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Magyarországi országgyűlési választás 2022

Hol adhatók át a borítékok?
Pásztor Róbertet (VMSZ), a helyi választási koordinátort kérdeztük

A hét végén több helyszínen is átadha-
tók a magyarországi országgyűlési válasz-
tásokra feljogosító, szavazólapokat tartal-
mazó borítékok. 

Szombat délelőtt 10 és 12 óra között 
a tájházban, vasárnap reggel 8 és 10 óra 
között a telepi imaházban lehet átadni a ki-
töltött és lezárt űrlapokat, hétköznap pedig 
reggel 8 és 14 óra között a CMH irodában 
fogadják ezeket. 

Pásztor Róbert (VMSZ) koordiná-
tortól megtudtuk, Temerinből már csak-
nem 1800 boríték jutott el a szabadkai 
főkonzulátusra, onnan pedig a Nemzeti 
Választási Irodához. Községünkben több 
mint 2700 kettős állampolgár van, tehát 
a temerini magyarok jelentős százaléka 
már voksolt. 

– Ennek ellenére fontos hangsúlyozni, 

hogy egészen az utolsó előtti napig, azaz 
április 1-jéig fogadjuk a lezárt szavazócé-
dulákat. Cáfolni szeretném az arról szóló 
közbeszédet, valamint a rosszmájú véle-
ményeket, miszerint mások helyett töltöt-
tük ki ezeket, erre egyetlenegy alkalommal 
sem került sor. Mindössze abban segítünk, 
ha ezt kérik, hogy az azonosító űrlapra a 
magyarországi dokumentumok egyikében 
szereplő, pontos adatok kerüljenek. Ez na-
gyon fontos, ugyanis hiba esetén érvényte-
lenné válik a szavazat. Mint ismeretes, az 
országgyűlési választás mellett népszavazás 
is lesz. Meggyőződésem, hogy a temerini 
magyarok zömének az erre vonatkozó kér-
désekre a válasz egyértelmű, de segítenünk 
kell a kormányt, hogy még nagyobb le-
gitimitással képviselje a gyermekvédelmi 
törvényt.

Folytatása a 2. oldalon

Nem hivatalos magánlátogatáson Temerinben járt 
Msgr. Luciano Suriani pápai nuncius, a Vatikán 
szerbiai nagykövete. Vele tartottak a Pápai Állam nagy-
követségen dolgozó tisztelendő nővérek is.

A vendéglátók megmutatták nekik mindkét temp-
lomot, és beszéltek a temeriniek hitéről. A nuncius 
atya a hittanteremben még a gyerekek csocsóasztalát 
is kipróbálta. A Fülöp-szigetekről és Bulgáriából szár-
mazó nővérek érdekesnek találták a magyar ábécé 
több fajta "u" betűjét.

Nuncius atya két modernkori szentet ábrázoló fény-
képet hozott ajándékba, amelyet majd az iroda falára 
teszünk ki. Ferenc pápa által megáldott rózsafüzért 
is kaptunk tőle. Hálásak vagyunk, hogy ilyen módon 
közvetítette számunkra a Szentatya áldását.

Vasárnap nagy örömünkre Slavko szabadkai me-
gyéspüspök atya járt itt hivatalos, lelkipásztori láto-
gatáson.

A plébánia weboldaláról

A pápai nuncius 
látogatása

Utat szabni a nemzet jövőjének
Rangos vendégek felszólalása az 1848-as megemlékezésen 

Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma című verse nyomán 
készült zenés-táncos összeállítással emlékeztek a hét végén a 
színházteremben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
hőseire. Alkalmi beszédet dr. PÁSZTOR Bálint (VMSZ), köztár-
sasági parlamenti képviselő mondott. 

A történelmi előzményeket ecsetelte, majd úgy fogal-
mazott, hogy ha a magyarság 1848/49-ben katonai érte-
lemben el is bukott, a szabadságharc erőt mutatott. Szavai 
szerint az erő az, amit a velünk együtt élők tisztelnek.

– Erő pedig akkor alakulhat ki, ha összetartunk, ösz-
szekapaszkodunk, összefogunk. És ahogyan 1848/49-ben 
és az azt követő évtizedekben is elengedhetetlen volt az 
összefogás, úgy ennek ma sincs alternatívája. Április har-
madikán, a választások alkalmával is mutassuk meg, hogy 
összetartó, összezáró, összekapaszkodó a temerini és a 
vajdasági magyarság, hangsúlyozta beszédében. 

Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke a közön-
séghez szólva elmondta, a 48-as forradalmárok tudták, 
hogy mit kockáztatnak, tudták, hogy mivel fizethetnek, 
a legdrágábbal: az életükkel. Kiemelte, ennek ellenére 
sem hátráltak meg a haza és a magyarság előmozdítása 
érdekében. 

Folytatása a 2. oldalon

M
ed

ve
ck

i S
án

do
r f

el
vé

te
le

Jelenet az előadásból



TEMERINI ÚJSÁG 2022. március 24.2

Kedden délelőtt községünkbe látogatott 
Vanja Udovičić ifjúsági- és sportminiszter, 
valamint Dane Basta tartományi sport- és if-
júsági titkár. Látogatásuk alkalmával megte-
kintették a sportközpont tornatermét, amelyet 
a közelmúltban újítottak fel. A minisztérium 
támogatásának köszönhetően most új sportesz-
közökkel, kosárlabdapalánkokkal és labdákkal 
gazdagodott a létesítmény. A vendégek találkoz-
tak a Petar Kočić Általános Iskola, és a közép-
iskola tanulóival, majd a Staro Đurđevoi Sloga 
Labdarúgó Klub futbalpályájára is ellátogattak, 

ahol betekintést nyertek a sportklub mű-
ködésébe. A vendégeket Temerin Község 
polgármestere, Mladen Zec fogadta, aki 
elmondta, hogy a községben arra törek-
szenek, hogy mind nagyobb mértékben 
támogassák a sport fellendítését.

– Temerin Község a saját költségveté-
séből 52 millió dinárt szán évente a sport 
fellendítésére, és a torna klubok működ-
tetésére. Arra törekszünk, hogy ez az ösz-
szeg évről-évre növekedjen, és ily módon 
is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a fiatalja-
ink egyre tömegesebben foglalkozzanak 
a sport bármely területével. – nyilatkozta 
a polgármester. A sportminiszter az új-
ságíróknak nyilatkozva kiemelte, hogy el-
engedhetetlen a fiatalok támogatása. – A 

tartományi titkárral azért jöttünk el Temerinbe, 
hogy megtekintsük mennyit fejlődtek a körül-
mények az elmúlt időszakban, és hogy felmér-
jük milyen nehézségeken tudnánk javítani a jö-
vőben a községgel és a tartománnyal karöltve. 
Fontos, hogy javítsunk a fiatalok helyzetén, és 
hogy a sportkluboknak még jobb feltételeket 
biztosítsunk az eredményes munkához, ezért 
hoztuk el az új sporteszközöket is a községbe 
– hangsúlyozta Vanja Udovičić.

 T. D.

Folytatás az 1. oldalról
Úgy tűnik, hogy ami a mi számunkra nem 

tűnik normálisnak, az a nyugaton már kezd be-
járódott irányzattá válni, emelte ki Pásztor Ró-
bert. A levélszavazat kézbesítése és begyűjtése 
kapcsán elmondta, nagyon sokan felkeresik 
és érdeklődnek nála, valamint az aktivisták-
nál. A panaszok zöme arra vonatkozik, hogy a 
szavazócédulákat tartalmazó boríték nem ér-
kezett meg. 

– Mint ismeretes, a voksoláson való részvé-
tel első és legfontosabb feltétele a regisztráció. 
Ha ezt nem tettük meg akkor, amikor erre le-
hetőség volt, egyértelműen nem szavazhatunk. 
Arra is többször felhívtuk a figyelmet, hogy ha 
bárminemű változás történt a személyes ada-
tokban, akkor azt módosítani kell. A temerini 
magyarok közül sokan külföldön vannak, töb-
ben elhunytak. Ez utóbbi kapcsán nem egyszer 
kellemetlen helyzetbe kerültünk a kézbesítés 
során, amikor közölték velünk, hogy az illető 
már nem él. A magyar ellenzéket támogató vaj-
dasági tábor részéről vád ért bennünket, hogy 
visszaélünk ezzel a felhatalmazással, és hogy a 
halottak helyett is szavaztak. Ott, ahol 97-98 
százalékos támogatottságot élvez a kormánypárt 
(legalább is a négy évvel ezelőtti szavazáson ezt 
láttuk), fölöslegesek ezek a rosszmájú vádasko-
dások, értelmetlen megkérdőjelezni a választás 
tisztaságát, hangsúlyozta. 

Pásztor Róbert megismételte, április else-
jéig fogadják a borítékokat, most hétvégén a 
két kijelölt helyen, hétköznap a CMH irodában, 
valamint a községháza 25-ös irodájában, de 
néhány temerini család a szabadkai konzulá-
tuson szavaz majd, így ők is szívesen eljuttatják 
a levélcsomagot. 

ácsi

Magyarországi országgyűlési választás 2022

Hol adhatók át 
a borítékok?

Folytatás az 1. oldalról
– Ma 174 éve annak, hogy a márciusi ifjak 

kokárdával a szívük felett a világba kiáltották: 
Rabok tovább nem leszünk! Napjainkban a for-
radalom tiszta céljai, jövőt formáló ereje felkiál-
tójelként áll előttünk, hiszen április harmadikán 
minden szavazóképes állampolgár utat szabhat a 
magyar nemzet jövőjének, határon innen és túl. 
Emlékezvén az értünk harcoló elődeink hőstet-

teire, mostani választásunk 
is tegyen bennünket büszké-
vé, bölccsé újra. Adjon tisz-
ta értékrendet, bátorságot, 
összetartozást és jövőt itt, 
ezen a földön, ahol szület-
tünk, ahol először nyitottuk 
ki a szemünket a világra, a 
csodákra, az ölelő karokra, 
ott, ahol a mi szívünk ott-
honra lelt – fogalmazott a 
politikus. 

A műsorban a Szirmai 
Károly Magyar Művelődési 
Egyesület Dalárda férfikóru-
sa, a citerások, a Berbence 
vonószenekar, a tambura-
zenekar, a néptáncosok és 
a drámacsoport tagjai Luk-

ács Imre rendezésében felidézték a forradal-
mi hangulatot Petőfi Sándor: Falu végén kurta 
kocsma című verse nyomán. Az emlékezők el-
énekelték a Himnuszt és a Szózatot, felcsendült 
egy Kossuth-nóta, a TEFU fúvószenekar pedig 
indulókkal és alkalmi nótákkal szórakoztatta 
a közönséget. 

