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A költségvetési év végéhez közeledve 
az önkormányzat illetékesei értékelnek, 
papírra vetik azokat a tételeket, kitűzött 
célokat, amelyeket megvalósítottak az év 
során. Hasonló a helyzet a be nem feje-
zett fejlesztésekkel, azokról is számadás 
készül, hogy a fennálló hiányosságok jövő-
re kiküszöbölhetővé váljanak. A jelenlegi 
munkálatok kapcsán a képviselő-testület 
elnöke elmondta, javítják a 
járdákat, erre a célra húsz-
millió dinárt irányoztak elő 
a községi költségvetésből, az 
utak kátyúzása pedig, amely 
ebben a körben öt millió di-
nárjába került a községnek, 
a héten be is fejeződik. Jövő-
re jelentősebb összeget for-
dítanak az útjavításra, hogy 
azokra az útszakaszokra is 
új burkolat kerüljön, ame-
lyeken nincs koptatóréteg. 
Lezárult a nyílászárók cseré-
jére kiírt pályázat, és hama-
rosan elbírálják a beérkezett 
kérelmeket.

Pásztor Róbert szerint a legége-
tőbb probléma a községben a szennyvíz-
hálózat és az ivóvíz. Mindkét esetben az 
előrehaladás nagyon lassú. Ígéret van rá, 

hogy 2023-ig a környezetvédelmi minisz-
térium anyagi hozzájárulásával elkészül 
a szennyvíztisztító. Enélkül aligha lehet-
ségesek további bekötések a hálózatra. 
Mint elmondta, mindez évek óta közbeszéd 
tárgyát képezi, a tisztító mégsem készült 
el úgy, mint például Topolyán, Kishegye-
sen vagy Szenttamáson. A községi képvi-
selő-testület elnöke szerint e tekintetben 

mindenki részéről megvan az akarat, és ő 
bízik benne, hogy most végre beindulhat 
ez a folyamat. 
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Temerini főutca: a szennyvízcsatornára várva

Kellemes estét tölthetett csütörtökön a színházte-
remben a közönség. Az újvidéki Színes Szilánkok 
Diákszínpad színészei telt ház előtt  vendégszere-
peltek: John Peoplefox kapitány darabját mutatták 
be a nézőknek. A darab nagyon élvezetes, oktató 
jellegű és mindenkit felhív arra, hogy tiszteljük, óv-
juk a környezetünket. Jól sikerült a bemutatkozás, 
megérdemelten zúgott nekik a vastaps.

Korcsolyapálya a központban
Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke 

a községi tervekről és beruházásokról

Az új fiskális 
eszközökről

Újvidéki diákszínpad

Hétfőn, november 29-én 18.30-kor a Temerini Iparo-
sok és Vállalkozók Egyesületében a Tóth Könyvelőiroda elő-
adást tart az új online pénztárgépekről („fiskális kasszák-
ról”) és az elektronikus számlázásról. A tagokat és minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Sz. B.

*
Szerbiában a jövő évtől alkalmazzák az új fiskalizációs 

modellt, melynek terhét ezúttal az állam vállalja. Bevezetik 
az online pénztárgépeket, az eddigi kasszákat ki kell majd 
cserélni. Az azonnali adóelszámolásra alkalmas kasszákat 
azoknak is be kell majd szerezniük, akiknek eddig nem 
kellett fiskális számlákat kiadniuk, tehát változásokra 
számíthatnak például a fodrászok, a kozmetikusok, a 
fogadóirodák stb. A pénzügyi tárca vezetője szerint ez-
zel jelentősen megkönnyítik az adóhivatal munkáját, és 
nagymértékben visszaszoríthatják a szürkegazdaságot 
– írja a napisajtó. Az érintettek a további részletekről 
a Szerbiai Adóigazgatóság honlapján tájékozódhatnak: 
www.purs.gov.rs.

Folytatása a 2. oldalon

Még MinDig neM KéSő
Vegye Fel A VéDőolTáST!

Regisztráljon az 
euprava.gov.rs oldalon,

vagy hívja a 0800 222 334-es 
telefonszámot!

M. S.
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Az Alapjogokért Központ közvéleménykutatása szerint már 69 
százalék szerint nyer orbán 2022-ben, 16 százalék tippel Márki-Zayra. 
„Amíg 2021 októberében az aktív szavazók 66, addig novemberben már 
69 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök győzelmét 
várja a jövő évi országgyűlési választáson. A kormányfővel szemben in-
duló, baloldali pártok támogatását élvező, a rezsicsökkentést korábban 
„ostobaságnak” nevező Márki-Zay Péter győzelmi esélyei a megkérde-
zettek szerint csökkentek: 17-ről 16 százalékra. Mindez azt igazolja, hogy 
Márki-Zay Péter nem tudta a kormánnyal kritikus tábor méretét növelni” 
– derül ki az Alapjogokért Központ októberi és novemberi közvéle-
mény-kutatásából.

Október – Az Alapjogokért Központ két, országosan repre-
zentatív közvélemény-kutatást is készített arról, hogy kit tartanak 
esélyesebbnek a magyarok arra, hogy a jövő tavaszi választások 
után miniszterelnök legyen. Az októberi adatfelvétel során az aktív 
szavazók kétharmada (66 százalék) orbán Viktort tartotta a legesé-
lyesebbnek arra, hogy 2022 után (is) Magyarország kormányfője 
legyen. Márki-Zay Péter győzelmét egy hónappal ezelőtt 17 száza-
lékuk jósolta, írják.

November – „A novemberi adatok alapján a választási részvételü-
ket biztosra ígérő válaszadók több mint kétharmada, tízből hét megkér-
dezett (69 százalék) a jelenlegi kormányfőt tartja a legesélyesebbnek az 
új kabinet megalakítására. Orbán Viktor győzelmi esélyeinek megítélése 
tehát javult az elmúlt egy hónapban: Márki-Zay Péter hiába lett a hatpárti 
balliberális koalíció vezetője, kiválasztásával a hivatalban lévő miniszter-
elnök mandátumának megújítását prognosztizáló szavazók aránya 66-ról 
69 százalékra nőtt”– írja az Alapjogokért Központ Facebook-oldala.

Hangsúlyozták: Márki-Zay Péter elsőségét ezzel szemben ke-
vesebben, 17 helyett 16 százaléknyi megkérdezett várja csupán. 
Ráadásul a kormánnyal kritikus szavazóknál sem vezet a hódmező-
vásárhelyi polgármester, tették hozzá: a novemberi kutatás adatai 
szerint ugyanis az ő körükben Márki-Zay győzelmét 38, orbán Viktor 
elsőségét pedig 41 százalék várja. ez azt jelenti, hogy még a baloldali, 
kormánypártokkal nem szimpatizáló szavazók sem tartják esélyes, 
orbán Viktort legyőzni képes politikusnak Márki-Zay Pétert, írják.

Az Alapjogokért Központ budapesti székhelyű, 2013 óta mű-
ködő jogi elemző- és kutatóintézet. A Központ a nemzeti identitás 
és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi hagyományok 
megőrzését tartja elsőrendű feladatának a 21. század felfokozott, 
a jog területére is kiható globalizációs és integrációs folyamatai, 
technológiai változásai közepette. 

Orbán esélyesebb

A tél közeledtével, a fűtési szezon kezdetével a helyi tűzoltók 
tűzmegelőző gyakorlatokat tartottak a tömbházakban. A lakó-
kat tanácsokkal látták el, és odafigyelésre kérték őket kályhák 
és más fűtőtestek használatának során.

Tűzoltógyakorlat
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Folytatás az 1. oldalról
A szennyvíztisztító építésével párhuzamosan, amelyre várhatóan több 

mint négyszáz millió dinárt kapnak az illetékes minisztériumtól, bővítik 
a csatornahálózatot is.

Az ivóvízet érintő gondok orvoslása tekintetében ennél biztatóbb a 
helyzet, a tartományi kormányfő ugyanis éppen a minap jelentette be, 
hogy Temerinben is vízfeldolgozó épül. Az önkormányzat húszmillió 
dinárhoz jutott hozzá a létesítmény tervdokumentációjának elkészíté-
séhez. Közlése szerint az ott alkalmazott technológia lehetővé teszi a víz 
arzén- és ammóniamentesítését. E fejlesztés során el kell végezni a föld-
ben levő vezetékek bejegyzését (víz- és gázhálózat), és ki kell cserélni a 
vízvezeték-hálózat azbesztcementből készült csöveit.

