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A községi önkormányzat, a községi idegenforgalmi szervezet és a Lukijan Mušicki Művelődési Központ szervezésében 
december 20-a és január 20-a között a fenti címmel gazdag kulturális és szórakoztató programra kerül sor, gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. A képen látható felvételek azt a helyet ábrázolják, ahol mintegy háromszáz négyzetméteren korcsolya-
pályát alakítanak ki. Az ezzel kapcsolatos szórólapon a szervezők szeretettel meghívják a temerini lakosokat a 20-án este 6 
órakor kezdődő megnyitóra. Lásd még a 3. oldalt!

Pásztor Róbert a község jövő évi költségvetéséről 
Jövőre több mint egymilliárd dinárból gazdálkodik a temerini önkor-

mányzat, erről döntöttek a képviselők a testület legutóbbi ülésén. A 2022-es 
esztendőre tervezett munka alapját képező büdzsé bevételi oldala 1.190.000 
dinárt tesz ki, míg a kiadásokat 1.186.700 dinárra tervezték. 

Kinek, mire, mennyit?

Pásztor Róbert, a testület elnöke 
szerint a most elfogadott költségvetés re-
ális, amelynek csaknem 36 százaléka fej-
lesztésekre irányul.

 – Ez a számok tükrében 426 mil-
lió dinárt jelent, ami véleményem sze-
rint nagyon pozitív. A szennyvízhálózat 
tervdokumentációjára 97 millió dinárt 
irányoztunk elő, a Temerin és Szőreg 
közötti villanyvezetékre 15 millió 
dinárt, a központ rendezésére pedig 
5.120.000 dinárt. Ez utóbbira a tervek 
szerint 2023-ban és 2024-ben újabb száz-
százmillió dinárt fordítunk. A járdák és 
az utak javítására 55 és fél millió diná-
ros tételt helyez kilátásba a költségvetés, 
több mint 13 millió dinárból megújul a 
szőregi helyi közösség épülete, 87 millió 
dinárból pedig a járeki óvoda és böl-
csőde. Ez a beruházás rendkívül fontos 
számunkra, hiszen ezáltal felszabadul a 
hely az óvoda központi épületében. Ab-
ban bízom, hogy hamarosan elérjük azt 
is, hogy egyetlen egy gyermek sem marad 
várólistán az intézményben, emelte ki a 
községi képviselő-testület elnöke. 

Mint mondta, jövőre a játszóterekre 13 
millió dinárt fordítanak, a telepi iskola 
bővítésére irányuló tervdokumentációra 
pedig 2 millió dinárt. Emlékeztetett arra, 
hogy a Kókai Imre Általános Iskola 
központi épülete teljes felújításon esett át, 
mindössze a második emeleti bútorzat 
cseréje maradt hátra, ennek költségeit is 
a jövő évi büdzsé fedezi csakúgy, mint a 
redőnyök és a klímaberendezések beszer-
zését, valamint a sportpálya aszfaltozását is. 
A befektetés összértéke 3.700.000 dinár. A 
köztéri illemhely rendbetételére másfél 
millió dinárt irányoz elő a költségvetés, 35 
millió dinárt a vízvezeték lefektetésére 
a Staro Đurđevó-i vízlelőhelytől a járeki 
ipari övezetig, a medence felújítására 
pedig 12 millió dinárt, ami tartalmazza egy 
pancsolómedence kialakítását is. Kétmillió 
dinárba kerül a már említett vízlelőhely 
feltérképezése, ide kerül majd a már ko-
rábban beharangozott vízgyár is. Újdon-
ságnak számít az, hogy digitalizálják a 
képviselő-testület munkáját, erre a célra 
8 és fél millió dinárt irányoztak elő.

Folytatása a 3. oldalon

A terjesztő értesítése
Koroknaiék értesítik tisztelt vásárlóikat, 

hogy december 24-én, pénteken és december 
26-án, vasárnap a piacon lesznek, és árusíta-
nak (a Magyar Szó ünnepi száma pénteken, 
december 24-én jelenik meg).

Téli varázslat Temerinben

Karácsonyi koncert
A Juventus énekkar vasárnap este 6 órai kezdettel 

tartja karácsonyi koncertjét a Szent Rozália-plébániatemp-
lomban. Csernyák Zsuzsanna, az énekkar vezetője la-
punknak elmondta, hogy nagy lelkesedéssel készülnek az 
eseményre.

– Az idén is megtartjuk a hagyományos karácsonyi kon-
certünket. Ez az alkalom most különleges mindannyiunk szá-
mára, mert újra közönség előtt énekelhetünk. Tavaly ezt nem 
tehettük meg, közönség nélkül tartottuk meg, online formá-
ban. Karácsonyi énekekkel, és kórusművekkel készülünk. De 
lesznek olyan művek is a programunkban, amelyeket zene-
kari kísérettel fogunk előadni. Most sem feledkeztünk meg 
vendégekről. Ez alkalommal az Európa Kollégium kórusát 
látjuk vendégül, akik úgyszintén karácsonyi énekeket adnak 
majd elő Détár Apollónia vezényletével. Ez egy egyetemistákból 
álló, viszonylag újonnan alakult kórus, akik az idén mutatkoz-
tak be először nagyközönség előtt. Örömünkre szolgál, hogy 
vendégül láthatjuk őket. A Juventus énekkar tagjai nevében is 
elmondhatom, hogy lelkesedéssel készülünk a koncertre. Az 
elmúlt időszakban volt ugyan néhány fellépésünk, de viszony-
lag nyugodt és eseménytelen hónapok állnak mögöttünk, ezért 
most számunkra is felüdülést jelent, hogy újból közönség elé 
állhatunk – mondta a kórusvezető, akitől azt is megtudtuk, 
hogy december 23-án, este 7 órakor Temerin központjában 
hallhatja ismét az énekkart a közönség. T. D.
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 Beutazás Szerbiába
Közelednek az ünnepek, ilyenkor a külföldön élő vendégmunkás-

ok, családok is szívesen látogatnak haza a rokonokhoz, barátokhoz, 
de sokszor nem tudni előre, hogy milyen feltételekkel utazhatnak be 
az országba az aktuális járványügyi helyzet miatt. A Blic összefog-
lalta, milyen dokumentumokra lesz szükségük a határon, és milyen 
előírásokkal számolhatnak.

Az Európai Unión belül a most meghozott rendelkezések – va-
gyis, hogy a védőoltásokkal rendelkezők szabadon mozoghatnak 
az EU-n belül, csak január 10-től érvényesek, vagyis az ünnepek 
alatt még azok a szabályok lesznek érvényesek, amelyek jelenleg 
is hatályban vannak.

A Külügyminisztérium honlapján szereplő adatok értelmében a 
szerb állampolgárok az országba való belépéskor a következő do-
kumentumok egyikét kötelesek felmutatni:

• Negatív PCR teszt, vagy negatív antigén teszt, amennyiben az 
illető az Egyesült Államokból érkezik, amely nem lehet 48 óránál 
régebbi.

• Védettségi igazolás, vagyis a védőoltások felvételéről szóló bi-
zonylat – az adott ország hivatalosan kiadott dokumentuma.

• Bizonylat arról, hogy az illető átesett a koronavírus-fertőzé-
sen.

Azok a személyek, akik a fent felsorolt dokumentumok egyikével 
sem rendelkeznek, a határon egy végzést adnak arról, hogy tíznapos 
karanténkötelezettség vonatkozik rájuk, emellett 24 órán belül köte-
lesek megjelenni egy hozzájuk legközelebb eső covid-rendelőben.

Az említett szabályok nem vonatkoznak a 12 évnél fiatalabb 
gyermekekre, illetve azokra a személyekre, akik Magyarországról, 
Albániából, Montenegróból, Bosznia és Hercegovinából, Észak-Ma-
cedóniából, Bulgáriából vagy Horvátországból érkeznek haza.

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
LÉZERES EpILÁCIó

TARTóS SZŐRTELENÍTÉS
• Lézeres epiláció 
  (tartós szőrtelenítés)
• Arc- és testkezelések
• profi sminkelés
• Szempillaépítés
• Hajfonat műhaj betétekkel
• Orvosi pedikűr

Temerin, Kossuth Lajos utca 32.
Telefonszám: 060/14-93-448

Viber/whatsapp
Instagram: beauty_corner_magicalsoul
Facebook: Beauty corner Magical soul

Győződjön meg róla, miért nyertük meg 
rövid idő alatt számos kliensünk bizalmát!