ácsi

Utat szabni a nemzet jövőjének
Rangos vendégek felszólalása az 1848-as megemlékezésen 

Varga Flórián, a Szirmai egyesület elnöke üdvözli Pásztor 
Bálintot. Mellettük ül: Kovács Elvira és Ökrész Rozália.

A sportminiszter Temerinben

A sportos delegáció a helyszínt járja

A kertbarátkör hírei

A legújabb vetőmagok
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 

keretében működő falugazdász és a Temerini 
Kertbarátkör együttműködésével előadást 
szervezünk a mezőgazdasági termelők ré-
szére ma  (csütörtökön) 18 órai kezdettel 
a Kertészlakban, ahol Siniša Jakovljev az 
NS SEME  Magnemesítő Kutatóintézet területi 
képviselője ismerteti a cégük által forgalma-
zott legújabb vetőmagokat.

Minden érdeklődőt szeretettel  várnak 
a szervezők.

K. R.

Az apróhirdetéseket  
a 14. oldalon olvashatják
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Felújítások a színházban
Előkészületek a színjátszók találkozójára
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületben felújítások zajla-

nak. Megkezdték az előkészületeket az amatőr színjátszók találkozójára. 
Varga Flórián, az egyesület elnöke lapunknak beszámolt arról, hogy mi-
lyen munkálatok zajlanak jelenleg a színház épületében. 

– Már korábban tervbe vettük az öltözők felújítását, mostanra azonban 
ténylegesen megkezdődtek a munkálatok. Mint ismeretes a Szirmai Károly 
Magyar Művelődési Egyesület tölti be a házigazda szerepét a soron követke-
ző Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóján, amelyre április 21-e 
és 30-a között kerül sor.

Különösen fontos számunkra, hogy a rendezvény idején kellemes kör-
nyezetben fogadjuk a vendégeket. Mindannyiunk számára jelentős, hogy a 
községi vezetőség mindenben támogat minket. A képviselő testület elnöke, 
Pásztor Róbert és a művelődési központ vezetősége közös megegyezés alapján 
sokat segít abban, hogy valóra váltsuk a terveinket – ismertette az elnök.

– A most megkezdett munkálatok az egyik öltöző teljes körű felújítását 

és korszerűsítését, valamint a színpad rekonstrukcióját ölelik fel. A mesterek 
a múlt hét folyamán már el is kezdték a munkát. Az öltöző mennyezetének 
szigetelése és gipszkartonos borítása már megtörtént, valamint új és kor-
szerű világítást kapott a helyiség. A falak rendbetétele és festése úgyszintén 
folyamatban van. Ezt követően tükrökkel, sminkasztallal és korszerű fények-
kel szereljük fel az öltözőt. Mindenképpen egy modern öltöző várja majd 
a vendégeket, természetesen a tagságot is, de mindazokat, akik használják 
az épületet. Úgy gondolom, hogy ez egy községi érdek is, hiszen a színház 
mindenki rendelkezésére áll. A színpad padozatának felújítása is meg fog 
történni. A padlódeszkák elöregedtek, sok por húzódott beléjük. Többször 
felfigyeltünk rá, hogy a táncos műsorok alkalmával por árasztotta el a né-
zőteret. Hamarosan megtörténik a deszkák fertőtlenítése és átdolgozása. 
Ezt követően balettszőnyeggel borítjuk be a színpad felületét, ami egyaránt 
alkalmas lesz táncos előadásokhoz és színjátszáshoz. Nem mellesleg a tisz-
tántartása is könnyebb és egyszerűbb lesz. Mindemellett az épület másik 
öltözőjére is vár némi felújítás, ami saját eszközökből történik majd. Mon-
danom sem kell, mekkora öröm számunkra, hogy sor kerülhetett ezekre 
a munkálatokra és, hogy ezek után méltó környezetben fogadhatjuk a ven-
dégeket – közölte Varga Flórián.

Vasárnap délelőtt Temerinbe 
látogatott Msgr. Slavko Večerin 
szabadkai megyéspüspök. A fő-
pásztori látogatás alkalmával a 
híveknek lehetősége volt szemé-
lyesen is találkozni, néhány szót 
váltani a püspökatyával, aki a 10 
órai szentmisét vezette a Szent 
Rozália-plébániatemplomban. 
A jeles alkalomból a szentmise 
előtt egy rövid műsort tartottak a 
tiszteletére, amelyen bemutatták 
az egyházközösséget. Fellépett a 
Gaudeamus gyermekénekkar, a 
Dávid csillagai gyerekzenekar, 
az Őszirózsa vegyes kórus és a 
szentmisén a Juventus énekkar 
is. 

A rangos vendég a szentbe-
szédben kifejtette, hogy manap-
ság mintha kissé feledésbe me-
rült volna az irgalom fogalma az 

emberek körében, pedig nélküle 
nem értjük meg Isten jóságát. A 
hívekhez szólva párhuzamot vont 
a példabeszédben bemutatott ter-
méketlen fügefa, és a jelenkor 
emberének megnyilvánulásai 
között. Mint fogalmazott val-
lásosságunk külső megnyilvá-
nulásai nagyjából azonosak a 
terméketlen fügefa leveleivel, 
amelyek eltakarják a fa termé-
ketlenségét. A keresztény élet 
gyümölcsei a megbocsátás, az 
irgalom, a jóság, a türelem. 
Gyakran nekünk is az a benyo-
másunk, hogy ez az egész világ 
igencsak hasonlít a terméketlen 
fügefára. Oly sok erőszak, bűn, 
hiúság van körülöttünk, hogy 
úgy érezzük, itt minden csak le-
vél, amelyektől nem láthatóak a 
jóság gyümölcsei. 

– A szentbeszéd végén arra 
kérte a híveket, hogy bízzák a Vi-
lágot és magukat Istenre, minden 
irgalom atyjára. A szentmisét kö-
vetően a megyéspüspök lapunk 
munkatársának nyilatkozva örö-
mének adott hangot, hogy öröm-
teli és felemelő pillanatokkal gaz-
dagodott Temerinben.

– Nagyon örülök, hogy a plé-
bános úr és a káplán úr meghív-
tak, és a nagyböjti időszakban 
meglátogathattam a temerini 
híveket. Úgy érzem magam itt 
Temerinben, mintha a menny-
országban lennék, de ahogyan 
Szent Pál is mondja ott még jobb 
lesz, mint itt a földön. Külön öröm 
számomra, hogy személyesen is 
találkozhattam az itteni hívő kö-
zösséggel, a ministránsokkal, az 

énekkarosokkal, gyerekekkel és 
idősekkel egyaránt. A bemutatott 
szentmisén közösen imádkoz-
tunk, és áldottuk az Urat.

Mint elmondta a  püspök-
nek csak nagyon ritkán van al-
kalma ilyen kötetlen formában 
találkozni hívekkel, és ez nagyon 
jelentős a számára.

– A lekipásztori látogatások 
különösképpen jelentősek, mert 
ilyenkor a híveknek is van le-
hetőségük közelebbről megis-
merni a püspököt. Érezhetik a 
papok és az egyház közelségét. 
Mi pedig arra törekszünk, hogy 
még jobban megértsük a híveket 
– mondta Msgr. Slavko Večerin  
püspök.

A lelkipásztori látogatás a 
pasztorális és gazdasági tanács 
tagjaival, illetve a helyi papokkal 
folytatott beszélgetéssel zárult. 

T. D.

A Juventus énekkar tagjai a Szent István-szobor előtt Slavko 
püspökkel, valamint Szöllősi atyával és Sáfrány Dávid káplánnal

A rangos vendég és Szöllősi Tibor plébános, 
balról munkatársunk Tóth Dianna újságíró

„Igazán örülök, hogy itt lehettem”
Temerinben járt Msgr. Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök

T. D.
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– A beruházás összértéke 90 millió di-
nár. A most megkezdett munkálatok remé-
nyeink szerint az év végéig be is fejeződnek 
– mondta, majd hozzátette: – A negyven éves 
épületen mindeddig nem történtek nagyobb 

ráfordítások. A járeki helyi közösség az egye-
düli a község területén, ahol eddig nem mű-
ködött bölcsőde. A felújítást követően ez a 
nehézség is megoldódik – szögezte le a pol-
gármester, aki azt is kiemelte, hogy a felújí-

tásnak köszönhetően 
öt új csoportszobával 
bővül az épület, ezáltal 
a férőhelyek száma is 
megnövekszik. Az in-
tézmény igazgatónője 
az újságíróknak nyilat-
kozva elmondta, hogy a 
férőhelyek bővítésével 
több éves probléma ol-
dódik meg.

– Az elmúlt évek-
ben jelentős gondja-
ink voltak az óvoda 
befogadóképességével 
a község egész terü-
letén. Évente legalább 

kilencven gyermek szüleit kellett elutasíta-
nunk iratkozások alkalmával – fejtette ki 
Vera Bjeljac, majd hozzátette, a további óvó-
nők alkalmazásával kapcsolatban számítanak 
a minisztérium jóváhagyására. Urbán Izabella 
kiemelte, hogy ezzel a beruházással egy rég-
óta dédelgetett álom válik valóra. – Nagyon 
örülök annak, hogy végre mindenki belátta, 
milyen nagy szükség van az óvoda kapaci-
tásának bővítésére. Fontos, hogy a szülők 
biztonságban tudják a gyermekeiket addig, 
amíg ők dolgoznak. Az óvoda ezen épületé-
nek bővítése a többi épület férőhelyeit is nö-
veli, hiszen jelenleg nagyon sok járeki szülő 
kénytelen a központi, vagy másik épületbe 
járatni a gyermekét. Értelemszerűen a köz-
ponti, és a telepi épületekben is növekedni 
fog a férőhelyek száma, ami a magyar szülők 
számára is előnyt jelent – mondta az okta-
tási tanácsos. A munkálatok elvégzésére a 
Kremen i Kamen vállalat kapott megbízást. 
Borko Kremenović a vállalat képviseletében 
beszámolt a munka menetéről. Mint mond-
ta, pillanatnyilag a bontási és előkészítési 
munkálatoknál tartanak. Egyelőre minden 
a megfelelő ütemben zajlik, és reményeik 
szerint a határidőben befejezik a munkát. 
A kivitelező kiemelte, hogy a régi épület alap-
területe 700 négyzetméter volt, a felújítás és 
a bővítés után pedig 1800 négyzetméter lesz 
az összes hasznos felület.

