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A tiszítóberendezés üzembehelyezése jelenti jelenleg 
a legnagyobb kihívást községünkben. A beruházás költsé-
ges, a több évtizede húzódó problémát azonban sürgősen 
meg kell oldani, jelentette ki Mladen Zec polgármester. A 
32 éves elnök, aki a legfiatalabb a község történetében, a 
Temerin info You Tube-csatornáján beszélt az időszerű 
aktivitásokról, nehézségekről, tervekről.

Mostani  megbízatása előtt négy évig a szociális vé-
delemmel és egészségüggyel megbízott tárca tagja volt, 

Vegye fel a Védőoltást! 
Regisztráljon az 

Euprava.gov.rs oldalon
vagy hívja a 0800 222 334-es 

telefonszámot!
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A vasárnapi nagymise keretében a Szent Rozália-plébániatemplomban 47 fiatal fiút 
és leányt bérmált meg prof. ddr. ROKAY Zoltán címzetes prépost, a budapesti Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának volt dékánja Slavko VEČERIN püspök 
atya megbízásából. A szertartás lényegi mozzanata volt a bérmákozók homlokának 
krizmával, azaz a szentelt olajjal való megkenése, valamint a kézrátétel, ami annak a 
jele, hogy a fiatal a Római Katolikus Egyház felnőtt tagjává vált. 

Zoltán atya a maga közvetlenségével, humoros módján szólt a jelenlevőkhöz. Be-
széde bátorítólag hatott egy olyan világban, amely a félelmet és a bezárkózást hirdeti. 
Ugyanakkor az atya a szentmise végén kifejezte afeletti megilletődöttségét, hogy a fiata-
lok milyen erőteljesen vallották meg hitüket, ilyet ritkán lehet hallani. Remélhetőleg a 
közösség olyan új tagokkal gyarapodott, akik példamutatásukkal, életükkel tanúságot 
tesznek Jézusba vetett hitük öröméről. A továbbiakban erőt, tisztánlátást, józan ítélőké-
pességet kívánt a fiataloknak.

Az eseményen jelen volt Ft. SZABÓ SZEPESI Csaba püspöki titkár és helyettes iroda-
igazgató. A járványügyi előírásoknak eleget téve a szülők, a családtagok mellett a hitok-
tatók, a tanárok, tanítók jelenléte tette ünnepélyesebbé a szentmisét. A bérmálkozók 
csoportképeit lásd az 5. oldalon.

Erő és küldetésEnged a vírus szorítása
Folytatódik az oktatás

A napi sajtó jelentette, hogy tovább csökkent az új 
fertőzöttek száma Szerbiában. A hét elején egy nap alatt 
2069 személynél mutatták ki a vírus jelenlétét, 37-en pe-
dig belehaltak a betegségbe. A legfrissebb adatok szerint 
eddig 3.068.643 adag védőoltást adtak be az országban, 
1.238.871 személy pedig már a második dózist is meg-
kapta. 

A szerbiai diákok visszatértek az iskolapadokba. Az 
oktatás a szeptemberi modell szerint zajlik, tehát kisebb 
csoportokban, és kötelező a maszk viselése. Az alsós ál-
talános iskolások mindennap mennek iskolába, és kisebb 
csoportokban zajlik az oktatás. A felsősök esetében he-
tenként váltakozik a rendes és a távoktatás.

Negyvenhét fiatal bérmálkozott vasárnap

ahol saját bevallása szerint sokat tanult ta-
pasztaltabb munkatársaitól. A jó példákból 
igyekezett ötleteket meríteni, az esetleges 
hiányosságokat pedig a legmegfelelőbb 

módon kiküszöbölni. Meggyőződése, 
hogy a városokban fiatal vezetőkre 
van szükség, akik tudják azt, hogy az 
ifjabb generációknak milyen igényei 
vannak. 

A kétgyermekes édesapa azt sze-
retné, ha csemetéi itt maradnának 
Temerinben, de szerinte ez csak ab-
ban az esetben lehetséges, ha valame-
lyest javulnak az életfeltételek. 

Megbízatásának elmúlt hat hó-
napját értékelve elmondta, szomorú-
sággal tölti el az a tény, hogy már az 
első intézkedései egyike a rendkívüli 
helyzet bevezetése volt, aminek kö-

vetkeztében érthető módon megrekedtek 
a korábbi a tervek és elképzelések. 

A több éve húzódó szennyvízproblé-
ma kapcsán kifejtette, ez az a téma, amely 
kapcsán a leggyakrabban megkeresik a 
polgárok, ami érthető is, hiszen egy köz-
ség működésének alapfeltételét jelenti. A 
beszélgetés során kifejtette, egy olyan nagy 
léptékű beruházásról van szó, amelynek 
költségeit csak helyi költségvetésből nem 
lehetséges fedezni. De már kaptak ígéretet 
a környezetvédelmi minisztériumtól egy 
megfelelő kapacitású tisztítóberendezés 
üzembe helyezésére. A meglévő csator-
nahálózatra nem lehet újabb felhaszná-
lókat rákapcsolni, mert a több mint tíz 
évvel ezelőtt épült tisztító nem bírná el ezt 
a terhelést. 

Folytatása a 3. oldalon

Fél év értékelése
Mladen Zec polgármester időszerű 

helyi kérdésekről nyilatkozott

Karbantartás folyik a szőregi úton

ÖKRÖS Edit
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A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket ren-
deznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a föld természeti 
környezetének megóvására. A Föld napja mozgalom egyik jelmon-
data: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” E lap-
számunkban néhány írást ennek a témának szenteltünk.

A Föld napja

Mesefa: Fák, virágok, szivárvány, tiszta természet. 
Zsadányi Hunor 1.a osztályos kisdiák alkotása

Járvány és civil szervezetek
A járványhelyet a legtöbb civil szervezet és egyesület munkájára is je-

lentős hatást gyakorol. Nem kivétel ez alól a Boldog Gizella Kézimunka 
Szakkör sem. Az egyesület elnökétől Bódi Rozáliától megtudtuk, hogy 
immár több hónapja gátolja munkájukat a járvány. Az egyesület tagjai 
zömmel az idősebb korosztályhoz tartoznak, ezért az elmúlt hónapokban 
nem végezhették a szokásos tevékenységüket, de nem is ez a legnagyobb 
veszteségük. A vírus a tagságot is utolérte. Többen megfertőződtek, sajná-
latos módon a járvány következtében egy tagot el is veszítettek az elmúlt 
hónapokban. Jelenleg is többen küzdenek a kórral, vannak, akik már 
kigyógyultak, mások még lábadoznak.

Az elnöknő elmondása szerint az elmúlt évben több eseményt elha-
lasztottak, illetve lemondtak. Idén még nem volt alkalmuk összeülni az 
asszonyoknak, hogy megtárgyalják a teendőket. Ahhoz azonban, hogy 
a jövőben is működhessenek, a vezetőségre háruló elengedhetetlen fel-
adatokat elvégzik. 

Bíznak benne, hogy hamarosan folytathatják a munkát, mert akad 
bőven. Reménykednek, hogy a szép idő beköszöntével a szabadban 
dolgozhatnak.

Magyar nyelvű napközis csoport
Korábban már hírt adtunk arról, hogy a Veljko Vlahović Iskoláskor 

Előtti Intézményben ősztől várhatóan magyar nyelvű napközis csoport 
is indul. Urbán Izabella községi oktatásügyi felelős az ügy érdekében 
több ízben is tárgyalt a polgármesterrel, aki támogatta az elképzelést. Mint 
megtudtuk, a múlt hét folyamán az intézmény igazgatójával is sor került 
egy egyeztetésre, amely során ő is ígéretet tett arra, hogy megvalósítják 
az elképzelést, amennyiben igény mutatkozik rá. Az oktatási felelőst arról 
kérdeztük, milyen előrelépések történtek az ügyben.

