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A sportév kedvező mérlege
Aki válaszol: Nedeljko Đukić, a Temerini Sportszövetség elnöke

A járvány nagymértékben befolyásol-
ta, ennek ellenére sikeresnek minősítette 
a 2021-es esztendőt Nedeljko Đukić, a 
Temerini Sportszövetség elnöke, aki egy-
ben TSK cselgáncsklub edzője. Községün-
ket két sportoló képviselte a tokiói olimpi-
án, történtek infrastrukturális fejlesztések 
és a jó eredmények sem maradtak el.

– A mögöttünk levő sportév hasonló 
volt, mint az előtte levő 2020-as, hiszen a 
járvány nagymértékben befolyásolta. Nem 
volt könnyű a kluboknak, a sportolóknak 
és a sportolók szüleinek sem. 

Mindenképpen ki kell emelni, hogy két 
temerini sportoló kijutott a tokiói olimpi-
ára, amire a községünk történetében nem 
volt példa. Erre nagyon büszkék vagyunk. 
Marica Perišić cselgáncsozó és Pető 
Zsolt asztaliteniszező is elutazhatott Ja-
pánba. Mindketten Temerinben kezdték 
sportolói pályafutásukat, igaz, eligazoltak 

a nevelőegyesületükből, miután kinőtték 
az itteni közeget, de ez egy természetes 
folyamat. Ha egy sportoló sikeres, akkor 
nagyobb kihívások után néz.

• A TSK cselgáncsklub idén 50 
éves. Hogyan ünneplik meg a jubi-
leumot?

– A központi eseményünk a hagyomá-
nyos nemzetközi verseny lesz. A megszo-
kottnál némileg később, májusban szervez-
zük meg, egészen pontosan május 7-én, és 
immár 35. alkalommal kerül rá sor. Sok 
száz fiatal érkezik majd hozzánk, de a jár-
vány miatt valószínűleg kevesebb külföldi 
vendéggel rendezzük meg, mint korábban. 
A verseny után egy tábor kezdődik a fiata-
lok részére, amelyre több rangos vendéget 
várunk, például Marica Perišić temerini 
olimpikont, illetve a 2017-es világbajnok 
Nemanja Majdovot.

Folytatása a 12. oldalon

Felújítják a sportcsarnok padlózatát, pontosabban új burkolatot kap

Közöljük tisztelt Olvasóinkkal, hogy a lapunk elő-
állításához szükséges nyersanyagok igen jelentős 
drágulása és az előállítási költségek növekedése miatt 
az újság árát kénytelenek vagyunk 70 dinárra emelni. 
A Temerini Újság ára 13 éve változatlan volt. 
Számítunk Olvasóink szíves megértésére.

Szerkesztőség

Kevesebben adnak vért
Az ok a járványhelyzet – Hatalmas 

igény a használt ruhák iránt
A múlt heti véradás nem volt tömeges, mind-

össze húszan jöttek el a Vöröskereszt helyi 
szervezete által meghirdetett akcióra. Jasmina 
BOŽIČIĆ titkár szerint ez kizárólag a járvány-
helyzetnek tudható be, ugyanis nagyon sok a 
fertőzött. 

– Nyolc véradási akciót tervezünk az idei évre, de 
amennyiben a Vérátömlesztő Intézetnek szüksége lesz 
nagyobb mennyiségű plazmára, akkor rendkívüli akciókat 
is beiktatunk. Azok, akik rendszeresen jönnek hozzánk, 
már jól tudják, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni-
ük. Kizárólag egészséges polgárok adhatnak vért. Ameny-
nyiben felvették a védőoltást, jelezniük kell az orvosnak, 
hogy melyiket. Fontos, hogy semmiképp se köhögjenek, 
tüsszögjenek. Két héttel a vakcina felvétele után már ad-
hatnak vért, magyarázta a Vöröskereszt helyi szervezetének 
titkára. Ismertette, a következő véradás március 15-én 
lesz, és ő maga abban bízik, hogy a mostaninál sokkal 
többen lesznek. 

Megtudtuk még, hogy folyamatos a csomagosztás a 
rászorulók között. A támogatók által biztosított, élel-
miszert és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagok 
jelentős részét még decemberben kiosztották, február-
ban a többiek is megkapják, akik rajta vannak a listán. 
A Szerbiai Vöröskereszt utasítására a használt ruhá-
kat még mindig nem gyűjtik be, ezáltal ezek kiosztása 
is szünetel pillanatnyilag. A szervezet titkára szerint 
községünkben hatalmas igény mutatkozik a használt 
ruhák iránt, ezért a tervek szerint engedélyt kérnek a 
központi szervezettől, hogy ismét megszervezhessék 
ezeket az akciókat. 

ácsi

A Kókai Imre Általános Iskola központi épületé-
be megérkezett az egymillió dinár értékű újabb 
önkormányzati támogatás. Ez alkalommal a tor-
naterem korszerűsítése, az elhasználódott torna-
szerek cseréje volt a cél. További tervek között 
szerepel a szaktantermek felszerelése. Különféle 
szemléltetőeszközök finanszírozására kért az is-
kola támogatást.

Felújítások a Kókaiban
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Érkezik a húszezer
Február 10-én kezdik meg a 20 ezer dinár összegű pénzbeli segély 

folyósítását a nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok számára, jelentette 
be a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (PIO).

 A 20.000 dináros támogatást mindazok megkapják, akik 2022. január 
31-ével bezárólag nyugdíjjogosultságot szereztek, függetlenül attól, hogy 
az erre vonatkozó végzésen milyen dátum szerepel, közölte a köztársa-
sági nyugdíjbiztosítási alap. A kedvezményezetteknek, a korábbiakhoz 
hasonlóan, nem kell külön jelentkezniük.

Hímzőpályázat
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. és a Matyó Népművészeti Egyesület meg-

hirdeti a XXX. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázatot. A pályázat célja 
a magyar népi hímzések és viseletek hagyományainak megőrzése és 
továbbfejlesztése.

Pályázni lehet öltözetekkel és kiegészítőkkel, valamint lakástextíli-
ákkal és közösségi terek textíliáival. A jelentkezési határidő: 2022. 
május 19. A tárgyak leadási határideje: 2022. május 26. A ki-
állítás megnyitóját és díjátadó ünnepségét 2022. július 1-én 11 órakor 
rendezik Mezőkövesden. További információk az alábbi weboldalon: 
www.hagyomanyokhaza.hu/hu/node/6683

Anyakönyv
2021 decembere

Fia született: Penac Vesnának és Đorđenak, Jezdić Juhas Irenának 
és Dejannak, Vasin Katicának, Varga Ritának és Ákosnak, Vuković 
Minjának és Vladimirnek, Varga Kornéliának és Lászlónak, Đurđević 
Jovanának és Gorannak, Knežević Mirjanának és Petarnak, Borda Anitá-
nak és Ákosnak, Petrik Andreának és Pallag Mártonnak (Budapest).

Lánya született: Bradaš Jelenának és Dejannak, Bjelan Sanjának, 
Horvát Szilviának és Tibornak, Stjepanović Leonának, Knežević 
Borislavának és Dragannak, Zorić Sanjának és Markonak, Vujčić 
Mónikának és Boškonak, Zečević Jelenának és Nikolanak, Marčeta 
Marijanának, Nasifović Tanjának és Nemanjának, Milinović Ivanának 
és Nikolanak, Bolta Kosanának és Milannak, Zhou Liqun-nak és Lyu 
Qifeng-nek, Hegedűs Saroltának, Nikolić Malavrazić Gordanának és 
Malavrazić Aleksandarnak.

Házasságot kötött: Ivanov Marko és Šijački Biljana, Mrdalj Saša 
és Đilas Anđelija, Dakić Lazar és Drenovac Tamara, Jovanović Nikola 
és Stupar Sava, Grgić Nenad és Lukač Sara.

Elhunyt: Poznanović Branislav (1972), Torbica (Miličević) Bojana 
(1938), Novaković Predrag 1968), Zec Dušan (1948), Stupar Stojan 
(1958), Papp Bartok (Bartok) Franciska (1947), Petri

(Pécsi) Rozália (1935), Pavičar Toma (1939), Borenović (Jelisavac) 
Mira (1946), Mandić Dane (1950), Babić (Radanović) Perka (1931), 
Magyar (Dobre) Adéla (1969), Varga (Pávai) Julianna (1936), Berber 
(Koncz) Erzsébet (1936), Balázs Béla (1941), Štuban Franjo (1952), 
Lévai (Dragič) Éva (1943), Kozarac Rajko (1955).

Vásári séta

Gyér vásári forgalom
A múlt hét végén, január ötödik vasárnapján tartották meg Temerinben 

az év első állat- és kirakodóvásárát. A napos, de kissé szeles, hűvös idő-
ben a szokásoshoz képest megfeleződőtt az árusok és a vásárlátogatók 
száma is.

