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követett. A menetből nem hiányozhatott 
az alakoskodás, a muzsikaszó és a jókedv 
sem, a felvonulókat ezúttal is a TEFU fúvós-
zenekar kísérte, a résztvevők biztonságá-
ról pedig a helyi rendőrállomás rendőrei 
gondoskodtak. 

A felvonulás után a piactéren folytató-
dott a mulatság. A jelmezbe öltözött gyere-
keket cukros és friss almával jutalmazta a 
Faragó Gyümölcsészet, a színpadon pedig 
ügyességi játékokon vehettek részt a vállal-
kozó szelleműek. Lufifújó, fánkevő és bor-
ivó versenyt tartottak, majd a Szirmai mű-
velődési egyesület tagjai elbúcsúztatták a 
nagybőgőt és megtartották a bőgőtemetést 
is. Utána a Dalárda férfikórus és tambura-
zenekar szórakoztatta a jelenlévőket. 

Kreativitásból idén sem volt hiány, hi-
szen színesebbnél színesebb jelmezeket lát-
hattunk a helyszínen. A tündérek, királylá-
nyok, szuperhősök és mesefigurák hamar 
megtöltötték a piacteret. Sokan megcsillog-
tatták alkotói fantáziájukat, és egyedi jelme-
zeikkel tették színesebbé az eseményt. A 
farsangolók között helyet kapott a bagoly, a 
földieper, a mogyorókrémes tégely, a trak-
tor, a hóember, a katicabogár, a Coca-Cola, 
a bohóc, sőt még a mohácsi busó és párja 
is. Az idén is főként a gyerekek bújtak jel-
mezbe, de a felnőttek is szívesen öltöttek 
álarcot. A hangulatos felvonulás két órakor 
kezdődött, és a szokásos útvonalon haladt, 
a piactérről a főútra kanyarodva, majd a 
Kossuth Lajos és a Nikola Pašić utcákon 
át visszatért a piactéren felállított színpad 
elé. A menet élén a mohácsi busó és pár-
ja állt, akiket a nagybőgő és az őt sirató 
asszonyok, valamint a jelmezesek hada 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának 
temerini helyi szervezete a VMSZ községi helyi szer-
vezetével, a Női Fórummal és a helyi civil szervezetek 
képviselőivel együtt szombaton, március 5-én 9 órai 
kezdettel fásítási akciót szervez a keleti (kis) temető-
ben. Minden segítő kezet szívesen látunk!

Az esemény egy vajdasági szintű program része, 
amelynek során az idén szeptemberben iskolába in-
duló gyerekek számával megegyező számú facsemetét 
ültetnek Vajdaság-szerte. Ezzel jelképezve a szülőföld-
ön maradást, őseink gyökereihez való kötődést és a 
kisiskolásoknál egy új életkori szakasz kezdetét. 

Ezúton felhívjuk minden kedves polgártársunk 
figyelmét, hogy a fásítást követően 12 órától a község-
háza előtti parkban mintegy 70 tölgyfacsemetét osztunk 
szét ingyenesen az érdeklődők között. 

Jöjjenek bátran, számítunk az Önök megjelené-
sére. Tegyük együtt zöldebbé és élhetőbbé telepü-
lésünket!

VMSZ IF temerini helyi szervezete

Vidám farsangi felvonulás
Egyéves kihagyást követően ismét megrendezték a vidám farsangi felvo-

nulást. A rendezvény, amely több mint húszéves hagyománnyal rendelkezik 
községünkben, ezúttal is nagy látogatottságnak örvendett. Vasárnap délután 
egy óra tájban gyülekeztek a színes jelmezbe öltözött résztvevők a piactéren, 
ahol vidám zeneszó fogadta a jókedvű társaságot.

FArSAngI TÁnchÁZ gyerekeknek
Farsangi táncházat szerveztek a múlt héten a Szirmai 

Károly MME néptáncosainak (lenti kép). Az óvodás és is-
kolás gyerekeket meglepetés-bábelőadás fogadta a múlt heti 
próbán, amelyen az adai Jancsi Bohóc Bábszínház tagjai az 
erdei farsang hangulatát idézték fel a gyerekeknek. A far-
sangoló nyulak című előadást nagy lelkesedéssel fogadta a 
kicsik közönsége. Az erdei állatok története hamar elnyerte a 
gyerekek tetszését, és lelkesen segítettek a nyusziknak túljárni 
a róka és a farkas eszén. Az előadás után farsangi fánkkal 
vendégelték meg a szervezők a gyerekeket, majd vidám han-
gulatú táncház következett. A táncházat Lukács Imre vezette, 
a talpalávalót pedig a Berbence zenekar biztosította.

T. D.Folytatása a 2. oldalon
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Szombaton faültetés
Tölgyfacsemetéket osztanak

Busó a menet élén
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Folytatás a 1. oldalról
Időközben a szorgos kezű asszonyok fánkkal, forralt borral és teával 

kínálták a résztvevőket. Mint megtudtuk 1500 darab farsangi fánk, 140 
liter forralt bor és 60 liter tea fogyott el. 

A farsangi felvonulás hagyományát községünkben több mint húsz évvel 
ezelőtt Pásztor Éva hívta életre, aki családjával két évtizeden át támo-

gatta a rendezvényt. Az 
idei eseményt azonban 
az első helyi közösség 
a helyi civil szervezetek 
együttműködésével való-
sította meg. Varga Fló-
riántól, a helyi közös-
ség titkárától megtudtuk, 
hogy nagy összefogásra 
volt szükség ahhoz, hogy 
megszervezzék a farsan-
gi felvonulást, de a siker 
most sem maradt el. – A 
szervezés a megszokot-
tól eltérően történt, de 
nagy öröm mindannyi-

unk számára, hogy ilyen sokan bekapcsolódtak, és fontosnak tartották, 
hogy a hagyományt tovább vigyük. A menetben való részvétel is kielégítő 
volt, sok gyerek, fiatal és felnőtt volt részese az eseménynek. Jó hangulat 
uralkodott a menetben is, és az azt követő rövid műsor ideje alatt is. A 
jókedvét senki sem felejtette otthon. Örömmel mondhatom, hogy sokan 
hozzájárultak ahhoz, hogy a karnevál tovább éljen. A Hofy Cuki cukrászda 
és pékség elvállalta a fánkok elkészítését, a Széchenyi István Hagyomány-
ápoló Lovas Egyesüle készítette a forralt bort és a teát, a kézimunkázók 
segítettek azok kiosztásában, a kertbarátkör biztosította a bort, a Faragó 
Gyümölcsészet tulajdonosai almákat osztottak a gyerekeknek, a Szirmai 
Károly MME tagjai pedig a jó hangulatról gondoskodtak. Jó érzés volt 
megtapasztalni ezt az összefogást, és véleményem szerint a jövőben is 
ezen az úton kell haladnunk. 

T. D.

Súlyos közúti baleset történt múlt pénteken reggel fél nyolc tájban a 
Járek–Újvidék közötti útszakaszon, a vasúti átjárótól nem messze. Egy iráni 
forgalmi rendszámú teherautó és a Bečejtrans óbecsei személyszállító vállalat 
autóbusza ütközött össze, egyelőre ismeretlen okok miatt.

Dr. Zoran Krulj, az újvidéki mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy há-
rom sérültet, egy 59 éves férfit és egy 55, illetve 72 éves nőt szállítottak el a 
helyszínről, a temerini mentők pedig egy negyedik személyt. Valamennyiüket 
a Vajdasági Klinikai Központ sebészeti osztályára vitték. A baleset után óriási 
közlekedési dugó alakult ki mindkét irányban.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN 
KÖZSÉG, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, Szám: 
111-13/2022-02, TEMERIN, 2022. II. 25. 