A Kertbarátkör hírei

Készülődés a borfesztiválra
A Kertbarátkör vezetősége értesíti  a tagságot, hogy ma, csütörtök 

este hét órakor a Kertészlakban  ülést tartunk a januári  XXIV. Vince-napi 
Nemzetközi Borfesztivál szervezésével kapcsolatban. A munkabeosztás 
egyeztetése  kerül megbeszélésre. 

A közelgő év vége kapcsán felhívjuk a tagok figyelmét, hogy az est fo-
lyamán lehetőség lesz a 2021. évi tagsági díj befizetésére is azok számára, 
akik ezt még nem tették meg. Mindenkit sok szeretettel várunk!

K. R.

A temerin info portálon videofelvételben maga a Mladen Zec 
(középen) községi elnök jelentette be, hogy megoldódott az 
évek óta húzódó disznófarm-ügy. A telepet az állatokkal együtt 
a kolóniai lakótelep közeléből kiköltöztették. 

Elköltöztették a 
sertésfarmot
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Jó házi bort az ünnepi asztalra (pölöskei 
muskotály) 200 din/l. Ugyanott birspálinka 

900 din/l – a kistermelőtől. 
Majoros pál, Temerin, petőfi Sándor utca 71.

Telefonszám: 842-329.

Folytatás a 1. oldalról

A CIVIL SZERVEZETEK IGÉNYEI
Mindössze az Ifjúsági Otthon (öreg iskola) épületének felújítására 

vonatkozó kérelmünk nem talált meghallgatásra, így ez nem került be 
a költségvetésbe, közölte Pásztor Róbert. – Annak viszont örülök, hogy 
azok a tételek, amelyeket a civil szervezetekkel és az egyházzal közösen 
fogalmaztunk meg, támogatást élveznek a jövőben. Ezek közé tartozik a 
központi iskola emeletének felújítása, valamint egy parkoló kialakítása 
a nyugati temetőben. Kértük továbbá azt is, hogy a temető Perczel Mór 
utcai bejáratánál bontsák le a valamikori „szegényházat”, de az igények 
közé sorolható még két sárlerázó kiépítése, valamint a Brésztó dűlő 
aszfaltozása is. Ugyanilyen fontos a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyület helyiségeinek a felújítása, valamint a keleti temető kápolnájának 
a rendbetétele is. Illés-napra, a temerini magyarok legjelentősebb ün-
nepére, 1.200.000 dinárt fordít majd a költségvetés, ismertette Pásztor 
Róbert, aki szerint ezentúl is a civil szervezetek és az egyház képviselőivel 
közösen határozzák meg az igényeket.

 A MAGYAR KOALÍCIÓ TERVEI 
MEGVALÓSULTAK AZ IDÉN

Pásztor Róbert hangsúlyozta, minden olyan beruházás, amely a ma-
gyar érdekeket szolgálja, megvalósult az idén. Elkészült a ravatalozó, 
már csak napok kérdése a hűtőkamra beüzemelése. Támogatást élvez 
az Illés-nap, soha ennyi pénzt nem kaptak a civil szervezetek és sport-
egyesületek. Mint kifejtette, az idén két Tini-rendezvény is volt, és noha 
a Kertbarátkör januári borkóstolója elmaradt, az arra szánt összeget 
átütemezték a tökfesztiválra. Emlékeztetett arra is, hogy a Szent Rozália-
plébániatemplom kivilágítására egymillió dinár jut. A képviselő-testület 
elnöke szerint azonban ezzel ellentétben az infrastruktúra terén nem 
történt lényegesebb fejlődés. A legnagyobb kudarc az, hogy a szennyvíz-
tisztító tekintetében nincs előrelépés, valamint a helyi utak felújítására 
is több pénzt kellene elkülöníteni a költségvetésből.

KÖZÖSSÉGI HELYETT PÁRTÉRDEK?
Önkormányzati szinten csak akkor működhetnek jól a dolgok – foly-

tatta – ha a pártérdekek helyett a közösség érdekei kerülnek előtérbe. 
– Mindannyian látjuk, hogy mi zajlik a környezetünkben, és azt is, hogy 
milyen eszközöket vetnek be a tagtoborzás érdekében. Nyomást gyako-
rolnak a magyar választópolgárokra, csomagokat osztogatnak a hátrányos 
helyzetű családoknak. Ebben látom az okát annak, amiért nem történt 
jelentősebb előremozdulás községünkben. Ezzel ellentétben a magyar 
koalíció nem pártpolitikában gondolkodik akkor, amikor a civil szféra 
igényeit terjeszti be a képviselő-testületnek, ez ugyanis semmiképpen sem 
lehet pártkérdés. Az sem mellékes, hogy sok esetben nem jut el hozzánk 
az információ. Kikérik a véleményünket, de a döntés sajnos, nem ebben 
az épületben születik, ahol most vagyunk – fogalmazott Pásztor Róbert, 
aki szerint a részarányos foglalkoztatás tekintetében sem biztató a hely-
zet, ugyanis nagyon kevés közvállalatban alkalmaznak új munkásokat 
ezeknek az elveknek a mentén.

ÁDÁM Csilla 

Kinek, mire, mennyit?

A „meseerdő”

Közelgő karácsonyi és újévi ünnepek

Meseerdő és korcsolyapálya

Karácsony és az újév közeledtére emlékeztet a központi kisparkban 
kialakított világító „meseerdő”. Esténként nem csak a gyerekek csodálják 
meg az onnan áradó fénypompát, sokszor még a felnőttek is megállnak, 
fényképezkednek, belebújnak a színes házikóba. 

A járókelők szerint ez a látvány segít abban, hogy minél jobban rá-
hangolódjanak a közelgő ünnepekre. A már korábban beharangozott 
műjégpályát is várják a temeriniek. Jelenleg a terep előkészítése, a vil-
lanyáram elvezetése zajlik, ezért a községi szerv határozata értelmében 
a petőfi Sándor utcának a főúttól a Zorić pékségig terjedő szakaszát 
lezárták a forgalom elől. Az illetékesek elmondása szerint január 20-ig 
déli 12 és este 10 óra között lehet majd igénybe venni a pályát, szükség 
esetén korcsolya is bérelhető lesz. 

ácsi 

A motorosoktól meg-
tudtuk, hogy a motoros 
télapók december 23-án 
érkeznek Temerinbe. Sok 
ajándékot hoznak, lesz 
számos meglepetés is. A 
motoros klub székháza 
elött kell várni a nagysza-
kállú apókat.

V. Z.

A Lukijan Mušicki Művelődési Központ kiállítótermében december 
16-án este 6 órai kezdettel alkalmi műsor keretében  adják át a Szirmai 
Károly Irodalmi Díjat Radovan Vlahovićnak a Bánáti Kulturális Központ 
gondozásában megjelent Sve je u glavi c. elbeszéléskötetéért.  Döntését a 
Miroslav Aleksić, Bordás Győző, Zoran Đerić, Ivan Negrišovac és Franja 
Petrinović (elnök) összetételű bírálóbizottság 2021. november 26-ai 
ülésén egyhangúlag hozta meg. Mint ismeretes, a rangos irodalmi elis-
merést egyik évben magyar, a másikban szerb nyelven alkotó novellista 
kaphatja, és az átadás helye is évenként változik a két alapító község, 
Verbász és Temerin között.

 (csb)

Átadják a Szirmai-díjat

Motoros télapók

Az apróhirdetéseket lásd a 8. oldalon
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Nagy visszhangot váltott ki a szer-
biai Facebook-használok körében 
Nemanja Obradović (a képen) temerini 
ifjúsági és környezetvédelmi aktivis-
ta felszólalása, amely a párbeszéd a 
miniszterelnöknővel c. beszélgetésen 
hangzott el Nišben még a hónap ele-
jén. Az összejövetelen pályakezdő fia-
talok – akiknek januártól kezdve számos 
könnyítésre vonatkozó ígéretet tett az 
ország vezetése – Ana Brnabićtyal és 
még néhány más vezető poltikussal be-
szélgethettek a téma kapcsán.