TóTH Dianna

Temerini siker született a március 12-én Belgrádban 
megtartott országos emelt szintű matematikaversenyen. 
Tóth Katarina a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium másodikos tanulója, harmadik helyezést ért el 
a megmérettetésen. A tehetséges diák kitűnő eredményeiről 
már több ízben beszámoltunk lapunk hasábjain. Eddig főként 
anyanyelvből jeleskedett, most azonban matematikából is ki-
magaslóan teljesített. Katarinát arra kértük, hogy ossza meg 
legfrissebb élményeit olvasóinkkal.

– Az iskolámban megrendezett községi versenyen első helyezett 
lettem. Ezt követően a körzeti versenyről másodikként jutottam tovább 
az országos megmérettetésre – meséli a diáklány, aki azt is elmondta, 
hogy szereti ezt a tantárgyat.

– A gimnáziumban hetente nyolc matematika órát tartanak, amelyhez 
még hozzáadódnak a szakkörök és az emelt szintű órák. Ennek függ-
vényében a versenyeken való részvétel is külön, azaz nehezített kategó-
riában történik. Így volt ez az én esetemben is. A versenyre a tanáraim 
segítettek felkészülni. Az emeltszintű órákon gyakoroltunk olyan felada-
tokat, amelyek a korábbi években szerepeltek a verseny feladatlapjain. 
Több mint negyvenen vettünk részt az országos megmérettetésen, és 
igen nehéz feladatokat kellett megoldanunk. Már általános iskolában is 
jártam versenyekre matematikából, de ilyen kimagasló eredményt ed-
dig nem sikerült elérnem. Korábban főként anyanyelvből jeleskedtem. 
Miután egyre többet foglalkozok a matematikával, természetesnek tar-

tom a versenyzést. Tavaly is el-
jutottam az országos versenyre, 
de akkor helyezés nélkül tértem 
haza. Tudtam, hogy ezen a ver-
senyen már nagyon felkészült és 
komoly hozzáállással bíró ver-
senytársaim lesznek, ezért nem 
számítottam helyezésre. Termé-
szetesen örülök az eredmény-
nek, ami arra ösztönöz, hogy a 
továbbiakban is foglalkozzak a 
matematikával. Úgy gondolom, 
hogy akkor érdemes a versenye-
ken való részvétel, ha az adott 
tantárgyat valóban szereti a tanuló, és nem tekinti tehernek a felkészülést. 
Megtörténhet, hogy nem mindig sikerül helyezést elérni, de ez ne tánto-
rítsa el a diákokat, mert a kitartás előbb vagy utóbb biztosan meghozza 
a gyümölcsét – biztatja diáktársait az eredményes matematikus. 

T. D.

Dobogós helyen matematikusunk
Tóth Katarina gimnazista harmadik helyezést 

ért el országos versenyen

Tóth Katarina

Helyszíni szemle a járeki óvodában

Március tizedikén megkezdték a járeki Bambi óvoda felújítási munkálatait. 
Az immár negyven éves épület teljes körű felújítására és kibővítésére már nagy szükség 
volt. A munkálatok befejeztével a Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény minden 
épületében megnő a férőhelyek száma. Múlt csütörtökön Mladen ZEc polgármester, 
URBÁn Izabella, az önkormányzat oktatási tanácsosa, és Vera BjEljAc, az intézmény 
igazgatónője megtekintette a munkálatokat. A polgármester az újságíróknak elmondta, 
hogy a beruházásra szánt összeget a községi költségvetésből különítették el. 

Bővülnek az óvodai kapacitások

SZánTóFÖlDET 
VáSáRolnéK

060 090 10 15
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Hova tovább nyolcadik után?
Pályaválasztási nap a Kókai iskolában

Szombaton délelőtt pályaválasztási napot tartottak a Kókai Imre Ál-
talános Iskolában. Az eseményt, amely a végzősök számára betekintést 
nyújtott a környező középiskolák munkájába, immár ötödik alkalommal 
szervezték meg az iskolában. A rendezvény koordinátora, Bori Mária 
iskolapszichológus lapunknak elmondta, hogy az oktatási vásár elsődleges 
célja az volt, hogy a pályaválasztók egy időben és egy helyen informálód-
janak az érdeklődésüknek megfelelő középiskolák felől. Mint mondta a 
diákok itt számos középiskolával megismerkedhetnek. 

– Tizenkét résztvevő volt itt, tizenegy középiskola és az újvidéki Apáczai 
Diákotthon képviselői mutatkoztak be a végzős tanulóinknak. Az intézmé-
nyek a számukra kijelölt tantermekben széles körű betekintés nyújtottak 
a munkájukba, iskoláik mindennapjaiba. Nagy öröm volt mindannyiunk 
számára, hogy a járvány miatti két év kihagyás után ismét sor kerülhetett 
az eseményre, és végzőseink információkat szerezhettek a lehetőségek-
ről. Külön örülök annak, hogy sok szülő is eljött, mert fontos, hogy a 
gyerekek érezzék a támogatást – fejtette ki a pszichológus. 

A végzős tanulók érdeklődve járták végig a tantermeket, és igyekeztek 
minél több információt szerezni. Gombár Viktor nyolcadikos főként 
a gimnáziumok iránt érdeklődött. Kérdésünkre válaszolva elmondta, 
hogy határozott elképzeléssel érkezett az oktatási vásárra. Főként a gim-
náziumok érdekelték, mert ha eljön az ideje, mindenképpen szeretne 
egyetemre iratkozni. Az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium vonzza 
a leginkább, de még nem hozott végleges döntést. 

Kocsicska Gergő végzős diák is a gimnáziumok iránt érdeklődött. 
Ő inkább Becsén tanulna tovább. Véleménye szerint hasznos informáci-
ókhoz jutott az iskolával kapcsolatban, amik felkeltették az érdeklődését. 
Meghallgatta a többi iskola bemutatkozását is, és nagyon érdekesnek 
találta a hallottakat. Szerinte a pályaválasztás nehéz döntés, de az eliga-
zodásban sokat segíthet az oktatási vásáron való részvétel. 

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

Sziveri Bélánál, a Kókai Imre Általános Iskola igazgatójánál az iránt 
érdeklődtünk, vajon az elmúlt két éves időszak, a járványhelyzet diktálta 
új körülmények és munkatempó befolyásolta-e a diákok, különösen a 
végzősök munkaszokásait? 

– E tekintetben megoszlik a tanulók hozzáállása. Azok, akik számára 
fontos az iskolai eredmény, tanultak az online és a jelenléti oktatás során 
is. Akiket érdekel a felvételi és a próba érettségi azok komolyan veszik 
most is. Természetesen, volt egy kis lazítás, különösen a felsősök emleget-
ték, hogy jobban kedvelték az online oktatást, mert nem kellett felöltözni, 
eljönni az iskolába. Az alsósokra ez kevésbé jellemző, ők szeretnek az 
iskolában a tanító nénivel lenni, játszani. Az elmúlt tíz évet vizsgálva egy 
általános lazítás tapasztalható, tehát ez nem fogható a világjárványra. 

• A hét végén lesz a próba érettségi, a tesztek már megér-
keztek Újvidékre. Milyen felkészülés előzte meg? 

– Az ötven nyolcadikos pénteken oldja meg a magyar nyelvi felada-
tokat, szombaton pedig a matematikai és a kombinált tesztet töltik ki. 
Ez utóbbi öt tantárgyból áll: fizikából, kémiából, biológiából, történelem-
ből és földrajzból. A felkészülés régóta zajlik, a diákok már két hónappal 
korábban megkapták a példatárat. Most próbára teszik tudásukat, június 
végén pedig az igazi kis érettségit írják meg. A nyolcadikosok körében 
sajnos, az a tapasztalat, hogy gyakran félvállról veszik ezt a tudáspróbát. 
Minden évben van néhány olyan gyerek, aki egyszerűen nem vesz részt a 
tesztelésen, hetven százalékukat egyáltalán nem érdekli, eljön, kitölti fél 
óra alatt, és elmegy. Kivételt képeznek azok a diákok, akik ezt komolyan 
veszik, kíváncsiak arra, hogy hány pontot szereztek, hol rontották el. 
A teszteket az iskola tanárai javítják ki a jövő héten.

• Az elmúlt két éves időszak elegendő volt arra, hogy az is-
kola megtanuljon alkalmazkodni az új körülményekhez? 

– Nagy helyzetet mi nem teremtettünk itt, az iskolában, betartottuk 
az előírásokat. Mindössze annyi változás volt, hogy a gyerekek nem ván-
doroltak egyik tanteremből a másikba, hanem a tanárok jöttek hozzájuk 
órát tartani. Szerencsére, a tanulók körében nem terjedt el nagyon a be-
tegség, hiszen csakúgy, mint ők, mi is vigyáztunk. Természetesen voltak 
közülük betegek, de ez általában mindig így van ősszel. 

ácsi

Pénteken magyar nyelvből tehetik próbára tudásukat a pá-
lyaválasztás előtt álló nyolcadikosok, szombaton pedig mate-
matikai, valamint a kombinált feladatlap példáit oldják meg az 
iskolában. A próba érettségi már több éve azt a célt szolgálja, 
hogy a végzősök és a tanárok szembesüljenek azzal, milyen 
ütemben halad a tanuló a tananyag elsajátításával.

Hét végén próba érettségi

Az egészségügyi középiskola munkatársai fiatalokat toboroznak 
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Fontos a megelőzés
Előadást tartottak a méhnyakrákról

Csütörtökön este a VMSZ Női Fórumának helyi szervezete a temerini 
védőnői szakszolgálat munkatársaival karöltve előadást tartott az Ifjúsági 
Otthonban, Amit a méhnyakrákról tudni kell címmel. Elek Zita a védőnői 
szakszolgálat munkatársa ismertette a jelenlévőkkel mindazokat a tudni-
valókat, amelyek elengedhetetlenek a gyilkos kór megelőzése érdekében. 
Szó volt a méhnyakrák kialakulásának okairól, a megelőzés fontosságáról, 
a tünetekről és a gyógyítással kapcsolatos tudnivalókról. Az eseményen jelen 
volt dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkár, aki az előadás után válaszolt 
a résztvevők kérdéseire és rámutatott a HPV-vírus elleni védőoltás fontossá-
gára. Mint elhangzott a jövő hónaptól országunkban is ingyenesen elérhető 
lesz e vakcina, amelynek felvételét a 12-19 éves korú lánygyermekeknek 
ajánlják. Az oltás 98 százalékos védettséget nyújt a vírus által előidézett rá-
kos megbetegedés ellen. Az előadás folytatásában válaszoltak a jelenlevők 
kérdéseire és hangsúlyozták a megbetegedések megelőzésének fontosságát. 
Az esemény ingyenes vérnyomás- és vércukorszint méréssel zárult. 

