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– A választási értesítőket a posta kéz-
besítette. Sajnos több esetben előfordult, 
hogy ez nem jutott el a címzetthez. Ezért 
tényleg nem hibáztatható az önkormányzat, 
de az értesítő hiánya senkit se gátoljon meg 
a vasárnapi voksolásban – mondta a VMSZ 
színeiben politizáló önkor-
mányzati tisztségviselő. A 
továbbiakban ismertette, 
hogy Temerinben csaknem 
24 500 állampolgár jogosult 
a szavazásra. A parlamenti 
választáson 18 lista verseng 

250 képviselői helyért, míg az elnökvá-
lasztáson 8 jelölt egyikét karikázhatják be 
vasárnap a temeriniek. Ez előbbi kapcsán 
elmondta, a listán öt temerini egyén neve 
is szerepel, az első az igencsak befutó ötö-
dik helyen. 

Több mint hétmillió dinárhoz jutott a temerini 
egészségház az illetékes tartományi titkárság pá-
lyázatán, amiből új felszerelés kerül a szemészetre, 
valamint egy intraorális röntgen készülékkel és egy 
sterilizálóval bővül a fogászat.

Tomislav Ugarković, az egészségház igazgatója 
elmondta, az ígéretek szerint minisztériumi forrásból 
április végéig, de legkésőbb május elejéig egy jól 
felszerelt mentőautó is érkezik, amellyel kizárólag a 
dialízisre szoruló betegeket szállítják majd. Jelenleg 
nincs munkaerőhiány az egészségházban – folytatta – 
a járványügyi helyzet ugyanis kedvezőbb. a dolgozók 
egy része most használhatja rendes évi szabadságát. 
a védőoltásokról szólva elmondta, tavaly január hu-
szadika, azaz a vakcinálás kezdete óta Temerinben 
a lakosság negyven százaléka oltatta be magát. Zö-
mében idősebbek jöttek el az oltópontra, azokhoz 
viszont, akik mozgáskorlátozottak, az egészségház 
dolgozói kimentek. Emlékeztetett rá, hogy a védőol-
tások beadása még nem ért véget. a Sinopharm és a 
Pfizer vakcina az egészségház központi épületében 
vehető fel reggel hét és délután két óra között. 

a Covid-rendelő most a központi épület mögött, 
a régi szárnyban van. a koronavírus tüneteit észlelők 
reggel hét és délután öt óra között kereshetik fel az 
orvost. Naponta csaknem ötven vizsgálatot végeznek, 
amelyek közül mindössze öt eset pozitív, csökkent a 
járvány által az orvosokra és a nővérekre gyakorolt 
nyomás is. Ugarković szerint a helyzet javulása el-
lenére még nem jött el a teljes lazítás ideje, továbbra 
is követni kell az előírásokat. 
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A VMSZ lakossági fóruma

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) helyi szervezete a vasárnapi parlamen-
ti választások kapcsán lakossági fórumot tartott az Ifjúsági Otthon nagytermében. 
Beszámoló hangzott el az eddig elért eredményekről, a választási előkészületekről 
és a további tervekről. 

Jelen volt Sziveri Béla, a VMSZ helyi elnöke, Pásztor Róbert, a VMSZ temerini 
központi helyi szervezetének és a községi képviselő-testületnek az elnöke, Urbán Iza-
bella, a temerini telepi szervezet elnöke és Csorba Béla, a VMDP elnöke. A vendégeket 
Sziveri Béla köszöntötte, akik között ott volt: Kovács Elvíra, a VMSZ alelnöke, köztár-
sasági parlamenti képviselő, Ökrész Rozália, köztársasági parlamenti képviselő-jelölt, 
Juhász Attila, a Mezőgazdasági Minisztérium  államtitkára, dr. Nagy Imre, a Prosperitati 
Alapítvány igazgató bizottságának elnöke és tartományi képviselő.

Tavaszidő

vaSárNaPra virradóra ElkEZdődött 
a nyári időszámítás, hajnali két órakor az órákat 
hajnali háromra kellett előre állítani. az óraátál-
lítást eredetileg energiatakarékossági megfonto-
lásból vezették be. az Európai Parlament 2019-
ben döntött az eltörléséről, de alkalmazása a 
koronavírus-járvány miatt csúszik.