Megtudtuk még: a korábbi évekhez hasonlóan az ünnepek ideje alatt 
most is kivilágítják a központot. A gyerekek és a felnőttek örömére pedig 
korcsolyapályát létesítenek a Petőfi Sándor utcában. A főúti jelzőlámpa 
és a Moša Pijade utca közötti útszakaszt borítja majd műjég, várhatóan 
mintegy két hónapon át. 

A Pásztor Róbert, aki egyben a Vajdasági Magyar Szövetség temerini 
központi szervezetének az elnöke is, elmondta: máris készülnek a jövő évi 
magyarországi parlamenti választásra, a párt aktivistái a héten a terepet 
járják, hogy segítsenek a polgároknak a kérdések megválaszolásában. 
Felhívta a figyelmet, hogy amennyiben nem változtak az illető polgár adatai, 
nem kell újra regisztrálnia. Arról pedig, hogy hogyan kell az űrlapokat 
kitölteni, a konzulátus szervez majd tájékoztató estet Temerinben. Em-
lékeztetett arra is, hogy jövőre nemzeti tanácsi választások is lesznek, így 
arra kérte azokat, akik a legutóbbi voksolás óta nagykorúvá váltak, hogy 
iratkozzanak fel a kisebbségi választói névjegyzékbe.

ácsi

Korcsolyapálya a központban

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

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

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

Közvélemény kutatás szerint

Két díjazott temerini fotós
Két temerini fotós munkáját díjazták nemrégiben a Mórahalom 

Városi Önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kö-
zösen szervezett fotópályázaton. Varga Zoltán Illés napi portréja 
az amatőr kategóriában második helyezett lett, míg Majoros Zsu-
zsannának a profi kategóriában ítélték oda az ugyancsak második 
díjat Isten háza című munkájáért.

A pályázat célja Mórahalom és a három határon túli testvérte-
lepülés (Csíkszentmárton, Zsombolya és Temerin) kapcsolatának 
erősítése, valamint, hogy megismertesse egymással az adott testvér-
települések természeti és kulturális értékeit az ott élő lakosok és 
képeik által. A pályázatra 60 kép érkezett 22 nevezőtől, a munkákat 
háromtagú zsűri bírálta el. A képek december elejétől a mórahalmi 
Szent László Parkban is megtekinthetők lesznek.

KezdődiK a vízgyár építése – Jövőre új vízter-
melő üzemek építését kezdjük meg Belcsényben (Beočin), 
temerinben és Hódságon (Odžaci). az Újvidéki egyetem 
legjobb szakértőit  kértük fel, akik tanácsadók lesznek 
ezekben a projektekben. arra számítok, hogy körülbe-
lül másfél éven belül sokkal jobb lesz az ivóvíz minősége 
ezeken a településeken – mondta igor Mirović tartományi 
kormányfő a belcsényi vízgyárban tett látogatása után. 
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A hirdetőtáblákon megtalálható a 
novemberi plébániai hittan be-
osztása. Ezen a héten pénteken  a 
Telepen szeretettel várjuk a III. a 
osztályt 14 órára, a III. b osztályt 
15 órára, a III. c osztályt 16 órára 
plébániai hittanra.
A gyermekeik hitéért imádkozó 
édesanyák Szent Mónika közös-
sége csütörtökön tartja szokásos 
imaóráját az esti szentmise előtt 17 
órai kezdettel. Szeretettel várnak 
minden édesanyát.
esküvői hirdetés: Petro Krisz-
tián (Károly és †Rapcsák Klára fia) 
és vastag annabella (István és 
Tubik Irén lánya) Péterrévéről ün-
nepélyes keretek között szomba-
ton 15 órakor házasságot kötnek 
a plébániatemplomban. Próba és 
lelki előkészület számukra csütör-
tökön 16:30 órától.
Vasárnap a nagymisén a bérmál-

kozó jelölt nyolcadikosaink be-
mutatása lesz bérmaszüleikkel 
együtt. Próba számukra pénteken 
18 órakor.
Vasárnap minden szentmise előtt 
megáldjuk azon adventi ko-
szorúkat, amelyeket a kedves hí-
vek a szentmisékre elhoznak. Az 
oltár elé kell majd letenni a koszo-
rúkat a szentmise előtt.
December 11-én, szombaton 
a Fáklya Keresztény Ifjúsági Egye-
sület adventi lelkinapot szervez 
Temerinben a Kókai Imre Általá-
nos Iskolában. Különleges alkalom, 
hogy itt, helyben lesz. Szeretettel 
várjuk a 4–8. osztályos diákok 
jelentkezését. Kiváló lehetőség ez 
ismerkedésre, játszásra, nagyon 
érdekes és fiatalos előadás is vár-
ható. Az egész környékről jönnek 
majd fiatalok. Jelentkezni papja-
inknál lehet.

a taKt i. kerámiatábora
A TAKT kerámia szakcsoportjának augusztusra tervezett első kerámia-

táborát a koronavírus-járvány meghiúsította, ezért a műhelymunka első 
részét az elmúlt hét végén bo-
nyolítottuk le. A szakmai vezető 
ezúttal is a topolyai Bábi Kor-
nélia volt. A résztvevők pedig: 
Zelenka Flóra szakcsoportveze-
tő, Nagy Gergő, Zelenka Anna, 
Banko Denisz, Szabó Diana, 
Vojvodić Valentina, Tallós Zsu-
zsanna és Süle Nándor.

 A jövő hét végén újra be-
népesül a TAKT Alkotóháza, 
amikor is az agyagból készült 
alkotások mázazása kezdő-
dik,  karácsonykor pedig  ki-
állítás nyílik az akkorra már ki-
égetett munkákból. A tábort a 
Tartományi Oktatási, Jogalkotá-
si, Közigazgatási és Nemzeti Ki-
sebbségi titkárság támogatta.

Á. I.

Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Ágoston Ilma és Sánta PéterElfogták a rablót
A rendőrség szombaton közölte, hogy elfogták M.P. (33) újvidéki la-

kost, aki októberben egy pisztollyal kirabolt egy újvidéki pénzváltót. A férfit 
emellett két rablási kísérlettel is gyanúsítják. Novemberben, ugyancsak 
pisztollyal fenyegetőzve próbált két másik újvidéki pénzváltót kirabolni. 
A gyanúsítottnál tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták azt a 
pisztolyt, amit a gyanú szerint a bűncselekmények elkövetésekor használt, 
valamint pénzt, ami a feltételezések szerint a pénzváltóból származik.

A férfit 48 órás őrizet alá helyezték, az újvidéki felsőfokú ügyészségen 
indul ellene bűnvádi eljárás. (ns 21)

tagOKat tOBOrOz a KéKnefeleJcs
A Kéknefelejcs citerazenekar és asszonykórus új tagokat toboroz. 

Az énekelni szerető, népdalokat kedvelő nők, asszonyok és házastársak 
jelentkezését várják a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület klub-
helyiségében minden pénteken 18 és 19 óra között. 

egyházközségi hírek

A park felújítása

Mint már jelentettük megkezdődött a park korhadt és beteg 
fáinak metszése és eltávolítása. A park felújítási projekt veze-
tője a Temerininfónak adott interjúban elmondta, hogy a mun-
kálatok mintegy három évig fognak tartani – legalább is ami a 
teljes felújítást illeti.
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Mint megtudtuk a magánkézben levő terület két fiatal vállakozó jó-
voltából vált ismét közkedvelt hellyé. tomislav Maričić és jóbarátja 
dušan Branisavljević hónapok óta dolgoznak a területen. Tomislav 
kérésünkre készségesen elmondta, hogy milyen munkálatokat végeztek 
el eddig, és hogy mit terveznek a továbbiakban.

– A téglagyári agyagbánya tavak számomra mindig is nagyon jelentő-
sek voltak. Itt tanultam meg horgászni, a területet övező természet, állat 
és növényvilág hamar magával ragadott – mondja a fiatal horgász.

– Láttam, amint a mostoha körülmények eluralkodnak a környéken, 
nagy kár lett volna egy ilyen sok lehetőséget rejtő területet az enyészetnek 
hagyni. Amikor időm engedte sokat dolgoztam a tó környékén. Dušan 
barátommal elhatároztuk, hogy felkeressük az egykori téglagyár tulaj-
donosát, és megpróbálunk olyan lehetőséget találni, amelynek köszön-
hetően megóvhatnánk a tavakat. Tavaly augusztusban egy hat évre szóló 
elővásárlási joggal rendelkező bérleti szerződést írtunk alá a jelenlegi 
tulajdonosokkal. A szerződés megkötése óta még nagyobb igyekezettel 
dolgozunk a terület rendbetételén, és sokan láthatták is, hogy látványos 
átalakulás történt a tavaknál. Számos munkaakciót szerveztünk az el-
múlt időszakban. Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak a barátoknak 
és horgászoknak, akik segítettek nekünk a munkában. 