T. D.

T. D.
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• Kinevezését követően váratlan 
helyzetekből nem volt hiány. 

– A járványhelyzet volt a legváratlanabb, 
és ennek sajnos, megvannak a hátulütői. A 
kollégák nagyon gyorsan megszerették az 
otthoni munkát, és nehezen szoknak le er-
ről. Hamarosan azonban vissza kell térni 
a rendes kerékvágásba. Ezenkívül nagyon 
rosszul indult az egész történet, hiszen ak-
kor szűntek meg az ügynökségek, az ezeken 
keresztül történő foglalkoztatás, s ez elég 
kemény érvágás volt a szerkesztőségnek. 
Azt hiszem, hogy 5-6 embert vesztettünk 
el, ki nyugdíjba ment, ki pedig az ügynök-
séget nem tűrte, és felmondott. Nagyon ha-
mar leestünk a mostani 36-37-es létszámra. 
A harmadik nagy megpróbáltatás, amiről 
egyáltalán nem gondoltam, hogy az lesz, az 

új épületbe való költözés volt. A szerkesz-
tőség nagy részénél hihetetlen ellenszenv 
mutatkozott a mišeluki helyszín iránt, amit 
én igazából nem is értettem. De valószínű, 
hogy csak az újtól való félelemről volt szó. 
Tizenöt hónap után azt gondolom, hogy ezt 
most már senki nem emlegeti. 

• Az elmúlt években teljes gene-
rációváltás történt az Újvidéki Rádió 
magyar adásának szerkesztőségében. 
A műsorokat ma már zömében a fia-
talok készítik. 

– Az elmúlt szűk három évben 7-8-an 
nyugdíjba vonultak, ami a teljes létszám 
negyed részét jelenti. Rendben van a fia-
tal generáció, más életfelfogással, munka-
szokásokkal, de hozza azt a teljesítményt, 
amit mi is hoztunk. Persze, a technika sok 

mindenben segített, sokkal gyorsabban és 
könnyebben el lehet végezni azt a munkát, 
amire nekünk rengeteg idő kellett. Szemmel 
látható viszont az, hogy a merítési lehetőség 
jóval kisebb. Adott esetben nagyon nehéz 
pótolni a szülési szabadság miatt hiányzó 
embereket. Kihívás találni megfelelő, egye-
temi végzettségű személyt, aki hajlandó egy 
évre ide jönni. Az sem mellékes szempont, 
hogy az Újvidéki Rádióban nem keressük 
magunkat agyonra, de azt hiszem, hogy ezt 
elmondhatom az egész vajdasági magyar 
újságíró társadalom nevében is.

• nehéz kiharcolni a szerkesztő-
ségi érdekeket? 

– Roppant nehéz, hiszen ennek a ház-
nak évekre visszamenőleg komoly anyagi 
gondjai vannak, ezt látjuk és érezzük mind-

hallépcső építése, amelyen a halak átjuthatná-
nak a gáton. Tulajdonképpen a gát egy ülepítőt 
alakított ki a Tiszából, mert megakadályozza a 
természetes folyását. A homok eltűnt a folyó-
ból, és csak a sár maradt. Mindez hatással van 
természetesen az élővilágra is. Az elmondottak 
tükrében elmondható, hogy a halászok hely-
zete sem rózsás. A kiadások igen magasak, a 
bevételek pedig egyre alacsonyabbak. Persze 
a halászok megelégszenek a busával is, ha más 
nem akadt a hálójukba, de mindenki jobban 
örülne, ha értékesebb halfajtákat is foghatná-
nak – fejtette ki a tiszai halász.

A horgászokról szólva hozzátette, még nem 
jelentek meg a Tisza partján, a pecások a jobb 
és melegebb időre várnak. A süllő és a raga-
dozó halak horgászata még nem engedélyezett, 
a harcsa pedig egyelőre nem igazán mozog, 
ugyanis a víz hőmérséklete még mindig csak 
négy és fél fokos. Ennek ismeretében pillanat-
nyilag nincs is sok értelme a horgászatnak. 

– A Tisza Óbecse környéki szakaszán halál-
lomány nagyon szerény. Az apróbb busák nagy-
mértékben elszaporodtak, a többi halfajtából 
pedig csak nagyon kevés található a folyóban. 
A busán kívül esetleg még néhány fehérhalat 
foghat a halász – vélekedik a pillanatnyi helyzet-
ről a halász, akitől más kedvezőtlen hatásokról 
is értesülhettünk. 

– Annak, hogy a halállomány ilyen nagy-
mértékben gyérült, számos oka van. A víz szeny-
nyezése, a folyami gémek által okozott károk, 
jó néhány éve pedig már a májusi áradások 
elmaradása is azon tényezők közé tartozik, 
amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a folyó 
élővilágát, és a helyzet évről-évre rosszabbodik. 
Mint ismert, a környékünkön nem őshonos fa-
jok, amilyen a busa is, nagyon invazívak, mert 
kiszorítják a nemes halfajokat a Tisza élővilá-
gából. Magyarország egyes vizein már tilalmat 
vagy állománymentő korlátozásokat rendel-
tek el a kialakult helyzet miatt. Odaát ugyanis 
már nem számítanak ritkaságnak a 15-20 ki-

lós példányok. Ezek az egyedek szépen lassan 
vándorolnak lefelé, így a mi vizeinket is nagy-
mértékben veszélyeztetik. Egyre gyakoribb je-
lenség nyáron, amint hatalmas rajokban úsznak 
a víz felszínén, és valósággal beterítik a Tiszát. 
E halak példányai nálunk még igen kicsik, fél 
kilogrammtól, másfél kilósak, de ha nem törté-
nik valami változás, néhány éven belül 
egészen biztos, hogy teljesen ki fogják 
szorítani a nemes halfajokat a folyó-
ból – tudtuk meg a halásztól, aki úgy 
véli, hogy a becsei gát is befolyásolja a 
folyó élővilágát. 

– A Tiszán épült becsei gát is je-
lentősen befolyásolja a halak életét, 
pontosabban gátolja a vándorlásukat, 
alacsony vízállás esetén pedig a halak 
vándorlása teljesen leáll. Áradáskor ki-
nyitják ugyan a kapukat, ilyenkor lenne 
esélyük a halaknak a vándorlásra, de a 
helyzet az, hogy erre csak nagyon ritkán 
van példa. Elengedhetetlen lenne egy 

Telefoninterjú egy halásszal
A friss tiszai halnak sokunk szerint nincsen párja. A kanyargó folyó medrében 

fogott halak mindig finom falatként szolgálnak. Hírek szerint azonban a nemes fa-
jokból egyre kevesebb úszkál a folyóban, így a Tisza kincsének számító ponty is mind 
ritkábban fordul elő. Egy tiszai halászt kérdeztünk meg arról, hogy milyen állapot-
ban van jelenleg a folyó halállománya legalább is azon a szakaszon, ahol engedéllyel 
rendelkező halászként ő a hálóját le szokta rakni.

Beszélgetőtársunk véleménye szerint a helyzet igencsak elkeserítő. Az invazív 
halfajták ugyanis egyre nagyobb teret hódítanak, a nemes fajok betelepítése pedig a 
legtöbb esetben sikertelennek bizonyul. Mindemellett számos egyéb tényező is ked-
vezőtlen irányba tereli a folyóban élő állomány szaporulatát. 

A busa kártétele a Tiszában

Vajon akad-e nemes hal horogra?

A politika nem mehet a szakmaiság kárára
Beszélgetés Guszton András volt polgármesterrel, 

az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének felelős szerkesztőjével (2.)

T. D.



TEMERINI ÚJSÁG2022. március 24. 7

régi névalakjai, mit neveztek a dél-bácskai ma-
gyarok Vaskapunak, milyen névváltozatokban 
van feltüntetve Tekia a régi térképeken, milyen 
gyümölcs és honnan ered a marella, hogyan lett 
a kenyérből vekni stb. Német Ferenc szerint a 
kötetvégi írások közül az egyik legérdekesebb 
az ezredvégi lónevekről szól, amelyben a szerző 
ismerteti két munkatársnőjével együtt, 1980-ban 
összeírt, Temerinben használatos 108 lónevet.

A könyv borítójára az első katonai felmérés 
térképrészlete került. Az est során a szerző ezzel 
kapcsolatban is elárult néhány érdekes felfede-
zést. A kötetben a humor is helyet kap, így azok-
nak is érdekes lehet a kiadvány, akik számára 
idegen az onomasztika, vagyis a névtan. A szerző 
egy részletet olvasott fel a könyvből, majd a kö-
zönség bekapcsolódott a beszélgetésbe.

ácsi

A kiadványban, amely többnyire a már 
korábban összegyűjtött és publikált tanulmá-
nyokból, írásokból áll, a szerző beszélgetőtársa 
szerint hol nyíltabban, hol burkoltabban, egy-
értelműen megmutatkoznak sokéves újvidéki 
bölcsészkari lektori ténykedésének tapaszta-
latai is.

– A hely- és tájtörténeti fogalmak és nevek 
vonatkozásában mindenekelőtt figyelmet érde-
mel a Temerin telepítéstörténetével összefüg-
gő nevek vizsgálata, az egyes családnevek frek-
ventáltságának kérdése, Temerin régi földrajzi 
neveinek magyarázata, valamint a helység 20. 
századi utcanévadási gyakorlata – hangzott el 
a méltatásban.

A könyvből kiderül, hogy a 18. század végé-
től a 19. század végéig a dél-bácskai mezőváros-
ba összesen 158 városból és faluból érkeztek 
elsősorban magyar, másodsorban szlovák, har-
mad- és negyedsorban pedig német és délszláv 
telepesek, ami családnevek vonatkozásában 
elegendő anyagot szolgáltatott a családnévelem-
zésekhez. Ebből az derül ki, hogy a magyar csa-
ládnevek között jelentős számú foglalkozásnév 
tűnik elő, mint például a Takáts, a Faragó, a 

Juhász, a Gulyás, a Szekeres, a Varga stb. Név-
tani vizsgálódásai során Csorba Béla kimutatta 
a leggyakoribb temerini magyar családneveket, 
de Temerin régi földrajzi nevei is gazdag kutatási 
anyagot jelentettek a szerző számára. Ugyancsak 
részletesen foglalkozik a település 20. száza-
di utcanévadási gyakorlatával, vizsgálja a ma-
gyar eredetű földrajzi 
köznevek előfordulá-
sát a szerb nyelvben, 
továbbá kimutatja a 
Brančić–Dera féle 19. 
század végi szerb-ma-
gyar szótár hungariz-
musait is.

A kötet Kisebb írá-
sok című fejezetében is 
sorjázik néhány érdekes 
történet. Itt olvasható a 
hunok szerémségi csa-
tájáról szóló történet. 
Megtudhatjuk, hogy mi 
köze volt Temerinnek 
Dzsingisz kánhoz, mi-
lyenek voltak Temerin 

Szent József, az iparosok védőszentje napján az egyesület 
tagjai a Vindolo Borház dísztermében ünnepeltek

annyian. Mindegyik munkahelyet nehéz be-
töltetni, továbbra is megoldatlan a ház fi-
nanszírozása, de ezekben a kérdésekben 
én semmit sem tudok tenni. A minimális 
feltételeket viszont meg lehet teremteni. Fo-
lyamatosan mondogatni kell, hogy mire van 
szükség, hiszen nekünk a mi prioritásaink a 
legfontosabbak, és erre minden pillanatban 
rá kell mutatni. 

• jogász végzettségét tudja-e ka-
matoztatni a munka során? 

– Főszerkesztőként nemigen, viszont 
könnyítést jelent, hogy a kollégáknak előbb 
el tudom magyarázni egy-egy rendelet lé-
nyegét. Nekem igazság szerint a kezdetek 
kezdetén volt nagy hasznom abból, hogy 
jogász vagyok, amikor kezdő újságíró vol-
tam és nagyon gyorsan parlamenti tudósító 
lettem. Pontosan tudtam a törvényalkotás 
szakaszait, az indítványtól kezdve, hogy ho-
gyan lesz egy ötletből törvény. 

• Több temerini munkatársa is van 
a rádiónak. Ez azt jelenti, hogy ilyen 
sok jó újságírónk van?

– Temerinben tényleg mindig sok volt az 

Újvidéki Rádió vagy a Magyar Szó munkatár-
sa, de azért nem mindenki temerini születé-
sű. Újvidék közel van hozzánk, Temerinnek 
pedig mindig egy erős magyar közössége volt, 
ami mások számára is vonzó lehet. Többen 
ideköltöztek, és ingáznak a munkahelyükre. 
Ezzel egyáltalán nem szeretném lekicsinyíteni 
a temeriniek szerepét, hiszen életképes ma-
gyar fiataljaink vannak, akik feltalálják ma-
gukat ebben a szakmában. Ilyen tekintetben 
most már exportőrök lettünk, ami elég nagy 
szívfájdalmam, hiszen az én fiam Szegeden, 
Ternovácz barátom fia pedig Budapesten dol-
gozik újságíróként. Nekem az a krédóm, hogy 
az a lényeg, az ember bárhol legyen, jól érez-
ze magát a bőrében, és a magyar nemzettest 
része maradjon, éljen Budapesten, Szegeden, 
Temerinben vagy Csókán. Be kell azt is látni, 
hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy 
tovább marad magyar az, aki Szegeden vagy 
Budapesten él, mint aki Temerinben. Az asz-
szimiláció egy olyan folyamat, amit megállí-
tani nem lehet, csak lassítani. Ha jól tudom, 
tavaly Temerinben mindössze huszon-egyné-
hány magyar gyerek született, ez azt jelenti, 

hogy hat év múlva ennyi magyar elsős lesz. 
Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akik 
100-120-an voltak. 

• A dolgok jelenlegi állása szerint öt 
év maradt hátra a nyugdíjig. Végleg sza-
kítani fog a rádióval és a politikával? 

– Teljes mértékben. Van egy hatvan éves 
családi szőlős, a 80 éves édesanyám már 
egyre nehezebben műveli, viszont a teen-
dők 90 százalékát még mindig ő végzi. Min-
den újévkor megígérem magamnak, hogy 
a következő évben többet vállalok át tőle, 
de eddig még nem tartottam be. A szőlős 
mellett magam is ültettem húsz meggyfát 
és tíz barackot. Ilyen dolgokkal szeretném 
magamat elfoglalni, meg természetesen, 
figyelni az unokákat. 

Meg van még egy bakancslistám is. Ha 
megérem a nyugdíjat, azt tervezem, hogy a 
feleségemmel, aki meglehetősen sokat tűrt 
mellettem az elmúlt több mint 30 évben, még 
egyszer felkeressük azokat a barátokat, aki-
ket főleg az önkormányzati munkám során 
szereztem, szereztünk.

ÁDÁM csilla

nevek titkai
Csorba Béla legújabb könyvét Németh Ferenc ismertette

Az alkotóházban mutatták be pénteken este cSORBA Béla író, költő, néprajzku-
tató és helytörténész a nevek titkai című könyvét, amely noha első pillantásra meg-
lehetősen eklektikusnak tűnik, érdekes értelmezéstani kalandra invitálja az olvasót, 
méghozzá a családnevek, földrajzi fogalmak, toposzok világába, hogy mint kötetének 
címe is bizonyítja, felfedje olvasói előtt a nevek (gyakran rejtett) titkait, így méltatta 
a szerző legújabb kötetét néMETh Ferenc művelődéstörténész, egyetemi tanár.

Iparosok és 
vállalkozók ünnepe
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Gyorshajtókra vadásznak
Fokozott közúti ellenőrzés 

Március 27-ig fokozottan ellenőrzik a közlekedési rendőrök a szer-
biai utakat, melynek célja a gyorshajtók kiszűrése – jelentette be a bel-
ügyminisztérium.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatához (ROADPOL) 
tartozó harminc országában tartanak fokozott ellenőrzést, áll a tárca 
közleményében. Az akció keretében március 24-én, csütörtökön Speed 
Marathon tartanak, amelynek során az összes fontosabb útvonalon folya-
matosan, a nap 24 órájában mérik a járművek sebességét. A közlekedési 
rendőrök minden megállított sofőr és a járműben tartózkodó összes utas 
esetében ellenőrzik, hogy használják-e biztonsági öveket, illetve a jármű-
vezetőknél alkoholtesztet is végeznek.

Az idei év első két hónapjában 61 halálos kimenetelű közlekedési 
baleset történt a szerbiai utakon.

A Jugoszláv Repülős Szövetség 1923-ban ala-
kult meg és jövőre ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját. A Temerin nyugati szomszédságá-
ban levő cseneji reptér 1953-ban létesült. 

Temerin fölött a korábbi időszakokban 
mindig lehetett vitorlázó repülőket látni, han-
gos zúgással kétfedelű légcsavarosok húztak fel 
őket a magasba. Sokszor ugráltak ejtőernyősök 
magasan szálló repülőgépekből: előbb pará-
nyi pontként zuhantak, majd kinyíltak fölöttük 
a fehér kupolák. Ismét máskor repülős szem-
lékre bicikliztek Csenejre a temeriniek, főként 
fiúgyerekek, akik számára még az is megadatott, 
hogy ott sugárhajtású gépeket lássanak, amint 
alacsonyan elhúznak a fejük felett. Aztán csen-
desebb idők következtek és ma már senki sem 
számlálja, hogy éppen hány vitorlázó kering az 
égen, mert nemigen lehet látni őket. 

Jelenleg egy repülőgép és három vitorlázó 
pihen a cseneji reptér hangárában. A többi fel-
újításra szorul. Ha Újvidék illetékesei jóváhagy-
ják, akkor hamarosan a többi légi járművet is 
bejegyzik. Magángépek azonban vannak és bé-
relhetők sétarepülésre. Korábban többször is szó 
volt arról, hogy a repteret alkalmassá teszik na-
gyobb utasszállítók fogadására, de ez mindmáig 

nem valósult meg. Idegenforgal-
mi irodáknak viszont elvben van 
rá lehetőségük, hogy Csenejről 
tapasztalt pilóta bevonásával akár 
50 férőhelyes járatot indítsanak. 
Ám ahhoz, hogy ez működjön, 
határrendészetre van szükség (út-
levélkezelés, vámhatóság), ami 
nem éppen egyszerű dolog.

A repteret egyébként meglá-
togathatja bárki, aki betekintést 
szeretne nyerni a régebbi idők re-
pülős eseményeibe. Hétvégenként 
kötetlen beszélgetés formájában 
segítőkész pilóták mondják el azt, 
hogyan is néz ki földünk a kék ég 
és fehér felhők távlatából. 

A cseneji reptéren továbbra 
is szerveznek országos és Euró-
pa-bajnokságot vitorlázásból, 
rakétamodellezésből, valamint siklóernyőzési 
versenyekre is sor kerül. 

A cseneji pilótaképzés egyik oszlopos tagjá-
tól a ma már nyugdíjas nagykikindai születésű 
Miodrag Bugarčićtól tudtuk meg a fentieket, aki-
vel alkalmunk volt elbeszélgetni. A Szabadkán fel-

növő, magyarul anyanyelvi szin-
ten beszélő Miki bácsi ugyan 
a 80-hoz közelít, de fiatalos 
megjelenése és szelleme ma 
sem hagyja cserben, így min-
den versenybe bekapcsolódik 
repülős vezetőként. Húszéves 
volt, amikor belépett a repülős 
szövetségbe.

Motoros pilóta, vitorlázó, 
majd pilótaoktató volt. Első 
egyéni felszállását 1960-ban 
ejtette meg. Háromezer órányi 

vitorlázás és mintegy harmincezernyi felszállást 
tudhat magáénak. Katonaként ejtőernyős volt. 
Noha elmondása szerint számára a szabadesés 
nem volt túl nagy kihívás, mégis csaknem 70 
ejtőernyős ugrást hajtott végre. A múlt század 

70-es évei elejétől oktatóként dol-
gozott nyugdíjba vonulásáig, sőt 
utána is.

Nagyszerű repülős karrier az 
övé, melynek során számtalan pi-
lóta került ki a keze alól. Munkás-
ságáért 2013-ban kiérdemelte a 
svájci Lausanne városában széke-
lő Nemzetközi Repülős Szövetség 
elismerő oklevelét a repülés és a 
légi sport, különösen a vitorlázó 
repülés terén nyújtott szolgálta-
tások elismeréseként. 2020-ban 
a Szerbiai Légiforgalmi Szövetség 
Aranyplakettel jutalmazta önzetlen 
munkásságáért. Ezt az elismerést 
évente legfeljebb egy személy ér-
demelheti ki. 

Egyik növendéke ötször volt 
nemzetközi bajnok egyéni ver-
senyben és ugyan ennyiszer cso-

portosban. Tanítványai részt vettek magyaror-
szági, törökországi, olaszországi, amerikai és 
argentínai versenyeken. Számos olyan tanulója 
volt, aki ma már a szerb állami légiforgalmi 
társaság pilótája, a hadsereg ezredese vagy ép-
penséggel maga is oktató. Szoros barátság fűzte 
Magyari Bélához, aki magyar űrhajós volt.

1965 és 1970 között közreműködött 
nyolc növényvédelmi repülőgép beszerezésé-
ben. Ezekkel a temerini Petőfi birtok szántóit 
is permetezték. Miután az akkori hazai gyárt-
mányú gépek alkalmatlanná váltak repülésre, 
13 új vitorlázót vásároltak Csehszlovákiából, 
illetve verseci gyártású műanyag vitorlázók is 
kerültek a cseneji hangárba. Egy UTVA 75 tí-
pusú motoros vontató-iskolagép is helyet ka-
pott a sorban – fejezte be repülős karrierjének 
ismertetését Miodrag Bugarčić nyugalmazott 
pilótaoktató.

Miodrag Bugarčić cseneji nyugalmazott repülésoktatóval beszélgettünk

Miodrag Bugarčić

Pilótaoktatóként (hátul), 1970-es évek

Félig benne, félig kint

A volt Hajdu-ház helyén folyó építkezési munkálatoknál kap-
ta lencsevégre Varga Zoltán a fenti felvételt. Személyi sérülés 
nem történt.

Aki a levegőből élt

v. b. m
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-25.)

Szlatyina-parti szállások 

A tárgyalt tanya helyszínrajza

211. „Akasztai” Horváth Szilveszter, 
majd Fuszko jános tanyája. –  Fuszko János 
(szül. 1914.), miután megnősült, egy ideig a vá-
sártér mögötti Szendrődi-tanyán élt, majd 1959-
ben megvásárolta Horváth Szilveszter kőfaragó 
szállását. Az Ókéri út közvetlen közelében épült 
szállás az udvarával és a körülötte levő földdel 
együtt mindössze 1,5 holdat tett ki. Fuszkoéknak 
ezenkívül több földjük nem volt. János kútfúrással 
foglalkozott, felesége, Fuszkoné Tóth Margit pedig 
sertéseket, baromfit nevelt, de a baraparton mindig 
legelt egy tehenük is, melynek borját rendszerint 
fölhizlalta. 

János és Margit két fiúgyermeket nevelt föl, 
Sándort és Károlyt. Az utóbbi gyermekkorában 
annyira megijedt egy anyakocától, hogy az akkor 
kapott betegségből élete végéig nem gyógyult ki. 
Sándor, miután megnősült, a Bácsföldvárról hozott 
feleségével, 1961-ig édesapja szállásán élt.

János 1975-ben hunyt el. A feleség az 1980-as 
évek elején, második férjhez menését követően fi-
ával, Károllyal a faluba költözött. Az üresen maradt 
szállásra a tulajdonos tudta nélkül rosszvasas cigá-
nyok pakoltak be. Mikor már nem volt nekik mivel 
melegedniük, az ajtókat és az ablakokat rakták a 
tűzre.  Az 1990-es évek végén a tönkretett szállást 
Fuszkoék lebontották, a tanyahely azóta teljesen 
beerdősödött.

Adatközlő: Fuszkóné Tubity Julianna, sz. 1942., 
Adatközlő: Tóth István, sz. 1938.  

(Folytatjuk) 
ÁDÁM István

A háromszög alakú határrészt, melyet két vízlevezető, úgynevezett Száraz-árok 
szel át, a Fehér- árok, a Szlatyina-bara és az Ókéri út határolja. A 2,55 négyzetkilomé-
ter nagyságú területen tizenöt tanyát írtam össze, melyek közül hármat nem sikerült 
beazonosítanom. Mindhárom szállás közvetlenül a második világháború után tűnt el 
nyomtalanul. A szállások zöme a Szlatyina-parton sorakozik, ami a jószáglegeltetés 
fontosságával magyarázható.
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Szerb Köztársaság – Vajdaság AT, Temerin Község, Temerini Községi Köz-
igazgatási Hivatal, Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Kör-
nyezetvédelmi Osztály, Szám: 501-77/2021-04, Тemerin, 2022. III. 10.
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és Köz-
művesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A környezeti ártalmak felméré-
séről szóló törvény 10. szakaszának 4. és 6. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám), A helyi önkormányzatról szóló 
törvény 52. szakasza 1. bekezdésének 3. és 5. pontja (SZK Hivatalos Köz-
lönye, 129/07. szám), A Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat 12. 
szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 1/2009. szám) és Az általános 
közigazgatási eljárásról szóló törvény 136. szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 
33/97. és 31/01. szám, SZK Hivatalos Közlönye, 30/10. szám), továbbá a Köz-
ségi Közigazgatási Hivatal vezetőjének 2017.X.25-ei keltezésű, 112-10/2017 
számú felhatalmazása, és a temerini  Zsúnyi József és Zsuzsanna (Temerin, 
Nikola Pašić u. 172.), valamint Szilák Zsuzsanna és László (Temerin, Szir-
mai Károly u. 7.) projektumhordozók 2021. XI. 2-ai keltezésű, 501-77/2021-04 
számú kérelmezése szerinti eljárás alapján meghozza a

V é G Z é S T
1. Jóváhagyjuk Zsúnyi József és Zsúnyi Zsuzsanna (Temerin, Nikola Pašić 
u. 172.), valamint Szilák Zsuzsanna és Szilák László (Temerin, Szirmai Kár-
oly u. 7.) projektumhordozók Temerin község területén, a Temerini kataszteri 
község 12275 számú parcellán a Mezőgazdasági munkakomplexum bővítése 
elnevezésű PROJEKTUM esetében kidolgozott környezeti hatástanulmányt.  
2. A projektumhordozónak a tárgyban említett projektum megvalósításakor 
minden tekintetben tiszteletben kell tartania valamennyi illetékes szerv és 
szervezet feltételeit, különösen a környezeti hatástanulmányban előírt kör-
nyezetvédelmi intézkedéseket és a környezeti hatásvizsgálati programot (a 
tanulmány 8. és 9. fejezete). 
3. A projektumhordozó köteles a Végzés átvételének napjától számított 2 
éven belül megkezdeni a Végzés 1. pontjában szereplő projektum kivitelezés-
ét. A Végzés és a tárgy környezeti hatástanulmánya a műszaki dokumentáció 
szerves részét képezik.
I N D O K O L Á S. – A temerini Zsúnyi József és Zsuzsanna (Temerin, Nikola 
Pašić u. 172.), valamint Szilák Zsuzsanna és László (Temerin, Szirmai Kár-
oly u. 7.) projektumhordozók ezen szervnél benyújtották a Temerini katasz-
teri község 12275 számú parcelláján, a Mezőgazdasági munkakomplexum 
bővítése elnevezésű PROJEKTUMra kidolgozott környezeti hatástanulmány 
jóváhagyására vonatkozó, 2021.XI.2-ai keltezésű, 501-77/2021-04 számú 
kérelmüket.  
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 20. szakaszával összhangban 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) nyilvános 
betekintést tettek lehetővé, továbbá nyilvános bemutatást szerveztek és nyil-
vános vitát is tartottak a tárgyat képező tanulmánnyal kapcsolatban – Temerin 
Község honlapján és a Temerini Újság heti lapban. A nyilvános betekintés 
2021.XI.8-ától 2021.XI.26-áig tartott. Az értesítés a Temerini Első Helyi Kö-
zösségnek, a Temerin KKV-nek és a temerini Gas Közvállatnak is kézbesítve 
lett.
A környezeti hatástanulmány jóváhagyásának kérelmezésére az érin-
tett szervektől és az érdekelt nyilvánosságtól nem érkezett be vélemény. 

A 2021.XI.29-ére tervezett közvita nem lett megtartva mert a nyilvánosságtól 
senki sem jelent meg.
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 22., 23. és 24. szakaszával (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) és Temerin Község 
községi tanácsának Végzésével összhangban 06-1/21-36-59-01 szám alatt, 
2021.IV.27-ei keltezéssel, valamint A bizottságtag felmentéséről szóló, 06-1/21-
188-14-01 számú, 2021.XII.3-ai keltezésű Végzéssel megalakult a környezeti 
hatástanulmány értékelését végző műszaki bizottság, amely a tárgyat képe-
ző terepszemlét követően, a 2022.I.19-én megtartott első ülésén, az újvidéki 
EURO GREEN Kft. (Miroslav Antić u. 14.) által elkészített tanulmány megvitatá-
sakor hiányokat vett észre a tárgyat képező tanulmányban és elrendelte annak 
javítását és kiegészítését a 06-1/21-36-59-01/2022-01 számú, 2022.I.31-ei kel-
tezésű jegyzőkönyv szerint, melyben a tanácstagok észrevételei olvashatók.
2022. II. 25-én benyújtották a Temerini kataszteri község 12275 számú par-
celláján, a Mezőgazdasági munkakomplexum bővítése elnevezésű projektum 
környezeti hatástanulmány módosítását és kiegészítését. A tanulmány módo-
sítását és kiegészítését 12-1/2021 szám alatt, 2022. februárjában az újvidéki 
EURO GREEN Kft. végezte 
A műszaki bizottság tagjai a 2022. II. 28-án megtartott második ülésen megálla-
pították, hogy a tárgyat képező tanulmány A környezeti hatásfelmérésről szóló 
törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) 
és A környezeti hatástanulmányok tartalmáról szóló szabályzattal (Szerb Köz-
társaság Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) összhangban lett kidolgozva, és a 
tanulmány kidolgozója a megadott észrevételeket figyelembe véve végezte a 
módosításokat és kiegészítéseket.
A megtartott űlést követően a műszaki bizottság ezen szervnél benyújtotta a 
2022. III. 7-ei keltezésű, 06-1/21-36-59-01/2022-01 számú, a tárgyban szereplő 
környezeti hatástanulmány értékelésére vonatkozó munkajelentését, melyben 
javasolja annak jóváhagyását, mely alapján született meg a döntés. Megállapí-
tást nyert, hogy a tárgyban említett környezeti hatástanulmány magába foglalja 
mindazokat a szükséges adatokat, melyek segítségével az adott helyre és an-
nak szűkebb környezetére vonatkozóan kiértékelhetőek a környezet állapotára 
ható káros hatások megelőzésére, csökkentésére és elhárítására előírt intézke-
dések alkalmassága a projektum kivitelezésének folyamán, baleset esetében, 
vagy a projektum üzemeltetésének megszűnését követően.
A végzés és a környezeti hatásáról szóló tanulmány A környezeti hatásfelmé-
résről szóló törvény 18. szakaszával összhangban a műszaki dokumentáció 
szerves részét képezik (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 
36/09. szám). A jelen végzés a közigazgatási eljárás értelmében véglegesnek 
tekinthető. 
JOGORVOSLAT: A jelen végzés ellen nem lehet fellebbezni. A projektumhordo-
zó és az érdekelt nyilvánosság a végzés kézbesítésének, illetve a tömegtájé-
koztatási eszközökben való megjelentetés napjától számított 30 napon belül az 
illetékes bíróságnál közigazgatási pert indíthat.
Kézbesítve: projektumhordozó, archívum, környezetvédelmi felügyelő

Az eljárást vezette:
Milinszki Pethő Gabriella s.k. okl. biológus

osztályvezető:
Goran Grković s.k., okl. építészmérnök

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

Imre bátyától

BOZSÓKI Imrétől 
(1950–2022)

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

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
Dušanka családjával, 

valamint, Jolika 
családjával

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

MILINSZKI János 
(1951–2018)

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

Emléked őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, 

hogy elmentél közülünk

VARGA Péter 
(1952–2020)

Az élet megy tovább, 
de nem úgy, mint régen, 
a csillag sem úgy ragyog 
nyáron, mint télen.

Emléked őrzi Gábor 
és Erika családjukkal

KöSZöNEtNyILVáNítáS
Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, szomszé-
doknak, barátoknak és ismerősöknek, akik férjem, édesapánk, 
nagyapánk, apósom

id. BOZSÓKI Imre 
(1950–2022)

temetésén megjelentek, virágokkal, részvétnyilvánításukkal fe-
jezték ki együttérzésüket.
Köszönetet mondunk a tisztelendő atyának és a kántor úr-
nak a gyászszertartásért és Lackó Tünde temetkezési vál-
lalkozónak.

Legyen áldott és békés a pihenése!

Emléked őrzi feleséged, Ilus, fiaid, István és Imre, 
unokáid, Gréta, Imi és Rózsa, menyed, Suse
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KöSZöNEtNyILVáNítáS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a barátoknak, 
szomszédoknak, utcabelieknek és ismerősöknek, akik sze-
rettünk

id. ZARNÓCKI József 
(1937–2022)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, vala-
mint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek és elkísérték utolsó útjára.
Köszönet az egészségház dolgozóinak a lelkiismeretes 
munkáért.
Külön köszönet dr. Petri József és dr. Vrhovac Marinković 
Elizabeta orvosoknak a szakszerű kezelésért és embersé-
ges hozzáállásért.
Köszönet Dávid atyának és Simovics Balázs kántor úrnak a szép 
búcsúztatásért. Köszönettel tartozunk a temerini Kertbarátkör 
meleg hangú méltatásáért is. Úgyszintén külön köszönet Ba-
logh Istvánnak, Tóth Dénesnek és Hajdúk Józsefnek az önzet-
len segítségnyújtásért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

JáNOSI Sándor 
(1932–2012)

JáNOSINÉ VARGA Ilona 
(1944–2021)

Szeretteinkről

Őrizzük őket szívünkbe zárva, 
esténként értük ég egy-egy gyertya lángja.
Emlékük csupán, mi itt maradt nekünk, 
mit szívünkben mélyen őrzünk és soha nem feledünk!

Nyugodjatok békében!

Emléküket őrzi fiuk, Sándor, menyük, 
Gabriella, unokáik: Karolina és Dominik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mától

LACKÓ Máriától 
(1945–2022)

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

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
szívemben örökké él.

Nyugodjon békében!

Fiad Attila, menyed, 
Natália, unokáid, 

Regina és Dóra

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve hagyott 

itt bennünket

MAGyAR Sándor 
(1938–2012)

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

Lánya, teri családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

MAGyAR Sándor 
(1938–2012)

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Fia, Róbert családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól

id. ZARNÓCKI Józseftől 
(1937–2022)

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

Szomorú szívvel 
búcsúznak tőled unokáid, 

ágnes és Andrea 
párjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Már hat hete, hogy csak az 
emlékeinkben élsz drága 
édesanyánk

SZEKERESNÉ 
NAGy Anna 
(1958–2022)

Vannak dolgok, melyek 
örökké fájnak, 
nem gondolunk rájuk, 
de mégis visszajárnak.

Időnként újra a lelkünkbe 
marnak és minden egyes 
alkalommal mélyebb 
sebet hagynak.

Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Szép emléked szívünkben 
őrizzük: szerető lányod, 

Gabi és vejed, Atti

MEGEMLÉKEZÉS
Immár hat hete elmúlt, hogy 

te már nem vagy velünk

SZEKERESNÉ 
NAGy Anna 
(1958–2022)

Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.
Elmentél tőlünk, 
de nem vagy messze, 
szívünkben maradsz 
most és mindörökre.
Jóságod és szereteted 
szívünkben megőrizzük, 
drága nagymama.
Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Unokáid: Edina, 
Evelin és Attika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mától

PARÓKAINÉ 
BAJtAI Julianna 

(1942–2022)

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

Fiad, Dénes, menyed, 
Erzsébet, unokád, Maja

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik drága halottunk

özv. PARÓKAINÉ 
BAJtAI Julianna 

(1942–2022)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, részvétnyilvánítá-
sukkal fejezték ki együttér-
zésüket.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak a méltóság-
teljes szertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

A plébánia 

telefonszáma: 
844-001
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógoromtól

id. ZARNÓCKI Józseftől 
(1937–2022)

Az élet elmúlik, de 
az emlékek élnek, s amíg 
élünk, nem feledünk téged.

Nyugodjál békében!

Rosina Licht családjával 
Németországból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászasszonyunktól

PARÓKAI Juliannától 
(1942–2022)

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

Zavarkó nászod 
és nászasszonyod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz év telt el azóta, hogy szeretett férjem örökre eltávozott

MAGyAR Sándor 
(1938–2012)

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

Szép emlékét örökre szívébe zárta 
szerető felesége, teréz

VÉGSŐ BÚCSÚ
Barátunktól

id. BOZSÓKI Imrétől 
(1950–2022)

„Azok a barátaink, akiket 
elveszítettünk, nem 
a földben pihennek, 
hanem bent lakoznak 
a szívünkben.”

(Alexandre Dumas)

Halápi Zoltán és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Drága édesapánkra, tatánkra és apósunkra, 
aki már sajnos hat hónapja nincs közöttünk

IVáN Péter 
(1940–2021)

Hogy egy édesapa milyen drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs.

Drága jó szívét áldd meg, Atyám, 
s köszönöm, hogy ő lehetett a drága édesapánk.

Legyen nyugodt és békés örök álmod, 
odafent találj örök boldogságot!

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól

id. ZARNÓCKI Józseftől 
(1937–2022)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled testvéred, Borbála 

családjával Bécsből

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 
nagyapánktól, apósomtól 
és nászomtól

id. ZARNÓCKI Józseftől 
(1937–2022)

Két fáradt kezét 
a munka megtörte, 
az élet sok vihara 
gyötörte, de ő soha 
nem panaszkodott, 
csak szorgalmasan 
dolgozott, de a halállal 
megküzdeni nem tudott.

Nyugodjon békében!

Emléked őrzi fiad, 
Józsi családjával 

és nászasszonyod, 
Rozália

Miserend
25-én, pénteken, Urunk születésének hírüladása-Gyümölcsoltó 
Boldogasszony főünnepe, Telepen 8 ó: Szűzanya tiszt. a Telepi 
Rft. élő és elh. tagjaiért; a plébániatemplomban 10 órakor: 
Népért; 17:15 órakor: Gyalogos zarándoklat a plébániatemp-
lomtól a telepi templomig a temerini beteg gyerekek gyógyulá-
sáért, 18 órakor: kétnyelvű szentmise a telepi templomban, 
majd a temerini gyerekek felajánlása a Szűzanyának.
26-án, szombaton, Plébániatemplom felszentelésének évfor-
dulója (1969) 10 órakor: Ünnepi szentmise a népért.
27-én, Nagyböjt 4. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: Népért; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: †Ádám Zoltán, Kocsicska és 
Ádám család elhunytjaiért; 10 órakor: †Milinszki József, Nagy 
Rozália, elhunyt szülőkért és hozzátartozókért.
28-án, hétfőn 8 órakor: Egy beteg gyógyulásáért.
29-én, kedden  8 órakor: Újvidék-belvárosi Rft. élő és 
elhunyt tagjaiért.
30-án, szerdán  8 ó: Fiatalok megtéréséért.

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy hiányzik közülünk

ELEK tibor 
(1972–2021)

Nyugszik a hajnal, pihen a táj, 
nem tudunk aludni, valami fáj. 
Téged keresünk, utánad vágyunk, 
mert nem hiányzott senki úgy ezen a világon.
Azóta könnyek között járjuk a temetőt. 
Hiába, a néma szív nem felel, 
minden fájó gondolatunk a fejfánál mondjuk el 
 Megérteni ezt csak az tudja, 
kinek gyermekét sírhalom takarja.

örökké gyászoló édesanyád és édesapád, 
valamint testvéreid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban eltelt hat 
hete, hogy elmentél tőlünk 
drága édesanyám

SZEKERESNÉ 
NAGy Anna 
(1958–2022)

Elmentél tőlünk 
egy csendes alkonyon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Az idő nem gyógyítja 
sebeinket, mert te 
igazán szerettél 
bennünket.

Egy célod volt, 
a családért élni, 
ezt a halál tudta 
csak széttépni.

Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Szomorú szívű 
fiad, öcsi és Vera
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 14 éve nincs közöttünk feleségem

PIRMAJER Margit 
(1953–2008)

Az idő múlása nem hoz enyhülést, 
hiányát elviselni nagyon nehéz. 
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, addig őrizzük őket.

Emlékét őrzi férje és gyermekei

MEGEMLÉKEZÉS

ifj. PAtARICA József 
(1957–2008)

PAtARICA József 
(1932–1990)

Évek teltek el, de hiányotok pótolhatatlan

Minden mulandó a világon, mint a harmat a virágon.
Csak egy nem, ami a sírig vezet, az örök, hű emlékezet.

Szeretteik

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

MEGEMLÉKEZÉS

SZüGyI Ferenc 
(1928–2022. 3. 19.)

PEtHŐ Imre 
(1951–2022. 3. 21.)

töRtELI László 
(1956–2022. 3. 22.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

Id ZARNÓCKI József 
(1937–2022. 3. 17.)

özv. PARÓKAI 
BAJtAI Julianna 

(1942–2022. 3. 20.)

31-én, csütörtökön, 18 ó.: †Sipos Dénes, István, Sipos és Úri 
család elhunytjaiért; a szentmise után egy órás szentségimádás 
a békéért a téli kápolnában.

Egyházközségi hírek
Egyházmegyénk nagyböjti bűnbánati lelki napot hirdet 
Adorjánra szombaton, márc. 26-án 10 órától 17 óráig. 
Részleteket a kitett plakátokon olvashatunk. Főelőadó Msgr. 
DDr. Rokay Zoltán nyugalmazott professzor. Aki teheti, ve-
gyen részt ezen a szép alkalmon.
Ferenc pápa és Slavko püspökünk által meghirdetett szi-
nódus keretén belül, a kedves hívek közül sokan ajánlot-
ták, hogy fontos lenne több olyan személyt meghívni, akik 
mélyen találkoztak Istennel. Ilyen alkalomból volt köz-
tünk Bányai Gábor úr két héttel ezelőtt, és ilyen alkalomra 

jön hozzánk Zsuffa Tünde írónó Budapestről. Márc. 
27-én 18 órai kezdettel beszél majd nekünk arról, 
hogy ő milyennek tapasztalta meg Istent. Tünde a Buda-
pesti Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke volt. Igazán 
szívhez-szóló a tanúságtétele. Érdemes eljönni a vele való 
találkozásra.
Gyermekeik hitéért imádkozó édesanyák Szent Mónika 
közössége a hónap végi imaóráját csütörtökön márc. 31-
én a téli kápolnában tartja 17 órai kezdettel. Szeretettel 
várnak minden édesanyát.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett öcsémtől

BOZSÓKI Imrétől 
(1950–2022)

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.

Nyugodjál békében!
Szép emléked 
szívünkben megőrizzük.

Szerető nővéred, Eszti, 
sógorod, Živko, 

unokaöcséd, Saša 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete elmúlt, hogy nélküled 

élünk drága feleségem

SZEKERESNÉ 
NAGy Anna 
(1958–2022)

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.
Jóságod és szereteted 
szívemben megőrzöm.
Nyugodjon békében!

Fájó szívű férjed, Mihály

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

MEGEMLÉKEZÉS DRáGA SZüLEINKRŐL

GÓBOR Sándor 
(1915–1992)

GÓBOR GáL Mária 
(1919–2004)

Édesapánk, aki 30 éve,  édesanyánk, aki 17 és fél éve

Minden elmúlik, minden véget ér, 
de az emlékük mindig a szívünkben él.
Nyugodjanak békében!

Emléküket őrzi lányuk és fiuk családjaikkal

 ment el tőlünk



LABDARÚGáS
Vajdasági liga – déli csoport

CEMENt (Belcsény)–SLOGA 
1:2 (1:1)

A 18. fordulóban a kilencedik 
győzelmét aratta a temerini csapat, 
amely a második félidő derekán, a 
68. percben Jakšić góljával bizto-
sította be a diadalt. A 12. percben 
Grgić juttatta vezetéshez a vendége-
ket, ami után a belcsényiek gyorsan 
kiegyenlítettek.

A Sloga a harmadik tavaszi mér-
kőzésén az első győzelmét aratta, és 
a táblázaton feljött a hetedik helyre. 
Szombaton 15 órai kezdettel köz-
ségi rangadót játszik Temerinben a 
Sloga és a Mladost.

MLADOSt–DUNAV 
(Stari Banovci) 1:1 (0:1)
A táblázaton két utolsó csapat 

feszült egymásnak a múlt szomba-
ton Járekon. A vendégek az első 
félidő hajrájában megszerezték a 
vezetést, a hazaiak azonban a 70. 
percben, Ostojić tizenegyesből szer-
zett találatával otthon tartották az 
egyik bajnoki pontot.

A Mladost továbbra is az utolsó 
előtti, 15. a táblázaton. Újabb pon-
tokat szombaton szerezhet a Sloga 
ellen idegenben.

Újvidéki liga

tSK–FRUŠKOGORAC 
(Kamenica) 1:0 (1:0) 

A temerini csapatot több kulcs-
játékos elhagyta a télen, ennek el-
lenére sikerült győzelmet aratnia a 
tavaszi idény első fordulójában. A 
találkozó elején nyíltsisakos küz-
delmet láthatott a közönség, mind a 
két oldalon voltak gólszerzési lehe-
tőségek. Bukvić például szabadrú-
gásból lőtt veszélyesen a kapura, de 
egészen a 35. percig nem született 
gól. Ekkor a középhátvéd  Prolićot 
buktatták a tizenhatosban, majd a 
megítélt büntetőt Paska értékesítet-
te, aki magabiztosan vágta a labdát 
a bal alsó sarokba. Nem sokkal ezt 
követően a vendégek egyik játéko-
sa elesett a temeriniek tizenhatosá-
ban, a játékvezető azonban nem fújt 
a sípjába. A szünet előtti percekben 

is szerencséje volt a hazai együttes-
nek, mivel a kamenicaiak egy alka-
lommal a felső lécet, egyszer pedig 
a kapufát találták el.

A második félidőben jóval ke-
vesebb helyzetet teremtettek a csa-
patok, mint az első játékrészben. A 
TSK arra összpontosított, hogy meg-
őrizze az előnyét, ami végül sike-
rült neki. Noha a kamenicaiaknak 
pár alkalommal volt lehetőségük 
kiegyenlíteni, a magabiztosan védő 
Vojvodić megőrizte a hálóját. A mér-
kőzés krónikájához tartozik, hogy 
negyed órával a vége előtt kiállíották 
Bukvićot, mert megütötte a vendé-
gek egyik játékosát, s emiatt min-
den bizonnyal több mérkőzésre 
szóló eltiltás vár rá. A temeriniek a 
győzelemmel visszavágtak az őszi 
vereségért, amikor 2:0-ra kikap-
tak a Fruškogoractól.

A TSK továbbra is negyedik a 
táblázaton, s mivel az előtte levő 
csapatok is begyűjtötték a hétvé-
gén a bajnoki pontokat, nem vál-
tozott a különbség közöttük. Vezet 
a Šajkaš 44, második a Slavija 40, 
harmadik a Tatra 39, negyedik a 
TSK 36 ponttal. 

A TSK vasárnap 16 órától az 
utolsó helyezett Jedinstvóval mér-
kőzik Boldogasszonyfalván.

TSK: Vojvodić, Pantoš, Lahos, 
Stričević, Radičić, Vlaisavljević, 
Tatić, Paska, Bukvić, Prolić, Tomić. 
Játszott még: Nikolić, Bogojević, 
Obradović. 

Újvidéki városi liga

SIRIG–ČENEJ 1:0 (1:0)
Az őszi bajnok szőregiek dia-

dallal kezdték a bajnokság máso-
dik felét. Ráadásul a rivális begecsi 
Bačka csak döntetlent játszott a 
hétvégén, így a Sirig most két pont 
különbséggel vezet a táblázaton a 
begecsiek előtt.

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

RUMA–tEMERIN 24:24 (12:9)
Az idény rangadóját játszották 

Rumán, ahol az első helyezett a má-
sodikat látta vendégül. Többnyire 
a hazai együttesnél volt az előny, 
amely több ízben is vezetett négy 

APRóHIRDETéSEK
• Ingyen elvihető egy kaucs. 
Petőfi Sándor utca 68. 
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak papírok-
kal. Telefon: 062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi 
Sándor utca 113-ban. A ház 260 m2-
es, a telek 1500 m2. Telefonszám: 
060/33-0-33-44.
• Sürgősen eladók bárányok és bir-
kák. Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: 
842-137.
• Temerin központjában ház eladó. 
Adaptációra vagy bontásra. ára 
26500 euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Eladó egy hold és egynegyed hold föld 
a faluhoz közel. A föld negyed részén 
gyümölcsös és víkendház található. Ér-
deklődni a Rákóczi Ferenc utca 73-ban, 
vagy a 842-137-es telefonszámon. 
• Munkást keresek a szőlősbe. Tele-
fon: 063/52-36-73.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront 
utca 197-ben, bejegyzett, a telek nagy-
sága 680 m2. Ára: 59 500 euró. Tele-
fon: 060/33-0-33-44.
• Volkswagen kombit vennék bármi-
lyen állapotban, 1990-es kiadásútól 
régebbit. Fizetés készpénzzel, azon-
nal. Telefon: 060/71-61-312.

• Szójamag eladó: Rubin, Hogár, 
Beluga, Galina, Pajevófka. Áruk: 10 
000  Din/100 kg. Telefonszám: 062/41-
21-52.
• Motokultivátor (Pasquali), 60 lite-
res talicska permetező, 9 méteres 
elevátor, disznóvágásra alkalmas 
nagy asztal, kukoricamorzsoló dará-
lóval, disznóellető ketrec, akkumu-
látoros rokkantkocsi, beton vályúk, 
disznó önetetők (fém), disznóölő 
pisztoly. Telefonszám: 846-130. 
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Érdeklődni a 069/40-74-
944 telefonszámon lehet.
• Fakivágás, akár veszélyes helyen 
is, láncfűrésszel, valamint fafelvá-
gást vállalok. Telefonszám: 064/03-
444-74.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-23-35.

Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem feje-
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góllal. A temerini lányok a 47. perc-
ben egyenlítettek ki 19:19-re, majd 
vezettek 23:22-re és 24:23-ra is, vé-
gül azonban pontosztással ért vé-
get a rangadó. Érdekesség, hogy a 
két csapat őszi mérkőzése, ame-
lyet Temerinben játszottak, szintén 
24:24-es eredménnyel fejeződött 
be. Ana Petrović, aki nemrégiben a 
szerb válogatottba is meghívót ka-
pott, kilenc gólt szerzett.

A táblázaton továbbra is a Ruma 
vezet 28 ponttal, a temeriniek 26 
ponttal követik őket, azzal, hogy 
csapatunk egy meccsel keveseb-
bet játszott, és ha megnyeri az el-
halasztott találkozót, akkor utoléri 
pontszámban az éllovast.

ASZtALItENISZ
Szuperliga – férfiak

Több, mint három órát tartott 
a 17. forduló mérkőzése, amelyet 

a temeriniek minimális különbség-
gel veszítettek el. Denis Čonićnak a 
negyedik egyéni találkozón két mér-
kőzéslabdája volt, de nem használ-
ta ki őket.

A temeriniek a következő mecs-
csüket vasárnap este játsszák ha-
zai közönség előtt a nagybecskereki 
Banat ellen.

tEMERIN FEROCOOP–
POŽAREVAC 3:4

Eredmények: Čonić–
Aleksandrov 3:0, Brnović–
Marinković 0:3, Pető–
Ivić 3:0, Čonić–Marinković 
2:3, Pető–Aleksandrov 3:1, 
Brnović–Ivić 0:3, Pető,Čonić–
Aleksandrov,Marinković 0:3.

A második liga északi csoport-
jában szereplő női csapat 4:0-ra ki-
kapott Újvidéken a Novi Sad máso-
dik csapatától.

T. n. T.


