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A Tökfesztivál mai programja
2021. 10. 7. (csütörtök)

8 h: A tökök átvétele – vidéki kiállítóktól
10 h: XXIII. Dél-bácskai Tökfesztivál meg-

nyitója
• Tökből készült hagyományos ételek-italok kós-

tolója
• Kézművesek kiállításának megnyitója
• Az óbecsi Szivárvány Amatőr Festők helyszíni al-

kotásainak kezdete
10.30 h: A bíráló bizottság munkája (tö-

kök mérése, a legszebb kompozíciók kivá-
lasztása)

12 h: Köszönő oklevelek kiosztása a termelők ré-
szére, akik búzaterményükkel hozzájárultak a Magya-
rok Kenyere jótékonysági programhoz

13 h: A Tökfesztivál eredményhirdetése
• Az Óriásgörhe bemutatója, felvágása-osztása
Egész nap:
• Kulturális szórakoztató programok a színpadon
• Görhe és tökösrétes árusítása (a készlet erejéig)
• A sörsátorban hagyományos birkapaprikás és a 

Kertbarátkör italai kaphatók
Minden kiállítót, résztvevőt, érdeklődőt szeretettel 

várunk!
A Temerini Kertbarátkör elnöksége

kbktemerin@gmail.com 
Telefon: 063/577-705 

www.kertbaratkor.org.rs 

A hét végén, Törökbecsén rendezték meg a magyar néptánc és népzene leg-
nagyobb vajdasági seregszemléjét, a Gyöngyösbokrétát és a Durindót. 

Temerint a Durindón a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület tambura-
zenekara és a Dalárda férfikórus képviselte, de fellépett a Kéknefelejcs citeraze-
nekar és asszonykórus, valamint az Első Helyi Közösség Őszirózsa vegyeskórusa 
is. A temeriniek Tisza-menti és délvidéki népdalokat, valamint Alsó-Tisza-menti 
dalcsokrot adtak elő. A rendezvényre az idén a nemzeti összetartozás és a nem-
zeti újrakezdés éve jegyében került sor. A záróünnepségen átadták a Bodor Ani-
kó-díjat, melyet megosztva Micsik Béla és Kisimre Szerda Anna kapott. A díjat 
tizedik alkalommal osztották ki, minden évben az az együttes, vagy szólista kapja 
meg, aki a leghitelesebben tolmácsolja a Dél-Alföld muzsikáját.

ácsi

Részvétel a Durindón

Az adai Szentháromság gyermekkórus meghívására 
a temerini Gaudeamus gyermekkórus is fellépett 

a Tisza-menti kisvárosban megtartott kórusfesztiválon. A 
helyi, tehetséges kis énekesekből álló kórus a plébánia 
keretén belül már régóta működik, azonban az elmúlt 
néhány évben szüneteltették a próbákat és a fellépése-
ket. Tavaly márciusban újabb toborzót tartottak, amelyre 
csaknem 25 gyermek jelentkezett. A nyári szünetet kö-
vetően szeptemberben kezdték meg a próbákat, heten-
te egyszer találkoznak, amelyen az óvodás és általános 
iskolás gyermekek egyházi dalokat énekelnek, valamint 
részt vesznek a szentmiséken is. 

Milinszki Pethő Gabriella kórusvezető elmondta, gyö-
nyörű és megható volt a vasárnapi adai rendezvény, szebb-
nél szebb énekek csendültek fel, a gyerekek jól érezték 
magukat vendéglátóiknál. Kezdő kórusként kevés ének 
van a tarsolyukban, így a Juventus kamarakórus tagjait 
kérték fel segítségül, akik négy éneket közösen énekeltek 
el a gyerekekkel. Ehhez hasonló közös fellépésre koráb-
ban még nem került sor. A két temerini kórus énekét 
Adán gitárosok és dobosok kísérték.

ácsi

A Gaudeamus és a Juventus 
az adai kórusfesztiválon
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A Magyar Népmese napján a Vándor Bábszínház interaktív 
foglalkozásokkal várta a gyerekeket a Tájházban. Az idén a ha-
gyománytól eltérően meghívták az óvodásokat és a Kókai Imre 
iskola minden alsós diákját, a program reggel 9-kor kezdődött 
és délután 4-kor fejeződött. A nap folyamán kisebb csoportok-
ban csaknem 300 gyermek fordult meg a Tájházban.

Ádám István a régmúlt időkbe kalauzolta a gyerekeket

Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő és a lapot szerkeszti: Dujmovics György. Tördelő: Borda Arnold. Terjeszti: Koroknai Károly, 

Temerin, Pašić u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini 
Újság 1995. március 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. 
Sad. 659.3(497.113 Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-
informativni nedeljnik na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

A Vándor Bábszínház jubileuma
Tíz évvel ezelőtt mutatta be első előadását a Vándor Báb-

színház, és azóta már számos élménnyel gazdagította a legki-
sebbeket. Megannyi előadás készült az évek folyamán a társulat 
tagjainak jóvoltából. A gondosan felépített darabok legtöbbje a 
magyar népmesék világából merít, és a hagyományainkon alapul. 
A legkreatívabb módon és kiemelt részletességgel elevenítet-
ték meg a bábosok a gyémánt fél krajcárját kereső kiskakast, 
a csillagszemű juhászt, az aranyszőrű bárányt, Mátyás királyt 
és még sok-sok mesehőst az előadások során. 

Jó szokásához híven a Vándor Bábszínház az idén is gazdag élménnyel 
jutalmazta meg a gyerekeket a magyar népmese napján. Csütörtökön a 
kora délelőtti óráktól folyamatosan érkeztek a gyerekek a tájházba, ahol 
a házigazdák jóvoltából színes programok vártak rájuk. A gyerekek kí-
váncsian és érdeklődve járták végig a helyszíneket, majd megtekintették 
a Kisgömböc bábjátékot. Garbac Sarolta, a társulat tagja lapunknak 
elmondta, hogy az idei évadnyitó eseményük több szempontból is rend-
hagyónak számít. 

– Mérföldkőhöz érkeztünk a mai napon. Számunkra is egy időutazás 
volt felkészülni erre az alkalomra. Nagyon nagy örömmel készültünk, 
és sok mindent hoztunk a gyerekeknek. Az esemény nemcsak a kerek 
évforduló miatt különleges, de a járvány okozta körülmények miatt is. 
Hagyományos értelemben vett bemutatót, ahol egyszerre sok gyerek fog-
lal helyet és viszonylag hosszabb időt töltenek egy légtérben, olyat nem 
szerettünk volna ebben a helyzetben szervezni. Arra törekedtünk, hogy 
egy olyan eseményt hozzunk létre, ahol kis csoportokban dolgozhatunk a 
gyerekekkel, és egyszerre több helyszínen is várjon rájuk egy-egy foglal-
kozás. Szerencsésnek bizonyult a döntésünk, mert így nemcsak az elsős 
diákok vehetnek részt a programban, hanem az óvodás korú gyerekek 
és az alsósok is. Az alkotóházban kiállítás várja a gyerekeket, ahol az 
elmúlt évek folyamán bemutatott előadásaink bábjait, bábos kellékeit 
tekinthetik meg, ugyanitt felolvassuk a Kisgömböc című népmesét is. 
Ezt követően Ádám István a tájházban a régmúlt időkbe kalauzolja a 
csemetéket, itt megismerkedhetnek azokkal a használati tárgyakkal és 
egyebekkel, amelyek elődeink mindennapjaiban voltak használatosak. 
Bábkészítő foglalkozáson is részt vehetnek a gyerekek. A tájház udvarán 
Tóth Lívia irányításával elkészíthetik a saját bábjaikat, majd Lukács 
Sára logopédus vezetésével népi játékokat játszhatnak. Végezetül pedig 
megtekintik a Kisgömböc című rövid előadásunkat, amelyben Gusztony 
Endre segítségével, és a gyerekek közreműködésével megelevenedik 

maga a kisgömböc is. Véleményem szerint az évfordulóhoz méltó ese-
ményt sikerült megálmodnunk. Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyerekek 
jól érzik magukat, vidáman és elégedetten távoznak.  

Tóth Lívia, a társulat elnöke mesélt arról, hogy tapasztalataik alapján 
egyre nagyobb figyelem jut a báboknak a gyermekek életében. 

– Induláskor nem éreztünk akkora érdeklődést a bábok iránt. A pe-
dagógusok azonban nagy örömmel fogadtak minket, és szorgalmazták a 
tevékenységünket. Azt tapasztaltuk, hogy egyre népszerűbbek lettek a bá-
bok a gyerekek körében. Szeretném azt hinni, hogy ehhez a fejlődéshez mi 
is hozzájárultunk. A tájolások alkalmával mind több helyen találkoztunk 
bábokkal az osztálytermekben, óvodákban, iskolákban, ahol didaktikus 
eszközként alkalmazzák őket. Ez egy nagy öröm volt számunkra, és ter-
mészetesen további munkára ösztönzött minket. Az előadásaink bábjait 
zömében én készítettem, de mint ahogy minden másban, itt is kisegítettük 
egymást, ha kellett. A most bemutatott kiállításra igyekeztünk minél több 
bábot elhozni, és számunkra is megható így egy helyen látni az elmúlt tíz 
év munkáit – mondta a társulat elnöke.

A gyerekek csoportonként másfél órát töltöttek a tájházban, ahonnan 
élményekkel gazdagodva távoztak. Otthon lelkesen mesélték el a látottakat 
és hallottakat. A saját kezűleg készített bábjaikat pedig egészen biztosan 
még sokszor életre keltik egy-egy játék alkalmával.

