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Még Mindig neM késő,
Vegye fel a Védőoltást! 

Regisztráljon az 
euprava.gov.rs oldalon,

vagy hívja a 0800 222 334-es 
telefonszámot!

Most, hogy elkezdték a korhadt, elöregedett fák ritkítását, üres és sivár lát-
ványt nyújt a park környéke. a fontana kerthelyiségben található szaletli 
(kerti lugas) is a korhadt fák által szenvedett sérülést. kupolájára rádőlt két 
fa. Remélhetőleg a felújítás újjávarázsolja a temerini kastélykertet.

Medvecki S.

Többen oltakoznak
Covid-helyzet

a védettségi igazolványok bevezetése óta mint-
egy 70 százalékkal növekedett a koronavírus elleni 
védőoltást felvevők száma, egy nap alatt pedig rekord-
számú, 40 ezer oltást adtak be szerbiában – mondta 
Mihailo Jovanović, az eUprava igazgatója.

a szigorítás bevezetését követő napokban az első 
oltások száma 70 százalékkal, a harmadik adagot fel-
vevők száma pedig 30 százalékkal ugrott meg. Múlt 
hétfőn több hónapos rekord dőlt meg,  egyetlen nap 
alatt összesen 40 ezer oltást adtak be az országban. 
ez azt mutatja, hogy az új rendelkezések eredménye-
sek az oltási hajlandóság növelése terén – mondta 
Jovanović a Prva televíziónak.

szerbiában az elmúlt 24 órában (kedd) 20.428 tesz-
tet végeztek és 5103 fertőzöttet azonosítottak, ami 
755-tel több, mint egy nappal korábban, amikor 4348 
esetet jegyeztek. kórházi kezelésre 6657 koronavíru-
sos beteg szorul, 277-en vannak lélegeztetőgépen.

a hétfői jelentés óta hivatalosan 62 személy hunyt 
el a Covid-19 szövődményei miatt, míg előző nap 67 
halálesetet okozott a vírus.

a járvány kitörése óta az országban 1.192.476 
fertőzöttet azonosítottak, a koronavírus miatt 10.534 
személy hunyt el.

kiviszüret a tóparti tanyán. Riportunk az 5. oldalon.

Kivi a bácskai szállásról

Az elvégzett munkáról 
Mladen Zec polgármester nyilatkozatából

Mladen Zec polgármester a közelmúltban a Naše Novine újságíróinak nyilatko-
zott a 2021-es évben megvalósított tevékenységekről, a tervekről és a polgárokat érintő 
nehézségekről.

– Az idén sok mindent sikerült megvalósítanunk. Jelenleg a járdák felújítása 
történik a községben, erre a célra 20 millió dinárt különítettünk el a községi költ-
ségvetésből. Megkezdtük az utak javítását is, amelyre 5 millió dinárt fordítunk. Jövőre 
további útjavításokat tervezünk, amelyek keretében új burkolatok kerülnek azon utcák 
utaira is, amelyek még nem rendelkeznek koptatóréteggel. 
Tizennégy autóbuszállomás felújítása van folyamatban, 
valamint befejeződött a járeki helyi közösség épületének 
külső felújítása is. Mindemellett befejeződött a szőregi mű-
velődési otthon felújításának első szakaszára vonatkozó 
közbeszerzési pályázat is – számolt be a községi elnök, aki 
a hosszú évek óta számottevő gonddal járó csatornaháló-
zat építéséről is beszélt. 

– A szennyvízhálózat már évek óta nagy gond a község 
számára. A környezetvédelmi minisztérium együttműködé-
sével készül a szennyvíztisztító, amelynek üzembe helyezése 
2022-re várható. Ez az első lépés, amit meg kell tennünk 
ahhoz, hogy lehetővé tegyük a polgárok számára a hálózat-
ra való csatlakozást. Jelentős befektetésről van szó, amely 
várhatóan két éves időszakot ölel majd fel. 

folytatása a 2. oldalon

Megért a felújításra
a park
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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

folytatás az 1. oldalról
Időközben a csatornahálózatot is szeretnénk kibővíteni az egész 

község területére. A befektetés 60 százalékát a minisztérium bocsátja 
rendelkezésre, ami nagyon nagy jelentőségű, mert jelenleg önerőből 
a kiadásoknak mindössze 18 százalékát fedezhetjük – mondta a pol-
gármester.

Kitért a nagy port kavart sertésfarm ügyére is. – A sertésfarm körül 
olyan gondok adódtak, amelyek évek óta megnehezítették a polgáraink 
mindennapjait. Tanúi lehettünk annak, hogy az érintettek különböző 
tüntetések és felszólalások alkalmával adtak hangot elégedetlenségük-
nek. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az említett épület áthelyezésre 
kerüljön, de ez nem könnyű feladat. A farm a hatvanas években épült, 
és minden szükséges engedéllyel rendelkezik. A lakóövezet azonban az 
évek folyamán mind közelebb került az említett épülethez. Az onnan ter-
jedő bűz valóban elviselhetetlen. Hitelt érdemlő ígéretet kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy december 20-ig a sertésfarm elköltözik mostani te-
lephelyéről, ami nagy előrelépés – hangsúlyozta.

A továbbiakban kitért a 2022–2024-es időszakra vonatkozó költ-
ségvetési terv alakulására.

– A község lehetővé tette a polgárok számára, hogy kérdőíveken je-
lezzék kívánalmaikat, elképzeléseiket a községi költségvetés alakításával 
kapcsolatban – emelte ki.

A járványhelyzet alakulására kitérve elmondta, hogy eddig 10 ezren 
vették fel a védőoltás mindkét dózisát, és két és fél ezren már a harmadik 
dózist is megkapták. A védőoltással rendelkező polgárok száma a község 
lakosságának harmadát teszi ki, azaz a felnőtt lakosság mintegy 50 szá-
zalékát. A járványhelyzet községünkben nem a legfényesebb, de kielégítő 
és semmiben sem tér el a többi községtől. – Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a helyzet alakulását, ahogyan az iskolákból, óvodákból érkező 
jelentéseket is. Felkérem a lakosságot, hogy éljen a védőoltás nyújtotta 
lehetőséggel, hiszen ily módon is megőrizhetjük a magunk és környe-
zetünk egészségét – hangsúlyozta. 

Végezetül az ivóvíz minőségének javításával kapcsolatos teendőkre 
is kitért. – A tartomány 20 millió dinárt bocsátott rendelkezésünkre egy 
vízgyár tervdokumentációjának elkészítésére, az építkezésre további 
eszközöket fogunk igényelni. Az ezzel kapcsolatos munkát szeretnénk 
csatornahálózat építésével párhuzamosan végezni – hangsúlyozta Mladen 
Zec polgármester.

ácsi

Az elvégzett munkáról 
Mladen Zec polgármester nyilatkozatából

Befejeződött a ravatalozó építése
Hat év után elkészült a ravatalozó a nyugati temetőben, amelyet 

ft. szöllősi tibor plébános mindenszentek napján meg is áldott, így 
a hét közepétől már ezt az objektumot használják a temetési szertar-
tások alkalmával. a plébános elmondta, a gyakorlatban mindössze 
annyi lesz a változás, hogy mostantól ott ravatalozzák fel az elhuny-
tat, ott kezdik az imádságot és onnan kísérik örök nyugvóhelyére. két 
ravatalozó helyiségből áll az épület, ugyanis gyakran előfordul, hogy 
két-három elhunytat temetnek egy nap. emellett egy, az egyházi ru-
hák és temetkezési kellékek tárolására alkalmas teret is kialakítottak. 
a plébános üdvözli a létesítmény megépültét, mert mint fogalmazott, 
ezáltal sokkal méltóbb körülmények között kísérhetjük utolsó útjára 
az elhunytat. 

tőle tudtuk meg azt is, hogy a kápolnát jövőre felújítják, és miu-
tán elkészültek vele, évente háromszor miséznek benne. – ez a múlt 
század első felében is így volt, és ezt a rendszert szeretnénk most 
visszaállítani. az épület alapos külső és belső felújítást igényel. az 
előtte levő műanyag tetőkonstrukciót lebontják. látjuk azt, hogy 

rossz állapotban vannak a falak, a tetőszerkezet is javításra szorul. 
Munkálatokkal a kápolna visszakapja eredeti szépségét. a Popovits 
házaspár utódja a hatvanas években adományozta az egyháznak, 
nagyon szép épület, gyönyörű oltárképpel, ami egy bécsi festő 
műve. itt tartották a szentmiséket halottak napján, de szent Márk 
napján is itt volt a búzaszentelési szentmise, hallottuk ft. szöllősi 
tibor plébánostól.

a lakosság körében vegyes érzelmeket váltott ki a ravatalozó 
megépítésének ötlete, de az ezt követő munkálatok menete is. töb-
ben nemtetszésüket fejezték ki a politikai indíttatásúnak vélt, lassú 
építkezés kapcsán. Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület el-
nöke emlékeztet, hogy az építkezés 2015-ben kezdődött, amelyre a 
mai napig csaknem 15 millió dinárt fordítottak községi költségvetés-
ből. elhúzódott a folyamat, ugyanis nem volt jelentkező vállalkozó 
a munkálatok kivitelezésére. ebből a megfontolásból több apróbb 
szakaszra kellett osztani a közbeszerzési tételeket, ismertette. el-
mondása szerint már csak a hűtőkamra kialakítása maradt hátra, de 
már erre a célra is előteremtették az anyagiakat.