Első lépésként a tömérdek szemetet takarítottuk el, több mint három 
pótkocsival. A tó partja szinte hozzáférhetetlen volt a horgászok számára. 
A nád és egyéb növények elburjánzottak a területen. Kitisztítottuk a partot 
is. Most egy rendezett környezet és természet tárulkozik a látogatók és 

a horgászok elé. Stégeket építettünk, így jelenleg tizenöt horgászhely áll 
rendelkezésre pontyhorgászatra, de ragadozóhal-horgászat is lehetséges. 
A magasabb hőmérsékletek idején a pontyhorgászat részesül előnyben, 
a hűvösebb napokon pedig a ragadozóké.  Az elmút évben megkezdtük 
a tó halasítását. Örömünkre szolgál, hogy akadtak olyan segítő szán-
dékú emberek, akik támogattak bennünket ebben is. Két alkalommal 
pontyokkal gyarapítottuk az állományt, egyszer pedig ragadozó halak-
kal. Tavaszra szeretnénk további halasítást végezni pontyokkal. A tavat 
hivatalosan még nem nyitottuk meg a horgászok előtt, de az idén több 
alkalommal is szerveztünk horgászversenyt a területen. A versenyekből 
befolyt összeget is halasításra fordítottuk. Két pontyfogó versenyt tartot-
tunk, egyszer szerveztünk feeder kupát, és egy pergető verseny is volt az 
idényben. Örülünk annak, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a halastó 

iránt. Az emberek elégedettek az eddig elvégzett munka eredményével, 
és nem mellesleg szép számban vannak halak is a vízben, így az élmény 
sem maradhat el. A versenyekre szép számban neveztek be versenyzők. 
Érdeklődnek az emberek afelől is, hogy mikor tervezzük hivatalosan 
megnyitni a tavat a horgászok előtt. Erre az a válaszunk: már nem kell 
sokat várni. A jövő évben mindenképpen megnyitjuk a tavat a horgászok 
és a látogatók előtt. Jelenleg a tóhoz vezető bejáratnál egy figyelmeztető 
tábla jelzi, hogy tilos a horgászat a tóban. 

Sok kérdést szegeztek nekünk a tábla kihelyezése után. Meg kell azon-
ban mondanom nyiltan, a táblát azért kellett kitennünk, mert a munka 
és a halasítás előrehaladtával, mind gyakrabban lopták a halat a tóból. 
Minden horgászkedvelőt szeretettel várunk. De kizárólag a sporthorgá-
szatot részesítjük előnyben, és így próbáljuk megakadályozni a halakkal 
való idegen gazdálkodást, illetve elősegíteni a halállomány erősödését. 
A jövőben itt napi engedélyekkel, illetve egy meghatározott számú éves 
engedéllyel horgászhatnak majd a pecázás szerelmesei. Az ehhez fűződő 
szabályokat szabályzat formájában fogjuk megjelentetni közösségi olda-
lunkon. Elsődleges célunk, hogy egy olyan tartalommal gazdagítsuk a 
községet, amely kiváló kikapcsolódást jelenthet a horgászoknak, de a 
természetkedvelőknek is. 

Addig is van még néhány feladat, amit meg kell oldanunk. Ilyen pél-
dául az, hogy a száraz nyári hónapok következtében jelentősen csök-
kent a vízszint a tóban. Szeretnénk még egy kutat fúratni a tó közelében, 
amelynek segítségével szabályozhatnánk a vízszintet – mondta lapunknak 
Tomislav Maričić.

T. D.

Rendbe tették a téglagyári tavakat és halat telepítettek bele

rendbehozott téglagyári tavak
Kedvező hír a horgászoknak és természetkedvelőknek

Jelentős változások történtek az egykori téglagyár területé-
hez tartozó mesterséges tavak környékén. éveken át mostoha 
körülmények uralkodtak a területen, az elmúlt hónapokban 
viszont eltakarították a felhalmozódott szemetet, rendbe tették 
a tó partját, és halasították a vizeket. a téglagyári tavak ismét 
kedvelt horgászhellyé vált. 

az idén december elején 
községünkbe látogat a Mikulás!

december 6-án, hétfőn 
fehér-vörös hintóval bejárja a falut.

8 órakor indul és első megállója 
a telepi óvoda. amíg a lovak 

pihennek, a manók pedig a szánt 
tisztogatják, a Mikulás meglepi 

a telepi és a központi óvoda 
és iskola kis diákjait.

a MiKulás Megáll a KövetKező pOntOKOn is:
Piactér (Petőfi Sándor utca)

Stari Rubin (nikola Pašić utca)
nagy Pogled (nikola Pašić utca)

Kisállatkert (Rákóczi Ferenc utca)
Telepi Duga (népfront utca)

A Mikulás több utcán is áthalad, de a csomagokat 
csakis a fenti megállókon osztja szét.
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Szombaton tartják az idén jubiláló, 30. Tini-
Ifjúsági Énekes Vetélkedő döntőjét. A sokak ál-
tal kedvelt és mindig színvonalas műsort nyújtó 
rendezvény megszervezése nem kevés munkával 
és feladattal jár a szervezők számára, különösen 
nem a járvány idején. A körülmények számos 
nehézséget gördítettek a szervezők elé, de ők 
már hónapok óta készülnek az eseményre. A 
vasárnap megtartott sajtótájékoztatón és az azt 
követő főpróbán megbizonyosodhattunk arról, 
hogy az idén is értékes pillanatokkal gazdagítja 
majd a közönség soraiban ülőket a fesztivál. 

varga flórián, a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke elmondta, hogy az 
évfordulóhoz méltó körülmények között tartják 
meg a döntőt.

– A 30. jubiláris fesztivál döntőjét minden-
képpen a hagyományos keretek között szerettük 
volna megtartani. Sokáig kérdéses volt, hogy 
lesz-e rá lehetőség, de nagy örömünkre szolgál, 
hogy bár komoly nehézségek árán, de itt vagyunk 
a célegyenesben, és egy nagyon érdekesnek mu-
tatkozó döntő elé nézünk. Két meghallgatáson 
vagyunk túl. Tizenöt versenyző méri össze a te-
hetségét szombaton a sportcsarnokban. Nyolcan 
az ifjúsági kategóriában, heten pedig a tini ka-
tegóriában versenyeznek. Háromtagú zsűri ér-
tékeli a fellépők produkcióit a döntőben. erős 
Ervin, Szerda Árpád, és Vitkay-Kucsera 
Ágota foglalnak majd helyet a zsűri asztalánál. 
A műsorvezetést gőz lászló és lászló Judit 
vállalták. A fesztivált kizárólag az önkormányzat 
szoros együttműködésével tudjuk megvalósíta-
ni, ez elengedhetetlen a járványhelyzet miatt, 
és nem mellékesen azért is, mert a község a 

legfőbb támogatója az eseménynek. A polgár-
mesterrel, a helyettesével és a képviselő-testület 
elnökével közösen beszéltük meg a döntő idő-
pontját, és a lebonyolításának módját. Védettségi 
igazolványra nem lesz szükség a részvételhez, 
de a járványügyi előírá-
sok figyelembe vételét 
kérjük a résztvevőktől. 
Az eseményt az önkor-
mányzat mellett a Ma-
gyar Nemzeti Tanács, a 
Köztársasági Művelő-
dési Minisztérium, és 
a Tartományi Művelő-
dési Titkárság, valamint 
a temerini Hugyik Ko-
vácsműhely és a helyi 
vállalkozók is támogat-
ják – mondta az elnök. 
Az idei fesztivál ünnepi 
gálaműsorában nosztal-
gikus hangulat uralkodik majd, tudtuk meg Gőz 
László szervező-műsorvezetőtől. 

– Kezdettől fogva ott vagyok a tini fesztivál 
életében. Eleinte versenyzőként, később műsor-
vezetőként és szervezőként segítettem a munkát. 
Ez egy olyan egyedülálló rendezvény, amely a 
vajdasági tehetségeknek nyújtott és nyújt a mai 
napig lehetőséget arra, hogy bemutatkozzanak 
a nagyközönség előtt. Az elmúlt évek során ösz-
szesen ötvennégyen nyerték meg a fesztivált va-
lamelyik kategóriában. Jó néhányan közülük 
mindkét kategóriá-
ban versenybe száll-
tak. Említésre mél-

tó, hogy Dér Henrietta, Bencsik Tamara és 
csizmadia anna is a tini színpadán jeleskedtek 
egykoron. A kerek évforduló alkalmából úgy 
itéltük meg, hogy jó lenne egyfajta nosztalgikus 
hangulatot adni az évfordulónak. A fesztivál gá-
laműsorában tíz zeneszám hangzik majd el az 
egykori győztesek előadásában. Meggyőződé-
sünk, hogy értékes pillanatokat nyújt majd újra 
a színpadon látni azokat az énekeseket, akik 
már megannyi meghatározó élményt okoztak a 
közönségnek ugyanitt – emelte ki Gőz László, 

a tini fesztivál egyik házigazdája. Az énekeseket 
ezúttal a Baksheesh Band kíséri, kiegészül-
ve egy fúvós szekcióval és két kísérő vokállal. 
faragó aurél együttestag a sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy több közös próbát tartottak az 
énekesekkel, és hogy óriási csapatmunka van 
a háttérben.

Belépőjegyek hétfőtől péntekig válthatók a 
színház klubjában este hét és kilenc óra között, 
valamint a helyszínen.

T. D. 

Megtartották a Tini fesztivál főpróbáját, a felvételen a szervezők 
a Szirmai MMe klubjában a technikai részletekről egyeztetnek

30. Tini-ifjúsági énekes Vetélkedő döntője

Szombaton este fél nyolckor a sportcsarnokban
Színvonalas műsor várható

pénzügyi adminisztrátori szak
A helyi középiskola és óvoda híreiből

A lukijan Mušicki Középiskolában az illetékes minisztérium által 
megszabott első oktatási modell van érvényben, ami azt jelenti, hogy 
az órák 45 percesek, a tagozatok nincsenek felosztva. Az intézmény 
vezetői folyamatosan követik a járványhelyzet alakulását, és amennyi-
ben az indokolt, átszervezik a tanítást. 

A középiskola első osztályába egyébként 115-en iratkoztak be, 
81-en Temerinből. A diákok nyolc oktatási profil közül választhattak, a 
legnagyobb érdeklődés pedig a pénzügyi adminisztrátori szak iránt mu-
tatkozott, amelyre csaknem harminc elsős nyert felvételt. Huszonhárman 
a gimnáziumban kezdték meg négyéves tanulmányaikat, tizenöten bú-
torkészítők és fodrászok szeretnének lenni, a fémmegmunkáló szakon 
tízen, míg a tűzvédelmi és autószerelői szakon kilencen-kilencen ta-
nulnak tovább.  A korábbi évektől eltérően az idén a lakatos szak iránt 
nem igazán volt érdeklődés, oda mindössze öten iratkoztak be. Tatjana 
Veljković, a középiskola megbízott igazgatója kifejtette, örül annak, hogy 
a diákok zöme a helyi iskola mellett dönt, hiszen ezáltal az ott megszer-
zett tudást abban a közösségben tudják kamatoztatni, ahol élnek. Mint 
mondta, a jövőben a tanárok számára továbbképzéseket szerveznének, 
hogy követni tudják a modern kor követelményeit.

A járvány ellenére a Veljko Vlahović iskoláskor előtti intézményben 
is zajlik az élet. Az óvoda felszólította a szülőket, hogy amennyiben a 
családban bárkinél a betegség tüneteit észlelik, a gyermek legalább 14 
napig legyen távol az óvodai közösségtől.  emellett természetesen az 
épületben kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, valamint az előírt 
távolság betartása. Az intézménybe egyébként az idén 181 gyermeket 
vettek fel, velük együtt most 887-en vannak. Vera Bjelac igazgatónő 
elmondása szerint arról, hogy hány névsort tartalmazhat a lista, az ön-
kormányzat dönt, majd hozzátette, az idén valamelyest megnövelték a 
szabad helyek számát. A szülők reggel hat és fél nyolc között vihetik el 
gyermeküket az óvodába, és délután kettő és négy óra között kell ér-
tük menniük. A napközis díj havonta 4500 dinár, míg az iskolakötelesek 
számára a félnapos ellátás 1200 dinárba kerül.

(Teminfo)

  az új iskolai irányzatokról
Az új, duális rendszer szerinti iskolai irányzatok megnyitása 

volt a témája annak a megbeszélésnek, amelyet múlt pénteken 
tartottak a községháza alagsori termében. A gépészeti és az elekt-
rotechnikai szakirányok bevezetéséről volt szó a Lukijan Mušicki 
Középiskolába, mivel az ilyen profilú fiatal káderekre a temerini 
gazdaságnak nagy szüksége van. Ismertették a helyi Fejlesztési 
Ügynökség és a Vajdasági Fejlesztési Alap ezzel kapcsolatos ösz-
tönzési programjait is.

M
. S

.
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centrálni, ott lenni mellettük és megfelelő 
mederben tartani a történéseket, a terheket 
levenni a vállukról, hogy élvezhessék a nap 
boldog pillanatait. A forgatókönyv ott van a 
telefonom jegyzeteiben és a megbeszéltek 
szerint mindent végig kell csinálni, koordi-
nálni a pörgő eseményeket, mindenféle sze-
replési „viszketegségtől” mentesen.

• Milyen hagyománya van ennek 
Temerinben? 

– Régebben voltak vőfélyek Temerinben, 
de mivel a ceremóniamesteré egy modern 
műfaj, ennek aligha van hagyománya errefe-
lé, viszont egy csantavéri ceremóniamesterről 
tudok. Magyarországon egyre elterjedtebb és 
véleményem szerint itt is nagy szükség van rá, 
ugyanis míg régen az egész család kivette a 
részét a szervezésből, ma már egyre inkább 
magukra és egymásra vannak utalva a párok, 
az esküvő menetét egyre kevésbé ismerik, 
gyakran bizonytalanok. Ilyenkor jóleső ér-
zés, ha valaki ott van mellettük a szervezés 
során, akire mindenben számíthatnak, akitől 
tanácsot kérhetnek és akire a terheket átru-
házhatják a lakodalom napján. 

• egyedül, segítség nélkül jártad vé-
gig ezt az utat? 

–A temerini színház füstös éjszakái 
meghatározóak az életemben, és ez hatal-
mas előnyt jelent a számomra. Itt alkalmam 
volt színészkedni, táncolni, zenélni, embe-
rek előtt szerepelni, így szinte már minden 
adott volt ehhez a szakmához. Segítségül a 
korábban már említett csantavéri kollégát 
hívtam. Vele több alkalommal találkoztam 
és átvettük tövéről hegyére a fontos dolgo-
kat, helyzeteket. Említésre méltó továbbá a 
magyarországi ceremóniamester munkája 
is, aki miatt valójában ezt a mesterséget vá-
lasztottam. Sok jó tanáccsal látott el azon az 
estén, fontos dolgokra hívta fel a figyelmemet 
és maga a stílus, amit tőle láttam, meghatá-
rozó volt számomra. 

• Mennyi időt igényel a szervezés, 
mennyit kell feláldoznod a szabadidő-
ből? 

– Nem áldozatként élem meg azt, hogy 
olykor mellőzni kell a saját kis dolgaimat, 
hiszen ha ezáltal egy pár életének legszebb 
napját felhőtlenné tudom varázsolni, már 
megérte.                   

ÁDÁM csilla

„nagy Bence vagyok, temerinben 
élek, kedvenc hobbim a zene, hegedü-
lök egy zenekarban, és így sok eskü-
vőre, lakodalomba jutottam már el. Ott 
láttam bele kicsit jobban a vőfélyek és 
ceremóniamesterek munkájába. Egyre 
közelebbinek éreztem magamhoz a ce-
remóniamesterkedést, és egy nap meg-
fogalmazódott bennem, hogy ez lesz az 
én utam és ez az, amiben megtaláltam 
magam”– ezekkel a sorokkal népszerűsíti 
ezt, a környékünkön még igencsak gyerekci-
pőben járó szakmát, hivatást a fiatal temerini 
fiú. Aki ismeri Bencét, tudja róla, hogy talp-
raesett és kommunikatív, vagyis rendelkezik 
azokkal az adottságokkal, amelyekre min-
denképp szükség van egy-egy esküvő lebo-
nyolításakor. 

• Mi a dolga a ceremóniamester-
nek? 

– A ceremóniamester egy olyan verbális 
szolgáltató, aki rendezvényeket vezényel le, 
elsősorban esküvőket, de szükség szerint 
akár céges rendezvényeket is. Sokan össze-
tévesztik a vőfélyi feladatokkal, azonban e 
két fogalom között jelentős különbség van. 
A vőfély verses, kötött formában kommunikál 
az esküvőn, és ez elég nehezen megújítható, 
a huszonegyedik században olykor erőltetett-
nek tűnő diskurzusnak számít. Ezzel ellen-
tétben a ceremóniamester saját szavaival, 
freestyle-ban vezeti le az estet, így sokkal 
könnyebben alkalmazkodik az adott hely-
zethez. Ez nagy előnyt jelent a váratlan szi-
tuációk kezelésében is. 