Az autonóm tartományokban és helyi önkormány-
zatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 102. sza-
kasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017., 
95/18., 86/2019., 157/2020. és 123/2021. szám) alap-
ján a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal közzé 
teszi az alábbi

É R T E S Í T É S T
Temerin Község Közigazgatási Hivatala NYILVÁ-

NOS PÁLYÁZATOT hirdet MUNKAKÖRÖK BETÖL-
TÉSÉRE, két személy határozatlan időre történő fel-
vételére ezen községi szerv Általános Igazgatási, 
Társadalmi Tevékenységügyi és Közszolgálati Osz-
tályán irodai ügyvitelek végzésére, 1 végrehajtó, fő-
előadói beosztásra;

továbbá a községi szerv szakszolgálatánál for-
dítói teendők ellátására, 1 végrehajtó, munkatársi 
beosztásra, valamint egy személynek a Gazdasági, 
Mezőgazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Osz-
tályon közgazdaságfejlesztési ügyletek munkakörbe 
gyakornokkénti felvételére, 1 végrehajtó, gyakorló 
tanácsos beosztásra. 

A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon 
jelentettük meg.

A jelentkezési határidő az értesítésnek a Dnevnik 
napilapban való közzétételétől számított 15 nap.

Boris Stanojević s.k.
a Temerini Községi Közigazgatási 

Hivatal vezetője
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ÚTSZÉLeSíTÉS – Kiszélesítik a kolóniai pravoszláv temetőbe 
vezető utat, ahol évek óta gondot okoz a parkolás és az áthaladás, egy 
támfal is épül. – Arra számítunk, hogy az évek óta fennálló problémák 
ezáltal a polgárok örömére megoldódnak – mondta Mladen Zec köz-
ségi elnök, amikor a közelmúltban munkatársai kíséretében megtekin-
tette a munkálatokat. A munkálatokra valamennyivel kevesebb, mint 
hárommillió dinárt fordít a temerini önkormányzat. (teminfo)

Nyugdíjasok évi közgyűlése
A Községi Nyugdíjas Egyesület helyi szervezete március 10-én 16 

órakor az Ifjúsági Otthon nagytermében tartja rendes évi és tisztújító 
közgyűlését. Napirenden a tavalyi évi tevékenységről szóló beszámolók 
ismertetése és elfogadása; az idei évi tervek, valamint az új tisztségvi-
selők megválasztása. Minden érdeklődőt szívesen látnak, elérhetőség: 
064/021-13-99. Varga Zoltán (postás)

Vidám farsangi felvonulás

Bagoly – jelmezek tekintetében 
nem volt hiány fantáziából

kamion ütközött autóbusszal

(–)

Súlyos gondot okozott a közelmúltban a helyi Mini Zoo Állatkert-
ben a madárinfluenza. A kór továbbterjedésének megakadályozása 
végett ugyanis elrendelték az állatkert szárnyasainak elpusztítását.

Az előállt szomorú helyzet áthidalása végett a Facebookon gyűjtés 
indult. Katarina asszony, a tulajdonos ugyanis közölte, hogy amíg az 
új szárnyasok megérkeznek, szeretne felújításokat végezni a Mini 
Zooban. Mindössze három nap alatt annyi pénzt sikerült összegyűj-
teni, hogy erre a célra elegendő festéket vásároltak, és máris átadták 
Katarinának, aki hálás köszönetet mondott érte.

(facebook)

Sikeres gyűjtés az állatkertnek
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Batyubál

Hosszú idő után sikerült egy rendezvényt összehozni. A szer-
vezők kitűnőre vizsgáztak, a batyubál sikeresre alakult. Telt 
ház, jó zene, minden adott volt a szórakozásra. Izgatottan kö-
vettük a tombolán a nyeremények kihúzását, és az úgyneve-
zett narancstáncot! Végül a bőség kosara is megtalálta gazdá-
ját, és folytatódott a szórakozás. (M. S.)
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A Kertbarátkör hírei

Drónok a mezőgazdaságban
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége keretében működő falugaz-

dász és a Temerini Kertbarátkör együttműködésével szakmai előadást 
szervezünk mezőgazdasági termelők részére ma, március 3-án, csütörtök 
este 18 órakor a kertészlakban.

Téma: Drónok a mezőgazdaságban. Az interaktív előadás kere-
tében szó lesz a drónos permetezésről, a növényanalízisre alkalmas 
multispektrális drónokról és arról is, hogy anyagilag melyik az a szint, 
ahol mindez megéri, amire érdemes odafigyelnie a gazdának.

Előadást az adott járványügyi rendelkezésekkel összhangban tartjuk. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

k. r.

A múltkor elmaradt 
előadás pótlása.
Rejtő Jenő: Piszkos 
Fred, a kapitány – Új-
vidéki Színház.
Időpont: 2022. márci-
us 11., 19 óra. Hely-
szín: Lukijan Mušicki 
Művelődési Központ, 
Temerin színházter-
mében.
Belépőjegy: 300 din

AZ ÚjVIDÉkI 
SzíNház ElőaDáSa

Piszkos Fred, 
a kapitány

APRÓHIRDETÉSEK

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden feles-
leges tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Fakivágás, akár veszélyes helyen is, láncfűrésszel, valamint 
fafelvágást vállalok. Telefon: 064/03-444-74.

További apróhirdetések a 9. oldalon

Ukrán háborús válság következtében 

Drágult a búza és a kukorica
A kukorica ára a jelen gazdasági évben elérte a maximumot, 29,3 

dinárt adó (PDV) nélkül – jelent meg a terménytőzsde heti jelentésében. 
A hazai piacon az egyéb elsődleges mezőgazdasági termékek árai is erő-
teljesen emelkedtek, ami az ukrajnai háborús helyzet következménye.

„Nehéz megjósolni, milyen következményekkel fog járni az orosz 
fellépés a piacon a jelenlegi helyzetben, tudván, hogy Mariupol és 
Odessza kikötői használhatatlanná válnak a bombázás miatt” – áll a 
jelentésben, megjegyezve, hogy a fekete-tengeri exportot felfüggesztették, 
ami az árak emelkedéséhez vezet.

A hét elején a kukoricát 27 din/kg-ért értékesítették, így a hét végi 
azonnali kiszállítás ára 29,3 dinárrá alakult forgalmi adó nélkül. Az e 
heti súlyozott ára 28,4 dinár/kg, ami 5,62 százalékos növekedést jelent. A 
világpolitikai események miatt a hét végén megnőtt a kereslet, így búzára 
30-31 dinár/kg között kötöttek szerződéseket (adó nélkül).

A 2022-es búzára vonatkozó első határidős szerződést 28 dinár/kg 
adó nélküli egységes áron határozták meg júliusi kiszállításra. A szójabab 
ára 75 és 78 dinár/kg között mozgott adó nélkül, kifejezett emelkedő 
tendenciával. Az e heti súlyozott ára 75,97 dinár/kg volt adó nélkül, ami 
1,91 százalékos növekedést jelent.

A terménytőzsdén keresztül lebonyolított összforgalom 6,1 ezer tonna 
volt, melynek pénzbeli értéke 215,2 millió dinár volt.

A horvát AN műtrágyát 25 kg-os kiszerelésben 87,01 dinár/kg áron, 
míg az orosz AN 900/1-et 84,08 dinár/kg áron értékesítették.

(-)

A Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat és a temerini önkormányzat 
meghirdette a munkaadók számára azt a pályázatot, amely révén 150 
ezer dináros egyszeri támogatást igényelhetnek munkanélküliek fog-
lalkoztatása esetén. Minden személy után megpályázható ez az összeg. 
A munkaadó köteles 12 hónapon át alkalmazni a dolgozót. A pályázati 
kérvényt a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat temerini kirendeltségében 
adhatják át a munkaadók április 30-ig.

Támogatás munkaadóknak

Lezárult a községi idegenforgalmi szervezet által kiírt fotópályázat. A 
megmérettetésre, a Temerin a téli varázslat tükrében témakörben fogad-
ták a benevezéseket. A beérkezett munkák közül a bizottság Medvecki 
Sándor, Korcsolyaiskola című fotóját vélte a legjobbnak. A második he-
lyezést Surján Ágota, Piruett a jégen című alkotása érdemelte ki. Varga 
Zoltán, Korcsolyapálya című fotóját pedig harmadik díjjal jutalmazták. 
A helyezések mellett számos vigaszdíj is kiosztásra került. 

T. D.

A pályázat legjobb fotója

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.
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Több ALkALoMMAL IS írTunk a közelmúltban azokról a munkálatokról, amelyek a 
kastélykertben folynak, és amelyek során az illetékes tartományi hivatal irányításával és 
szakértők bevonásával újul majd meg a park, annak növényállománya és majd a tó is.