T. D.
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Eladó:

Háromszobás ház 
1400 négyzetméteres telken, 

a telepi iskola közelében.

Ára: 39 000 euró
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Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap a nagymise keretében a keresztség szentségében 
részesült Barna Katarina (József és Szalai Ida leánya)

Kombinált oktatás
Az újból kialakult kedvezőtlen járványhelyzet miatt hétfőtől kom-

binált oktatás zajlik a Lukijan Mušicki Szakközépiskolában. Az in-
tézményben jelenleg az úgynevezett „sárga modell” alapján tanul-
nak a diákok. Ennek értelmében a tizenöt főnél nagyobb létszámú 
tagozatokat két csoportra osztották. Amíg az egyik csoport a tan-
teremben sajátítja el a tananyagot, addig a másik csoport otthon, 
online közvetítés segítségével vesz részt a tanításon. A csoportok 
naponta váltakoznak. A község többi iskolájában csak egyes tago-
zatok alkalmazzák az említett módszert, a többi osztályokban je-
lenléti oktatás folyik. T. D.

Mennyit kapunk még?
A szerb kormány szeptember közepén fogadta el azt a törvényter-

vezetet, amelynek értelmében minden felnőtt korú állampolgár újabb 
20 eurós egyszeri támogatásban részesül. Az összeget decemberben 
utalják át. Azoknak, akik korábban már jelentkeztek a 60 euróra, nem 
kell külön jelentkezniük. Mindenki másnak, beleértve azokat is, akik 
időközben betöltötték 18. életévüket, igényelniük kell. Jelentkezni no-
vember 15-től a hónap végéig lehet majd. A gazdasági segélycsomag 
keretében a nyugdíjasok szeptember 22-én már megkapták az ötven 
eurót, novemberben újabb harmincra számíthatnak, decemberben 
pedig további húszra. Azt, hogy az államfő korábbi ígéretéből, mely 
szerint jövőre a nyugdíjasok húszezer dináros támogatásban része-
sülnek, lesz-e valami, egyelőre nem lehet tudni. 

A Koszovó területén élő felnőttek és gyerekek egyaránt 100 eurót 
kaptak májusban, a munkanélküliek pedig 200 eurót. A Szerbia egyéb 
területein élő munkanélküliek júniusban 60 eurós támogatásban ré-
szesültek. Május 31-ig minden szerb állampolgár, aki a koronavírus 
elleni vakcina legalább egy adagjával beoltatta magát, egyszeri 3000 
dináros segélyt kapott. A mikro-, kis-, közepes és nagyvállalatok szá-
mára három hónapon keresztül fizették ki alkalmazottanként a mini-
málbér felét, a fuvarozók pedig autóbuszonként hatszáz eurót kapnak 
hat hónapig. (temerin info)

Szombaton 11 órától a színházteremben hallgatják meg a 2021-es Tini 
fesztiválra benevezett fiatal énekeseket. Az audíció, csakúgy mint a korábbi 
években, most is a szervezők által meghatározott, zenészekből és énekesekből 
álló szakmai zsűri előtt zajlik, akik a meghallgatás során hasznos tanácsok-
kal látják el a feltörekvő tehetségeket. A Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület harmincadik, jubileumi rendezvényére várhatóan novemberben 
kerül sor, amennyiben a járványügyi előírások ezt megengedik. ácsi

Tini-audíció

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.
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FELhELyEzTéK A KErESzTET éS A hArAnGoT

A Nyugati temetőben épülő kápolnára a napokban felszerelték 
a harangot, valamit a toronyra a keresztet

XXIII. Dél-bácskai Tökfesztivál első rendezvényeként kedden 
megnyílt a galériában az iskolás gyerekek rajzkiállítása (V. Z. 
felv.)

Szigorítások nélkül
Ana Brnabić szerb kormányfő a válságstáb keddi ülése után elmond-

ta, hogy továbbra is érvényben maradnak a meglévő intézkedések, noha 
a válságstáb egészségügyi része „sokkal szigorúbb intézkedések” elfo-
gadását kérte. Hozzátette: hosszasan beszélgettek erről, személy szerint 
viszont úgy véli, ezzel „igaz, hogy gyorsabban csökkenne a fertőzöttek 
száma, de ismét leállna az immunizáció is”.

„Elengedhetetlen a védőoltás felvétele, ez az egyetlen hosszú távú válasz 
a pandémiára”, mondta Brnabić. A fertőzöttek számáról szólva kiemelte, 
a számok olyan magasak, hogy nem tűnik jónak a helyzet. (N-1)
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Csaba és Andrea 
családjaikkal

Bálind Józsefnek 
és Erzsébetnek

50. házassági évfordulójukra 
gratulálnak gyermekeik

Puskás Valentin
sikeresen megvédte 
Master-fokozaton 

a diplomáját.
Ehhez szeretettel gratulál 
és további sok sikert kíván

Apa és Anya

Az Újvidéki Orvostudományi 
Egyetem ápolástani szakán 

2021. szeptember 29-én

A MúLTKorI LoMTALAníTÁS ALKALMÁVAL sok ha-
szontalan holmitól megszabadultunk. De akadtak közöttük 

olyan tárgyak is, amelyeket később megsirattam. Például azt a 
pettyes labdát, amellyel még a fiam focizott. Sajnáltam az unokám 
foszlott babáját is. Meg egy régi teniszütő vázát, amelynek húrjai 
már csak kócos hajként lógtak a keretből. Felbecsülhetetlen ér-
tékére csak akkor döbbentem rá, amikor már elszállították az 
utcáról a sok kacatot.

A teniszütő ugyanis valamikor az apámé volt. Hogyan? – kap-
hatná most fel a fejét az olvasó, aki egyik-másik írásomból úgy 
értesült, hogy apám bácskai 
kisparasztként élte le életét. 
Mi a szösz. Teniszező pa-
raszt?

Engedjék meg, hogy elmondjam a történetet, amit eddig még 
senkinek sem meséltem el, még a családom tagjai előtt is titokként 
őriztem. Nem tartottam illendőnek ezzel dicsekedni. Íme:

A harmincas években egy forró nyári nap apám lábába ismét 
belenyilallt a fájás, kiújult világháborús sebesülése. Két ízben is 
elment az orvoshoz, hogy felírasson valamit, de nem találta ott-
hon. Néhány nap múlva kukoricát szállított a malomba darálni, 
s a teniszpálya mellett vitt el az útja, amikor meglátta az orvost a 
teniszezők között. Estefelé volt már, alkonyodott, s ott játszott a 
falu akkori „krémje”, az orvos, a patikuslány, a jegyző és egy-két 
tanító. Apám leszállt a bakról, megvárta, míg a partinak vége, aztán 
tisztelettudóan az orvoshoz lépett. Amíg a doktor úr a receptet írta, 
csendesen megjegyezte: „Ezt a partit a doktor úrnak kellett volna 
megnyernie.” Az orvos meglepetten rátekintett. „Maga ért ehhez, 
András?” Apám szerényen azt felelte: „Egy kicsit.” A társaság körül-
fogta, ütőt nyomott a kezébe, apám lerúgta a papucsát, és míg az 
úri társaság bekiabált  neki gúnyolódva a pályára, tönkreverte 
az orvost. Utána a patikuskisasszonyt, majd a jegyzőt, a tanító 

ezt látva kerékpárra pattant. Elmenekült a vereség elől.

KörÜLFoGTA ApÁMAT a temerini úri társaság, vereget-
te a vállát, dicsérte szerváit, s a takarékpénztár igazgatója 

azt mondta: „Magából talán még úriember is válhatna, András!” 
Ezen apám megsértődött, papucsba bújt, és hirtelen felpattant 
a kocsi bakjára, hazahajtott. Másnap felkereste az orvos, be-
tegsége iránt érdeklődött és neki ajándékozta egyik régi ütőjét. 
Hívta, menjen közéjük olykor játszani, de apám megmakacsolta 
magát. „Nem akarok úriember lenni!” – mondogatta. Nekem 
aztán elmesélte tenisztudományának történetét.

Katonaidejének leszol-
gálására 1910-ben hívták 
be. Bilek nevű boszniai kis 

helyőrségbe (ma Bileća). Három évet szolgált az ezrednél, jó-
fejű parasztgyerek lévén, csakhamar megszerették. A tisztek őt 
vitték ki a teniszpályára labdát szedni. Amikor nem akadt part-
ner, akkor ütögethetett, majd elfogadták később partnernek 
is. Persze, csak akkor, ha nem akadt a tisztek között alkalmas 
játékos. Három esztendeig teniszezett, olykor órákat játszott, 
s mivel jó érzéke volt a labdajátékhoz, remek teniszező vált 
belőle. Ennek olykor még az első világháborúban is hasznát 
vette, amikor 1916-ban sebesülten a pulai kórházba került, 
lábadozókén ütögette a labdát.

DE oTThon SohA TöBBé nEM JÁTSzoTT. Nem is 
volt kivel. Csak nézegette öregebb korában az aján-

dékba kapott ütőt, amit rám hagyott a történettel együtt. Ezért 
sajnálom, hogy megváltam tőle. Újabban álmomban gyakran 
visszatér hozzám, látom, ahogy teniszütővel a hóna alatt köze-
ledik felém, a végtelen hosszú barázdában lépkedve egy távoli 
bácskai határban.