– Jó úton haladunk. Múlt pénteken a polgármesterrel és az igazga-
tónővel folytatott tárgyalások során megegyeztünk abban, hogy már a 
gyermekek beiratására vonatkozó pályázaton is egyértelműen feltüntetik 
a magyar, illetve a kétnyelvű oktatási-nevelési programban való részvétel 
lehetőségét. Azt szeretnénk, hogy a magyar gyerekeknek is lehetőségük 
legyen a saját anyanyelvükön hallgatni az óvodai programot a napközis 
csoportban. Arra kérem a szülőket, hogy a kapott űrlapokon egyértel-
műen tüntessék fel azt, hogy milyen nyelvű nevelési programot szeret-
nének gyermekeik számára, jelezzék szándékukat minden formában az 
intézmény felé. Ez azokra vonatkozik, akiknek a gyermekei már részesei 
az óvodai nevelésnek. Az intézmény igazgatójának elmondása szerint a 
szülők eddig nem jelezték ezzel kapcsolatos óhajukat, emiatt úgy vél-
ték, hogy elégedettek az óvoda eddigi munkájával. Hangot kell adnunk 
kéréseinknek, mely szerint igényt tartunk alapvető kisebbségi jogaink 
gyakorlására, amelynek az anyanyelvi oktatás is szerves része. A gyermek 
beiratása során ügyeljenek arra, hogy legyen egy fénymásolt vagy fényképes 
példányunk, amivel szükség esetén bizonyítani tudjuk, hogy igényeltük 
az anyanyelvi oktatást. Természetesen bármilyen nehézség, illetve kérdés 
adódik, bátran fordulhatnak segítségért a magyar tisztségviselőkhöz is. 
A községháza 25-ös számú irodájában megtalálnak bennünket, és szíve-
sen segítünk mindenben, de a 843-888-as telefonszámon is elérhetőek 
vagyunk – hangsúlyozta Urbán Izabella.

Többen is hozzászóltak a 
Facebookra posztolt fényképfel-
vételekhez, amelyek a Nyugati 
temető kisebbik bejáratánál ké-
szültek, a valamikori szegény-
ház mellett, amely elhagyatott 
és romokban hever. Rendkívül 
rossz benyomást kelt az arra já-
rókban.

• NAGY Zoltán. – Ez a dűledező 
épület Temerin sok szégyene közül 
ez egyik. Amikor a temetőbe megyek, 
általában a “kis” bejáraton át teszem, 
így elég sűrűn látom a roskadozó épü-
letet. Hitchcock filmbe illő díszlet!

• KOHANECZ Rozália. – Ebben a 
házban sokáig laktak emberek, egész 
családok. Én nem hallottam, hogy ott 

valamikor boncoltak volna. Az volt a 
szegényház.

• FARAGÓ Erzsébet. – A boncház 
végében volt a szegényház, kórháznak 
is nevezték. Kicsi koromban dédnagy-
apám és -nagyanyám gondnokai vol-
tak az épületnek. Még jól emlékszem 
rá, hogy ott szegényemberek éltek: 
Szilák Pista és testvére, Mari, a “Pu 
Mári”. Később katonákat telepítettek 
oda. Négyéves lehettem, de minden 
jól megmaradt az emlékezetemben. 
Így emlékszem rá, hogy az udvarban 
két nagy, terebélyes barackfa virág-
zott, sokat tartózkodtam ott. Akkor 
jól nezett ki az egész.

• BALOGH Sándor: Lakója volt 
“Kórházi Misa” (Szeiler Mihály).

Kórház, boncház, szegényház?
A Facebookon olvastuk

T. D.

A hétvégén 
rendezték meg 
Ürményházán a 20. 
„Mit tudsz Torontál 
vármegyéről” című 
történelmi vetél-
kedőt, amelyen 
első alkalommal 
temerini diákok 
is részt vettek, és 
első helyezést ér-
tek el. A képen a 
Töri-szakik cso-
port tagjai.

T. D.

Kis történészeink sikere

Gombár Viktor, Rencsár Béla és Verebélyi 
Viktor felkészítő tanárnőjükkel, Zséli Kor-
néliával



TEMERINI ÚJSÁG2021. április 22. 3

A Föld napja alkalmából Balogh István természetfotós, ama-
tőr ornitológus munkáiból nyílt kiállítás a lukijan Musicki kul-
turális Központ képtárában. A tárlat kapcsán a madár- és az 
állatvilág jó ismerője mesélt fotóiról, április 22-e üzenetéről. 

– Amatőr ornitológus vagyok, így a természetfotózás keretében leg-
inkább a madarakat örökítem meg, de gyakran a növényeket és az emlő-
söket is. A most kiállított munkáim jelentős hányada madarakat ábrázol 
a legkülönfélébb viselkedési helyzetekben. A képeket úgy válogattam 
össze, hogy minél több fajt bemutathassak a képtárba betérőknek. Ösz-
szesen 88 fotó tekinthető meg, négy pannót, amelyen húsz kép látható, 
csütörtökön (ma) szabadtéri tárlat keretében a kiállítóterem elé helye-
zünk ki, a többi munka a képtár falain kapott helyet. A fotók az ország 
számos pontján készültek, legfőképpen Vajdaság területén, de vannak 
olyan madarak is, amelyeket Erdélyben, vagy Romániában, Dobrudzsá-
ban, a Duna-deltában kaptam lencsevégre. Nagyon sok olyan felvételem 
van, amely éppen Temerin környékén készült. A látogatók sok újat lát-
hatnak a madarakról, például azt, hogy mivel táplálkozik egy-egy faj, a 
közelebbi képeken pedig azt is meg lehet vizsgálni, hogy milyen a feje 
formája, a tollazata. 

• Milyen üzenete van az emberiség számára április 22-nek? 
– A Föld lakói nem csak kizárólag mi, emberek vagyunk, a körülöt-

tünk lévő igencsak gazdag növény- és állatvilág is, azonban a természet 
egyre inkább károsodik, egyre csak pusztítjuk körülöttünk a környeze-
tet, mind nagyobb területeket veszünk el az élő természetből, és vonjuk 
művelés alá. Természetes gyepeket szántunk be, ezáltal a gazdag rovar-, 
növény- és állatvilág elveszti az élőhelyét, vagy gondoljunk csak az er-
dőirtásra. Nap mint nap látjuk, hogy út menti fasorokat vagy csalitoso-
kat pusztítanak ki. A kiállításnak az is célja, hogy felhívja az emberek 
figyelmét: mindezen pusztítások ellenére is színes és tarka élővilágunk 
van. Erre érdemes lenne odafigyelni, és megóvni a felnövekvő nemze-
dék számára, hiszen az ilyen mértékű pusztítással nem csak az élővilág 
számára, de számunkra is lakhatatlanná válhat a bolygó.

ácsi

Balogh István fényképkiállítása

Nem csak mi 
lakjuk a Földet

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.

Folytatás az 1. oldalról
Az új tisztítóberendezés költsége 450 millió dinár, és várhatóan már 

az idén megkezdik a csaknem másfél évig tartó munkálatokat. A tervek 
szerint, az említett beruházás mellett tovább bővítik a csatornahálózatot 
Temerinben az Október 23. utcában, valamint Járek központjától Újvidék 
irányába az ipari övezetig.

 A közlekedésre és Újvidék város közelségének előnyeire kitérve 
Mladen Zec azt mondta, egy kétsávos út merőben megkönnyítené a for-
galmat e szakaszon. Ez a beruházás sem lehetséges önerőből, számíta-
nak tartományi és köztársasági eszközökre – hallottuk az interjúban. A 
polgármester hangsúlyozta azt is, hogy folytatják az utcák aszfaltozását, 
az utak kátyúzását, a járdák javítását és az égők cseréjét. 

A járványról és az egészségház kapacitásáról szólva kifejtette, hogy 
mindkét oltóponton: Járekon és Temerinben is folyamatos a vakcináció, 
van elegendő oltóanyag, a lakosság körében pedig nagy az érdeklődés. 
Annak ellenére, hogy hatalmas teher hárul az egészségügyben dolgozókra, 
és nemegyszer erőn felül teljesítenek, működik a rendszer, fogalmazott 
a polgármester, aki abban bízik, hogy a polgárok végre megértik, ebben 
a helyzetben kizárólag a védőoltás jelenthet megoldást. ácsi

Mladen Zec polgármester időszerű 
helyi kérdésekről nyilatkozott

Egyházközségi hírek
Vasárnap gyűjtés a papnövendékek javára. Egyben Jó pásztor vasárnap-
ja, a papi hivatás napja. Arra kérjük a Jóistent, hogy ügyének továbbvitelére 
hívjon körünkből fiatalokat. E szándék teljesüléséért imádkozunk a 
csütörtöki (ápr. 22.) szentségimádásban is.
Vasárnap egyben Szent Márk napja is, amikor Isten védelmét és a jó 
termés ajándékát kérjük szántóföldjeinkre. Még a mai modern technika 
vívmányai közepette is az időjárással kapcsolatban teljesen rászorulunk 
Isten áldására. A telepi szentmise és a nagymise végén búzaszen-
telés lesz. A templom bejáratánál megszenteljük Temerin területéhez 
tartozó szántóföldjeinket.
Keresztelési előkészület és gyónási alkalom csütörtökön (ápr.29.) 17:30-
tól a plébániatemplomban.

aPRÓHIRdetéseK
• Hízók eladók. Nikola Pašić u. 204., telefon: 063/523-746.
• állatok gondozására munkást keresünk (férfit vagy nőt). telefon: 
063/69-75-68.
• Gyöngytyúk tojás (Gigant – hibrid) eladó. Telefon: 063/414-301.
• eladó permetező, 440 literes, üzemképes, megvigyázott. telefonszám: 
064/56-177-81.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. telefon: 069/40-74-
944.
• Eladó kihúzható kaucs két személyre (kihúzva), 140x200 cm, ágyneműtar-
tóval. 064/546-21-62. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. 
a legjobb árat fizetem, azonnal. tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges tár-
gyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó t-12-es motorkerékpár, hegesztő, 
egy smederevói és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. telefon: 840-439.