Február 14-én Irena Vujović környezetvédelmi miniszter járt Temerinben, hogy 
megtekintse azokat a mun-
kálatokat, amelynek során 
örökzöld fákat ültettek a 
kommunális vállalat dolgo-
zói. Majda adlešić tájépítő 
mérnökkel a munkálato-
kat felügyelő szakemberrel 
munkatársunk a Temerini 
Újság 1383. számában be-
szélgetett a felújítás részle-
teiről. azóta a park elülső 
részében megtörtént a kor-
hadt fák metszése és kivágá-
sa és új örökzöldek is földbe 
kerültek. 

SZó eSeTT MÉg ko-
rábban lapunk hasábjain 
az elmocsarsodott és vad 
növényektől burjánzó tó 
felújításáról. ez külön-

A tó is sorra fog kerülni?
A kastélyparkban folyó munkálatok kapcsán

ben nem is először történne, ugyanis az 
1970-es években már egyszer iszaptala-
nították a tavat. hogy ez hogyan történt, 
arról Celler Szilveszter építőmérnök szá-
molt be a Temerin Újságban 2002. április 
4-én (367. szám).

A legutóbbi ültetések alkalmával egyebek között a 
következő fafajták kerültek földbe: Pinus nigra (fekete-
fenyő), Pinus strobus (Weymouth vagy selyemfenyő) 
és Carpinus betulus (orsós gyertyán)

Fényképezkedés a tónál ünnepi ruhá-
ban, valószínűleg a két háború között

Fellendülőben a kulturális élet
Dragić TOMIĆtyal, a művelődési központ 

igazgatójával beszélgettünk
a koronavírus-járvány nagyban kihatott a művelődési 

életünkre is. az elmúlt időszakban csak kevés művelődé-
si rendezvény került megtartásra. elmaradtak a színhá-
zi események, koncertek és hasonlók. A Lukijan Mušicki 
Művelődési Központ munkájára is rányomta a bélyegét az 
elmúlt időszak. Rendezvények és kiállítások ugyan voltak, 
de a nagyobb horderejű, népes közönséget vonzó ese-
mények eddig elmaradtak. Dragić TOMIĆ, a művelődési 
központ igazgatója lapunknak elmondta, hogy a járvány 
enyhűlésével az intézmény munkája is lassan visszatér a 
régi kerékvágásba.   

– A művelődési központ a 2022-es évben is arra törekszik, hogy 
minél színesebb rendezvényekkel kedveskedjen a közönségnek. 
Gazdag programot állítottunk össze, számos esemény kerül meg-
tartásra a művelődési központ szervezésében. Tervezzük hagyomá-
nyos rendezvényeink megtartását, mint amilyen a Májusi Játékok, 
vagy a Kolibri Sztár Gyermekfesztivál. Bízunk benne, hogy a járvány 
okozta közel kétéves kihagyást követően ismét a régi fényükben 
szervezhetjük meg ezeket az eseményeket.

Természetesen számos egyéb rendezvény is ott van terveink kö-
zött. Hosszú évek óta kiváló együttműködést folytatunk az Újvidéki 
Színházzal. Januárban sajnos technikai okok miatt nem valósulhatott 
meg a vendégszereplésük, de ezt március 11-én pótoljuk. A szín-
házkedvelők a Piszkos Fred, a kapitány című előadást tekinthetik 
meg. Szeretném, ha az év folyamán többször is vendégül láthatnánk 
az Újvidéki Színház társulatát. Szeretnénk a temerini közönségnek 
gyakrabban lehetőséget adni előadásaik megtekintésére – mondja 

az igazgató. – Öröm számunkra, hogy a polgárok körében rendkí-
vül népszerűek a rendezvényeink. A közelmúltban Anđelka Prpić 
monodrámáját láthatta a közönség, a héten pedig Sandra Silađev 
monodrámája kerül színre Temerinben. Mindkét előadás rendkí-
vüli érdeklődést váltott ki a közönség körében. Az utóbbira szinte 
néhány óra alatt elfogytak a belépőjegyek, így reményeink szerint 
áprilisban ismét vendégül látjuk majd a művésznőt.

• a moziban rendszeresek a filmvetítések is.
– Igen, rendszeresen vannak vetítések. Mindössze néhány nap-

pal a nagyvárosi bemutatók után Temerinben is megnézhetők jeles 
filmalkotások. Igyekszünk kéthetente frissíteni a filmkínálatot. Szem 
előtt tarjuk az érdeklődést is, így a gyermekeknek szánt animációs 
filmeken kívül számos egyéb műfaj közül válogathat a közönség. 

• a közeljövőben milyen művelődési eseményekre szá-
míthatnak a temeriniek?

– A képtárban kéthetente új kiállítások fogadják az érdeklődő-
ket. Rendszeresen vannak könyvbemutatók, előadások és különböző 
gyermekprogramok. A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán mondom 
el, hogy az alkalomra a központban tervezünk egy eseményt, amely 
a katolikus és az ortodox húsvétot is átfogná. A községgel és az 
idegenforgalmi szervezettel karöltve, gazdag programmal készü-
lünk rá, amelyen minden bizonnyal fontos szerep jut majd a gyere-
keknek is. A távolabbi tervek között említem meg a nyár folyamán 
sorra kerülő község napját. Hagyományosnak számít az általunk 
szervezett Jegricska művésztelep is, amelyet úgyszintén ebben az 
évszakban szervezünk. A többnapos rendezvényen számos művészt 
látunk vendégül, akik a művésztelep idején a Jegricska partján al-
kotnak. Az említetteken kívül lesznek még a nyáron könyvbemu-
tatók, kiállítások és egyéb rendezvények is – ismertette a művelő-
dési központ igazgatója, hozzátéve még, hogy tavaly véglegesítették 
együttműködésüket a Szerb Maticával. Ennek jegyében az év végén 
különböző témákat érintő előadássorozat indul. 

TóTh Dianna
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Az április 3-ai szavazás tétjéről, a külhoni magyarok szerepéről, a 
kormánypárt és az ellenzék közötti szakadékról Szentesi Zöldi Lász-
ló, a Magyar Nemzet lapszerkesztője tartott előadást Temerinben.

A Vajdasági Demokrata Párt szervezésében megtartott eseményen 
Ternovácz István újságíró beszélgetett a magyarországi médiában 
gyakran megforduló publicistával. A szentesi származású Szentesi Zöldi 
László az elmúlt évek során bejárta a volt Jugoszlávia teljes területét, 
Temerinben sem először fordult meg, így mára már rendkívül jó kap-

csolatot alakított ki a helyiek-
kel. A Tájház alkotóházában 
megtartott esemény tehát en-
nek függvényében kötetlenre 
és barátira sikeredett.

Újságíró kollégájának 
azon megállapítását, misze-
rint szemmel láthatóan óriá-
si a szakadék és az ellentét a 
jobb- és a baloldal között, az-
zal magyarázta, hogy két olyan 
tábor áll egymással szemben, 
amely az alapvető fogalmak-
ban sem érthet egyet.

– Míg a jobboldal a tapasztalatok, a hagyomány, az ösztön és a 
tudás alapján próbálja berendezni az életét, a baloldali forradalmi 
ember lázadásban, a hatalmi emberi viszonyok megváltoztatásában 
igyekszik egy új világot felépíteni. Ez a két tábor soha sem fog szót 
érteni egymással, mert az első tábor nemzeti kötelékekben megta-
lálja magát, a másik tábor viszont nem tud vele mit kezdeni. Orbán 
Viktor sikereinek köszönheti a népszerűtlenségét a túloldalon, ahol 
pontosan tudják azt, hogy ennek az oldalnak van egy karizmatikus ve-
zetője, aki most már 12 éve hatalmon van, mind a három választáson 
kétharmados felhatalmazással, ami elegendő teret adott neki, hogy új 
alkotmányt adjon az országnak, az alkotmányos jogokat kiterjessze a 
külhoni magyarságra, hogy végre állampolgárok lehessenek azok a 
magyarok, akik a világ bármely részén 
azok akarnak lenni, hogy Önök április 
3-án két választásra is figyelhessenek, 
hangsúlyozta Szentesi Zöldi László.