A politika az érdekekről szól
Pásztor Róbert helyzetértékelése a szerbiai választások előtt

Temerinben 31 szavazóhelyen járulhatnak az urnák elé a vasárnapi szer-
biai előrehozott parlamenti és köztársasági elnökválasztáson. Mindössze 
a 14-es választóhely tekintetében történt változás, ezért akik korábban a 
kádfürdőben voksoltak, azoknak most a Petar Kočić Általános Iskolába szól 
az értesítőjük. A posta által kiküldött cédula nélkül is érvényes a szavazás, 
mindössze a személyazonossági igazolványt kell felmutatni, emlékeztet 
PÁSzToR Róbert (VMSZ), a községi képviselő-testület elnöke. 

Javult a járványhelyzet
Az egészségház igazgatójának értékelése    

Folytatása a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Pásztor Róbert szerint a temerini magyarság számára egyértelműnek 

kell lennie, hogy kit támogat, annál is inkább, hiszen mindössze egy ma-
gyar lista van. – Ezzel párhuzamosan az államelnök választáson a jelenlegi 
elnököt támogatjuk. Be kell vallani, ez egy kicsit szemet szúr a temerini 
magyaroknak, sokan szóvá is teszik, még az ismerősök is. Egyértelmű 
dolog, hogy a politika soha sem szerelemről szól, hanem kizárólag a 
száraz érdekekről. Én hiszek abban, hogy az emberek változhatnak, 
így a politikusok is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a jelenlegi elnök 
hatalomra kerülésétől egészen napjainkig a szerb-magyar viszony egyre 
inkább javult. Mindannyian emlékszünk arra, hogy mi minden történt 
a múltban: incidensek, magyarverések. Ez 
most megszűnt, a két ország viszonya törté-
nelmi csúcson van, nyomatékosította Pász-
tor. A Magyarországról Vajdaságba érkező 
pénzeket, támogatásokat kizárólag akkor 
élvezhetjük, ha együttműködő hatalom van 
Szerbiában, tette hozzá. Mint ismeretes, a 
Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatok 
egyik feltétele a kettős állampolgárság. Te-
gyük a kezünket a szívünkre, ez diszkrimi-
natív a szerbekre nézve. Vagy említsük meg 
az ösztöndíjakat, ilyen tekintetben a szerb 
egyetemisták irigyek a magyarokra, ami-
ért ez a lehetőség adott a számukra. Mind-
ezt tehát kizárólag úgy lehet elérni, ha megértés van az aktuális hatalom 
részéről. Azt tapasztaljuk, hogy noha vannak dolgok, amikben önkor-
mányzati szinten nehéz közös nevezőre jutni, magyar kérdésekben való-
ban nincsenek köztünk nézeteltérések. Elfogadják azt, amit mi, temerini 
magyarok megfogalmazunk, például a költségvetés megtervezésekor. Az 
együttműködés tehát érdekeken múlik, nem személyes, hanem közös-
ségi érdekeken. Mi sem felejtettük el a múltat, de ahhoz, hogy tovább 
tudjunk lépni, javuljon a temeriniek anyagi helyzete, oktatási lehetősé-
gei, kénytelenek vagyunk elfogadni a realitást. A kisebbségnek kizárólag 
a többségi nemzet határozza meg a koalíciós partnerét. Ha a szerbség 
körében 55-60 százalékos a Szerb Haladó Párt (SNS) támogatottsága, 

A politika az érdekekről szól

Óvatosan az új fiskális 
pénztárgépek beszerzésével!

a kormány tavaly elfogadta a fiskalizációról szóló új törvényt. 
az új, online pénztárgépek bevezetése tavaly október 15-ével kezdődött 
meg. attól a dátumtól kezdve lehetett igényelni az állami támogatást az 
új pénztárgépre, amelyet legkésőbb április 30-ig kell beszerezni. 