Nem sajnálom, hogy nem lett belőle úriember.
ILLéS Sándor 

Paraszt teniszütővel
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A járványügyi helyzet komoly hatást 
gyakorol a hazai szőlő-bor ágazatra, sok 
esetben kilátástalan helyzetbe hozta a 
bortermelőket.

 A koronavírus-járvány következményeit 
megérzik a Vindulo borházban is, és noha az 
idén is minőségi borok készültek, 30-35 szá-
zalékkal megcsappant az eladás. Dujmovics 
László tulajdonos értékelte az idei évet, a bo-
rok minőségét. 

– Az idei jónak mondható, de nem számít re-
kord évnek. Szerencsére, a téli és a tavaszi fagyok 
elkerültek bennünket, a csaknem két hétig tartó 
tavaszi hideg miatt azonban késett a vegetáció, 
ez különösen a korai fajtáknál észlelhető. A sok 
napfény és a nyári hőmennyiség mégis megtette a 
magáét, és minőségi szőlő gyümölcsöt kaptunk, 
jó bel- és cukortartalommal. Ezzel ellentétben 
azt is tudjuk, hogy a nyári csapadékhiány mi-
att a szőlő is bizonyos értelemben „visszafogta 
magát”, némely fajtáknál a termés is kevesebb 
lett, következésképpen a kipréselt lé is. Nagyon 
érdekes volt ezeket a szőlőfajtákat feldolgozni, 
a zúzó, a bogyózó és a cefreszivattyú alig tudott 
működni, dugulás is jelentkezett. A korai faj-
táknál az alkoholos erjedés már megtörtént és 
opálos tisztaságú boraink vannak, míg a többi 
szőlőfajtánál az alkoholos erjedés még tart. Az 
említett korai fajtáknál a szürettel is késtünk, 

mi a Kozmopolita és a Pannónia szőlőfajtákat 
általában már augusztus huszadika körül leszü-
reteljük, az idén azonban erre augusztus végén 
és szeptember elején került sor, hangsúlyozta a 
borász. A növényvédelem kapcsán elmondta, az 
idén kevesebb permetet használtak, de emelke-
dett a permetszerek és az üzemanyag ára és a 
munkadíjak is, amit később nem tudnak beépí-
teni a bor végleges árába.

– A járvány miatt mind nálunk mind más 
borászoknál is csökkent az eladás. A mi esetünk-
ben mintegy 60-70 százalékát tette ki az átlagos 
eladásnak, tehát 30-35 százalékkal kevesebbet 
adtunk el, mint korábban. A szőlészet és a bo-
rászat nagyon érzékenyen reagált az éttermek 
korlátozott nyitvatartási idejére és az egyéb elő-
írásokra. A turizmus meglátásom szerint a pad-
lón van. Ezzel ellentétben emelkedett az online 
eladás, amire korábban nem volt példa. Májustól 
mostanáig az értékesítés kitűnőnek ugyan nem 
nevezhető, de elfogadható, és ha így marad, ak-
kor jó lesz. Nagyon reméljük, hogy a tavalyi rossz 
időszakot magunk mögött hagytuk – emelte ki 
a Vindulo borház tulajdonosa.

novák Flórián hobbiborász több éve ké-
szíti a Kertbarátkör borait. Négy évvel ezelőtt a 
Nagypartoknál megvásárolt egy csaknem ezer 
négyzetméternyi földterületet. Ott már korábban 
voltak fehérborszőlő-fajták (Frajla és Morava), 

azóta saját használatra is 
készít bort. 

A májustól augusz-
tusig terjedő időszak-
ban külföldön vállalt 
munkát, így a szülők és 
a barátok is besegíttek 

a növényvédelmi munkálatokba. – Aszályos, 
száraz év az idei, amit minden növény, mező-
gazdasági kultúra megsínylett, de talán a szőlő 
viselte a legjobban ezt a megpróbáltatást. El-
fogadható mennyiséget kaptunk, és úgy tűnik, 
hogy a minőség is jó, persze, ez nem tekinthető 
csúcsminőségnek. A szükséges időben el kellett 
végezni az ún. zöld metszést, a csonkozást, a 
hónaljhajtások visszavágását. A szárazság miatt 

csak megelőző növényvédelemre volt szükség. 
Viszonylag kevés permetezéssel megúsztuk az 
idei évet, annál is inkább, hiszen ezek az új 
nemesítésű szőlőfajták zömében ellenállóak 
a különböző betegségekkel szemben. A korai 
fajtát már leszüreteltük. Elégedett vagyok mind 
a mennyiséggel, mind a minőséggel. Az elmúlt 
időszakhoz képest most termett a legtöbbet, 
de a mennyiség nem ment a minőség rovására. 
A másik szőlőfajta a legkésőbbiek közé tarto-
zik, így annál még nem történt meg a szüret, 
de már csak napok kérdése. Egy tőkéről egy 
és két kilogramm között szoktam leszüretelni, 
ez most nem haladja meg a két kilót, Frajlából 
összesen több mint négyszáz kilót szedtem le, 
tette hozzá. A fiatal hobbiborász saját haszná-
latra készít bort, és ennek csak egy nagyon kis 
hányadát bocsátja áruba. Ünnepekkor elaján-
dékozza, versenyekre jár velük, és egy-egy ba-
ráti társalgás során mindig van az asztalon a 
finom nedűből.

ÁDÁM Csilla

Borászokat kérdeztünk
Jó a szőlőtermés

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

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

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

A

FöldET BérElEk
Telefonszám:
062/106-94-59

Bérmálkozók kirándulása

Gyönyörű kirándulásra mentünk a bérmálkozásra készülő 40 
nyolcadikossal.  Volt itt lenyűgöző kilátás Újvidékre, erdei séta, 
fagyizás és a karlócai kilátó szépségeinek megcsodálása.

Temerini plébánia honlapjáról

A Vindulo borház portálja
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Nem gyűjthető: porce-
lán és kerámia, gyógyszeres 
üvegek.

Ne dobjunk bele színezetlen „fehér” üveget!
MűANyAG – SÁRGA KONTéNERBEN
Gyűjthető: PET palackok, elöblített tejfö-

lös és joghurtos poharak, műanyag zacskók, 
reklámtáskák és műanyag fóliák,

PP- Polipropilén anyagú (pl. tejtermékek 
dobozai, ketchupos flakonok) és

HDPE (pl. mosószerek és samponok fla-
konjai) jelzésű kozmetikai szeres flakonok. 
A csomagoláson megtaláljuk ezeket a jel-
zéseket.

Nem gyűjthető: vegyszeres, zsíros flako-
nok, fogkefe, műanyag játékok, videó- és mag-
nókazetta, CD lemezek.

FéM – SzÜRKE KONTéNERBEN
Gyűjthető: alumínium italos dobozok, alu-

fólia, konzervdobozok, zárókupakok, hajtó-
gázos hajlakk, borotvagél

Nem gyűjthető: ételmaradékkal szennyezett 
konzervdobozok, ezeket mossuk ki.

A fentebb felsorolt, gyűjtéssel kap-
csolatos lehetőségek Temerinben még 
váratnak magukra, de nem árt tudni, 
hogy mit hova kell gyűjteni, ha megje-
lennek a különböző színű konténerek 
az utcán.

Folytatjuk a helyes szemétgyűjtésről 
szóló cikksorozatunkat, amelynek re-
alizálására lapunk községi pályázaton 
eszközöket nyert.

Sokat halljuk, hogy védjük a környeze-
tünket, meg csökkentsük a keletkezett hul-
ladék mennyiségét… Na de miért van erre 
szükség?

A szemét hatalmas problémát jelent az 
egész Földön és közvetlen környezetünkben, 
Temerin Község területén is. Naponta irdatlan 
mennyiségű szemetet termelnek az emberek 
szerte a világban, és közvetlen környezetünk-
ben is. Csak egy példa: Újvidék városképe 
már nem is látszik távolról, mert eltakarja az 
előtte egyre magasodó szeméthegy. Szeren-
csére egyre többen tesznek a tudatos, szelek-
tív módon történő szemétgyűjtésért.

Egy átlagember naponta kb.1 kg hulladé-
kot termel. Megrettenünk, ha belegondolunk, 
hogy ez a kis szám a kb. 7,5 milliárdos né-
pességgel számolva mekkora hulladékmeny-
nyiséget jelent naponta vagy évente…

• Mi értelme a szelektív hulladék-
gyűjtésnek?

A szelektív hulladékgyűjtés lényege az, 
hogy az eddig előállított anyagokat, melyek 
nem, vagy hosszú távon bomlanak le, újra 
fel lehet használni. Ipari módszerekkel a 
már elhasználódott csomagoló anyagból is 
új, használható termék készülhet. A válo-
gatva gyűjtött szemét/hulladék megfelelő 
kezelés után alapanyagában újra felhasz-
nálható. Ezzel energiát spórolunk meg és 
védjük a természetes környezetünket is, 
valamint csökkentjük a környezet terhe-
lését.

• A gyűjtés célja?
• Környezetünk védelme, az emberi tevé-

kenységből eredő környezetterhelés és szeny-
nyezés csökkentése.

• Az emberi tevékenység 
által megtermelt, a jövőben 
már nem hasznosítható, a hul-
ladéklerakóba kerülő hulla-
dék mennyiségének csökken-
tése.

• A másodlagos nyers-
anyagok (pl. papír, üveg) ki-
nyerése és hasznosítása, ezál-
tal a primér erőforrások (pl. 
fa, természeti erőforrások) 
kímélése.

• Mit gyűjthetünk szelektíven?
PAPÍR – KéK KONTéNERBEN
Gyűjthető: tiszta újságpapír, papírdoboz-

ok, tiszta csomagolópapírok, irodai papír-
hulladékok, telefonkönyvek, szórólapok és 
reklámkiadványok, újságok.

Nem gyűjthető: zsíros, olajos papírok 
szennyezett papírok, indigó, faxpapír, hasz-
nált egészségügyi papírok, pelenka.

 FEHéR (ÁTLÁTSzÓ) ÜVEG – FEHéR KON-
TéNERBEN

Gyűjthető: befőttes üvegek, különböző 
üvegpalackok, bébiételes üvegcsék.

Nem gyűjthető: ablaküveg, villanykörte, 
neoncső, szemüveg, nagyító, tévé képcső. Ne 
dobjunk közé színes üveget!

SzÍNES ÜVEG – zÖLD KONTéNERBEN
Gyűjthető: boros és sörösüvegek (fém és 

műanyag zárókupakot távolítsuk el!), színes 
parfümös üvegek

Szelektív szemétgyűjtés
otthon és a munkahelyen

Eltűntek a flakongyűjtő 
fémkosarak

Településeink utcáiról eltűntek a flakongyűjtő fémkosarak. 
Nem hivatalos értesülés szerint a megrendelő és a gyűjtő 
cég közötti szerződést felmondták, és hamarosan a felada-
tot a közművállalat veszi át.

Innovációs verseny fiataloknak
A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

kiírása szerint a kreatív fiatalok összesen ötmillió forint (14 ezer euró) 
jutalmat kaphatnak, míg a dobogós helyezés 100 többletpontot fog 
érni a 2022. évi egyetemi felvételi eljárás során. A legeredményesebb 
felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban 
részesülnek.

A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-
senyen, amelyet a Magyar Innovációs Szövetség az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal, valamint az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával közösen, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal főtámogatásával hirdette meg, 14-19 éves fiatalok indulhat-
nak önálló projekttel. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is. 
November 25-ig lehet a kidolgozandó vagy megoldandó természet-
tudományi ötlet, feladat legfeljebb kétoldalas vázlatával nevezni. Az 
első fordulóból továbbjutóknak 2022. április 1-ig lesz lehetőségük a 
projekt részletes kidolgozására.

További részleteket lásd az innovació.hu weboldalon.

DK
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• Szarajevóban tanultál. Milyen ott a 
képzőművészeti akadémia, s milyenek 
voltak az ott töltött évek? 

– Az egyetemi évek alatt nagyon jó volt Sza-
rajevóban élni. Elsősorban emberileg volt jó 
döntés, hogy ott tanultam. Különleges város sok 
különleges emberrel. Valójában a Balkán múlt-
jával (és jelenével) ott szembesültem igazán. 
Ami a szakmai képzést illeti, az ottani Művészeti 
Akadémia eléggé konzervatív a környezőkhöz 
képest. Egy ideig úgy láttam, hogy számomra 
ez hátrány (és bizonyos szempontból az is), 
viszont a tradicionális képzésnek az az előnye, 
hogy nagyon átfogó szakmai tudást tudtam sze-
rezni a klasszikus értelemben vett festészetet 
illetően. Ez persze nem elsősorban az oktatási 
rendszernek, sokkal inkább a remek tanárok-
nak köszönhető.

• Eleve az volt a terved, hogy vissza-
jössz, amikor elvégzed?

– A tervem az volt, hogy hazajövök egy évet 
pihenni, amiből végül négy év lett, és Újvidéken 
folytattam a mesterképzést. 

• A hely, ahol egy művész él, a terek 
és a környezet mennyire hat ki az alko-
tásra?

– Mindenképp kihat. Legalább is, ahogy 
magamat ismerem, rám mindig nagy hatással 
volt a környezet, melyben éltem. Ha máshol 
élnék, talán ugyanazok a témák érdekelnének, 
de szinte biztos, hogy más módon nyúlnék hoz-
zájuk. Valószínű, hogy több lehetőségem is len-
ne máshol, de egyelőre úgy érzem, hogy itt van 
dolgom. A körülmények természetesen sokszor 
akadályoznak, de ez potenciálként is felfogható. 
Nem feltétlenül a helyzetből való menekülést 
tartom megoldásnak. 

• Hogyan állítod össze egy kiállítás 
anyagát?

– Az az anyag jellegétől függ. Nem tartozom 
a sűrűn kiállító alkotók közé, így e téren nincs 
nagy tapasztalatom. Egy ideje már a születés és 
a halál témáját boncolgatom, így a munkáim 
nagy része tartalmilag kötődik egymáshoz, épül 
egymásra, formailag viszont eléggé eltérőek az 
alkotásaim. Ez bizonyos szempontból előny, más 
szempontból pedig hátrány egy egységes anyag 
összeállításakor. A kiállítás módját elsősorban 
a kiállítótér határozza meg. Minden munkának 
elegendő tér kell ahhoz, hogy működni tudjon. 
Ezt igyekszem szem előtt tartani, de végül mindig 
zsúfoltságérzésem van…

• Elpusztítani saját alkotásod – nyilat-
koztad még annak idején a Klein house-
os kiállításod után. Ezt hogyan kell ér-
telmezni?

 – Ez elsősorban egy gesztus. Szembe kell 
néznünk a borzongató ténnyel, hogy előbb vagy 
utóbb nemcsak mi és az, amit alkottunk, de még 
az is, aki emlékezne rá, eltűnik. Tudom, ez pesz-
szimistán hangzik, viszont szerintem ez a tény 
ad jelentőséget a pilla-
natnak. Az elpusztítás 
(legtöbbször elégetés) 
folyamata valójában 
az egyébként is zajló 
enyészet felgyorsítása 
és az ezzel való szem-
benézés. Másrészről 
pedig egy ciklikus al-
kotói folyamat része. 
Az elégetett munkák 
után fennmaradt hamu 
és egyéb anyagok be-
épülnek egy másik 
munkába, ha netán 
azt is elégetem, az egy 
következőbe, és így tovább, mintegy utánozva 
a természet körforgását, és valami energiát át-
mentve a következő munkába. A hamun kívül 
így csak a folyamat marad meg fotó vagy videó 
dokumentáció formájában. Mostanában nem 
végeztem ilyen jellegű munkát, de tervben van 
a közeljövőben. Mindig van mit elégetni…

• Azt mondod, az élet és a halál a két 
téma, melyet körüljársz. Miért foglalkoz-
tat ez a két igen szélsőséges fogalom, il-
letve hogyan lehet hozzányúlni, mond-
juk, az elmúlás témájához úgy, hogy az 
újszerű legyen?

–  Egyszerűen megpróbálom megérteni a 
létezést. Már elég régóta foglalkoztat az elmúlás 
témaköre – egy temető mellett nőttem fel, talán 
ez is közrejátszik ebben. Földi létünk kezdő- és 
záróaktusa a születés és a halál, az ember éle-
tének talán legnagyobb misztériumai. Ezt a lát-
szólagos ellentétpárt próbálom a munkámban a 
formában feloldani. Hamvas Béla azt mondja, az 
ember csak akkor ébred fel, ha megérti, hogy a 
születése és a halála pillanata valójában ugyanaz 
a pillanat! Ha behatóbban vizsgáljuk a létezést, 
paradoxonokba ütközünk, melyek, ha nem is 
racionális módon, de feloldhatóak. Talán erre 
alkalmas a művészet is. Az új és az újszerűség 

kérdése a művészetben eléggé bonyolult. Abban 
sem vagyok biztos, hogy az innováció és a tren-
dek követése lenne a legfontosabb. A formanyelv 
csak egy eszköz arra, hogy létrehozzunk vala-
mit, ami túlmutat önmagán, és egy magasabb 
igazságot tár fel, vagy legalább is afelé mozdít el. 
Az alkotás gyakorlati szempontjából nem teszek 
mást, mint amit az ősember csinált a barlangjá-
ban. Körülnézek, „felveszek” valamit, és hasz-
nálom. Azzal a különbséggel, hogy én nemcsak 
szenet, vért és zsiradékot találok, hanem tech-
nológiát, tárgyakat, hulladékot, ideológiákat, 
szimbólumokat, emlékeket stb. is.

• A TAKT, azaz a Temerini Alkotómű-
hely és Képzőművészeti Tábor vezetője is 
vagy. Milyen volt az idén a rendezvény, 
illetve az évek során hogyan alakult sze-
rinted? 

– A TAKT minden alkalommal más és más. 
Valójában mindig az aktuális évben részt vevő 

alkotók formálják. Szer-
vezőként a tábor alatt fő-
leg a hiányosságokkal 
szembesülök, de vissza-
tekintve szelídül a kép, 
és azt mondhatom, hogy 
egy tartalmas, sőt, sikeres 
művésztelepen vagyunk 
túl. A körülmények néha 
embert próbálóak, de ez 
együtt jár a szabadsággal, 
melyet egy tanyán működő 
művésztelep ad, és valahol 
ebben rejlik a TAKT vará-
zsa. A szervezésben nem 

sok dolgot változtattunk. A jövőben több együtt-
működést, illetve több, az aktuális év témájához 
kapcsolódó előadást szeretnénk szervezni. Ami 
hiányzott az idei évből, az az idősebb generáció 
jelenléte. A TAKT egyik célja, hogy a különböző 
alkotógenerációknak közös alkotóteret nyújtson, 
s ez főként a fiatalok szakmai fejlődését segíti. A 
nagyobb gondot manapság az utánpótlás hiánya 
szokta okozni, viszont az idén az eddigi évekhez 
képest sok fiatal érdeklődött, és csak remélni tu-
dom, hogy ez a növekvő tendencia a jövőben is 
megmarad.

• Ezek jó hírek. És te min dolgozol 
most?

– Jelenleg elsősorban a mestermunkámmal 
foglalkozom, melynek témája szintén az elmú-
láshoz köthető. Emellett készülök egy önálló 
tárlatra, mely decemberben esedékes, valamint 
részt veszek a SULUV (Savez udruženja likovnih 
umetnika Vojvodine – Vajdasági Képzőművészek 
Egyesületének Szövetsége) és az EPK (Evropska 
prestonica kulture – Európa kulturális fővárosa) 
közös projektumában.

SzErDA zsófia újságíró 
fenti cikke a szabadkai hét nap 

2021. szeptember 6-ai 
számában jelent meg

„Egyszerűen megpróbálom 

megérteni a létezést”
Varga Valentin képzőművész. Általában feketében jár. Legutóbbi kiállításán a fehér 

dominált. Kontrasztok, ellentétek foglalkoztatják. A születés és az elmúlás. A nyár 
elején a zombori Laza Kostić Kultúrközpont galériájában láthattuk Simul című kiál-
lítását. Ezután sem vonult el lábat lógatni, hiszen nemrég ért véget a TAKT temerini 
alkotótábor és művésztelep, melynek szintén ő a vezetője.

Varga Valentin
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Miért nem születik 
elég gyermek? (3.)
A budapesti demográfiai konferencia margójára

A családpolitikusok és a demográfusok 
sokféle megoldást javasolnak. Ezek egyikét 
Demény Pál világhírű demográfus dolgozta 
ki. Ő egyebek mellett a gyermeknevelési költ-
ségek társadalmasítását, vagyis a fiatal csalá-
dok erőteljes anyagi támogatását, valamint 
az iskoláztatási költségek átvállalást ajánlotta 
(Magyarország ezt az utat követi). Demény 
Pál szerint megoldást kínálna, ha a nyugdíj-
számításnál figyelembe vennék azt is, hány 
gyermeket nevelt fel valaki.

Kapitány Balázs úgy látja, az anyagi jellegű 
támogatások növelése bár megemelheti – és 
Magyarországon emeli is – a termékenységi 
rátát, de nem a szükséges mértékben. Az ilyen 
jellegű intézkedések legfeljebb arra elegen-
dőek, hogy az arányszám 1,7-1,8-ra nőjön. 
Bár ez tagadhatatlanul előrelépést jelentene 
Európában, ám nem változtatná meg gyöke-
resen a demográfiai folyamatokat.

  IdőT KÉr A PSzIcHoLóguS
Magyarország a világ legbőkezűbb csa-

ládtámogatási rendszerét tartja fenn. Az állam 
gyakorlatilag nagyrészt átvállalta az otthon-
teremtés, a gyermeknevelés, az iskoláztatás 
költségeit. A hosszú távú cél az, hogy a fiatal 
nemzedék képes legyen Magyarország népes-
ségének reprodukciójára. Ennek is köszön-
hető, hogy a tízes évek elején 1,2 alá csúszó 
termékenységi ráta mára közelíti az 1,6-os 
értéket. Egy ideje azonban áll a növekedés, 

noha a házasodási kedv jelentős élénkülést 
mutat, és csökken a válások száma is.

Vannak, akik ebben a helyzetben további anya-
gi segítséget juttatnának a pároknak a gyermek-
vállalási kedv fokozására. Újabban felvetődött a 
közbeszédben a nyugdíjrendszer átalakítása, ami-
nek értelmében több nyugdíjat kapna, aki több 
gyermeket nevel fel. Léder László pszichológus 
azonban a további anyagi segítség helyett inkább 
időt kérne a kisgyermeket nevelő családoknak.

– Az elmúlt évtizedekben a világtörté-
nelemben először fordult elő, hogy a fiatal 
párok nagyrészt magukra vannak utalva a 
gyerekek felnevelésében – mondja Léder 
László. – Nem áll mellettük a nagycsalád, 
nagymamák, nagypapák, nagynénik és nagy-
bácsik, akik segítenék megoldani a felve-
tődő hétköznapi gondokat. A karrierépítés 
kezdete gyakran egybeesik a gyermekvál-
lalással, ami tovább nehezíti a helyzetet. 
Különösen, ha valamelyik nagyváros agglo-
merációjában teremtettek otthont a fiatalok. 
A napi ingázás és a munkaadói elvárások 
miatt az édesapa rendszerint egészen korán 
kiszakad a család életéből. A fiatal anyuka 
pedig afféle zöld özvegyként teljesen ma-
gára van utalva.

A felvázolt, jól ismert helyzetben a pszicholó-
gus szerint nem alakul ki az a kohézió, ami teher-
bíróvá tenné a családokat. További nehézségeket 
hoz az az életszakasz, amikor az édesanyák 1-2 
szülés után visszatérnének a munka világába. A 

A tavalyi év demográfiai adatai elkeserítőek Szerbia számára. A statisztikai adatok veze-
tése óta először történt meg, hogy egy év alatt 62 ezernél kevesebb újszülött jött a világra, 
ugyanakkor 115 ezren haltak meg – nyilatkozta Slavica Đukić Dejanović, népesedéspolitikával 
megbízott tárca nélküli miniszter. Ez azt jelenti, hogy 53 ezerrel csökkent a népesség száma. 
Összehasonlításképp: 2018-ban ez a szám 36.000 volt, ami akkor egy Óbecse nagyságú város 
lakosságának felelt meg. Ma már ez egy Užice vagy Šabac nagyságú városéval azonos.

Elkeserítő szerbiai demográfiai adatok:
Tavaly 53 ezerrel többen haltak meg, mint ahányan születtek

gyerekek óvodába, iskolába kerülnek, a felnőttek 
pedig a családtól, az otthontól távol élik a min-
dennapjaikat. Nincs is rá mód, hogy a családtagok 
figyelemmel kísérhessék vagy akár megismerjék, 
miként változott meg férjük, feleségük, gyerekeik 
személyisége.

Léder László szerint ebben a helyzetben az-
zal tehetnénk a legtöbbet, ha időt adnánk a fia-
taloknak arra, hogy megélhessék a családi ösz-
szetartozás érzését. Első lépésként meg kellene 
növelni az apukák által kivehető szülés utá-
ni szabadság idejét, hogy létrejöhessen az 
igazi apa-gyermek kötődés. Sokkal tágabb 
teret kaphatna a home office is, ami csökkente-
né a családtól távol töltött időt már azzal is, hogy 
mindenki megspórolhatná a közlekedésre for-
dított időt. A pszichológus szerint jó lenne, ha a 
cégek törekednének rá, hogy apabarát állásokat 
kínáljanak. Olyan jelenléti követelményekkel, ami 
lehetővé tenné a család számára a több együtt 
töltött időt, erősítve az összetartozás érzését, és 
növelve az esélyét a harmadik, negyedik gyermek 
megszületésének.

Vége
Demokrata, Budapest

a Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

A Temerini Önkormányzat

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

véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 
kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TaXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
költöztetést vállalunk kombival

Majoros Pali bácsinak
90. születésnapja alkalmából 

gratulálnak barátai
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150. zsúnyi Imre, majd Soós Sándor 
tanyája

A tanyát zsúnyi Imre (lásd még a 21. sz. ta-
nyát) építette, majd mielőtt családjával Nádaljra 
költözött volna, áruba bocsátotta. Az új tulajdo-
nos, Soós Sándor és felesége Erzsébet, figyelem-
be véve a tanyai gazdálkodás előnyeit, 1972-ben 
eladták a falusi házukat, és az árán megvásárolták 
a bara-parti ingatlant. A könnyítés különösen az 
állattenyésztés terén jutott kifejezésre, hiszen a 
Nagybara partja lehetővé tette számukra a jószá-
gok legeltetését is. Tavasztól őszig általában négy 
fejőstehenük volt kipányvázva a Jegricska menti 
legelőn, de ezen kívül voltak bikáik is, és általá-
ban egy-két ló. 

Soósék a tejet a tanyán dolgozták föl, majd a 
portékát kora reggel a becsi út menti csárdához 
vitték, ahonnan a feleség autóbuszra ülve az újvi-
déki piacra szállította.

A tanyagazda halálát követően 2001-től a fele-
ség és fia Sándor közösen gazdálkodtak, majd mi-
után 2020-ban Erzsébet is távozott az élők sorából, 
Sándorra maradt a szállás, aki ma is ott él. 

Adatközlő: Kissné Majoros Erzsébet, sz. 
1962. 

151. Bujdosó pál, majd Tóth András 
tanyája 

1895-ben tizenhét hold területű szántóföld-
ön épült fel Bujdosó Pál (sz. 1861.) községi 
bíró szoba-konyhás tanyája. A tanyaudvar előtt 
gyümölcsös díszlett. A lakóépülettel párhuza-
mosan egy különálló épület, a béres lakása. A 
hátulsó udvarban gazdasági épületek sorakoz-
tak, mögötte pedig négy kvadrát szőlő.   

Varga Katalinnal kötött házasságából öt 
gyermek született: Pál, Katalin, Mária, Illés és 
Péter. Katalin és Mária férjéhez ment, Illést és 
Pétert Pesten taníttatták a szülők. 