Mint fogalmazott, ezek alapvetően 
jó dolgok, de van, akit ettől kiráz a hi-
deg. – Végtelenül irritálja az, hogy két 
mandátumról Önök fognak dönteni. A 
legutóbbi választásokon a külhoni ma-
gyarok több mint 96 százaléka a Fidesz-
KDNP-t támogatta. Ez a két tábor nem 
csak, hogy kibékíthetetlen egymással 
politikai értelemben, hanem az a világ, 
amit elképzelnek, az is más. Az egyiket 
kirázza a hideg a globalizmustól, azt 
gondolja, hogy nem helyes, hogy ha 
bejönnek az országba tízezrével, szá-
zezrével olyan emberek, akiknek még 
a nevét sem tudjuk, és vannak olyan 
polgártársaink, akik várják, lakásokba 
rejtik el őket a hatóságok elől, emelte 
ki a publicista. Hangsúlyozta, az ellen-

zék pórázát nem itthonról, hanem külföldről tartja valaki a kezében. 
Mint fogalmazott, külföldről kapják a támogatást: a pénzt, a sajtót, 
az ötleteket, a kiképzést.

A vendég megelégedéssel nyugtázta, hogy Magyarország sorsa 12 
éve jó kezekben van, jól mennek a dolgok, noha, mint fogalmazott, 
a magyar ember ezt nehezen fogadja el. – Mert mi ilyenek vagyunk: 
értjük, érezzük, de nehezen fogadjuk el – tette hozzá. Másrészt ő 
maga nehezen tudja elhinni azt, hogy a magyar választók többsége 
az ellenzéki tábornak ad felhatalmazást. Szerinte, ha ez megtörténik, 
a 2006-osnál sokkal erőteljesebb feszültség alakul ki az országban. 
Mint fogalmazott, a külhoni magyarok választásokon való részvétele 
két szempontból is jelentős. – Egyrészt ténylegesen döntenek a man-
dátumokról, másrészről pedig van neki egy mélyebb üzenete. Amikor 
96 százalékban a jelenlegi kormányt tartják bizalmukra érdemesnek, 
akkor annak nagyon erős az üzenete Magyarországon. Legyen helyén 
a szívük, válasszák azt a lehetőséget, ami Önöknek magyarként, em-
berként, temerini polgárként a legjobb, üzente az újságíró.

Sorsdöntő választás Magyarországon

óriási a szakadék a pártok között
Budapesti lapszerkesztő előadása az alkotóházban

Ternovácz István és vendége, 
Szentesi Zöldi László
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Telefonszámok:

GREEN JOBS
• Gyümölcsfák metszése • Lemosó permetezés

• Tavaszi kerti munkálatok • Favágás 
• Sövényalakítás

062/73-79-626 , 062/97-52-466
Gyurik Szabolcs

ácsi

Az est során kitértek az orosz-ukrán háború történései-
re, cSorbA béla, a VMDP elnöke pedig felolvasta a ma már 
Magyarországon élő MATuSkA Márton publicista levelét, 
aki ugyancsak az április 3-ai választáson való részvétel 
fontosságát hangsúlyozta. Üzenetében azt írja: aki csak 
egy csepp felelősséget is érez saját, mindannyiunk sorsá-
nak alakulása iránt, az éljen az alkalommal, szavazatával 
erősítse azokat, akik immár 12 éve tanúsítják, hogy érte-
nek az életünk javítása szerinti kormányzáshoz.
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Vásári séta

gyümölcsfacsemeték vására
Az esős reggel bizonytalanná tette a februári vásárt, de a kora délelőtti 

órákra elállt az eső, és előbújt a nap. Így, ha kissé hűvős időben is, de meg-
tartották a februári állat- és kirakodóvásárt.

Az állatvásárban a következőket láttuk: malacot mindössze egy helyen 
árultak, ára 280 din/kg volt élősúlyban, vásárló nemigen akadt. Sok volt a 
kecske, 7000-8000 dinárba kerültek. Nyüzsgés a lóvásáron volt, ahol a ku-
pecok hangosan alkudoztak. Lábasjószágból gyér volt a kínálat, a forgalom 
pedig semmilyen. Kiskutyákat szinte már ingyen kínáltak, de így sem kellett 
senkinek. A házinyulaknak és a galamboknak nézőjük még csak akadt, de 
vásárlójuk már nem.

Küszöbön a tavasz, így érthetően nagy volt a kínálat gyümölcsfacsemeté-
ből, szőlőoltványból és rózsatőből. A vásárnak ezen a területén a forgalom és a 
vásárlási kedv is nagyobb 
volt. Az érdeklődők töb-
bek között vehettek cse-
resznye-, alma-, kajszi-, 
szilva- és körtefacsemetét. 
Voltak, akik a szőlőoltvá-
nyok iránt érdeklődtek. 
Nagyobb mennyiség vá-
sárlásakor 120 dinár he-
lyett 100 dinárba került 
egy-egy oltvány.

A hideg, de a februárra jellemzőnél jóval enyhébb időben a vendéglősők 
is felállították sátraikat. Aki megéhezett, az valamelyik zárt sátorban falatoz-
hatott. Máris kínáltak marha- és birkapörköltet, szénparázson sült malac- és 
báránypecsenyét, de lepénybe helyezett pljeszkavicát és sült kolbászt is. A 
különböző ízesítésű kürtőskalácsért pedig sorba kellett állni. A cukrászoknál 
mindenki kedvére válogathatott a különböző cukorkákból.

Tojás 11-16 din/db 
Zöldség 200-220 din/kg
Sárgarépa 60-80 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Fokhagyma 400-500 din/kg
Újhagyma 30-35 din/csomó
Dughagyma 350-400 din/kg
Szárazbab 300-350 din/kg
Burgonya 60 -70 din/kg
Káposzta 70 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Paradicsom 220 din/kg
Saláta 40-50 din/db
Spenót 200 din/kg
Zellergumó 50-100 din/db
Karalábé 40-60 din/db

Retek  50 din/csomó
Sütőtök 60-70 din/kg
Karfiol 260-280 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Paprika 200-250 din/kg
Uborka 150 din/kg
Alma 40-80 din/kg
Körte 120 din/kg
Citrom 120-140 din/kg
Mák  400 din/kg
Dióbél 1200 din/kg
Mogyoró 800 din/kg
Méz 600-1000 din/kg 
Túró 300 din/kg
Tejföl 150 din/0,2 dl
Paradicsomlé 150 din/l
Busa 250 din/kg 

PIAC, 2022. II. 27.

Malac  280 din/kg
Ló 1-2 euró/kg
Kecske 7000-8000 din/db
Borjú  400-500 euró/db
Galamb 500 din/db
Liba 2500-3000 din/db
Nyúl 1000-2000 din/db
Szerszámnyél 500-1000 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Kézifűrész 1200 din/db
Motorfűrész 100-120 euró/db
Facsemete 300 din/db

Szőlőoltvány 120 din/db 
Rózsatő 100 din/db
Söprű 300-400 din/db
Üstház 3000 din/db 
Kolbásztöltő 6000 din/db
Húsdaráló 5000 din/db
Műbél 400-600 din/csomag
Kucsma 2000-3000 din/db
Női pizsama 1000 din/db
Gumicsizma 1000 din/pár
Házi szappan  100 din/db
Cigánypecsenye 300 din/db
Kürtőskalács 200-250 din/db
Cukorka 70-100 din/10  dkg

VÁSÁR, 2022. II. 27.

Kelendő volt a gyümölcsfacsemete

M. D. A miserendet és az egyházközségi lásd a 9. oldalon
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Beszélgetés Vígh Verebes Jernével, néhai Vígh Ágoston 
neves belgyógyász szakorvos 91 éves lányával

Úgy érzem, egy kicsit én is 
temerini vagyok

Telefonon beszéltük meg, hogy édesapám kíséretében felmegyek hozzá Zentára 
egy kicsit elbeszélgetni az édesapjáról, az orvosi hivatásról, Temerinről. Míg apu 
tanya ügyben, a könyvéhez szükséges adatok pótlása céljából szándékozott néhány 
kérdést feltenni az idős asszonynak, én sokkal inkább édesapja és a család helyi kö-
tődése iránt érdeklődtem. Nem is kellett sokat faggatni, dőlt belőle a szó.