• Mikor kezdett el foglalkoztatni 
a dolog? 

– Magyarországon több lakodalomban 
zenéltem, és ott minden esküvőn elenged-
hetetlen a vőfély vagy a ceremóniamester 
jelenléte. Általában nagyon unalmas, erőlte-
tett poénkodásban merül ki ez a szerep. Egy 
kalocsai lagziban azonban volt szerencsém 
találkozni az ország egyik legjobb ceremó-
niamesterével, aki olyannyira laza stílusban, 
mindenféle felesleges duma nélkül tette vé-
gig a dolgát, hogy ezáltal leírhatatlan légkört 
teremtett. Ott értettem meg, hogy miről szól 
ez a szakma. Nem rólam, a szolgáltatóról, 
sokkal inkább a párról, aki megbízott en-
gem, hogy segítsem őket a nagy nap nehéz 
pillanataiban. Ott nem én szerepelek, helyette 
én szerepeltetem őket. Akkor fogalmazódott 
meg bennem, hogy nekem ezzel kell foglal-
koznom, ugyanis magamra ismertem ebben 
a szerepkörben.

• Milyen adottságokkal kell rendel-
keznie a ceremóniamesternek?

– A pontosság elengedhetetlen, késni 
semmiképp sem szabad, hiszen az tönk-
retehet mindent egy pillanat alatt, mert fe-
szültséget generál, abből pedig bőven akad 
az esküvő napján. A jó szervezői készségek 
is fontosak, valamint a kommunikációs ké-
pesség, a karizmáról és a jó kiállásról nem 
is beszélve, hiszen a vendégek figyelmét fel 
kell kelteni és fenntartani minden történés 
bejelentésekor. 

• Milyen feladatokat kell ellátni az 
esküvő szervezése során valamint a 
„nagy napon”?

– Először is le kell ülni a párral megbe-
szélni az ő igényeiket, a szokásokat, majd 
ebből közösen összeállítani egy forgatóköny-
vet, amely a ceremónia minden pillanatát 
tartalmazza, a menyasszonyi csokor eldo-
básától, az első táncon át, a torta felvágá-
sáig. Ez óriási megnyugvást ad a számukra, 
hiszen minél kevesebb a váratlan pillanat az 
esküvőn, minél pontosabban tudják, hogy mi 
mikor következik, annál kevesebb feszültség 
keletkezhet. Ezt követően felkeresem a zene-
kart, a fotóst, a kamerást, a terem tulajdono-
sát és mindenkivel egyeztetek, hogy milyen 
igények vannak egymással szemben. Aján-
latos előre megismer-
kedni az összes szol-
gáltatóval, mert azáltal 
zökkenőmentesebben 
megy minden, ami ál-
tal ismételten a pár 
dolgát könnyítjük 
meg. Az esküvő nap-
ján pedig a fő feladat 
minden pillanatban a 
nap főszereplőire kon-

ceremóniamester,

nagy Bence

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

Nagy Bencével beszélgettünk

a verbális szolgáltató
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Egyházi kinevezések
A kedves hívek 377 leadott szavazata 

alapján, plébánosi ajánlásra, Püspök atyánk 
kinevezte a temerini Pasztorális Tanács és 
Gazdasági Tanács tagjait. Küldetésük 2025. 
márc. 31-ig szól. Az ő bemutatásuk és es-
kütételük Krisztus a Világmindenség Királya 
ünnepén történt. TAGJAI: id. Barna Mihály, 
Hajdúk József, Kovacsics tóbiás, Burány 
árpád, iván ferenc, Barna lászló, pásztor 
istván, csorba dániel, Hoffmann árpád, 
Petriné Kókai Erika, Pásztiné Dusa Erzsé-
bet, Ádámné Kocsicska Mária, Kókainé 
Pászti Magdolna.

Egyben plébániai kinevezést kaptak a 
perselypénzfelelősök és a plébániatemplom 

valamint a telepi templom gondnoka is.
Perselypénzfelelősök a PLÉBÁNIATEMP-

LOMBAN: csorba János, lepár Mihály, 
Mondovics gyula. Perselypénzfelelős a TE-
LEPI TEMPLOMBAN: guci attila. Templom-
gondnok a PLÉBÁNIATEMPLOMBAN: Pászti 
csongor. Templomgondnok a TELEPI TEMP-
LOMBAN: Zarnócki József.

Temerinben számos értékes és megbízha-
tó személy van még mellettük. Ahogy eddig is, 
továbbra is számítunk mindenki támogatásá-
ra és segítségére. Isten éltesse mindazokat, 
akik segítségükkel, figyelmességükkel vala-
ha is segítették közösségünket, és ez után is 
segíteni fogják.

Plébániai tisztségviselők, FelSő SoR balról jobbra: Csernyák Krisztián, Pászti Csongor, Mészáros árpád, Kovacsics Tóbiás, Burány 
árpád, lepár Mihály, iván Ferenc, Mondovics gyula, Csorba János. MáSoDiK SoR: id Barna Mihály, Hajdúk József, Pásztor istván, 
Csorba Dániel, Hoffmann árpád, Barna lászló. elSő SoR: Petriné Kókai erika, Csorba éva, Pásztiné Dusa erzsébet, ádámné Ko-
csicska Mária, Kókainé Pászti Magdolna. Ülnek: Sáfrány Dávid káplán és Szöllősi Tibor atya.
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Krisztus a Világmindenség Királya vasárnapján számos eseménynek lehettünk tanúi. Hálát adtunk istennek az idei év termé-
séért. Szent Cecília napja körül a temerini ének- és zenekarok léptek fel a nagymisén, akiknek az egész éves fáradhatatlan 
szolgálatát köszöntük meg. Az egyházközség weboldaláról

A templomkertben szorgosan dolgoz-
nak. A telepi templom és a plébánia-
templom is mindig rendezett és tiszta.
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Ádám István, a temerini tanyavilágot feltérképező 
munkák szerzője a nem mindennapi gyűjtőmunkájáról

Magnóval a határban

AZ ELSő KIADVÁNy MEGJELENTETÉSÉT kö-
vetően, amely nem meglepően, jó visszhangra 
talált a temeriniek körében, 
nem ért véget a tanyakutatás a 
kíváncsi természetű, szorgal-
mas és éles szemű szerző szá-
mára. Nem is érhet, hiszen még 
mindig számos olyan része van 
a temerini határnak, amely a 
mai napig feltáratlan. Ennek 
függvényében tehát minden bi-
zonnyal lesz folytatás, és erre a 
Temerini Újságban hétről hét-
re megjelenő tanyaportrék is 
következtetni engednek, ame-
lyek már a következő kiadvány 
alapját képezik. Jegyzetfüzettel 
és magnóval a kézben járja a 
temerini határt, kérdez, me-
séltet, a történeteket pedig ol-
vasmányos írásba fonva tárja az olvasók elé. Arról, 
hogy milyen háttérmunkával jár a gyűjtőmunka, a 
szerzőt, Ádám Istvánt kérdeztük. 

– Amikor belevágtam a temerini tanyák ösz-
szegyűjtésébe, azt gondoltam, hogy egy kötetbe 
bele tudom foglalni. Ma már azonban látom, hogy 
három vagy akár négy kötetet is igényel ez a temér-
dek anyagmennyiség. Noha a kiadvány a Szállások 
tovatűnt füstje címet kapta, ha a kezébe veszi az 
olvasó, rájön, hogy sokkal inkább a temerini ha-
tár illik rá. A tanyák mellett ugyanis megpróbálom 
feldolgozni az utakat, dűlőket, gyümölcsösöket, 
szőlősöket, valójában mindent, ami a határban 
van. Ezekből 126-ot írtam össze, a tanyákból pe-
dig 148-at. Az adatközlők mellett, több forrásra 
támaszkodtam a munka során. Felhasználtam a 
korabeli sajtó anyagát, számos helytörténeti mun-
kát, régi térképeket, a parasztgazda naplóját, rá-
diós interjúkat, fotókat, de az újvidéki levéltárban 
is jártunk. Nem kevesebb mint 189 jegyzetre hi-
vatkozok a könyvben, ismertette a szerző, aki azt 
is elmondta, hogy ma már nagyon nehéz minden 
tanya kapcsán forráshoz jutni.