A temerini fiatalember a hallgatóság 
nagy megrökönyödésére arról beszélt, 
hogy ő és még sok más fiatal nem men-
ne el külföldre (ahová évente 50 ezer 
szerbiai állampolgár távozik), hanem 

maradna itthon, a szülőföldjén. De ho-
gyan tehetné meg ezt, amikor még ren-
des ivóvize sincs (mármint Temerinben) 
és a dolgoknak gyökeresen meg kell 
változniuk, mert az a légkör, amiben 
élünk, nagyon nem jó – tette hozzá 
Nemanja.

Madárinfluenza vírusát azonosították a helyi Mini Zoo 
állatkertben, ahol több szárnyasállat is elpusztult. Ezt kö-
vetően a helyszínt és a körülötte levő három kilométeres 
körzetet fertőzötté nyilvánították. Az állatkertben elpusztult 
szárnyasok teteméből vett minták igazolták, hogy az álla-
tokkal a H5N1 vírus végzett – erősítette meg Dujmovics 
Csaba állatorvos. Felhívta a figyelmet arra, hogy az adott 
helyzetben szigorú a törvény, és hogy a szárnyasokat zárt 
helyiségben kell tartani, valamint biztosítani kell számukra 
a megfelelő szellőztetést.

– Múlt hétfőn bevittek nyolc állati tetemet a Mini 
Zoo állatkertből az Újvidéki Állatorvosi Intézetbe, hogy 
megállapítsák, vajon madárinfluenzában pusztultak-e el 
az állatok vagy nem. A vizsgálat kedden közzétett ered-
ménye megerősítette a gyanút, hogy madárinfluenzáról 
van szó.

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke a kö-
vetkezőket nyilatkozta a sajtónak: „Nem uralkodik pánik a 
temerini polgárok körében. Tudjuk, hogy egyszerű mód-
szerrel fertőtleníteni lehet mindent. Kétszázalékos zsír-
szóda oldattal mindent lepermetezünk, és meg vannak 
védve a dolgaink.”

A madárinfluenza olyan fertőző betegség, amely áterjedhet 
emberre is. Környékünkön jelen van, de többnyire vadma-
darakban lehet találni. Akkor lép fel nagy probléma, ha ez a 
vírus a házi szárnyasokban jelenik meg.

Dr. Horváth József, állatorvos, Szakállatorvosi Intézet, 
Szabadka: „A baromfifarmoknak zártaknak kell lenniük. 
A külvilágtól elzárva, hogy a vadmadarak ne tudjanak be-
jutni a farmokra, és ne tudják befertőzni az ottani állato-
kat. De a házilag tartott baromfikat is védeni kell, őket is 
zárt helyen kell tartani, etetni, valamint madárhálókkal 
kell megvédeni a kifutókat.”

„Mindenképpen használjunk kesztyűt az állati tete-
mek gyűjtésénél, vagy azok megfogásánál. Mossunk kezet, 
ezáltal megakadályozzuk, hogy a vírus akár az emberre 
is átterjedjen.”

A kórnak komoly gazdasági következményei lehetnek. A 
kereslet csökkenése mellett nagy veszteséget okoz a vállal-
kozóknak a fertőzött egyedek leölése is.

A betegség leggyakrabban a fertőzött madarakkal való 
közvetlen kontaktus során terjed, de az ismeretlen egészségi 
státussal rendelkező, újonnan beszerzett baromfi is veszélyes 
lehet. A beteg szárnyasokon számtalan jel mutatkozhat, mint 
amilyen a táplálék elutasítása, a fej, a nyak és a taréj dagadá-
sa, erős hasmenés, valamint légzőszervi zavarok. Az orvosok 
szerint, mint minden vírus, ez is hajlamos a mutációra, ezért 
vigyázzunk magunkra, ha ilyen állat közelébe kerülünk.

Kacsafajták is lehetnek a betegség hordozói, de náluk 
nem jelentkezik tünet és nem pusztulnak el – mondják a 
szakemberek hozzátéve, hogy a fácánok, a gyöngytyúkok, 
a tojótyúkok, azaz az egyszerű házityúkok és a galambok 
nem csak terjesztik, de könnyen el is pusztulnak a beteg-
ség szövődményeiben. Térségünkben nem ez az első ma-
dárinfluenza fertőzéses eset. November közepén ugyanis az 
újvidéki Duna-Tisza-Duna-csatornában, a kikötőnél talált 
hattyútetemről is bebizonyosodott, hogy madárinfluenzával 
volt fertőzött.

(Pannon RTV)

A Kertbarátkör hírei

Növényvédelmi előadás-sorozat
A november 30-ai, szenttamási előadást követően, dr. Bagi Ferenc és dr. Aleksandar 

Sedlar, az Újvidéki Mezőgazdasági Kar tanárai december 9-én Temerinben tartottak 
előadást az aktuális növényvédelmi helyzetről a Kertbarátkör székhelyén. Az előadás-
sorozat partnere a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, támogatója pedig a Tarto-
mányi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság volt. A szervező Fehér Kálmán 

temerini falugazdász volt a Kertbarátkör veze-
tőségével karöltve. 

Dr. Bagi Ferenc előadásában az időszerű, 
illetve újonnan megjelent kórokozókra hívta 
fel a figyelmet. Az egyre szembetűnőbb klíma-
változás új növényvédelmi kihívásokat igényel. 
Olyan kórokozók is megjelentek a Vajdaság-
ban, amelyek korábban nem voltak jelen. Egyre 
nagyobb méreteket ölt a szőlő legpusztítóbb 
fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság, 
amelyet a Flavescens doree nevű kórokozó 
idéz elő, és amelyet a nemrégiben behurcolt 
amerikai szőlőkabóca terjeszt. Potenciálisan 
nagy veszélyt jelent az Európában már megje-
lent, de a hazánkban még nem ismert Xylella 

fastidiosa nevű baktérium. Új baktériumos betegségek jelentek meg a görögdinnyén 
és a csonthéjas gyümölcsökön is. 

Dr. Bagi Ferenc bemutatta a Magyar Tudományos Akadémia Domus szülőföldi 
senior pályázati rendszere által támogatott kutatásait is. A kutatás keretében a szőlő 
fertőző leromlás vírus (GFLV) és a szőlő levélsodródás víruscsoport (GLRaV 1-3) 
jelenlétét és elterjedtségét mutatta be a Vajdaságban. Sajnos elmaradhatatlan nö-
vénykórtani téma az idei kukorica kedvezőtlen egészségi állapota, hiszen az aszályos 
év kedvezett a kukoricaszemben veszélyes gombamárgeket képző Aspergillus fajok 
megtelepedésére.

Dr. Sedlar a permetezéstechnika és a permetezőgépek karbantartásának jelen-
tőségét emelte ki. Ha egy-egy permetezés után elmarad a várt hatás, leggyakrabban a 
permetezőszer hatékonyságának elmaradására gyanakszunk, pedig a hatékonyság a 
szer fajtáján kívül jelentősen függ a kijuttatás módszerétől. Növényfajtától, környezeti 
feltételektől függően fontos kiválasztani a legalkalmasabb permetezőfejet, de fontos 
a permetezőgép gyorsaságának, a permetlé mennyiségének, az alkalmazott kijuttatási 
nyomásnak az összhangja is.

Dr. BAGI Ferenc

Dr. Bagi Ferenc

Nemanja Obradović

Madárinfluenza 
Temerinben

Gyökeres változásra van szükség!
Egy temerini aktivista meglepő felszólalása

 (–)
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kisgimnazista lévén nagy lámpalázam 
volt ott lépkedni az akkor már „jelen-
ségnek” számító „torzonborz” hajú rock 
egyéniség mellett. Megkérdezte tőlem, 
várjuk-e a koncertet, mire én alig hall-
ható izgalommal válaszoltam, hogy igen, 
nagyon. Megkérdeztem tőle, hogy „ugye 
eljátsszák a Gyöngyhajú lányt”, amire 
ő mosolyogva válaszolt, hogy „mindent 
eljátszunk”. 

Aztán illedelmesen bevezettem a mozi 
előcsarnokán át a nézőtér ajtajáig. Felejt-
hetetlen néhány perc volt ez annak idején, 
amire a magyar rock legenda halála kap-
csán szívesen emlékszem vissza.

EZT KÖVETőEN, 1973-BAN MÁR 
más felállásban járt az Omega Temerinben, 
amikor a Nem tudom a neved című ke-
ményen szintetizátor-játékkal átszőtt szerze-
ményt Kóbor impozáns teátrális elemekkel 
gazdagítva adta elő.   