– Édesapám 1894-ben született Temerinben, 
és noha már általános iskolás korában elke-
rült onnan, élete végéig temerininek tartotta 
magát. Apja elvitte Verbászra, 
német szóra, és ott tanult to-
vább. Gimnáziumba vágyott, 
de azt mondta neki: Édes fiam, 
négy gyermekem közül te vagy 
az egyetlen fiú, te leszel az örö-
kösöm. A családnak csaknem 
120 hold földje volt. Elvégezte 
a közgazdasági középiskolát, és 
azzal párhuzamosan titokban a 
gimnáziumot is befejezte. Majd 
amikor leérettségizett, odaadta 
a diplomát az édesapjának és azt 
mondta: Ezt magának csináltam, 
édesapám, én megyek a medi-
cinára. Ekkor már nem haragu-
dott rá. Tőle hallottam, hogy édesapja hajóra 
tette Újvidéken, és úgy utazott fel Budapestre, 
ár ellen a Dunán – mesélte a 91 éves asszony, 
aki gyerekkora óta nagyon sokat megfordult 
Temerinben, és kevés olyan ember van a falu-
ban, akit ne ismerne. 

Egy idő után már követni sem tudtam az egy-
re bonyolódó családi, rokoni és baráti szálakat. 
Őszintén, őt hallgatva az az érzése támad az em-
bernek, mintha egy élő enciklopédia nyílt volna 
meg előtte. Valóban hihetetlen. Mint ahogyan a 
szellemi fiatalsága is. A szánk is tátva maradt, 
amikor megtudtuk, hogy jártas a számítógép 
és az okostelefon világában, képeket szerkeszt, 
facebookozik, barátnőivel a virtuális térben, vi-
deokonferencia alkalmazáson keresztül cseveg. 
Sőt, jelenlétünkben javasolta újságíró menyének, 
hogy még a hanganyag vágását is megtanulná, 
ha ezzel segíteni tudna neki. 

• Egy kicsit elkalandoztak a gondola-
tai, egyértelműen az arcára volt írva, hogy 
jól esik neki Temerinről, a családról és 
az életük végéig itt maradt rokonokról 
mesélni.

 – Miután édesapám Budapesten lediplomált, 
megtörtént Trianon, így nem tudott hazajönni. 
Ott maradt a klinikán. Tíz-egynéhány év után 
azonban a honvágy hazahozta, házat vásárolt 
Zentán, és itt nyitott rendelőt. Temerinbe csak a 
teste nem ment vissza, a lelke igen. Három nagy-

néném ott maradt, őket látogatta, ápolta, amikor 
már idősebbek voltak. Édesapám által annyira 
belém ivódott a falu szeretete, hogy mindig azt 

mondtam: Én félig zentai, félig 
temerini vagyok. Minden ünnep-
kor elmentünk Temerinbe, me-
sélte az idős asszony, akinek az 
édesanyja is orvos volt. Ő nem 
bácskai volt, a klinikán ismer-
kedtek meg Pesten. Sokszor 
mondtam is neki, hogy minden 
tiszteletem az övé, amiért lejött 
ide, Jugoszláviába. Megtanult 
szerbül, legalább is a szükséges 
orvosi nyelvezetet. Volt egy bá-
tyám, és noha akkor már Zentán 
éltek a szüleim, mindketten Pes-
ten láttuk meg a napvilágot, de 
csak azért, mert édesanyánk ha-

zament szülni – osztotta meg velünk életének 
ezen mozzanatát a szépkorú asszony.

 – Hallottak-e a Kővágó családról? – kér-
dezte tőlünk felcsillant szemmel beszélgető-
társunk.

Édesapám, aki helytörténeti kutatásai révén 
nagyon sok embert ismert és ismer most is, 
természetesen, tudta hogy kiről beszél Jerne. – 
Rózsika néni nekem másodunokatestvérem volt. 

És noha nagy volt köztünk a korkülönbség, olya-
nok voltunk, mint a testvérek. Rengeteget jár-
tam hozzájuk. Férjhez ment a Tóth Gusztávhoz, 
akinek az édesapja nagygazda volt Temerinben. 
Egy időben Guszti volt a kendergyár igazgatója, 
rengeteg nyelven beszélt. Abban az időben, ami-
kor családok sorra költöztek ki Ausztráliába, ő 
segített az angol nyelvű kérvények kitöltésében. 
A vad kommunista világban azt mondták, hogy 
kapitalista országba levelezik, ezért börtönbe 
zárták. Fél év után kijött, majd elment a tanyá-
ra parasztnak, emlékezett vissza a gyerekkori 
történésekre. Beszélgetőtársam nagyapjának, 
az „öreg” Vígh Ágostonnak is volt tanyája. A 
sok Ágoston nevet hallva könnyen elveszíthe-
ti az ember a szálat, annál is inkább, hiszen 
Jerne édesapja, nagyapja, dédapja és ükapja is 
az Ágoston keresztnévre hallgatott. Olyannyira 
ragaszkodtak, hogy továbbvigyék a nevet, hogy a 
dédanyja miután 18 gyermeket szült, több alka-
lommal is Ágostonnak anyakönyveztette azokat. 
Két ilyen nevű gyermek elhunyt, Jerne nagyapja 
volt a harmadik, aki életben maradt. 

– Nagyapámnak, az öreg Vígh Ágostonnak 
volt egy tanyája, ahol a három lány közül a kö-
zépső gazdálkodott. Azt mondta öregapám, hogy 
a fiúgyerek örökli a tanyát, tehát tulajdonképpen 
az apámat illette meg. Amikor elvették tőlük a 
tanyát, úgy szétvittek mindent, hogy mindösz-
sze egy fa maradt meg belőle. A nagynénéimet 
egyébként úgy hívták a faluban, hogy a Guszton 
kisasszonyok. Ők már nagy kalapokat hord-
tak, a párizsi divat szerint öltöztek. Fiákerük is 
volt, hiszen lennie kellett valaminek, ami mu-
tatós, mesélte mosolyogva. Apja, Vígh Ágoston, 
miután megalapította és felépíttette az akkor 
ötszáz ágyas zentai kórházat, de korábban a 
rendelőjében is, soron kívül fogadta a temerini 
betegeket. Egyéni bánásmódban részesültek, 
„protekciósok” voltak. 

ÁDÁM csilla
(Befejező része következik)

Dr. Vígh Verebes Jerne

nevek titkai
Csorba Béla új könyve – Húsz tanulmány és cikk

A TAKT kiadásában néhány napja hagyta el a Temerini Újság nyomdáját Csorba Béla Nevek 
titkai című könyve. Alcíme, Nyelv – táj – történelem, utal a 
több mint húsz tanulmány és cikk témaköreire.

Ízelítő a tartalomból:
A leggyakoribb magyar családnevek és a temeriniek,
Temerin földrajzi nevei régi térképeken,
Utcanévadás a 20. században – Temerin példáján,
Magyar eredetű földrajzi köznevek a szerbben,
Hunok csatája a Szerémségben,
Mi köze Temerinnek Dzsingisz kánhoz?
Iregtől Járekig, Jármostól Tiszaistvánfalváig,
Leiter Jakab meg a tábornoki basszus,
Mi (a) magyar?
A szövegek tartalmát térképmellékletek teszik szemléle-

tesebbé.
(–)
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-22.)

Beolvadtak a faluba
A Cigány-bara déli részének tanyái

      197. horváth Károly, majd Mazić 
Petar tanyája. – Az apa nélkül nevelkedett 
Horváth Károly (szül. 1915., apja az I. világ-
háború áldozata), miután feleségül vette Fejes 
Franciskát, a megözvegyült anyósa tanyaépítés 
céljából nekik adományozta a Rákóczi Ferenc 
utca végében található háromnegyed hold sző-
lősét azzal a kikötéssel, hogy a lakóépületben 
épüljön egy szoba a részére is. A szőlősben addig 

egy csőszkunyhó állt, ahol éveken át a falut járó 
vándorköszörűs Náci lakott. Az újonnan épült 
szállás idővel, a falu határának kitolódásával a 
Rákóci utca része lett (179. szám).

