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A hónap eleje óta a Temerini Egészségház központi épületében újra a 
szokásos időpontokban és rendelőkben fogadják az orvosi ellátásra 
szorulókat. A telepi és a Staro Đurđevó-i orvosi rendelőkben is vissza-
állt a korábbi munkarend. A covid-rendelő a központi épület udvarában 
található.

Megszűnnek a védettségi igazolványok?
A Belgrád melleti batajnicai Covid-kórház igazgatója szerint eljött az ideje a vé-

dettségi igazolványok megszüntetésének. Az ország lakosságának harmada vagy 
negyede nem esett át a koronavírus-fertőzésen, vagy nem vette fel a védőoltások 
valamelyikét, ezért várható, hogy a válságstáb megszünteti a védettségi igazol-
ványokat még ezen a héten – mondta Tatjana Adžić Vukićević. Eljött az idő, hogy 

Március 15.
Nemzeti ünnepünk, a 174 évvel ezelőtti forradalom 

és szabadságharc tiszteletére kedden, március 15-én dél-
után 4 órakor koszorúzás lesz a kopjafánál, a Nyugati teme-
tőben.  Beszédet mond Csorba Béla, a VMDP elnöke.

(–)

Örömmel hirdetjük, hogy március 20-án, vasárnap a 
10 órai nagymisét Msgr. Slavko Večerin szabadkai me-
gyéspüspök atya fogja bemutatni. Püspök atya lelkipásztori 
látogatást tesz Temerinben. Szeretne találkozni a kedves 
hívekkel. A szentmise előtt egy rövid műsorral mutatkozik 
majd be közösségünk. Ritkán van lehetőségünk találkozni 
megyéspüspökünkkel, ezért minden kedves hívőt szere-
tettel várunk a nagymisére.

SZ. T.

Visszaállt a korábbi rend

a megyéspüspök 
temerinbe készül

A VMSZ helyi Ifjúsági Fórumának akciója

Ahány elsős, annyi kisfa

tölgyfa csemetéket ültettek szombaton a kis temető területén. a fásításra 
a vajdasági Magyar szövetség ifjúsági Fórumának temerini szervezete által, a 
vajdasági szintű program keretében került sor. dr. Csorba Csaba, a szerve-
zet temerini elnöke lapunknak elmondta, hogy a napokban 1400 facsemete 
kerül földbe egész vajdaság területén. 

– A mi környezetünk, a mi jövőnk el-
nevezésű, vajdasági szintű projekt része a 
temerini faültetési akció. A tények, hogy 
országunkban egyre több fa kerül kivágás-
ra, és helyükre nem ültetnek újakat ösz-
tönzött minket arra, hogy mi is kivegyük 
a részünket ebből a megmozdulásból. A 
program során a Vajdaság területén any-
nyi facsemetét ültetnek el, ahány magyar 
elsős indul őszre iskolába. A most elültetett 
tölgyfa csemeték szimbolikus értékűek. 
Az élet fájának is nevezik a tölgyet, mert a 
megmaradást és a gyökerekhez való kö-
tődést jelképezik a vajdasági magyarság 
számára. Több vajdasági település része-

se a programnak. Községünkben száz kis 
egyed került földbe. A keleti temető terü-
letén harminc darabot ültetett el az Ifjúsági 
Fórum, a VMSZ temerini helyi szervezete 
és a Női Fórum a civil szervezetek közre-
működésével. A helyszín kiválasztása során 
figyelembe vettük a településrendezési ter-
vet, és arra törekedtünk, hogy az említett 
területen nemrégiben kivágott fákat pótol-
juk – ismertette az Ifjúsági Fórum temerini 
helyi szervezetének elnöke. 

Az akció folytatásában a szervezők het-
ven facsemetét osztottak szét a polgárok 
között Temerin központjában.

t. d.

Megjelentek a Magyar Nemzeti Tanács 2022. évi pá-
lyázatai, amelyek a következő linken érhetőek el:

www.mnt.org.rs/palyazatok/kiirasok
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 

14., 14.00 óra.

a Magyar nemzeti tanács 
pályázatai

A faültetés résztvevői
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megszűnjenek a védettségi igazolványokra vonatkozó 
szabályok, és amennyiben a köztársasági válságstáb 
dönt erről, én támogatni fogom a javaslatot, nyilatkoz-
ta a Novának. Hozzátette, biztos abban, hogy nem áll 
majd üresen a batajnicai Covid-kórház, amikor arra 
már ebben a formában nem lesz szükség. Ebben az 
intézményben jelenleg 300 pácienst kezelnek.

A hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában (már-
cius 6-7) 26 ember halt meg a koronavírus-fertőzés szö-
vődményei következtében Szerbiában, áll a covid19.rs 
holnapon. Ugyanekkor 13 632 személyt teszteltek, és 
2231 minta mutatott pozitív eredményt. Jelenleg 83 be-
teg szorul lélegeztetőre. Összesen 1797 embert ápolnak 
kórházban. A vírus megjelenése óta Szerbiában 8 847 
698 tesztelést végeztek, és 1 927 849 esetben mutatták 
ki a koronavírus jelenlétét. A járvány kezdete óta össze-
sen 15 463 halálos áldozatot követelt a koronavírus. A 
halálozási arány 0,80 százalék. (Vajma)
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köszönjük a gratulációt 
és a jókívánságokat

A Temerini Újság 1400. lapszáma megjelenése alkalmából varga 
zoltán az alábbi bejegyzést posztolta a Facebookon:

„Dujmovics György, a Magyar Szó külpolitikai rovatának volt mun-
katársa és szerkesztője 1995-ben vállalkozás formájában újraalapította 
és újraindította a Temerini Újságot, amely azóta folyamatosan, hetente 
megjelenik. Gratulálok, további sok sikert és kitartást kívánok. A holnapi 
számból figyelmükbe ajánlanám Ádám Csilla beszélgetését Pásztor Ró-
berttel, a képviselő-testület elnökével” – írta Varga Zoltán, a fotós.

A bejegyzéshez lapzártáig az alábbiak szóltak hozzá gratulálva a 
szerkesztőség munkájához. A hozzászólók, illetve üzeneteik a követke-
zők voltak: • Nagy Magdolna: Hajrá! • Franciska Be: Köszönjük neki! 
• Varga József: Szívből gratulálunk a Dujmovics családnak! Köszönet 
és hála! Sikeres és eredményes további munkát! • Sétáló Erzsébet: Gra-
tulálok! • Kurilla Mátyás és Gizella: Gratula! • Faragó Edit • Rencsár 
Irénke: Gratulálok! • Molnár Rozika: Gratulálok • Jančić Ex Sós Erzsé-
bet: Gratulálok és további sok sikert! • Forse Uracs Franciska • Csikós 
Franciska • Balázs Kornélia • Faragó Tünde: Gratulálunk és további 
sok sikert és kitartást kívánunk ehhez a nemes feladathoz • Ikotin Va-
léria: Gratulálunk és további sok sikert kivánunk a Kedves Dujmovics 
családnak • Velekei Zoltánné • Verebélyi Aranka: Gratulálok és további 
sikeres munkát kívánok! • Horváth Zsuzsanna: Gratulálok! • Lóc Magdi: 
Gratulálok • Hegedűs Sarolta • Faragó Erzsebet.

nagyon szépen köszönjük a gratulációkat és a jókívánsá-
gokat azokét is, akiké esetleg később érkezett!

d

Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége keretében működő falugaz-
dász és a Temerini Kertbarátkör együttműködésével előadást szervezünk 
a mezőgazdasági termelők részére március 10-én ma (csütörtök) este 
18 órai kezdettel a Kertészlakban.

Előadó gilvázi istván, témája a regeneratív mezőgazdaság és kör-
nyezetvédelem. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

*
A jánoshalmi Gazdakör meghívását elfogadva egyesületünk néhány 

tagja az elmúlt hétvégén Jánoshalmára  utazott, ahol részt vettünk a Nő-
napi bálon amelynek a mottója a Nő és a bor volt. Nagy érdeklődést fel-
keltő rendezvényen nevezték ki Takács Tamást az év Borkirályának, aki a 
temerini XXIV. Vince-napi Nemzetközi Borfesztiválon több aranyérmet is 
kiérdemelt. Bőséges vacsora, jó zene, tánc és tombola sem maradhatott 
el, a jelenlévő hölgyek pedig egy-egy szál virággal térhettek haza.

k. R.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AUTONÓM TAR-
TOMÁNY, TEMERIN KÖZSÉG, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL

Szám: 013-hiv./2022, TEMERIN, 2022.II.17. 
Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. sza-

kasz 1. bekezdése, 15. és 21. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
104/09. és 99/11. szám), valamint A népképviselők megválasztá-
sáról szóló törvény 6. szakasza (SZK Hivataos Közlönye, 14/2022. 
szám) alapján a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal

KÖZSZEMLÉRE TESZI
AZ EGYSÉGES VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK TEMERIN 

KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ RÉSZÉT
Az egységes választói névjegyzék Temerin község területére 

vonatkozó része a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal szék-
helyén, az Újvidéki utca 326. szám alatt van közszemlére téve.