Egy harmadik koncertjükön, ahol már nem volt tele a nézőtér, az együt-
tes tagjai egymással jól összehangolt jelmezekben jelentek meg, melynek 
során Kóbor éneklés közben széttárt karjai egy repülő pillangó mozdula-
tait sejtették.

Utána már Kóborék nem koncerteztek többé Temerinben… Temerini 
fellépéseik szép emlékként maradtak meg mindazok emlékezetében, akik 
szerették és ma is szeretik zenéjüket.

TÖBB EZERSZER ÉNEKELHETTE EL EZT A KEDVES DALT az 
elmúlt több mint ötven év alatt Kóbor János, az Omega együttes közel-
múltban elhunyt énekese. 1970 májusában járt először Temerinben az 
együttes, amikor a két VW kombival a spanyolországi Barbarella feszti-
válra utaztak. Temerini koncertjükön mutatták be az akkor, és azóta is 
nagy sikerű Tízezer lépés c. nagylemezük felejthetetlen szerzeményeit: 
a Petróleumlámpát, a Gyöngyhajú lányt és a Tízezer lépést is. Va-
sárnap esti koncertjüket megelőzően szerették volna megtekinteni a 6 
órakor kezdődő filmelőadást a temerini moziban. Az együttes néhány 
tagja már elment a Korzó szállóból, de Kóbor János lemaradt, s Varga 
Jóska engem kért meg, hogy vezessem el az énekest a moziba. Elsős 

Az Omega kisbuszai a Korzó szállóda melletti parkolóban

Kóbor János 
„pillangóként” (1976)
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Kialudt a Petróleumlámpa…

Az Exclusive ékszerüzletben még nem érez-
hető a karácsony előtti vásárlási láz, Füstös 
Róbert tulajdonos arra számít, hogy ez a haj-
rá az előttünk álló két hétben mutatkozik majd 
meg csak igazán. A kínálatról, a járvány okozta 
változásokról, valamint az ajándékozási szoká-
sainkról őt kérdeztük:

– Üzleteinkben november vége, december 
eleje holt idénynek számít, de szerencsére az 
idei év már sokkal jobb volt a tavalyinál. A jár-
vány megjelenésének évében megcsappant a 
forgalom, négy hétig egyáltalán nem dolgoztunk, 
később pedig egy ideig csak rövidített munka-
idővel. A tömegesebb ünnepségek tekintetében 
még most sem rózsás a helyzet, nyolc óra után 
ugyanis nincsenek születésnapok, nagyobb ren-
dezvények. A bevételen ezt megérezzük. Ezzel 
ellentétben az idén nagyon sok karikagyűrűt 
eladtunk, hiszen sokan, még ha szűk körben is, 
de megtartották a tavaly elhalasztott esküvőt. Azt 
tapasztalom, hogy az emberek szeretik az ék-
szert. Nálunk széles választék van belőle. Kiala-
kult a vásárlóink köre, az emberek visszajönnek, 
elégedettek a minőséggel és az árakkal.

• Minden esetben mérvadó az ékszer 
ára?

– Mindenki tudja, hogy meddig nyúlhat a 

zsebébe, és általában jelzik is a vásárlók, hogy 
milyen értékű ajándékban gondolkodnak. Van 
aki úgy jön be az üzletbe, hogy már előre tudja, 
hogy mivel szeretné meglepni a megajándéko-
zandó személyt, míg mások tőlünk várnak ta-
nácsot e tekintetben. Hasonló a helyzet akkor 
is, ha valaki magának szeretne vásárolni. Van-
nak pénzesebb emberek, akik megengedhetik 
maguknak a drágább ékszert, míg másoknak 
sajnos, nincs erre keretük. A karórákat és az 
ezüstékszert hozzáférhető áron kínáljuk, na-
gyon sokat eladunk belőlük, még talán többet 
is, mint az aranyból. A járvány kitörésekor jócs-
kán felment az arany tőzsdei ára, így ötven szá-
zalékkal növelnünk kellett a mi árainkat is. Be 
kell látni, ezt egy kicsit megérzik a vásárlók a 
pénztárcájukon. Arra törekszünk, hogy folyama-
tosan bővüljön a kínálat, mindig valami újban 
gondolkodunk, így a nálunk vásárolt karórák-
ba ingyenesen gravírozunk. Három mesterünk 
van, akik kifejezetten gyártással és javítással 
foglalkoznak.

• Mivel lehet idevonzani a vidéki vá-
sárlókat?

Elsősorban előzékeny kiszolgálással, ked-
vességgel. A környező településekről nagyon 
sokan járnak hozzánk. Bizonyára náluk gyér 

Az Exclusive óra és ékszerüzletben jártunk

Nemcsak az arany fénylik a kínálat. A külföldre költözött temeriniek kö-
rében is népszerűek üzleteink, szabadságok 
idején gyakran betérnek hozzánk, ott ugyanis 
ugyanaz az ékszer sokkal többe kerül. Semmivel 
sem minőségibb, sokkal inkább a munkaerő, a 
bérek és a nagyobb haszonkulcs eredményezi a 
magasabb árat. Számos ékszerünk Olaszország-
ból származik, ezeket például Németországban 
is árusítják, de ott sokkal többet kérnek érte, 
mint mi itt.

• Tizennégy éve működik a vállalko-
zás, beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket?

– Az első üzletünket, ahol aranyat árusítunk, 
2007-ben nyitottuk meg, majd hosszú utat tet-
tünk meg, mire 2018-ban megnyílt az ezüst ék-
szer és órás boltunk. A feleségem több mint tíz 
éven át aranyművesnél dolgozott, így neki már 
volt tapasztalat e téren, nem úgy mint nekem, aki 
számára teljesen idegen volt ez a munkakör. 

A párom munka nélkül maradt, elhatároz-
tuk, hogy saját vállalkozást indítunk. Kiszemel-
tünk magunknak egy üzlethelyiséget, de a tulaj-
donos nem adta ki azonnal. 2006 végén aztán 
jelezte, hogy ha szeretnénk, január elsejétől ki-
válthatjuk a fő utcai helyet. Ikergyermekeink 
akkor öt hónaposak voltak, nem volt könnyű 
időszak, de belevágtunk. Sikerült egy mestert 
és egy kereskedőt találnunk, akik valójában 
átsegítettek a kezdeti nehézségeken. Családon 
belül megoszlanak a feladatok, míg a felesé-
gem az árubeszerzéssel foglalkozik, addig én 
többet vagyok az üzletben, tartom a kapcsolatot 
a vásárlókkal. Mindannyian szeretjük azt, amit 
csinálunk, szerintem ez a siker kulcsa.

Itt a karácsony, és sokan már most úgy érzik, elkéstek a szeretteik számára ter-
vezett ajándékok beszerzésével. Az idén talán méginkább szükségünk van arra, hogy 
testileg és lelkileg is fekészüljünk az ünnepre, a járványhelyzet ugyanis tavaly nem 
tette lehetővé számunkra az év végi ünnep önfeledt megülését. 

ácsi
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A Hunor Hagyományőrző Egyesület idén immár tizennegyedik alkalommal tartja meg 
a téli napforduló, azaz a Karacsun ünnepét az Ősök Tanyáján. Törteli László, az egye-
sület alelnöke lapunknak elmondta, hogy ez az őseink hagyományait mindmáig éltető 
ünnep több szempontból is jelentős. Az eseményre most is december 21-én kerül sor. 
Minden érdeklődőt szerettel várunk déután négy órára az Ősök Tanyájára. A helyszínen 
felállított jurta mellett forraltborral és forró teával kínájuk a résztvevőket.

 – A Kerecsen vagy Karacsun a téli napforduló ünnepe. A Kerecsen egykoron a fi-
atal sólymok röptetésésnek napjára vonatkozott, amelyhez később kapcsolódott a téli 

napforduló ünnepe. Ezek az 
események elődeink szo-
kásait éltetik mind a mai 
napig. Az említett napon 
őseink csakúgy, mint mi 
manapság, karácsonykor 
a fény eljövetelét és az új-
jászületést ünnepelték. Az 
eseményen korhű ruhákba 
öltözött résztvevők által 
mutatjuk be azokat a szo-
kásokat, emelyek egyko-
ron az ünnephez kötődtek. 
A szertűzgyújtás az egyik 
legfőbb eleme a ceremóni-
ának. A szertűz meggyújtá-
sa neplementekor történik. 
A fény jelzi az újjászületés 
közeledtét. 

