjobb játékosa 18 
méterről végezhetett el egy sza-
badrúgást. A labdát a hálóba lőt-
te, amivel bebiztosította csapatá-
nak a győzelmet.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bo-
bot, Stričević, Milosavljević, Soldat, 
Kosić, Plavšić, Radin (Kojović), 
Pupovac, Novaković.
TSK–FRUŠKOGORAC 2:0 (0:0)

A temeriniek a vasárnapi talál-
kozón is győzelmet arattak, amely 
a vártnál kissé nehezebben szüle-
tett meg. Egészen a 72. percig nem 
rezdült meg a háló, akkor azonban 
a csereként beálló Klaić megsze-
rezte az első gólt, majd pár perc-
cel később Pupovac értékesítette 
a büntetőt, kialakítva a 2:0-ás vég-
eredményt.

A TSK a múlt heti győzelmek-
kel feltört a táblázat ötödik he-
lyére, hat forduló után 13 pontja 
van. A temeriniek ezen a hétvégén 
Zsablyára utaznak, ahol a negye-
dik helyezett ŽSK ellen lépnek pá-
lyára.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bobot, 
Stričević (Kojović), Milosavljević, 
Soldat, Varga, Kosić (Miavec), 
Radin (Klaić), Pupovac, Novaković 
(Grlica).

A TSK tegnap (szerdán) a kovilji 
Šajkaš ellen játszott az Újvidéki ku-
pában.

ŠAJKAŠ (Kovilj)–SIRIG 1:0 
A szőregiek nem épültek fel 

a TSK-tól elszenvedett hétközi ve-
reségből, hiszen a hétvégén is ki-
kaptak. A Sirigre ezen a hétvégén 
nehéz mérkőzés vár hazai pályán 
a listavezető Veternik ellen, amely 
az összes eddigi bajnoki találkozó-
ját megnyerte.

ASZTALITENISZ
Mivel a bajnokság a tervek sze-

rint csak október végén kezdődik 
a Szuperligában, a temerini férfi 
asztaliteniszezők barátságos mér-
kőzéseken lendülnek formába az 
idény kezdetére. Újvidéken több 
vajdasági csapat játszott egymással 

a Dejan Kukin emlékversenyen. A 
Temerin Ferocoop 3:1-re legyőzte 
az Adát, 3:2-re nyert a szabadkai 
Spartacus ellen, 3:2-re kikapott az 
országos bajnok nagybecskereki 
Banattól és 3:1 arányban alulma-
radt az újvidéki Vojvodinával szem-
ben.

A jövő hétvégén Temerinben 
szerveznek hasonló tornát, amely 
a Pető László emlékverseny nevet 
viseli a klub egykori edzőjére, el-
nökére emlékezve.

A temerini egyesület felhívja az 
érdeklődőket arra, hogy lehet je-
lentkezni a pingpong iskolába. A 
fiatalok hétköznaponként 18 és 
19 óra között jelentkezhetnek az 
edzőknél a sportcsarnok asztalite-
nisz termében.

T. N. T.

APRÓHIRDETéSEK
• Cserepes virágok eladók. Újvidé-
ki u. 407.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312 (Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévé-
ket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fi-
zetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Nyolc elválasztott törpenyúl eladó. 
Ár megegyezés szerint. Telefonszám: 
064/546-21-62.
• Kilenc méteres kukorica felhordó 
újszerű állapotban 500 euróért el-
adó. Telefonszám: 064/202-10-50.
• Családi házban lakás kiadó a Kossuth 
Lajos utcában, az iskolához közel. Te-
lefonszám: 064/80-55-023.
• Lakható, öregebb építésű ház eladó 
a Dózsa György utca 103-ban. Ára 
17 ezer euró. Telefonszám: 061/62-
02-535, vagy 38-40-153.
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Eladó egy jó állapotban levő gáz-
kályha jutányos áron. Telefonszám: 
063/82-80-616.
• Eladó 500 darab használt kikindai 
333-as cserép, egy villanymotoros 
morzsoló-daráló, valamint egy hatos 
és egy négyes hőtároló kályha kedvező 
áron. Telefonszám: 064/38-18-971.

• Szarvasmarhák körüli munkára mun-
kást keresünk. Tel.: 060/090-10-15.
• 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.
• Eladó 4,75 hold föld a Gyórgyában. 
Telefonszám: 063/88-222-45.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás bejegyzett, 
befejezett és azonnal beköltözhető. Te-
lefonszám: 064/40-55-431. 
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefon: 062/78-20-02.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy 
régi, fából készült talicskát (trágyahordó) 
keresek megvételre Temerinből vagy 
környékéről. Tel.: 064/546-21-62.
• 5-6 hold földet vennék. Telefon-
szám: 064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Tele-
fonszám: 62/78-2002.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Te-
lefonszám: 063/8-143-147.
• Földet bérelek. Telefonszám: 063/523-
746.

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák 
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750


