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A megemlékezés résztvevői a tömegsírnál

Temeriniek koszorúznak a járeki emlékműnél

Harminckettedik alkalommal em-
lékeztek Temerinben a partizánterror 
több mint háromszáz helyi áldozatára 
a Nyugati temető közös sírjának em-
léktábláinál.

Több mint három évtizede hajtanak 
fejet a közös sírnál azok előtt a temeriniek 
előtt, akik 1944-45-ben a magyarellenes 
partizánvérengzés áldozataivá váltak, de 
azok előtt is, akik a haza függetlenségé-
nek védelme során az életüket áldozták az 
1956-os forradalomban és az azt követő 
megtorlások idején.

Az emlékezők a Dalárda férfikórus ve-
zetésével elénekelték a Himnuszt, majd 
Nagy Nándor, a Vajdasági Rádió és Te-
levízió nyugalmazott újságírója mondott 
beszédet. Mint fogalmazott, azokban az 
években népirtás történt, ártatlan magya-
rok százait, ezreit lőtték tömegsírba, nem-
csak Temerinben, hanem Vajdaság számos 
településén. 

– Az áldozatok a második világháborút 
és annak vérzivatarát túlélő napszámosok, 
gazdálkodók, a mindennapok emberei vol-
tak, akik abban reménykedtek, hogy a to-
vábbiakban békében és nyugalomban élve 
megteremtik lelki egyensúlyukat, anyagi 
jólétüket. Ehelyett tömegsírba lőtték őket. 
Akik e gyalázatos tettek elkövették, gyil-
kosok, hiszen ítélet nélkül végezték ki a 
szülőket, férjeket, édesapákat. Homloku-
kon a vörös csillag, lelkükben a gyűlölet, 
kezükben a gépfegyver. Fél évszázadnak 
kellett eltelnie, hogy a vörös csillag leál-

dozzon. Ne éljünk tévhitben. A vörös csil-
lag valóban elvásott, de nem tűnt el, más 
ideológiába öltözve újra közöttünk van. A 
jóléttől elpuhult nyugati társadalmak, ame-
lyek nem élték át a kommunizmus diktatú-
ráját és borzalmait, tagadják a keresztény 
értékeket és azok létjogosultságát. A lát-
hatatlan világi hatalom elutasítja a család 
és a nemzet fontosságát, helyette az anya-
gi javakat, a pénzt és a hatalmat helyezi 
előtérbe. A bevándorlás támogatásával új 
Babilont szándékozik teremteni. Csalhatat-
lannak vélt ideológusaik a szabadságjogok 
felülírják az évezredes erkölcsi, természeti, 
ha úgy tetszik, isteni törvényeket, emelte ki 
beszédében Nagy Nándor. 

Kovács Elvira, a szerbiai parlamenti 
képviselő és a VMSZ alelnöke a következő 
szavakkal szólt az egybegyűltekhez. – Lelki 
üdvükért együtt elmondott ima hassa át 
mindannyiunkat, mindenkori áldo-
zatuk kényszerítsen térdre gondo-
latban bennünket, mert tartozunk 
nekik, tartozunk nekik azzal, hogy 
nem félünk többé, hogy nem fúj-
hatják meg harsonáinkat és nem 
ítélkezhetnek felettünk mások. A 
jövőnket nem lepheti be a gyáva-
ság, a múltunk nem ezt kéri tőlünk. 
Hőseink szívet tépő áldozattal ke-
zünkbe adták az akarat és a kitartás 
fémsúlyos kulcsát, kegyelemteljes 
hálát adva vegyük kezünkbe azt, 
tette hozzá.

Folytatása a 2. oldalon

Mindenszentek és halottak napja alkalmából

Emlékezés a partizánterror áldozataira
Koszorúztak Járekon és Csúrogon is
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Szerbiában a beoltottak közel felének esetében több 
mint hét hónap telt el a koronavírus elleni védőoltás má-
sodik adagjának felvétele óta.

Ezért egyre gyakrabban történik meg az, hogy a be-
oltottak is megfertőződnek, az illetékesek pedig hangsú-
lyozzák: nagyon fontos, hogy akik felvették a védőoltás 
két adagját, vegyék fel a harmadikat is, írja a Blic.

1,3 millió beoltott polgár vette fel a védőoltás két 
adagját több mint hét hónappal ezelőtt, de nem kapták 
meg az emlékeztető oltást. Ez egyebek mellett azt is 
jelenti, hogy nincs érvényes covid-tanúsítványuk vagy 
védettségi igazolványuk. A szakértői tanulmányok szerint 
ezeknek az embereknek sokkal gyengébb az immunitá-
suk most, mint a második adag felvétele után.

Egyébként a hivatalos adatok szerint eddig több mint 
3.153.000 polgár vette fel a koronavírus elleni vakcina 
első adagját, a másodikat több mint 3 millió, a harmadi-
kat pedig közel egymillió polgár. Szerbiában az oltottsági 
arány nem érte el az 50 százalékot, ezért most, a negye-
dik hullámban megdőltek a negatív rekordok a napi új 
fertőzöttek számát tekintve, de sajnos a napi halálesetek 
száma is közelít a tavaly december 4-ei maximumhoz, 
akkor ugyanis 69 személy vesztette életét a koronavírus-
fertőzés következményeiben.

„Egyetlen vakcina sem jelent 100 százalékos védel-
met. A felmérések szerint a védőoltás felvétele után 4-5 
hónapig tart az immunitás. Ez után az időszak után azok, 
akik elveszítik az antitesteket, nagyobb veszélyben van-
nak. Viszont, ha felveszik a harmadik adagot, akkor egy 
meghatározott időre védelmet szereznek”, nyilatkozta a 
Blicnek Tomislav Radulović epidemiológus. Mint mondta, 
egyelőre még nem tudni, hogy meddig tart az immunitás 
a harmadik adag után.

Hangsúlyozta: az a legnagyobb gondunk, hogy a 
fiatalok és az egészséges emberek fertőződnek meg és 
kerülnek lélegeztetőgépre. (Blic)
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„Lejáró” immunitás
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Folytatás az 1. oldalról
Az emlékbeszédeket követően Szöllősi Tibor plébános és Sáf-

rány Dávid káplán egyházi szertartás keretében megszentelték a nagy 
tömegsírt, a megjelent szervezetek és politikai pártok képviselői pedig 
az emléktábláknál elhelyezték a kegyeletadás koszorúit.

A temerini tiszteletadáson jelen volt Németi Zsolt, Magyarország 
belgrádi nagykövetségének első titkára, valamint dr. Czikajló Gergely, 
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja. Az áldozatokról való 
megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. Közreműködött Szabó Zsu-
zsanna, Balogh Sándor és a Szirmai Károly MME férfikórusa.

KoSZorúZÁS JÁrEKoN
A járeki emlékmű mellett felállított fakeresztnél gyűltek ösz-

sze vasárnap az emlékezők, hogy 
elhelyezzék a kegyelet virágait 
annak a több ezer német, magyar 
és más származású ártatlan áldo-
zatnak az emlékére, akik 1944 
és 1946 között a gyűjtőtáborrá 
átalakított településen veszítet-
ték életüket.

Járekon csaknem hatezer felnőtt 
és ezer gyermek vált áldozatává az 
akkori gyűlöletnek, éhezésnek. A ju-
goszláv kommunista partizánhatóság 
által létesített koncentrációs táborban 
csaknem háromszáz magyar vesztette 
életét és több mint 3600 magyar la-
kója volt. Túlnyomó többségüket, már 
azokat, akik a tábor poklából élve szabadultak, egész életükre megbélye-
gezték, vagyonukból kifosztva koldusokká tették. Nem csak ingatlanjuk-
tól fosztották meg őket, de falujukból is kitiltották a kollektív bűnösség 
embertelen eszméinek megfelelően. 

Matuska Márton publicista alkalmi beszéde kezdetén Petőfi Sán-
dor sorait idézte. 

MEGEMLéKEZéS CSúroGoN
Az ártatlanul kivégzett délvidéki magyar áldozatokra emlékeztek 

Csúrogon. 77 évvel ezelőtt több száz magyart végeztek ki itt, ártatla-
nul, emellett 3 magyarlakta település lakosságát kollektíven bűnösnek 
nyilvánították. Az emlékezők a Megtépázott Krisztus szoborcsoportnál 
rótták le kegyeletüket. A szerb-magyar megbékélés és a hozzátartozók 
nevében tartott kegyeletes megemlékezést a Magyar Nemzeti Tanács 
és Teleki Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túlélője szervezte. 
Nem lehet elmenni a történtek mellett szó nélkül, emelte ki Teleki Jú-
lia, emlékezni kell, de nem a bosszúért kell emlékezni, hanem, hogy 
ne történjen meg soha többé.

„Hogy a megbékélés napja mindig tartson, az oktatásban válto-
zás kell. Amíg az oktatásban nem lesz változás, meg az oktatásban 
nem tanulják meg a történelemórán azt, hogy mi történt, csak azt, 
hogy mi történt 42-ben, de azt nem, hogy mi történt 44-ben, akkor 
a megbékélés nem lesz hosszú. Ezt meg kell tanítani, a szerbeknek 
és a magyaroknak egyaránt meg kell ismerniük.”