A Szirmai évi közgyűlése

A hét végén tartotta meg rendes évi közgyűlését a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. 
Napirenden szerepelt az ellenőrző bizottság, illetve az egyesület elnökének 2020-as évi beszá-
molója. Megünnepelték az idei évi kiemelkedő 
sikereket is. A legközelebbi közgyűlés, amelyen 
a 2021. év beszámolói hangzanak majd el, már-
ciusban kerül megtartásra.

 NÉPZENEI ÉVZÁRÓ MŰSOR
Szombaton este hét órai kezdettel tartják meg 

az egyesület népzenei szakosztályának hagyomá-
nyos évzáró műsorát. A rendezvényre – amelyre 
egy év szünet után kerül sor ismét – belépője-
gyek a színház klubhelyiségében válthatók 200 
dináros áron. 

T. D.

ÉRDEMES ELOLVASNI a jugoszlávi-
ai magyar műkedvelők almanachjában, 

a Bokrétában megjelent, Temerinről szóló írás 
bevezető sorait (s természetesen a terjedelmes 
írás egészét is).

Idézem a bevezető sorokat: „A tízezer lakosú 
dél-bácskai nagyközség magyarságának kultu-
rális élete a legélénkebb és legszebb színvonalon 
áll messze az egész környéken. Az egyesületek 
egész sora, a lakosság minden rétege szinte 
versengve igyekszik minél többet alkotni. A 
temerini műkedvelők az államalakulás után 
a legelsők közt adtak életjelt magukról előadá-
saikkal.”

S jegyezzük meg itt mindjárt, hogy a 20-as és 
30-as években, a temerini magyarság minden-
napjait, a letaglózó trianoni „felügyelet” ellenére, 
egy pezsgő, rendkívül gazdag, tartalmas művelő-
dési élet jellemezte. S ebben a színes művelődé-
si életben meghatározó szerepe volt a színpadi 
előadásoknak.

Ezúttal, az említett korszakkal kapcsolat-
ban, csak azokat az egyesületeket, szervezeteket 
igyekszem megemlíteni, amellyel példát mutattak, 
hogy egy válságos korszakban is lehet, érdemben 
helytállni, a közösséget őszinte elhivatottsággal 
szolgálni.

Temerin legrégebbi egyesülete, kétségkívül, a 
Temerini Községi Magyar Katolikus Polgári 
Kör volt. A Kör 1933-ban ünnepelte fennállásá-
nak 50. évfordulóját. Az Önkéntes Tűzoltótes-
tület is a XIX. században alakult – pontosabban 
1891-ben –, és már a kezdettől szorgalmazta az 
amatőr (műkedvelő) színjátszók munkáját. A 
Temerini Sport Klub (amely az első években 
még a Temerini Torna Club nevet viselte) 1948-
ban alakult, ugyancsak messzemenően támogatta 
a színjátszókat.

A negyvenes években megszakadt a színjátszás 
folyamatossága és mindinkább a stagnálás jelei mu-
tatkoztak. Ez a megtorpanás azonban nem sokáig 
tartott. Ugyanis 1972-től kezdve a temerini Szir-
mai Károly Művelődési Egyesület lehetőséget 
teremtett a színjátszás, a színjátszók továbbélésére, 
szakmai felkészítésére, a színpadon való megmu-
tatkozására.

S itt, most, Szabó Pétert kell megemlítenem, 
akivel a temerini közönség 1964-ben „ismerke-
dett” meg, mint rendezővel. Szabó Péter karrierje 
azután bontakozott ki igazán, miután a Szirmai 
Károly Művelődési Egyesület érdemben támogatta, 
segítette a színjátszók munkáját. Szabó Péter egé-
szen 1995-ig 35 színpadi művet (drámát, vígjáté-
kot, zenés darabot) állított színpadra.

Aztán meg kell említenünk Hernyák György 
ismert hivatásos rendezőnket, aki a 90-es évek 
derekán került kapcsolatba a temerini színjátszók-
kal. Egy új korszak kezdetét emlegettük. Azonban 
a Hernyák-korszak mindössze hat színpadi elő-
adással ajándékozta meg a közönséget. Az egyik 
Mrožek Nyílt tengeren című, ritkán játszott műve, 
a másik pedig Angelo Beolco Csapodár madár-
ka című komédiája volt. Ezt a két előadást emlí-
tem, mivel egyik is és másik is a Vajdasági Magyar 

Karacsun, a fény ünnepe

T. D.
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Amatőr Színjátszók hagyományos Találkozóin je-
lentős sikert ért el!

Temerin színjátszása múltjának emlékezetes 
töredékeivel igyekeztem megemlíteni azokat az 
eseményeket, amelyek a temerini színjátszásnak 
olyan rangot teremtettek, amelyre mindannyian 
büszkék lehetünk. A hagyományok természete-
sen köteleznek. S ezért nemcsak illő tisztelettel, 
hanem nagy-nagy elismeréssel igyekszem szólni 
a temerini színjátszás jelenéről, amelynek első 
fejezetét a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 
25. Jubileumi Találkozója fogalmazta meg nagyon 
is egyértelműen.

Ugyanis, színjátszóink 25. Jubileumi Talál-
kozójának művészeti szakbizottsága, Szajánban, 
mérlegelve az ott fellépő színjátszó társulataink 
teljesítményét, a temerini Szirmai Károly Ma-
gyar Művelődési Egyesület Jáccunk truppját, 
a Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című 
darabjának kiváló színreviteléért Pataki László-
díjjal tüntette ki (a találkozó legjobb, hagyomá-
nyos kifejező eszközökkel színpadra álmodott 
előadásról van szó).

Azonban a legjobb női epizódszerepért kijá-
ró díj is Temerinbe került. Petro Ildikó érde-
melte ki. S nem egy különdíjat is a temeriniek 
vihettek haza. Sorolom: a Magyar Nemzeti Ta-
nács tájolási különdíját, a szabadkai Népszín-
ház Magyar Társulatának a különdíját, a Forum 
Könyvkiadó Intézet könyvcsomagját (Lakatos 
Klára és Lakatos István érdemelte ki a pro-
dukció díszletének és kivitelezésének reme-
két). S végül: Nemes Edina, Lakatos Klára 
és Sziveri Éva a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet könyvcsomagjait kapták.

Azt hiszem, hogy a felsorolt elismerések után 
nem szükséges magyarázatot fűzni. Talán csak 
annyit jegyeznék meg, hogy a temerini amatőr 
(műkedvelő) színjátszás jelenének első feje-
zete világosan jelzi: a temerini színjátszás új-
jáéledése, rangjának újjáteremtése színjátszó 
mozgalmunk erőteljes, érdembeli fejlődését is 
jelenti egyúttal!

Azonban, amikor a temerini színjátszókra 
vonatkozó, megérdemelt, különösen szakmai 
szempontból megfogalmazott véleményt említ-
jük, akkor semmiképpen sem szabad megfeled-
keznünk a kiváló színházi szakemberünkről és 
pedagógusunkról, László Sándorról! A Tyúk-
létra, avagy mi csorog a nyakunkba című elő-
adás rendezője, színpadra álmodója és egy olyan 

társulat megteremtője, amely példaképül kell 
(kellene), hogy szolgáljon. Igen! Példaképül, 
mivelhogy az lenne igazán szép, hogy ha ott a 
színpadon a fiatal és az idős színjátszók együtt 
köszöntenék a közönséget. Igen! Ez lenne a ter-
mészetes. Mert, ugye, a fiatalok hozzák maguk-
kal a lelkesedést, a színpad varázslatos világa 
iránti vonzódást, érdeklődést, míg az idősebb 
színjátszók sokéves színházi tapasztalataikkal 
várják őket. A rendező aztán eggyé kovácsolja 
ezt a „kettősséget”, és a közönség immáron az 
együtt lélegző társulatnak tapsol. Színjátszó moz-
galmunk érdembeli további fejlődését igencsak 

segítené, ha ezután rendezőink követnék László 
Sándor példáját, és a társulatok összeállításában 
az idősebb színjátszókról sem feledkeznének 
meg, hanem azokat is a színpadra szólítanák. 
Szükség van rájuk. Nagy szükség! S egyébként 
is: nincs annál szebb dolog, legalábbis színját-
szásunk szempontjából, mint az, amikor ott a 
színpadon együtt látjuk az idős és a fiatal szín-
játszókat.