„…A két Bujdosó gyerek évekig élt Bu-
dapesten, apjuk lassan eladogatta a földet 
miattuk, küldte utánuk a pénzt, de diplo-
ma nélkül jöttek haza mindketten. Péter, a 
fiatalabb Zágrábba ment később, és végzett 
az állatorvosi egyetemen, Illés, az idősebb 
segédjegyző lett...” (Illés Sándor: Sirató) 

A tanyát a legidősebb gyerek, Pál örökölte 
meg. Ifj. Bujdosó Pál (sz. 1891.) az 1920-as 
években vette feleségül Vígi Rozáliát. Hozo-
mányként az istálló megtelt jószágokkal. A tejet 
a tanyán dolgozták föl, majd a portékát kofához 
vitték. Házasságukból két leánygyermek szü-
letett. Ilona, aki Utcai Ferenchez ment férjhez 
és Rozália, aki párjával, Tóth Andrással együtt 
a Bujdosó-tanyán marad, ott közösen gazdál-
kodni vele.

1946-ban, az első földmaximum csökken-
tésekor az állam elvett tőlük 12 hold földet, 
és a mai napig nem származtatta vissza, majd 
1953-ban újabb 4 holdat. A hat hold baraaljnak 

nevezett terület is ezekben az időkben vált ál-
lami tulajdonná.

1947-ben miután Pál a faluba költözött a vő, 
András családjával önálló gazdálkodásba kezdett. 
Egy időben próbálták őket bekényszeríteni a szö-
vetkezetbe, de ők nem álltak kötélnek. A Nagybara 
közelsége egyéb lehetőségeket is nyújtott. 

„A nagybarai halászok Lengyel József, 
Dujmovics Antal és Ikotin Mihály náluk tartot-
ták a csónakokat, de egy időben nekünk is volt 
váltott halászengedélyünk. Akkoriban nagyon 
sok hal vót a barába. 
Volt itt egy téglahíd a 
mi tanyánk és a Fe-
hér tanya közötti az 
árkon (Ördög-árok 
– Á. I. megjegyzése). 
A hídhoz, ha letettük a 
csíkvarsát, megesett, 
hogy egy vödör csík is 
összegyűlt benne. 

Ősztől tavaszig, 
mikor nem volt do-
logidő, pézsmapoc-
koztunk is. A család-
ban minden nőnek 
lett pézsmabundája, de megérte a megnyúzott 
állat bőrét eladni is. Abban az időben 2-3 már-
kát fizettek érte. Leginkább fogóval (csapda) 
fogtuk, vagy puskával lőttük. Annyi pocok volt, 
hogy kiirtani sem lehetett, most meg miután a 
Nagybarán megjelent a vidra, mutatóba sincs. 
Azt mondják az irtotta ki.” 

Tóthék a tanyán élték le életüket. Villanyvilágí-
tás 1980 óta van a tanyán. Pál 2003-ban elhunyt, 
de mivel a feleség továbbra sem akart megvál-
ni a szállástól faluban gazdálkodó fiuk, ifj. Tóth 
Pál egy ápoló asszonyt alkalmazott mellé, aki a 
2010-es évekig, Rozália haláláig, éjjel-nappal ott 
volt mellette. Ma is ő lakja a kitűnő állapotban 
levő tanyát. 

Adatközlő: Tóth Pál, sz. 1940.
152. „Bulgár” Fehér András tanyája
Fehér András 1962-ig testvérével együtt közö-

sen lakta az „öreg” Fehér-tanyát (169 sz. tanya). 
Elöl Andrásék, hátul Lászlóék. Miután a tanya a 
két családnak szűknek bizonyult, András az öreg 
tanyától mindössze 470 méterre, Bohóczki falverő 
bandájával egy szoba-konyhás tanyát verettetett. 
Az istállóban az 1-2 lovon kívül a jászolhoz volt 
kötve 1-2 tehén is, melynek tejéből készült árut 
a feleség, Fehérné Gajo Franciska kofánál tette 
pénzzé. A családfő tevékenysége azonban a ker-
tészet volt. 

„...Megfogadván apám tanácsát, hogy nem 
szabad mindent egy szögre akasztani, hanem 
egy kicsit mindent kell csinálni, 1-2 hold föl-
dön mindig kertészkedtünk is. Paradicsomot, 
paprikát, uborkát, káposztát és dinnyét ter-

mesztettünk. Közel van a Nagybara és onnan 
nyerjük az öntözővizet. A kertészet velejárója, 
hogy el kellett adni az árut. Nagyon sokat jár-
tam a piacokat, megvolt a beosztásom. Ked-
den Ókérre és Torzsára, szerdán Verbászra, 
csütörtökön Temerinbe, pénteken Petrőcre, 
szombaton Kiszácsra, aztán vasárnap ismét 
Temerinbe. A portékával megrakott lovas ko-
csival, este 8-9 körül indultunk, éjjel 12 és 1 
között értünk el egy-egy helységbe, utána úgy-
ahogy szundítottunk néhány órácskát a piac 
kezdetéig, szóval nem volt sok pihenés. Hadd 
mondjam el még, hogy a háború előtt nagyon 
erős konkurenciát jelentettek számunkra a 
bolgárok. Jöttek húszan, huszonöten, harmin-

can, összefogtak, közösen kiváltottak földet, 
közösen munkálták meg és a zöldségféléket 
jóval olcsóbban adták, mint mi. 

Ismét csak apám mondása jut eszembe: 
Szeretni kell azt, amit csinálsz. Egy gyep-

mester, ha szereti azt, amit csinál, meg fog 
élni, egy doktor, ha nem szereti a szakmáját, 
éhen hal. Hát így vagyok jómagam is, ehhez 
tartottam magam mindig.  Úgy általában azt 
mondhatom, hogy minden jól van itt a tanyán, 
csak most már öreg a kóró…” (Morvai Lász-
ló (y): élet a tanyán, Temerini Újság, 1998. au-
gusztus 13.)

Télen mikor nem volt munka a határban, Fe-
hérék is, akár a tanyaiak zöme, szomszédoltak. 
Disznóvágáskor a szomszéd Tóth családdal jár-
tak össze. 

Két gyermekük, Pál és József, csak az általános 
iskola első osztályát járták a nagyszülőktől, később 
már egész éven át biciklivel tették meg a szállástól 
az iskoláig vezető utat. József miután megnősült 
az 1960-as években apósa tanyájára, a gyórgyai 
Varga-szállásra költözött, Pál pedig feleségével a 
hetvenes években a nagyutcai házukban kezdett 
el önállóan gazdálkodni. 

A tanyán maradt szülők 2007-ben távoztak 
az élők sorából. A szállás rövid ideig üresen állt, 
majd Pál leánya, Szilvia a tanyaudvart és a lakó-
épületet Antero néven turisztikai célokra rendezte 
be, amely ma is ezt a célt szolgálja.

Adatközlő: Fehér Pál, sz. 1951.

Korabeli felvétel Bujdosó Pálról és családjáról

(Folytatjuk)
Á. I.

Eltűnt temerini tanyavilág (II.-2.)

Közel a Nagybarához
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EmlékükrE

mEGEmlékEZéS
a héten elhunyt

NOVÁk Erzsébet 
(1923–2021)

temerini lakosról.
kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FElTÁmADUNk

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: lACkÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

VéGSŐ BÚCSÚ

TOJZÁN Tibor 
(1960–2021)

Elmondunk egy imát, 
és meggyújtunk 
egy gyertyát. 
A lángja apró, mégis 
meleg és fényt ad.
E kis láng az üzenetünk 
neked: szeretünk 
és soha nem feledünk.

Sógorod, lajos 
és családja

Miserend
8-án, pénteken, SzŰz MÁrIA, 
MAGyAroK nAGyASSzonyA 
FőÜNNEPE , 8 ó: A Szűzanya 
tiszt. a temerini rózsafüzér tár-
sulatok szándéka szerint; 18 ó.: 
Karizmatikus imaóra a plébá-
niatemplomban.
9-én, szombaton, 8 ó.: A hét fo-
lyamán elhunytakért; valamint: 
†Szöllősi Sándor, Varga Margit, 
a Szöllősi és a Varga nagyszülő-
kért; valamint: †Varga Somogyi 
János, elh. szülőkért és család-
tagokért; 17 ó: Rózsafüzér a te-
lepi Lourdes-i barlangnál.
10-én, évközi 28. vasárnap, 
a Telepen 7 órakor: Népért; a 

plébániatemplomban 8:30-kor: 
†Kókai Franciska, ifj. és id. Já-
nosi Imre, a Kókai és a Jánosi 
család elhunytjaiért; 10 óra-
kor: †ifj. és id. Varga István, 
Matuska Franciska, a Matuska 
és a Varga szülőkért.
11-én, hétfőn, 8 ó : Szent Anna 
oltalmáért.
12-én, kedden, 8 ó: Hálából a 
kapott kegyelmekért.
13-án, szerdán 8 ó: Jézus Szíve 
tiszt. egy szándékra.
14-én, csütörtökön, 18 ó.: †Ft. 
mr. Szungyi László főesperes-
plébános;  a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

APRÓHIRDETÉSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve 
vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7., telefon: 
3848-200.
• Eladó Golf 2-es, 86-os ki-
adású 1.8-as, benzin-gáz. 
Bejegyezve 2022. április 
11-éig. Telefonszám: 063/ 
7-305–796.
• Malacok eladók. Telefon: 
385-79-02.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-

kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.• Ét-
kezési füstölt szalonna (téli 
vágás) eladó, 700 Din/kg. 
Petőfi Sándor utca 71, te-
lefon: 842-329.
• Malacok eladók. Telefon: 
063/77-93-053
• Vásárolok teljes hagya-
tékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tár-
gyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-
147.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. Tele-

fonszám.: 069/40-74-944.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypok-
róc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új 
elektromos rokkantkocsi. 
Telefonszám: 840-439.
• Telket, bontani való házat 
vagy házat vásárolok 100 
ezer euró értékig. Telefon: 
064/40-55-431. SZABÓ Attilától 

(1968–2021)

Fájó szívvel vettünk 
búcsút kedves 
osztálytársunktól.