ácsi

Jutalomkirándulás Szabadkára
Az október elején megtartott, és már hagyományosnak nevezhető 

helytörténeti verseny első három helyezett csapatának tagjai vezetőikkel 
együtt szombaton jutalomkiránduláson vettek részt.A túrázás célpontja 
ezúttal Szabadka volt, ahol a megérkezést követően a kirándulók az Eu-
rópában, de a világon is egyedülálló és három évvel ezelőtt felújított zsi-

nagóga impozáns épületét tekintették meg. A szakrális építmény építészeti 
és művészi jellegzetességei mellett a zsidó vallás és szokások rejtelmeivel 
is megismerkedhettek a résztvevők. Ezt követően a város egyik legszebb 
épületébe, a Városházára látogattak el, ahol többek között megtekinthették 
a több mint száz éves tanácsterem művészi kialakítású és a magyar törté-
nelem jeles királyait és államférfiait ábrázoló vitrázsait. Emellett feljutottak 
a kilátóba is, ahol a város és környékének szemet gyönyörködtető látképe 
tárult a kirándulók elé. Ezt követően sétát tettek a városközpontban, majd 
megtekintették a Szabadkai Városi Múzeum érdekes és attraktív kiállítá-
sát. Az egész napos túra végén a csoport fáradtan, de nagy élményekkel 
és tudással gazdagodva tért haza Temerinbe. A kirándulás megvalósítását 
Temerin önkormányzata támogatta.

a kirándulás résztvevői

Fúró Dénes



TEMERINI ÚJSÁG2021. november 11. 3

Tél közeledtével, régi jó szokás, gondolni az éléskamra feltöltésére. 
A savanyú káposzta mindig menő volt errefelé, hiszen közismert jóté-
kony hatása. Mintha régebben hozzáférhetőbb lett volna az ára, mint az 
idén. Az aszály miatt azonban az idén, mint arról már a Temerini Újság 
legutóbb is írt, bizony mélyen a zsebbe kell nyúlnia a vásárlónak. Kevés 
is van belőle, és drága is.

Ezt a hét végén megtartott futaki káposztafesztivál is bizonyította. A 
városka bejáratánál nem nagyon tolakodtak az eladók káposztájukkal 
színültig megrakott kocsikkal, mint régebben. Az alkalmi  ünnepségen 
is csak elvétve lehetett látni fejes káposztát. Töltött káposztát (szármát) 
viszont kínáltak 120 dináros darabonkénti áron. Aszály ide, aszály oda 
mégiscsak akadt olyan káposztafej, amelyik 12,5 kilóra megnőtt. Így van 
ez velünk, emberekkel is: mindig akad egy jófej köztünk.

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

A

Egyházközségi hírek
A hirdetőtáblákon megtalálható a novemberi plébániai hittan be-
osztása. Kedden, november 16-án az V. a osztályt 14 órára, az V. b 
osztályt 15 órára, az I. c osztályt 16 órára a Telepen, a IV. a osztályt 
16 órára, a IV. b osztályt 17 órára, a IV. c osztályt 17 órára a Telepre 
várjuk szeretettel.
Vasárnap, nov. 14-én gyűjtés lesz a Caritas javára. Egy évvel ezelőtt 
szentelték püspökké Večerin Slavko megyéspüspökünket. Imádkozzunk 
érte, hogy szolgálatát továbbra is jól el tudja látni.
Esküvői hirdetés: Sánta Péter (†Árpád és Balázs Irénke fia) és 
Ágoston Ilma (András és Kiss Mária lánya) nászmise keretében, no-
vember 20-án, szombaton 15 órakor házasságot kötnek a plébá-
niatemplomban. Próba és lelki előkészület számukra november 
18-án, csütörtökön 16:30 órától. 

aPRÓHiRdetések
• két hold föld eladó Zsablyán a cu-
korgyár mögött, lejár a Jegricskára. 
telefon: 063/10-33-878.
• Eladó olcsón három kaucs, egy tü-
zelős kályha, asztalok, székek és egy 
szekrénysor. Telefon: 063/19-16-164.
• eladó építkezési telek a Vásárté-
ren, ára 13 ezer euró. telefon: 064/40-
55-431.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• eladó ford fiesta, 2022 szeptem-
beréig bejegyezve. Ugyanott birs-, 
körte- és barackpálinka eladó. tele-
fon: 062/102-68-12.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. 

tomos, Puch, Pony express, bár-
milyen állapotban. telefon: 060/71-
61-312.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Új ház eladó Temerinben a Népfront 
utca 197-ben, nagy terasszal, 200 
négyzetméter lakóépület, 680 négy-
zetméter telek, legalizált, ára 63 ezer 
euró. Telefon: 064/40-55-431. 
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó t-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. tel.: 840-439.
• Telket keresek megvételre. Telefon: 
064/40-55-431.

Anyaköny
2021 szeptembere

Fia született: Repija Noéminek és Slavkonak, Majkić Mirjanának 
és Milannak, Koszó Emesének és Dezsőnek, Pilipović Mónikának és 
Đuronak, Radaković Sonjának és Vukašinnak, Miljanović Ilinkának és 
Peronak.

Lánya született: Kozomora Dragicának, Milićev Mišković Bojanának 
és Mišković Milošnak, Kužić Anjának és Vladimirnek, Babić Pap Tamará-
nak és Babić Branislavnak, Vještica Tatjanának és Jovannak, Dmitrović 
Draganának és Radoslavnak, Petrović Milicának és Milannak, Božičić 
Marijanának és Ilijának, Živković Marinának, Malići Azrának, Marić 
Vladislavának és Aleksanak.

Házasságot kötött: Faragó Gábor és Pásztor Klaudia, Radič Ljubomir 
és Karać Milja, Majkič Stanko és Kovačevoć Tijana, Tintor Stoja és 
Mileusnić Lana, Klajner Dávid és Balázs Beáta, Knežević Petar és Vuković 
Mirjana, Babić Nemanja és Kantar Bojana, Petro László és Szabó Tímea, 
Popašila Nikola és Konkulić Aleksandra, Pajčin Vujadin és Maksimović 
Marijana, Jokić Jovica és Živković Jovana, Tolić Nemanja és Babić Sanja, 
Ivanović Milan és Došen Kristina, Zagorčić Jovan és Ilić Biljana.

Elhunyt: Lazić Marko (1967), Prolić Dušan (1945), Mrđa Žarko 
(1955), Pásztor László (1944), Đukić Sava (1961), Tomić (Tomić) 
Nada (1937), Vukičević Milenko (1939), Suzić Miroslav (1951), Jung 
(Répási) Marcella (1929), Branković (Mrđa) Milka (1936), Šipovac 
Milisav (1957), Latinović Slavko (1933), Vojvodić Slobodan (1967), 
Varga Márton (1936), Nagy (Góbor) Ilona (1936), Mustapić Dušan 
(1942), Ševo Dušan (1949), Iván Péter (1940), Baračanin (Rackov) 
Olgica (1936), Šikman (Radić) Anka (1941), Faragó (Pethő) Ilona 
(1944).

a futaki káposztafesztivál

Kerek a káposzta

TöPörTyűFESzTiváL
Van járvány, nincs járvány a kikapcsolódásra vágyó ember megtalálja 

a módját a kellemes időtöltésnek, hogy szórakozzon egy kicsit. Így volt ez 
a hagyományos kátyi töpörtyűfesztiválon is, amelyen a részvétel tömeges 
volt. A vásártéren friss disznóságok és a muzsika rövid időre feledtették a 
mindennapi gondokat, a résztvevők jól érezték magukat.M. S. M. S.
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Dolgoztak, kivis finomságokat maj-
szoltak, közben pedig jókat nevettek és 
beszélgettek. ilyen hangulatban zajlott 
szombaton a kiviszüret a nyugati határ-
részben ízlésesen kialakított, családi és 
baráti összejövetelekre alkalmas tanya 
környékén. Az épület mögötti 1,4 hektá-
ros területen kivi terem, a Zsúnyi–Szilák 
Földműves-Szövetkezet mellékágaként 
működő vállalkozás. A cég bővítésére és 
fejlesztésére elsősorban a család fiatalabb 
tagjai vállalkoztak.

A megbeszélt időpontban Surányi Bettina a 
távolba nyúló ültetvény előtt vár, édesapja ugyan-
is jó beszélőkéjű lányát bízta meg azzal, hogy 
népszerűsítse és ismertesse meg az emberekkel 
egyedi vállalkozásuk minden fontosabb részletét. 
Az országban ekkora területen sehol sem terem 
e magas antioxidáns értékű, C-vitaminban rend-
kívül gazdag, zöldhúsú gyümölcsből, amelynek 
termesztése során ráadásul az organikus terme-
lés irányelveit is alkalmazzák.

Mindezek tükrében aztán leszögezhető, hogy 
a Voj Joy márkanevű termék ebben a tekintet-
ben úttörő Szerbiában. Annyi hátulütője azért 
mégis van a dolognak, hogy nincs kitől tapasz-
talatot szerezni, ellesni a növényvédelmi prakti-
kákat, a döntéseket egyedül kell meghozni. De 
szerencsére, jó az összhang a vállalkozásban 
résztvevő fiatalok között.

• Mennyi gondozást igényel a növény?
– Folyamatos odafigyelés szükséges. Tudni 

kell, hogy mikor szükséges tápozni, de ilyenkor 
csak a vashiányt pótoljuk, minden más adott a 
számára. Kártevők és betegségek nincsenek, ez-
zel nem kell foglalkozni, de rendszeresen meg 
kell kapálni és öntözni a növényt. A nitrogént 
szerves trágyával pótoljuk. A kivi vízigényes, sok-
kal szebb és nagyobb lesz a termés, ha rend-
szeresen locsoljuk.

• Miért döntöttetek organikus termék 
mellett?

– Láttuk, hogy nem igényel különösebb nö-
vényvédelmet, ezért döntöttünk így. Ez abban 
különbözik a hagyományos termeléstől, hogy 
nem használunk vegyszert. Van egy országo-
san engedélyezett lista, amely tartalmazza a sza-

a gyerekek is élvezték a hangulatos kiviszüretet a nyugati határrészben levő tóparti tanyán

Megcsípte a dér a faleveleket, egyik pil-
lanatról a másikra megérkezett a lombhullás 
időszaka is. Az aranysárga szín árnyalataiban 
pompázó lombkoronák színes takarót alkotnak 
a talajon. A természet és a táj ilyenkor valóban 
egyedülálló hangulatot áraszt, és a talpunk alatt 
csörgő faleveleken sétálni is élvezetes. Ugyan-
akkor sokak bosszankodnak, mert össze kell 
gyűjteniük az avart. A napokon át hulló fale-
velek eltakarítása sokszor értelmetlen feladat-
nak tűnik, hiszen a szél pillanatok alatt újabb 
leveleket sodor a földre. Lapunk olvasóit arról 
kérdeztük, hogy mihez kezdenek a házaik táján 
a lehulló levelekkel. 

Ö. K.: – Nem szoktuk összegyűjteni. Az 
avar részben takarja és melegen tartja a talajt, 
emellett pedig táplálja is a különféle élőlénye-
ket. Ezért nem gyűjtjük össze. A járdáról ter-
mészetesen letakarítjuk, mert a nedves leve-
lek akár veszélyesek is lehetnek. Véleményem 
szerint a levélgyűjtés felesleges munka, hiszen 
a természetnek szüksége van a belőlük nyert 
tápanyagokra. Tavasszal szedjük össze a meg-
maradt leveleket. 