A temerini színjátszók darabválasztásával 
kapcsolatban is szeretnék néhány mondatot 
megfogalmazni. Egy eseményt említek: 184 
évvel ezelőtt (1937. augusztus 22-én, Pesten, 
színházépületet avattak. Nemzeti Színházunk 
első épületét. A króniká-
sok szerint sokan elma-
rasztalóan nyilatkoztak az 
épületről, mondván, hogy 
egyszerű, szegényes. Jó-
kai Mór a következőket 
írta akkor az új épületről: 
„Összejöttünk megünne-
pelni egy igen egyszerű 
kis házunk felépítésének 
örömét, melynél szebb és 
nagyobb van akárkinek, 

de ez a miénk, és mi örülünk neki!” Idézem 
Jókait, és jóérzéssel említem a temeriniek da-
rabválasztását, mert ők is egy olyan darabot 
választottak, amely a „miénk”, amely rólunk 
szól, a mi életünk sokszínűségéről vall. S szá-
momra ez csak elismerést érdemel. A temerini 
amatőr (műkedvelő) színjátszás rendkívül gaz-
dag múltját nem mosta el az idő. A Vajdasági 
Magyar Amatőr Színjátszók 25. Jubileumi Talál-
kozóján, amelyen a temerini színjátszók is részt 
vettek, és kiérdemelték a jubileumi találkozó 
legrangosabb elismerését, a Pataki László-
díjat, ezt minden tekintetben igazolták. Igen! 
Ezt igazolták a Tyúklétra szereplői, a fiatal és 
idős színjátszók, és ezt igazolta a darab kiváló 
rendezője, László Sándor is!

S meggyőződéssel állíthatjuk: Temerin szín-
játszása, megőrizve régi rangját, újra él! S en-
nek az immáron Pataki László-díjas társulatnak 
köszönhetően Temerinben a színjátszás újra 

állandósul, sőt, a régen várt folyamatossága is 
megteremtődik. S nemcsak reméljük, hanem 
hisszük is, hogy a temerini Szirmai Károly Ma-
gyar Művelődési Egyesület továbbra is őszinte 
elkötelezettséggel támogatja majd a rendhagyó, 
csodálatos kis társulatot!

Befejezésül mindenképpen meg kell emlí-
tenem, hogy minden valószínűség szerint a Vaj-
dasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. Találko-
zójának Temerin lesz a házigazdája. S nem kell 
külön hangsúlyozni: jövőre, Temerinben, egy 
újabb, igaz, bensőséges, szép ünnep várja majd 
a vajdasági magyar színjátszó társulatokat.

FARAGÓ Árpád

Amatőr színjátszásunk egyik 
újbóli fellegvára, Temerin

A Magyar Szóban december 5-én meg-
jelent írás szerzője Faragó Árpád, a 
vajdasági magyar színjátszás doyenje. 
A nyugalmazott művész december 3-án 
töltötte be 90. életévét.

Temerini művkedvelő színészek

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
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177. Zsúnyi József, majd Kis Var-
ga Pál tanyája. –  „Zsúnyi József (szül. 
1882), az egykori községi elnök (községi 
bíró - Á. I. megjegyzése) 1921-ben fele-
ségével, Szvincsák Terézzel a második 
dűlőben levő több mint húsz hold föld-
jére szállást építtetett. A lakóépület egy 
szobából, konyhából és kamrából állt. Ezt 
követte az istálló, szemben vele az udvar 
másik oldalán egy 6 méter hosszú „léces 
fészer” és a nyári konyha. Két év múlva 
felépült a gyepsori házuk is. 

Béresek mindig vótak a tanyán. Négy 
ökörrel szántottak és három lóval. Em-
lékszek, mikó elgyütt a dél az ökrök ekés-
tül együtt bementek a tanyára a „nyári 
kikötőhöz” enni és vizet inni. A béres, 
ha akarta vóna, akkó se bírta vóna őket 
visszatartani.”(Zsúnyi János)

Mikor már a szülők nem bírtak dolgoz-
ni, bejöttek a faluba, a jussot pedig szét-
osztották négy gyermekük között. Viktória 
és Teréz 10-10 hold földet kapott, József 
(szül.1912), aki az orosz hadifogságban 
hunyt el, 20 hold földet és a falusi házat, 
István (szül. 1903.) pedig a szállást 20 
hold földdel. 

A második világháború utáni első föld-
törvény Zsúnyi József családját is sújtotta. 
Erről Zsúnyi János így nyilatkozik: „A be-
szolgáltatás alkalmával gondba vótunk, 
hogy ősszel azt a kis mennyiségű búzát, 
ami a birtokunka vót elvessük, vagy ele-
get téve az állami rendeletnek, aggyuk be. 
Hegedűs Ferenc bácsi az akkori községi 
elnök azt mondta, hogy nem lesz több 
padlássöprés, ez volt az utolsó, adjátok 
be, a főddel meg lesz, ami lesz. Ez volt a 
szerencsénk. A másik öregapám, a Pacik, 
nem így gondolkodott, a magot a földbe 
szórta, nem volt neki mit beadni. Elvet-
ték tőle a földet, a gazdagon fölszerelt 
gépparkja pedig a szövetkezet tulajdona 
lett. Nála nem csak a padlást, hanem még 
a tanyaudvart is kisöpörték.”

Sajnos 1948-ban a tanyaörökös István 
is fiatalon, tragikus körülmények között 
vesztette életét. Szekérlekötés közben el-
szakadt a rudalókötél, leesett a kocsiról 
és szörnyethalt. A baleset után a feleség, 
Franciska a falusi házukba költözött, a ta-
nyát pedig kiadta a Sörös családnak ha-
szonbérbe.

Sörösék csak 1954-ig voltak szállásla-
kók, ugyanis Franciska második házassága 
után, férjével, Varga Pállal (szül. 1928.) 
ismét a tanyára költözött. Az istálló rövid 
idő alatt megtelt jószágokkal, a kifejt tejet 
előbb kofának, majd később a szövetke-
zetnek adták át.  

Vargáék1981-ben  mondtak búcsút a 
tanyának, és a faluban már szarvasmar-
hát nem tartottak. Lányuk Topolyára ment 
férjhez, fiuk Zoltán pedig annak ellenére, 
hogy egyetemet fejezett, nem állt munká-
ba, hanem átvette édesapjától a gazdaság 
irányítását.    

„Nem hiszem, hogy volt még valaki, 
aki naponta sárba-hóba a tanyáról a fa-
luba begyalogol, a nagyszülőknél átöl-
tözik, majd autóbusszal beutazik Újvi-
dékre, hogy elvégezze az egyetemet. Én 
ezt télen-nyáron mindennap megtettem. 
Büszkén mondom el, hogy petriós lámpa 
mellett tanulva diplomáztam le.”

A tanyára, mely ma már tatarozásra szo-
rul, Zoltán szinte naponta kijár a kutyákat 
megetetni. 

„A NATO bombázáskor 1999-ben egy 
tiszt felszólított, hogy délután 3-ra ürít-
sem ki a tanyai szobákat, mert érkezik a 
katonaság. Nem volt mit tennem, eleget 
tettem a felszólításnak, de nem volt érte 
köszönet, mert cirkuszt hagytak maguk 
után. Még a zsalugátert is föltüzelték.”

Adatközlők: Zsúnyi János, sz.1937., 
Varga Zoltán, sz. 1955.

Következik: A III. dűlő
ÁDÁM István

Eltűnt temerini tanyavilág (II.-12.)

Még a tanyaudvart is kisöpörték

ApRóHIRDETÉSEK
• Pecsenyekacsák és kecskehúsból készült házi 
kulen eladó. Tel.: 063/7-382-446.
• Hízók eladók. Telefon: 063/83-86-752.
• Egyszer ellett, 200 kilós anyakocák eladók. Tele-
fon: 062/534-721
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Hat kW-os hőtároló kályha, monofázisú (1,5 kW-os) 
kukoricadaráló, fekete színű ruhásszekrény (80x210) 
és komód (80x110 cm), FÉG központi gázkazán el-
adó. Telefon: 060/544-94-01.
• Téli disznóvágást vállalok. Tel.: 062/163-04-07.
• Eladó a 105-ös számú tanya a valamikori FKL 
lerakatánál, a szőregi út felé, egy hold föld, új építé-
sű istálló és fészer, legalizált. Telefonszám: 064/259-
75-09.
• Malacok eladók. Nikola pašić u. 204., telefon: 
063/523-746. 
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, Pony 
Express, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-61-
312.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár mö-
gött, lejár a Jegricskára. Telefon: 063/10-33-878.
• 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.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Pecsenyecsibék eladók élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković u. 7. Tel.: 3848-200.
• Két és fél hónapos retriever kiskutyákat aján-
dékozok. Telefon: 063/70-62-975.

MEGVILÁGÍTÁS – Hosszú várakozás után 
végre megérkezett a toronyvilágítás hátsó ol-
dali reflektora. A plébánia falára szerelték fel. 
Több hónapot kellett rá várni, ugyanis túlter-
helt a gyár. A templom bejárata fölé világító 
reflektort még a nyár elején felszerelték. Már 
csak az északi oldal megvilágítása maradt 
hátra. A környező utcákból, sötétben a Szent 
Rozália-plébániatemplomra igazán szép rá-
látás nyílik.

Va
rg

a 
Zo

ltá
n 

fe
lv

ét
el

e

Egyházközségi hírek
Vasárnap este 18 órakor a Juventus énekkar karácsonyi koncertje lesz. Vendégként 
fellép az újvidéki Európa Kollégium egyetemista diákjainak kórusa. Használjuk ki a lehetősé-
get, hogy élőben részt vehetünk egy ilyen jeles eseményen. Kiváló alkalom ez készülni a kará-
csonyra.
Elkezdtük a hittanosok karácsonyi gyóntatását. Nagyon fontos karácsony előtt meggyón-
ni, hiszen anélkül nem tudjuk majd befogadni a hozzánk közel jövő Isten békéjét. Pénteken 
várjuk a VI. osztályosokat 14 órára (VI. a, b), a VII. osztályosokat (VII. a, b) 15 órára, 
és a VIII. osztályosokat (VIII. a, b) 16 órára várjuk szeretettel. A bejelentett betegeket ka-
rácsony előtti héten látogatjuk meg. Jelentsék be betegeiket az irodában vagy telefonon. Telefonon 
jelezzük majd nekik az időpontot.
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Miserend
17-én, pénteken, 6:30 ó.:  
Bűnök engeszteléséül és a 
megbocsátás kegyelméért.
18-án, szombaton, 8 ó.: A 
hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Varga Somogyi 
Rozália és a család elhunyt 
tagjaiért.
19-én, Advent IV. Vasár-
napja, a Telepen 7 órakor: 
Népért; a plébániatemplom-
ban 8:30-kor: Szűzanya tiszt. 
egy szándékra; 10 órakor: 
†Varga Márton, István, és a 
család elh. tagjaiért; 18 ó.: 

Juventus énekkar és az Eu-
rópa Kollégium kórusának 
karácsonyi koncertje.
20-án, hétfőn, 6:30 ó.: Egy 
beteg testi és lelki gyógyulá-
sáért.
21-én, kedden, 6:30 ó.: 
Stantić Gellért atya közbenjá-
rását kérve egy szándékra.
22-én, szerdán  6:30 ó: Egy 
élő családért.
23-án, csütörtökön, 18 ó.: 
†Kis Mihály, elhunyt szülő-
kért és a család elhunyt tag-
jaiért;  a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

A gumiabroncs újrahasznosítása
A gumiabroncsok nagyrészt szintetikus, kisebb hányadban ter-

mészetes kaucsukkeverékból készülnek, emellett acél vagy műanyag 
erősítő szálakat, valamint textilszövetet és – a tulajdonságaikat javító 
– kormot is tartalmaznak. Bár a használt gumiabroncs nem számít 
veszélyes hulladéknak, ha meggyullad, szabadon mérgező füsttel ég, 
ezért mindenképpen el kell kerülni a megfelelő füstgáz-utókezelés 
nélküli elégetését – pl. szabadban, otthoni kályhában.

GYŰJTÉSE. – Az elkopott gumiabroncsokat szakműhelyekben 
cserélik le, ahonnan a gumihulladék-begyűjtők általában pénzért 
veszik át a használt abroncsokat. Egyes helyeken (külföldön) a gu-
miabroncsok lomtalanítás alkalmával is kihelyezhetők.

HASZNOSÍTÁS. – A használt gumiabroncsok teljes mennyiségét 
hasznosítani kell, ezt uniós törvények is szabályozzák. Egy részük 
újrafutózással felújítható és újrahasználható. Az erősen lekopottak-
nak vagy az anyaga hasznosítható újra, vagy az energiaipar oldja meg 
a kérdést környezetkímélő módon. 

Magyarországon például már olyan mértékű hasznosító kapa-
citás épült ki, hogy a keletkező gumiabroncs-hulladék szinte teljes 
mennyiségét begyűjtik. Az újrafeldolgozás egyik válfaja a finom gu-
miőrlemény (granulátum) készítése. Ebből játszóterek, sportpályák 
borítására alkalmas térburkoló és esésvédő gumilapok és -téglák, 
autóipari termékek készíthetők. A durva őrlemény útalapozásba 
építhető be. 

A hasznosítás terén jelentős szerepet játszhat a cementgyári együtt-
égetés: a tüzelőanyagot részben a jó fűtőértékű gumiabronccsal he-
lyettesítik, de a benne található acél is újrahasznosítható.

(–)

A Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

A Temerini Önkormányzat
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, szomszédok-
nak és végtiszteletadóknak, 
akik szerettünk

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Nyugodjon békében!

Élettársad és gondozód, 
Terike családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

TÓTHNÉ PAPP Etelkától 
(1944–2021)

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

Emléked megőrzi 
az Uracs család

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

MEGEMLÉKEZÉS

PAPP BArToK Franciska 
(1947–2021. 12. 10.)

özv. PETrI 
PÉCSI rozália 

(1935–2021. 12. 13.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

TÓTH PAPP Etelka 
(1944–2021. 12. 9.)

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

Csillagúton, fények között járva, 
nem gondolva rossz földi viszályra, 
akarom, hogy legyél örök boldog lélek, 
az égiektől szívből csupán ennyit kérek.

Szeretettel emlékezik rád Ibolya, 
valamint Árpi családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

Csendes legyen álmod, találj odafönt örök boldogságot. 
Kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még!

Szeretettel emlékezik rád élettársad, Terike

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamától 

 és dedénktől

KArÁCSoNYI 
BIrINYI Ilonától 

(1944–2021)

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

Szíved pihen, a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak 
az élők érzik.

Számunkra te sose 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

Unokád, Zita, unokavejed 
Attila és dédunokáid, 

Teodóra és Tamara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől

KArÁCSoNYI BIrINYI Ilonától 
(1944–2021)

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, 

átölelt és azt mondta:

Gyere haza!

Gyászoló férjed, Andor

VÉGSŐ BÚCSÚ

KArÁCSoNYI 
BIrINYI Ilonától 

(1944–2021)

Szerető szíved 
nem dobog már, 
amíg élek gondolok rád.
Szép emlékeinket 
őrzöm tovább.

Nyugodjál békében!

Unokatestvéred, Margit

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nenától

KArÁCSoNYI Ilonától 
(1944–2021)

Nyugalmad legyen békés, 
emléked áldott!

Búcsúzik tőle 
 unokaöcséd, Norbi 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól 

Kantardžić Milan 
(1934–2021.12. 9.)

Nyugodjál békében!

Fiad, Emil és családja
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A miserendet 
lásd a 9. oldalon

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mamánktól és dedénktől

KArÁCSoNYI 
BIrINYI Ilonától 

(1944–2021)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, de emléked 
ragyogni fog, mint 
a legfényesebb csillag.

Unokád, Linda, 
unokavejed, Endre és 

dédunokád, Zsanett

MEGEMLÉKEZÉS
December 15-én múlt 30 
éve, hogy örökre itt hagyott 
bennünket. Azóta is sze-
retettel emlékezünk édes-
apánkra, nagytatánkra és 
apósunkra

BUJDoSÓ Jánosra 
(1943–1991)

„Könnybe rejtve 
megsiratom múltam. 
S mindazokat, kiknek 
csillagok mutatják 
a végtelen utat.

S kik fentről vigyáznak, 
és fentről szeretnek… 
Tudván, az érzés 
sohasem halhat meg.

Mert bármilyen messze jár 
is szeretteink lépte, 
nem emelhet gátat 
az érzések elébe.

Hisz az érzés nem más, 
mint lelkünk ékszere, 
mely ideát is odaát is 
könnybe van rejtve.”

(Kun Magdolna)

Emléked szeretettel őrzik 
lányaid: Edit és Erika 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről

GArBAC Sándorról 
(1944–2013)

Szomorú nyolc éve, hogy örökre itt hagyott minket.
Jó lenne beszélgetni vele, mellé ülni, fogni a kezét és mesélni neki.
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekünk, 
csak messze távozott, hol meg nem érinthetjük.

Emlékét szeretettel őrzi: felesége és fiai családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nenától

KArÁCSoNYI Ilonától 
(1944–2021)

Sírodra szálljon áldás 
és nyugalom. 
Emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Búcsúzik tőled 
unokahúgod, rita 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól

KArÁCSoNYI 
BIrINYI Ilonától 

(1944–2021)

Feledni az életben 
lehetetlen csoda, 
mert akit szeretünk, 
nem feledjük soha.
Pihenésed legyen áldott 
és békés!

Szerető lányod, Ilona 
és vejed, Boldizsár

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, utcabeli-
eknek, ismerősöknek, akik 
szerettünk

TÓTHNÉ PAPP Etelka 
(1944–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Köszönet a sürgősségi osz-
tály és a mentőszolgálat dol-
gozóinak önzetlen segítsé-
gükért. Külön köszönet az 
atyának és a kántor úrnak a 
szép szertartásért, a zené-
szeknek, valamint a Kókai 
temetkezési vállalatnak a te-
metés megszervezéséért.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk feleségemtől, 

anyukámtól, anyósomtól

TÓTHNÉ PAPP Etelkától 
(1944–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed.

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.

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

Szerető férjed, János, lányod, Ella és vejed, Pisti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamánktól

TÓTHNÉ PAPP Etelkától 
(1944–2021)

A mélybe csak tested 
merült el, csak ő tűnt el 
a föld alatt, de lényed 
lényege ezer felé szóródva 
is köztünk maradt.

Lelked, reméljük 
békére talált, s te már a 
mennyből vigyázol ránk! 

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk!

Szerető unokáid, Dávid, 
Krisztián és Anikó

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nászasszonyunktól

TÓTHNÉ PAPP Etelkától 
(1944–2021)

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

Nyugodjon békében!

A nász és a nászasszony

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs többé közöttünk

VArGA Béla 
(1957–2021)

Ne hidd, hogy feledni fogunk, a sors bármerre vezet, 
emléked szívünkbe véstük, a szív pedig nem feled.

Sírjára szálljon áldás és nyugalom.

Emléked őrzi húgod családjával



KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

rAVANGrAD (Zombor)–
TEMErIN 19:33 (8:15)

A korábbról elhalasztott mérkő-
zését pótolta be vasárnap a temerini 
együttes, amely a Zomborban ara-
tott győzelme után veretlenül zárta 
az őszi idényt. A 11 bajnoki találko-
zójából tízet nyert meg, illetve ját-
szott még egy döntetlent, és a máso-
dik helyet foglalja el. Az első helyről 
a Ruma mehet a téli szünetre, amely 
ugyanannyi pontot szerzett, mint a 
Temerin, de jobb a gólaránya.

Spanyolországban zajlik a 
25. női kézilabda világbajnokság, 
amelynek van temerini érdekelt-

sége, hiszen Nataša Lovrić (a ké-
pen) is a szerb válogatott tagja, aki 
a temerini klubban kezdte pálya-
futását. A fiatal, 21 éves jobbszél-
ső elég sok játéklehetőséget kapott 
Uroš Bregar szövetségi kapitány-
tól, és élt is vele, hiszen a csoport-

küzdelmek, majd a középdöntős 
mérkőzések során is rendszere-
sen feliratkozott a gólövők listá-
jára, betalált például az olimpiai 
bajnok Franciaország kapujába. 
A szerb válogatott kiharcolta a to-
vábbjutást a csoportból a közép-
döntőbe, onnan viszont már nem 
lépett tovább a kieséses szakaszba. 
Nataša egyébként az országos baj-
nok Jagodinában kézilabdázik.

ASZTALITENISZ
Újvidéken szervezték meg a ha-

gyományos újévi tornát, amelyen 
ezúttal is erős mezőny gyűlt össze. 
Nemcsak hazai pingpongozók áll-
tak asztalhoz, hanem a környező 
országokból is érkeztek fiatalok a 
versenyre.

A csapatverseny során Orosz 
András ezüstérmet nyert, akárcsak 
saját korcsoportjában Varga Laura 
és Pető Maksim. A Mladen Puhača, 
Varga Dániel és Strahinja Fabri al-
kotta együttes a harmadik helyen 
végzett.

Ami az egyéni küzdelmeket ille-
ti, a temeriniek közül Orosz András 
szerepelt a legjobban, hiszen arany-
érmes lett az ifjúságiak mezőnyé-
ben. Tényi Nóra a negyeddöntőig ju-
tott, Varga Laura, Molnár Krisztina, 
Vígh Zsombor, Varga Dániel és Ve-
gyelek Dóra a nyolcaddöntőig, Vígh 
Botond, Pető Maksim és Mladen 
Puhača a legjobb 32 között esett ki, 
a többiek pedig a csoportban vagy 
az első fordulóban búcsúztak.

T. N. T.
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Ruma  11 10 1 0 345:242 21
2. Temerin  11 10 1 0 317:223 21
3. Spartacus (Torontálvásárhely) 11 9 0 2 362:261 18
4. Sloven (Ruma) 11 8 0 3 321:297 16
5. Proleter (Nagybecskerek) 11 6 0 5 278:275 12
6. Mladost (Szerbcsernye) 11 5 1 5 311:314 11
7. Jabuka (Almás) 11 5 0 6 282:307 10
8. Krule (Szivác) 11 3 1 7 287:331 7
9. Ravangrad (Zombor) 11 3 1 7 291:336 7
10. Jadran (Bácsfeketehegy) 11 2 1 8 297:316 5
11. Mokrin  11 1 0 10 269:358 2
12. Laki (Cservenka) 11 1 0 10 261:361 2

Első női kézilabda liga, vajdasági csoport

1. Hercegovac (Gajdobra) 11 9 1 1 366:320 19
2. Potisje Pleteks (Ada) 11 8 0 3 320:274 16
3. Lavovi (Palánka) 11 7 2 2 340:310 16
4. Slavija (Újvidék) 11  7 0 4 319:302 14
5. Banatski Karlovac 11 6 0 5 374:361 12
6. Jedinstvo (Törökbecse) 11 5 1 5 302:315 11
7. Jabuka  11 5 0 6 306:321 10
8. Mladost TSK (Járek) 11 4 1 6 349:356 9
9. Radnički (Šid) 11 3 2 6 343:371 8
10. Hercegovina (Szécsány) 11 4 0 7 300:332 8
11. Dolovo 11 3 1 7 293:318 7
12. Vojvoda Stepa  11 1 0 10 309:341 2

Első férfi kézilabda liga, vajdasági csoport

Zavartalan volt a közlekedés
Nem okozott komolyabb fennakadást a helyi utakon a vasárnap óta le-

hullott hó. A közművállalat (JKP) téli szolgálata tájékoztatása szerint ideje-
korán megtisztították és járhatóvá tették a mellékutcákat. Indokolt esetben 
a nap bármely szakában kivonulnak a terepre. 

A kommunális rendről szóló határozat értelmében a lakóházak és la-
kóépületek előtt a polgároknak kell eltakarítaniuk a havat, ez nem tartozik 
a téli szolgálat hatáskörébe. Vlado Karanović kommunális felügyelő közlése 
szerint járhatóvá és biztonságossá kell tenni a járdákat és a bejáratokat, de 
hasonlóképpen az ereszre fagyott jégcsapok eltávolítása is a lakosok felada-
ta, ez ugyanis komoly sérüléseket okozhat a járókelőknél. A jég eltávolítása 
során ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek a vezetékek.

Az aranyérmes Orosz András a szüleivel

ácsi