Az állatvásár is gyér volt, például alig egy-két helyen árultak malacot, 
de azokért sem nagyon „kapkodtak” a vásárlók. A malacok kilójáért élő-
súlyban 250-280 dinárt kértek, de kisebb párt 8000 dinárért is lehetett 
vásárolni. A lókupecok sétáltatták ugyan az állatokat, de alig adtak el be-
lőlük. A lovak kilónkénti felvásárlási ára élősúlyban 1 és 2 euró között 
alakult. Meglepően nagy volt a kecskefelhozatal. Áruk nagyságtól, fajtától 
és nemtől függően 6000 és 8000 dinár között alakult. Új gazdára kevés 
talált. A lábasjószágot kínálók sorában is inkább csak kíváncsiskodó, 
nézelődő volt, vásárló alig. Árultak labrador kiskutyákat is. Egyet ingyen 
is odaadtak volna, de még úgy sem kellett.

A kirakodóvásáron a legnagyobb felhozatal disznóölő és húsfeldogozó 
eszközökből volt. A sertésölő pisztolytól a kolbásztöltőn át a fűszerekig 
úgyszólván mindent kínáltak. Keletje azonban semminek sem volt. Tél 
lévén a vásárban a szűcsmester is kínálta portékáját. A magas árak azon-
ban elriasztották a vásárlókat: egy kucsma ára 2000 dinárnál kezdődött, 
a bőrmellény 50 euróba, a női asztragán- és rókaszőrme kucsma 50-
100 euróba került.

Némi forgalma talán csak a lacikonyhásoknak és a cukrászoknak volt. 
Hiányoztak a vendéglősök sátrai, a nyársra húzott és szénparázs felett for-
gatott malacok és a bárányok. Néhány helyen sütöttek pljeszkavicát, amit 
lepénybe helyezve 300 dinárért árultak. A kürtőskalácsosnál sem kellett 
sorba állni, 200 dinárba került egy-egy, különböző ízesítésű édesség. Tíz 
deka cukorka fajtától függően 70-100 dinárba került.

M. D.

Tojás 11-16 din/db 
Zöldség 200 din/kg
Sárgarépa 80 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Fokhagyma 350-500 din/kg
Újhagyma 30 din/csomó
Dughagyma 350 din/kg
Szárazbab 300-350 din/kg
Burgonya 60 -70 din/kg
Káposzta 70 din/kg
Cékla 60 din/kg
Paradicsom 220 din/kg
Saláta 40-50 din/db
Spenót 200 din/kg
Zellergumó 80-100 din/db

Karalábé 50-60 din/db
Retek  50 din/csomó
Sütőtök 50-70 din/db
Karfiol 280 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Paprika 200-250 din/kg
Uborka 150 din/kg
Alma 50-100 din/kg
Körte 200 din/kg
Citrom 150-200 din/kg
Mák  400 din/kg
Dióbél 1200 din/kg
Méz 600-800 din/kg 
Mogyoró 800 din/kg
Túró 300 din/kg
Tejföl 150 din/0,2 dl
Paradicsomlé 150 din/l

PIAC, 2022. I. 30.

Malac  250-280 din/kg
Ló 1-2 euró/kg
Kecske 6000-8000 din/db
Borjú  300-500 euró/db
Galamb 500-800 din/db
Pulyka 2000 din/db
Liba 2500-3000 din/db
Nyúl 1000-2000 din/db
Szerszámnyél 500-600 din/db
Balta 600 din/db
Fejsze   1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Kézifűrész 1000 din/db

Motorfűrész 100-120 euró/db
Szalmabála 200 din/db
Hereszénabála 500 din/db 
Ciroksöprű 400 din/db
Kórósöprű 350 din/db
Üstház 3000 din/db
Kolbásztöltő 6000 din/db
Húsdaráló 5000 din/db
Kályhacső 400 din/m
Kályhatisztító kefe  400 din/m
Kucsma 2000-3000 din/db
Bőrmellény 6000 din/db
Házi szappan  100 din/db
Gumicsizma 1000 din/pár
Cukorka 70-100 din/10 dkg

VÁSÁR, 2022. I. 30.

Kőműves mestert KereseK 
egész évi munKára!

érdeKlődni a 
064/48-47-428-as 

telefonszámon.
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Téli időszak van ugyan, de a tömblakások építkezési mun-
kálatai nem álltak le. Ha az idő megengedi, az építőhelyek 
környéke, még vasárnap is fűrészek hangjától, kopácso-
lástól és munkagépek zúgásától hangos. Az itt látható fel-
vételek az aktuális helyzetet ábrázolják. Az 1. és a 3. szá-
mú képen ugyanaz a leendő lakóépület látható csak az 1. 
sz. kép a J. J. Zmaj utcából, a 3. sz. pedig a Moša Pijade 
utcából készült. A főutcán készült 2. sz. felvételen egy új 
tömbépület elegyengetett terepe látható. A 4. sz. fotó a 
Kossuth Lajos utca keleti szakaszában készült és a leendő 
tömbház földszinti építkezési munkálatait ábrázolja – alat-
ta a pince már kész.
A napi sajtó különben hosszabb ideje arról ír, hogy a lakás-
piacokon igen jelentős drágulás tapasztalható.

GyERMEKGyóGyTORnA
Lúdtalp korrekció

Koordinációs és egyensúly gyakorlatok 
végzése • Testtartásjavító gyakorlatok végzése  
játékos módon • 3 és 10 év közötti gyermekek 

jelentkezését várjuk!
FIZIÁTER KOnZULTÁCIó
FIZIOTERÁPIA
GyóGyTORnA FELnőTTEKnEK
A gyakorlatokat tapasztalt 
fizioterapeuta végzi!
LOGOPéDIAI éS GyóGyPEDAGóGIAI 
FEJLESZTéS: beszédindítás, nyelvi 
és beszédzavarok, valamint figyelem 
és koncentrációs zavarok korrekciója, 
szókincs bővítése, egyéni 
és kiscsoportos formában.

 
Helyszín: Személyfejlesztési csoport, 

Temerin, Újvidéki utca 342/7, 
a Praxis Tim rendelő udvarában

Jelentkezés: 063/8-637-485, 069/1-557-566, 
063/125-86-42, 069/411-77-68

Földművesek figyelmébe
Tisztelt temerini földművesek! Ha Önök is úgy érzik, hogy a földmű-

ves társadalom érdekeit majdnem senki sem képviseli, akkor jöjjenek 
el egy ezzel kapcsolatos beszélgetésre a Kertészlakba. A napot még nem 
jelöltük ki, de mindenképpen februárban lesz egy csütörtök este, fél nyolc 
órai kezdettel. Vannak nagyon érdekes és égető gondok. Elérhetőségem: 
069 4467304. Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Dr. Szögi István  állatorvos, Szenttamás, 
a Népi Paraszt Mozgalom csoport nevében

A Szirmai Károly MME csapata lázasan készülődik a farsangi vígas-
ságra, mulatozásra, annál inkább, mert tavaly csak szerény körülmények 
között lehetett megtartani. Remélik, hogy az idén a karneváli menet 
megszervezésének már nem lesz akadálya. Az időpontot február utolsó 
vasárnapjára tervezik, gyülekező a piactéren.

Napelemek telepítésének támogatása
A szerbiai állampolgárok hamarosan napelemek telepítésére is pá-

lyázhatnak, a szerb állam ugyanis vissza nem térítendő támogatást nyújt 
a 6 KW-os vagy ennél gyengébb teljesítményű napelemek vásárlásakor, a 
teljes költség legfeljebb 50 százalékáig. Becslések szerint így akár 2000 
eurónyi vissza nem térítendő állami támogatáshoz is lehet majd jutni. 
Miután megkezdték a nyílászárók cseréjének a támogatását, amelyre fele 
részben a polgároknak kell előteremteniük a rávalót, a másik felét pedig 
az állam és az önkormányzat állja, hasonló módszerrel fogják támogatni 
az energiahatékonyságnak ezt a formáját is.

Hírek szerint a bányászati   és energiaügyi minisztérium jelenleg két 
nyilvános pályázati felhívást készít elő a lakóépületek, családi házak és 
lakások energetikai fejlesztési programja keretében, amelyet a városok és 
önkormányzatok javaslatára kezdeményeztek. Az első az épületburkolat-
ra és az épület fűtési hatékonyságának javítására vonatkozik, a második 
pedig a családi házakban villamosenergia-termelésre szolgáló napelemek 
felszerelésére. A dolog jelenleg ott tart, hogy a városok és községek meg-
kapták a felhívást és várják a kivitelező cégek jelentkezését. Ha mindez 
készen lesz, a polgárok majd akkor jelentkezhetnek.

Tömblakások

Lesz-e farsangi 
karnevál? 

1.

3.

2.