–  A leghitelesebb forrás maga az adatközlő, 
akit sok esetben nem könnyű felkutatni, ezért nem 

egyszer két-három helyre 
is el kell mennem, mire 
rátalálok arra a személy-
re, aki a legtöbbet tud ar-
ról a tanyáról. Minden al-
kalommal megkérdezem, 
hogy kik voltak a szomszé-
dok és azok hozzátartozói, 
ami már a következő tanya 
felkutatásához nyújt segít-
séget, hiszen azt, hogy kik 
voltak a tanyaszomszédok 
minden esetben tudták az 
ott lakók. Ilyen módszerrel 
jutok el a határrész egyik 
csücskéből a másikba. 
Meglepődve tapasz-
taltam, hogy a fiatalok 

igen sokat tudnak a tanyákról, nagyszü-
leik meséi által nyomot hagyott bennük, 
érdekelte őket a család múltja. Sokszor 
szájtátva hallgatom a történeteket. Ha úgy 
látom, hogy kevés az információ a tanyáról, igyek-
szem a családon, rokonságon belül még egy-két 
személyt felkeresni, hogy még többet megtudjak 
róla. Ahány tanya, annyi család és annyi történet. 
Különböztek úgy a vagyon, mint pedig a szomszé-
dokkal ápolt viszony tekintetében. A nagygazdák 
komenciós bérest, harmadost vagy felest tartottak, 
így ők sokkal nyugodtabb életet éltek, többnyire 
bent a faluban. Ezzel ellentétben a szegény tanyai, 
10-12 holddal rendelkező ember maga művelte 
a földet, hiszen nem is tudta volna szétosztani az 
5-6 gyermeke között. Ezért történt az, hogy amikor 
megnősültek, nem kapták meg a jussot, hanem el-
álltak harmadosnak és a 
nulláról kezdték az életü-
ket. Mire megörökölték 
az édesapjuktól a nekik 
járó egy-két hold földet, 
már ők is abba a helyzet-

be kerültek, hogy a család között kellett szétoszta-
niuk. Nagy volt a földéhség abban az időben. A két 
világháború között az is megtörtént, hogy az egyik 
sógor agyonütötte a másikat, mert az elszántotta 
a mezsgyét. Érdekes az is, hogy milyen arányban 
örököltek a gyerekek. Nagyon nehéz volt a helyzet 
e tekintetben azokon a tanyákon, ahol sok gyerek 
volt. Az egyik ilyen tanyán hirtelen négy gyerek 
hozott menyecskét. Csak a tanya volt, így amíg el 
nem szegődtek harmadosnak, egy szobában lakott 
a négy pár. A minap hallottam egy másik történetet: 
abban a családban három gyerek nősült meg. És 
mivel voltak még kisebb gyerekek a családban, a 
három pár az istállóban aludt. Jobbról a lovak, 
balról a marhák, ők pedig a közepén, lent a föl-
dön. Elgondolkodtató, hogy még ilyen körülmé-
nyek között is megvoltak békésen, nyugalomban, 
ma pedig már attól idegessé válunk, ha nincs tér-
erőnk, mutatott rá. Arra, hogy mennyire módos 
egy parasztgazda, Kiss János újsori gazdának volt 
egy nagyszerű mondása, amely így hangzik: Egy ló: 
szegénység, két ló: szükség, három ló: büszkeség. 
Ez még ma is örökérvényű.

A tanyákat járva nagyon sok érdekes dologra 
figyelhet fel az ember. Ezek egyike a tejfeldolgozás, 
vagy éppen a kofák története, de hasonlóképpen iz-
galmas történetek vannak az egykori vásárokról is, 
ez a tartalom is megérne egy-egy könyvet. Ma már 
nagyon kevés tanyán zajlik hagyományos 
paraszti életmód, amely jószágnevelésből 
és növénytermesztésből állt, sokkal inkább 
idegenforgalmi létesítményként, csibenevelésre, 
borászatra, szőlészetre használják a tanyát.

A szerző elmondta, már javában zajlik a 
nyugati határrész összeírása, a Brésztóval már 
elkészült, a Cigány-bara a vége felé közeledik, 
hamarosan pedig hozzálát a Fehér-árok feltér-
képezéséhez is. Ezért arra kéri az olvasó-
kat, hogy amennyiben tanáccsal, ötlettel 
szolgálhatnak, jelezzék neki, hogy még a 
könyv megjelenése előtt további pontos kép 
alakuljon ki a néhai tanyavilágról.

ácsi

ádám istván  
Varga Zoltán portréja

A 30 éVeS HAgyoMánnyAl RenDelKeZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

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

névnapra, születésnapra, ünnepnapra vásároljon virágot kedvező áron!

A
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171. Morvai györgy tanyája. – A tanya 
1908-ban a nagybarai kiöntéstől 50-60 méterre 
épült. A tanyagazda és neje négy gyereket nevelt 
fel. Rozália és Marcella férjhez mentek, Pál tőlük 
északra új tanyát (170. sz. tanya) épített magá-
nak, Györgyé pedig maradt édesapja szállása, 
ahogy mondani szokták az „öreg tanya”.

Györgynek Petro Annával kötött házasságá-
ból nyolc gyermeke született. Katalin, György, Er-
zsébet, Mária, Rozália, István, Imre és Antal.

Apám (István) mesélte, hogy a testvérek, 
ahogy nősültek vagy mentek férjhez, mind a 
tanyán kötöttek ki. Vót, hogy egy időbe négy 
fiatal házaspár is egy szobában lakott. Egé-
szen addig, míg nem rendezték saját sorsukat. 
Egyik alkalommal egyik hozott menyecske 
megunta az együttlétet, hazament az apjá-
hoz, de az bizony még aznap kocsira ültette 
oszt visszavitte (elmondta: Nagyidainé Morvai 
Ilona).

György a tanyán élte le az életét, ott is hunyt 
el 1948-ban. A szállást a körülötte levő tizenkét 
hold földdel együtt fia, Antal örökölte, akinek 
Zsúnyi Ilonával kötött házasságából három gye-
reke született: Franciska, Kató és László. 

Amikor a lányok férjhez mentek, László, a 

későbbi tanyaörökös, a szálláson maradt, szülei-
vel közösen gazdálkodni. A tejet a tanyán dolgoz-
ták föl, majd Teréz, a menyecske (45. sz. tanya), 
az újvidéki piacra szállította. A tejterméken kívül 
egy nap 60-70 konyhakész baromfi is gazdára 
talált. A Jegricska melletti szállás kiváló méhle-
gelőnek bizonyult. Morvaiékon kívül Banko Pál 
fényképész is ott tartotta a méheit. A hetvenes 
évek elején elsőként Ilona költözött a faluba a 
Cugjában lakó idős szüleit ápolni, majd 1978-
ban követte őt férje Antal is, végül Lászlót és 
családját a villanyáram 
és a fürdőszoba hiá-
nya késztette arra, hogy 
1979-ben a faluban tel-
ket vásároljanak. A ház 
felépülését követően ők 
is örökre búcsút mond-
tak a tanyának. 

A tatarozásra szorult 
szállásra László két fia 
közül már egyik sem tar-
tott igényt, így 2005-ben 
lebontották. Az egykori 
tanyaudvart ma akácfák 
borítják.

Adatközlők: Morvainé Tóth Teréz, sz. 1939, 
Nagyidainé Morvai Ilona, sz. 1940.

 172. Tóparti-tanya. – a Zsúnyi és a Szilák 
család tanyája. Az egykori Morvai-szállás (171 sz. 
tanya) közvetlen közelében, 2013-ban épült fel a 
Zsúnyi és a Szilák család tanyája. A mintegy 2,5 
hektárt kitevő tanyaudvarban a lakóépületen kívül 
számos melléképület kapott helyet. Az ólakban 
mangalica disznók, a kertben 1400 tőke szőlő, 
mintegy 100 gyümölcsfa, az udvar közepén pedig 
jókora halastó, melyről a szállás a nevét kapta. A 
tulajdonosok újabban a tanyaudvar mellett 1,2 hek-
tárnyi területen kiviültetvénnyel is próbálkoznak. 

Adatközlő: Zsúnyi József, sz.1962.

eltűnt temerini tanyavilág (ii.-9.)

a második dűlő

1968: három generáció az új traktoron, a Morvai-tanyán

(folytatjuk)
ÁDÁM István
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MEGEMLÉKEZÉS

KORSÓSNÉ 
FARAGÓ Teréz 

(1931–2018)

November 22-én volt 
három éve, hogy 
nincs közöttünk, akit 
nagyon szerettünk.
Pihenj csendesen, 
szívünkben tovább élsz.

Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

DARABOS (GIRICZ) Mária 
(1941–2021)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
szerettünket elkísérték utolsó útjára, virágcsokorral, koszorú-
adománnyal, részvéttel, öleléssel és vigasztaló szavakkal igye-
keztek enyhíteni fájdalmunkon.
Külön köszönet a lelkiatyának és a kántor úrnak a megható bú-
csúztatóért, valamint Nagy Erikának az önzetlen segítségért.

„Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár,
kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál,

kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel, 
kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.”

Irénke és Pityu

a hulladékok újrahasznosítása
MiBől KészÜl a Műanyag?

A műanyagok többnyire kőolajszármazékok-
ból, mesterséges úton előállított, szerves óriás-
molekulákból álló anyagok (szerves polimerek). 
A diákok kémiaórán már általános iskolában 
tanulnak róla a szerves kémia fejezet alatt.

Számos eltérő tulajdonságú fajtájuk létezik. 
A csomagolóanyagok zöme újrafeldolgozásra al-
kalmas, hőre lágyuló műanyagokból készül.

A legismertebbek a PET-ből (polietilén-
tereftalát) készült pillepalackok, emellett gyako-
ri csomagolóanyag a polietilén (PE; pl. zacskók, 
kupakok, kozmetikai flakonok), a polipropilén 
(PP; pl. élelmiszeres és kozmetikai dobozok), 
a polisztirol (PS, pl. tejfölös, margarinos dobo-
zok) és a habosított polisztirol (EPS, közkeletű 
nevén „stiropor”; pl. elektronikai berendezések 
csomagolása).

HOgyan HasznOsítJáK?
A begyűjtött műanyaghulladék minőség (mű-

anyagfajta, esetleg szín) szerinti elkülönítése 
a hulladékválogatóban történik. A feldolgozó-
nak történő átadást követően a hulladékot mű-
anyagfajtától függő eljárással aprítják, például 
darálják, szükség esetén mosási technológiával 
tisztítják, keverőben homogenizálják, majd meg-
ömlesztve granulálják. Az eljárás eredményeként 
egységes szemcseméretű, késztermékek gyár-
tására közvetlenül alkalmas ún. regranulátum 
keletkezik. A kis sűrűségű PE-fóliákból szeme-
teszsákok, bevásárlótáskák, talajtakaró fóliák, 
a nagy sűrűségű PE-ből és a PP-ből például re-
keszek, vödrök, csövek, rendszámtáblatartók, 
fűnyírókerekek stb. készülnek.

A PET-darálékból a textiliparban feldolgoz-
ható szálat, a speciális mosási eljárással előál-

lított PET-darálékból pedig új italos palackokat 
állítanak elő. 

A szennyezett, újrafeldolgozásra nem alkal-
mas műanyag hulladék jó fűtőértéke miatt (szén-
vegyület) tüzelőanyagként hasznosítható, elsősor-
ban a cementiparban és a hőerőművekben.

HOgyan gyűJtsÜK?
Az italos palackokat, a kozmetikai termékek, 

tisztítószerek
flakonjait, a kupakokat, a tejfölösdobozokat 

tisztán, kiöblítve kell a gyűjthelyre szállítani. Nem 
lehetnek ételmaradékkal, zsiradékkal szennye-
zettek. A palackokat laposra kell összenyom-
ni, taposni, hogy kevesebb helyet foglaljanak a 
gyűjtőedényben, és a hulladékgyûjtő jármű „ne 
levegőt szállítson”. A mérgező vegyszerek (pl. 
növényvédő szer), motorolajok csomagolását a 
létesítendő hulladékudvarokban vagy veszélyes-
hulladék-gyűjtő akciók során kell leadni.

 Következik: 
a fémhulladék újrahasznosítása

advent
Meggyulladt az első gyertya, pislákol a lángja, 
így buzdítja az embereket a megbocsátásra. 

Pislákolva ontja melegét,
szeretné, hogy őt körülvegyék.

Már egy hete világít az első gyertya fénye,
de még mindig nincs eléggé jól körülvéve.

Meggyulladt a második gyertya, melynek fénye
nagyobb melegséget juttat a népségre.

Most ketten pislogva mosolyognak,
hogy az embereknek boldogságot nyújtsanak.

De a két gyertya fénye még nem eléggé melegítő,
mert a két hét az embereknek nem elegendő.

A harmadik héthez értünk, 
egy újabb gyertyához tüzet kértünk. 

Most már hárman vannak, 
és csak nekünk lobognak.

Olyanok ők, mintha testvérek lennének,
még a sok idegen embertől sem félnek.

Az adventi koszorút az  asztalra rakom, 
hogy a negyedik gyertya is lángra kapjon. 

Már négy helyről árad a fény,
ami most megvalósult tény: 

világosság árasztotta el a hajlékom, 
és szívemben elmúlt a fájdalom.

sára Péter (1950–2010), Temerinben született 
és Németországban elhunyt olvasónk volt. Közlésre 
ajánlotta: -aJó-

KÖZSÉGI PÁLyÁZATON NyERT ESZKÖZÖKBőL A TEMERINI ÚJSÁG 2021-BEN CIKKEKET KÖZÖL A SZELEKTÍV HuLLADÉKGyűJTÉSRőL

APRÓHiRDeTéSeK
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 
062/163-04-07.
• Két és fél hónapos retriever kiskutyákat ajándé-
kozok. Telefonszám: 063/70-62-975.
• Hízók eladók. Telefon: 063/83-86-752.
• Eladó a 105-ös számú tanya a valamikori FKL 
lerakatánál, a szőregi út felé, egy hold föld, új 
építésű istálló és fészer, legalizált. Telefonszám: 
064/259-75-09.
• Malacok eladók. nikola Pašić u. 204., telefon: 
063/523-746. 
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár mögött, 
lejár a Jegricskára. Telefon: 063/85-03-307.
• eladó olcsón három kaucs, egy tüzelős 

kályha, asztalok, székek és egy szekrénysor. 
Telefonszám: 063/19-16-164.
• Eladó építkezési telek a Vásártéren, ára 13 ezer 
euró. Telefonszám: 060/33-03-344.
• Malacok eladók. Telefonszám: 385-79-02.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, 
Pony express, bármilyen állapotban. Telefon: 
060/71-61-312.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. DARABOS szül. 
GIRICZ Mária 
(1941–2021)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
búcsúszó nélkül elmentél

id. BORDA Illés 
(1952–2018)

Köszönjük, hogy éltél és 
minket szerettél, nem haltál 
meg, csak álmodni mentél

Szívünkben itt él emléked 
örökre, ha látni akarunk, 
felnézünk az égre.

Csillagok között utazol 
tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejárt.

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nenánktól

DARABOS 
(GIRICZ) Máriától 

(1941–2021)

Ne fájjon nektek, 
hogy már nem vagyok, 
hisz napként 
az égen nektek ragyogok!

Ha szép az idő 
és kék az ég, 
jusson eszetekbe 
a sok szép emlék!

Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok, 
inkább a szép 
dolgokon kacagjatok.

Ha telihold van, az értetek 
ragyog, s azt jelenti, 
hogy boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll 
az éjféli égen, 
akkor mondjatok el 
egy imát értem.

Én is imát mondok 
majd értetek, 
hogy boldog 
lehessen a szívetek.

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

Szeretettel emlékezünk 
rád: Bellus, Norbi 

és Dorián

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

MEGEMLÉKEZÉS

Id. MOISKÓ László 
(1951–2021. 11. 22.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Bánatban és szomorúságban eltelt fél éve lesz 

november 27-én, hogy drága jó fiunk örökre itt hagyott bennünket

KOVÁCS Arnold 
Arni 

(1991–2021)

A harangok bús zenéjét hozzád viszi a szél, 
aki a mennyországba az angyalokkal felmentél. 
Bánatunkban könnyeink hullanak, szívünk megszakad. 
Nem felelsz, de érezzük, hogy te mindig velünk vagy.

Búsan dalol minden harang, velünk sír a szél, 
bánatos szívünk már semmit nem remél. 
Könnyezve roskadunk a sírkövedhez, 
oda, hol a neveden megcsillan a fény.

A harangok bús zenéjét hozzád viszi a szél, 
a mennyországba, ahol te már boldogan élsz. 
Kérünk, halld meg a harangok bús dalát, 
lásd meg az érted hulló könnyek záporát.

Csak egy szót szólj, hogy jól vagy odafent, 
így talán könnyebb lesz idelent az életünk. 
Adj egy kis jelet, hogy vársz minket odafent, 
ahol majd veled kéz a kézben ismét együtt lehetünk!