Fél év értékelése
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Uracs Krisztina és Fuszko Erneszt
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Az EGészséGüGyi MiNisz-
TériuM naponta közöl adatokat a 
Covid-19 járvány alakulásáról. A szá-
mok azt mutatják, hogy a helyzet fo-
kozatosan javul, csökken az új fertő-
zöttek száma, csökken a lélegeztető 
gépen lévők, a kórházban kezeltek 
és az elhunytak száma is. A Covid-
rendelőkben kevesebben jelentkez-
nek, a tesztelések száma is csökken. 
(A tüneteket mutató betegeket tesz-
telik). Egyelőre nem lehet megítélni, 
hogy a járvány lecsengéséről vagy 
az úgynevezett harmadik hullám vé-
géről van-e szó. A javuló helyzet le-
hetővé tette a szigorú járványellenes 
intézkedések enyhítését. Az üzletek 
nyitvatartását meghosszabbították, a 
plázák megnyitottak, a vendéglátó te-
raszok működhetnek és a hét elején a 
diákok is visszatérnek az iskolákba.

A régi járványok történetéből tud-
juk, hogy a járványok egyszer csak 
kitörnek, egy ideig pusztítanak, majd 
szinte önmaguktól megszűnnek. Az 
emberiség legpusztítóbb pestisjár-
ványa, a fekete halál a 14. század 
közepén öt évig tartott, és az akkori 
népesség felét elpusztította. Egy má-
sik hatalmas járvány, a száz évvel ez-
előtt kitört spanyolnátha másfél évig 
tartott, és 50 millió halálos áldozatot 
követelt, majd szinte önmagától visz-
szaszorult. Nem szükséges azonban 
ilyen messzire visszamenni a múlt-
ba. A szezonális influenza minden év-
ben megjelenik és eltűnik. A közön-
séges nátha is az osztály felét vagy 
más közösséget megbetegíti, majd 
egyszerűen megszűnik. A járványok 
spontán megszűnését azzal magya-
rázzák, hogy elfogynak a betegségre 
érzékenyek, meggyógyulnak, vagy 
meghalnak. Egyetlen járványban sem 
betegszik meg mindenki, mindig van-
nak ellenálló egyedek. A járványoknak 
ezek a jellemzői a Covid-19 járványra 
is érvényesek. Megjelent, végigsöpört 
a Földön és előbb-utóbb önmagától is 
megszűnne. Az ismert járványellenes 
intézkedések, de főleg a védőoltás a 
járvány idejét jelentősen lerövidíti.

A járVáNy lEFolyásárA kór-
okozó megváltozása is kihat. A sArs-
CoV-2. vírus azoknak a vírusoknak a 
csoportjába tartozik, melyek öröklődé-
si anyaga gyakran változik. A genetika 
anyag változását a biológiában mutá-
ciónak nevezik. Egy-egy mutáció kö-

vetkeztében a új variáns  (változat, új 
törzs) alakul ki, ami a vírus bizonyos 
tulajdonságának megváltozásával jár-
hat, megváltozhat például a fertőző-
képessége, a betegség súlyossága 
vagy a védőoltás iránti érzékenysége. 
Az eredeti, vuhani vírusnak ma már 
sok változata van, manapság legtöbb 
esetben ezekkel az új variánsokkal 
történik a fertőzés. Úgy tűnik azon-
ban, hogy csak a laboratóriumokban 
kimutatható változásokról van szó, a 
vírus alaptulajdonságai nagyobb mér-
tékben nem változtak meg. 

A MuTáCiók Az élő ViláGbAN 
az evolúció alapjai. A vírusok nem élő-
lények, de mutálnak, változnak, te-
hát az evolúció rájuk is érvényes. Az 
evolúció tette képessé a sArs-Co- 
2. vírust, hogy állatról átterjedjen az 
emberre, és hogy emberről emberre 
is képes legyen terjedni. Több szak-
ember annak a véleményének adott 
hangot, hogy a vírus örökre velünk 
marad, meg kell tanulnunk együtt élni 
vele, és nem lesz visszatérés a régi 
életmódra. Ezeknek a vélemények-
nek nincs tudományos alapja, a jóslás 
színvonalán vannak. Több vírus is, 
melyek régebben valamilyen járványt 
okozott, egyszerűen eltűnt. A himlő 
vírusát a védőoltás tűntette el a Föld-
ről. A mutáció káros is lehet a vírusra. 
Megtörténhet, hogy addig mutálódik, 
amíg elveszti fertőző képességét és 
nem okozhat tovább megbetegedést, 
de a tömeges védőoltás is végzetes 
lehet számára. A gyors egymás utáni 
mutációk következtében kialakulhat 
azonban egy új, a mostanitól külön-
böző vírus típus, amely egy más faj-
ta járvánnyal sodorja veszélybe az 
emberiséget. A mostani járvány so-
rán szerzett tapasztalatok alapján a 
tudomány már felkészültebben várja 
az esetleges új járványt. 

Ez Az írás uGyAN NEM a vé-
dőoltásról szól, mégis szeretném Cato 
módszerével befejezni. Cato (kr. e. 
234 – 149) római államférfi, szónok 
és író volt. Minden beszédét azzal fe-
jezte be, hogy „Karthágót le kell rom-
bolni.”  A vírust is! Tehát: oltassa be 
magát mindenki, vigyázzunk magunk-
ra, szeretteinkre és polgártársainkra. 
Három háború után a rómaiak kr. e. 
146-ban elfoglalták és lerombolták 
karthágót.

A járvány jövőjéről

Ünnepélyes keresztelő

Karthágót le kell rombolni!

Vasárnap a telepen ünnepélyes keretek között megkeresz-
telték tripolszki Miát (Roland és Uracs Regina lányát).dr. MatUsKa Mihály
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ÜLnEK: ft. dr. szöllősi tibor, ft. ddr. Rokay Zoltán címzetes prépost, ft. szabó szepesi Csaba, ft. sáfrány dávid.
első soR: gergely gizella hittantanárnő, Móricz dávid, Barna szabolcs, Varga János, Majoros Krisztián, Kocsis szilárd, Varga 
Bence, tényi dániel, Hévízi dávid. KöZéPső soR: giric Barnabás, simon dominik, Kucsera dániel, Bálind Roland, Mészáros 
tibor, Kalapáti lászló, Zavarkó endre, Kiss lehel, fehér Krisztián, Petro Nándor. felső soR: lahos andreász, Nagy tamás, 
Puszti árpád, füstös szabolcs, Varga Zsolt, sarnyai andreász, Kohanec dárió, Mészáros dorián,guszton Kabács alen, Varga 
dániel, Pap dénes.

ÜLnEK: ft. dr. szöllősi tibor, ft. ddr. Rokay Zoltán címzetes prépost, ft. szabó szepesi Csaba, ft. sáfrány dávid.
első soR: gergely gizella hittantanárnő, Vučenović Mona, füstös eszter, Kelemen Vanessa, sztrehárszki dianna, Bottyán 
Klaudia, Papp eszter, Majoros lara, orosz lúcia. KöZéPső soR: Bakos orsolya, sarok lilla, Iván diana, Bohócki Nikita, Kókai 
Manuella, lukács Juli, liptai Kovács Mariann, tóbiás auróra. felső soR: Zsúnyi annamária, elek Katalin.
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• Annak megértetését, hogy a kis változások 
az életünkben, amiket itt és most megvalósítunk, 
sokat számítanak. Itt és most. Nem a gyerekeket 
kell nyolcadik osztályban környezetvédelemre 
tanítani, várni, hogy majd ők megoldják ezt a 
problémát. Nekünk, felnőtteknek kell felvállal-
nunk: bizony mi szúrtuk el valahol az utóbbi 
ötven évben, és nekünk is kell megoldanunk. 
A jólét volt a cél a fejlődéssel, de átestünk a ló 
másik oldalára. Szennyezünk mindent a fejlődés 
érdekében, ennek tetejében szemet is hunyunk 
mindefelett, csak hogy ne kelljen feladni a ké-
nyelmünket. 