Akkor még eladásban alig volt található az Adóhivatal által engedé-
lyezett pénztárgép, de azóta a helyzet teljesen megváltozott. a kínálat 
igen nagy, és a gond éppen itt kezdődik. a kormány ugyanis akkor azt 
hangoztatta, hogy az új pénztárgépek használata olcsóbb lesz, mint 
az eddigieké volt: nem lesz kötelező az évi karbantartás, sem a kísérő 
könyvek használata, a kettős nyomtatás stb. Ebben igaza volt, viszont 
arról már ők sem tehettek, hogy ezek az új kasszák bizony sok rejtett 
költséget vonnak maguk után. 

Erre szeretném most felhívni mindenki figyelmét, akinek új pénz-
tárgépet kell vásárolnia. Bizony, jól oda kell figyelni, hogy mit vesz 
meg az ember! Sorolom:

1. Minden pénztárgépnek tartalmaznia kell az lPFr-t, fiskális szám-
lák processzorát, ami kommunikál az adóhivatallal.

 2. az ESir elektronikus rendszert a számlák kiadására-nyom-
tatására.

Mindkét esetben csakis olyan megoldás jöhet számításba, amit 
az Adóhivatal jóváhagyott, az engedély számának rajta kell lennie a 
fiskális nyugtán (számlán).

a fent ismertetett követelményeket az új pénztárgépek vagy tar-
talmazzák, vagy külön meg kell vásárolni őket. 

És itt kezdődik a másik gond. Ezekért a programokért minden 
pénztárgépet (kasszát) árusító cég, havi szinten különböző árat kér. 
Nos, ez nem mellékes, hiszen a továbbiakban ezért havi szinten fi-
zetni kell. a jelenlegi ismert cégek 5-20 euró/dinár ellenértékét veszik 
el havonta. Egyszerű a matematika: 12-vel szorozva (évi költség) ez 
messzemenően több mint amennyit eddig fizettünk a pénztárgépek 
(kasszák) évi karbantartásáért. 

Ha a pénztárgépet telekommunikációs cégtől vesszük meg, hozzá 
az internetes szolgáltatást is tőle kell vásárolnunk. Hiába van már a 
helységben korábbról internet-hozzáférés, az ő szolgáltatásukat kell 
használnunk, és természetesen külön fizetni.

Mindezek után, arra hívom fel az érintettek figyelmét, hogy vásár-
láskor, a fent leírtakat a saját érdekükben vegyék figyelembe. Főleg 
azt érdeklődjék meg, hogy mennyi lesz a gép utáni havi anyagi köte-
lezettség, és hogy a fiskális pénztárgép tartalmaz-e mindent, amire 
feltétlenül szükség van. a megfelelő fiskális eszköz kiválasztása csak 
ezután következhet.

tótH Béla
könyvelőiroda-tulajdonos

akkor azt nekünk el kell fogadnunk. Egy kisebbség nem engedheti meg 
magának azt a luxust, hogy ellenzékben legyen. Ne felejtsük el, hogy mit 
hozott a kilencvenes évek kemény ellenzéki hozzáállása: leépültek az 
intézményeink, civil szervezeteink, iskoláink, óvodáink. Kipróbálta már 
a vajdasági magyarság az ellenzéki szerepet is, és lehet, hogy akkor az 
volt az egyetlen járható út, de harminc év után, ma már megváltoztak a 
körülmények, átalakultak a politizálási módszerek, hangsúlyozta.

Hozzátette: annak ellenére, hogy a viszony ma már több mint jó, helyi 
szinten továbbra is nyomást gyakorolnak a magyar választópolgárokra. 
Pásztor szerint ebben a kérdésben a temerini magyaroknak kell dönteni-
ük. – De tudniuk kell, hogy a magyar előjelű pártoknál mindig a magyar 
kérdés van első helyen, míg a többinél az utolsón. Ha valakinek az az 
érdeke, hogy egy liter olajért, egy cukorért és lisztért eladja magát, csak 
tegye, de én hiszek abban, hogy a temerini magyar nem ilyen. A 1848-as 
forradalomtól egészen mostanáig megannyi megpróbáltatáson estünk át, 
annyi vérveszteség volt, de ennek ellenére még mindig magyarok marad-
tunk, és ha volt annyi erőnk, hogy Szent István szobrot avassunk, akkor 
a temerini magyarság nem eladható, szögezte le Pásztor. 