Emlékét megőrizzük.

A Petar Kočić Általános 
Iskola  1982/83-ban 

végzett 8. b osztály diákjai

VéGSŐ BÚCSÚ

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől 

és sógoromtól

TOJZÁN Tibortól 
(1960–2021)

Alszok zúgó lombok alatt, 
ne zavarjátok 
édes álmomat! 
Boruljatok le halkan, 
csendben, gondoljatok 
arra, hogy már 
nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is erre 
az útra, elétek megyek, 
s akkor találkozunk újra.

Húgod, Angéla 
és sógorod, András

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

TOJZÁN Tibortól 
(1960–2021)

Nagyobb fájdalom senkit 
sem ér, mint amikor szülő 
temeti gyermekét.

Egy bizonytalan perc, 
egy gyengeség, 
az élet felborul, 
elveszti értelmét.

Te voltál az élettől 
a legszebb ajándék. 
Te maradsz a szívemben 
a legfájóbb emlék.

Legyen csendes álmod, 
találj odafent 
örök boldogságot.

Legyen áldott 
és békés a pihenése!

Gyászoló édesanyád

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől 
és édesapámtól

TOJZÁN Tibortól 
(1960–2021)

Köszönöm az égnek, 
hogy nekem adott, 
hogy nekem adta 
a legszebb csillagot, 
azt, hogy elébem 
vezérelt téged, s hogy 
szeretni hagyott téged!

Amíg simogattuk a kezed 
két szemed tekintete 
a távolba meredt. 
Nem beszéltél, nem szóltál. 
A halállal küzdeni 
nem tudott, 
mert ereje elfogyott, 
búcsúszó nélkül távozott.

Gyászoló feleséged 
és fiad



TEMERINI ÚJSÁG2021. október 7. 11

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak, 
utcabelieknek és ismerő-
söknek, akik szeretett édes-
apánk és nagyapánk

NémET Ferenc 
(1945–2021)

temetésén megjelen-
tek, utolsó útjára elkísér-
ték, virágadományaikkal 
és részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.

Gyászoló lányaid 
és unokáid

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

mamitól, dédmamitól

FArAGÓNé 
PETHŐ Ilonától 

(1944–2021)

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

Emléked őrzik unokáid: 
Attila, robi és 

Zsuzsi párjaikkal 
és dédunokád, Zsófika

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől, 
sógoromtól és nagybá- 
csinktól

SÓS Sándortól 
(1974–2021)

Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél. 
A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, de 
gondolatban, míg élünk, 
Te mindig velünk maradsz.

Nővéred, Erzsi, 
sógorod, Attila, 

keresztfiad, Attila, 
unokaöcséd, 
Szebasztián

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a családnak, roko-
noknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek és mindazok-
nak, akik szerettünket

TOJZÁN Tibort 
(1960–2021)

utolsó útjára elkísérték és 
sírjára a kegyelet virágait 
helyezték.
Külön köszönet szomszéd-
asszonyunknak, Arankának 
az önzetlen segítségért.

A gyászoló család

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

mamitól

FArAGÓ Ilonától 
(1944–2021)

Valaki hiányzik közülünk, 
elment, csendben távozott, 
nem búcsúzott, 
de jóságos emléke 
szívünkbe záródott.
Drága emlékét 
a szívünkbe zárjuk.

Emléked szeretettel 
őrzi unokád, Anikó, 
unokavejed, Csaba 

és dédunokáid: 
ricsárd és Alex

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
szeretett feleségemtől

FArAGÓ Ilonától 
(1944–2021)

Tudja jól az elme, hogy 
a sorsot megváltoztatni 
nem lehet, mégis-mégis 
a szív tovább szeret.
Mert van valaki, akit a szív 
egy életen át sem felejt.

Emléked szívében őrzi 
férjed, István

VéGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól

FArAGÓ Ilonától 
(1944–2021)

Az életben sok mindennel 
harcot vívtál, 
de a betegséggel 
és a halállal nem bírtál. 
Szívemben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és 
békés a pihenésed.

Emléked őrzi lányod, Ica

VéGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
édesanyámtól és anyósomtól

FArAGÓNé 
PETHŐ Ilonától 

(1944–2021)

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él 
és örökre ott is marad.

Szerető fiad, misi 
és menyed, Aranka

Egyházközségi hírek
Plébániai hittanra ezen a héten pénteken, okt. 8-án a 3. osztályo-
sokat (III. a osztály 14 ó, III. b 15 ó, III. c osztály a Telepen 16 ó.), 
kedden okt. 12-én a 2. osztályosokat (II. a osztály 14 ó, II. b 15 ó, 
II. c osztály a Telepen 16 ó.) és a 4. osztályosokat (IV. a osztály 16 
ó, IV. b 17 ó, IV. c osztály a Telepen 17 ó.) várjuk szeretettel.
 Októberi ájtatosságot imádkozunk minden szentmise előtt 45 
perccel. Gyónási lehetőség minden szentmise előtt fél órával, ki-
véve a vasárnapot. Októbertől az esti szentmisék 18 órától kez-
dődnek.
 Okt. 10-én vasárnap a férfiakkal Doroszlóra zarándoklunk a 
Férfi zarándoklatra. A szervezett kisbusz vasárnap 14:45 órakor 
indul a plébániatemplom elől. Jelentkezni minél előbb a papja-
inknál lehet.

VéGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

TOJZÁN Tibor 
(1960–2021)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.
Kegyelettel 
emlékezünk rád!

keresztfiad, Attila 
és párja, Nikita

VéGSŐ BÚCSÚ

TOJZÁN Tibor 
(1960–2021)

Mint gyertyaláng lobban el 
az élet, mint gyors folyó, 
rohannak el az évek, 
de mi feledni 
mégsem fogunk téged.

Emléked megőrzi éva, 
Csaba és a kicsi milán

VéGSŐ BÚCSÚ

SÓS Sándor 
(1974–2021)

Valahol távol halljuk 
a hangodat, de sajnos, 
nem látjuk kedves arcodat. 
Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez mind, 
ami a múltból megmaradt. 
Emlékek varázsa 
melegíti lelkünk, 
szívünkben érezzük, 
soha nem feledünk.

Emléked őrzi Gabriella 
és Szebasztián
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mEGEmlékEZéS

PECE Erzsébet 
(1938–2016)

PECE Pál 
(1936–1979)

Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytatok itt, az emlékeiteket.
Legyen nyugodt és békés örök álmotok!

Szeretteik

mEGEmlékEZéS
Szomorú 20 éve, hogy 

örökre itt hagyott bennünket

VASTAG Dénes 
(1933–2001)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.

Szívünkben megmaradt 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emléked őrzi feleséged, 
matild, fiad, Flóri, 

menyed, éva, 
unokád, Anikó

VéGSŐ BÚCSÚ
Szomszédunktól

TOJZÁN Tibortól 
(1960–2021)

Szótlanul elmentél, 
nem jössz vissza többé, 
de emléked szívünkben 
él mindörökké.

Szomszédod, Józsi 
és Aranka családjukkal

VéGSŐ BÚCSÚ
osztálytársunktól

ElEk Tibortól 
(1972–2021)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehellet.”

(Petőfi Sándor)

Emléked megőrzik 
osztálytársaid 

az általános iskolából

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól, mamánktól és 
dédinktől

ZSADÁNYI marietta 
(1940–2021)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.

Öleljen át a csend 
és a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Búcsúzik tőled fiad, Feri, 
menyed, rózsi, unokáid: 

Tibor és renáta párjaikkal 
és dédunokáid: Patrik, 

Áron és Dzsenifer

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

FArAGÓ Etelkától 
(1945–2021)

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

Nyugodjon békében!

Emlékét megőrzi 
sógornője, Erzsi 

családjával

VéGSŐ BÚCSÚ

SZABÓ Attila 
(1968–2021)

Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy szerettél.
Feledni téged nem lehet, 
csak letörölni az érted hulló könnyeket.
Nyugodj békében, legyen csendes álmod, 
találj odafönt örök boldogságot.

Gyászoló feleséged, Natália 
és gyászoló fiaid, Csongor és Attila

Plébánia: 844-001

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak 
és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünket

FArAGÓ Ilonát  
(1944–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet 
Sáfrány Dávid atyának és a 
kántor úrnak a méltóságtel-
jes szertartásért és vigasz-
taló szavaiért.
Legyen nyugodt és békés a 
pihenése!

A gyászoló család

köszönetnyilvánítás

SZABÓ Attila 
(1968–2021)

Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak, 
utcabelieknek és végtiszte-
letadóknak, akik szerettünk 
temetésén megjelentek, ko-
szorú és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló feleséged, 
Natália és gyászoló fiaid: 

Csongor és Attila

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak és ismerősnek, 
akik szerettünket

SÓS Sándort 
(1974–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, vigasztaló szavakkal 
enyhíteni igyekeztek mély 
fájdalmunkon.

Legyen áldott és békés 
a pihenése!