• Megértetni: nem is oly nehéz olykor-olykor 
lemondani az autókázásról minden apróságért. 
Például: ne üljünk autóba, ha csak a pékségbe 
indulunk, vagy a gyerekért az iskolába. Tudjuk, 
fúj a szél, és elrontja a frizuránkat a kerékpáron. 
Meg most a szűk nagrág a divat, amiben nem is 
lehet pedálozni. De próbáljuk ki, mondjunk le 
a kényelmünkről néha, és meglátjuk könnyen 
szokásunkká válik. Megoldás van, kifogás nincs! 

Egy elszánt környezetvédő példája jut mindig 
az eszembe e téma kapcsán: „Képzeljünk el két 
ajtót, amely mögött egy-egy zárt szoba van. Az 
egyikben egy gépjármű működő motorral, a má-
sikban egy kerékpár. Egy órát kell benn tölteni az 
egyik szobában. Melyiket választaná?”. Nem lát-
ható a levegőszennyezés, de attól még ott van.

• Egy kis tervezéssel el lehet kerülni, hogy 
lépten-nyomon hulladékot termeljünk. Hogy ne 
használjunk egyszer használatos PET palackokat 
3 deci üdítőért, ne válasszuk a csipszes zacskókat 
pár falat ropiért. Ezért hívjuk fel mindenkinek a 
figyelmét a tudatos vásárlásra. Használjuk a saját 
szatyrunkat bevásárláskor, ma már szégyen, ha 
műanyag zacskóval látnak bennünket. Már aki-
nek. Meg is álltunk túránk során a Fehér-árok 
legelőjén, ahol a virágos rét hátterében ott ék-
telenkedett a „temerini piramis”, a szemétdom-
bunk. Sokkolni kívántunk ezzel az ellentéttel, 
viccelődtünk a témáról, de érezhető volt, hogy 
mindenkinek kellemetlen annyi szemetet közel-
ről látni, a fák ágain, az árokban, irgalmatlan 

Biciklitúra a föld napja alkalmából

Környezetünk megóvásáért
Ön melyik csoportba tartozik?

rakásra túrva. Elviszik a szemetünket, de attól az 
még megmarad – tőlünk távolabb, odakint.

 • Megismerni közvetlen környezetünket. Ha 
ismerjük, meg is szeretjük. Ha pedig szeretjük, 
meg is óvjuk. Láthattuk a túra során mennyire si-
vár és lepusztított, kopasz a temerini határ. Attól, 
hogy egypár bokor és fa áll a házunk előtt, még 
édeskevés oxigén termelődik. Ültessünk fát!

 • Felhívni a figyelmet: most kell cseleked-
ni, és nem is olyan nehéz elkezdeni. Csak akar-
ni kell. Senki nem végzi el helyettünk a nehéz 
munkát.

 • Gyarapítani a természetvédők és -kedvelők 
körét. Eluralkodott ugyanis az alábbi gondolko-
dásmód: „Egyedül úgysem fogom megváltani a 
világot.” Sokan a saját jelentőségüket bagatelli-
zálják, szándékosan lekicsinylik, ezzel is csök-
kentve a felelősséget.

Hálásak vagyunk a kis elszánt csapatnak, 
amely támogatott bennünket e hétvégén, mivel 
mindenki hozzátett egy kicsit a megmozdulás-
hoz a saját képességeihez mérten. Emellett tud-
juk, hogy sokan odahaza is alkalmaznak számos 
környezetbarát megoldást, de mindenkinek be 
kell látnia, hogy ez nem elég. Nincs tökéletes 
környezetvédő, mi sem vagyunk azok, (nekünk 
is van otthon műanyag szatyor, PET palack, ko-
csit is vezetünk), de sok kicsi sokra megy. Aki 
bármilyen apróságot tesz a környezetért, azt meg 
kell becsülni. 

Sajnos nem volt teljes a siker a kitűzött célok 
tekintetében, nem váltottuk meg a világot a múlt 
szombaton. Ahhoz többen kell megmozdulnunk. 
Szándékosan van kissé provokatív hangneme e 
soroknak, de senki ne vegye zokon. Mindössze 
minél nagyobb hatást szerettünk volna elérni. 
És meg kell ismételni a fentebb leírt kérdést: 
Ön melyik csoportba tartozik?! 

TÓT KÁSA Attila
Falco természetkedvelők egyesülete

Csak a legelszántabbak vettek részt a hétvégén, a Föld napja alkalmából szervezett rend-
hagyó kerékpártúrán, ugyanis a hideg több résztvevőt is elriasztott. Ez az áprilisi hideg is csak 
egy jel a sok közül (eltolódtak az évszakok, nincs tél, globális felmelegedés), ami azt bizo-
nyítja, hogy felborult az egyensúly a bolygónkon. Ennek ellenére sokan nem hiszik, hogy baj 
van. Olyanokból is sok van, akik érzik, értik, hogy baj van, de nem foglalkoznak a dologgal, 
nem érdekli őket a végkimenetel, vagy csak túl kényelmesek. 

Szerencsére egyre többen vannak, akik érzik, hogy rossz úton járunk, hajlandóak tenni 
is valamit a folyamat megfékezése érdekében, de nem igazán tudják, mit is kellene. A kedves 
olvasó melyik csoportba tartozik? Ez utóbbi csoportot szerettük volna megszólítani a szombati 
kerékpártúrával, ami azért volt rendhagyó, mert nem csak a tekerésről szólt. Alább felsorolom, 
mi mindent tűztünk ki célul magunk elé:

Valamikor a koszorúslányok az esküvő 
fontos résztvevői voltak. a hagyomány szerint 
a menyasszony hajadon lányokat választott 
ki a feladatra, akik ugyanolyan ruhát viseltek, 
mint ő. az elmúlt esztendőben és az ideiben 
is temerinben nemhogy koszorúslányok, ha-
nem menyasszonyok se voltak, kiéve a né-
hány kivételt. a helyzet azonban remélhetőleg 
változni fog.

Míg régen fontos volt, hogy a házasulan-
dó lányt hajadonok kísérjék az esküvő nap-
ján, ma már nem számít, hogy az elvált vagy 
hajadon-e. lehet családtag, barátnő, kislány, 
általában a családhoz tartozó. A kicsiknek el-
sődleges feladatuk, hogy aranyosak legyenek 
csinos kis ruhájukban. Kisebb teendőket is 
rájuk lehet bízni: szórhatnak virágszirmokat 
a ceremónián. a felnőtt koszorúslányoknak 
kicsit komolyabb feladataik lehetnek. a tanú 

közreműködésével segíthetnek megszervez-
ni a lánybúcsút. az esküvő napján figyelnek 
a kisebb koszorúslányokra, segítenek az öl-
tözködésben, ügyelnek a menyasszony ru-

hájára, nehogy bepiszkolódjon. Figyelnek a 
menyasszonyi csokorra a ceremónia alatt, a 
csokordobásnál pedig segítenek a násznép 
hajadon tagjait összeterelni.

Régi temerini fotók

Koszorúslányok

A felvétel 1952. május 3-án készült Verebélyi Ferenc (a TSK hátvédje) és Csorba Mariska 
esküvőjén, ahol nyolc koszorúslány emelte a lakodalmas menet látványát. A képet Majoros Pál 
bocsátotta rendelkezésre.

M. P
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- A vállalkozások terén nagyon sok új öt-
let született, ami rendkívül pozitív, hiszen ezek 
számbeli és tevékenységi fejlődése jelenti az 
igazi gazdasági fejlődést. Ez a fejlett tőkés ál-
lamokban is így működik. Abból, hogy idejön 
egy multi cég, pl. a Lidl,vagy más külföldi cég, a 
jövedelem meg visszamegy a német vagy az oszt-
rák tulajdonosnak, mi nem sokat profitálunk. 
Nagyon sok olyan családi vállalkozás van Vajda-
ságban, amelyek sikeresek, példamutatóak. Nem 
igaz az az állítás, hogy itt nem lehet dolgozni, 
fejlődni, ehhez mindössze elképzelés, tőke és 
akarat kell. Fontos az, hogy merjünk vállalkozni, 
tudjunk kitalálni új dolgokat, olyannal foglal-
kozzunk, amivel más még nem. Nagyon sokan 
szóvá teszik, hogy a már eddig is jól profitáló, 
nagy cégek miért kapnak támogatást, de meg 
kell érteni, hogy nekik is újítaniuk kell, szeretné-
nek fejlődni, követniük kell a piac kihívásait, az 
új számítógépes technológiát. A fiataloknak ma 
már a házvásárlási lehetőség is adott a faluban 
maradás érdekében. Azokat, akik eltökélték, 
hogy kimennek külföldre, aligha lehet ebben 
megállítani, de nem mindenki szeretne elmenni. 
Ebben a programban Vajdaság az élen jár, más 
Kárpát-medencei vagy szomszédos országokhoz 
viszonyítva, ez azt jelenti, hogy tudjuk csinálni, 
amire nagyon büszke vagyok.

• kutatott szakterületei a regionális 
politika, környezetpolitika, a határon át-
nyúló együttműködés földrajza és a városi 
területek környezetvédelme. Szívügyének 
tekinti a temerini medenceközpont átala-
kítását, az erre vonatkozó elképzeléseit 
már több alkalommal felvázolta.

– Azzal kezdtük, hogy építettünk egy olim-
piai méretű medencét, minek utána azt gondol-
tam, hogy ez a történet folytatódni fog. A parkot 
nyilván nem kellene feláldozunk arra, hogy oda 
egy wellnessközpont épüljön, sokkal inkább a 
környező területeket kellene aktívabban ennek 
a funkciónak a szolgálatába állítani. Nagyon 
sok kerékkötője van azonban mindennek, egy-
részt, az adott parcellák magánkézben vannak, 
másrészt pedig vannak olyan objektumok, mint 
amilyen a katonai hulladékgyűjtő is, amelyeket 
sürgősen át kellene helyezni egy másik telek-

re. Parkolóhelyekre is szükség van, az viszont 
megköveteli az utcák tervszerű átrendezését. A 
melegvizes gyógymedencé-
hez csak egy meleg öltöző 
kell, ahonnan ki lehetne 
menni a nyitott meden-
cébe. Ez Oroszországban 
és Magyarországon, de 
mindenütt így működik. 
A magas hőmérsékletű vi-
zet akkor is használhatja 
az ember, amikor január-
ban kint esik az eső vagy 
a hó. Munkahelygeneráló 
hatása sem mellékes, hi-
szen ha egész évben mű-
ködne, legalább 10-20 
embernek megélhetést biztosítana. Ha az úszó-
medencét befednénk, az iskolás gyerekek egész 
télen tudnának úszni, ezáltal ezt a sportágat is 
fejleszthetnénk. És csak mindezek után követ-
kezik a fizető vendégturizmus népszerűsítése, 
szobák kiadása.

• a központ átrendezésére irányu-
ló terv megvalósulása milyen előnyöket 
nyújthat Temerin számára?

 – Egy központ átalakítása komplex folya-
matot jelent. Sajnos, ez több sebből vérzik. Az 
említett látványterv mindössze a központ felére 
van meg, kizárólag a községháza és a kultúrott-
hon előtti területre, a másik fele egyáltalán nem 
szerepel benne, holott az ilyen jellegű átala-
kításokat egyszerre kell elvégezni. A Temerint 
elkerülő út kiépítése, amely ugyancsak égető 
problémának számít községünkben, szorosan 
összefügg ezzel a folyamattal, ugyanis a köz-
pontba befutó bekötő utaknak a főutcával köz-
lekedésrendészetileg harmonizálniuk kell. A 
turizmus szempontjából is fontos az, hogy az 
ideérkezők egy rendezett központot lássanak. 
Elsősorban szervezési problémák merülnek 
fel, mind az Óbecse felé vezető út mentén fel-
gyülemlett hulladék, mind a Jegricskáig vezető 
kerékpárút karbantartását illetően.

 • számos tömbház épült és épül szű-
kebb központunkban, ez mennyire változ-
tatja meg a jelenlegi miliőt?

Egy élhetőbb településért
Nagy Imre egyetemi tanárt kérdeztük

– Mindamellett, hogy Temerin Újvidék köz-
vetlen közelében van, a belgrádi-újvidéki urba-
nizációs zónában található, amely Szerbia leg-
intenzívebben fejlődő területe. Látjuk azt, hogy 
milyen tömbházak épülnek, igény van rá, hiszen 
nagyon sokan kiköltöznek a városból, nyilván 
azért, mert itt olcsóbbak a lakások. Azonban, ha 
ilyen ütemben szaporodnak az ehhez hasonló 
lakóépületek, a központ egy jellegtelen tömb-
ház komplexummá válik. Az is érthető, hogy az 
elöregedő lakosság házait, miután nincsenek 
utódok, vagy kimennek külföldre, eladják. Ha 
két ilyen házat egymás mellett eladnak kevés 
pénzért, már épülhet is a tömbház, tehát ezt a 
folyamatot aligha lehet elkerülni. 

Sok olyan épület van, amelyen még látszik 
az, hogy 1910-ben vagy 1890-ben épült. Ezek 
a végházak hatalmas telekkel rendelkeznek, így 

ideálisak lehetnek építőanyag telepek kialakí-
tására. Látjuk azt, hogy a csillag és a telep kö-
zött mennyi ilyen telep van, ami egyértelműen 
kereskedelmi periféria jelleget ad Temerinnek. 
Lassan úgy nézünk ki, mint Veternik, ahol van 
egy hotel, mellette egy üzemanyagtöltő állomás, 
majd egy mezőgazdasági gépeket árusító hely, 
tehát semmiféle rendszer nem fedezhető fel. 
Számomra nagyon fontos lenne az, hogy valami 
megmaradjon a régi Temerinből. Véleményem 
szerint a templom, a zárda és az öreg iskola 
épületét kellene olyan funkcióba állítani, amely 
a régi kort tükrözné, történelmi emlékként ke-
zelhetnénk, de egyúttal akár idegenforgalmi 
szerepet is betölthetne. 

• Mi kell ahhoz, hogy temerin elindul-
jon ezen az úton? Befolyásoló tényező-e 
a politikai szándék?

– Teljesen mindegy, hogy mely párt van ha-
talmon, itt az elhatározás a fontos, hiszen miután 
beindul a folyamat, ebből mindenki profitálhat. 
Az európai uniós forrásokat is ki lehetne hasz-
nálni, de ehhez az kell, hogy legyen egyfajta foly-
tonosság. Jó példa erre Ada vagy Óbecse, ahol 
éppen ilyen módon valósult meg a fejlesztés.

 A szennyvízhálózat kiépítése is egy olyan 
téma, amely párttól függetlenül mindenki szá-
mára egyaránt fontos, azonban nagyon kis elő-
relépések történnek ez ügyben.

Ráférne a központra a rendezés. a felvétel a múlt héten készült.

ÁDÁM csilla

A magyar gazdaságfejlesztési stratégia eredményeit, a támogatási program 
szükségességét ma már kevesen kérdőjelezik meg, szemtanúi vagyunk ugyanis 
annak, hogy milyen mértékben járult hozzá a prosperitati a mezőgazdaságban 
gazdálkodók, valamint a kis-és középvállalkozások beindulásához és érvényesü-
léséhez. ennek köszönhetően a családok elsajátították a pályázási folyamatokat, 
eddig ismeretlen piacokon próbáltak meg érvényesülni. Temerinben is jó vissz-
hangra talált a gazdaságfejlesztési program, itt zömében a mezőgazdaságra és a 
vállalkozásokra irányuló innovációk dominálnak. prof. dr. nagy imre, a vajdasá-
gi magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának szerkesztője 
szerint jó úton halad a hat évvel ezelőtt indult program. erről és a községünket 
érintő egyéb fejlesztésekről temerin szülöttét, a kaposvári és az Újvidéki egye-
tem tanárát kérdeztük:

(Befejező része következik)
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A Szécsen-kastély
Régészeti lelőhelyeink és műemlékeink (3.)

vidékünk egyik ritkaságszámba menő 
építészeti műemlékeinek egyike kétség-
kívül a Temerin központjának közelében 
álló szécsen-kastély. noha az épületről és 
azzal kapcsolatosan többször is és többen 
is írtak lapunkban, úgy gondoljuk, e kis 
sorozatból nem hagyható ki a téma.

Az épület még napjainkban is több mint két 
évszázaddal ezelőtti képét mutatja, illetve a több 
méter mélységű védőárok a régmúlt feudaliz-
musra emlékezteti az arra járókat, növelve annak 
értékét. A jelenleg szakközépiskolaként szolgáló 
épület a község egyik jellegzetes látnivalója. A 
közvetlenül mellette elterülő park, pedig kiváló 
pihenésül szolgál a helyi polgároknak. A második 
világháború után az épületet államosították, majd 
a Műemlékvédelmi Intézet adatai szerint 1949. 
február 9-én, 231. száma alatt kelt rendelet ér-
telmében védett emlékművé nyilvánították.

Az ódon kastély felépülése a horvát eredetű, 
és az egykori Zágráb vármegye dél-nyugati részé-
ből való Szécsen család tagjaihoz fűződik. A csa-
ládból a kor szokásainak megfelelően katonák és 
hivatalnokok kerültek ki, Mária Teréziától (1740-

1780) pedig 1763. június 21-én Mátyás és Sándor 
nemességet kaptak szolgálataikért. Sándor többek 
között Zágráb vármegye jegyzőhelyettese, udvari 
belső titkos tanácsos, Kőrös vármegye főispánja, a 
Magyar Királyi Kamara kincstárnoka és a Magyar 
Udvari Kamara elnöke volt. Amikor 1798-ban 
megvásárolta a mintegy 18 ezer holdas temerini 
birtokot, a 80 ezer forintos árnak mindössze a 
felét kellett kifizetnie, mivel az érdemeire való 
tekintettel az udvar jutalomként elengedte neki. 
A temerini kastély megépítése gróf Szécsen Kár-
oly, Sándor idősebbik fiának a nevéhez fűződik. 
Feltehetően a birtokvásárlás évében, vagyis 1798-
ban építette fel a kúriát, ezzel pedig ez az épület 
számít a legidősebbnek a településen. A kastély 
tervrajzairől azonban tudomásunk szerint nem 
maradtak fenn részletesebb adatok. 

A temerini birtoknak Fernbach Antal apatini 
gabonakereskedő általi 1874-ben történt megvá-
sárlásával az ő tulajdonába került át a kúria is, 
s néhány változtatást eszközölt rajta. A kastély 
és a park 13 hektárnyi területen fekszik, körül 
van árkolva, ami mindenképpen feudális jelleg-
re utal. A park közepén egy mesterséges tó áll, 
amelyet Fernbach Bálintnak, Antal édestestvér-
ének idejében ástak ki. A tavacska körül három 
szobor volt felállítva, ezenkívül a park bejáratát 
két, a szabadságharc idejéből származó ágyú dí-
szítette, melyeket a Fernbach családba benősülő 
Matkovits Béla főispán vásárolt meg 1912-ben, 
majd a hatvanas években a Vajdasági Múzeum 
tulajdonába kerültek, és még napjainkban is 
annak bejárati kapu-
ját díszítik. A parkban 
egy 1909-ből szárma-
zó szökőkút is áll. A te-
rületet még 1977-ben 
nyilvánították védetté, 
amely összesen 3 hek-
tár, 2,4 ár és 87 négy-
zetméter nagyságú. A 
Kastélyparkot a köz-
eljövőben várhatóan 
rendezni fogják. 

Az egyemeletes kú-
ria 10,5 méter magas, 20 méter széles és 30 mé-
ter hosszú, barokk és klasszicista stílusban épült. 

Az udvar felől, a homlokzat kiugró, 
emeleti részét egy díszes, vasszerkeze-
tű, zárt üvegerkély alkotja, amelynek 
a földszinten négy dór tartóoszlopa 
van, az erkély felett pedig két díszvá-
za található. Az erkély felső részének 
gazdag díszítése az emeleti ablakok 
fölött is folytatódik. Egyébként ezt az 
erkélyt nem a Szécsenek építtették a 
XVIII. században, hanem Fernbach 
Bálint a múlt század vége felé. A kas-
tély utcai részén, az első emeleten egy 

romantikus díszítésű, nyitott vaserkély látható, 
amelynek díszítőelemei virágokra emlékeztet-
nek. Emellett az épület földszintes részének bel-
ső termei boltívesek. A kastély gazdag múltjából 
néhány eseményt is kiragadhatunk.

Mészáros Sándor temerini monográfiájában 
többek között feltárja, hogy a kastélynak 1830 
őszén előkelő látogatói voltak. Gróf Széchenyi Ist-
ván és gróf Waldstein János, újabb keleti útjuk so-
rán pihentek meg itt. Október 16-án Temerinben 
a Szécsen család vendégei voltak, 17-én pedig 
a szívélyes vendéglátás után folytatták útjukat. 
A fennmaradt naplójegyzetekből kiderül, hogy 
„(...)Széchen gróf oly kedves volt, hogy egészen 
Szabadkáig adott nekik lovakat”. Egy másik or-
szágos hírre szert tevő eset is ezen ódon épület 
falai között történt meg, amelyről a Budapesti 
Hirlap 1889. augusztus 25-i száma közölt 
megrendítő részleteket. Az idejük nagy részét 
temerini rezidánciájukban töltő Fernbach család 
tagjai ugyanis tragikus napra virradtak 1889. au-
gusztus 23-án. A labilis lelkiállapotáról is ismert 
milliomos, Fernbach Antal aznap éjjel megölte 
feleségét, Heinz Máriát. Az esetet követően a bu-
dapesti Lipótmezei elmegyógyintézetbe zárták, 
ahol néhány hónappal később öngyilkosságot 
követett el. 

A századfordulón a Fernbachoknak még 
4200 holdas birtokuk volt, de az 1920-as évek-
ben végrehajtott agrárreform alkalmával az állam 
lefoglalta az uradalmat. Borovszky Samu – Ma-
gyarország vármegyéi és városai című, az 1910-es 

években megjelent munkájában még arról számol 
be, hogy a kastélyban „(...)egy kb. 1000 kötetes 
könyvtáron kívül számos modern festmény és 
műtárgy” látható. 

A kastély utolsó tulajdonosa Fernbach Anna 
volt. Alapos tatarozás és javítás után a hatvanas 
években a kastélyban iskola kapott helyet. A het-
venes évek derekán olyan elképzelés született, 
hogy a kúriát szállodává alakítják, a vadásztu-
rizmus fejlesztése érdekében. Ebből az elgondo-
lásból azonban mindmáig nem lett semmi, s az 
épületben ma is középiskola működik.

(Folytatjuk)
FÚrÓ Dénes

az 1848/49-es szabadságharc idejéből 
származó két ágyú a péterváradi 
Vajdasági Múzeum bejáratánál

a tavacska körül álló három szobor a múlt század elején

D
. G

y.
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ét
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e

GREEN JOBS 
Minden, ami zöld!

fűnyírást, motoros kaszálást, sövénynyírást és alakítást, 
fametszést, facsemete-ültetést, permetezést saját 

vegyszerrel (alap és/vagy speciális), benzines gallyaprítást, 
mohátlanítást, gyepszellőztetést, térkőtisztítást, 

növények tápozását és rotációs ekével való kisebb kertek, 
virágoskertek kapálását vállalom.

Elérhetőség: 

062/9752-466

az eltűnt temerini tanyavilág című 
sorozatunkat legközelebbi számunkban 
folytatjuk.



TEMERINI ÚJSÁG2021. április 22. 9

 Ködös, nyálkás, hűvös és barátság-
talan idő uralkodott az erdőben, minden 
erdei állat testét átjárta. Várták már a reg-
gelt, mert érezni lehetett a veszély köze-
ledtét. A vadmacskát az éhsége ébresztette 
fel álmából. Napok óta sikertelenül va-
dászott.  

Élt még benne némi remény, hogy az 
éjjel jóllakhat. Nem volt választása, ha túl 
akarta élni. És akarta. Ezért hát utolsó 
erejét összeszedve elindult az erdő sűrűjé-
be. Ágak roppantak, levelek csörrentek a 
mancsai alatt, noha igyekezett minél csen-
desebben járni. Az állatok vacogva alud-
tak oduikban a hideg éjszakában. Ébren 
is volt néhány közülük, s ezt a macska is 
hallotta, mert jó füle volt és közel is járt 
hozzájuk.

Végre zsákmány! Ennivaló! Lélegzet-
visszafojtva, kimeresztett szemmel, felbor-
zolt szőrrel a hátán megállt, majd figyelt. 
Szempár villant a sötétben. „Most lecsa-
pok rá”, gondolta. De a világító szempár 
egy felröppenő bagolyé volt. A madár is 
éjjeli vadászaton volt.

A csalódás után ismét úgy tűnt, lesz 

vacsora. A földre lapult, hátsó lábaival 
nekirugaszkodott, hogy elejtse az előtte 
levő prédát. Egy kisnyúl rágcsált, falatozott 
előtte, nem is gondolva a veszélyre. Hát-
tal ült neki. Csak a szél zúgott a fák ágai 
között, mikor megroppant egy ág, mire 
a kisnyúl futásnak eredt, és visszabújt a 
„családi” oduba, ahonnan kimászott. Már 
biztonságos helyről láthatta a vadmacska 
félelmetes árnyékát. Feszülten várta, lesz-e 
következmény. És lett, de nem olyan, ami-
re gondolt. Egy hatalmas macskanyávo-
gást, „macskajajt” lehetett hallani, majd 
minden elcsendesült megint. Csak a szél 
süvítése hallatszott a fák koronái fölött. 
Egy éhes puma elejtette az éjben vacsorá-
ját kereső vadmacskát. A semmiből került 
elő a tapasztalt vadász, és nem tévedett. 
Percek múltán a macskának nyoma sem 
volt már – egy az oduja nyílásából ijedten 
figyelő kisnyulat és egy jóllakott pumát 
leszámítva. 

Nap már felkelőben volt, az erdő lakói 
ébredeztek, és nem is sejtették, hogy az 
elnyúló éjszaka milyen mozgalmas volt 
egyesek állattársaik számára.

Diákfogalmazás

lUkÁcs Juli 8. b

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

szeretett sógorunktól

BOZÓKI Sándortól 
(1945–2021)

„Mi remény volt régen,
emlék ma csupán,
de legalább sírhatsz
tűnt szépek után.”

(Juhász Gyula)
Nyugodjon békében!

Lackó Tünde és 
Attila családjaikkal és 

özv. Lackó Mária

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

TÓTH Jánostól 
(1950–2021)

Nézd fenn az égen, hogy 
ragyognak a csillagok, 
hullnak könnyeim, 
tudod, hogy fáj nagyon. 
Ha itt lennél, kérdeznéd 
mi bajom, csak annyit 
mondanék, hiányzol nagyon.
Nyugodj békében!

Szerető feleséged, 
Verona

A vadmacska éhen marad

A miserendet a 10. oldalon, 
az egyházközségi híreket 
a 3. oldalon olvashatják
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MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH István 
(1940–2017)

TÓTH Magdolna 
(1944–1992)

Szomorú 4 éve, illetve 29 éve, hogy nincs közöttünk

Titeket elfeledni soha nem lehet, sajnos meg kell 
tanulni élni nélkületek. Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek, örökké élni fog, akit nagyon szerettek.

Emléküket szeretettel őrzi: Magdi, 
Erzsi és Laci családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
családtagoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik szerettünket

PÁSZTI 
KIHUT Katalint 

(1943–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint vigasztaló sza-
vaikkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Szöllősi Tibor plé-
bánosnak és Simovics Ba-
lázs kántor úrnak a szép 
szertartásért.
Megállt egy drága szív, 
mely értünk dobogott, 
megpihent az áldott kéz, 
mely csak értünk dolgozott.
Nyugodj békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, 

hogy nincs közöttünk

VARGA TÉNYI Margit 
(1936–2017)

Gyújtok egy gyertyát 
és gondolok Rád.
Bárcsak itt lennél, 
bárcsak tudnád!
Olvad a viasz, a kanóc 
leég, Lelkemben bánat, 
s a szívem sötét.
A szemeidbe soha már 
nem nézhetek, de senki 
nem veheti el tőlem az
EMLÉKEDET!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapánktól

TÓTH Jánostól 
(1950–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
De hisszük, hogy égi 
otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is 
jobbat érdemeltél.
Nyugodj békében!

Emléked megőrzi szerető 
fiad, Kornel, menyed, 

Anita, szerető fiad, 
Norbert és párja, Krisztina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy 
nincs velünk szerettünk

BOLLÓK János 
(1955–2011)

Van egy ország, ahová 
már olyan sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.
Hiába takar a sírhalom és 
borul rád a temető csendje, 
te akkor is élni fogsz 
a szívünkben.

Emléked őrzi feleséged, 
Magdi, gyermekeid: 

Ervin és Mónika 
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

PÁSZTINÉ 
KIHUT Katalin 
(1943–2021)

Az igazi könnycsepp nem 
az, ami a szemünkből 
hullik és végigcsorog 
az arcunkon, hanem az, 
ami a szívünkből hullik és 
végigcsorog a lelkünkön.

Emlékét szívében őrzi 
Béres Aranka és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk mamánktól

PÁSZTINÉ KIHUT Katalintól 
(1943–2021)

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, 
sírodra szálljon örök nyugalom. 
Mikor elmentél, kialudt egy csillag, 
az Úr és az angyalok a mennyországba hívtak. 
Örök szomorúságban vezekelünk érted.

Emléked szívében őrzi unokád, Renáta, 
unokavejed, Árpi és dédunokáid: Kinga és Peti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

TAMÁS Magdolnától 
(1941–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Fájó szívvel búcsúzik tőled fiad, Tibi, 
menyed, Ella, és unokáid: Dániel és Anita

Miserend
23-án, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra.
24-én, szombaton, 8 ó.: A héten elhunytakért; valamint: 
†Faragó Imre és István, elh. szüleikért.
25-én, Húsvét 4. vasárnapja, Jó Pásztor vasárnap - Búzaszen-
telés. A Telepen 7 órakor: †Népért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: † Varga Szitár István, Morvai Borbála és a család 
elhunytjaiért; 10 órakor: Egy élő családért.
26-án, hétfőn, 8 ó.: Szent Zita tiszteltére.
27-én, kedden 8 órakor: Egy szándékra.
28-án, szerdán 8 órakor : †id. és ifj. Lukács János, elh. 
Lukács és Sörös nagyszülőkért.
29-én, csütörtökön, 19 órakor: †Ft. mr Szungyi László 
főesperes plébános atyáért, majd egy órás szentségimádás.

Plébánia: 
844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Jani bátyától

TÓTH Jánostól 
(1950–2021)

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

Emlékét őrzi: 
Magdi, Erzsi és Laci 

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

MEGEMLÉKEZÉS

JÁNOSI Márton 
(1958–2021. 4. 18.)

özv. GRNJA 
PUSKÁS Rozália 

(1931–2021. 4. 18.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. PÁSZTI KIHUT Katalin 
(1943–2021. 4. 17.)

özv. TAMÁS 
PÁSZTOR Magdolna 
(1941–2021. 4. 18.)

MEGEMLÉKEZÉS
Ma van szomorú 10 éve, hogy hiányzol az életünkből

FARAGÓ László 
(1943–2011)

Eltelnek lassan a napok, a hónapok, majd az évek, 
s néha előkerülnek a múltból a régi emlékek. 
Emlékek, érzések, melyek szívünk mélyén laknak, 
melyek mosolyt és könnycseppet az arcunkra csalnak.

Pillanat, mi szép volt, de az idő feledésre ítélte, 
mi mégis feljegyeztük „Boldog perceink” könyvébe. 
Ha eszünkbe jutsz, csak felidézzük magunkban lapjait, 
hogy újra láthassuk a régmúlt elfelejtett pillanatait.

Emléked kegyelettel őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja nem vagy közöttünk 

szeretett párom, édesapánk, apósunk, nagyapánk

KOTHAI Sándor 
(1944–2020)

Hiányod nagyon fáj, szívünkben tovább élsz. 
Akit nagyon szeretnek, jóságát, szeretetét 
fájó szívünkben őrizzük. Nehéz az út, 
mely sírodhoz vezet. Hiányzol nagyon.

Gyászoló családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

TAMÁS Magdolnától 
(1941–2021)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.
A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívemben örökre megmarad.

Fájó szívvel búcsúzik tőled fiad, Zsolt

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, 

anyósomtól és nagymamától

PÁSZTINÉ KIHUT Katalintól 
(1943–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Nyugodjon békében!