Károly a pár hold földje megművelése mel-
lett, munkásként az újvidéki útkarbantartóknál 
dolgozott, a tanyán pedig háziállatokat is tartott. 
Azoktól az évektől kezdve, mikor már községi 
csordások többé nem hajtották ki a jószágot a 
legelőre, egy-két szarvasmarhájukat ők maguk 
legeltették, akárcsak libáikat, amelyek részére 
külön legelőt váltottak.

1974-ben fiuk, Károly, majd a szülők elha-
lálozása után 1993-ban lányuk, Katalin is csalá-
dostul Kanadába költözött. A tanyát az újvidéki 
Mazić Petar versenylótenyésztő vásárolta meg, 
akinek özvegye ma is ott él az általuk felújított 
lakóépületben.

Adatközlő: Ferencziné Horváth Katalin (Ka-
nada), sz. 1946.

198. elek Imre, majd Illés róbert ta-
nyája. – Elek Imre (szül. 1925) borbélymester 
a nősülését követő lakásgondját úgy oldotta meg, 
hogy anyósa faluhoz közeli egy hold földjére 
tanyát verettetett. A Rákóczi Ferenc utca közel-
ségének köszönhetően a szállás nagyon gyorsan 
villanyáramot is kapott.  

Imre élete javát az újvidéki útkarbantartó 
vállalatnál dolgozta le, de a Cigány-bara partján 
mindig legelészett egy falka juha, valamint egy-
két tehene, mely a család részére biztosította a 
napi tejmennyiséget.  

A tanyagazda olyannyira megszerette a tanyá-
ját, hogy a feleség halála után sem akart meg-
válni tőle. Ott élte le az életét. 

A megüresedett szállásra már egyik fia sem 
tartott igényt. Árpád szobafestő-
nek tanult, Zoltán pedig Német-
országban dolgozott vendégmun-
kásként.  

A 2017-ben áruba bocsá-
tott tanyaépületet két és fél hold 
földdel Illés Róbert vásárolta 
meg, aki ma Jungle Disco néven 
vendéglátóipari létesítményként 
működteti.

Adatközlők: Elek Zoltán, sz. 
1949, Illés Róbert, sz. 1972. 

199. óvári Mihály, majd 
Petroék tanyája. – A mindössze egy 
hold területen fekvő szállást Óvári Mi-
hály és felesége Óváriné Kurczinák Ve-
rona építette a két világháború között. 
A Bem utcai házak kertje végén épült 
szállás, köszönhetően az ókéri út kö-
zelségének, idővel rákapcsolódhatott a 
falusi víz- és villanyhálózatra is.   

Az Óvári házaspár elhalálozása 
után a tanyaépületet fiuk, ifj. Óvári Mi-
hály (szül. 1903.) borbélymester lakta 
családjával együtt. A takaros kis udvart 
gyümölcsös, szőlő, veteményeskert és 
bosztános vette körül. Az udvarban ba-
romfi kaparászott, az ólban pedig min-
dig volt néhány hízó. 

Mihály keveset dolgozott a szakmában, 
leginkább napszámba járt dolgozni, a feleség, 
Óváriné Kurczinák Verona pedig az eladott ba-
romfiból, tojásból és a kerti veteményből egé-
szítette ki férje keresetét. Óváriék két gyereket 
neveltek fel. Margit férjhez ment, Imre pedig 
kitanult szabónak. A 1970-es évek végén a meg-
özvegyült feleség a tanyát eladta Petroéknak, 
akik ma is ott élnek.

Adatközlő: Óvári Imre, 
sz.1961. 

200. uracs András, kovács 
Pál, majd Illés róbert és gi-
zella tanyája. –  Uracs András 
kis tanyácskája egy holdnyi szán-
tójukon épült fel. Annak ellenére, 
hogy szegényesen éltek, feleségé-
vel, Uracsné Kosicki Máriával hat 
gyereket neveltek fel. Marcella, 

Margit, Mária és Rozália férjhez mentek, András 
a második világháború után Magyarországon 
telepedett le, Imre pedig a faluban élte min-
dennapjait. 

Az idős szülőkről az 1940-es évektől kezd-
ve a tanyán lakó Rozália és férje, Kovács Pál 
gondoskodott. Pál gyári munkás volt. A kevés 
föld elművelésén kívül jószágot is csak a saját 
részükre nevelt. 1980-ban a család úgy döntött, 
hogy kivándorol Németországba. Az áruba bo-
csátott tanya azóta több gazdát cserélt. A mai 
tulajdonosok, Illés Róbert és Gizella 2007-ben 
vásárolták meg az ingatlant. A tanyaudvaron és 
a hozzá vásárolt szántón egy 65 000 csibe ne-
velésére alkalmas épületet építettek. A család 
azóta csibetenyésztéssel  foglalkozik.      

Adatközlők: Horváthné Uracs Katalin, sz. 
1937, Illés Róbert, sz. 1972.

(Folytatjuk)
ÁDÁM Istáván

A négy tárgyalt tanya helyszínrajza

Petar Mazić, korábban Horváth Károly tanyája

Elek Imre tanyája

Minőségi birsalma 
pálinka eladó

063/717-49-20
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VÉGSŐ BÚCSÚ

id. PACIK Sándor 
(1937–2022)

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

Nyugodj békében!

Búcsúzik tőled nászod 
és gyermekei: Anita 

és Imre családjaikkal

Miserend
4-én, pénteken, elsőpéntek 
Telepen 8 ó.: Hittanosokért; 
Plébániatemplomban 17:15 
ó.: Keresztúti ájtatosság; 
18. ó.: Jézus Szíve tiszt. egy 
szándékra, a szentmise után 
elsőpénteki egész éjszakás 
szentségimádás a téli kápol-
nában a békéért.
5-én, szombaton, 8 órakor: 
A hét folyamán elhunyta-
kért; valamint: †Kelemen 
Lajos, Kalász Erzsébet, a 
Kelemen és a Kalász csa-
lád elhunyjaiért; valamint: 
†Francia Rozália és Béla, 
elh. hozzátartozókért; va-
lamint: Egy elhunytért.

6-án, Nagyböjt 1. vasár-
napja, a Telepen 7 órakor: 
Lourdes-i Szűzanya tiszt. 
a telepi imacsoportok élő 
és elh. tagjaiért; a plébá-
niatemplomban 8:30-kor: 
Egy édesanyáért; 10 órakor: 
Népért.
7-én, hétfőn 8 ó.: Hittano-
sokért.
8-án, kedden,  8 ó : †Grisza 
Margit és András.
9-én, szerdán  8 ó: †Pappné 
Bartok Franciska.
10-én, csütörtökön, 18 ó.: 
Egy szándékra; a szentmise 
után egy órás szentség-
imádás a téli kápolná-
ban.

Minden nagyböjti pénteken 
17.15-kor keresztúti ájta-
tosság, a jelzett idő alatt gyó-
nási alkalom, utána szentmise 
nagyböjti prédikációval. 
nagyböjt péntekjein a 
14. életévüket betöltöt-
tek Jézus szenvedése iránti 
tiszteletből lemondanak a 
hús evéséről. Nagyböjtben 
fontos, hogy nem veszünk 
részt zajos mulatságon 
(pl. bálak, házibulik, táncos 
összejövetelek), hiszen nem 
méltó önfeledten ünnepelni, 
amikor Jézus szenvedéséről 
emlékezünk meg. Nagyböjt-
ben fontos lemondást tenni, 
többet imádkozni, több jót 
tenni.
Az idén házasulandók figyel-
mébe ajánljuk, hogy szomba-
ton 19 órakor elkezdjük a 
jegyes tanfolyamot. Várjuk 
szeretettel azokat a jegyespá-
rokat, akik az idén házasságot 
szeretnének kötni, ugyanak-
kor minden érdeklődőt is.
Vasárnap, a hónap első va-
sárnapja, ünnepélyes ke-

resztelés lesz a nagymise 
keretében. Lelkielőkészület, 
gyónási alkalom és próba 
csütörtökön (márc 3.) 
délután 16:30 órától.
Egy kiváló tanúságtételre 
hívjuk fel a figyelmet: Bányai 
Gábor országgyűlési képvi-
selő márc. 6-án vasárnap 17 
órától a hitről, Istennel való 
kapcsolatról, a túlvilágról, or-
vosilag megmagyarázhatatlan 
gyógyulásáról tesz majd tanú-
ságot itt Temerinben, a plébá-
niatemplomban.
A hirdetőtáblákon megtalál-
ható a márciusi plébániai 
hittan beosztása. Plébániai 
hittanra ezen a héten:
pénteken, márc. 4-én az 5. 
osztályosokat (V. a osz-
tály 14 ó, V. b 15 ó) ked-
den, márc. 8-án a 7. osztá-
lyosokat (VII. a, b osztály 
lányok, 14 ó, VII. a, b fiúk 
15 ó) és a 8. osztályoso-
kat (VIII. a, b osztály lá-
nyok 16 ó, VIII. a fiúk 17 
ó, VIII. b fiúk 18 ó.) várjuk 
szeretettel.

egyházközségi hírek

Az élet egy viharos tenger, 
amelyben csak dolgozik 
az ember és amikor céljá-
ra talál, csónakját felborít-
ja a halál.