4.
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Nincsenek könnyű helyzetben a földművesek, így a tervezés 
során most körültekintőbbnek kell lenniük, sokkal több szem-
pontra kell figyelniük. Az üzemanyag, a vetőmag és műtrágya 
árának növekedése mindinkább arra kényszeríti a gazdákat, 
hogy taktikát váltsanak, új, strapabíróbb kultúrákat vessenek, a 
talajmunkák során pedig a lehető legköltségmentesebb eljárá-
sokat alkalmazzák. Gazdálkodó földművelőket kérdeztünk: 

Pápista Sándor hatvan holdon gazdálkodik. Mint mondja, az el-
múlt húsz évben jelentősen lecsökkent a vetésforgó. Először a búzát 
iktatta ki, majd a cukorrépát is, jelenleg kizárólag szóját és a kukori-
cát termeszt.

 – Megközelítőleg fele-fele arányban van a két kultúra, a teljes gabo-
namennyiséget tárolásra adom át. Látjuk, hogy az árak megemelkedtek, 
a műtrágya esetében a legszembetűnőbb a drágulás. Mindenképp csök-
kentenem kell, ezért nem szórom be a teljes területet, hanem kizárólag 
a sorok mellett. Ily módon harmadával is csökkenteni tudom a kiszórt 
műtrágya mennyiséget. Levéltrágyát a korábbi években is használtam, 
és lehet, hogy az idén nagyobb területen fogom elszórni. A kiadásokat 
szeretném valamelyest csökkenteni. A szakemberek szárazságot jósolnak, 
így mindenképp kockázatos lesz az év, nem szeretnék túl sokat befektet-
ni. A szója- és a kukoricamagot már beszereztem, még csak a műtrágya 
hiányzik – tette hozzá a földműves, aki szerint a jelenlegi árak mellett 
aligha lehet gazdálkodni. Mint mondta, a földterületi támogatás összege 
olyannyira kevés, hogy a 4-5 dinár szinte nem is tekinthető támogatás-
nak. Velünk ellentétben a környező országokban állami támogatások 
révén sokkal több pénzt szánnak ezekre a növényi kultúrákra.

Hornyik József csaknem 60 hektárnyi földterületet művel meg, 
zömében szóját termeszt, de megtalálható a kukorica és az árpa is. Noha 
jelentősen megdrágult, véleménye szerint a műtrágyát semmiképp sem 
kellene mellőzni, és ha nem is sokat, de legalább az előírt mennyiség-
nek a kétharmadát vagy háromnegyedét fel kellene használni, ez ugyanis 
nem ártana a kapásoknak.

– A kalászosokra én most nem használom, ugyanis sikerült vetés 
előtt minden darabot megszórni szerves trágyával. A szója alá nem szó-
rok semmit, viszont ahova kukoricát tervezek ültetni tavasszal, azokat 
a parcellákat is sikerült leszórnom istállótrágyával, amit tavasszal egy 
kisebb adag műtrágyával egészítek ki. A műtrágya árának emelkedése 
miatt területileg most a szójatermelés lesz előnyben a kukoricához ké-
pest, csaknem háromnegyede lesz szója és egynegyede kukorica, tavaly 
pedig körülbelül fele-fele arányban volt a két kultúra. A termelés sze-
rintem most még kifizetődő, a kérdés viszont az, hogy mennyire drágul 
meg a vetőmag, a vegyszerek és gázolaj ára, hogyan alakulnak majd 
őszre a gabonaárak, lesz-e aszály – tette hozzá.

Juhász János 14 hold földön gazdálkodik másodállásban. A ko-
rábbi években kukoricát is termesztett, a szélsőséges időjárás, a száraz-
ság azonban arra kényszerítette, hogy felhagyjon ezzel a kultúrával, így 
mostantól kizárólag az árpára és a szójára összpontosít. Mint mondja, 
a befektetési költségek folyamatosan növekszenek, az aszály azonban 
erre nincs tekintettel. Ha nincs termés, nincs jövedelem. 

– A műtrágya drága, vagy kevesebbet szórunk, vagy egyáltalán nem 
szórunk, vagy olyan növényt termelünk, amelyre nem kell sok műtrágya. 
Az árpára és a búzára nem kell olyan sok és talán a szárazság sem hat ki 
annyira a termésre. Kukoricát most egy kicsit kockázatos termeszteni, 
hiszen nem tudjuk, hogy milyen nyarunk lesz. Az árpa esetében lehet, 
hogy valamivel kisebb a haszon, de a szárazságot mindenképpen elke-
rüljük, mivel ősszel vetjük. Látjuk, hogy minden megdrágult, viszont a 
magas terményárak sem jelentenének megoldást, hiszen akkor az állat-
tenyésztők számára lenne túl drága, ami a hús drágulásával járna.

ÁDÁM Csilla

Gondot okozó drágulás
Időszerű mezőgazdasági helyzetképGyermekek utáni támogatás

A községháza hármas számú irodájában igényelhetik a szülők 
az újszülött gyermek után járó köztársasági, tartományi és ön-
kormányzati támogatást. A feltételekről és a rendelkezésre álló 
keretösszegről MAJOROS Izabellát, az illetékes szolgálat szak-
munkatársát kérdeztük:

– A köztársasági családvállalást ösztönző program keretében janu-
ár elsejétől az első gyermek után 100.000 dinár helyett 300.000 dináros 
egyszeri támogatás jár, valamint 5.544 dinár értékű kelengye. A második 
gyermek után összesen 266.117 dinárt kapnak a szülők, vagyis két éven át 
havi 11.088 dinárt, amihez január elsejétől egy 100 ezer dináros egyszeri 
támogatás is társul. Az első kifizetéskor ők is megkapják az 5.544 dináros 
babakelengyét.

A harmadik gyermek születése után a szülőket összesen 1.596.704 
dinár illeti meg, tízéves bontásban ez havi 13.305 dinárt jelent. Az első ki-
fizetés során ők is megkapják a százezer dinárt, valamint az 5.504 dináros 
babakelengyét. A negyedik gyermek után  járó támogatás összege nem vál-
tozott január elseje óta. A szülők összesen 2.395.067 dinárt kapnak, ami 
tíz éven át havi 19.958 dinárt jelent, valamint az első kifizetés alkalmaval ők 
is megkapják a 5.504 dináros babakelengyét. A feltételek nem változtak, a 
kérelmet a szülészeten kell átadni, ami később elektronikusan érkezik meg 
hozzám. Amennyiben az édesanya valami miatt mégsem tudja a kórházban 
átadni a kérvényt, utólag megteheti a községháza 3. számú irodájában is. 
A kérvényhez csatolni kell a gyermek, illetve a gyermekek védőoltásáról 
szóló bizonylatot, a lakcímüket igazoló okmányt, valamint az anyakönyvi 
kivonat fénymásolatát. A kérvényt a gyermek születésétől számítva egy éven 
belül kell átadni.

A köztársasági támogatások mellett az önkormányzat is serkenti a gyer-
mekvállalást. Az első gyermek utáni egyszeri támogatás összege 10.000, 
a második gyermek utáni 20.000 dinár, míg a harmadik és annál több 
gyermek után 50.000 dinárt folyósítanak. Ezt a támogatást a községházán 
kell kérvényezni. Csatolni kell az édesanya igazolványának fénymásolatát, a 
gyermek, illetve a gyermekek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, vala-
mint az édesanya bankszámlájának fénymásolatát. Követelménynek számít 
az édesanya temerini lakcíme. A kérvény átadásának határideje egy év a 
gyermek születésétől számítva.

 Feltétlenül említésre méltó, hogy a tartomány a munkanélküli édes-
anyáknak a harmadik és a negyedik gyermek után havonta 15 ezer dinárt 
utal át két éven keresztül. Fontos szempont, hogy az édesanya megszakí-
tás nélkül a munkaközvetítő szolgálat nyilvántartásában szerepeljen. Ezt is 
nálunk, az önkormányzatban igényelhetik az édesanyák a gyermek meg-
születésétől számított fél éven belül – tudtuk meg Majoros Izabellától, az 
önkormányzat gyermekek után járó támogatásokkal foglalkozó osztályának 
szakmunkatársától.

ácsi

Konténerhiány
A Kínából Szerbiába érkező termékek több mint ötven száza-

lékkal drágultak az elmúlt évben. A drágulás fő oka a szállítási díj 
növekedése, ami a járvány előtti időszakhoz képest akár háromszor 
akkora is lehet, mint korábban.

A Freightos Baltic Index nevű, nemzetközi szállítmányozást fi-
gyelő honlap szerint míg egy konténer szállításának átlagos díja 
most 9680 dollár, addig ugyanez egy éve még 4204 dollárba került. 
A járvány miatti sorozatos logisztikai fennakadások, és torlódások 
konténerhiányhoz vezettek, ennek következtében a hajóval érkező 
áruk esetében ugrásszerű árnövekedést tapasztalhatunk, amely 
Szerbiában leginkább a kínai üzletekben található áruk esetében 
észlelhető.