Szerető lányod, Mari, vejed, Imre és unokád, Attila

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk drága mamánktól

PÁSZTINÉ KIHUT Katalintól 
(1943–2021)

Állunk sírodnál könnyes szemmel, némán, 
nincs kinek elmondani, hiányod mennyire fáj. 
Valahol a távolban halljuk hangodat, 
álmainkban látjuk arcodat. Hiába takar a sírhalom 
és borul rád a temető csendje, 
Te akkor is élsz szerető szívünkben.

Drága emléked szívében őrzi unokád, Évi, 
unokavejed, Dean és dédunokáid, Nate és Dane

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

PÁSZTINÉ KIHUT Katalintól 
(1943–2021)

Két fáradt kezét a munka megtörte, 
az élet minden vihara gyötörte. 
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. 
Elmentél tőlünk, de nem vagy nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz most és mindörökre.

Fájó szívvel búcsúzik tőled fiad, Szilvi és párja, Ani

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–SREMAC (Vojka) 3:0 
(1:0)

A temeriniek jó teljesítménnyel 
gyűjtötték be a bajnoki pontokat. 
Grubović már a negyedik perc-
ben gólt lőtt, nem sokkal a szünet 
után Topić tizenegyesből növelte 
az előnyt, majd Grujić állította be 
a 3:0-ás végeredményt.

A Sloga szerdán a Podrinje ven-
dégeként lépett pályára, szombaton 
pedig községi rangadóra kerül sor 
a járeki Mladost ellen. 

BUDUĆNOST (Salaš 
Noćajski)–MLADOST 2:1 (1:1)

A járekiak gyengén szerepel-
nek a tavaszi idényben, a nyolca-
dik meccsükön, ugyanis elszenved-
ték a hatodik vereségüket.

Szerdán a divoši Hajduk vendé-
geskedett a Mladost pályáján, szom-
baton pedig a járekiak a Slogával 
mérkőznek meg a kolóniai pá-
lyán.

Újvidéki liga

TSK–ŽSK (Zsablya) 4:1 (2:1)
A hazaiak a sárga lapos eltiltások 

miatt Kosić, Đanković és Stričević 
nélkül álltak ki, ez azonban nem 
akadályozta meg őket abban, hogy 
fölényesen nyerjenek a zsablyaiak 
ellen a 24. fordulóban.

Nedeljković már a nyolcadik 
percben vezetéshez juttatta a hazai-
akat, lövése után a kapufáról pattant 
a hálóba a labda. A gólszerző nem 
sokkal később, a 16. percben Var-
gának adott gólpasszt, a zsablyaiak 
azonban még a szünet előtt szépí-
tettek.

Pupovac, a TSK idei legeredmé-

nyesebb játékosa a második félidő 
közepén rövid időn belül kétszer is 
betalált a hálóba. A második talála-
tát tizenegyesből szerezte azt köve-
tően, hogy Nedeljkovićon szabály-
talankodtak. A vendégek az utolsó 
tíz percben egy piros lap miatt em-
berhátrányban fociztak.

A TSK zsinórban a harmadik 
mérkőzését nyerte meg, a sorozatot 
szombaton lehet folytatni Bukovacon 
a Fruškogorski Partizan ellen. A 
temeriniek továbbra is öt pontos le-
maradással követik a táblázaton első 
Veterniket. 

TSK: Ivanović, Brezsnyák, Bobot, 
Milosavljević, Soldat, Varga, Paska, 
Nedeljković (Mirilović), Nikolić 
(Tomić), Pupovac, Grgić (Klaić).

VETERNIK–SIRIG 6:0
Az éllovas pályáján szenved-

tek súlyos vereséget a szőregiek, 
akik ezen a hétvégén, a 25. fordu-
lóban az újvidéki Slaviját látják ven-
dégül.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

RAVANGRAD (Zombor)–
TEMERIN 17:35 (6:19)

A temerini lányok a könnyen 
megszerzett diadal után az ötödik 
helyen vannak a táblázaton.

Első férfi liga – Északi csoport
MLADOST TSK–BANATSKI 

KARLOVAC (Nagykárolyfalva) 40:42 
(20:20)

Gólokban gazdag összecsapá-
son szenvedett vereséget a járeki 
csapat, amely továbbra is ötödik a 
táblázaton.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–
CRVENA ZVEZDA (Belgrád) 0:4

Eredmények: Bakić–Jevtović 
1:3, Pető–Strugarević 1:3, Brnović–
Abbas 1:3, Bakić–Strugarević 0:3.

BANAT (Nagybecskerek)–
TEMERIN FEROCOOP 4:0
Eredmények: Radović–Bakić 

3:1, Popović–Brnović 3:2, Petkov–
Pető 3:0, Radović–Brnović 3:0. 

A múlt héten két találkozót ját-
szottak a temerini asztalitenisze-
zők, akik éppen a bajnoki címért 
küzdő csapatokkal álltak asztalhoz. 
Néhány egyéni mérkőzés szorosan 
alakult, a temerini pingpongozók 
azonban nem tudtak meccset nyer-
ni sem a belgrádiak, sem pedig a 
nagybecskerekiek ellen.

A hétközi, Crvena zvezda elle-
ni mérkőzés érdekessége, hogy a 
belgrádi csapatnak tagja Pető Zsolt, 
a temerini asztaliteniszező azonban 
nem játszott egykori klubja ellen.

– A bajnoki cím valószínűleg 
az utolsó fordulóban dől el május 
15-én, amikor Nagybecskereken 
mérkőzünk meg a Banattal. Aki 
nyer, azé lesz a serleg. Bármi elő-
fordulhat, de úgy gondolom, hogy 
80 százalék esélyünk van a bajnoki 
cím megszerzésére. Magyarországi 
klubcsapatommal is játszom a baj-
noki találkozókat. Más rendszerben 
zajlik ott a küzdelem, a legfonto-
sabb, hogy az alapszakasz után az 
első négy között legyünk, és majd 
utána, a rájátszásban kell elhódítani 
a serleget, amire esélyesek vagyunk. 
A nemzetközi porondon is asztalhoz 
állunk a horvátországi Varaždinban, 
ahol az ETTU-kupáért játszunk ösz-
szesen 14 európai csapat részvéte-
lével. Nem vagyunk esélyesek, de 
a labda kerek, bármi megtörtén-
het. Közeleg a tokiói olimpia is, régi 
vágyam volt, hogy egyszer szerepel-

hessek az olimpián. Sokat beszél-
nek róla, hogy megrendezik-e vagy 
sem, de szerintem megtartják. Áp-
rilis 23-án, pénteken kezdődik Új-
vidéken a felkészülés Tokióra. Or-
szágunk először szerepel majd az 
asztaliteniszezők mezőnyében csa-
patversenyben az olimpián. Most az 
a legfontosabb, hogy egészségesek 
legyünk, hogy kiutazzunk Japánba, 
aztán pedig meglátjuk, hogy mire 
leszünk képesek. Kína kivételével 
bárkivel fel tudjuk venni a küzdel-
met, persze a mezőny nagyon erős 
lesz – mondta Pető Zsolt, a Crvena 
zvezda asztaliteniszezője a temerini 
mérkőzés után.

A Szuperliga két utolsó for-
dulóját május derekán rendezik 
meg.

Második liga, 
északi csoport – férfiak
Két bajnoki mérkőzést is 

megnyert a múlt héten a máso-
dik csapat. Különösen a hétvé-
gi, verseci diadal volt fontos, mi-
vel a temeriniek a második, míg a 
verseciek a harmadik helyen van-
nak a táblázaton.

TEMERIN FEROCOOP II.–
GUSAR (Stapar) 4:1

Eredmények: Orosz A.–Milić 
3:1, Karácsonyi D.–Josić 0:3, M. 
Puhača–Bajčev 3:1, Orosz,Puhača–
Milić,Bajčev 3:1, Orosz–Josić 3:0.
MILLENIUM (Versec)–TEMERIN 

FEROCOOP II. 3:4
Eredmények: Vezmar–id. 

Orosz A. 3:0, Popov–ifj. Orosz 
A. 0:3, Čabrilo–M. Puhača 1:3, 
Vezmar,Čabrilo–ifj. Orosz,Puhača 
0:3, Vezmar–ifj. Orosz 3:1, Čabrilo–
id. Orosz 3:0, Popov–Puhača 1:3.

T. N. T.

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

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

Költöztetést vállalunk kombival

ASavanović kertészetben
már a tavaszi program várja.
a kínálatban muskátli, petúnia, begónia stb., 
valamint sziklakerti évelő növények, örökzöldek, 
kedvelt szobanövények, kaktuszok.

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

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

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!