Nyugodjál békében!

JUTKÁTÓL 
(1940–2022)

Emléked őrzi Rózsi ángyi

APRÓHIRDETÉSEK
• Hízó eladó (250 kg). Tel.: 
3-857-902.
• Pecsenyecsirkék eladók 
élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković utca 7. 
Telefon: 3848-200.
• Hízó eladó. Nikola Pašić 
u. 204., telefonszám: 
063/523-746.
• Motokultivátor (Pasquali), 
60 literes talicska permete-
ző, 9 méteres elevátor, disz-
nóvágásra alkalmas nagy 
asztal, kukoricamorzso-
ló darálóval, disznóellető 
ketrec, akkumulátoros 
rokkantkocsi, beton vályúk, 
disznó önetetők (fém), disz-
nóölő pisztoly. Telefonszám: 
846-130. 
• Tomos CTX, ATX Tori 
mopedet vennék. Telefon-
szám: 064/61-74-682.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Festmények eladók. Tel.: 
063/192-93-51.

További apróhirde-
tések a 3. oldalon

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ
Jutka nenától

PÁSZTOR 
KURILLA Julianna 

(1940–2022)

Van egy ország, hova már 
oly sokan elmentek, ahova 
csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek. 
Ki itt maradt, szívét 
bánat járja, de az emlékedet 
örökre a szívébe zárja.
Öleljen át a csend és a 
szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Bandi és Mariann 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól

PÁSZTOR 
KURILLA Juliannától 

(1940–2022)

Elérkezett az út vége, 
kialudt a lámpád fénye.

Kezünket elengedted 
és megkezdted utad a 
végtelenbe, új otthonodat 
a csillagok fénye 
ragyogja be.

Nincs több fájdalom, 
lelked megpihent.

Nyugodjon békében!

Fiad, Zoltán 
és unokád, Artúr

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól

id. PACIK Sándortól 
(1937–2022)

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

Az udvarban bármerre 
nézünk várjuk jöttödet, 
te nem haltál meg, 
csak a hangodat 
nem hallja senki sem.

Legyen áldott és békés 
a pihenésed!

Szerető unokáid, 
Reni és Robi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

id. PACIK Sándortól 
(1937–2022)

Az élet csendesen 
megy tovább, de a fájó 
emlék elkísér egy életen át.

Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Nyugodjon békében!

Emléked őrzi gyászoló 
fiad, Sándor, menyed, 

Tünde, unokáid: 
Reni és Robi 
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek és minden végtisztelet-
adónak, akik szerettünk

VARGÁNÉ 
GÓBOR Magdolna 

(1952–2022)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Külön köszönet még a Kókai 
temetkezési vállalatnak oda-
adó segítségéért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

PÁSZTORNÉ 
KURILLA Juliannától 

(1940–2022)

Küzdelmes volt az út, 
mely most véget ért, 
fáradt tested 
megpihenni tért. 
Végső utadra indulj 
megnyugodva, szeretetem 
elkísér égi otthonodba. 
Sírt, ha sírni látott, 
megvigasztalt, 
ha valami bántott.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled húgod, Maca

Az angyalok 
vigyázzanak rád!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, 

nagymamánktól és anyósunktól

VARGÁNÉ GÓBOR Magdolnától 
(1952–2022)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Immár nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. 
Emléked szívünkben örökké él.

Fiaid, Róbert és Gábor családjaikkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. VARGA 
GÓBOR Magdolna 
(1952–2022. 2. 24.)

özv. PÁSZTOR 
KURILLA Julianna 
(1940–2022. 2. 27)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

HORVÁTH Ronald 
(1975–2022. 2. 22.)

Id. PACIK Sándor 
(1937–2022. 2. 26.)

A plébánia telefonszáma: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS

KOHANECZ Béla 
(1960–2022)

Már hat hete…
Hiányzik az érzés, mit melletted éreztünk. 
Hiányzik az idő, mit veled tölthettünk. 
Hiányzik, amit adtunk, s amit cserébe kaptunk. 
Hiányoznak a veled töltött gyönyörű szép percek. 
Rengeteg az emlék, hiányzol, hiányzol, nagyon…

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, isme-
rősöknek, munkatársaknak, 
akik édesanyám, anyósom, 
nagymamánk, dédmamánk, 
nászasszonyom és testvé-
rem temetésén megjelentek, 
virágadományaikkal, rész-
vétnyilvánításukkal fejezték 
ki együttérzésüket.

PÁSZTORNÉ 
KURILLA Julianna 

(1940–2022)

Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ

PÁSZTOR Julianna 
(1940–2022)

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de az emléke 
szívemben örökké él.

Nyugodjál békében!

Menyed, Franciska

VÉGSŐ BÚCSÚ

JUTKA NENÁTÓL 
(1940–2022)

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönn 
örök boldogságot.

Tibi és Ella családjaikkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszö-
netet mindazoknak a csa-
ládtagoknak, rokonoknak, 
barátoknak, szomszédok-
nak és ismerősöknek, akik 
szerettünket

id. PACIK Sándort 
(1937–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint vigasztaló sza-
vaikkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. 
Köszönetet mondunk Sáf-
rány Dávid atyának és a 
kántor úrnak a megható 
gyászszertartásért, vala-
mint a Kókai temetkezési 
vállalatnak.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk, akit nagyon 
szerettünk, szeretett férjem, 
édesapánk, apósom, ópánk 
és dédapánk

PÁSZTOR László 
(1944–2021)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, 
de a szív soha, 
hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.
Az élet elmúlik, 
de akit szeretünk, 
arra életünk végéig 
könnyes szemmel 
emlékezünk.
A jó Isten őrködjön 
álmaid felett.
Nyugodjál békében!

Szerettei

MAZÁN Katalin 
(1914–2002)

Halálának 
huszadik 

évfordulóján 
emlékét kegyelettel őrzi

fia, János

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban telt el 10 év, 

hogy örökre elragadott tőlünk a halál

MAGYAR Ferenc 
(1943–2012)

Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, kit igazán szeretnek.

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

Fájdalommal emlékezik rád feleséged, fiaid, 
unokáid a Tatikára, dédunokáid és szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Március 4-én lesz egy éve annak a szomorú és fájdalmas nap-
nak, amikor elragadta tőlünk a kegyetlen halál azt, akit na-
gyon szerettünk

BADO Pál 
(1949–2021)

Amikor rád gondolunk, megremeg a lelkünk, 
ilyenkor érezzük, bilincsben a szívünk. 
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, 
csak fájó szívünk tudja, hogy fáj hiányod.

Téged keresünk, de hiába várunk, 
nem hiányzott így még senki a világon. 
Könnyeink nem fogynak, a bánat sem apad, 
csak az emléked és a sírhalom maradt.

Drága emlékedet szívünkben őrizzük sok-sok szeretettel. 
Nyugodjál békében!

Gyászoló nővéred, Veronka, unokahúgaid, 
Márti és Zsuzsi családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Elmegyek, ha szólítanak, utánam minden itt marad. 
Össze leszek már én törve, ártatlanul meggyötörve, 

s utánam minden itt marad.