A belgrádi kínai boltok kínálata legalább harminc százalékkal 
drágult az elmúlt évben – írja a szerb sajtó – de egyes portékák akár 
kétszer annyiba is kerülhetnek, mint a tavalyi év elején.
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Társas estet tartott nemrégiben a 37 éves 
múlttal rendelkező Regatta Természetbarát Tár-
saság. Halvacsora, borkóstoló és társalgás szere-
pelt a napirenden. Ott készült a felvétel a tagokkal. 
FELSő Sor, balról jobbra: Dujmovics György, 
Zavarkó Árpád (Újvidék), Herczeg Fedor (Újvidék), 
Balázs László, Toma László, Dujmovics Ferenc,  
Forró László (Szenttamás), Varga Zoltán, László 
Ervin (Péterréve), Lévai Csaba (Péterréve), Tóth 
József (Péterréve). KöZéPSő SOR: Kralovacski 
Mihály, nagy Imre, Zavarkó Sándor (Újvidék), nagy 
Lajos (Topolya), Majorosi Imre (Újvidék), Rácz Tibor 
(Újvidék). ALSó SOR: Dujmovics László, Dujmovics 
Csaba, Bado Lajos és Tarján László.

A felvételt Csorba Roland tag készítette.

Kicsiben is okosan és jól 
Borda Illés szakképzett kistermelővel beszélgettünk

A földművelésben dolgozók téli pihenője hamarosan véget ér, újabb feladatok és 
kihívások várnak rájuk. Borda Illés mindössze 26 éves, fiatal kora ellenére azonban 
otthonosan mozog ezen a területen. 

– Első traktoros élményeim gyerekkorom-
ra nyúlnak vissza: talán még járni sem tudtam, 
mikor édesapám először maga mellé ültetett és 
kivitt traktorral a határba. Később is rendszere-
sen kijártunk, élveztem a traktorozást, a határt, a 
növényeket. Szüleimnek is ez volt a kenyere, ne-
kem is ez lett, hiszen ebben nőttem fel. A gépek 
iránti érdeklődést apámnak köszönhetem. Ha 
csak tehettem, vele tartottam, bármilyen mun-
káról is volt szó, csak az számított, hogy trak-
torozzak. Tőle tanultam meg mindent, a traktor 
vezetésétől egészen a hegesztésig. 

 • Időközben elvégezted a mezőgaz-
dasági szakközépiskolát. Ekkor már ma-
gától értetődő volt, hogy ezen a területen 
szeretnéd építeni a jövőd? 

– A futaki középiskolában mezőgazdasági 
technikusi szakon szereztem diplomát. Azért 
választottam ezt, mert a gépek javításától kezdve 
egészen az állattenyésztésig minden benne volt a 
tantervben. Bevallom, a tanulás nem az erőssé-
gem, nem folytattam hát, hanem a középiskola 
befejeztével 19 éves koromban mezőgazdasági 
gépkezelőként munkába álltam. Emellett, per-
sze, a család tulajdonában levő termőföldet is 
megmunkáljuk. 

•  Mi az, ami számodra vonzóvá teszi 
a földművelést?  

– Talán a munkák folyton változó szakaszai, 
a vetéstől kezdve a betakarításig. Nincs két egy-
forma nap. Különben is vonzó számomra mind-
az, ami a határban zajlik. Folyton új kihívások 
várnak rám. Amit nemigen kedvelek az a nagy 
rohanás a főidényben. Igaz azonban, hogy a 
mezőgazdaságban az egyes munkafolyamatok 

nem tűrnek halasztást, mert mindent akkor kell 
elvégezni, amikor ideje van. A napi munka ugyan 
sokféle is lehet, de ahhoz, hogy mindent időben 
elvégezzünk, jó időbeosztásra van szükség. Ja-
nuár és a február az a két hónap, amikor nem 
igazán van teendő. Idényben viszont a rövideb-
bek mellett vannak nagyon hosszú 
napok is, olykor előfordul, hogy 
már éjszaka van, amikor pihenőre 
térek. Véleményem szerint azon-
ban csak a munka elvégeztével 
lehet pihenni. 

A kisebb családi termőföldet, 
amit művelek, igyekszem minél 
okosabban, jobban és gazdaságo-
sabban hasznosítani. Vannak ötle-
teim, az újítás fontos számomra. 
Egy kisebb területen fokhagymát 
és burgonyát termesztünk, míg a 
többin szóját és kukoricát.  

 • Véleményed szerint 
milyen ma a földművesek 
helyzete? 

– Nehéz kérdés ez. A tavalyi termés a szá-
razság miatt nagyon gyér volt, kizárólag a ter-
ményáraknak örülhetett valamelyest a gazda. 
Ezzel egyensúlyozhattunk, fedezhettük a költ-
ségeket és némi haszonra tehettünk szert. Az 
üzemanyagárak, a műtrágya, a vegyszerek, a 
vetőmag, a földbérletek folyamatos drágulása 
elkeseríti a gazdákat. Észszerűen, megfontoltan 
kell gazdálkodni, máskülönben eladósodhat 
a termelő. Az időjárás igencsak szeszélyes az 
utóbbi időben, kevés olyan év volt, amire azt 
mondhattuk volna, hogy ideális, öt évből talán 

egy. Tavaly a kései fagyok és a hideg éjjelek kor-
látozták a növényeket a kelésben és a fejlődés-
ben. Később a csapadékhiány okozott gondot. 
Így aztán sok termelőnek a szokásos termés 
felével is be kellett érnie, mert olyanok voltak 
a körülmények. 

 • Tervezni tehát aligha lehet. Ettől 
azonban nem csügged a munkakedv. 

– Véleményem szerint nagyon fontos a kellő 
szakértelem és a türelem, kísérni kell az árakat, 
fejleszteni, élni a pályázati lehetőségekkel. Nem 
mellékes szempont a munkakedv sem, hiszen 
egy gazda számára az év minden szakában akad 
tennivalóból bőven. 

 • Az otthoni gazdaságban pillanatnyi-
lag milyen teendők vannak? 

– Jelenleg az őszi fokhagyma növekedé-
sét kísérem figyelemmel, valamint a rágcsálók 
esetleges kártételét. Jelentősebb munka ilyen-
kor nem igazán van. A cégben, ahol dolgozom, 
most kezdődik a tavaszi gépek javítása, kar-
bantartása. 

• Állatokat is tartasz? 
– Korábban nyulakat tenyésztettem, de fel-

hagytam vele, mert nagyon időigényes. Van né-
hány sertés és baromfi, ami kielégíti a család 
igényeit.

Borda Illés munka közben

ácsi

REGATTA TERMéSzETBARÁT 

TÁRSASÁG
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  – A kézművesség mindannyiunk életé-
ben már huzamosabb ideje jelen van. Körül-
belül két éve határoztuk el, hogy csapatban is 
elkezdünk dolgozni. A tavalyi karantén ideje 
alatt láttunk neki a közös alkotásnak. – me-
séli a kezdeteket Bakos Gábor.

– Hamar elkészült az első dekorációnk 
is. Az erről készült fotót megosztottuk a 
Facebookon, ezt követően pedig megérkez-
tek az első visszajelzések is. Az emberek el-

kezdtek érdeklődni a munkánk iránt. Ekkor 
fogalmazódott meg bennünk, hogy érdemes 
lenne komolyabban is foglalkozni a kézmű-

vességgel. – A leggyakrabban asztali dekorá-
ciókat készítünk, valamint üvegpohártartó-
kat. – vázolja a termékek kínálatát Surányi 
Róbert. – Idény szerint változik a vásárlók 
igénye, ezért az ő kívánságaikhoz igazodunk, 
úgy alakítjuk a kínálatot is. – Ami az alap-
anyagokat illeti, a legnagyobb főszerepet ná-
lunk a fa kapja – teszi hozzá Bakos Estil-
la.– Azt gondoljuk, hogy nem mindegy mi 
kerül az asztalra, tehát a dekoráció is igényes 

kell, hogy legyen. 
Ez egy természe-
tes alapanyag, 
ami a megmun-
kálást követően 
hűen díszítheti a 
szépen megterített 
asztalt. Üvegpoha-
rakat és csészéket 
is gyakran alkal-
mazunk, amiket a 
beszerzést követő-
en kézzel festünk 
és díszítünk. Véd-
jegyünknek számít 
a kézzel festés és 
írás, tehát arra 
törekszünk, hogy 
kerüljük a gépies, 
azaz sorozatgyár-

tási eljárásokat – meséli Estilla.
– Mi magunk is meglepődtünk azon, 

hogy mekkora igény mutatkozik a termé-
keink iránt. A mai „sablonos” 
világban azt gondolnánk, hogy 
az emberek a tömeg terméke-
ket részesítik előnyben, de sze-
rencsére ez nem így van – teszi 
hozzá Surányi Tamara.