Szerető anyud és apud
November 28-án 10 órakor szentmisét szolgáltatunk érte.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk

FUTÓ István 
(1939–2020)

Tovaszállt egy év, de nem 
halványul az emlék. 
Él bennünk egy kép, 
milyen is volt veled rég.

Hiányod feldolgozni 
nem lehet, csak 
próbálunk tovább 
élni nélküled.

Még mindig fáj 
és így is marad, 
te mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Emléked őrzi fiad, Zoli, 
menyed, Betta, unokáid: 

Heni és Gina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy itt hagyott bennünket

URACS János 
(1944–2021)

Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek.

Örökké él, 
akit nagyon szerettek.

Hiányzol nagyon.

Emléked őrzik szeretteid

Miserend
26-án, pénteken, 8 ó.: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért; 
17 ó.: horvát nyelvű szentmise.
27-én, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; va-
lamint: †uracs János; valamint: †Horváth Ferenc és elh. 
hozzátartozók; 15 ó: Petro Krisztián és Vastag Annabella 
ünnepélyes esküvője a plébániatemplomban.
28-án, advent i. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: †Ko-
csicska Imre, a Kocsicska és a Francia nagyszülőkért; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: Népért; 10 órakor: †Kovács 
Arnold (Bérmálkozó jelöltek bemutatkozása).
29-én, hétfőn, 6:30 ó.: † Csorba és László nagyszülőkért.
30-án, kedden, 6:30 ó.: szabad a szándék.
1-én, szerdán  6:30 ó: Hálából.
2-án, csütörtökön, 18 ó.: †Pálinkás Tibor és elh. szüleiért;  
a szentmise után egyórás szentségimádás.

és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Telket keresek megvételre. 
Telefon: 060/33-03-344.
• Új ház eladó Temerinben a 
Népfront utca 197-ben, nagy 
terasszal, 200 négyzetmé-
ter lakóépület, 680 négyzet-
méter telek, legalizált, ára 
63 ezer euró. Telefonszám: 
060/33-03-344. 

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk.

Hiányzol nagyon!

KOVÁCS Arnold 
(1991–2021)

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

És én még mindig 
úgy várlak, mint 
valamikor régen. 
Marad az emlék, 
a sírhalom, meggyötört 
szívemben a fájdalom.

Ha könny gördül le 
arcomon azért van, 
mert hiányzol nagyon.
Szeretettel szívemben 
őrzöm drága emlékedet.

A Jó Isten őrizze álmodat!

Szerető mamád



LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

NOVI SAD–SLOGA 3:1 (2:0)
A temerini csapat sorozatban a 

harmadik bajnoki mérkőzését veszí-
tette el. Az őszi idény utolsó forduló-
jában Újvidéken kapott ki, ami után a 
Novi Sad a táblázat első helyére ugrott, 
megszerezve az őszi bajnoki címet.

A temeriniek a félidőig két gólos 
hátrányba kerültek. A szünet után a 
gólgyáros Grujić szépített, a hajrában 
azonban az újvidékiek tizenegyesből 
beállították a végeredményt.

A Sloga az ötödik helyről ment a 
téli szünetre, noha három fordulóval 
az idény vége előtt még az első helyet 
foglalta el. 

MLADOST–HAJDUK (Divoš) 
0:5 (0:1)

A járekiak az idei legsúlyosabb 
vereségüket szenvedték el. Az első 
félidőben még felvették a versenyt a 
vendégekkel, a térfélcsere után azon-
ban az volt az egyetlen kérdés, hogy 
hány gólos különbség lesz a két csa-
pat között.

A Mladost az utolsó előtti, 15. he-
lyen zárta a bajnokság első részét, és 
tavasszal minden bizonnyal a kiesés 
elleni küzdelem vár rá.

Újvidéki liga

TSK–DINAMO 
(Tiszakálmánfalva) 4:0 (1:0)

A temeriniek az első félidő haj-
rájában szerezték meg a vezetést. 
Trišićen szabálytalankodtak, aki gyor-

san elvégezte saját térfelén a szabad-
rúgást. Előre ívelte a labdát, Đanković 
elfutott a védők mellett, majd kihasz-
nálta a száz százalékos helyzetet. Az 
első találat előtt nem sok gólszerzési 
lehetőséget láthatott a közönség.

A szünet után a hazaiak egy-
re több helyzetet teremtettek a 
tiszakálmánfalviak ellen, akik a 
mérkőzés haladtával folyamatosan 
estek vissza. Az 59. percben komi-
kus szituáció játszódott le a vendé-
gek kapuja előtt: Stričević passzolt 
előre, a kifutó kapus meg akarta 
fogni a labdát, de elvétette, a játék-
szer pedig Bukvićhoz került, aki 
közelről az üres kapuba lőtt. Nem 
sokkal később a csereként beál-
ló Džigurski a jobb oldalon betört 
a tizenhatosba, majd Đankovićhoz 
passzolt, aki közelről a hálóba bom-
bázott. A mérkőzés utolsó percei-
ben Varga is feliratkozott a góllövők 
listájára. A hátvéd ezúttal támadó-
ként játszott, és szépségdíjas talála-
tot szerzett, hiszen bal lábbal, kül-
sővel tekert a vendégek kapujába.

A TSK a negyedik helyen fejezte 
be az őszi idényt. A bajnokság már-
ciusban folytatódik.

tsK: Vojvodić, Brežnjak, 
Stričević (Nikolić), Šmit, Z. 
Vlaisavljević, Trišić (Bobot), Tomić 
(Pantoš), Bukvić (Džigurski), Prolić 
(Varga), Đanković, Jušković.

Újvidéki városi liga

SIRIG–MILETIĆ (Mošorin) 3:0
őszi bajnoki címet szerzett az 

utolsó rangfokozatban a Sirig, amely 
azt követően biztosította be az első 
helyet, hogy az utolsó fordulóban is 
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Šajkaš (Kovilj) 15 13 2 0 42:6 41
2. Slavija (Újvidék) 15 12 1 2 35:9 37
3. Tatra (Kiszács) 15 11 3 1 38:9 36
4. TSK 15 10 3 2 32:18 33
5. Fruškogorac (Kamenica) 15 8 3 4 38:20 27
6. Jugović (Káty) 15 7 2 6 21:21 23
7. Bačka (Sajkásgyörgye) 15 7 1 7 27:24 22
8. Dinamo (Tiszakálmánfalva) 15 6 2 7 15:28 20
9. Fruškogorski partisan (Bukovac) 15 5 0 10 19:27 15
10. Petrovaradin (Pétervárad) 15 4 3 8 13:23 15
11. Borac (Újvidék) 15 5 0 10 15:28 15
12. ŽSK (Zsablya) 15 4 3 8 13:29 15
13. Futog 15 4 1 10 15:36 13
14. Omladinac (Stepanovićevo) 15 3 3 9 16:29 12
15. Crvena zvezda (Újvidék) 15 3 3 9 15:30 12
16. Jedinstvo (Boldogasszonyfalva) 15 3 0 12 14:31 9

lABDARÚgáS – Újvidéki liga

győzelmet aratott. A szőregiek a 15 
meccsükből 13-at megnyertek, és 
csak kettőt veszítettek el.

KÉZILABDA
Első férfi liga – Vajdasági 

csoport

MLADOST TSK–
HERCEGOVINA (Szécsány) 

32:26 (14:13)

Értékes pontokat szerzett a 
Mladost, hiszen a győzelemmel a 
tizedikről feljött a táblázat nyolcadik 
helyére. A szécsányiak ellen szin-
te végig a hazai csapatnál volt az 
előny, a vendégek a második fél-
idő elején kiegyenlítettek 15:15-re, 
végül azonban a járekiak fölénye-
sen nyertek.

t. n. t.

MUnKAleHeTőSég
Cégünk munkatársat keres kábeltévé 

technikus munkakörbe.
elVáRáSoK:

• temerini, vagy járeki lakhely 
• középiskolai végzettség villamossági  
szakirány 
• középfokú internet- és számítógépes 
ismeretek 
• a Word és excel programok középfokú  
használata 
• a szerb nyelv ismerete kommunikációs  
szinten 
• B kategóriás járművezetői jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka
előnyneK SZáMÍT: 
• Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a 
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, 

illetve személyesen az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi	Sándor	utca	2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

papírt gyűjtenek a diákok
  Pénteken papír-
gyűjtési akció lesz a 
Kókai iskolánkban. 
A konténer egész 
nap az iskolaudvar-
ban fog állni.
Óvjuk a környezetün-
ket közös erővel! 