VARGA GÓBOR Magdolna 
(1952–2022)

Emléked őrzik az 1967-ben végzett iskolás társaid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy sze-
retett öcsénk itt hagyott ben-
nünket

SURJÁN István 
(1945–2012)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked 
itt maradt közöttünk. 
Örök az arcod, nem száll 
el szavad, minden 
mosolyod a 
lelkünkben marad.

Szeretettel őrizzük 
szép emlékedet.

Két nővéred, Irénke és 
Margitka családjaikkal

Az Úr Jézus őrizze 
nyugalmadat!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, illetve 11 éve és nyolc hónapja, hogy 

nincsenek velünk szeretett szüleink és drága jó nagyszüleink

Minden nap, mikor eljön az este, 
csillagként ragyogtok az éj sötétjében. 
Őrizzük őket, szívünkbe zárva, 
esténként értük ég egy-egy gyertya lángja. 
Emlékük csupán, mi itt maradt nekünk, 
mit szívünkben mélyén őrzünk és soha nem feledünk!

Nyugodjatok békében!

Emléketeket egy életen át őrzi szerető családotok

FRANCIÁNÉ FERENCI Rozália 
(1943–2020)

FRANCIA Béla 
(1941–2010)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mamától

PÁSZTOR Juliannától 
(1940–2022)

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

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

Unokád, Szilvia, unokavejed, Robi, 
dédunokáid, Kevin és Erik



LABDARÚGÁS
A TSK labdarúgói megtalálták a 

góllövő cipőjüket. Az előző két ba-
rátságos mérkőzésükön nem sikerült 
az ellenfél hálójába találniuk, a múlt 
szombaton azonban igencsak ered-
ményesnek bizonyultak, ugyanis 4:1-
re legyőzték hazai pályán a Szentta-
mást. Az első félidőben Obradović, 
a második félidő elején Bukvić talált 
be a vendégek hálójába, majd a hát-
véd Radičić két alkalommal bevette 
a szenttamásiak kapuját, amivel be-
állította a fölényes győzelmet.

TSk: Vojvodić, Pantoš, Be-
nedek, Prolić, Radičić, Stričević, 
Z. Vlaisavljević, Bukvić, Paska, 
Obradović, Tatić. Játszott még: 
Perišić, Kovačević, Bogojević, I. 
Vlaisavljević, Nikolić, Poznić.

KÉZILABDA:
Első női liga – 

Vajdasági csoport

      TEMERIN–MLADOST 
(Szerbcsernye) 39:25 (21:9)

A temerini lányok győzelem-
mel kezdték a 2022-es évet, és a 
Ruma mögött továbbra is a má-
sodik helyen vannak a tábláza-
ton.

Meghívót kapott a szerb fel-
nőtt válogatottba a mindössze 16 
éves Ana Petrović, a Temerin ké-
zilabdázója, akit tavaly a község 
legjobb női sportolójának válasz-
tottak. Az átlövő poszton szerep-
lő játékos a bővebb, 35 tagú ke-
retbe került be. Szerbia a héten 
Svédország ellen játszik két Eu-
rópa-bajnoki selejtezőt.

A bővebb keretben kapott he-
lyet Teodora Majkić és Nataša 
Lovrić, a Temerin két korábbi 
kézilabdázója is.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport:

      SLAVIJA (Újvidék)–
MLADOST TSK 18:26 (11:14)

      MLADOST TSK–LAVOVI 
(Palánka) 31:36 (11:16)

T. n. T. 
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ASZTALITENISZ
A Szuperligában veretlenül éllo-

vas belcsényi Radnički asztalitenisze-
zői vendégszerepeltek vasárnap este 
Temerinben, és mint az várható is 
volt, győzelmet arattak a házigazdák 
ellen. A vendégek nemcsak a bajno-
ki pontokat gyűjtötték be, hanem öt 
fordulóval az idény vége előtt bebiz-
tosították a bajnoki címet.

Ettől az idénytől a belcsényi csa-
pat a legjobb az országban, hiszen 
soraiban tudhatja a négyszeres Euró-
pa-bajnok Aleksandar Karakeševićet, 
a temerini Pető Zsoltot, a korábbi 
szerb válogatott Bojan Crepulját, 
valamint egy-egy szlovák és bolgár 
idegenlégióst is.

A sportcsarnok felújított termé-
ben remek volt a hangulat, a fiatalok 
szurkoltak, míg a játékosok több al-
kalommal szépségdíjas labdamene-
tekkel szórakoztatták a közönséget. 
A sporteseményen jelen volt Mladen 
Zec polgármester is.

Ami a mérkőzést illeti, a temerini 
asztaliteniszezők néhány szettben 
megszorongatták a belcsényieket, 
de valójában nem volt túl szoros a 
küzdelem. Pető-Pető meccsre nem 
került sor, míg a Radnički úgy távo-
zott Temerinből, hogy bebiztosította 
a bajnoki címet.

– A Radnički megérdemelten 
nyert. Azt hiszem, hogy jó mérkőzé-
seket láthattunk. Nem volt könnyű 
dolgunk a liga legjobb csapata el-
len, de remélem, hogy az idény vé-
géig sikerül még egy-két meccsen 
győznünk. Én az utóbbi időben sérült 
voltam, alig edzettem és talán úgy a 
legjobb, hogy nem játszottam a test-
vérem ellen – mondta Pető Zoltán, 
a hazai csapat játékosa.

– Jó volt a felújított sportcsar-
nokban szerepelni. Őszintén szólva, 
nem szerettem volna a testvéremmel 
játszani. Az volt a terv, hogy cserejá-
tékos leszek, de Crepulja sérülése 
után, a negyedik egyéni találkozóra 
beugrottam a helyére. Arra mentünk, 
hogy a közönséget is szórakoztas-
suk, szerencsére volt néhány szép 

labdamenet – nyilatkozta Pető Zsolt, 
a Radnički asztaliteniszezője.

– A bajnoki címet elég gyorsan 
bebiztosítottuk ebben az idényben, 
így a szezon végéhez közeledve in-
kább barátságos meccsekhez hason-
lítanak a találkozóink. Ez nem biztos, 
hogy jó, mindenesetre szép körül-
mények mellett asztaliteniszezhet-
tünk itt Temerinben. Volt szurkolás, 
ami hangulatossá tette az estét. Ami 
a pályafutásomat illeti, 2020-ban a 
tokiói olimpián szerettem volna el-
búcsúzni a szerb válogatottól, de a 
járvány miatt elhalasztották a játé-
kokat, majd egészségügyi gondjaim 
voltak. Elég régen, 1992-ben Stutt-
gartban szerepeltem először felnőtt 
Európa-bajnokságon, idén pedig egy 
másik német városban, München-
ben lesz az Eb. Szép lenne 30 év után 
ott elbúcsúzni – árulta el a legismer-
tebb szerb asztaliteniszező, a 46 éves 
Aleksandar Karakašević.

– Boldog vagyok, hogy ilyen 
színvonalas találkozót láthatott a 
temerini közönség. A belcsényi 
együttesben kitűnő asztalitenisze-
zők vannak, örülök, hogy láthattuk 
őket a felújított sportcsarnokban. 
Az edzők úgy látták, hogy jobb, ha 
Zoltán és Zsolt nem küzd meg egy-
mással. Zsolt egyébként régen állt 
asztalhoz Temerinben hivatalos mér-
kőzésen, és egy gyönyörű meccset ví-
vott Čonić ellen – mondta Pető Imre, 
a temerini klub egyik vezetője.

A Temerin a 16. forduló után 
hat győzelemmel és tíz vereséggel 
hatodik a táblázaton, és úgy tűnik, 
hogy ezen a pozíción is zárja majd 
az idényt, amelyből még öt fordu-
ló van hátra. A következő fordulót 
márcus 20-án rendezik, amikor a 
negyedik helyezett Požarevac érke-
zik a temerini sportcsarnokba.

Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–
RADNIČKI (Belcsény) 0:4
      Eredmények: Čonić–Krastev 

1:3, Brnović–Crepulja 0:3, Pető 
Z.–Karakašević 0:3, Čonić–Pető 
Zs. 0:3.

Temerinben lett bajnok a Radnički

A két csapat asztaliteniszezői a mérkőzés előtt
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival