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a következő-
ket mondta: „Mára oda jutottunk el, és szerintem ez az egyik nagy 
eredménye, egyik következménye ennek a megbékélési folyamatnak, 
hogy ugyanazokról a történelmi eseményekről, azoknak a kontex-

tusairól, azoknak megéléseiről lehet más-másképpen beszélni, le-
het ezt nyilvánosan tenni, és ennek semmiféle megbélyegzése vagy 
egyéb más negatív következménye nincsen. Ez 10 évvel ezelőtt el-
képzelhetetlen lett volna.”

A szervező, Magyar Nemzeti Tanács nevében Hajnal Jenő, a testü-
let elnöke elmondta, reméli, hogy ez a hely még sok-sok emberöltőn 
át megőrzi a béke és a kegyelem hitvallását.  

(Vajma)

Matuska Márton beszédet 
mond a járeki keresztnél

A csúrogi emlékhely táblája

Mindenszentek és halottak napja alkalmából

Emlékezés a partizánterror 
áldozataira

A második világháborúban Jugoszlávia német lerohanása után, 
1941 áprilisában a Délvidék magyar fennhatóság alá került. Újvidé-
ken és környékén a magyar honvéd- és csendőralakulatok által 1942 
elején végrehajtott partizánvadász rajtaütésekben mintegy 3-4 ezer 
ember vesztette életét, főként szerbek és zsidók. Az 1942-es „hideg 
napok” után két és fél évvel, az 1944. október 17-től 1945. február 
1-ig tartó jugoszláv katonai közigazgatás idején Tito partizánjainak 
megtorlásában a becslések szerint legalább 20 ezer délvidéki magyar 
halt meg. A legvéresebb események színhelye Csúrog, Mozsor és 
Zsablya volt, ahol szinte a teljes magyar lakosságot kiirtották. A túl-
élőket gyalogmenetben a járeki gyűjtőtáborba vitték, ahol hat-nyolc 
hónapot kellett eltölteniük. A nélkülözésekbe több ezren belehaltak, 
a túlélők soha nem térhettek vissza otthonaikba. A történtekről 1990-
ig beszélni sem lehetett. A szerb kormány 2014-ben, hét évtized 
után helyezte hatályon kívül a három vajdasági település (Csúrog, 
Mozsor és Zsablya) magyar lakosságának kollektív bűnösségét ki-
mondó határozatot.

– Ha az ember körülnéz ezen a tájon, egy békés és szelíd vidéket lát, de 
Petőfit idézve mondhatnánk, hogy: Ki gondolná, ki mondaná, hogy mit fed 
ez a talaj? Ha eszünkbe jut, hogy majdnem nyolcvan évvel ezelőtt mi folyt itt 
a faluban, elszörnyülködhetünk. Itt irtották az embereket, bezárták őket, és 
többek között azt mondták nekik, hogy egy ujjal sem bántunk benneteket, 
de mindannyian itt fogtok megdögleni. Megtörtént az, hogy az ételbe nem 
tettek sót, több tanú elmondta, hogy ettől mit szenvedtek. Az is megtörtént, 
hogy a padlásokon talált műtrágyát megették, és iszonyatos kínok között 
pusztultak el. A huszadik században ez nem egy egyedülálló eset volt, kétszer 
is történtek hasonló dolgok. A gonosz tevékenykedett a világban, mi, em-
berek voltunk a végrehajtók. Nem győzünk eleget imádkozni, pedig ezeket 
a bűnöket nem lehet mással enyhíteni, vagy megbocsájtást kérni a világnak 
a szenvedőktől, akik elviselték ezeket a gonoszságokat. Akik ezt elkövették 
a mai világban minket akarnak kioktatni arról, hogy hogyan kell viselked-
nünk. De azt is tudomásul kell venni, hogy mi sem vagyunk ártatlanok. 
Megnyugvással vesszük tudomásul, hogy a magunk részéről bevallottuk és 
megbántuk a bűneinket. Ezt nagyon szeretnénk hallani azoktól, akik velünk 
szemben követtek el ilyeneket, emelte ki a szónok.

Ft. Szöllősi Tibor plébános megszentelte az emlékhelyet, a VMDP, a 
VMSZ és a Temerini Első Helyi Közösség képviselői elhelyezték a kegyelet 
virágait a fakeresztnél és az emléktáblánál. 
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Földet bérelek
telefonszám:
062/106-94-59

5-6 hold termőföldet vásárolok 

a Temerini Kataszteri Községben

telefonszám: 063/537-566

Megáldották 
a ravatalozót

Meglepetés volt a Milij Balakirev orosz zeneszerző nevét viselő 
moszkvai művészeti iskola diákjainak vasárnapi nyílttéri fellé-
pése a művelődési központ előtti téren. A  koncertről, sajnos,  
csak kevesen értesültek, mert nem nagyon tájékoztatták a 
nyilvánosságot. Sajnálhatja, aki nem hallotta, mert igen szín-
vonalas volt. Különben a vendégek a helyi Petar Kočić iskola 
moszkvai látogatását viszonozták – sikerrel. (M. S.)

Moszkvai muzsikusok
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A Pataki Gyűrű-díj idei évi nyertese László Sándor, aki a Szabadkai Nép-
színházban bemutatott Klamm háborúja című 
előadásában nyújtott alakításáért kapta meg az 
elismerést. Azt, hogy ki nyerte a díjat október 
29-én, a délvidéki magyar színjátszás napján 
hozták nyilvánosságra, a szabadkai Népszínház 
Jadran színpadán megtartott gálán. László Sán-
dor a tavalyi díjazottól, Pámer Csillától vehette át 
az elismerést. Az Újvidéki Művészeti Akadémia 
hallgatóinak Tízes-díját is László Sándor kapta. A 
kitűntetett elmondta, hogy mindkét elismerésnek 
nagyon örül, de a szíve-csücske a Tízes-díj.

László Sándor magyarkanizsai születésű 
temerini lakos.

LáSZLó SáNdor  PATAKi Gyűrű-díJAS

Anyakönyv
2021 augusztusa

Fia született: Rupčić Klaudiának és Zorannak, Zsúnyi Kamillának, 
Grbić Mirjanának és Srđannak, Matić Slađanának és Srđannak, Pavliš 
Milicának és Jankonak, Dražić Majának és Predragnak, Kugli Andreá-
nak és Árpádnak, Kupreščanin Rankának és Mladennek, Pilić Ninának 
és Đorđenak, Bajić Slađanának és Borislavnak.

Lánya született: Marić Ognjenović Miljanának és Ognjenović 
Nebojšának, Gabrić Milanának, Talló Renátának és Norbertnek, Antić 
Đujanak és Aleksandarnak, Dodig Robertának és Đorđenak, Narančić 
Milanának és Vladimirnek, Nedeljković Milenának és Bojannak.

Házasságot kötött: Đurđević Nikola és Kričić Nikolina, Dukić Đorđe 
és Arnautović Dušica, Belan Sava és Una Samac, Hajdúk Imre és Balázs 
Izabella, Hegedűs Roland és Hévízi Karolina, Surányi Emil és Zsúnyi 
Bettina, Tomić Marko és Mijanović Anđela, Dobosi Dávid és Hornyik 
Eleonóra, Milaković Nikola és Virovac Danijela, Babić Dragan és Bajić 
Jovana, Vojin Miloš és Zavaros Krisztina.

Elhunyt: Nagy (Szilák) Rozália (1931), Varga (Radu) Jovanka 
(1965), Kocsicska (Ivanics) Magdolna (1961), Jović Dragiša (1941), 
Hovan Branimir (1936), Szabó István (1944), Unčanin (Marković) 
Gospova (1952), Ševo (Grnjičić) Smilja ( 1932), Varga Ferenc (1963), 
Barbulj Rudi (1956), Raletić Branislav (1962), Magyar (Bemek) Ilona 
(1930),  Vidović Nenad (1972).

Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Illés Csilla és Barna Gáspár

A temerini megemlékezés keretében megáldották 
a nyugati temetőben lévő új ravatalozót
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A fakivágás és a fák gallyazása a kommuná-
lis rendre vonatkozó községi szabályzat alapján 
történik az önkormányzat területén. Ennek értel-
mében a beteg egyedeket, illetve azokat a fákat, 
amelyek veszélyt jelentenek a vezetékekre, ve-
szélyeztethetik az emberek testi épségét, a kom-
munális felügyelő rendeletére metszik meg vagy 
távolítják el a közművállalat (JKP) dolgozói. 

Ez többnyire a száraz és korhadt fákra vo-
natkozik, és amíg ezek teljes eltávolítása nem 
indokolt, erre nem is kerül sor – hallottuk 
Vlado Karanović kommunális felügyelőtől, 
akinél elsősorban az iránt érdeklődtünk, hogy 
vajon tervszerű-e a fakivágás, milyen a község 
területén lévő növényzet állapota, valamint, hogy 
kinek mi a joga és kötelessége az utcán levő fák 
tekintetében.

 – A vállalat hatáskörébe kizárólag a közterü-
leten álló fák rendezése tartozik, az udvarokban 
levőké nyilvánvalóan nem. Az erről szóló községi 
határozatot 2006-ban fogadták el. Előírja azt is, 
hogy ha az utcán lévő fa elektromos vagy más 
vezetékeket veszélyeztet, befolyásolva az áram-
ellátást, vagy a csatornahálózat föld alatti vezeté-
keinek építését, akkor a kommunális felügyelő 
elrendelheti a közművállalatnak a kérdéses ágak 
eltávolítását.

Megfigyelhető, hogy számos fa (hárs, dió) 
igen közel van a járdához, és gyakran megesik, 
hogy növekedés közben gyökerei akár 10-15 
cm-re is felemelik, vagy kettétörik a betonjár-
dát. Előfordulhat, hogy a járókelők megbotla-
nak, elesnek, megsérülnek majd beperelik az 

A fagyökér szétrepesztette a kerékpárutat

Igen kevés helyen találhatók környékünkön olyan pontok, ahová szelektíven lehet 
elhelyezni a különféle hulladékokat. Az újvidéki Promenada üzletközpontban azon-
ban vannak ilyenek, de azok is inkább szimbolikusnak tekinthetők, mintsem olya-
noknak, ahol nagyobb mennyiségű hulladékot lehet elhelyezni – kiválogatva, azaz 
szelektíven. Mindenesetre arra jók, hogy tudatosítsák az emberekben a válogatva 
gyűjtött hulladék fontosságát. 

Fák és fagondok

Szelektív hulladékgyűjtés

Vlado Karanović kommunális felügyelővel 
a köztéri fák kivágásáról és gallyazásáról

– A közlekedési felügyelő és jómagam 
kezdeményeztük egy a közterületeken álló 
fákról szóló szabályzat elkészítését. Ebben 
pontosan le lehetne fektetni az összes ezzel 
kapcsolatos kérdést például azt is, hogy hol 
milyen egyedek kerülhetnek földbe. Köz-
területen például kerülni kellene a magas 
növekedésű, terebélyes fák ültetését, vala-
mint pontosan meg kellene határozni, hogy 
milyen távolságra és mi ültethető az utak, az 
árkok és a járdák mentén. Az útkeresztező-
dések környékére külön figyelmet kellene 
fordítani , mert az ellenőrizetlenül növekvő  
bokrok és fák eltakarhatják a kilátást és ve-
szélyt jelenthetnek a közlekedés résztvevő-
ire. Bízom benne, hogy tavaszig elkészül a 
szabályzat. 

Hozzátette, a polgárok részéről sem terv-
szerű a faültetés, különösen a diófa tekin-
tetében, hiszen nyilvánvaló, hogy ez a fajta 
már a földbekerülése után néhány éven belül 
veszélyes lehet a vezetékekre nézve.

önkormányzatot, hogy sérelmeikért fizessen 
kártérítést. Mi itt a teendő? A fák kivágása, a 
bajt okozó gyökerek eltávolítása, vagy a járda 
folyamatos javítgatása? A vihar akár ki is dönt-
heti a fákat és jelentős károkat okoz – tesz fel a 
kérdést a kommunális felügyelő. Szerinte a jár-
dák melletti vastag, terebélyes gyökerek 
akár a közművek (járdák, kerékpárutak) 

és az épületek szerkezeti egységét 
is megbonthatják.  

 Az illetékes elmondta, az esetek zö-
mében polgári bejelentés szerint történik 
a fakivágás valamint az ágak eltávolítása. 
Miután a lakosok jelzik ebbéli igényü-
ket, a kommunális felügyelő megbízza a 
Kommunális Közvállalatot a helyzet ren-
dezésével. – Látjuk azt, hogy rengeteg 
az elszáradt, rothadt fa, és már csak pil-
lanatok kérdése, hogy mikor dől ki. Az-
zal, hogy eltávolítjuk ezeket az egyedeket, 
valójában megelőzzük azokat a károkat, 
amit egy-egy vihar okozhat. Ha nem in-
dokolt a fa kivágása, csak a zavaró ágak-
tól szabadulunk meg, de ha az időjárási 
viszontagságok következtében elgörbült, 
elkerülhetetlen a teljes eltávolítás. Ter-
mészetesen, nem gyökerestől, hiszen az 
már a föld alatti vezetékeket behálózta. 
10-15 évvel korábban arra is volt példa, 
hogy gyökerestől került ki a fa a földből, 
de bebizonyosodott, hogy ezáltal sokkal 
jelentősebb kár keletkezik, tette hozzá a 

kommunális felügyelő. Emlékeztetett arra, hogy 
a házak előtt lévő zöld övezet rendezése (fűnyí-
rás, bokrok metszése, parlagfű eltávolítása) a tu-

lajdonosok feladata, azonban a fák esetében nem 
várható el, hogy ők maguk végezzék el a kivágást 
vagy a metszést, hiszen ez a folyamat igencsak ve-
szélyes lehet. Mint fogalmazott, ez elsősorban a 
hársra és a dióra vonatkozik, így ilyen esetben a 
közművállalat végzi el a munkát. A községi döntés 
értelmében a polgárok is kivághatják az elrothadt 
fákat, de ehhez belegyezés szükséges, valamint 
meghatározott illetéket kell fizetniük, magyarázta 
Vlado Karanović. Szavai szerint azokat, akik 
önkényesen vágják ki a fát, megbírságolják. 
Sok esetben a polgárok azt gondolják, hogy joguk 
van erre, hiszen ők ültették. Általában a szomszé-
dok bejelentése alapján megyünk ki a terepre és 
reagálunk. Az illetékes hozzátette, a kivágott fák 
jelentős része a Szociális Védelmi Központ révén 
a rászoruló családokhoz jut. 

ÁDÁM Csilla



TEMERINI ÚJSÁG2021. november 4. 5

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egye-
sületben jelenleg is működik egy ilyen csoport. 
A színjátszók – mint arról legutóbbi számunk-
ban hírt adtunk – elsöprő sikert arattak a 
nemrégiben megtartott Vajdasági Magyar Ama-
tőr Színjátszók Szemléjén. A Tyúklétra, avagy 
mi csorog a nyakunkba című darab meghozta 
a várt sikert. Az előadás egyik legkarakánabb 
szerepének megformálását Petro Ildikó vállal-
ta, és nem mellesleg kitűnő alakítást nyújtott 
a színpadon. A szakmai zsűri egy igen rangos 
elismeréssel, Magyari Piri-díjjal jutalmazta a 
szemle legjobb női epizódszereplőjét. Ildi-
kóval a most kapott elismerésről és a szín-
játszásról beszélgettünk. 

– Mindig is szerettem a színházat. Egészen 
kicsi korom óta rendszeresen járok színház-
ba. Az általános iskolában is vezettek minket 
a tanáraink, aztán ez folytatódott a középisko-
lában, illetve az egyetemi éveim alatt is. Min-
dig szívesen mentem. Az, hogy színészként 
kipróbáljam magam a színpadon, nem olyan 
régen fogalmazódott meg bennem. Persze ad-
dig is valahol mindig ott voltam a háttérben. 
Voltam ügyelő, súgó, kellékes, farsangi mű-
sorra csináltunk előadást gyerekekkel, alkal-
mi műsorokban szerepeltem versmondással, 
amelyek közül néhányat jómagam állítottam 
össze. Szóval valahogy mindig részese vol-
tam a Szirmaiban folyó munkának, és amikor 
László Sándor tanár úr vezetésével színjátszó 
csoport indult, úgy gondoltam, hogy itt az idő, 
és csatlakoztam a fiatalokhoz.

• Mit jelent számodra színpadon 
állni? 

– Nagyszerű érzés. A színpadon állva el-
mondhatom a véleményemet a világról, hogy 
mit gondolok, más emberek bőrébe bújhatok, 
egy számomra teljesen új karaktert formálha-
tok meg, és átadhatok valamit a nézőknek, 
elgondolkodtathatom őket. A közönség figyel 
rám, és ez nagyon jó érzés.

• Vakosné megformálása mekkora 
kihívás volt számodra? Hogyan tudtál 
azonosulni a szereppel? 

– Amikor az első olvasópróbán Sándor 
kiosztotta a szerepeket, és nagyvonalakban 
elmondta a jellemzőit egy-egy karakternek, 

nagyon megörültem, hogy én játszhatom 
Vakosnét. Az első olvasás után szinte azono-
sulni tudtam vele. Sok hasonlóság van köz-
tünk. Én is irányító típus vagyok, szeretem 
a kezemben tartani a dolgokat. Általában el-
érem, amit akarok. Azt, nem mondom, hogy 
én is olyan módon, ahogyan Vakosné teszi, 
de pont ez volt benne az érdekes, hogy egy 
harsány, morálisan megkérdőjelezhető, kö-
pönyegforgató személyt kell megformálnom. 
Imádtam!

• Számos kihívás adódott a darab 
összeállítása folyamán, de te végig ki-
tartottál. Nehéz volt?