A gyászoló család

VéGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

SÓS Sándortól 
(1974–2021)

Keresünk, de nem vagy 
sehol, mégis mindig 
itt vagy valahol. 
Talán a napsugárban, 
talán a holdfényben, talán 
a csillagokban az égen.

És mi még mindig 
úgy várunk, mint 
valamikor régen.
Marad az emlék, 
a sírhalom, meggyötört 
szívünkben a fájdalom.

Ha könny gördül le 
arcunkon, azért van, 
mert hiányzol nagyon.

Drága emléked sok 
szeretettel őrizzük 
szívünkben.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled keresztfiad, Attila, 

Judit, Csanád és levente
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mEGEmlékEZéS
Fájó szívvel emlékezem 
a hat hónapja elhunyt ve-
jemre

FEHér mihályra 
(1960–2021)

Az élet rövid és mostoha, 
szeretni megtanít, 
de feledni soha.

Nyugodjon békében!

Emléked őrzi apósod

mEGEmlékEZéS

özv. ZSADÁNYI 
mAkOVEC marietta 
(1940–2021. 10. 1.)

Id. TOJZÁN Tibor 
(1960–2021. 10. 3.)

SZABÓ Attila 
(1968–2021. 10. 2.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

FArAGÓ 
PETHŐ Ilona 

(1944–2021. 9. 29.)

NémET Ferenc 
(1945–2021. 10. 3.)

FArAGÓ mOlNÁr Etelka 
(1945–2021. 10. 2.)

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

VéGSŐ BÚCSÚ

SÓS Sándortól 
(1974–2021)

Hiányod fájdalom, 
minden könny vigasz, 
örök a perc, 
de az élet nem az. 
Minden éjszaka 
és hajnal véget ér, 
s míg szívünk dobban, 
Te örökre benne élsz!

Unokaöcséd, 
Szebasztián

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól 

és nagyapánktól

NémET Ferenctől 
(1945–2021)

Az angyalok vigyázzanak 
a lelkedre, tested pedig 
nyugodjon békében!

lányod, Erika és unokáid: 
lóránt és Denis

VéGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól 

és nagyapánktól

NémET Ferenctől 
(1945–2021)

Öleljen át a csend 
és a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Nyugodjál békében!

lányod, Gabriella 
és unokáid: 

Vivien és martina

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájdalmas szívvel búcsú-
zunk szeretett édesapám-
tól és nagyapámtól

NémET Ferenctől 
(1945–2021)

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

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk nem feledünk.

Szomorú szívvel 
búcsúzik tőled lányod, 
Szilvia és unokád, Ivett

VéGSŐ BÚCSÚ
A szeretett nászasszonytól

FArAGÓ Ilonától 
(1944–2021)

Angyalaid vezessenek 
tovább az úton, legyen 
lelkednek örök béke 
és nyugalom!

Emléked őrzi 
a Fehér nászasszony

VéGSŐ BÚCSÚ
A nászasszonytól

FArAGÓNé 
PETHŐ Ilonától 

(1944–2021)

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

A Faragó nászasszony

VéGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett nagymamánktól

FArAGÓ Ilonától 
(1944–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked 
szívünkben tovább él.

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Emléked őrzi unokád, 
renáta családjával

VéGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

SÓS Sándortól 
(1974–2021)

Ne fájjon nektek, hogy 
már nem vagyok, 
hiszen napként az égen 
nektek ragyogok. 
Ha szép idő van, 
s kék az ég, jusson 
eszetekbe sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok, inkább 
a szép dolgokon kacagjatok. 
Ha telihold van, az értetek 
ragyog, s azt jelenti, hogy 
boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll 
az éjféli égen, akkor 
mondjatok egy imát értem! 
Én is imát mondok majd 
értetek, hogy boldog 
lehessen szívetek.

Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok, 
hiszen szívetekben 
jó helyen vagyok.

Nővéred, Erzsi 
és sógorod, Attila

VéGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

SÓS Sándortól 
(1974–2021)

Elvitted a derűt, a fényt, 
a meleget, csak egy 
sugarat hagytál itt, 
az emlékedet. 
Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha, de soha 
senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem 
lehet, csak próbálkozunk 
élni nélküled.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled keresztfiad, Attila



nokságon. A szerb válogatott 3:2-re 
kikapott Angliától, illetve 3:1-re ve-
szített Szlovákiától, így az utolsó he-
lyen végzett csoportjában és nem ju-
tott a negyeddöntőbe.

A szlovákok elleni találkozón 
a temerini asztaliteniszező mind a 
két egyéni találkozóját elveszítette. 
Lubomir Pištej ellen meccslabdái is 
voltak, de nem használta ki őket, s 
végül 3:2-re kikapott szettekben. A 
másik találkozón a védekező stílus-
ban játszó, kínai származású Jang 
Vanggal szemben maradt alul  3:0 
arányban.

Az előző években előfordult, 
hogy a szerb csapat legyőzte Angli-
át, az Eb-n azonban a szigetorszá-
giak bizonyultak jobbnak. Pető eb-
ben a párharcban is két alkalommal 
állt asztalhoz: Paul Drinkhall ellen 
3:0-ra győzött, míg az angolok leg-
jobb játékosától, Liam Pitchfordtól 
3:0-ra kikapott. Az Európa-bajnok-
ságot mind a két mezőnyben Német-
ország nyerte. 

Belgrádban rangos nemzetkö-
zi korosztályos versenyt szerveztek, 
amelyen 24 ország fiataljai vettek 
részt. Két temerini asztalitenisze-
ző játszott, de Vegyelek Dórának és 
Orosz Andrásnak sem sikerült to-
vábbjutnia a csoportból.

kéZIlABDA
Első női liga – Vajdasági csoport

SlOVEN (ruma)–TEmErIN 
21:33 (15:18)

A temerini lányok a második 
idei meccsükön is győzelmet arattak, 
mégpedig fölényesen. Ana Petrović 
17 gólt dobott, vagyis a csapata 
találatainak több, mint a felét ő 
szerezte. 

Első férfi liga – Vajdasági cs.

mlADOST TSk–POTISJE 
PlETEkS (Ada) 28:31 (15:16)

A járeki és az adai csapat ezút-
tal is kiélezett mérkőzésett vívott egy-
mással, ugyanúgy, mint több alka-
lommal az elmúlt években. Az első 
félidőben szinte végig fej-fej mellett 
haladt a két csapat, a szünet után 
azonban a vendégek gyorsan növel-
ték az előnyt, az 50. percben példá-
ul 28:21-re vezettek, s végül ők ün-
nepelhették meg a győzelmet.
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lABDArÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

RADNIČKI (Šid)–SLOGA 2:3 (2:1)
Az első félidőben a hazaiak, a 

másodikban a vendégek nyújtottak 
jobb teljesítményt. A temeriniek gól-
jait Taković szerezte az első félidő-
ben, illetve Grujić a második játék-
részben.

A Sloga feljött a hatodik hely-
re. Szombaton az ötödik helyezett 
belegiši Podunavac vendégszerepel 
Temerinben 15 órai kezdettel.
mlADOST–NOVI SAD 1:1 (0:1)

Nagy küzdelmet hozott a járeki 
és az újvidéki csapat összecsapása. 
A vendégek az első félidő hajrájában 
szerezték meg a vezetést, ami után 
a hazaiak egészen a találkozó végé-
ig próbálkoztak az egyenlítéssel. Ez 
a 90. percben sikerült nekik, ami-
kor Bajić fejelt a hálóba, kialakítva 
az 1:1-es végeredményt.

A Mladost továbbra is az utol-
sók között van a táblázaton, egészen 
pontosan a 14. a 16 csapatot szám-
láló mezőnyben. A járekiak szomba-
ton Erdővégen lépnek pályára a he-
lyi Sloga ellen. 

Újvidéki liga

TSk–TATrA (kiszács) 0:0
A kiszácsi csapat a temerini mér-

kőzés előtt még listavezető volt a táb-

lázaton, de a döntetlen után lecsú-
szott a második helyre, az új éllovas 
a kovilji Šajkaš. A hazaiak többet 
kezdeményeztek, jobb helyzeteik vol-
tak, de nem sikerült gólt szerezniük 
a nyolcadik forduló rangadóján.

Marojevićen a kiszácsi kapus sza-
bálytalankodott a tizenhatoson kívül, a 
játékvezető azonban nem állította ki, 
hanem csak sárga lapot mutatott fel 
neki. Bukvićnak és Vlaisavljevićnak is 
volt lehetősége gólt szerezni, az egyik 
támadás után a vendégek játékosa a 
gólvonalról mentett. Tegyük hozzá, 
hogy a Tatrának is akadt gólszerzé-
si lehetősége, a 70. percben a kapu-
fát találták el.  

A TSK nyolcadik a táblázaton. 
Szombaton Stepanovićevón lehet ja-
vítani az Omladinac ellen, amely az 
utolsó előtti helyet foglalja el. A mér-
kőzés 15 óra 30 perckor kezdődik.

TSK: Vojvodić, Pantoš 
(Jušković), Brezsnyák, Stričević, 
Šmit, Vlaisavljević, Trišić, Marojević, 
Bukvić, Prolić, Tomić, (Džigurski).

Újvidéki városi liga

OBILIĆ (Vilovo)–SIRIG 0:8
A fölényes győzelem után a 

szőregiek visszaszerezték az első 
helyet, az eddigi nyolc forduló so-
rán 21 pontot gyűjtöttek.

ASZTAlITENISZ
Pető zsolt a múlt héten Kolozs-

váron játszott a csapat Európa-baj-