– Nálunk minden termék 
egyedinek számít, semmiből 
sem készül két teljesen egyfor-
ma. A vásárlói kör aktuális igé-
nye határozza meg, hogy mi a 
legnépszerűbb. Természetesen 
mindez idényjellegű  – egészítik 
ki a felnőtteket Bakos Réka és 
Orsolya.

– A termékek értékesítése a közösségi 
oldalak mellett a különböző kirakodó vásá-
rokon történik. Ezeken a vásárokon mindig 
nagy érdeklődés fogad minket – mondja 
ifj. Surányi Róbert.  – Egyes terméke-
ket egyedül készítünk, hiszen mindenkinek 
megvan a maga erőssége a csapatban, de 
vannak olyanok is, amelyek elkészítéséhez 
több ember kell. Nagyon változó az, hogy 
éppen mi a legaktuálisabb a vevők köré-
ben, ajtódíszek, kopogtatók, asztaldíszek 
az év bármely szakában igényelhetők, de 
az ékszeres dobozkák, órák, és hasonlók is 
mindig aktuálisak. A sorozatgyártás követ-
kezményének tartjuk, hogy az emberek nem 
igazán tudnak egyedi, személyre szóló aján-
dékkal készülni a különböző alkalmakra. 
Mi arra törekszünk, hogy ebben segítsünk 
a vevőinknek, és az elképzeléseiket megva-
lósítsuk – mesélte lapunknak a Dottywood 
lelkes csapata.

T. D.
(Következik: Vein Edit kézimunkái)

Egyedi és igényes kézimunkák
A Dottywood kézműves műhelyben jártunk

A kézműves ajándéktárgyak egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek. Az embe-
rek mind szívesebben lepik meg szeretteiket a jeles alkalmakkor egy-egy személyre 
szóló, egyedi ajándékkal. A kézzel készült tárgyak pedig szívvel-lélekkel készülnek. 
Szerencsére községünkben is akad jónéhány olyan kreatív ember, illetve közösség, 
akik örömmel váltják valóra a megrendelő elképzeléseit. A Dottywood kézműves 
műhelyben is számos, szépen megmunkált és igényesen kidolgozott asztaldísz, aj-
tókopogtató, pohártartó, illetve egyéb ajándéktárgy készült már. Mint megtudtuk, a 
nyolc fős csapatban öt felnőtt és három gyermek ügyeskedik egyszerre. Mindenki-
nek megvan a maga erőssége, és egymást kiegészítve alkotják meg a legkülönfélébb 
dísztárgyakat. A Bakos és a Surányi család baráti összejövetelek alkalmával engedte 
szabadjára kreativitását.

A Bakos és a Surányi család

Értékesítés kirakodóvásárokon

Munka közben
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A temerini Góbor zsolt Sándor egyike an-
nak a több százezer zarándoknak, akik vállalták a 
kihívást, és elindultak az El Camino zarándokúton. 
Elmondása szerint kalandos, olykor-olykor ne-
hézségekkel teli útat járt végig, de a célbaéréskor 
minden átértékelődik. Élményeit, tapasztalatait 
kérésünkre lapunk olvasóival is megosztotta. 

– Több mint tíz éve annak, hogy először hal-
lottam a Szent Jakab-zarándokútról. Régóta foglal-
koztam a gondolattal, hogy próbára teszem magam 

és végigjárom az utat. A közel nyolcszáz kilométe-
res táv megtétele azonban nem kevés időt igényel. 
Tavaly adódott lehetőségem arra, hogy egy hosz-
szabb szabadságot ennek a kihívásnak szenteljek. 
Az El Camino néven is ismert zarándokutat több 
útvonalon lehet végigjárni: gyalog, kerékpárral, 
vagy akár lóháton. Én a francia utat választottam, 
és gyalog vágtam neki. Franciaországból indul-
tam, egészen pontosan Saint Jean Pied de Portból, 
majd 798 km út megtétele után a spanyolországi 
Santiago de Compostelában értem célba. A ha-
gyomány szerint az ottani székesegyházban őrzik 
Szent Jakab apostol földi maradványait.

Felkészülten indultam útnak. Odafigyeltem 
arra, hogy csak a 
legszükségesebb 
dolgokat vigyem 
magammal, hi-
szen egy hátizsák-
ban kellett elfér-
nie mindennek, 
amit magammal 
vittem. Arra is kel-
lett gondolnom, 
hogy a hátizsák 
súlya ne legyen 
túl nagy, mert a 
gyaloglás közben 

nyilvánvalóan vinnem kellett. Vándorutam elején 
követtem a részletes útbaigazításokat, és tartottam 
magam az ajánlott napi 20-25 kilométeres táv 
megtételéhez. Néhány nap után azonban kissé vál-
tozott a taktikám: törekedtem, hogy naponta minél 
hosszabb távot megtegyek. Így is történt, és ezért 
gyorsabban értem célba, mint ahogy az eredeti 
terv szólt. A tervezett harmincöt helyett huszonhat 
napra volt szükségem, mivelhogy naponta megvolt 
a 30-35 kilométer gyalogos teljesítmény. Az út jól 

Gyalogosan Szent Jakab útján
Góbor Zsolt Sándor végigjárta a spanyolországi El Camino zarándokutat

A Szent Jakab-út, spanyol neve (Camino 
de Santiago) után El Caminó-nak is neve-
zik, ősrégi zarándokút, a kelta időkben 
a Tejút szimbóluma volt. A mai út Spa-
nyolország Galicia tartományának fővá-
rosába, Santiago de Compostelába vezet. 
A hagyomány szerint az itteni székesegy-
házban vannak Idősebb Szent Jakab apos-
tol földi maradványai. A legenda szerint 
Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeru-
zsálemből – az ottani keresztényüldözés 
elől – észak-Spanyolországba. Itt azon a 
helyen temették el, ahol most Santiago de 
Compostela található.

Minden utazás számos élményt és kihívást tartogat. Ez többszörösen is igaz, ha 
egy távoli országba indul útnak az ember. Arról már nem is beszélve, ha ott gyalog-
szerrel mintegy 800 kilométeres távot tervez megtenni az utazó. 

látható, áttekinthető jelöléssekkel van ellátva, ezért 
viszonylag könnyű a tájékozódás. A startnál rész-
letes útbaigazítást kaptunk, beleértve az útbaeső 
szálláshelyeket. Minden este más településen száll-
tam meg. Úgy értesültem, hogy naponta csaknem 
százan járják ezt az utat, ez egy idényben mintegy 
kétszázezer zarándokot jelent. 

Gyalogtúrám idején számos élménnyel gazda-
godtam. Igen barátságos és segítőkész emberekkel 
találkoztam arrafelé, nem egyszer kérés nélkül, 
önként segítettek a zarándokoknak, a gyalogló 
vándoroknak. A túra elsősorban erőnléti kihívás 
volt számomra. Voltak ugyan pillanatok, amikor 
úgy éreztem, hogy rossz döntést hoztam, és majd-
nem feladtam, de végül mégis sikerült teljesítenem 
az elhatározást, és célba értem. Egy ilyen zarán-
dokút különös, nem mindennapi érzelmeket és 
meglátásokat vált ki az egyénben. Bizonyos dolgok 
átértékelődnek a vándorlás idején. Gondolkodásra 
késztet, és megtanít örülni az apró dolgoknak is. 
Egy idegen országban, idegen emberek között a 
napi tiszta ruha is nagy jelentőséget kaphat. Örü-
lök neki, hogy kitartottam, és nem bántam meg, 
hogy belevágtam e nagy kalandba. A jövőben min-
denképpen szeretnék legalább még egyszer visz-
szatérni, és végigjárni az El Caminót – mondja 
Góbor Zsolt Sándor. 

Góbor Zsolt Sándor útközben

Indulás és érkezés

TÓTH Dianna

Újvidék–Belgrád–Újvidék: 
1600 dinár

Az Újvidék és Belgrád között közlekedő gyorsvasút retúrjegye 1600 
dinárba kerül majd, egy irányba 1000 dinárt kell majd fizetni az utazásért, 
írja a Tanjug hírügynökség. A szóban forgó ár a gyorsvonatra érvényes, 
ebben az esetben a két város között sehol sem áll meg a vonat, közölte 
a Srbija voz igazgatója, Jugoslav Jović.

Háromféle járat indul majd, a gyorsvonat mellett lesznek olyanok 
is, amelyek megállnak több településen, a megállók számától függ majd 
a menetjegy ára, ezeket viszont még nem szabták meg az illetékes vál-
laltban.

Jović bejelentette, megérkezett Szerbiába egy olyan vonat is, amely 
200 kilométer óránkénti sebességet is ki tud fejteni, valamint, hogy még 
két ilyen mozdony érkezésé várják.

Az igazgató elmondta, a vonatokon felszolgálás is lesz, valamint in-
gyen wifi, minibár, külön csomagtér és a testi fogyatékkal élőknek is 
biztosítani tudják majd a problémamentes utazást.

(Fotó: Srbija voz)
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szes alapzaton. Vagy másfél évvel ezelőtt a már 
említett vendéglőben tivornyázó emberek egy 
hajnalra szétverték őket. (...).” 

A Zsolnay-vázák sorsáról az azóta elhunyt 
Morvai László, a Temerini Újság akkori külsős 
munkatársa is közölt egy történetet a lap 2000. 
április 6-ai számában. Ebből kiderül, hogy 1968 
kora tavaszán riportalanya, akinek nevét nem em-
líti (de szinte „mindenki” tudta, kiről volt szó), 
elcsente a kertészlak verandáján rossz állapotban 
álló értékes tárgyat. A váza az aljától kezdve teljes 
hosszában megvolt repedve, ez a sérülés a mai 
napig is látható. Ezt látva a helyreállítása mellett 
döntött, amely munkálatokat a következőkép-
pen írta le: „Ma is meg vagyok győződve róla, 
hogy a repedést a fagyás okozta: A szél bele-
verte az őszi esőt a vázába, és senki azt onnan 
ki nem öntötte. A tél beálltával belefagyott és 
megrepesztette a vázát. Hogy megelőzzem a 
további bajt, előbb madzaggal átkötöttem az 
aljánál és fönt, a pereme alatt, majd csak azu-
tán láttam hozzá a javításához. (...) így belül-
ről egy sarokcsiszolóval és persze, a megfelelő 
dörzskoronggal a repedés irányát követve egy 
árokszerű mélyedést csináltam. (...) Belül, a 
repedést követő árokban nagyon erős össze-
tételű cementmasszát tömködtem, egy kissé 
kidomborodott. Miután megkötött, felfordítot-
tam és a fenekét beöntöttem ugyanilyen erős 
összetételű cementmasszával. (...)”. 

A történet végül 1972-ben folytatódott tovább, 
amikor a váza megmentőjét háromhavi szabad-
ságvesztésre ítélték egy évi felfüggesztéssel értékes 
műkincs előre megfontolt szándékkal való eltu-
lajdonítása miatt. A vázát a helyi rendőrállomásra 
szállították, majd innen került át a gyűjteményünk-
be. A vázán napjainkban is jól megfigyelhetőek az 
elvégzett javítások, amelyek néhai Szántai László 
keze munkáját dicsérik és aki „közbenjárása” nél-
kül vajmi kevés eséllyel tudhatnánk birtokunkban 
ezt a rendkívüli értékkel bíró műkincset.  

(Vége)
FÚRÓ Dénes

A tárgyak túlnyomó többsége a 19. század má-
sodik feléből származik, azonban a 20. század ele-
jéről eredeztethető eszközök is megtekinthetőek 
tárlatunk anyagában. A kiállí-
tott tárgyak között nagy szám-
ban találhatunk az állattartás 
elengedhetetlen részét képe-
ző terelőeszközöket is, mint a 
különféle méretű kolompok 
és csengők. Emellett pász-
torbotok is megtekinthetőek, 
amelyek minden esetben ke-
ményfából készültek, legtöbb-
ször árvatölgyből, somfából, 
de galagonyából is, amelyeket 
kivágásukat követően hossza-
san edzettek. 

Az állandó tárlat anyagá-
hoz tartoznak a különféle ló-
szerszámok, valamint az ün-
nepi alkalmakkor használt 
eszközök, mint a fityulák, 
díszes hangszerek, kereplők, 
ünnepélyes női ruházat. A ma-
gyar néprajzhoz köthető tár-
gyak mellett a szerb férfi és női népviselet kellékeit 
is megtekinthetik a látogatók. A helységünkben a 
túllabarai tanyavilág jellegzetes épületegyüttesét be-
mutató makett is helyet kapott, amit Varga Somogyi 
János készített el és adományozott múzeumunk 
számára. A katonai felmérések térképeinek nagy 
felbontású képei mellett, melyeken végigkövethető 
településünk fejlődése az elmúlt évszázadokban, az 
egykoron kegyúri jogokat gyakorló Szécsen család 
történetével is megismerkedhetünk a kifüggesztett 
pannókon. A számos könyv és bekötött újabbkori 
újságok mellett néhány nagy értéknek számító tár-
gyat is rejt a helyszűkével küzdő raktárunk. 

A helyiségbe belépve egy nagyméretű olajfest-
mény látható kifüggesztve a falon, ami Fernbach Er-
zsébet, a kastély utolsó tulajdonosának, Fernbach 

Anna leányának keze mun-
káját dicséri. A festmény egy 
temerini téli tájképet ábrá-
zol, amely 1900-ban készült. 
A másik értékes tárgy szintén a 
kastélyhoz és a Fernbach csa-
ládhoz köthető, melyhez egy 
érdekes történet is kapcsoló-
dik. A szóban forgó Zsolnay-
váza, ami 1936-ban készült 
Pécsett, kastélyunk egykori 
éke volt és napjainkban pe-
dig gyűjteményünk egyik talán 
legértékesebb darabja. 

A Matuska Márton által 
még 1989-ben lejegyzett és a 
Temerini Újság 2000. márci-
us 23-ai számában közölt cik-
kében a következőket írta az 
értékes tárgyról: „Az ágyúkon 
túl volt két óriási Zsolnay-
váza. Zöld és kobaltkék zo-

mánccal díszítve; de nem a különleges szín, 
hanem a rajta lévő domborműves ábra volt az 
igazi dísze. A lenge tüllruhában futó lányok és 
az őket üldöző, felszerszámozott faun, amin 
nem csupán az erre vetődő falusiak álmél-
kodhattak, hanem Anna-napkor az ide érke-
ző hivatalos vendégek is. (...) A Zsolnay-vázák 
a virágágyások között álltak, hozzájuk illő dí-

A Zsolnay-váza napjainkban, be-
lülről jól láthatóak az elvégzett ja-
vítási munkálatok

A Temerini Helytörténeti Gyűjtemény kincsei (3.)

Használati tárgyak gyűjteménye
Az előző részben részletesebb betekintést nyerhettünk állandó kiállításunk ré-

gészeti részlegébe, ezúttal pedig a néprajzi szekciót tekintjük át, valamint a gyűjte-
ményünk részét képező néhány érdekes tárgy történetére is kitérünk. A helytörténeti 
múzeum néprajzi anyaga talán a leggazdagabb, hiszen olyan használati tárgyak, öltöz-
ködési, tisztálkodási kellékek találhatóak meg benne, amelyek betekintést engednek 
elődeink mindennapi életébe.

APRóHIRDETéSEK
• Festmények eladók. Telefon: 063/192-93-51.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Telefonszám: 063/8-143-147.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 062/163-
04-07.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot 
képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. 
Telefonszám.: 064/468-23-35.

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 önélet-
rajzzal 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
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187. Hajdúk Ferenc tanyája. – A Telep 
falurészbe beolvadt (Újvidéki utca 645.) Haj-
dúk-szállást Hajdúk Ferenc és neje Kovács Éva 
építették a századfordulón. Tőlük idősebb gyer-
mekük, Vince (sz. 1902.) örökölte meg, míg ifj. 
Ferenc a nádalji határrészben épített magának 
egy új tanyát. 

Vince házassága rövid életű volt. Miután pár-
ja, Zsúnyi Verona fiatalon távozott az élők sorá-
ból, gyermekük József (sz.1925.) segített édesap-
jának a föld megmunkálásában. Évekkel később 
Vince újbóli nősülésre szánta el magát, a tanyára 
hozta második feleségét, Zelenka Franciskát. 
Ebből a házasságból született Imre (sz. 1940), 
aki később villanyszerelőként Magyarkanizsán 
telepedett le.

1957-ben a felnőtté vált József is a páros élet 
mellett döntött. Adáról hozott felesége, Vámos Jo-
lán rövid időn belül öt gyermeket hozott a világra: 
Veronát, Ilonát, Károlyt, Lászlót és Józsefet. De a 
későbbi anyós-menyecske viszony arra késztette 
Józsefet, hogy az 1980-as években a tanyaépület 
mögé családjának egy szoba-konyhás kis tanyát 
építsen. A lakóépületet az istálló követte, amely-
ben mindig volt 2-3 ló és néhány szarvasmarha. 
A tejterméket piacon értékesítették.

Miután 1992-ben József meghalt, az öreg ta-
nya mögötti portán ifj. József kezdett önálló gaz-
dálkodásba. Ma már van neki traktorja, de azért 
lovak nélkül ma sem tudja elképzelni a paraszti 
életet. Az öreg szállás Vince és Franciska halá-
la után megüresedett, évekig üresen állt, majd 
2021-ben áruba bocsátották. Az új tulajdonos 
még abban az évben lebontotta. 

Adatközlő: Hajdúk László sz.1963.

188. Hallai József tanyája. – Az első dű-
lőben, a Zelenka-tanya irányába (192. sz. tanya) 
épült fel az 1800-as évek végén Hallai József szál-
lása. A tanyagazdának négy gyermeke született. 
Teréz Ókérbe ment férjhez. A három fiúgyereket 
az első világháborúban besorozták katonának. 
Mihály (szül. 1893.) tüzérként, Ferenc (szül. 

1895.) pedig huszárként szolgált. A leg-
idősebb, József, aki feleségét Czakó Má-
riát és egyéves kisfiát hagyta maga után, 
sajnos soha nem tért haza. A háború után 
az özvegy gyermekével együtt továbbra is 
a Hallai-tanyán élt, de amikor Mihály és 
Ferenc megbizonyosodtak, hogy testvér-
ük, József már nem tér haza, megkérték 
ángyukat, hogy ne menjen el a tanyáról, 
hanem válasszon magának férjet a ket-
tejük közül. Mária az idősebbet, Mihályt 
választotta. Pár év múlva Ferenc is hozott 
asszonyt a szállásra.

Amikor a tanyagazda elhunyt, a 
túllabarai szülői ház mellett a két test-

vér, Mihály és Ferenc még egy házat vásárolt, 
hogy ezentúl is együtt tudjanak gazdálkodni, 
ugyanis  a tanya ehhez szűknek bizonyult. Ahogy 
telt az idő, a lakatlan tanya magától összedőlt. A 
romok sokáig megvoltak. 

„Öregapám, Mihály tüzérként szolgált 
a 14-es háborúban. Amikor láblövést ka-
pott a katonaságnál, kitanították 
telegrafistának (am. távirdász). A vi-
lágégést követően a temerini postán 
hiány volt telegrafistából, könyörög-
tek neki, hogy álljon munkába, de 
ő annyira ragaszkodott a paraszti 
élethez, a földhöz, hogy azt gondol-
kozás nélkül elutasította.” 

Adatközlő: Tintor György sz. 
1950.

189. Faragó Mihály tanyája. – A 
tanyát és a vele szemközti nyári kony-
hát 1934-ben Faragó Mihály és fele-
sége, Varga Viktória építette a becsei 
út közvetlen közelében (Újvidéki utca 
625.). Összesen tizenhat hold szántón 
gazdálkodtak, de a jószágtenyésztésre 
is jelentős hangsúlyt fektettek. 

Három gyermekük született. Viktó-
ria férjhez ment, Mihálynak a faluban 
vettek házat. József (szül. 1904.) pedig 

feleségével, Zelenka Katalinnal együtt a tanyán 
folytatta a gazdálkodást. A két gazdaság fenn-
tartását apa és fia továbbra nagy megértésben, 
közös erővel végezte. A kötelező beszolgáltatás 
alkalmával történt, hogy Katalinnak négyhold-
nyi kukoricaterméséből sikerült apósa részét 
is beadni, így az nem került börtönbe. Az istál-
lóban mindig volt szarvasmarha, a tejterméket 
Lócz Margit piaci árus vásárolta föl.  József és 
Katalin a tanyán élték le életüket. Előbb József, 
majd 1995-ben Katalin hunyt el. Három gyer-
mekük már a faluban élt. Katalin férjhez ment, 
Imre kitanult cipésznek, József pedig a falusi 
házánál gazdálkodott, így a tanyára már senki 
sem tartott igényt. 

A megüresedett tanyát hamarosan áruba bo-
csátották. Az új tulajdonos a tanyaépületet lebon-
totta, a helyére épült családi ház már teljesen 
beolvadt az Újvidéki utcába.  

Adatközlő: Novákné Faragó Katalin sz. 
1934.

190. „Pikulás” zséli Sándor, majd 
Gregus Ferenc tanyája

A főutcától mintegy százhúsz méterre álló 
kis tanyán egy időben Zséli Sándor zenész la-
kott feleségével, Zséliné Szakáll Franciskával. A 
muzsikálás mellett az udvarban épült kis ól és 
istálló lehetővé tette számukra a saját részükre 
való jószágnevelést is. Zséliéknek az 1970-es 
években kieszközölték, hogy szállásuk főutcai  
házszámot kapjon (Újvidéki u. 535/3). Ily mó-
don az Első Helyi Közösség később jóváhagyta 
nekik a villanyáram bevezetését. A magányosan 
élő Franciskától 1977-ben az addig a tullabarai 
Hornyik-tanyán élő Gregus Ferenc vásárolta meg, 
aki feleségével ma is ott él. 

„Nagyon szerettem a tanyán. Rengeteg él-
mény fűz hozzá. Nem is nézem a régi fényké-
peket, mert csak elszomorít.”

Adatközlő: Gregus Ferenc sz. 1942.
(Folytatjuk)

ÁDÁM István

Balról jobbra: novák szül. Faragó Katalin, Fara-
gó szül. Zelenka Katalin, Faragó József, Faragó 
Mihály, ifj. Faragó József

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-18)

A faluba beolvadt tanyák
A településsel észak-nyugatról határos területet a Cigány-bara szeli ketté. Területe: 

5,13 négyzetkilométer. A faluhoz közel eső rész meglehetősen alacsony fekvésű, így 
a szántókon felgyülemlett vizet három árok vezeti le a Cigány-barába, északról egy, 
az 5-ös lakótömbből (Heréskert), míg a déli részről kettő. Az egyik a két Szvincsák-
tanyát szeli ketté, a másik pedig az állatkerten (Mini zoo) halad keresztül. 

Először a harmadik katonai felmérés térképén (1869-1887) találkozunk tanya-
megjelöléssel, akkor is csak eggyel („Volpert szállás”). A szállások zöme jóval ké-
sőbb épült, ezek egy része a falu bővülésével beolvadt a település utcáiba, azaz az 
Újvidéki, a Rákóczi és a Bem utca részévé váltak.

A Hajdúk-tanya teljesen beolvadt 
a főutcai házsorba
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MEGEMLÉKEZÉS

ELEK Mária 
(1922–2009)

KiHÚT János 
(1913–1992)

Édesanyám 13 éve Édesapám 30 éve
hogy örökre elmentek közülünk

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Gyertyaláng fénye vidd fel sóhajunkat, fel a magas égbe,
hogy vigaszt kaphassunk könnyeinkért cserébe.
Nyugodjanak békében!
Emléketeket szívünkben őrizzük.

Szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

NaGY HOrTi SáGi ilona 
(1962–2021)

Ha szívünkbe zárjuk,
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk. 
Soha nem feledünk,
szívünkben mindig 
rád emlékezünk.

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
16 éve, hogy 

nincs közöttünk

MaGYar Zoltán 
(1956–2006)

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Nyugodjon békében!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk

PETHŐNÉ 
MOrVai ilonára 

(1953–2016)

„Nem múlnak ők el, 
kik kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.”

(Juhász Gyula)

Szerető férje, lánya 
és fia családjaikkal

Egyházközségi hírek
A hirdetőtáblákon megtalálható a februári plébániai hit-
tan beosztása. Ezen a héten pénteken (február 4.) vár-
juk a III. a osztályt 14 órára, a III. b osztályt 15 órára, a III. 
c osztályt a Telepen 16 órára plébániai hittanra. Kedden 
(február 8.) a II. a  osztályt 14 órára, a II. b osztályt 15 
órára, a II. c osztályt a Telepen 16 órára várjuk szeretettel.
Felkészítés indul azon felnőttek számára, akik sze-
retnének megkeresztelkedni, vagy elsőáldozásban, 
bérmálkozásban részesedni. A felkészítés szombaton, 
február 5-én 19 órakor kezdődik és szombatonként 
húsvétig tart. Nagy szeretettel hívjuk ezen alkalmakra a fia-
talokat, a hittanosok szüleit és minden kedves hívőt is, akik 
a szentségekben már részesültek, de szeretnének mélyeb-
ben találkozni személyesen az Istennel. Ezek az alkalmak 
segítséget nyújthatnak ebben.
Esküvői hirdetés: Halász Endre (Endre és Kiss Anna fia) és 
Dimitrijević Marija (Bratislav és Jorgačević Jasmina lánya) 
szombaton február 5-én 11:30 órakor ünnepélyes kere-
tek között házasságot kötnek a plébániatemplomban.

Festési munkálatok

Az elmúlt évben a Szent Rozália templomban helyerállították a belső mun-
kálatok során a falfestést. Most hiánypótlást végeznek a mesterek. Balogh 
István és Tóth Dénes aprólékos munkával, minden részletre odafigyelve va-
rázsolják újra egyes sérült helyeken a templom díszes falfestését.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyám-
tól, nagymamánktól és 
dédmamánktól

özv. KáCSOr Margittól 
(1940–2022)

Az emlékezéshez 
nem emlék, hanem 
szeretet kell, 
s akit szerettünk, 
azt nem feledjük el.

(Shakespeare)

Búcsúzik tőled lányod, 
Katica családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól

KOHaNECNÉ iLLÉS Franciskától 
(1941–2022)

Valaki hiányzik közülünk, elment, csendben távozott, 
nem búcsúzott, de emléke örökre a szívünkbe záródott.
Nem volt ő nagy, sem kiváló, csak a mi szívünkhöz közelálló.

Legyen áldott és békés a pihenése!

Emléked megőrzi lányod, Franciska és vejed, Milan

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól

KOHaNECNÉ 
iLLÉS Franciskától 

(1941–2022)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.
Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
szívemben örökké él.
Nyugodjon békében!

Emléked megőrzi unokád, 
Nikola és Anđela

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

özv. KUrCiNáKNÉ 
KOVáCS rozáliától 

(1938–2022)

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de az emlék a sírig elkísér. 
Szeretetét és jóságát 
soha nem feledjük.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
testvéred, Mária
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MEGEMLÉKEZÉS

NaGY (SZiLáK) rozália 
(1931–2021)

NaGY Mihály 
(1930–2008)

Szeretettel emlékezünk fél 
éve elhunyt édesanyámra, 
anyósomra, nagymamánkra

és 14 éve elhunyt édes-
apámra, apósomra, nagy-
apánkra

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 
ők itt maradnak bennünk csöndesen…

(Juhász Gyula)

Lányuk, Magdi, vejük, Laci, 
valamint unokáik, Tamás és Gábor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

özv. KUrCiNáKNÉ 
KOVáCS rozáliától 

(1938–2022)

Elmentél tőlünk csendben, 
mint a lenyugvó nap, 
de emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Emléked megőrzi 
testvéred, Margit és 

családja Olaszországból

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett édesanyánk, 
anyósom, nagymamánk, 
dédmamánk, testvérünk és 
nászasszonyom

özv. KáCSOr Margit 
(1940–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a gyászszertartásért.
Legyen nyugodt és békés a 
pihenése!

a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 16 éve 

nem vagy közöttünk

JaNKOViCSNÉ 
KUrCiNáK rozália 

(1958–2006)

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

Emléked őrzi Mári nena 
és unokahúgod, Magdi 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorúan, fájdalommal a 
szívünkben búcsúzunk Mar-
git nénitől

özv. KáCSOr Margittól 
(1940–2022)

Az élet az, ami hamar 
elszalad, de amit 
szeretettel tettél benne, 
örökké megmarad.

Emlékét őrzi Erika 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól

KOHaNECNÉ 
iLLÉS Franciskától 

(1941–2022)

Gyertyákat gyújtunk és 
mécseseket, ezek a fények 
világítsanak neked. 
Örök világosságban, 
fényességben nyugodj, 
soha el nem felejtünk, 
biztosan tudod!

Emléked megőrzi 
unokád, Kristina 
és párja, Nikola

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KOHaNECZ 
iLLÉS Franciska 

(1941–2022. 1. 31.)

özv. BaLáZS GEiGEr Éva 
(1935–2022. 1. 30.)

özv. KáCSOr KiSS Margit 
(1940–2022. 1. 31.)

Plébánia: 
844-001

Miserend
4-én, pénteken, elsőpéntek 
Telepen 8 ó.: Egy szándékra; 
Plébániatemplomban 16:30 
ó.: horvát nyelvű szentmise; 
18. ó.: Egy szándékra, a szent-
mise után elsőpénteki egész 
éjszakás szentségimádás a téli 
kápolnában.
5-én, szombaton, 8 órakor: 
A hét folyamán elhunytakért; 
11:30 ó.: Halász Endre és 
Dimitrijević Marija ünnepé-
lyes esküvője.
6-án, Évközi 5. vasárnap, a 
Telepen 7 órakor: Egy szán-

dékra; a plébániatemplomban 
8:30-kor: Szűzanya tiszt. az Új-
városi Rft. élő és elh. tagjaiért; 
10 órakor: Népért.
7-én, hétfőn Telepen 8 ó.: Egy 
élő családért, a szentmise után 
egy órás szentségimádás
8-án, kedden,  8 ó : Szabad 
a szándék.
9-én, szerdán  8 ó: Szabad a 
szándék.
10-én, csütörtökön, 18 ó.: 
Szűzanya tiszt. a Túlabarai Rft. 
élő és elh. tagjaiért; a szent-
mise után egy órás szent-
ségimádás a téli kápol-
nában.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel veszünk 
búcsút drága édesanyám-
tól, nagymamánktól és 
dédmamánktól

özv. KáCSOr Margittól 
(1940–2022)

Eltávoztál oda, ahol 
már nincs szenvedés 
és fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emléked megőrzi lányod, 
Erzsi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, anyó-
somtól, nagymamánktól és 
dédinktől

özv. KáCSOr Margittól 
(1940–2022)

„Minden elmúlik, 
mint az álom elröpül, 
mint a vándormadár. 
Csak az emlék marad 
meg a szívben, halványan, 
mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)

Gyászoló fiad, Misi, 
menyed, Nelli 
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nenánktól

özv. KUrCiNáKNÉ 
KOVáCS rozáliától 

(1938–2022)

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

Emléked megőrzi 
Bartók János és családja
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Folytatás az 1. oldalról
• Melyek jelenleg a 

legnépszerűbb sportágak 
Temerinben?

– Mint sok más településen, 
nálunk is a labdarúgás van az 
első helyen. Négy klubban fociz-
hatnak a fiatalok Temerinben. 
A kézilabda is populáris, mind 
a fiúk, mind a lányok körében, 
illetve egyre több fiatal választja 
a röplabdát. Kiemelném a Sparta 
kick-box egyesületet, amely or-
szágos csapatbajnok lett tavaly, 
megelőzve például a belgrádi 
klubokat. A férfi asztalitenisze-
zők a Szuperligában bejutottak a 
legjobb hat csapat közé, tavasz-
szal pedig majd a legjobb szerbi-
ai klubokkal mérkőzhetnek meg. 
Ezt is nagy sikernek tartom.

• December végén tartot-
ták az év sportolója választást. 

Nehéz volt kiválasztani a leg-
jobbakat?

– Nem volt könnyű, mi-
vel sok kiváló eredmény szü-
letett 2021-ben. Kiemelném az 
infrastruktúrális fejlesztéseket 
is. Most a sportcsarnok kézi-
labdatermének a felújítása van 
folyamatban, a padlót cserélik 
mesterek. A Kókai Imre Általá-
nos Iskola tornaterme is fel lett 
újítva, akárcsak a szőregi is-
koláé. Remélem, hogy az idén 
a telepi iskola tornatermére is 
sor kerül. Megemlíteném még, 
hogy hamarosan döntés szüle-
tik arról, hogy a sportegyesüle-
tek menyi pénzeszközt kapnak a 
2022-es évre – mondta Nedeljko 
Đukić, a Temerini Sportszövet-
ség elnöke.

A sportév kedvező mérlege

aSZTaLiTENiSZ
Második liga, 

északi csoport – férfiak

TEMEriN FErOCOOP ii.–
TiKVara (Palánka) 3:4

Mladen Puhača mind a két 
egyéni mérkőzését megnyerte és 
tagja volt a győztes párosnak, a 
temeriniek azonban végül elveszí-
tették a kimerítő, három óráig tar-
tó csatát a bajnokság nyolcadik for-
dulójában.

Eredmények: Nagyidai Z.–
Čičevski 0:3, Varga D.–Sokolović 
1:3, M. Puhača–Elez 3:0, 
Puhača,Varga–Sokolović,Elez 3:0, 
Nagyidai–Sokolović 0:3, Puhača–
Čičevski 3:2, Varga–Elez 0:3.

A legfiatalabbak Újvidéken 
szerepeltek a hagyományos Szent 
Száva versenyen, amelyen mint-
egy 240 asztaliteniszező lépett 
fel. Pető Maksim az első helyen 
végzett az óvodások mezőnyében, 
Vígh Botond, Vígh zsombor és 
Varga Laura a negyeddöntőig ju-
tott a 3. és a 4. osztályosok kö-
zött. Ugyanebben a kategóriában 
a nyolcaddöntőben esett ki Té-
nyi Nóra és Molnár Krisztina. 
Az 5. és 6. osztályosoknál Bollók 
Szabina és Sarok zsófia kiesett 
a csoportban, míg a 7. és 8. osz-
tályosok mezőnyében a negyed-
döntőig jutott Fincsúr Zsanett 
és Bollók Barbara. 

T. N. T.

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.