– Ez a járványhelyzet valóban kihívások 
elé állított bennünket. Hosszú ideig 
nem próbálhattunk, kétszer is neki-
futottunk a dolognak, és nem adtuk 
fel. Valahogy a szívügyünk lett, nem 
akartuk csak úgy eldobni. Már az 
első próbák alatt éreztük, hogy va-
lami nagyon jót csinálunk, valamit, 
amit az emberek nagyon fognak sze-
retni. Sok munkát fektettünk bele, 
sajnáltuk volna, ha nem mutathatjuk 
be. Ezért mindenki lelkiismeretesen 
bejárt a próbákra. Persze adódtak 
alkalmak, amikor valaki az iskola, 
a munka miatt hiányzott, de akkor 
is megoldottuk, beolvastuk egymás 
szövegét. Gusztony Endre volt a 
felelős azért, hogy megszervezze a 
próbákat, úgyhogy igazából ment 
minden, mint a karikacsapás. 

• Mint, ahogyan minden másban, 
itt is fontos, hogy egy összetartó csa-
pat segítse a munkát. Ez érezhető volt 
a próbák alatt? 

– Hogyne. Mint ahogy mondtam is, min-
denki azon volt, hogy ezt jól megcsináljuk. 
Sokan vagyunk, más más a habitusunk, ge-
nerációs különbségek vannak közöttünk, 
de amikor kellett, össze tudtunk dolgozni.  
Sőt, nagyon jól működött a dolog, hiszen 
a munkánkkal a Vajdasági Magyar Amatőr 
Színjátszók Találkozóján bezsebeltünk ki-
lenc díjat.

• Számítottál-e arra, hogy ilyen ki-

magasló eredménnyel jutalmazzák majd 
az alakításodat? 

– Nagyon sok visszajelzést kaptam a be-
mutató után. Tetszett az alakításom az embe-
reknek, maga a karakter is olyan, amivel ki 
lehet emelkedni, és miután hivatásos színészek 
mondták azt, hogy jó, amit csinálok, természe-
tesen megfordult a fejemben, hogy akár díjat is 
nyerhetek. Persze ezt nem mertem hangoztat-
ni, inkább csak úgy elraktároztam magamban, 
hogy ne legyen teher, ne legyek feszült amiatt, 
hogy igenis eredményt várnak tőlem. 

• A Tyúklétra elsöprő sikert aratott 
a szemlén. Mit jelent ez számodra és az 
egész csapat számára? 

– Amellett, hogy szórakoztatjuk a közönsé-
get, hogy alkotunk valamit, ami tetszik az em-
bereknek, természetesen azért is dolgozunk, 
hogy a szakma is elismerje a munkánkat, hogy 
igenis jók vagyunk, hogy felfigyeljenek ránk. 
Talán a díjátadón jobban izgultam, mint az 
előadás előtt. Komoly elismerést kaptunk, és 
nagyon büszke vagyok magunkra. Jó érzés, 
hogy beért a munkánk gyümölcse, hogy érde-
mes volt ennyi energiát belefektetni. Ez most 
hatalmas lendületet adott a társulatnak.

• Láthatunk-e még a színpadon a 
jövőben is? Esetleg van-e olyan szerep 
amiben szívesen kipróbálnád magad?

– Biztosan láthat még a közönség, hiszen 
szeretem, amit csinálok, úgy gondolom, hogy 

a munkámmal is össze tudom egyeztetni, mint 
ahogy eddig is sikerült, és a párom is támo-
gat. Lehet, hogy bevállalnék egy énekes sze-
repet valamikor a jövőben, az biztosan nagy 
kihívás lenne. Egyébként bármiben szívesen 
részt veszek, a lényeg, hogy itt vagyunk, aktí-
van jelen van Temerinben a színjátszó csoport, 
dolgozunk és várjuk a következő lehetőséget, 
ahol megmutathatjuk magunkat. Arra buzdítok 
mindenkit, aki rokonszenvezik a színjátszás-
sal, és kipróbálná magát a színpadon, hogy 
bátran csatlakozzon hozzánk! – mondta végül 
Petro Ildikó.

TÓTH Dianna

Interjú Petro Ildikó Magyari Piri-díjas amatőr színésznővel

Nagyon szeretem, 
amit csinálok

Az amatőr művészetek egyik legkiemelkedőbb ága az amatőr színjátszás. Nem 
csupán időtöltés, vagy hobbi, hanem eszköz a közösségépítésre, a generációk közötti 
kapcsolatok erősítésére. Községünk művelődési életének mindig is szerves részét ké-
pezte a színjátszás. Minden generációban akadtak olyanok, akik szabadidejüket nem 
sajnálva, de saját érdeklődési körüket kielégítve tevékenyen jelen voltak a színházi 
életben. Nagyszerű dolog az, amikor egy összetartó csapat több hónapon keresztül 
dolgozik azon, hogy létrehozzon valamit, ami az egész közösség javára szolgál.

Petro Ildikó és Zelenka Máté, háttérben Sziveri Béla
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Kötelező a téli gumi használata
Szerbiában november 1-jétől kötelező a téli gumi használata. A múlt 

héten sokan megfordultak a gumiszerelő- és javító műhelyekben, ahol 
csak előre bejegyzett időpontban végezték el a cserét. Egy téli gumi ára 
4000–9000 dinár között alakult. Az októberi vásárban is árusítottak 
téli gumit, de téli-nyárit is. A vásárban az üzleti áraknál valamelyest ol-
csóbban kínálták az új gumikat. A legolcsóbb téli gumi (175/65) 3400 
dinárba került. 

Tojás 8-15 din/db 
Zöldség 220-250 din/kg
Sárgarépa 60-80 din/kg
Vöröshagyma 50-60 din/kg
Fokhagyma 350-400 din/kg
Újhagyma 25-30 din/csomó
Dughagyma 350 din/kg
Szárazbab 250-300 din/kg
Burgonya 50 -70 din/kg
Káposzta 60-70 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Paradicsom 120-140 din/kg
Padlizsán      80-100 din/kg
Kapor 50 din/csokor
Spenót 200-220 din/kg

Zellergumó 80-100 din/db
Karalábé 40-50 din/db
Retek  50 din/csomó
Sütőtök 70 din/db
Karfiol 70-80 din/kg
Brokkoli 100-120 din/db
Paprika 70-150 din/kg
Uborka 100-120 din/kg
Alma 40-100 din/kg
Körte 80-100 din/kg
Szőlő 100-120 din/kg
Mák  400 din/kg
Dióbél 1200 din/kg
Méz 600-800 din/kg 
Túró 300 din/kg
Tejföl 150 din/0,2 dl

PIAC, 2021. X. 31.

Malac  200 din/kg
Ló 1-1,5 euró/kg
Kecske 5000-6000 din/db
Gida 250 din/kg
Borjú  300-400 euró/db
Galamb 500-600 din/db
Kakas 1000 din/db 
Német juhászkutya       100 euró/db
Szerszámnyél 300-500 din/db
Ásó, villa, lapát      500-600 din/db 
Balta 500-600 din/db
Fejsze   1000-1200 din/db
Kaszanyél 500 din/db
Kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Kézi fűrész 800-1000 din/db
Fűkaszáló 80-120 euró/db

Kézifűrész                                      1000 din/db
Motorfűrész                           100-120 euró/db
Fémhordó 200 l                   1400-1750 din/db
Műanyaghordó 220 l           1650-2250 din/db
Napraforgó                                   150-200 din/l
Szalmabála                                       100 din/db
Fűszénabála                                     200 din/db 
Hereszénabála                         300-400 din/db 
Kissöprű                                           200 din/db
Ciroksöprű                                       400 din/db
Korósöprű                                        500 din/db
Kerékpárzár                              100-300 din/db
Bogrács 20 l 2000 din/db
Rostély 2000-5000 din/db
Sütőtárcsa 1500-2000 din/db
Üstház 3000 din/db
Malacetető 4000 din/db
Disznóetető  4000-5000 din/db
Zománcos bödön  2000-4000 din/db

VÁSÁR, 2021. X. 31.

A krizantém volt a legkelendőbb
Mindenszentek és halottak napja előtt nagy volt a választék krizantém-

ban. A vágott formában árusított közül kelendő volt a fehér és a sárga, de 
kapható volt rózsaszínű, piros és bordó is. Sokan vásároltak cserepeset. 
Újdonságnak számított a különleges margaréta-krizantém, valamint a 
holland tarka, illetve piros és sárga színű. A cserepes krizantémok ára 
100– 500 dinár között alakult.

Igazi vénasszonyok nyara fogadta a vásártérre látogatókat, el-
csendesült a szombaton még erős szél. A hónap utolsó napjára, 
illetve ötödik vasárnapjára esett az októberi vásár. A kínálat úgy-
szólván mindenből bőséges volt, de a látogatottság a jó idő ellenére 
is csak közepes.

A malacot árusítóknál háromszor is rákérdeztem, jól hallottam-e 
az árat. Ismét csak azt a választ kaptam, hogy valóban 200 dinár a 
kilónkénti ár. A mintegy 30 kilós hízónak való párjáért 100 eurót 
kértek. Volt, aki csak érdeklődött, mások vágásra vásároltak egyet, 
kettőt. Az üzletben egyébként a malachús kilója 400 dinár, a ven-
déglősöknél pedig 1500 dinár – sülve. 

A vendéglősök sátrai előtt csaknem mindig hosszú sorok kí-
gyóznak, de a vasárnapi érdeklődés talán minden eddigit felülmúlt. 
Volt, aki lepénybe helyezett mustárral, paradicsomszósszal vagy 
vöröshagymával ízesített pljeszkavicát, sült kolbászt vagy cigánype-
csenyét vásárolt 250-300 dinárért, de sokan vettek malac-, illetve 
bárárnypecsenyét is (1500-1700 din/kg). Az üstben főtt temerini 
marha- és birkapötkölt adagja keyérrel és salátával együtt 700 di-
nárba került. Feltűnően kevés cukrász pakolta ki portékáját, mind-
össze két helyen kínáltak vásárfiának való édességet. Vásárolhattunk 
azonban sült gesztenyét. Félliternyi ebből a kedvelt őszi csemegéből 
300 dinárba került.

Vásári séta

Benépesült szombat késő délután a piactér. A kellemes idő, a kö-
zelgő mindenszenteki ünnepek számos látogatót csaltak az éjjeli 
vásárra. Nagy kínálat volt különféle termékekből, koszorúból és vi-
rágból is. A méhészek is ott voltak a piaci padok mögött, termékeik-
re, különösen ősszel és télen a megnövekedett igény mutatkozik.

MEDVECKI S.

A piaci és vásári beszámoló: M. D

éjszakai vásár

Megdrágult a káposzta
A termelők szerint nagyon rossz az idei év. Az aszály miatt különösen 

a kertészek panaszkodnak, közülük is leginkább a káposztatermesztők, 
akik a nyáron kénytelenek voltak naponta öntözni. Múlt vasárnap a piacon 
80 dinárért mérték a káposztát kicsiben, nagyban 60-70 dinárért.

Gyalult formában is kapható volt, 10 kilós kiszerelésben 700 dináros 
áron, tavaly ilyenkor ugyanez 350 dinárba került.

Téli gumik a vásárban
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Vezetéstechnikai foglalkozás
A községi közlekedésbiztonsági tanács a múlt héten vezetéstechnikai 

foglalkozást szervezett a község ötödik osztályos diákjai számára a Petar 
Kočić Általános Iskolában. Majoros Izabella a közlekedésbiztonsági ta-
nács tagja lapunknak elmondta, hogy miért tartották fontosnak megtartani 
ezeket a foglalkozásokat. 

– Az esemény a Szerb Köztársaság Közlekedésbiztonsági Ügynöksé-
gének támogatásával valósult meg. Az önkormányzat számára rendkí-
vül fontos a gyerekek biztonsága. A község általános iskoláinak ötödik 
osztályos diákjai vettek részt a programban. Ez  a korosztály már önálló 
résztvevője a közlekedésnek. Közülük többen hosszabb távot tesznek meg 
az iskoláig vezető úton. Nem ritkán nagyobb csoportokban, kerékpárral 
járnak iskolába. Az országos kimutatás is a biztonságos közlekedésre inti 
a lakosságot. A balesetek zömében ugyanis a kerékpárosok és a gyalo-
gosok az érintettek. A most megtartott foglalkozásoknak elsősorban a 
megelőzés a céljuk: ha a gyerekek ismerik a közlekedési szabályokat, és 
eléggé körültekintőek, akkor valószínűleg kevesebb veszély leselkedik 
majd rájuk. Ezúttal két aktivitást szerveztünk. 

Az elméleti oktatás során a forgalmi jelzőtáblák jelentését és az előny-
szabályt sajátították el a gyerekek, valamint a kerékpárral való közlekedés-
hez fűződő tudnivalókra is felhívtuk a figyelmüket. Ezt követően az iskola 
udvarában felállított poligonon helyzetgyakorlatokat végeztünk, ahol meg-
tanulták alkalmazni a hallottakat. Meggyőződésem, hogy a gyerekeknek 
hasznára vált mindaz, amit hallottak, és hogy ezentúl még körültekintőbben 
közlekednek – mondta a közlekedésbiztonsági tanács tagja. 

T. D.

Vízi ismeretek megszerzése
Magyar Dániel a cserkészek programjairól 
Aktívan töltötték az október utolsó hétvégéjét a temerini cserkészek. 

Magyar Dániel, a Dél-bácskai Szerémségi Cserkészkörzet elnöke szá-
molt be lapunknak arról, hogy milyen programokon vettek részt a cser-
készek.

– A Dél-bácskai Szerémségi Cserkészkörzet és a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség evezési képzést szervezett a jelzett időben a cserkész-
vezetők számára. A képzés pénteken kezdődött és vasárnap ért véget. A 
résztvevők Kokrehel József, vízi segédtiszt irányításával sajátították el a 
tudnivalókat. A fiatalok a kenuk irányításának  alapjaival ismerkedhettek 
meg. Elsődleges célunk, hogy a képzést megismételve minél több cser-
készt képezzünk ki a vízi eszközök irányítására. Ez azért is fontos, mert 

lehetővé tenné a jövőben a vízi programok megtartását is a cserkészek 
számára. A résztvevők a Holt-Tisza partján tanulták meg a biztonságos 
vízre szállást és az indiáncsónakok irányításának módszerét, valamint 
azt, hogy hogyan teremthető meg az összhang a csónakban ülő evezők 
között. A képzésen hat tizennyolc éven felüli fiú vett részt. Remélhetőleg 
tavaszra sikerül újabb hasonló jellegű képzést szerveznünk, amikor már 
a lányok számára is megfelelő lesz az időjárás a programhoz. A három 
napos képzés ideje alatt az evezési technikákhoz fűződő tudnivalók elsa-
játítása mellett különböző játékokat is szerveztünk a résztvevők számára, 
amelyekhez a kellékeket Rózsa Antonetta biztosította. 

A képzés a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. Még egy 
eseményen vettek részt a temerini cserkészek. Harmincnyolcan utaztak 
el Muzslyára, az ottani cserkészcsapat meghívásának tettek eleget. A dél-
utáni programon kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, il-
letve különböző cserkész játékokat szerveztek a számukra, amelyek által 
megismerkedhettek a vendéglátókkal és a többi vendéggel. A temerini 
cserkészek a hazafelé tartó úton megtekintették a nagybecskereki Piarista 
Gimnáziumot és a Szent István templomot, ahonnan 1910-ben útjára indult 
a cserkészmozgalom. Fontosnak tartjuk, hogy a fiataljaink tudják azt, hogy 
honnan indult a cserkészmozgalom. Az ottani plébános atya jóvoltából a 
cserkészek betekintést nyerhettek a székesegyház működésébe, és számos 
kérdésre választ kaphattak – mondta Magyar Dániel. 

T. D.

A kenuk irányításával ismerkedtek meg

BORTÚRA SZEKSZÁRDRA
November 20-án • Szekszárdi túravezetés 

• Bormúzeumi látogatás • Pincelátogatás 

előadással a borokról, technológiákról és

BORKÓSTOLÓ
Részvételi díj: 40 euró értékben 

Érdeklődni: Gyurik Attilánál 
a 062/747-655-ös telefonszámon 

Facebook: Udruženje ljubitelja putovanja Abeona
Védettségi igazolás nem szükséges

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

A miserendet és az egyházközségi híreket 
a 11. oldalon olvashatják 

Savanović fóliakertészetben
földlabdás fenyőfa, mikulásvirág, 
nagy választékban örökzöldek, 
sziklakerti növények, behozatali orchidea, árvácska.  
A szokásos kínálatban: szobanövények 
(Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz stb.).

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 273 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

A
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Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 6.)

Közel a faluhoz
163. Fehér Mihály, Vida András, majd 

Ökrész Sándor tanyája. – „Fehér ügyvéd kis 
tanyája”-ként ismert szállás előbb Vida András 
(lásd még 123. sz. tanya) tulajdonába került, 
majd tőle 1969-ben a körülötte levő 4 hold föld-
del együtt a túllabarai határrészben gazdálkodó 
Ökrész Sándor (sz. 1913. ) vásárolta meg. 

Noha a tanyaudvar szegényes volt, nem álltak 
rajta gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen épületek, 
igen közel feküdt a kövesúthoz és a faluhoz. 
Ökrészék a Tullabarán elbontott szállás épület-
anyagából istállót és ólakat építettek, amelyek 
nemsokára megteltek jószággal. A korosodó 
feleség nem tejtermékeket értékesített az újvi-
déki piacon, hanem már a tejet eladta Kurczinák 
fölvásárlónak. 

Ökrészék idős korukig, 1990-ig laktak kint 
a szálláson. A faluba költözésüket követően a 
lakóépület örökre megüresedett. Fiuk, Sándor 
a faluban alapozta meg a gazdaságát a tanyára 
már nem tartott igényt.    A lakóépület még meg-
van, de már nem lakható.

Adatközlő: Ökrész Sándor, sz. 1949.
164. Kihúth istván szőlőskunyhója, 

majd Szmolenicki Mihály tanyája. – A jó-
kora szőlőskert és gyümölcsös rajta egy szoba-
konyhás épülettel valamikor Kihút István tulaj-
dona volt, de mindenki a tulajdonos feleségéről, 
a Csillag vendéglőt üzemeltető Franci néniről 
„Csillagos Franci néni” szőlősének hívta. A kert-
jében díszlő szőlőtőkén nagyon silány szőlő te-
remhetett, mert akkoriban az a hír járta, hogy a 
hajnali órákban részegen betért legények minél 
többet ittak ennek megerjedt levéből, annál jó-
zanabbak lettek.

Góbor László, a szomszéd tanya lakója így 
emlékszik vissza gyerekkorára: „Egy nyáron ci-
gányzenészek lakták a tanyát. Valószínű, hogy 
a Franci néni kocsmájában bazseválhattak. A 
tanyaépület előtt a banda tagjai muzsikálás 
közben összeverekedtek. Szálltak a hangsze-
rek minden irányba. Mi gyerekek közelre lo-
póztunk, hogy a nagy zűrzavarba valamilyen 
hangszert szerezzünk, de amikor megláttuk, 
hogy a szőlőtőkék mellől egymás ellen szedik 
ki a szőlőtacskákat, oszt azzal verik egymást, 
kereket oldottunk.”

A Kihúték által áruba bocsátott ingatlant 
1983-ban Szmolenicki Mihály vásárolta meg. 
A tanyaudvar 2002-től terményfölvásárló helyül 
is szolgál. A Temerin Földműves Szövetkezet 
a tanyaudvarban épített silóba vásárolja föl a 
termelőktől a szemes kukoricát és a szóját. A 
felújított lakóépületet Szmolenickiék időnként 
lakják.  

Adatközlők: Ökrész Sándor,  sz. 1949, Góbor 
László, sz. 1950, Szmolenicki Zsolt, sz. 1979.              

165. Fehér Károly tanyája. –  A vert falú 

tanyát, melyet hat hold föld vett körül Fehér Kár-
oly építette az 1950-es évek elején. Mikor már a 
birtoka kertészeti céloknak szűknek bizonyult, 
fiát, Károly magára hagyta, ő pedig a kövesút 
keleti oldalán megvásárolt Katona tanyán (15. 
sz. tanya) folytatta a kertészkedést. 1982-ben 
a mindössze 37 éves ifj. Károly tragikus halála 
után a tanya lakatlanná vált. Két fia a faluban 
élt, a szállásra már nem tartottak igényt. Ma az 
egykori tanyaépület a hajtásokkal benőtt tanya-
udvaron romokban áll. 

Adatközlő: Lukácsné Fehér Rozália, sz. 
1949.

166. Kohanecz istván tanyája. – A mai 
Kohanecz tanya helyén valamikor csőszkunyhó 
állt, körülötte jókora szőlővel. A Kutyalukban 
lakó tulajdonos, Kohanecz István (sz. 1921.) 
1947-ben a viskó helyére egy szoba-konyhás 
tanyát épített, hogy egy évre rá odahozhassa jö-
vendőbelijét, Gero Juliannát.

A fiatal házaspár csupán az épületet körülve-
vő öt hold földön gazdálkodott, beleértve a bir-
tokának kőút felőli homokos részét is. Jószágot 
csak saját részükre neveltek, fő bevételi forrá-
suk az eladott homok volt. A „homokparton”, 
ahogyan a helyet nevezték, homokot bányásztak, 
István mindig tartott és egy rakodómunkást is. Az 
erőt próbáló munkát legtovább Csernyák István 
végezte. Az istállóba bekötött 1-2 ló pedig főként 
a homok fuvarozására szolgált.

Az 1960-as években, mikor már építkezé-
si célokra a dunai homok volt a kelendőbb, 
Kohaneczék áttértek a kertészkedésre. Kezdetben 

ömlesztéssel, vagy ahogy mondták, árasztással 
locsoltak. A partról engedték le a vizet a növé-
nyek között kimélyített folyókákba. Később áttér-
tek a korszerűbb, szórófejes locsolásra. Előbb a 
melegágy is kezdetleges volt, úgynevezett „borí-
tós”, amikor is üveges ablakkereteket helyeztek 
a palánták fölé, csak jóval később jött divatba a 
műanyag fóliás sátor.

1979-ben mindkét családfő elhunyt. Három 
gyermekük közül Magdolna férjhez ment, Béla a 
faluban élt, a tanya pedig az idősebb fiúra, István-
ra maradt – ahogyan mondani szokás.

István feleségével, Varga Ilonával 1999-ig 

folytatta a kertészkedést. Kombival szállították 
a portékát a környékbeli piacokra. Egy időben 
2-3 holdon paprikát is termesztettek, de az or-
szágot ért bombázás teljesen ellehetetlenítette a 
konyhakereti növények termesztését. Vetőmag 
és műanyag sátor hiányában kénytelenek voltak 
felszámolni a vállalkozást. Ezt követően csak a 
saját és az árendált föld terméséből tartották el 
a családot. Jószágot is csak saját részükre ne-
veltek.

2020-ban István halála után a gyermekei 
a faluba költöztek, kivéve a feleséget, Ilonát, 
aki továbbra is a tanyán él. Érdekességként 
említem meg, hogy a ma is kitűnő állapotban 
levő szállást 13 kutya őrzi, ebből 10 kuvasz 
és 3 tacskó.

„Soha sem volt könnyű a tanyai élet. 
Férjem sokszor mesélte, hogy az volt neki 
a legborzasztóbb, amikor iskolás korában 
térdig érő hóban holtfáradtan megérkezett 
az iskolába, a tornaórára, a tanár meg még 
arra kényszerítette, hogy tornázzon. Én is a 
tanyán születtem, Túllabarán, a tanyán is 
nőttem fel, soha nem szerettem a faluban, 
nem is tudnám megszokni. Csak itt találom 
föl magam.”  

Adatközlő: Kohaneczné Varga Ilona, sz. 
1961.

 „…A héten háromszor is jártam 
Kohanecz Pistánál. Szerdán megbeszéltük 
a Nagypartban talált kút kiásását. Pénteken 
jó fél nap ástunk, de nem tudtunk egész a 
fenekére kerülni a körülötte levő magas, 
beszakadással fenyegető part miatt, no meg 
el is untuk. Gondoltuk, egy ősi magyar kút-
ról van szó, ugyanis az 1300-as templom 
helyétől nem messze van. Nézetem szerint 
azonban a téglák nagyon is szabályos, szép 
sima kúttéglák. Meg a fenékkezdéshez közel 

fenyődeszkát találtunk, ami nézetem szerint 
nem lehet több száz-kétszáz évesnél, habár 
jól meg van szenesedve, korhadva. Tehát 
nem hiszem, hogy Árpád-házi korabeli kút 
lett volna.

Pistával olyan igazi nagy beszélgeté-
seket nem bonyolítottunk le. Lassan itt is 
megeszi az idő a bensőséges barátságot. 
Hiába, az idő múlik, minden a távolságba 
veszik!...”(Petró József naplójának 1972. no-
vember 5-ei bejegyzése.)

A tárgyalt tanyák elhelyezkedése az óbecsei út bal oldalán

(Folytatjuk)
Á. I.
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APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó olcsón három kaucs, 
egy tüzelős kályha, asztalok, 
székek és egy szekrénysor. 
Telefon: 063/19-16-164.
• Eladó építkezési telek a Vásár-
téren, ára 13 ezer euró. Telefon: 
064/40-55-431.
• Malacok eladók. Telefon: 
385-79-02.
• Eladó Ford Fiesta, 2022 szep-

temberéig bejegyezve. Ugyanott 
birs-, körte- és barackpálinka el-
adó. Telefon: 062/102-68-12.
• Háromszáz literes mélyhű-
tőláda eladó. Telefonszám: 
841-328.
• Új ház eladó Temerinben a 
Népfront utca 197-ben, nagy te-
rasszal, 200 négyzetméter lakó-
épület, 680 négyzetméter telek, 
legalizált, ára 63 ezer euró. Te-
lefon: 064/40-55-431. 

• Kapuk és kerítések szaksze-
rű festését vállalom. Telefon-
szám.: 069/40-74-944.
• Telket keresek megvételre. 
Telefon: 064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, vala-
mint eladó T-12-es motorkerék-
pár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongy-
pokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elekt-
romos rokkantkocsi.

Telefonszám: 840-439.
• Régi motorbicikliket vennék, 
pl. Tomos, Puch, Pony Exp-
ress, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 

MEGEMLÉKEZÉS

IVÁN Péter 
(1940–2021)

IVÁNNÉ VIDA Marcella 
(1942–2013)

Szomorú hat hete és 8 éve, hogy nincsenek közöttünk, 
akiket a legjobban szerettünk

S ti, kik elmentetek, örökké velünk lesztek, 
mert szívünk zegzugaiban soha el nem vesztek. 
Álmainkban jöttök, mi boldog könnyek közt ébredünk, 
mert tudjuk, ti mindig itt vagytok és lesztek velünk.

Szeretett gyermekeitek családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk 

drága édesapánk, tatánk és apósunk

IVÁN Péter 
(1940–2021)

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, 
lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. 
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, 
ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád!

Fájó szívvel emlékezik rád gyászoló családod

albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

MAGYAR Imrétől 
(1928–2021)

Elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél 
és akiket szerettél.
Mindig közel vagy, 
és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, 
mennyire hiányzol. 
Minden szál virág, amit 
a sírodra teszünk, 
elmondja, mennyire 
hiányzol nekünk.

Szerető lányod, 
Ildikó és párja
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett édesanyámtól és 
nagymamámtól

özv. BAKOS 
RESZLER Teréztől 

(1944–2021)

Te a jóságodat két 
marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak 
és rossznak. 
Mindig egy célod volt, 
a családért élni, ezt a halál 
tudta csak széttépni.

Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt 
hiába keresni. 
Téged várni, ki nem jön 
többé, szeretni fogunk 
mindörökké.

Emléked őrzi 
szerető fiad, Tibor 

és unokád, Erika

VÉGSŐ BÚCSÚ

ÁDÁM Ilona 
(1925-2021)

Múltba visszanézve 
valami fáj, valakit 
keresünk, aki nincs már. 
A temető csendje 
ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma 
örökre megmarad.

Emléked őrzi lányod, 
Ilonka és vejed, Dragiša

Köszönetnyilvánítás
Fájjó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak, munkatársak-
nak és ismerősöknek, akik 
szerettünket

ÁDÁM Ilonát 
(1925-2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú-és virágadományok-
kal, vigasztaló szavakakkal 
enyhíteni igyekeztek mély 
fájdalmunkat. 

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

PETRO Mária 
(1927–2012)

Szomorú 9 éve, 
hogy elvesztettük 
szerető édesanyánkat. 
Soha nem feledjük jóságos 
nemes lelkű szívedet, 
ami értünk dobogott.

Bánatos szerető fiaid, 
akik örökké gyászolnak: 

Zoltán és József

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. ÁDÁM FARAGó Ilona 
(1925–2021. 10. 27.)

özv. BAKOS 
RESZLER Teréz 

(1944–2021. 10. 27.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. CSOMOR 
ZAVARKó Mária 

(1939-2021. 10. 30.)

temerini lakosról.

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett nagymamánktól

TóTH (HORVÁTH) 
Katalintól 

(1942–2021)

„Mit lelkem eddig 
féltve sejtett, előttem áll 
a nagy titok, ha csak 
az halt meg, ami nem lett, 
s az él örökké, ami volt.

És nem tudom, 
mi fáj majd jobban: 
Mi itt örökre elveszett, 
vagy ami él a múltban, 
s onnan kivenni 
többé nem lehet?”

(Vajda János)

Emléked őrzi unokád, 
Sarolta családjával

Egyházközségi hírek
A hirdetőtáblákon megtalálható a novemberi plébániai 
hittan beosztása. Ezen a héten november 5-én, pénteken 
várjuk a 2. osztályosokat plébániai hittanra. A II. a osz-
tályt 14 órára, a II. b osztályt 15 órára, a II. c osztályt 16 
órára a Telepre várjuk szeretettel.

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKó Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
barátoknak, utcabeliek-
nek, munkatársaknak és 
ismerősöknek, akik drága 
szerettünket

özv. BAKOS 
RESZLER Terézt 

(1944–2021)

elkísérték utolsó útjára, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
igyekeztek enyhíteni fájdal-
munkon.
Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak, munkatársak-
nak és ismerősöknek, akik 
szerettünket

MAGYAR Imrét 
(1928–2021)

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

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
25 éve nem vagy velünk

VARGÁNÉ BÚZA Teréz 
(1928–1996)

Harmatos virágból 
kötöm a csokrom, 
szívem szeretetével 
szépen körbefonom. 
Gondolatban mindent 
megköszönök neked, 
s közben elképzelem 
ölelésed..
...Édesanya nyugszik itt 
a temetőben, óvatosan, 
csendben elhelyezem 
csokrom, előtte gyengéden 
rálehelem csókom.

Szerető lányod, 
Ili és családja

Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

PATARICA (FEKETE) Katalin 
(1960–2021) 

FELTÁMADUNK

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól 

és dédimtől

MAGYAR Imrétől 
(1928–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él!

Unokáid, Anita 
és Anna párjaikkal 

és dédunokád, Zalán
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Miserend
5-én, pénteken, Szent Imre herceg ünnepe, 
elsőpéntek a Telepen 8 ó.: Egy szándékra; a 
plébániatemplomban 18 ó.: †Faragó Fran-
ciska, Mester Pál, elh. nagyszülőkért és hoz-
zátartozókért.
6-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán el-
hunytakért.
7-én, Évközi 32. vasárnap a Telepen 7 
órakor: †Sörös József és Rozália; a plébá-

niatemplomban 8:30-kor: †Faragó Tibor; 
10 órakor: Népért.
8-án, hétfőn, 8 ó.: Egy szándékra.
9-én, kedden, Egy beteg felgyógyulásáért.
10-én, szerdán 8 ó: Egy család gyermek-
áldásáért.
11-én, csütörtökön, 18 ó.: Két élő családért;  
a szentmise után egy órás szentségimádás.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

PÁPISTA Imre 
(1941–2020)

Egy váratlan percben 
életed véget ért. 
Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél. 
De az élet csendben 
megy tovább, a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Emlékét megőrzi felesége, 
lánya és két unokája

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzik tőled 

húgod és sógorod

BAKOSNÉ 
RESZLER Terézia 

(1944–2021)

Örök álom zárta le 
szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

Emléked szívünkbe zártuk.

Szerető húgod, Rózsika 
és sógorod, Józsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvértől

MAGYAR Imrétől 
(1928–2021)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már. 
Valakire várni, aki 
nem jön többé, 
valakire emlékezni 
örökkön örökké.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emléked örökké őrzi 
testvéred, Katalin

Plébánia: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

édesanyámtól és anyósomtól

TóTH (HORVÁTH) 
Katalintól 

(1942–2021)

Csendesen alszik, 
megpihent végleg.

Angyalok bölcsője 
ringatja már.

Nem jöhet vissza, 
hiába hívjuk, emléke 
szívünkben otthont talál.

Nyugodjál békében!

Gyászoló fiad, Dénes, 
és menyed, Rózsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, nagy-
mamámtól és anyósomtól

TóTHNÉ 
HORVÁTH Katalintól 

(1942–2021)

Egyszerű ember volt ő, 
de szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett. 
Nemrég még ott ültél 
asztalunk mellett, 
most a kék égen 
vagy elsuhanó felleg.

Mennyire hiányzol, 
soha nem fogod megtudni, 
ami nekünk fáj, 
soha nem fog elmúlni. 
Hiába takar a sírhalom 
és borul rád a temető 
csendje, te akkor is 
élni fogsz örökké, 
velünk, a szívünkben.

Emléked őrzi lányod, 
vejed és unokád, Sandra

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszö-
netet a rokonoknak, ismerő-
söknek, szomszédoknak és 
minden végtiszteletadónak, 
akik szerettünk

 TóTHNÉ 
HORVÁTH Katalin 

(1942–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért és a vigasztaló sza-
vakért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, 

hogy nincs közöttünk

IVÁN Péter 
(1940–2021)

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de az emlékezet 
a sírig elkísér.

Szeretettel emlékezik rád 
a Varga család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett nagymamánktól

TóTH (HORVÁTH) 
Katalintól 

(1942–2021)

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!

Szerető unokád, Ági, 
unokavejed, Laci 

és dédunokád, Dominik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól 

és apósomtól

MAGYAR Imrétől 
(1928–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Öleljen át a csend 
és a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett!

Unokád, Attila 
és menyed, Éva

VÉGSŐ BÚCSÚ

ÁDÁM Ilona 
(1925-2021)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég,
fejünk felett felhős, 
szomorú az ég.

Ezernyi emlék, mely
lelkünkben él, fáj a szívünk, 
hogy örökre elmentél. 

Emléked őrzik unokáid: 
Emil, Robi, Éva és Csilla 

családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

ÁDÁM Ilona 
(1925-2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.
Legyen nyugodt
és békés örök álmod!

Búcsúzik tőled fiad, 
István és menyed, Magdi
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–VETERNIK 1:0 (1:0)
Új listavezetője van a Vajdasági 

liga déli csoportjának, ez pedig nem 
más, mint a Sloga. A temeriniek az 
elmúlt hétvégén győzelmet arattak a 
12. fordulóban, miközben az előt-
tük levő két csapat, a Novi Sad és a 
Donji Srem kikapott, s ennek kö-
szönhetően megelőzték az újvidéki 
és a pećinci együttest is.

A Sloga az Újvidéki liga elő-
ző idényének az első helyezettjét, 
a Veterniket múlta felül szombaton 
Papović 42. percben szerzett gól-
jával. A hazaiaknak szerencséjük 
is volt bőven, mivel a veternikiek a 
hajrában nem értékesítettek egy ti-
zenegyest, illetve több gólhelyzetet 
kihagytak.

A Sloga sorozatban az ötödik 
diadalát ünnepelhette, és ha vasár-
nap délelőtt legyőzi Újvidéken az 
Indekset, akkor biztosan első ma-
rad a táblázaton. Az őszi idényből 
még három forduló van hátra.

BUDUĆNOST (Salaš 
Noćajski)–MLADOST 3:0 (1:0)

A járekiak a 12. fordulóban a 
nyolcadik vereségüket szenvedték 
el, ami után lecsúsztak a táblázat 
utolsó előtti, 15. helyére. A Mladost 
szombat délután 1 órakor a pirosi 
Jedinstvóval mérkőzik hazai közön-
ség előtt.

Újvidéki liga

TSK–CRVENA ZVEZDA 
(Újvidék) 3:0 (1:0)

Már a találkozó elején világos-
sá vált, hogy az újvidékiek, akik az 
előző idényben eggyel magasabb 
rangfokozatban szerepeltek, a vé-
dekezésre fektetik a hangsúlyt és el-
lentámadásokból próbálják meg ve-
szélyeztetni a temerinieket. Az első 
félidőben a hazaiak számos helyze-
tet kidolgoztak, de csak egy alkalom-
mal vették be a kaput. Đanković a ti-
zenhatos vonaláról vette célba a bal 
felső sarkot, lövését azonban bra-
vúrral védte a kapus. Paska jobb ol-
dali lapos beadása után Brežnjak lőtt 
közelről mellé. A 39. percben Paska 
becsapta az egyik védőjátékost, be-
tört a tizenhatosba, majd a rövid alsó 

sarokba küldte a labdát, megszerez-
ve a vezetést. Vojvodićnak a 41. perc-
ben kellett először hárítania, ami-
kor egy szabadrúgás után szögletre 
mentett. Paska megszerezhette vol-
na második gólját is, de mintegy 25 
méteres bivalyerős lövése a felső lé-
cet találta el.

Nem sokkal a szünetet követő-
en a vendéglátók további két talá-
latot értek el. Đanković lesgyanús 
helyzetből befutott az újvidéki védők 
mögé és a hálóba lőtt, majd Bukvić 
is feliratkozott a góllövők listájára. 
A hátralevő 30 percben visszaesett 
a tempó, és ugyan kisebb lehetősé-
gek adódtak mind a két oldalon, az 
eredmény már nem változott. A ta-
lálkozó sportszerű volt, és meg kell 
említeni, hogy a hölgy játékvezető Új-
vidékről remekül bíráskodott.

A 12. fordulóban nemcsak a 
TSK, hanem az előtte levő három 
csapat is begyűjtötte a bajnoki pon-
tokat, így nem változott közöttük a 
különbség. Az éllovas Šajkašnak 32, 
a Tatrának és a Slavijának egyaránt 
30, a negyedik temerinieknek 26 
pontjuk van. A TSK-ra nehéz mér-
kőzés vár szombaton 13 óra 30 
perces kezdettel Újvidéken a Slavija 
ellen. Ezt követően, az utolsó előt-
ti fordulóban a Bačka lesz az el-
lenfél Sajkásgyörgyén (Đurđevo), 
majd az őszi idény utolsó meccsén 
a tiszakálmánfalvi (Budiszava) Di-
namó érkezik Temerinbe.

TSK: Vojvodić, Brezsnyák, 
Stričević, Šmit, Z. Vlaisavljević, 
Trišić (Pantoš), Paska, Bukvić (I. 
Vlaisavljević), Prolić, Đanković 
(Klaić), Jušković (Nikolić).

Újvidéki városi liga

HAJDUK (Gardinovci) 
SIRIG 0:3

A Sirig továbbra is első a táb-
lázaton, és mivel a második helye-
zett Susek kikapott Bánostoron a 
Proletertől, a szőregiek immár há-
rom pont különbséggel vezetnek a 
tábázaton.

ASZTALITENISZ
Remekül szerepeltek asztalite-

niszezőink a Szuperliga idei máso-
dik tornáján, amelyet Belcsényben 
szerveztek meg. Együttesünk október 
elején az első tornán mind a négy ta-
lálkozóját elveszítette, ezúttal viszont 
három győzelem és egy vereség volt 

a mérlege, így az összesítésben há-
rom győzelemmel és öt vereséggel 
a táblázat középmezőnyében fog-
lal helyet.

Csapatunk szombaton előbb 
4:0-ra legyőzte a gyengébb 
nagybecskereki együttest, a Stenest, 
majd hatalmas csatát vívott az erő-
sebb nagybecskereki csapattal, a 
Banattal, amely tavaly bajnoki dön-
tőt játszott. Mindössze egy pont hi-
ányzott ahhoz, hogy a temeriniek 
meglepetést okozzanak, hiszen Pető 
Zoltánnak két mérkőzéslabdája volt 
Marko Petkov ellen. Ha kihasznál-
ja az egyiket, akkor a Temerin 4:2-
re nyer, így viszont 3:3-ra alakult 
az állás, majd a párost a bánátiak 
nyerték meg.

A két vasárnapi mérkőzés nem 
ígérkezett könnyűnek, csapatunk 
összes tagja azonban remek napot 
fogott ki, hiszen a niši, majd a sza-
badkai ellenfélnél is jobbnak bizo-
nyultak.

– Rosszul kezdtük a szezont, de 
a mostani eredményekkel javítot-
tunk a mérlegen. Az előző tornán 
nem játszott a magyarországi ide-
genlégiós, Vitsek Iván, aki ezúttal 
asztalhoz állt és nagy segítsége volt a 
csapatnak. Hozzá hasonlóan Denis 
Čonić is remekül pingpongozott. Én 
azzal is elégedett lettem volna, ha 
két mérkőzést megnyerünk. A há-
rom győzelem ennél sokkal jobb, 
és tényleg nem sok hiányzott ah-
hoz, hogy a Banatot is megverjük. 
Mindent összegezve, jó hétvégén va-
gyunk túl – mondta Pető Zoltán.

Az utolsó, harmadik tornát de-
cember első hétvégéjén rendezik 
Óbecsén. A tavaszi idényt hagyomá-
nyosan, oda-visszavágós alapon bo-
nyolítják le.

TEMERIN FEROCOOP–
STENES (Nagybecskerek) 4:0

Eredmények: Čonić–Radović 
3:2, Vitsek–Borčić 3:2, Pető–
Radulović 3:1, Vitsek–Radović 
3:0.
TEMERIN FEROCOOP–BANAT 

(Nagybecskerek) 3:4
Eredmények: Čonić–

Majstorović 3:0, Vitsek–Petkov 
1:3, Pető–Popović 1:3, Vitsek–
Majstorović 3:1, Čonić–Popović 
3:2, Pető–Petkov 2:3, Vitsek,Pető–
Majstorović,Petkov 1:3. 

TEMERIN FEROCOOP–
ŽELEZNIČAR (Niš) 4:2

Eredmények: Čonić–Kodjabašev 
0:3, Vitsek–Petrović 3:0, Pető–
Popov 1:3, Vitsek–Kodjabašev 3:2, 
Čonić–Popov 3:1, Pető–Petrović 
3:0.

TEMERIN FEROCOOP–
SPARTACUS (Szabadka) 4:0

Eredmények: Pető–Kostadinović 
3:0, Čonić–Bakić 3:2, Vitsek–
Hristonov 3:2, Pető–Bognár 3:2.

Második liga, 
északi csoport – férfiak
A második csapat vereséget 

szenvedett a második és a harma-
dik fordulóban is.

TEMERIN FEROCOOP II–
MILENIJUM (Versec) 1:4
Eredmények: Nagyidai Z.–

Vezmar 0:3, Varga D.–Đan 1:3, 
Puhača–Đorđev 3:0, Puhača,Varga–
Vezmar,Đan 1:3, Nagyidai–Đan 
0:3.

ŽAK (Zombor)–TEMERIN 
FEROCOOP II. 4:1

Eredmények: Glavaški–
Varga D. 3:2, Vujević–M. Puhača 
0:3, Loboda–Nagyidai Z. 3:2, 
Glavaški,Loboda–Puhača,Nagyidai 
3:0, Glavaški–Puhača 3:0

Női csapatunk 4:0-ra kikapott 
idegenben a Magyarkanizsától a 
második liga északi csoportjának 
harmadik fordulójában.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági 

csoport

TEMERIN–PROLETER 
(Nagybecskerek) 29:16 (14:5)

A mérkőzésről sok mindent el-
árul az adat, hogy a nagybecskereki 
vendégek mindössze öt gólt szerez-
tek az első félidőben. A temerini lá-
nyok négy győzelemmel és egy dön-
tetlennel a táblázat élmezőnyében 
vannak.

Első férfi liga – Vajdasági 
csoport

MLADOST TSK–
HERCEGOVAC (Gajdobra) 

27:34 (12:19)
Az éllovas magabiztosan legyőz-

te a járeki csapatot a hetedik for-
dulóban. T. N. T.