Az egységes választói névjegyzék fent említett részét a pol-
gárok a saját személyi számuknak a számítógépes rendszerbe 
történő beírásával tekinthetik meg, és ellenőrizhetik le a választói 
névjegyzékbe való bejegyzést, ezenkívül lehetőség nyílik bejegyzés 
kérelmezésére, az onnan való törlésre, valamint bizonyos adatok 
módosítására, kiigazítására vagy kiegészítésére.

Az egységes választói névjegyzék fent említett részében az 
ide vonatkozó módosításokat a Temerin község területén lak-
hellyel rendelkező polgárok a Községi Közigazgatási Hivatalban 
munkanapokon reggel 7 és 15 óra között, legkésőbb a választói 
névjegyzék lezárásáig kérvényezhetik. 

A választói névjegyzék lezárására 2022. március 18-án ke-
rül sor.

A választói névjegyzékbe azon adat bejegyzése, mely szerint 
a választópolgár a szerbiai tartózkodási helyén fog szavazni, leg-
később 2022. március 12-éig kérelmezhető.

A választói névjegyzékbe azon adat bejegyzése, mely szerint 
a választópolgár külföldön fog szavazni, legkésőbb 2022. március 
12-éig kérelmezhető.

A választói névjegyzékbe való betekintéskor a választói név-
jegyzék naprakész vezetésével megbízott személy és a választási 
lista benyújtója által felhatalmazott személy köteles a személyes 
adatok védelmét szabályozó törvénynek megfelelően eljárni.

Az egységes választói névjegyzékbe az Államigazgatási és 
Helyi Önkormányzati Minisztérium www.mduls.gov.rs/registri 
jedinstveni-birački-spisak hivatalos honlapján elektronikus úton 
is betekinthetnek. 

Marija Zec Pajfer
osztályvezető

Március 8-a, a nemzetközi nőnap alkalmából kirakodóvásárt 
szerveztek, amelyen kistermelők és kézművesek kínálhatták 
portékájukat. A képen látható lufik fényképezkedésre adtak le-
hetőséget – kicsiknek és nagyoknak. V. Z. felvétele

Március 8

szakmai előadás
A Kertbarátkör hírei

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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Savanović
Vásároljon virágot teraszára, 
erkélyére, kiskertjébe!
A Savanović kertészetben már a tavaszi 
program várja.  A kínálatban muskátli, petúnia, 
begónia stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

gyűjtés menekülteknek
A VMSZ községi szervezete gyűjtést szervez a kárpátaljai menekül-

tek számára március 7–11-ig. Az adományokat 18–20 óra között lehet 
átadni a Kertbarátkör székházában, a kastélyparkban. Célszerű konzer-
veket, tartós élelmiszert, édességet, tisztálkodási szereket, vitaminokat 
és pelenkákat adományozni.

Fontos, hogy ne adományozzunk: ivóvizet, gyümölcsöt, ruhákat, és 
takarókat. Ezek megnehezítik a szállítást illetve a gyümölcs megromolhat 
mire a rendeltetési helyére ér.

A pénzbeli felajánlásokat a Caritas Szabadka erre a célra elkülönített 
bankszámlájára utalhatják: 310-174229-65. A Magyarországon élő 
vajdaságiak figyelmébe ajánljuk a 1357 adományvonalat, illetve a Katoli-
kus Karitász központi bankszámláját „Ukrajnai háború” megnevezéssel: 
Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008.

Fogjunk össze, mutassuk meg a közösség erejét! 
Az összegyűjtött adományokat a Katolikus Karitász osztja szét a me-

nekültek ellátására Magyarország és Ukrajna területén.

nagy öröm a kiskert – 2022
A Kertészkedők Egyesülete ezúton meghirdeti 11. vetélkedőjét. En-

nek értelmében a kiskertművelők jelentkezhetnek a vasútállomásnál 
levő Alba Agrar gazdaboltban, ahol vetőmagban válogathatnak 200 dinár 
értékben – díjmentesen.

M. P.

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

ki kaPhat olCsóBB áRaMot és gázt?
Olcsóbban kaphatnak gázt és villanyáramot azok a szerbiai lakosok, 

akik keveset keresnek. A lehetőségről azonban kevesen tudnak, ezért nem 
adják át kérvényüket. Árcsökkentést a szociális segélyre és a családi pót-
lékra jogosultak kapnak. Emellett azok is kérelmezhetik, akiknek alacsony 
a bevételük.

A határértékeket csökkentik, márciustól a következők érvényesek: egy-
személyes háztartás esetében 15.690 dinár, két- és háromfős család eseté-
ben 22.845 dinár, négy-öt fő esetében 29.994 dinár, hat, vagy annál több 
személy esetében pedig 37.719 dinár havonta. Akik ezekbe a kategóriákba 
tartoznak, kérhetnek árcsökkentést.

A kedvezmény a háztartás tagjainak számától függően 120, 160, 200, 
illetve 250 kilowattóra áram. A gázból pedig – fűtési szezon idején – 35, 
45, 60, illetve 75 köbmétert hagynak jóvá a rászorulóknak. Fontos feltétel 
egyébként az is, hogy az igénylőnek ne legyen korábbról fennmaradt tartozá-
sa. A villanygazdaság tájékoztatása szerint az érintetteknek az önkormányzat 
szociális ügyekkel megbízott osztályánál kell kérelmezniük a kedvezménye-
zett energetikai státusba való besorolást.(Pannon rtv)

Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap ünnepélyes keretek között a nagymisén megkeresz-
telték Anettet, Pásztor Edvin és Pece Éva leányát
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További facsemeték a parkban

A szerb sajtó írja, hogy ismeretlen tettesek Belgrádban és az ország 
más városaiban hamis felszólítólevelet küldenek „meg nem fizetett” par-
kolójegyek megfizettetése végett. A hamis felszólításokat, amelyek szerint 
a címzett parkolási díjjal tarozik, a régi, 2013 óta nem használt „Infor-
matika” logóval ellátott borítékban küldik a címzetteknek. 

A belgrádi parkolásüzemeltető vállalat közölte, a félrevezető és ha-
mis felszólítólevél arról ismerhető fel, hogy feladója vagy egy belgrádi 
ügyvédi iroda, vagy egy újvidéki programszervező iroda, valamint hogy 
az Informatika nevű belgrádi kommunális vállalat régi logójával ellátott 
borítékban postázták.

A napokban további facsemeték kerültek földbe a kastélykertben

vigyázat, hamis!
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Az orosz-ukrán konfliktus hatására szinte egy hét alatt felbo-
rult a világ gabonapiaca, az árak történelmi csúcson vannak, kü-
lönösen a kukorica esetében  tapasztalható ez a rohamos áremel-
kedés. TÓTH László agronómust kérdeztük a téma kapcsán.

– Mint ismeretes, a mostani helyzetet az orosz-ukrán válság 
váltotta ki. Leállt a Fekete-tengeren az áruszállítás és a közle-
kedés. Azt is tudjuk, hogy Ukrajna a világ negyedik legnagyobb 
gabona exportőre. Onnan most nem érkezik semmi, a világpiaci 
árak pedig emelkednek. A kukorica öt nap alatt négy dinárral drá-
gult. Ez láncreakciót idéz elő, így ezzel párhuzamosan más árak 
is felkúsznak, emelkedik a műtrágya és az üzemanyag ára, de az 
élelmiszeré is. Ilyen körülmények között gazdálkodást tervezni 
és bármit is előre tudni nem lehet. Mint ahogyan azt sem, hogy 
meddig tart mindez, hiszen ezek az árak nem reálisak.

• Eladni a termést vagy még várni? A gazda szempontjából 
mi lehet az előnyösebb?

–  Egyesek már most eladják a kukoricát, mások még várnak. 
Van, aki már az ősszel eladta. Tudni kell, hogy tavaly ősszel a 
kukorica ára 28,29 dinárra emelkedett, és az nagyon jó árnak 
tűnt a két évvel ezelőtti 17,18 dinárhoz képest. Aki viszont nem 
volt kénytelen eladni, mert volt pénze az újratermelési anya-
gokra, a befektetésre, az várt. Most némelyek eladták, mások 
kivárnak. Nem tudni, hogy ki jár jól és ki nem. Aki most kifogja 
ezt a magas árat, az biztosan jobban jár. Egyszer majd minden 
bizonnyal eléri a legmagasabb árat és aztán elkezd csökkenni. 
Ezt pontosan előrevetíteni nem lehet. Noha az áremelkedés más 
gabonákra is jellemző, a kukorica esetében a legrohamosabb. 
Ennek következtében minden ár megemelkedik, viszont miután 
a gabona ára ismét lemegy, a többi ár már nem valószínű, hogy 
visszaesik.

• A földművesek helyzete évről-évre egyre kilátástalanabb. 
Meddig tartható fenn ez az állapot?

– Mezőgazdasági termelőink eddig még mindig bevetették 
földjeiket. Még 1999-ben, a bombázások idején is. A földműve-
sek akkor is dolgoztak, amikor a gazdaság már nem, parlagon 
hagyott föld nem volt. Foggal, körömmel, de mindig igyekeznek, 
és eddig mindig földbe is került a vetőmag. Nagyon nagy kiesést 
jelentene, ha nem így lenne. Egy évet kellene várniuk, hogy a 
kiesést pótolni tudják.

• A gazdák szempontjából most mi lenne a legideálisabb 
körülmény?

– Egy reális ár a többi árhoz képest. Az őszi ár tűrhető volt, 
mindenki meg volt elégedve a 27, 28, 29 dinárral. Arányba kel-
lene hozni az árakat. Az elmúlt időszakban a műtrágya drágult a 
leginkább, az egy évvel ezelőttihez viszonyítva fajtától függően 
2-3 szorosára nőtt az ára, a vetőmag 10 százalékkal drágább, a 
vegyszerek 10-15 százalékkal.

ácsi

Mezőgazdasági helyzetkép

eladni vagy várni?
A felborult nemzetközi gabonapiac kapcsán

tavaszi veteményezés
a fagyok elmúltával lehetőségünk nyílik arra, hogy meg-

kezdjük az első munkálatokat kiskertünkben. kulcsfontosságú 
azonban, hogy a veteményesünket már az ősszel elmunkáljuk, 
ugyanis anélkül nem kapunk megfelelő magágyat a korán vet-
hető növényeknek. ezzel kapcsolatban kérdeztük veReBélyi 
Csabát, aki zöldségnövény-kertészettel foglalkozik.

• hogyan készíthetjük elő kiskertünket a tavaszi vetemé-
nyezéshez? 

– Az első lépés a talaj forgatása, ami magába foglalja az ásást vagy a 
szántást. Ezt követheti a símítás vagy a frézerelés, amit már akkor végzünk, 
amikor a talaj kellően átfagyott, illetve száraz annyira, hogy a részecskék 
ideális nagyságúra tudjanak szétmállni. 

• Mennyire lenne fontos a talaj trágyázása?
– Mivel a termelés során folyamatosan elveszünk a talajtól, ezért 

pótolni is kell a tápanyag-készletet. A szerves trágya pótlási ideje a 
talajforgatással egyidőben a legcélszerűbb, míg a műtrágya szinte 
minden időszakban alkalmazható. Jó kiskert humusztartalom nélkül 
nem létezik, amit kizárólag csak szerves trágyával tudunk pótolni. 
Ugyanakkor a műtrágyákat céltudatosan a növények igényei szerint 
tudjuk kijuttatni.

• Mi szükséges a magvak csírázásához?
– A nedvesség és a hőmérséklet mellett nagyon fontos a magágy, 

illetve a talaj állaga, amelynek kellően tömörnek kell lennie. Ugyan-
akkor biztosítani kell a fiatal gyökérzet szabad útját.

• Mely zöldségnövények ültethetőek kora tavasszal sza-
bad földbe?

– Mindenképpen a hidegtűrő növények ültethetőek, mégpedig 
a borsó, retekfélék, saláta, spenót, valamint a dughagyma is földbe 
kerülhet. Amennyiben a tél csapadékmentes, veteményezés után pó-
tolni kell a nedvességet, ha a talaj nem tudja biztosítani a csírázáshoz 
való feltételeket. 

• Mikor a legcélszerűbb palántálni?
– Március végén, illetve április elején palántáról nevelt káposzta-

féléket kell ültetni. Emellett paradicsomot, paprikát, uborkát, tököt, 
fűszernövényeket célszerű lenne a teljes fagyveszély elmúltával palán-
tálni, ami kitolódhat akár júniusra is.

• Mikor a legkelendőbbek a palánták kertészetükben?
– A többéves tapasztalat azt mutatja, hogy május 1-e után nagy 

mennyiségű palánta kerül a vevőkhöz. Akik hobbiszinten fóliasátraz-
nak, azok már március végén ültetnek, ha az időjárás megengedi. Leg-
többen azonban április közepe táján palántálnak. Fontos tudni, hogy 
a meleg napszakok még nem elegendők ahhoz, hogy a fiatal növény 
megeredjen, a talaj hőmérséklete is kulcsfontosságú. 

• a palántáknak nem csak vízre van szüksége.
– Így van, a jó begyökeresedéshez nélkülözhetetlen például a 

foszforalapú műtrágya, amennyiben a talaj ezt nem tartalmazza kellő 
mennyiségben. Néha hiába vannak meg ezek az elemek a gyökér körül, 
a még nem felmelegedett talaj gátolja ezeknek a felvételét.

• Mikorra várhatóak az első termések?
– Ez relatív dolog. A folytonnövő fajták valamivel később hoznak 

termést, mint a determináltak. Emellett a termés koraiságra kihat 
az időjárás, valamint a mikro- és makroelemek is. Átlagosan példá-
ul a paradicsomnál az első zöld bogyó bekötése után negyven nap 
kell a termésérésig. Természetesen ez korábban is megtörténhet, de 
kényszerérhet is valaminek a hiánya folytán.

v. b. m.

Jobb oldali képünkhöz: Sajtójelentések szerint megnövekedett 
a búzaliszt iránti kereslet, a malmok teljes kapacitással üze-
melnek, hogy eleget tegyenek a megnövekedett igényeknek. 
A felvétel a helyi Union malom előtt készült. 

V. Z.

Nincs gond az üzemanyag-ellátással, szándékos pánikkeltésről volt szó, 
közölte a kormány, miután egy héttel ezelőtt, csütörtök este a közösségi 
oldalakon olyan hírek jelentek meg, hogy egyes töltőállomások korlátoz-
zák a megvásárolható üzemanyag mennyiségét. Újvidéken, Belgrádban és 
Kragujevacon is sorok alakultak ki a benzinkutaknál. (VRTV)

nincs üzemanyaghiány
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Friss tej automatából
A Barna-farmon 1700 liter tejet termelnek naponta

a település szélén található Barna szarvasmarha farmon naponta több mint más-
félezer liter tejet állítanak elő. a családi gazdaságként működő farm sikeres üzemel-
tetése gondosan összehangolt munkát, és sok erőfeszítést igényel. ifj. BaRna Mihály 
lapunknak elmondta, hogy a fáradtságos munka önmagában nem elegendő ahhoz, 
hogy a gazdaság jövedelmező legyen. az újítások és a fogyasztói kör igényének szem 
előtt tartása a gazdaságok esetében is hasznos. Figyelembe véve a tényt, hogy a friss 
házi tej egyre inkább veszít népszerűségéből, és mind nehezebben hozzáférhető a 
vásárlók számára, elhatározták, hogy egy tejadagoló automatát helyeznek el temerin 
szűkebb központjában. a „vastehénből” a nap bármely szakaszában vitaminokban, 
ásványi anyagokban gazdag, frissen fejt házi tejet csapolhatnak maguknak a vevők. 
Mihály lapunknak beszámolt az országunkban egyedülállónak számító tejautomata 
ötletéről, de a tejgazdaság jelenlegi helyzetéről is. 

– Jelenleg százhatvan szarvasmarha van a 
farmunkon a fejőstehenekkel és a borjakkal 
együtt. Pillanatnyilag 64 tehenet fejünk. Megkö-
zelítőleg ezerhétszáz liter tejet termelünk napon-
ta. Véleményem szerint a tejgazdálkodás jelenleg 
igen elkeserítő helyzetben van az országban. A 
tej literenkénti előállítási ára 56 dinárt tesz ki. 
Ezzel szemben a felvásárló tejgyár 42 dinárt fizet 
érte. Ehhez az összeghez még hozzáadódik az 
állam által jóváhagyott 10 dináros literenkénti 
támogatás, ami negyedévente kerül kifizetésre. 
Nem nehéz kiszámolni, hogy még így is négy 
dináros veszteségünk van, amit más úton igyek-
szünk pótolni – ecsetelte, majd hozzátette: 

– A gazdák folyamatosan keresik a lehető-
ségeket, és ez a mi esetünkben sincs másként. 
Jómagam is azon gondolkodtam, hogy hogyan 
tudnánk magasabb áron értékesíteni az előállí-
tott tejet. Felmerült a tejfeldolgozó üzem ötlete, 
de ezt hamar elvetettük. Egy tejfeldolgozó üzem 
létrehozására nem rendelkezünk megfelelő ka-
pacitással. Más lehetőségeket kerestünk. Mint 
ismeretes, családi gazdaságként működünk, és 
az elvégzendő munka már így is nagymérték-
ben lefoglalja a családtagokat. Egy ilyen üzem 
működtetése pedig további feladatokkal járna, 
ami felülmúlná a fizikai képességeinket. Úgy 
gondolom, hogy léteznek olyan lehetőségek, 
amelyek bár környékünkön még ismeretlenek, 
mégis hasznosak lehetnek mind a fogyasztók, 
mind a termelők részére. Napjainkban a házi tej 

csak nehezen hozzáférhető a vásárlók számára. 
Kistermelőkből egyre kevesebb van, és kevesen 
vannak olyanok is a fogyasztók körében, akik 
szívesen mennek házhoz friss tejért. Kerestem a 
lehetőségeket, hogy miként tehetnénk gyorsan 
és állandó jelleggel elérhetővé a friss házi tejet. 
A megoldást a tejadagoló automatában láttam, 
amely a külföldi országokban igen népszerű-
nek bizonyult. 

• Mivel jár egy ilyen berendezés be-
szerzése és üze-
meltetése?

– Az ötlet évek-
kel ezelőtt megfogal-
mazódott bennem, 
de tavaly júniusban 
egy törökországi ki-
állításon rátaláltam 
egy, az elvárásaink-
nak megfelelő auto-
matára. Az eladóval 
egyeztettük a részle-
teket, majd néhány 
hónap múltán újra 
megtekintettem az 
akkor már szinte 
teljesen kész gépet, 
amit decemberben le 
is szállítottak. Mivel 
élelmiszer eladásról van szó, természetesen be 
kellett szereznünk a megfelelő engedélyeket. A 

berendezésnek feltét-
lenül meg kell felelnie 
az európai uniós szab-
ványoknak is. Öröm-
mel mondhatom, hogy 
a folyamatnak lassan a 
végéhez érkezünk, és 
még ebben a hónap-
ban üzembe helyez-
zük Temerin, illetve 
Vajdaság első tejkimé-
rő automatáját. Fris-
sen fejt házi tejjel na-
ponta megtöltjük az 
automata háromszáz 
literes tartályát. A nem 

átdolgozott és nem higított tejet a gép négy fo-
kos hőmérsékletre hűti, és így a nap bármely 
szakában friss tejjel szolgálja ki a vásárlókat. A 
vevőnek mindössze az a teendő marad hátra, 
hogy az automatából kiengedje magának a kí-
vánt mennyiségű tejet. 

• Miben fog különbözni az automatá-
ból vásárolt tej a boltitól?

– Mint említettem a szerkezet házi tej ada-
golására szolgál, amilyen a boltokban nem kap-
ható. Mi 4 százalékos zsírtartalommal adjuk át 
a gyárnak a tejet, a boltok polcain viszont 3,2 
százalékos zsírtartalmút lehet vásárolni. Ennek 
az egyszerű oka az, hogy a gyár feldolgozza a fel-
vásárolt tejet, és különböző termékeket állít elő 
belőle, amelyeket aztán külön-külön értékesít. 
Bolti eladásra fölözött tej kerül, ami nem is mel-
lékesen, már sokat veszített a minőségéből. 

• temerinben hol helyezik el az au-
tomatát?

– Törekedtünk, hogy minél hozzáférhe-
tőbb helyszínt találjunk neki. A választás a Pe-
tőfi Sándor utcában működő Zorić-pékség és 
a magángyógyszertár közötti területre esett. Ez 
Temerin egyik legforgalmasabb pontja a legszű-
kebb központban, ahol bárki számára elérhető 
lesz a készülék. 

• Mit kell tudni a készülék működé-
séről és a kimért tej áráról?

– A tejkimérő automata hasonlóképpen 
működik, mint a többi automata készülék. 
A vevő meghatározza a vásárolni kívánt tej 
mennyiségét, a gép beolvassa a behelyezett 
pénz összegét, kiadja a visszajárót, majd ki-
tölti a kívánt mennyiségű tejet. Az automata 
10, 20, 50, 100 és 200 dináros papírpénzt, 
valamint 5, 10 és 20 dináros fémpénzt fo-
gad el. Egy liter friss házi tej az automatában 
nyolcvan dinárba fog kerülni. Bízunk benne, 
hogy ily módon hozzájárulunk a házi tej nép-
szerűsítéséhez is, és azon polgárok igényeit 
is kielégítjük, akik számára eddig csak ne-
hezen hozzáférhető volt a házi tej – mondta 
ifj. Barna Mihály.

„A vastehén” – a hamarosan üzembe állítandó, tejkiosztó automata

Temerini búzaliszt

tóth dianna
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textilfesztiváli díjazottak
A Békéscsabán március 

4. és 6. között megrendezett 
XVIII. Kárpát-medencei Népi 
Textilfesztiválon a Vajdasági 
Viseletvarró Csoport I. helye-
zést szerzett. A csoport a Vaj-
dasági Hagyományok Házán 
belül működik. Munkájuk 
a bácskertesi (Kupuszina) 
viselethez kötődött, illetve a 
kupuszinai kötény mintáját 
gépi hímzéssel, nyargalá-
sos módszerrel készítették 
el. Úgy tervezték meg eze-
ket a díszítő elemeket, hogy 
a ma hordható ruhák dísze 
lehessen. 

Az egyéni munkákban a 
temerini Kovács Erzsébet 3. helyezést ért el. Régi temerini fényképről 
készítette el az ünnepi temerini hamiskötényes viselet rekonstrukcióját. 
Mint lapunknak elmondta, a bíráló bizottság etnológusa, V. Szatmári Ibolya 
nagyra értékelte ezt a szinte feledésbe merült viselet újraalkotását.

a „feneketlen” tó tisztítása
Annak kapcsán közöljük ismét Celler Imre építész cikkét (megjelent 

a T.Ú. 367. számában, 2002. április 4.), hogy szó van a parkban levő tó 
esetleges újbóli iszaptalanításáról.

Temerini vagyok, régen nem itt élek, de emlékeim ma is ide köt-
nek. Ha haza akarok menni, akkor mindig Temerinbe megyek. Egyik 
hazalátogatásom alkalmával, még a hetvenes években történt a kas-
tély kertjének és a tónak a tisztítása. Édesapám, néhai Celler Imre ko-
vács hívta fel rá a figyelmem, amikor viccesen azt mondta, tisztítják 
a feneketlen tavat a kastélykertben. El is mentem a jó öreg Yashica 
fényképezőgépemmel, amely sokfelé volt útitársam számos európai 
ország építkezésénél.

Hogy mindez melyik évben történt, azt pontosabban azok tudják, 
akik ott dolgoztak, meg azt is, hogy van-e, volt-e feneke a tónak. Tény, 
hogy az itt közreadott képen a kisebbik buldózer mintha hívná a na-
gyobbik testvérét, gyere, ments ki a – feneketlen – iszapból.

S ha már előkerítettem és közzéteszem e felvételeket, hadd eleve-
nítsek fel néhány, a kastély kertjéhez fűződő emlékfoszlányt. Tudom, 
mások is megtették már előttem, de a park számos temerini nemzedék 
számára kifogyhatatlan tárháza az emlékeknek.

Nos, mezítlábas gyermekkoromban három csősz-kertész őrizte a 
parkkertet a kastély körül. A parkban termett füge azért volt édesebb, 
mert abból csak csalafinta trükkök és huncutság árán lehetett csen-
ni néhány szemet. Egy alkalommal – fügecsenés közben – az egyik 
gyerkőc feje beleszorult a sánc végét lezáró lándzsás rácskerítésbe. 
A kertész annak rendje-módja szerint foglyul ejtette, „őrizetbe vette”, 
mert vagy két-három órára bezárta a kastély konyhája melletti szo-
bába. Floki pajtásunkat átadta a rendőrségnek, s a fenyítést bizony 
nem mástól, mint a saját édesanyjától kapta mindjárt, hazafelé menet. 
Kemény vászoningével verte a gatyás Flokit a mamája, nekünk, pajtá-
sainak a legnagyobb sajnálatára. Nem csak magyar narancs, temerini 
magyar friss füge is létezik, igaz ennek is van – ára.

Édesapám, a kovácsmester ezektől a kertészektől kapta a somfa-
bokor ágait a kalapácsnyélnek. A kovácskalapácsok egyi-
kének a nyelét ma is őrzöm. 

Maga a kastély épülete 1944–45 után hadikórház lett, 
rengeteg amputált lábú katonával a sídi harcok idejéből. 
Utána fogyatékosok intézete kapott helyet benne.

Bármiképpen volt is, tény, hogy gyermekkoromban, 
sőt ínségesebb időkben és utána is, például az 1948-tól 
az 1960-as évekig terjedő időszakban, a kastélykert gon-
dozottabb, ápoltabb volt, mint ma, és a nagyközönség él-
vezhette minden szépségét. A vasárnap délutáni séták a 
kastélyparkban, a tó körül, a mellette levő dombocskán a 
fiatal pároknak és csoportoknak egyedülálló élményt és 
maradandó emléket jelentettek. 

Tudom, ma a séták máshol s másként zajlanak, de szerin-
tem a valódi értékek mit sem változtak, s még akkor sem lettek 
másmilyenek, ha egyesek nem akarnak tudomást venni erről. 
Tartsuk hát rendben a temerini parkot, hogy unokáink unokái 
is szép környezetben sétálhassanak. Megdöbbenéssel láttam 
a szemetet, a rengeteg papírt, nejloncafatokat a faágakon, mű-
anyag flakont és egyebet, ami a parkban éktelenkedik. Egyesek 
ezt már talán észre sem veszik?Kotrási munkálatok az 1970-es években

• Miről szólt a pályázat?
Hímzés, szövés, csipke, nemez és viselet szakterületekről olyan kor-

szerű és újszerű tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítését várták, amelyek 
családi (ballagás, elsőáldozás, diplomaosztó, esküvő stb.) és társadal-
mi ünnepeken viselt komplett öltözetek, illetve a hozzájuk kapcsolódó, 
textilből készült kiegészítők, díszítő elemek – ékszerek, gombok, övek, 
kitűzők, karkötők, fejfedők stb. –, továbbá lakástextilek, amelyek ünnepi 
díszbe öltöztetik a lakás helyiségeit, az ünnepi asztalt. vdj

Kovács Erzsébet harmadik helyezett

A Vajdasági Viseletvarró Csoport tagjai, akik első helyezést 
szereztek
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– Végtelenül szerette a szülőfaluját. Jó barát-
ja volt Stuchlik Lajos és dr. Fehér Mihály ügyvéd. 
Ez utóbbit én is nagyon szerettem. Emlékszem, 
amikor Újvidéken belgyógyászatból specializál-
tam, Temerinben laktam a Kővágóéknál. Hajdú 
doktorral jártunk be a klinikára továbbképzésre, 
és Fehér Misi bácsi mindig megvárt és hazakí-
sért bennünket. Jól ismertem az Öhl gyógyszerész 
családját is. Elhurcolták őket Járekra, a német 
lágerbe. Rózsikáéktól hallottam, hogy amikor 
vittek a szegény németeknek enni, egy plédet is 
magukkal vittek. Majd egy másik alkalommal a 
sógorom látta, hogy abba a takaróba csavarva vi-
szik ki a gyógyszerészt a közös sírba. Édesapám 
mesélte, hogy a járeki sváb legények Temerinbe 
jártak udvarolni, de ezt a temerini fiúk nem na-
gyon hagyták. Mindig megvolt az ellentét a járeki 
sváb és a temerini magyar legények között, me-
sélte nevetve az asszony, aki 1941 és 1944 között 
sokat járt Temerinbe. – Rózsikáék házának egyik 
fele raktár volt. Azt kiürítették, és ott rendezkedett 
be a katonaság. Egy altiszt ott is lakott, ő őrizte a 
fegyvereket.

Jerne néni még ma is őrzi emlékezetében a 
temerinhez kötődő érdekes és vicces történeteket 
és embereket. Ez utóbbiak egyike Púp Pista és a 
Giga Ignác, akik a falu bolondjainak számítottak. 

Púp Pista állítólag azért kapta ezt a csúfnevet, mert 
az utcát járva folyton úgy tett, mintha puskája len-
ne. Pu-pu, ezt mondogatta mindig. Hogy Giga Igná-
cot miért így nevezték el, sohasem tudta meg. 

Elmesélte viszont azt, hogy a Szécsen grófok 
miként telepítették újjá Temerint, amikor a hábo-
rú és az évszázadok vihara alatt többször kihalt 
a lakosság.

– A Szécsen családnak rengeteg földje volt, 
hozzá ember, aki művelte volna viszont nemigen. 
Guszti sógoromtól hallottam, hogy állítólag a vi-
lágon mégegy helyen van ilyen értékes termőföld 
tudományosan kimutatva, mint amilyen a temerini. 
Ez valahol Dél-Amerikában van. Minden évben 
gyönyörű volt a termés, hatalmasra nőttek a ku-
koricacsövek. 

Embereket válogattak ki, lovakat adtak ne-
kik, akik vitték a kukoricát a Duna-Tisza közire 
a jobbágyokhoz. Azt mondták nekik: „Emberek, 
nézzétek, ilyen termés van lent, a Bácskában, 
gyertek oda szabad parasztnak!” Így jöttek So-
mogyból és több helyről is. Földet, telket kaptak 
használatra, így jött létre a nagyutca. Tíz ház után 
volt egy kerítés, ezek voltak a tizedek – mesélte 
beszélgetőtársunk olyan lelkesen, hogy a kétórás 
ottlétünk végére már szinte el is felejtettem, hogy 
ő nem is temerini.

gusztika Pestre megy
Beszélgetésünk során egy a nagyapjához 

fűződő kedves kis történet is eszébe jutott.
–  A család férfi tagjai szekérrel felmen-

tek Budapestre, a millenniumi ünnepségre. 
Nagyapám, a kis Gusztika is menni akart 
minden áron. Új, fényes csizmát kapott, fel-
vette és – bőgött. Varga Somogyi nagybátyja 
azt mondta neki:

– Ne sírjál, Gusztikám, te meg én is el-
megyünk Budapestre. A többiek elvonultak, 
ő meg kézen fogta Gusztikát, felültette a ko-
csijára, és Temerinből elindultak Zenta irá-
nyába. A Nagybarához érve így szólt a nagy-
bácsi: – Látod, Gusztikám, ez itt a Duna! 
Majd Nádalja irányába érve, annak temp-
lomtornyára mutatott, és így folytatta: – Ott 
meg Budapest! És most már láttuk, fordul-
junk vissza, mehetünk haza.

A kis Guszti meg boldog volt, hogy ő is 
láthatta Budapestet.

végtelenül ragaszkodott szülőfalujához
Beszélgetés Vígh Verebes Jernével, a neves orvos 91 éves lányával (2.)

Vígh Ágoston dr., kórházi igazga-
tó-főorvos. Szül: Temerin, 1894. június 
10. r. k. Apja: V. Ágoston, földbirtokos, 
anyja: Somogyi Varga Verona. Egyete-
mi tanulmányait Budapesten végezte 
és orvosi diplomáját 1919-ben nyerte el. 
Belgyógyászszakorvosi oklevelet 1923-
ban Budapesten szerzett. 1914–18-ig ka-
tonai kórházi szolgálatot teljesített. Or-
vosi gyakorlatát 1919-ben Budapesten 
a II. sz. belgyógyászati klinikán kezdte, 
ahol hamarosan tanársegéddé nevezték 

ki. 1927-ben Párizsban tartózkodott, ahol 
orvosi tanulmányokat folytatott. 1927 
végén Zentára költözött, ahol mint szak-
orvos működött. 1941. május 1-én a 
zentai közkórház főorvosává nevezték 
ki. A délvidéki orvosi kar kitűnően kép-
zett, ismertnevű tagja. Gyakorlati orvosi 
működésén kívül orvostudományi kérdé-
sekkel is foglalkozik. Számos szakorvo-
si, belgyógyászati értekezése jelent meg. 
Különösen értékesek a vérvizsgálati el-
járásokról és a Wassermann-reakció tö-
kéletesítéséről írt értekezései. A D. M. K. 

SZ. közp. választm. tagja, az Egészség-
védelmi Szövetség Bácsbodrogmegyei 
csoportjának, a Délvidéki Orvosszövet-
ség társelnöke, a szegedi Orvosi Kama-
ra választmányi tagja, Zenta város kép-
viselőtestülete és Bácsbodrog megye 
törvényhatósági bizottságának tagja. A 
Magyar Élet Pártja társelnöke. Hazafias 
közéleti tevékenységének elismeréséül 
a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki. 
Tartalékos krp. őrmester. Beszél: néme-
tül, szerbül és franciául is. 

Keresztény Magyar Közéleti Almanach IV. 
köt, Budapest, 1944, 

Hortobágyi Jenő szerk.

– Édesapám 1975-ben autóbalesetben 
hunyt el. Mindenszentek napján éppen 
Temerinbe ment volna rendbetenni a síro-
kat, amikor bekövetkezett a szerencsétlen-
ség. Az ő kívánságára Zentán temették el, 
de sok Temerini megkérdezte tőlünk, miért 
nem hozták haza, Temerinbe? Egy kicsit 
rosszul is érintett, mert hát ő valóban ott 
volt otthon, nyugtázta a 91 éves asszony, 
aki az utóbbi időben már egyre ritkábban 
jár erre, mifelénk, de minden Temerinhez 
fűződő emléke kedves maradt számára. A 
temerini emberekről pedig azt vallja, amit 
édesapja is: szorgalmasak és jól tudják, 
hogy mit akarnak elérni az életben.

ki volt vígh ágoston?

Minőségi birsalma 
pálinka eladó

063/717-49-20

ádáM Csilla

Dr. Vígh Verebes Jerne
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-23.)

A Cigány-bara déli részének tanyái

201. szvincsák györgy tanyája. – A nád-
fedeles tanyaépületet Szvincsák György és fele-
sége Pásztor Apollónia építették. A lakóépület 
mellett volt egy különálló szoba-konyhás épület 
is. Szvincsákék öt gyereket neveltek fel. Ilona, 
Katalin és Viktória férjhez ment, az idősebb fiú, 
Mihály az úgynevezett „öreg” tanyától északra, 
édesapja tanyájának közvetlen közelében épített 
magának szállást (202. sz. tanya.), a fiatalabb 
fiúgyereké, Andrásé (szül. 1913.) pedig öt hold 
földdel az öreg tanya lett. Ma a két Szvincsák 
tanya között vízlevezető árok húzódik. 

András feleségével, Szvincsákné Varga So-
mogyi Matilddal összesen 10,5 holdon gazdál-
kodott, melyből öt hold a tanyaudvart vette kö-
rül.

A tanyagazda és felesége, miután munkakép-
telenekké váltak, a Gyepsoron (Rákóczi Ferenc 
u.) házat vásároltak, a tanyát pedig lebontot-
ták. Nem volt további szálláslakó, mivel mindkét 
gyermekük fiatalon elhunyt.

Adatközlők: Wolpertné Szvincsák Ilona (Ma-
gyarország), sz. 1937.

Baloghné Faragó Ibolya, sz. 
1967.

202. szvincsák (szendrődi) 
Mihály, Majoros Mária, majd 
szabó imre tanyája. – A kétszo-
bás piros cserepes tanyát Szvincsák 
(Szendrődi) Mihály (szül. 1908.) épí-
tette az 1930-as évek végén édesapja 
tanyájától (201. sz. tanya) mintegy 
száz méterre. Mihály a szállás körüli 
öt hold földjét egy lóval dolgozta el, 
de nagyobb munkák alkalmával az 
„öreg” Szvicsák-tanyán élő András 
testvérével fogott össze, akinek szin-
tén egy lova volt. 

A családfő halála után a feleség, 
Dobosi Ilona vette át a gazdaság veze-
tését. Fiukat, Ferencet kiiskoláztatta, 

lányuk, Ilona, míg férjhez nem ment, édesany-
jának segített a ház körüli munkákban. Töb-
bek között ő hordta biciklivel a tejterméket az 
újvidéki piacra. 

A gyerekek felnőtté válását követően a szállás 
is megüresedett. Ilona férjhez ment, Ferenc pedig 
hivatalnokként a községházán dolgozott.

Szendrődiné huszonöt év özvegység után 
Bácskosuthfalvára költözött, a szállást pedig el-
adta.

„Eladó jó állapotban levő tanya 5 hold föld-
del, közel a kövesúthoz, Temerin. özv. Szendrődi 
Ilona.”  (Temerini Újság, 1969. augusztus 21.) 

Magyarországon élő lánya Wolpertné 
Szendrődi Ilona így em-
lékszik vissza a tanyán el-
töltött napokra: „Nagyon 
jó volt a szálláson. Szép 
rendezett tanya volt, kö-

zel a faluhoz. Még ma is fáj a szívem érte. Na-
gyon szerettem.” Szendrődiektől az ingatlant 
Majoros Mária vásárolta meg, aki miután mind-
két gyermeke fiatalon elhalálozott, a szállást két 
hold földdel eladta Szabó Imrének, azzal a fel-
tétellel, hogy haláláig a tanyán tartózkodhat. Az 
új tulajdonos a tanya körüli birtokán elsősorban 
konyhakertészkedik. A gondozott lakóépületet a 
család nem lakja, de naponta kijárnak. 

Adatközlők: Wolpertné Szvincsák Ilona 
(Magyarország), sz. 1937. Szabó Imre. sz. 
1969.

1943-ban Szvincsák István kezdeménye-
zésére a temerini Szvincsákok családnevüket 
Szendrődire magyarosították. A világháborút 
követően egyedül csak András vette fel újra a 
Szvincsák nevet.

203. Metzinger hans tanyája. – 
A Metzinger-tanya Szendrődi Mihály tanyájától 

mintegy 100 méterre, északra volt, ugyanabban 
a dűlőben. 

„A két világháború között apámék télen 
összejártak a Metzingerékkel bandázni. Mikor 
kicsi voltam, náluk laktam egészen addig, míg 
a mi tanyánk föl nem épült. Nagyon jó viszony-
ban voltak, igazi szomszédok. A háború után 
két fiukkal és három lányukkal itt hagyták 
mindenüket, a tanyát, a földet. A szállás egy 
darabig üresen állt, majd egy kolonista család 
kapta meg, akik hamarosan lebontották.”

Adatközlő: Wolpertné Szvincsák Ilona (Ma-
gyarország), sz. 1937.  

(Folytatjuk)
ádáM istván

Szvincsák Andrés a tanya udvarán, Auszt-
riába elszármazott temerini német baráttal

Szendrődi Mihály tanyája, az ajtóban Szendrődi Ilona

A három tárgyalt tanya helyszínrajza

A névmagyarosításról szóló cikkecske 
az akkori Temerini Újságban

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

szendrődiek, Metzingerék
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A Szent Rozália-plébániatemplomban találkozott vasárnap délután a 
temeriniekkel a koronavírus gyötrelmeit átélt politikus, hogy megossza 
barátaival, ismerőseivel félelmeit, azt, hogy mi adott neki reményt, vala-
mint, hogy milyen érzés a halál torkából visszatérni az életbe. 

A képviselőt, akit tavaly egy időben egy-
szerre öt géppel próbáltak életben tartani, el-
kísérte Temerinbe a családja,  aki mindvégig 
hitt a családapa gyógyulásában. Mint mondta, 
noha ez a történet személyes vonatkozású, de 
egyben az egész család kálváriája is, amely 
mindenkit megrázott, de végül még erőseb-
bé tette a kapcsolatot. Tavaly február 19-én 
lett lázas, 23-án 85-ös volt nála a szaturáció, 
másnap az intenzív osztályon viszont már 50 
alá csökkent a véroxigén szintje. Az ezt kö-
vető 80 napon át nem tudta, hogy mi zajlik 
körülötte. A kezeléséből semmire sem emlék-

szik, csak mások beszámolói nyomán tudja elmondani, mi történt vele. A 
szíve kétszer is megállt, a klinikai 
halál állapotába került, újra kellett 
éleszteni. A tüdejének légző felülete 
vészesen lecsökkent. 

A fordulópont május közepén, 
pünkösd idején következett be. Egy 
vizsgálati komplikáció miatt hala-
déktalanul le kellett kerülnie a mű-
tüdőről, amire a szervezete nagyon 
jól reagált, és ezután következett 
a csoda, tisztulni kezdett a tüdeje, 
ami jelenleg olyan egészséges, mint 
korábban. Napok alatt annyit javult, 
hogy az orvosok nem hittek a sze-
müknek. A politikus szerint a legfon-
tosabb az akaraterő. Sokat jelentett 
számára, hogy ott voltak mellette az 
orvosok, az ápolók és szerettei. A lel-
ke érezte ezt a támogatást, ami ren-
geteg erőt adott a számára. A halál 
torkából szabaduló Bányai Gábor 
történetét a plébánia YouTube ol-
dalán élőben közvetítették, a felvétel 
visszanézhető.

egyházközségi hírek
Minden nagyböjti pénteken 17.15-kor keresztúti ájtatosság, alatta gyónási 
alkalom, utána szentmise nagyböjti prédikációval. Idei előadássorozatunk 
címe: „a nagyböjt friss levegőjét belélegezve”. Ezzel a segítséggel 
próbálunk közösen elmélyülni a nagyböjtben. 
szombaton munkaakciót szervezünk 9-14 óra között a telepi 
emléktemplom kertjének rendbetételére, új bokrok és fák ültetésé-
re, hogy a 3 év múlva esedékes 25. évfordulóra már szép legyen. Hozzunk 
magunkkal munkaeszközt.
Az idén házasulandók figyelmébe ajánljuk, hogy szombaton 19 órakor 
folytatjuk a jegyes tanfolyamot.
vasárnap az egyházmegye egész területén gyűjtést tartunk a bajbaju-
tott ukrajnai emberekért. Adományainkat a Karitász fogja eljuttatni a 
menekülteknek.
A hirdetőtáblákon megtalálható a márciusi plébániai hittan beosztása. 
Plébániai hittanra pénteken, márc.11-én a 4. osztályosokat (iv. a osztály 
14 ó, iv. b 15 ó, iv. c 16 ó) és az 1. C osztályt telepen 15 órára, 
kedden, márc.15-én az 1. osztályosokat (i. a osztály 15 ó, i.b 16 ó) 
várjuk szeretettel. Mindenki hozza a misekartonját.

APRÓHIRDETÉSEK
• Motokultivátor (Pasquali), 60 literes talicska permetező, 9 méteres elevátor, 
disznóvágásra alkalmas nagy asztal, kukoricamorzsoló darálóval, disznóellető 
ketrec, akkumulátoros rokkantkocsi, beton vályúk, disznó önetetők (fém), disz-
nóölő pisztoly. Telefon: 846-130. 
• Tomos CTX, ATX Tori mopedet vennék. Telefon: 064/61-74-682.
• Fakivágás, akár veszélyes helyen is, láncfűrésszel, valamint fafelvágást válla-
lok. Telefon: 064/03-444-74.
• Festmények eladók. Telefon: 063/192-93-51.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, 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.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.

További apróhirdetések a 10. oldalon

111 nap a halál torkában
Bányai Gábor magyarországi országgyűlési képviselő 

a temeriniekkel is megosztotta történetét

Szabó Gabriella moderátor, Bányai Gábor és Szöllősi Tibor plébános 

ácsi

V.
 Z

. f
el

v.
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Miserend
11-én, pénteken, 17:15 ó.: Keresztúti ájtatosság; 18. ó. 
szentmise nagyböjti szentbeszéddel: Tisztítótűzben szenve-
dő lelkekért.
12-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Lukács Éva, Mészáros János, Lukács és Mészáros 
család elhunytjaiért; valamint: †László Erzsébet; valamint: 
†id. Morvai László, Morvai és Illés család elhunytjaiért.
13-án, Nagyböjt 2. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: Népért; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: †Kocsicska Erika; 10 órakor: 

APRÓHIRDETÉSEK
• Munkást keresek a szőlősbe. Telefon: 063/52-36-73.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 197-ben, bejegyzett, 
a telek nagysága 680 m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 060/33-
0-33-44.
• Lakás kiadó. Telefon: 062/809-19-52.
• Magszója eladó: Rubin, Hogár, Beluga, Galina, Pajevófka. 
Áruk: 10 000
 Din/100 kg. Telefon: 062/41-21-52.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.
• Hízó eladó (250 kg). Telefon: 3-857-902.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7. Telefon: 3848-200.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 204., telefon: 063/523-746.

További apróhirdetések a 9. oldalon

szarkaláb
A NAGYMAMÁT MI SZÜLÉNEK HíVTUK. Én, amikor hízelegni akar-

tam neki, mindig Szülikének becéztem. Drága Szülikém! Több, 
mint hatvan éve halott már, s én furcsamód újra látom, ahogy suhan ve-
lem a gépkocsi az országúton. Hónapok óta nem jutott eszembe, s most 
jön felém a búzatábla mellett, kissé előregörnyedve, botra támaszkodva, 
s le-lehajolva. Valamit szedeget.

– Álljunk meg! – kérem a gépkocsivezetőt, akivel riporton voltunk 
vidéken, s most hazafelé tartunk az alkonyatban. Kenyérszaga van a 
határnak, elmúlt Péter-Pál, maholnap megkezdődik az aratás. Pipacsok 
hajladoznak az út szélén, vérző piros szívekként, s a Szüle meg egyre 
közelebb ér. Látom is már, szarkalábat szedeget. De amikor jobban szem-
ügyre veszem, rájövök, hogy tévedtem. Istenem, hol járhat már a Szülike, 
aki fáradhatatlanul dolgozott reggeltől estig, gondozta a baromfit, fejte 
a teheneket, rendben tartotta a kertet, hordta a tüzelőt, főzött, mosott a 
nagytekenőben és olykor a gang lépcsőjére ülve panaszkodott, szag-
gató lábfájására. Duzzadt, püffedt volt a lába, eres és agyondolgozott, 
mert soha meg nem állt, nem kímélte magát, örökmozgóként sürgött a 
nagy parasztportán, ő dagasztotta hajnalonként a kenyeret is. Nem a 
Szüle volt az, aki most a búzaföldön közeledett, mégis neki köszönhe-
tem, hogy a Szülével ismét találkoztam. Eszembe jutott, hányszor kért, 
fussak le a rétre, s hozzak neki füveket a fájós lábát borogatni. Olykor 
piócákat rakott duzzadt ereire, hogy kiszívják a vérét, mert nálunk ked-
veltek voltak az ilyen módszerek. Esküdött a kankalinra és a szarkaláb-
ra. Az utóbbira talán azért, mert benne volt a nevében a láb, s ez csak jó 
gyógyszer lehet fájós lábra. Megfőzte, s a levében megáztatott ruhada-
rabbal mosogatta püffedt ereit.

Állok a térdig érő aranysárga búzatáblában, már csak tízlépés-
nyire van a szarkalábat szedegető néni, s azt kívánom, bárcsak ő 
lenne, a Szüle, akkor odafutnék, ölembe kapnám és elvinném ma-

gammal, mert csak most érzem, hogy mennyire hiányzik nekem. 
Hallom a hangját is: „Sanyikám, kisfiam, hozzál nekem szarkalábat meg 
kankalint. Úgy sajog a lábam, mintha kutyák marnák. Szaladj, kisfiam!” 
Arra is tisztán emlékszem, hogy akkor elfutottam, ki a rétre, neki a szé-
les mezőnek. A csordakútnál Bakos Andrissal találkoztam, s nyomban 
elfelejtettem a szarkalábat, rúgtuk a rongylabdát kifulladásig. Csak az 
este vetett haza. Amint benyitottam a kiskapun, nyomban észrevettem 
a Szülét, a gang lépcsőjén ült, felhúzta a szoknyáját és lábait egy lavór 
vízben áztatta. Arca fájdalmas volt, de senki nem törődött az ő fájdal-
mával. Akkor jutott eszembe a szarkaláb, amit nem szedtem. Visszahú-
zódtam az utcára, jaj, csak észre ne vegyen. Bolyongtam sötétedésig, 
csak akkor mentem haza, mikor már rémítgetett az éjszaka. A Szüle várt, 
megölelt, simogatta a fejem, s elmondta, hogy mennyire aggódott értem. 
A szarkalábról nem szólt, s úgy tett, mintha nem is fájna a lába. De én 
tudtam, hogy nagyon fájt.

A LÁTOMÁSSAL OTT AZ ÚT SZÉLÉN, visszatér az a régi, kínzó 
lelkiismeret-furdalás is. Hiába tudom azóta, hogy talán jót is 

tettem, mert a szarkaláb (latin neve Consolida regalis) mérgező nö-
vény, veszélyes szántóföldi gyom. Nem erről van azonban szó, hanem 
egészen másról. De most már késő ezt megmagyarázni. Valamit azért 
tennem kellene. Odalépek a nénihez, aki közben mellém ér, karjánál 
fogva segítem az útra kapaszkodni. Megköszöni, mire kérek tőle egy 
szál szarkalábat. Mire Pestre érünk elfonnyad, hervadttá válik. Amikor 
kiszállok a kocsiból, ottfelejtem. Már a lakásom előtt állok, a kapunál, 
amikor eszembe jut. Visszaindulok, de már késő, a gépkocsivezető ki-
dobta, s elrobogott.

Olyan vagyok, akár a tolvaj, óvatosan körülkémlelek, s amikor látom, 
hogy senki nem közeledik, akkor visszasietek és felveszem a szarka-
lábat. Úgy fogom, mintha a Szüle hóna alá nyúlnék, s lassan megyek, 
mert most mellettem tipeg.

– Vigyázz, Szüli! – torpanok meg vele. – Itt lépcső van. Na, szép lassan 
csak, kapaszkodj belém erősen ... Látod, lassan én is hazaérek...

ILLÉS Sándor

Három élő család betegeinek felgyógyulásáért.
14-én, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
15-én, kedden,  8 ó : Szabad a szándék.
16-án, szerdán  8 ó: Szabad a szándék.
17-én, csütörtökön, 18 ó.: Hálából a kapott kegyelmekért; 
a szentmise után egy órás szentségimádás a békéért a 
téli kápolnában.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

id. MORVAI László 
(1942–2017)

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

Nyugodjon békében!

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 4 éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
feleségem, édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk, 
dédink

MILINSZKINÉ 
HORNYIK Piroska 

(1937–2018)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk.

Soha nem feledünk,
szívünkben mindig 
rád emlékezünk.

Nyugodjon békében!

Drága emléked 
őrzik szeretteid



TEMERINI ÚJSÁG2022. március 10. 11

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjtől, édesapától, 

apóstól és nagytatától

BERTALAN Lászlótól 
(1941–2022)

Szomorú az út, 
mely sírodhoz vezet, 
ahol megpihen 
dolgos két kezed. 
Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen, 
a jóságos szíved 
pihenjen békében!

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk tíz 

éve elhunyt sógorunkra

PÁSZTOR Mihályra 
(1961–2012)

„Határa van az életnek, 
de az emlékezet végtelen. 
Te már nem vagy ott, 
ahol voltál, de velünk 
mindenhol jelen vagy.”

(V. Hugo)

Emlékét őrzi sógora, 
Laci és ángya, Ica

VÉGSŐ BÚCSÚ

JUTKA NENÁTÓL 
(1940–2022)

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

Legyen nyugodt 
és békés örök álmod!
Soha nem feledünk.

Rózsa és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 30 éve, 

hogy nincs közöttünk

TÓTH Magdolna 
(1944–1992)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott, békés a pihenésed.

Örökké fájni fog hiányod, 
míg élünk, 
nem feledünk téged.

Emlékét megőrzi Magdi, 
Erzsi, Laci családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

URACS Zoltán 
(1968–2022)

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

Nenád, Katharina

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

MEGEMLÉKEZÉS

MAGYAR Gáspár 
(1958–2022. 3. 6.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Id. BERTALAN László 
(1941–2022. 3. 6.)

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

URACS Zoltán 
(1968–2022)

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 10 éve elhunyt 

férjemre és édesapánkra

PÁSZTOR Mihályra 
(1961–2012)

„Már csend van újra bennem, szelíden fáj a hiány. 
Lepergett lombú fák alatt hallgatag kőhalomba zárt, hűvös 
magány tanítja évek óta, ami a holtak bölcs hagyatéka: 
ahol szeretet él, ott nincs halál.”

(Gősi V.)

Emléked őrzi feleséged, Lidi, 
valamint két fiad, Dávid és Denisz

MEGEMLÉKEZÉS
Március 13-án lesz két éve, hogy szerettünk nincs közöttünk

KOCSICSKÁNÉ TALLÓ Erika 
(1954–2020)

Uram, hozd őt vissza csak pár pillanatra, 
azt szeretnénk hinni, hogy még itt maradna.
Kérlek, hozd őt vissza, hogy egyszer átöleljük, 
mert mikor meghalt, még azt sem tehettük.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, 

hogy nem vagy velünk

KÓKAI Imre 
(1956–2021)

Vannak dolgok, melyek 
örökké fájnak. 
Nem gondolunk rájuk, 
de mégis visszajárnak. 
Időnként újra a lelkünkbe 
marnak és minden egyes 
alkalommal mélyebb 
sebet hagynak.

Az idő gyógyít, ezt 
mondják a bölcsek, 
de néha úgy érezzük, 
semmivel sem könnyebb.
Az idő elrohan, de 
a fájdalom marad, 
mely életünk végéig 
a lelkünkhöz tapad.
Nyugodjon békében!

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett vejünk

PÁSZTOR Mihály 
(1961–2012)

Az idő halad, az emlék és a 
szeretet örökre megmarad.

Emléked szeretettel őrzi 
apósod és anyósod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs 
közöttünk testvérem, sógo-
rom, nagybátyánk

MORVAI László 
(1942–2017)

Az évek gyorsan elszállnak, 
a könnyünk lassan elapad. 
De ragyogó emléked 
szívünkben örökre 
megmarad.

Öcséd, Géza családjával



LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA (Erdővég) 
SLOGA 1:1 (1:0)

Döntetlennel kezdte a tavaszi 
idényt a temerini csapat, amely az 
erdővégi vendégszereplés alkalmá-
val hátrányba került, a 76. percben 
azonban Derviši 30 méterről lőtt gól-
jával kiegyenlített.

A Sloga a 16. forduló után a ha-
todik helyet foglalja el a táblázaton. 
Szombaton 14 óra 30 perces kezdet-
tel a 13. újpazovai Radnički vendég-
szerepel Temerinben.
MLADOST–RADNIČKI (Šid) 0:0

Úgy tűnik, hogy a Mladostra a 
kiesés elleni küzdelem vár a tava-
szi idényben. A járekiak döntetlen-
nel mutatkoztak be, és maradtak 
az utolsó előtti, 15. helyen a táb-
lázaton.

A Mladost vasárnap délután a 
Podunavaccal mérkőzik Belegišen.

A TSK labdarúgói Stepanovićevón 
játszottak 1:1-es döntetlent barátsá-
gos mérkőzésen az Omladinaccal 
úgy, hogy Prolić az utolsó percben 
egyenlített ki.

Az Újvidéki Liga tavaszi idé-
nye a jövő hétvégén kezdődik. A 
temeriniek az első találkozójukat a 
kamenicai Fruškogoraccal vívják ha-
zai pályán.

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport
A Temerin női csapatának a hét-

végi bajnoki mérkőzését elhalasz-
tották.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport:

POTSIJE (Ada)–MLADOST 
TSK 32:26 (15:9)

Milan Pavlov hiába szerzett 13 
gólt, vagyis a találatoknak a felét, a 
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járeki csapat vereséget szenvedett 
Adán. A következő, 15. fordulóban 
a Dolovo lesz a Mladost vendége. 
A mérkőzés kiesés elleni rangadó-

nak is nevezhető, mivel a Mladost 
a 10., míg a Dolovo a 11. a 12 csa-
patot számláló mezőnyben.

t. n. t. 

A hét végén Szabadkán tartották meg Szerbia országos íjász-
bajnokságát fiatalok és veteránok részére, amelyen a temerini 
Castle Archery csapata nagyszerűen szerepelt: Csernyák 
Bence 1., Varga Áron 3., Sági Evelin 3., Sági Sándor 8., Miler 
Matija 8. helyen végzett

Országos íjászbajnokság