P. zs.: – Őszi teendőinknek része a 
lehullott levelek összetakarítása. Sok-
szor heteken át, folyamatosan takarítjuk 
az avart. Az összegyűjtött leveleket zsák-
ba rakjuk, ami azután a szemétbe kerül. 

Sajnos nem a leghatékonyabb megoldás, 
de nem tudunk mit kezdeni a tömérdek 
mennyiséggel. A házunk táján egyre te-
rebélyesebbek a fák, és természetesen 
avarból is egyre több van, ezért eltervez-
tük, hogy jövőre komposztálót készítünk 
erre a célra. 

M. N.: – Mindig összeszedjük. Jónéhány 
évvel ezelőtt készítettünk egy komposztálót, és 
abba gyűjtjük az avart. Ez egy nagyon hasznos 
megoldás, a szerves hulladék összegyűjtésére. Az 
itt lebomlott anyagot néhány évente szétszórjuk a 
kertben, növényeink kiváló tápanyagforrása.

T. Cs.: – örökzöld növények vannak 
az udvarunkban, a levél eltakarítása nem 
okoz gondot számunkra. Csak azokkal a 
levelekkel kell foglalkoznunk, amiket a 
szél a környékről az udvarunkba fúj. Ez 
nagyon elenyésző mennyiség, ezért álta-
lában a szemétbe kerül.

K. B.: – Nekünk a levéltakarítás sok bosz-
szúságot okoz. Igazából senki sem kedveli ezt 
a házimunkát, de azért természetesen min-
dig elvégezzük. Beszereztünk egy levélfúvót, 
így könnyeben és gyorsabban végére járunk a 
munkának. Korábban a szomszédságban volt 
komposztáló és oda vittük. Ma már a szemét-
be dobjuk.

T. D. 

Hull az elsárgult levél

Mindössze néhány négyzetméter árnyé-
kos helyre és egy kis időre van szükségünk a 
kertben. A komposztálás alapvető szabálya a 
komposztálandó anyag megfelelő aprítása, 
a komposzt rendszeres keverése, nedvesen 
tartása és a tűző nap elleni védelme. Fontos, 
hogy a komposzt közvetlen kapcsolatban le-
gyen a talajjal, hiszen a lebontó mikroorga-
nizmusok onnan „költöznek” bele.

A komposztálás folyamata  általában 
1 év, de bizonyos növények, vastagabb ágak 
komposztálása ennél több időt is igénybe ve-
het. Széles körben elterjedt téveszme, hogy a 
dió, tölgy levele nem komposztálható. Való 
igaz, hogy ezek olyan vegyületeket tartalmaz-
nak, melyek gátolják más növények növeke-
dését. Azonban ezek is hamar lebomlanak 
maradéktalanul.

  És a kártevők? Valóban, sokan félnek, 
hogy a növényi kártevők nem pusztulnak el 
a komposztálás során. A helyzet azonban 
sokkal jobb, mint hinnénk. A lebontó, kór-
okozó szervezetek ugyanis általában a növény 
egy adott életciklusában fertőzőképesek, sőt 
kimondottan ellenségei egymásnak. Tehát 
egész más szervezetek károsítanak egy élő 
növényt, mint amelyek a lebontást végzik a 
komposztban. A jó komposzt, ha kellő meny-

nyiségben (néhány köbméter) áll rendelke-
zésre, komoly hőtermelésre képes , mely a 
legmakacsabb kártevőket is elpusztítja.

A tökéletes komposzt pedig ugyanúgy ter-
mel, mint azt a növény élő állapotában tette. 
Csak éppen nem paradicsom, vagy alma a 
termés, hanem tojás. A komposzt és a ba-
romfiudvar párosítása ezért  nagyon ideális, 
a rovarkártevők lárváiból és a még ehető nö-
vényi részekből tojás és grillcsirke lesz.

(–)

  Ne égessük, komposztáljuk!
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Családi nap keretében mintegy 2,5 tonna 
ízletes gyümölcsöt szüreteltek le a Tóparti tanyánál

Kivi a bácskai szállásról Máris számos visszajelzést kaptunk, a 
legtöbben ízletesnek tartják az itt megter-
mett kivit. E visszajelzések igen fontosak 
számunkra.

Magáról az ötletről Bettinát kérdeztem. – Az ötlet édesapám-
tól ered. Fiatalabb korában a családi kertben ültetett néhány tőkét, 
azonban akkor még nem tudta, hogy létezik porzó és termő növény. 
A párosítás minden bizonnyal rossz volt, mert nem hozott gyümöl-
csöt. A kudarc után nem is foglalkozott a témával, mígnem 6-7 évvel 
ezelőtt látott egy műsort arról, hogy Magyarországon egy termelőnek 
négyhektáros kiviültetvénye van. El is mentek hozzá, hogy személyesen 
meggyőződjenek a részletekről. 220-230 tővel tértek vissza. 

Ez volt az első szakaszos ültetvény. Szerbiában ez egyedi dolog, 
az emberek zömmel kertekben termesztik, kisebb mennyiségben. 
Ismereteim szerint Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában is csak 
kis területű lugasok vannak. Nagyon sokat kellett tanulmányoznia és 
kísérleteznie édesapámnak. Azt tudtuk, hogy első és második év után 
teljesen vissza kell vágni, hogy újra erőteljesen hajtson, ő pedig a You 

Tube-on követte az olaszok és az új-zélandiak példáját, hogy rájöjjön 
arra, milyen gondoskodást igényel a növény.  Ebből a forrásból tudtuk 
meg, hogy a növény két főágra oszlik, ebből erednek a mellékágak. Az 
első ültetvény 2014-ben került földbe, a már említett csaknem 230 tő, 
amely három év múlva termett először. Felbátorodva a sikeren még 
az év őszén újabb mintegy 350 tővel bővítettünk. Az időjárás azonban 
közbeszólt: 2018 kora tavaszán volt egy nagyon komoly fagy, újra kel-
lett hajtania a tőről. Az azt követő néhány évben értelemszerűen nem 
termett. Az idén már jobban meg tudtuk óvni a fagykártól, és általában 
addig nincs is gond, amíg nyugalmi állapotában van. Ilyenkor kibírja 
az akár -25 fokot is. Tavasszal azonban, amikor a növény éledni kezd 
és megindul a nedvkeringés, egyetlen egy éjszakai fagy is tönkreteheti. 
Ilyenkor füstölésre és az öntözőrendszer beüzemelésére van szükség, 
ugyanis a jég burkot képez a növényen és melegen tartja azt.

badon felhasználható készítményeket, és ezek 
megfelelnek a biotermelés követelményeinek. A 
növények ideális körülmények között 8-10 év 
alatt érik el a teljes termőkapacitásukat. Ott, 
ahol minden feltétel adott, hektáronként akár 
húsz tonnát is teremhetnek. Mi ehhez még nem 
közelítünk, de mindenképpen bizakodunk. Min-
den évben tanulunk valami újat. Az idei tavaszi 
faggyal sikeresen megbírkóztunk, miután már 
sokkal több virágot hozott, de mi mind meg-
hagytuk. Így noha valamennyivel kisebbek lettek 
a termések, súlyban többet szüreteltünk: a fél 
hektáron 2575 kg-ot. A már korábban emlí-
tett fiatalabb ültevény várhatóan jövőre fordul 
termőre.

• Milyen állapotában van a most le-
szüretelt gyümölcs?

– A kivi utóérő gyümölcs. Ez azt jelenti, hogy 
szüretkor maga a gyümölcs még kemény és fa-
nyar, azonban a cukortartalma megvan. A kemé-
nyítő utóérés folyamán alakul át cukorrá. 

• Hol tároljátok az értékesítésig?
– Vásároltunk egy kisebb hűtőházat, ahol 

ideális körülmények között tároljuk öt fokos hő-

mérsékleten, 90-95 fokos páratartalom mellett, 
itt akár fél évig is elállhat épen és egészségesen. 
Természetesen, szeretnénk értékesíteni, első-
sorban olyan hazai kereskedelmi láncoknak 
kínáljuk fel, amelyek számára szempont az, hogy 
organikus termék kerüljön a polcokra. Egyelőre 
nem nyitunk a külföldi piac felé, de a későb-
biekben ennek a lehetőségétől sem zárkózunk 
el. Az őszi és a téli időszakban közkedveltebb 
a kivi, ugyanis a közismerten magas C-vitamin 
tartalma védelmet nyújhat a megfázások meg-
előzésében, ezért abban bízom, hogy márciusig 
megtörténik az értékesítés. 

• igényeltetek-e állami támogatáso-
kat?

– Eddig kizárólag a terület bekerítésére igé-
nyeltünk, de a jövőben kihasználunk minden 
lehetőséget annak érdekében, hogy haladjunk 
és fejlődjünk. Megtörtént a bejegyzésünk. Érde-
kességként mondom el, hogy a kivi megnevezés 
eddig nem szerepelt a nyilvántartásban, mi va-
gyunk az elsők. A termék brandneve a Voj Joy, 
amit Vajdasági Öröm-ként lehetne magyarra 
fordítani angolból. 

a kivitermesztők és szüretelők

az idősebb generáció is közreműködött

surányi Bettina az egyik fő vállalkozó

ÁDÁM Csilla

kivis finomság
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A fiatalok közül sokan azt vallják, hogy az 
általános iskolában vajmi kevés ragad rájuk 
a szerbóra tananyagából, aminek hátrányát a 
későbbiekben jócskán megérzik. Később a 
továbbtanulási lehetőségek vagy éppen az ál-
lásinterjúk böngészése közben döbbentek rá 
arra, hogy kemény fába vágták a fejszét. 

Finna Ágnes mindössze 27 éves, mégis 
folyékonyan beszéli a környezetnyelvet. De, 
mint mondja, nem az iskolában sajátította el 
az alapokat, sokkal inkább az utcán, hiszen 
nagyon sokat játszott a szomszéd gyerekekkel. 
Noha az idő múlásával egyre több mindent 
megértett, sokáig nehezen szólalt meg, hiszen 
bizonytalan volt, hogy vajon téved-e, vagy jól 
mondja. Az iskolában  odafigyelt az órákon, 
az utcán egyre többet játszott a pajtásokkal, és 
amikor már szórakozni járt, egyáltalán nem je-
lentett problémát számára a szerb nemzetiségű 
korabeliekkel beszélgetni, társalogni. 

A középiskola elvégzése után pénztárosi 
munkát vállalt, ott szembesült először igazán a 
környezetnyelv ismeretének előnyeivel. Meglá-
tása szerint elkerülhetetlen a nyelv használata 
az orvosnál, a bankban, a postán, a boltban 
és más intézményekben, így ma már kevésbé 
tudja elképzelni, hogy hogyan boldogulna a 
mindennapok során ennek ismerete nélkül. 
Emlékszik, hogy volt olyan osztálytársa, aki 
csak azért nem választotta a temerini közép-
iskolát, mert az általa kiszemelt szak kizáró-
lag szerb nyelven fogadta a diákokat. A fiatal 
lány ma már angolul és németül is folyéko-
nyan beszél. 

A környezetünkben azt tapasztaljuk, hogy 
a húsz és harminc év közöttiek közül sokan 
ma már legalább annyira járatosak a szerb-
ben, hogy meg tudják értetni magukat. Ezen a 
szinten van a nyelvtudása annak a fiatal lány-
nak is, aki neve elhallgatását kérte ugyan, de 
szívesen megosztotta tapasztalatait a környe-
zetnyelv ismerete kapcsán. 

– Alapszintű a nyelvtudásom, amit első-
sorban a munkahelyemen sajátítottam el. Nem 
volt egyszerű, kezdetben számos nehézségbe 
ütköztem. Nem igazán volt kivel szót váltani, 
hiányzott a hétköznapi kommunikáció, ezért 
még most is előfordul az, hogy olykor nem 
tudom kifejezni magam úgy, ahogyan szeret-
ném. Úgy érzem, hogy az iskolai oktatás ke-
vés, ennél sokkal fontosabb a gyakorlati al-

kalmazása. Tapasztalataim szerint a szerbek 
elnézőek abban az esetben, ha valamit nem 
helyesen mondunk. Legalább is én még nem 
kerültem kellemetlen helyzetbe emiatt. Szer-
biában élünk, ezért a nyelv ismerete nélkül 
aligha tudjuk ügyeinket intézni hivatalos he-
lyeken, fogalmazott a fiatal lány. 

A felsőoktatási intézmények kiválasztása 
általában vízválasztó a fiatalok körében. Akkor 
ugyanis dönteni kell, hogy szembesülnek-e 
nyelvismeretük hiányával és belevágnak-e az 
idegennek tűnő egyetemi létbe, vagy a köny-
nyebb utat választva magyaroszági egyetemek 
vagy főiskolák mellett teszik le a voksot. An-
nak, aki ez előbbi mellett dönt, nincs könnyű 
dolga (ezt saját tapasztalatomból is állítha-
tom), hiszen mindamellett, hogy be kell vágni 
a tananyagot, kommunikálni kell a tanárokkal, 
társakkal, hitelesíteni kell a szemesztert, be 
kell iratkozni a következő évfolyamra. És ha 
mindez nehézkesen megy, már nem érzi jól 
magát az ember abban a környezetben. 

Szabó Zsuzsanna úgy döntött, hogy itt-
hon tanul, és annak ellenére, hogy a kezdet-
ben voltak nehézségei, ma már egyre köny-
nyebben veszi az akadályokat. 

– Az egyetem előtt nagyon keveset hasz-
náltam a szerb nyelvet, és noha az általános 

Elegendő-e az iskolai szerbóra?
Fiatalok a környezetnyelvi ismereteikről

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz, tartja a régi mondás. Minden bizonnyal 
van igazságalapja az állításnak, hiszen azáltal, hogy anyanyelvünk mellett legalább 
még egy idegennyelvet elsajátítunk, megkönnyítjük a kommunikációt, egy-egy utazás 
során a külországban való boldogulást. De mi a helyzet a környezetnyelvvel, annak 
ismerete még ennél is fontosabb? Milyen szinten beszélnek a temerini magyar fiata-
lok szerbül? Elegendő-e az iskolai nyelvoktatás, vagy ennél sokkal több kell ahhoz, 
hogy megértsük a velünk együtt élő szerbajkúakat és mindenféle gátlások nélkül, 
hangosan ki tudjuk mondani azt, amit szeretnénk?

iskolában megtanultam az alapokat, nem iga-
zán volt lehetőség próbára tenni magunkat 
a gyakorlatban. Az iskolai oktatás számom-
ra elegendő volt a nemek, idők, valamint az 
ún. konyhanyelvben használatos kifejezések, 
ismeretlen szavak elsajátítására. Most, hogy 
egyetemi tanulmányaimat teljes mértékben 
szerbül folytatom, az a tapasztalatom, hogy 
ha korábban használtam volna akár csak ba-
rátokkal való csevegésre, akkor most sokkal 
könnyebb helyzetben lennék. De igyekszem 
behozni a lemaradást. Az első év legeleje szá-
momra maga volt a nagybetűs ismeretlen. Nem 
értettem a szakszavakat, semmit sem tudtam a 
közgazdaságtannal kapcsolatban. Legelső te-
endőként megkerestem a magyar megfelelőjét 
az előadásokon elhangzott ismeretlen szavak-
nak, feljegyeztem őket a füzetembe, majd las-
san-lassan mind meg is jegyeztem. Egy év alatt 
külön nyelvtanulás nélkül sikerült eljutnom 
odáig, hogy egy-két fogalom kivételével követ-
ni tudom az órákon elhangzottakat. Számomra 
a legnagyobb segítség az évfolyamtársaimmal 
való, szerbül folytatott kommunikáció. Élő-
ben, online és írásban egyaránt – tette hozzá 
a fiatal egyetemista. 

Zsuzsannával ellentétben ifj. Gusztony 
András Magyaroszágon folytatta felsőfokú 
tanulmányait. Mint elmondta, több szempont 
miatt döntött Szeged mellett, és ezek egyike 
éppen a nyelvismeret volt.

 – Nem vagyok biztos benne, hogy az a 
szak, amelyet kinéztem magamnak, ment vol-
na szerbül. De nem csak emiatt döntöttem 
Magyarország mellett. Soha nem beszéltem 
jól szerbül, ami még kopott is azóta, amióta 
odaát tevékenykedem. Amikor hétvégenként 
itthon vagyok mégsem okoz problémát a szerb 
nyelven való kommunikálás, emelte ki.

ácsi

Mirjana iVankoVić szerbtanárnő szerint 
az általános iskolai nyelvoktatás kizárólag 
alapot adhat. ahhoz azonban, hogy a diák 
ezt később használni is tudja, folyamatosan 
beszélnie kell. elmondta, hogy a korábbi ok-
tatási program a szerb nyelv tantárgyat mint 
nem anyanyelvet határozta meg. ez azoknak 
a tanulóknak felelt meg, akiknek korábban 
már volt nyelvtudásuk. ezzel ellentétben hát-
rányos helyzetben voltak azok, akik a nullá-
ról indultak.

 – az elmúlt négy évben ez a tantárgy 
igen jelentős reformon esett át. az idei tan-
évben éppen a negyedikeseket és a nyol-
cadikosokat érintette a reformok hozta újí-
tás. az eredmények majd csak néhány év 
múlva mutatkoznak meg. a program a és B 
részből áll. ez előbbi elsősorban azoknak 
a tanulóknak ajánlott, akik egynyelvű tele-
püléseken élnek, nem találkoznak a szerb 
nyelvvel a mindennapok során. a B program 
ezzel szemben azoknak a nem szerb ajkú 

diákoknak megfelelőbb, akik szerb környe-
zetben élnek. 

a temerini iskola az a csoportba tartozik, 
és fontos kiemelni, hogy itt nem a sablonos 
nyelvtani definíciókat gyakorolják, sokkal 
inkább a mindennapok során alkalmazott 
nyelvi struktúrákat sajátítják el. a funkcio-
nális nyelvhasználat tehát az alapja. nagyon 
fontos, hogy az iskolán kívül is beszélje a 
gyerek a nyelvet. látjuk azt, hogy azok, akik 
valamilyen sportra vagy más iskolán kívü-
li tevékenységre járnak, vagy a szomszéd 
gyerekkel beszélgetnek, sokkal bátrabbak, 
kevésbé félnek attól, hogy tévednek. a tanár-
nő azt tapasztalja még, hogy a nyelvi gátak 
sokkal inkább a középiskolás évek alatt je-
lentkeznek. Például akkor, amikor a gyerekek 
egy újvidéki középiskolába iratkozva össze-
hasonlítják a saját szerb nyelvtudásukat az 
újvidéki magyar gyerekekéivel. ilyenkor sű-
rűn megesik, hogy elbizonytalanodnak saját 
nyelvtudásukat illetően.
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Orbán mellett

Matuska Márton és orbán Viktor (2008)       MATUSKA Márton

Az itt látható felvételt, amelyen Or-
bán Viktor mellett állok a Temerini Újság 
kiadójától kaptam. 2008 májusában ké-
szült, amikor választási kampánya kere-
tében a fideszes vezető kíséretével együtt 
Temerinben járt. Röviden megosztanám a 
látogatáshoz fűződő emlékemet az olvasó-
val, és leírnám kutatásaim egyik feltárását 
is, amit e november eleji napok tesznek 
még inkább aktuálissá. 

A temerini program szerint Orbán – 
akit én a legnagyobbjainkhoz merek ha-
sonlítani – a moziteremben tartott előadá-
sával szaporította híveit. Nem tartoztam 
azok közé, akiknek hivatalból kapcsolatba 
kellett kerülniük a vendégekkel, de nagyon 
jól ismertem az egyik fontos, Temerinben 
ott jelenlévő politikust, Németh Zsoltot. 
Azokban az években többször fogadott hi-
vatali irodájában.

Nos, amikor a moziteremben véget ért 
az előadás és a kérdés-felelet, Orbán és 
kísérete a tömeggel elvegyülve kiáramlott 
az utcára és megállt a községházával szem-
beni oldalon, a mozi egyik oldalsó kijárata 
közelében. Németh Zsolt éppen mellettem 
állt. Barátilag üdvözöltük egymást.

Akkoriban fogalmazódott meg ben-
nem, és ezt le is írtam, hogy hol áll 
Temerinben a fölszabadulási emlékmű: 
a volt mázsaház végében. A mázsaházi tra-
gédiáról kutatásaim során akkorra már 
számos részletet megtudtam. Többek kö-
zött Nagyidai Pál és az Újvidéken élt Oláh 
Sándor operatársulati zenész közölt ve-
lem részleteket arról, hogy mi is történt 
ott 1944 októberében, a temerini razzia 
napjaiban. Röviden: azokban a vészes na-
pokban ott tartottak fogva számos helybeli 
férfit, akik (éppen az emlékmű helyén álló 
fegyverből leadott lövéssorozat következ-
tében) onnan nem élve távoztak…

      Erre akartam fölhívni a vendégek 
figyelmét azt közölvén Zsolttal, hogy men-
jünk át a túloldalra, van ott valami, amit 
okvetlenül meg akarok nekik mutatni. A 
protokolláris szabályt mellőzve, a karjánál 
fogva húztam oda Zsoltot Orbán mellé, és 
átvezettem őket az emlékműhöz. Mivel 
oda ment a fővendég, ment, aki csak tu-
dott. Ott három-négy mondatban elmond-
tam a jelenlevőknek a mázsaházi foglyok 
tragédiáját, utalva arra is, hogy hol áll az 
emlékmű.

fo
tó

: d

az 1944-es események évfordulóján

Ezt hozta a sors
eMBeRi soRs – már régóta boncolgatom magamban mindazt, 

amit e két szó kapcsolata jelent számomra. amikor egyes történé-
sek, események (a legújabbak is) napvilágot látnak, s melyek meg-
vitatásakor mindig az a végszó, hogy így hozta a sors, esetleg, ezt 
hozta a sorsunk, akkor már csak legyintünk egyet. ami némileg igaz 
is, mert mi csak porszemek lehetünk abban a nagy viharban, amely 
fölkap, majd iszonyatos sebességgel repít bennünket tova. amikor 
azután a vihar veszít erejéből, valahol távol újból a földre kerülünk, 
az a hely lehet egy virágos zöld mező kellős közepe, de lehet egy 
sötét, nyirkos barlang is. abban is bizos vagyok, hogy a sors kere-
két némileg az emberek is irányítják. 

Hisz a létesítmények, amelyek éveken át épültek, parancsszóra 
semmisültek meg. Családtagok szóródtak széjjel a nagyvilágba, s 
telepedtek le a szülőhazától távol. Hiába siratják vissza a múltat, az 
otthont, az ismerősöket, az utcát, a kis falu templomának harang-
szavát, az itthon maradt szülőket, a csendes temetőt, ahol őseik 
alusszák örök álmukat. ők, ott, a távolban is bíznak a továbbélés-
ben, és várják a viszontlátást. de vajon mit tehet ilyenkor a szülő, 
aki egész életében azon fáradozott, küzdött, hogy a gyermekének 
a jövőt, önmagának pedig a nyugodt öregkort biztosítsa. ilyenkor 
következik az a bizonyos kézlegyintés: így hozta a sors. 

ilyenkor én mindig az Újpuszta képét látom magam előtt. elég 
csak behunynom a szemem, máris megjelennek előttem a szegényes 
lakások, a nagy udvar közepén a mély, ásott kúttal, a gémes kútos-
torral, melyből a kánikulában is hűs vizet merítettünk az eperfából 

készült vödörrel. aztán látom az eperfákkal szegélyezett dűlőutat, 
amely a köves útig vezet. ez volt az az út, amelyen a pusztára érkez-
tek a hírek, az olyan sorsfordítók is, mint amilyenek az országhatárok 
megváltoztatásáról szólóak. Mert időnként e változások egyik napról 
a másikra következtek be: este, amikor nyugovóra tértünk jugoszláv 
állampolgárok voltunk, amikor meg fölkeltünk, azt mondták, hogy 
ti Magyarország állampolgárai vagytok. alig múlt el néhány év, ha-
sonló módon változott meg minden. 

1944 ősZén öRegaPáM, Petro János pusztagazda almásderes 
paripán lovagolt be a faluba, hogy híreket hozzon a pusztára. aztán 
visszaérkezett a lovas, komor arccal csak annyit mondott:

– a faluból sokan elmenekültek. én úgy döntöttem, maradok. 
nem érzem bűnösnek magam, ha csak az nem bűn, hogy magyar 
vagyok. én itt várom be, hogy mit hoz a sors, legyen, aminek len-
nie kell! a sors. Mi ott így éltük át a változást. igaz, voltak, kiket 
elkapott a nagyszíj, ők a nyugati temető tömegsírjainak egyikében 
nyugosznak. Mindössze az volt a bűnük, amit annak idején öreg-
apám említett az Újpuszta kapujában. Mi akkor életben maradtunk, 
örültünk annak, amink megmaradt.  Ha lehetne, most megkérdez-
ném a sorstól: mi lesz ennek a maroknyi magyarnak a sorsa, aki a 
szülőföldjén maradt? Mert nagyon sokan vannak, akikben kihunyt 
a remény lángja, elfogyott az abbéli bizodalmuk, hogy egyszer még 
jobb is lehet, elhagyták a hőn szeretett szülőföldjüket. 

a közelmúltban eléggé zaklatott lelkiállapotban búcsúztam el innen 
elköltöző öcsémtól. az utolsó percben szólni sem tudtunk egymáshoz, 
gombóc keletkezett a torkomban, talán az fojtotta belém a szavakat, 
talán más is, de nem tudta elnémítani a gondolataimat:

Hát, igen, ezt hozta a sors! 
A lapunkban megjelent (1998), itt újraközölt írás szerzője Morvai László (y), 

riportalanya pedig id. Petro Imre közismert temerini ökölvívó volt
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az lMBtQ köré épült ideológia előmozdításának középpontjában 
a kommunikáció áll, mégis alig foglalkozunk ezzel a kérdéssel. 

az elmúlt hónapokban a gyermekvédelmi törvény, illetve annak 
európai visszhangja miatt sokan érintették a szexualitás és a társa-
dalmi nemek (gender) témakörét. kevesebb szó esett viszont arról, 
hogy maga a gender, mint politikai jelszó mégis hogyan szorította ki a 
biológiai nemet (angolul: sex) a fősodratú nyugati kommunikációból, 
tudományos életből, illetve a jogszabályokból.

az lMBtQ-mozgalom valódi hatalomtechnikai mozgatórugója 
ugyanis annak kommunikációjában keresendő, hiszen az „orwelli” 
megállapítás továbbra is időtlen tényként él: az, aki uralja a nyelvet, 
uralja a gondolatokat is.

Murray edelman amerikai politikatudós helyesen mutatott rá, hogy 
a jogi nyelv formálisan a rendezettséget tükrözi, mégis annak hivata-
los alkalmazói – a jogászok – rugalmasan bánnak vele: ugyanannak 
a szövegnek az értelmezése hivataltól, időponttól, körülményektől és 
csoportérdekektől függően változik. az ensZ által jegyzett emberi 
Jogok egyetemes nyilatkozata, az európa tanács által elfogadott em-
beri Jogok európai egyezménye, de még a 2007-ben aláírt lisszaboni 
szerződés sem „ismeri” a gender kifejezést. ezen dokumentumokban 
még „sex” szerepel, amikor a nemek közötti egyenlőség megteremté-
sét és a nemi alapú diszkrimináció elleni fellépést említik.

Pár esztendő leforgása alatt a biológiai nemre való utalást az uniós 
irányelvekben és a Bizottság által kidolgozott cselekvési tervekben a 
„gender” szó váltotta. a Bizottság tavaly már külön lMBtQ-stratégiát 
is kiadott, a mainstreaming, vagyis a szexuális kisebbségek társadalmi 
elfogadtatása kiemelt célkitűzésként szerepel. ez azt jelenti, hogy az 
uniós biztosok minden uniós szabályozás kidolgozásakor az lMBtQ-
közösség igényeire külön hangsúlyt fektetnek: a gender kérdéskörét 
össztársadalmi kérdésként kezelik.

Mindezt kommunikációs szinten összekötik egy szabadság és 
egyenlőség alapú érveléssel, amivel a problémakört közelebb viszik 
az emberekhez, a társadalom döntő többsége ugyanis az utóbbi két 
értékkel könnyebben azonosul. ezért a stratégiában a célkitűzések 
nem jogok: az európai Bizottság „az lMBtQ-egyenlőségért és sza-
badságért” küzd.  

az európai tanácsban is hasonló irányvonal körvonalazódik. a 
tanács által megalkotott isztambuli egyezményben például a biológiai 
nemre utaló szó csak egy helyen szerepel, míg a gender 27 alkalommal 
van említve. ennek fényében nem meglepő, hogy sok állam – köztük 
Magyarország is – nem írta alá az egyezményt, hiszen az messze túl-
mutat az eredeti célkitűzésén, vagyis a nők elleni és a családon belüli 
erőszak felszámolásán. 

 a „gender” és a „sex” kifejezések összemosása azt a célt szolgálja, 
hogy az emberekkel elhitessék, a biológiai nemet is lehet spektrumsze-
rűen vizsgálni – írja debra soh tavaly megjelent könyvében. a kanadai 
idegbiológiával foglalkozó kutató szerint a biológiai alapvetéseket nem 
lehet társadalomtudományi elméletekkel megcáfolni: összesen kétfajta 
ivarsejt létezik, tehát a nemiség csakis bináris lehet.

sok nyugati országban a társadalomtudományokon belüli tudomá-
nyos munka folyamatos öncenzúra mellett zajlik, és már nem számít 
egyedi esetnek, hogy a folyóiratok szerkesztői azzal a kéréssel dobnak 
vissza tanulmányokat, hogy a „sex” helyett a „gender” szót kell hasz-
nálni – írja soh. a fősodratú sajtóban pedig már egyenesen nagyítóval 
kell keresni a „sex” szót, az amerikai Cnn-től a brit guardian portálig 
mindenhol a gender kifejezéssel találkozunk. a jog, a tudomány és tö-
megkommunikáció után pedig végül a mindennapokban is általánossá 
válik a szócsere, ezért terjed németországban és spanyolországban a 

gender-semleges nyelvhasználat, illetve ezért jelenik meg a harmadik 
nem az amerikai útlevelekben. 

a biológiai nem kiszorítása a tudományból, a jogból és a kommu-
nikációból tudatos folyamat. a szócserével a bonyolult biológiai alap-
vetések leegyszerűsítése, összesűrítése könnyebbé válik,az új politikai 
jelszó megkönnyíti az ellenségképzést, ezzel pedig egy olyan ideológia 
születik, amely képes üzenetet átadni és csoportokat mozgósítani. 
Mindezt nyugat-európa már évtizedekkel előtt beláthatta volna, hiszen 
a baloldali nyelvészek, és maga Michel foucault híres francia filozófus 
is a hatalom keresztmetszetén keresztül értelmezte a nyelvet.

nyugat-európában az „újbeszéd” meghonosítása lassan visszafor-
díthatatlan folyamattá válik, ezért is kiemelten fontos, hogy a társadalmi 
nemek témakörét kommunikációs és nyelvészeti szemszögből is vizs-
gáljuk. ez ugyanis az első lépés afelé, hogy egyre többen megértsék, 
a kulturális és jogi szabadságharc mögött valójában az edelman által 
is említett politikai csoportérdekek állnak. 

geRgi-HoRgos Mátyás a budapesti 
Mathias Corvinus  Collegium senior kutatója 

közlésre ajánlotta: Cs. B.

Aki uralja a nyelvet, uralja a gondolatokat is
nyelvtudomány a nagypolitika szolgálatában

FöldeT BéreleK
Telefonszám:
062/106-94-59

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT,  Temerin Község 
Községi Közigazgatási Hivatal • Településrendezési, La-
kás- és Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály 
• Szám: 501-77/2021-04 • KELT: 2021.XI.5.

é R t e s Í t é s
a PRoJektUM köRnyeZeti áRtalMának fel-

MéRéséRől sZÓlÓ HatástanUlMány JÓVáHa-
gyásának kéRelMeZéséRől 

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy Zsúnyi József és 
Zsúnyi Zsuzsanna (Temerin, Nikola Pašić u. 172.), vala-
mint Szilák Zsuzsanna és Szilák László (Temerin, Szirmai 
Károly u. 7.) projektumhordozók kérelmezték a Temerin 
község területén, a temerini kataszteri község 12275-ös 
számú parcelláján, a Mezőgazdasági munkakomplexum 
bővítése elnevezésű PRoJektUM környezeti ártalma fel-
méréséről szóló hatástanulmány jóváhagyását.

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 20. 
szakaszának 1. és 2. bekezdésével összhangban a fent 
említett szerv NYILVÁNOS BETEKINTÉST biztosít a tárgyat 
képező hatástanulmányba a Temerini Községi Közigazgatási 
Hivatal helyiségeiben (Temerin, Újvidéki u. 326., 9. számú 
iroda) 2021.Xi.8-ától 2021.Xi.26-áig terjedő időszakban 
munkanapokon reggel 8.00 és 13.00 óra között.

A tárgyat képező hatástanulmány nyilvános bemutatá-
sa és a vele kapcsolatos közvita a Temerini Községi Köz-
igazgatási Hivatal 9. számú irodahelyiségeiben (Temerin, 
Újvidéki u. 326.) 2021.Xi.29-én 12.00 és 13.00 óra között 
kerül megtartásra.

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 20. 
szakaszának 4. bekezdésével összhangban a tárgyat ké-
pező hatástanulmány nyilvános bemutatásán és a vele 
kapcsolatos közvitán részt vesz a projektumhordozó és a 
tanulmány készítője is.
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eltűnt temerini tanyavilág (ii. - 7.)

Közel a faluhoz
167. Szűcs András, majd zarnóczki 

József tanyája. – Zarnóczki József 1960-
ban Szűcs Andrástól vásárolta meg a mind-
össze 600 m² területű tanyát. A főút melletti 
tanyaudvar körül szántóföld nem volt, csak 
rajta a lakóépület és egy ól. 

József a közeli Balogh kertészetben dol-
gozott munkásként. Földműveléssel nem fog-
lalkozott. Miután 1990-ben távozott az élők 
sorából, második felesége átadta magát eltar-
tónak, majd miután 1995-ben ő is elhunyt, az 
ingatlant Nagy Tibor vásárolta meg. A tanya-
épület helyén ma benzin- és gázkút van.

Adatközlő: Zarnóczki József, sz. 1937. 
168. Góbor Sándor tanyája. – Góbor 

Sándor falu közeli tanyáját többnyire fele-
sek, harmadosok lakták. „Úgy hallottam, 
hogy valaki megbízásából búzakereske-
déssel foglalkozott. Adta és vette a gabo-

nát. Úriember módjára élt, a földjét mással 
műveltette, mindig vikszőtt papucs volt 
a lábán.” 

A második világháború végén Sándor, 
felesége és nevelt lányuk félve a partizán-
terrortól, Magyarországra távozott. A titói 
rendszer elvette vagyonukat. Az egykori ta-
nyáján alakult meg az Aleksandar Ranković 
jugoszláv (szerb) politikusról elnevezett 
Ranković földműves-szövetkezet, melynek 
egy részét ma a kommunális közvállat bito-
rolja, impozáns főutcai házuk pedig a Gas 
közvállalat tulajdona lett.

Adatközlő: Góbor László, sz. 1950.
(Folytatjuk)
ÁDÁM István

FöLDMűvES-SzövETKEzETEK

a Rankovics szövetkezet munkásai (168. sz. tanya)

tanyai házaspár: kohanecz istván és felesége 
Julianna (166 sz. tanya) az újvidéki mezőgaz-
dasági kiállításon

Cselédlakások a valamikori 
góbor-tanya udvarában

A második világháború után állami 
tulajdonba kerültek az elűzött német 
és a külföldre távozott magyar lakosság 
szántóföldjei, valamint azok vagyona, 
akikre ráfogták, hogy háborús bűnö-
sök. Évekkel később a két földmaximum 
csökkentésekor, és a kötelező beszol-
gáltatás alkalmával elvett földekre és 
tanyákra is rátette a kezét az állam.

Az eltulajdonított földterületek egy 
részét szétosztották a helyi földnélküli 
napszámosoknak és kubikosoknak, 
akik a sorsuk jobbrafordulását vár-
ták a kapott földtől. Azok is kaptak 
belőle, akik a Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadseregben és a Petőfi Brigád-
ban szolgáltak, jutott a telepeseknek, 
a „kolonisták”-nak is. E földek java 
része azonban a háború után alakult 
termelő-szövetkezetek vagyonát ké-
pezte.

A Temerinben államosított tanyá-

kon két szövetkezetet alakítottak. Az 
egykori Góbor-tanyán 1946-ban a 
Rankovićot (később Új barázda), majd 
a valamikori Bognár-tanyán 1949-ben 
a Haladást. 

A beszolgáltatás terhe alóli kibúvást 
több termelő a szövetkezetbe történő 
belépésével, pontosabban földjének a 
szövetkezetbe való bevitelével oldotta 
meg, akárcsak az 1-2 hold földet ka-
pott nincstelenek jó része is, akik me-
zőgazdasági eszközök hiányában föld-
jüket beadták a szövetkezetekbe.

„A Rankovics szövetkezet 1946-
ban alakult, inkább szegény parasz-
tok alakították.  Jól felszerelt gazda-
sági udvarral rendelkezik, mely igen 
előmozdítja az állattenyésztést. A 199 
család 1473 holdon gazdálkodik.” 

(A sétáló paradicsom és a nagy-
igényű dohánytermelők, Magyar Szó, 
1952. február 16.)

Közel a faluhoz 

1,5 hold
első osztályú 

föld eladó
telefon: 

063/8-351-359
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A keletkező hulladékok megfelelő kezelés 
hiányában terhelik és szennyezik a környeze-
tet. A hulladékkezelés módjai a következők:

• az ártalmatlanítás
két fő módja a lerakás (korszerű, szigetelt 

és folyamatosan ellenőrzött hulladéklerakó-
ban. Valószínűleg ilyen lesz a létesítendő új-
vidéki regionális hulladéklerakó, amelyhez 
Temerin is tartozni fog) és 

az égetés (hulladékégető műben a kelet-
kező energia hasznosítása nélkül)

• az energetikai hasznosítás (pl. hul-
ladékégető műben vagy cementgyárban a ke-
letkező energia hasznosításával) 

• az újrafeldolgozás, más néven anya-
gában történő hasznosítás (a hulladékból újra 
terméket állítanak elő) és 

• az újrahasználatra való előkészítés 
(pl. a visszaváltható italos palackok mosása 
és újratöltése). 

• Nem hulladékkezelési mód, mégis a leg-
jobb megoldás a hulladékkeletkezés meg-
előzése, hiszen a legjobb hulladék az, amely 
nem is jön létre, ezért nincs szükség a keze-
lésére (pl. nem vásárolunk meg túlcsomagolt 
termékeket, amelyekből rengeteg csomagolási 
hulladék keletkezne)

Az anyagában történő hasznosítás révén 
nemcsak a lerakóba kerülő hulladék mennyi-
sége, de az ún. elsődleges nyersanyagok kiter-
melése, felhasználása, és ezáltal a környezeti 
elemek pusztítása, terhelése is csökkenthető. 
Ugyanis a hasznosítható hulladékokból a ter-
melési folyamatokban felhasználható alap-
anyagok, ún. másodlagos nyersanyagok 
állíthatók elő, amelyekkel helyettesíthetők az 
elsődleges nyersanyagok. A másodlagos nyers-
anyagok feldolgozása révén a kitermelt nyers-
anyagok mellett jelentős mértékű energiát is 
megtakarítunk.

a fenti hulladékpiramisban (vagy 
hulladékgazdálkodási hierarchiában) 
alulról felfelé haladva a legkevésbé jó 
megoldástól a legjobb hulladékkeze-
lési megoldásig juthatunk el

Mi a hulladékhasznosítás?

Szerbiában, sőt a vajdaságban is működik már olyan cég, 
vállalkozás, amely összegyűjti a hulladékot és nyersanyagként 
való használatra továbbadja. Erről ír Csincsik zsolt újságíró a 
Magyar Szó október 23–24-i számában.

 A papír- és a fóliahalmok mellett mindenfelé üveggel és műanyaggal, 
valamint más újrahasznosításra szánt hulladékkal megrakott jumbo zsákok 
fogadják az arra járót az Eko Jozef Ada Kft. moholi telephelyén. A rakásra 
dobált kimustrált sörösládák, raklapok és műanyag szemetes konténerek 
között éppen egy furgonból pakolnak ki a munkások Bernát József cég-
tulajdonos vezetésével, aki, miután leszáll a villás targoncáról, bevezet a 
raktárba. Ott szintén jumbo zsákok sokaságában áll a feldolgozásra váró 
műanyag, illetve a daráló mellett már sorakoznak a kisebb zsákok a leda-
rált és a szállításra váró műanyag granulátummal. Bernát József megjegyzi, 
hogy ebből a kiváló minőségű tiplitől kezdve a vízvezetékcsőig sok mindent 
gyártanak azok a hazai cégek, amelyeknek felvásárolják.

– Felvásároljuk a papírt, a nejlonfóliát, az alumínium italos dobozokat, 
mindazt a műanyag hulladékot, amit ledarálva értékesíteni tudunk a piacon, 
valamint ezenfelül a fahulladékot, miután feldolgozzuk a rossz raklapokat 
és a bútormaradékot is. A cég gazdálkodásában a fő hangsúly az üvegen 
van, felvásárolok mindenféle csomagolóüveget. Az újrahasznosítást 2006 
óta végzem, eleinte csak az üveggel és a sörösládákkal foglalkoztam, de 
lassan bővítettem a cég tevékenységét. Jelenleg hat munkás dolgozik a 
vállalatban – mesélte Bernát József.

– A papír a belgrádi Umka papírgyárba kerül a cég szabadkai lerakatán 
keresztül. Mindent felvásárolnak, kezdve a kartontól az újságpapíron át a 
könyvekig. Az egyik zentai iskolában papírgyűjtést szerveztek a gyerekek-
nek, akik 7-8 tonna papírt összegyűjtöttek, amit a helyszínről szállított el 
a cég kamionja. Összegyűjtjük a papírt és a csomagoló nejlonfóliát az adai 
Antares és Belmil cégektől, valamint a boltokból, köztük a Fortunából és 
a zentai SP Marketiből. Ennek nagy része szintén Szabadkára kerül, illetve 
Nagykikindára, ahol granulátumot készít belőle egy vállalat. A műanyagot a 
begyűjtés után ledaráljuk. A konyhai műanyagot, vagyis a mosogatószeres, 
mosószeres flakonokat és egyéb dolgokat szét kell válogatni, mert ebből 
kétféle létezik, amelyeket nem szabad összekeverni az újrahasznosítás al-
kalmával. Ezekből készülnek aztán a virágcserepek és műanyag eszközök. 
Felvásároljuk a gyermekjátékokat is, de ezeknél is oda kell figyelni, hogy 
szétválogassuk a különféle műanyag részeket, mert ha keverednek, az 
gondot okoz a gyártásban. Felvásároljuk a kiselejtezett szemeteseket és a 

különböző űrtartalmú műanyag kannákat, hordókat. Ezeket mind darál-
juk, amiből aztán vízvezetékcső készül. A leselejtezett műanyag sörös- és 
italos ládákat szintén ledaráljuk. Azokból egy ćuprijai cég újra italos ládá-
kat, csirkeketreceket és az épületfalba kerülő jó minőségű tipliket gyárt. A 
belgrádi Würth cég felvásárolja a tipliket, amelyből lehet, hogy külföldre 
is kerül – nyilatkozta a cég tulajdonosa.

Az Eko Jozef Ada vállalat számára az egyik legfontosabb nyersanyag 
az üveg. Bernát József elmondta, hogy nagy mennyiségben vásárolják fel 
az üveget. Az óbecsei és a nagybecskereki 
sörgyárból teljesen kitakarították a söröslá-
dákat és az üvegeket.

– Ada községben havonta körülbelül 
10 000 kiló üveget gyűjtök össze a padlá-
sokról és a különféle helyekről. Emellett 
együttműködök a kishegyesi kommunális 
vállalattal, a zentagunarasi, a csantavéri és 
a kispiaci helyi közösséggel, valamint két 
óbecsei személy is gyűjti nekem az üveget. Így 
havonta 20–25 tonna, néha 30 tonna üveg is 
összegyűlik, ami visszakerül újrahasznosítás-
ra. A belgrádi Tehnopapirral és Kappa Star 
Recyclinggal dolgozok együtt, mivel ennek a 
két nagy vállalatnak van engedélye a külföldi 
kiszállításra. Rajtuk keresztül az üveg a hor-
vátországi Vetropack üveggyárba kerül, ahol 
újrahasznosítják, és sörös, boros és más fajta 
csomagolóüveget készítenek belőle. Tech-
nológiaváltás lesz, és ez a jövő, mert szerin-
tem az elkövetkező öt évben a PET-palack 
gyártása meg fog szűnni. Egyébként az üveg 
darálására is van darálóm, de akkora a ke-
reslet, hogy erre nincs szükség. Megvesz-
nek mindenfajta üveget, amelyet egy hatal-
mas géppel ledarálnak – magyarázta Bernát 
József, aki elmondta az üveg mellett évente 
120 tonna papírt, 20 tonna fóliát, valamint a 
különféle ledarált műanyagból mintegy 240 
tonnát értékesít.

A Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:
A Temerini önkormányzat

Pece Antal 
(1933–2021. 11. 6.)
temerini lakosokról.

nyugodjanak békében!

KArAn Uroš 
(1940–2021. 10. 27.)

temetkezési vállalat, 
népfront u. 109., tel.: 842-515, 

062/88-51-513

MeGeMLÉKeZÉS

KÖZSÉGI PÁLYÁZATON NYERT ESZKÖZÖKBőL A TEMERINI ÚJSÁG 2021-BEN CIKKEKET KÖZÖL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYűJTÉSRőL

(–)
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VÉGSŐ BÚcSÚ
szerettünktől

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

örök álom zárta le 
a szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

Szerető fiad, Tibi, 
menyed, erika, unokáid: 

Orsi, Vili, emese és 
unokavejed, Árpi

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú négy éve, hogy 

örökre itt hagytál bennünket

MOrVAI László 
(1940–2017)

Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen, rég 
nem dobban családjáért, 
messze vitted, Istenem.

telhetnek hónapok, évek, 
de akik szívből szeretnek, 
nem felednek téged.

Szerettei

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú egy éve, novem-
ber 11-én, hogy nincs közöt-
tünk testvérem és nenánk

KOSIcKInÉ 
VArGA Borbála 

(1939–2020)

az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk 
nem feledünk téged.

nyugodjál békében!

Szerető testvéred, Teréz 
valamint lányai, 
Magdi és erika 

családjaikkal

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú három éve, hogy 

nincs többé közöttünk

cSOMA SAMU Magdolna 
(1952–2018)

ezernyi emlék, mely 
nyomott hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes 
lesz a szemünk.
Csillagnyi mosoly, melyet 
szereztél nekünk, köszönjük, 
hogy voltál nekünk.

emléked őrzik: fiad, Laci, 
menyed, Georgina és két 
unokád: Laura és Loren

MeGeMLÉKeZÉS

FArAGÓ SUrJÁn erzsébet 
(1941–2021)

MeGeMLÉKeZÉS

cSOMA SAMU Magdolna 
(1952–2018)

addig vagy boldog, 
míg van aki szeret, 
aki a bajban 
megfogja a kezed.

s hogy milyen fontos is 
volt ő neked, csak akkor 
érzed, ha nincs már veled.

Drága emléked őrzik: 
nászod, Laci, 

nászasszonyod, 
Vera és Izabella

temetkezési magánvállalat, 
tul.: nAGY erika, 

Kossuth l. u. 19., tel.: 843-973

adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚcSÚ
szerettünktől

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

az élet csendesen 
megy tovább, de a fájó 
emlék elkísér egy életen át. 
ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő ott lesz velünk.

Szerető lányod, 
Gabi, vejed, Feri 

és unokád, Szebi

VÉGSŐ BÚcSÚ
szeretett feleségemtől

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél, 
és akiket nagyon szerettél.

Bocsásd meg ha 
valamiben hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, 
pedig próbáltunk.

Mindig közel vagy, 
mégis oly távol, 
én tudom egyedül, 
mennyire hiányzol.

Minden szál virág, 
mit sírodra teszünk, 
elmondja, mennyire 
hiányzol nekünk!

Szerető férjed, János

VÉGSŐ BÚcSÚ
szerettünktől

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

örök az arcod, 
nem száll el a szavad, 
minden mosolyod 
bennünk marad.

Mikor rád gondolunk, 
megremeg a lelkünk, 
ilyenkor érezzük, 
bilincsben a szívünk.

Mindig itt vagy velünk, 
mégis oly távol, mi tudjuk 
egyedül mennyire hiányzol.

Szerető lányod, Bella, 
vejed, Tutli, unokáid: 

roli és rudi

VÉGSŐ BÚcSÚ
szomorú szívvel búcsú-
zunk szeretett édesapánk-
tól, nagyapánktól, apó-
somtól, nagybátyánktól, 
sógorunktól

Pece Antaltól 
(1933–2021)

Munka és küzdelem 
volt az élete, 
legyen csendes és 
békés a pihenése.
ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, sírjára szálljon 
áldás és örök nyugalom.
emlékét szeretettel 
megőrizzük.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚcSÚ
szeretett erzsi mamánktól

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

elmondunk egy imát és 
meggyújtunk egy gyertyát. 
a lángja apró, mégis 
meleg és fényt ád. 
e kis láng az üzenetünk 
neked, szeretünk 
és soha nem feledünk.

Unokáid: Orsi, Vili, 
emese, Szebi, roli, rudi 

és unokavejed, Árpi

Köszönetnyilvánítás
ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, is-
merősöknek, végtiszte-
letadóknak, akik szeretett 
édesapánk, apósom, ta-
tánk, testvérünk, kereszt-
apám, sógorunk, nagybá-
csink és rokonunk

Pece Antal 
(1933–2021)

temetésén megjelentek és 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Külön köszönet ápolóinak 
több évi fáradozásukért. Kö-
szönet a lelkiatyának a meg-
ható gyászszertartásért és a 
vigasztaló szavakért.

A gyászoló család
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VÉGSŐ BÚcSÚ
fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, anyó-
somtól és nagymamámtól

PATArIcA Katalintól 
(1960–2021)

Érzem közel vagy, 
mégis oly távol, 
én tudom egyedül, 
mennyire hiányzol.

ahova mentél, 
nincsen visszaút, 
örök a hosszú álom, 
s végtelen az út.

az emléked csupán, 
mi itt maradt nekem, 
örökre szívemben őrzöm, 
s így itt leszel velem.

emléked őrzi lányod, 
Karolina, vejed, Goran 

és unokád, Danilo

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú szívvel emléke-
zem hat hete elhunyt fele-
ségemre

FArAGÓ Ilonára 
(1944–2021)

Pihenj csendesen, 
hol nincs fájdalom. 
szívünkben tovább élsz, 
az idő bárhogy is halad. 
nehéz az út, mely sírodhoz 
vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

emléked megőrzi szerető 
férjed, István

VÉGSŐ BÚcSÚ
fájó szívvel 

búcsúnuk tőled

özv. cSOMOr 
ZAVArKÓ Mária 

(1939–2021)

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

emléked szívünkbe zártuk.

Öcséd, Szilveszter 
és családja

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete, hogy 

elvesztettem keresztapámat

SÓS Sándort 
(1974–2021)

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.

emléked őrzi keresztfiad 
Attila, Judit, 

csanád és Levente

MeGeMLÉKeZÉS
fájó szívvel emlékezem 

hat hete elhunyt anyámra

FArAGÓ Ilonára 
(1944–2021)

a te szíved pihen, 
a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak 
az élők érzik.

számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

emléked őrzi lányod, Ica

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú egy éve, hogy örökre távozott közülünk 

szeretett édesanyám

KOSIcKInÉ VArGA Borbála 
(1939–2020)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban.
a temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívemben örökre megmarad.

emléked őrzi fiad, Laci

VÉGSŐ BÚcSÚ
fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett apámtól, apósomtól és 
tatánktól

Pece Antaltól 
(1933–2021)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban. 
örök álom zárta le 
a szemed, pihenni tért 
két dolgos kezed.

szomorú az út, 
amely a sírodhoz vezet, 
a temető csendje 
ad neked nyugalmat.

legyen békés 
és nyugodt a pihenésed!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, menyed, 

és két unokád

VÉGSŐ BÚcSÚ

özv. cSOMOrnÉ 
ZAVArKÓ Mária 

(1939–2021. 10. 30.)

elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél. 
Itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél.

örök álom zárta le 
szemed, megpihenni tért 
dolgos kezed.

elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

emléked megőrzi 
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik szeret-
tünk

FArAGÓnÉ 
SUrJÁn erzsébettől 

(1941–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

legyen nyugalma békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

Miserend
12-én, pénteken, 8 ó.: Tisztítótűzben szenve-
dő lelkekért; a plébániatemplomban 18. ó.: 
Karizmatikus imaóra.
13-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán el-
hunytakért; valamint: †Sára Szilvia; valamint: 
†Magyar Imre, fia Csongor és elh. Magyar 
szülőkért; valamint: †Magyar Erzsébet.
14-én, Évközi 33. vasárnap a Telepen 7 óra-
kor: Népért; a plébániatemplomban 8:30-kor: 
Egy család élő és elh. tagjaiért; 10 órakor: 

Kovács István, felesége Mária, elh. Kovács 
nagyszülőkért, Borda János, Borda és Gajó 
nagyszülőkért
15-én, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
16-án, kedden, 8 ó.: Szent Antal tiszteletére 
egy szándékra.
17-én, szerdán 8 ó: Szűzanya tiszt. egy szán-
dékra
18-án, csütörtökön, 18 ó.: Szűzanya tiszt. 
hálából;  a szentmise után egy órás szentség-
imádás

MeGeMLÉKeZÉS
drága testvéremről

GIrIc Lászlóról 
(1960–2002)

az élet ajándék, 
mely egyszer véget, 
de jóságod és szereteted 
örökké szívemben él.

emléked őrizzük: 
testvéred, Vera 

családjával
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MeGeMLÉKeZÉS
szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

SÓS Sándor 
(1974–2021)

egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég. 
egy fénykép, mely őrzi 
emléked, s egy út, 
mely elvitte életed. 
a bánat, a fájdalom 
örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

A gyászoló család

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete volt, hogy távozott közülünk szeretett fiunk

eLeK Tibor 
(1972–2021)

fehér galamb szállj a fiunk fejfájára, 
a fájó szívű szülők helyett te vigyázz az ő álmára.

emléked őrzik szerető szüleid, apu és anyu

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú 25 éve lesz november 17-én, 
hogy drága szerettünk nincs közöttünk

KOVAcSIcS György 
(1933–1996)

nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
de egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég.

s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk téged!

Szeretettel emlékezik rád családod

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett 

édesanyám, anyósom, nagymamám és dédmamám

KOSIcKInÉ VArGA Borbála 
(1939–2020)

tovaszállt egy év, de nem halványul az emlék. 
Él bennünk régi kép, milyen is volt együtt, nem is olyan rég. 

Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol.

emléked őrzi lányod, erzsi, vejed, Mihály, 
unokád, Karolina, unokavejed, Zsolt 

és dédunokád, Tamara, valamint nászasszonyod
temerin–Pacsér

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete volt, hogy távozott közülünk szeretett testvérem

eLeK Tibor 
(1972–2021)

Van egy ország, ahova már oly sokan elmentek, 
ahova csak oda visz út, vissza sosem jönnek. 
Ki itt marad, szívét bánat járja, 
de az emlékedet örökre a szívébe zárja.
számomra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

emléked őrzi szerető öcséd, endre

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete, hogy nincs közöttünk szeretett testvérem

eLeK Tibor 
(1972–2021)

nézem az apró lángok táncát, 
hallom a hangjuk suttogását, 
hogy nem jössz, azt eszem tudja, 
de a szívem soha el nem fogadja.

emléked őrzi szerető húgod, Szilvia családjával

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete, hogy nincs közöt-
tünk szeretett öcsém, sógo-
rom, keresztapám és  nagy-
bátyám

SÓS Sándor 
(1974–2021)

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 nővéred, 
erzsi, sógorod, Attila, 

keresztfiad, Attila 
és unokaöcséd, 

Szebasztián

MeGeMLÉKeZÉS
szomorú hat hete, 

hogy nincs közöttünk

FArAGÓ Ilona 
(1944–2021)

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

nyugodjon békében!

emléked őrzi unokád, 
Anikó, unokavejed, 

csaba, dédunokáid: 
ricsárd és Alex

MeGeMLÉKeZÉS
hat hete, hogy 

elvesztettem nagybátyámat

SÓS Sándort 
(1974–2021)

örök álom zárta le 
szemed, megpihenni 
tért két dolgos kezed.

elmentél tőlünk, de 
nem vagy messze, 
szívünkben maradsz 
mindörökre.

emléked őrzi 
Szebasztián és Gabriella
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LABDArÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

InDeKS (Újvidék)–SLOGA 2:0 
(0:0)

Újvidéken ért véget a temeriniek 
öt mérkőzésből álló győzelmi soro-
zata, akik először kaptak ki a most 
zajló idényben idegenben. Sokáig 0:0 
volt az állás, a vendégek sorsát talán 
az pecsételte meg, hogy Zelić az 58. 
percben piros lapot kapott. Az em-
berelőnyben levő újvidékiek egy ke-
zezés után tizenegyesből szerezték 
meg a vezetést, majd a bírói ráadás-
ban beállították a végeredményt.

A Sloga a 13. forduló előtt még 
éllovas volt a táblázaton, a vereség 
után viszont lecsúszott a harmadik 
helyre, igaz, a Novi Sad és a Donji 
Srem csak egy-egy ponttal előzi meg. 
A temeriniek szombaton 13 órai kez-
dettel a Donji Sremmel vívják a rang-
adót hazai közönség előtt.

MLADOST–JeDInSTVO (Piros) 
3:1 (2:1)

A 40 éves Zukić juttatta előny-
höz a járekiakat, ami után a pirosi 
vendégcsapat gyorsan kiegyenlített. 
Még a szünet előtt Rađenović jóvol-
tából ismét a hazai csapatnál volt 
az előny, majd a térfélcsere után 
Grković állította be a 3:1-es végered-
ményt. A Mladost a 13. fordulóban 
a harmadik győzelmét aratta, és 14. 
a táblázaton. A járekiak vasárnap a 
Slododával játsszák a következő mér-
kőzésüket Donji Tovarnikon. 

Újvidéki liga

SLAVIJA (Újvidék)–TSK 1:1 (0:0)
Döntetlennel ért véget szombaton 

a 13. forduló rangadója Újvidéken. A 
gól nélküli első félidő után a hazaiak az 
50. percben szerezték meg a vezetést, 
a temeriniek azonban a 67. percben, 
Đanković tizenegyesből lőtt góljával ki-
egyenlítettek. A vendégcsapatnak némi 
szerencséje is volt, mivel a Slavija játé-
kosai többet kezdeményeztek, a hajrá-
ban a kapufát is eltalálták. 

A táblázaton a Šajkaš vezet 35 
ponttal. A Tatra 33, a Slavija 31, a 
negyedik TSK 27 pontot gyűjtött 
össze. A TSK-ra a hétvégén újabb 
vendégszereplés vár, vasárnap dél-
után egy órától az őszi idény utol-
só előtti fordulójában a Bačka 
lesz a vetélytársa Sajkásgyörgyén 
(Đurđevo). A temeriniek a jövő 
hétvégén az utolsó fordulában a 
tiszakálmánfalvi (Budiszava) Di-
namót látják vendégül.

TSK: Vojvodić, Trišić, 
Brežnjak (Varga), Stričević, Šmit, 
Z. Vlaisavljević, Paska, Bukvić, 
Klaić (Džigurski), Đanković, 
Jušković.

Újvidéki városi liga

SIrIG–PrOLeTer (Bánostor) 
5:0

A Sirig a 13. fordulóban a 12. 
győzelmét aratta, és vezeti a pont-
versenyt.

ASZTALITenISZ
A temerini klub tagjaira kevés 

kötelezettség várt a mögöttünk levő 
hétvégén. Egyedül Orosz András ját-
szott egy felnőtt pontozásos versenyt 
Versecen. A fiatalabbak között volt 
a mezőnyben, így mindenképpen 
dícséretes, hogy bejutott a legjobb 
nyolc közé, vagyis a negyeddöntő-
ben esett ki.

KÉZILABDA:
első női liga – Vajdasági 

csoport

LAKI (cservenka)–TeMerIn 
19:38 (9:22)

MLADOST (Szerbcsernye)–
TeMerIn 19:20 (9:10)

A temerini lányok egy sima, 
illetve szoros mérkőzést is meg-
nyertek, és a két győzelemmel fel-
törtek a táblázat második helyé-
re. Hét forduló után ugyanannyi 
pontjuk van, mint az első helye-
zett Rumának, és csak a rosszabb 
gólarányuk miatt nem ők a lista-
vezetők.  

T. N. T.