Visszatérve a magyar-szerb viszonyra kifejtette: ennek továbbfejlesz-
tésében a vajdasági magyaroknak is hatalmas szerepe van, hiszen hidat 
képeznek a két nemzet között. Az ugyancsak vasárnapi magyarországi 
választások kapcsán elmondta, noha máig már csaknem 2100 szavazatot 
tartalmazó borítékot juttattak el a szabadkai főkonzulátusra, péntekig 
még fogadják a voksokat. 

A temerini 
EntErijEr BAlázs AsztAlos üzEm 

segédmunkást keres állandó 
munkaviszonyba 40 éves korig, 
különböző munkák végzésére.

A cégben jelentkezni személyesen 
az Újvidéki utca 384-ben, 

vagy a 062/213-810-es telefonszámon. 

ácsi

Pásztor Róbert
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ToVÁbbRA IS nAgy éRdeKlődéS 
ÖVEzI a két héttel ezelőtt forgalomba állított 
Újvidék és Belgrád között közlekedő gyorsvo-
natot. A Soko, azaz a Sólyom nevű szerelvény 
200 km/óra sebességgel száguld a frissen 
megépített sínpáron. Országunkban ez az 
első olyan vasúti jármű, amely mintegy fél óra 
alatt megteszi a száz kilométeres távot.

Régóta terveztük, hogy egyszer vonatra 
szállunk egy kirándulás erejéig, hogy ennek 
élményét a család ifjabbik tagjai is megta-
pasztalják. Eddig csak beszéltünk róla, de 
most úgy éreztük, itt a pillanat, eljött az idő! 
A belgrádi állatkert megtekintése is régóta 
szerepelt már a listán, az időjárás-előrejel-
zés is tökéletes volt a tettekre, a vasárnapi 
családi kiruccanásra. A reggel fél kilenckor 
induló járatra háromszáz dináros, akciós 
áron vásároltunk jegyeket még korábban, 
ez a kedvezmény különben április 30-ig ér-
vényes. A neten is lehet venni, de az állomá-
sokon működő automatáknál is. Mi néhány 
nappal a tervezett kirándulást megelőzően 
személyesen vettük meg őket az újvidéki vas-
útállomás pultjánál. 

Az 1964-ben épült építészeti remekmű 

a közelmúltban alapos felújításon esett át 
ennek folytán kellemes érzés volt belépni, 
a korábban igen elhagyatott állapotban tá-
tongott épületbe. A peronok környéke és a 
váróterem úgyszintén kellemes benyomást 
kelt. A felújított étterem mellett új tartalmak-
kal is bővült az épület. A kisgyermekes csa-
ládoknak kialakítottak egy várótermet, ahol 
a csöppségek kedvükre játszhatnak, míg a 
vonat meg nem érkezik. 

Vasárnap reggel pontosan érkezett, és 
megannyi izgatott utas várta, hogy helyet 
foglaljon benne. Miután ez a részünkről 
is megtörtént, a szerelvény percre ponto-
san kigördült az újvidéki pályaudvarról. A 
híresztelésekkel ellentétben zsú-
foltságnak nyoma sem volt a sze-
relvényen, az ülőhelyek számának 
megfelelő számú utast fogadtak. A 
kényelmes székeken ülve, szinte 
pihenve utaztunk, a gyerekek izga-
tottan szemlélték a villámsebesen 
elsuhanó tájat. Nekem hiányzott a 
zakatolás megszokott ritmusa, ezt 
halk zörej váltotta fel. A kísérő sze-
mélyzet kávéval és üdítővel kínálta 

az utasokat. Időközben a kivetítőn kísértük 
figyelemmel a haladási sebességet,

És a Sólyom fél óra elteltével valóban cél-
ba ért. A főváros központi megállóján száll-
tunk ki. Ott még folynak a munkálatok. A 
föld alatti megálló már elkészült, és fogadja 
az utasokat, de a hozzátartozó létesítmény 
még épülőben van, amint azt az ott elhelye-
zett tájékoztató tábla hirdeti.

Egy teljes napot töltöttünk a fővárosban. 
Az állatkert mellett megtekintettük a legfőbb 
nevezetességeket. Este hat órakor indultunk 
vissza Újvidékre. A hazafelé ismét meggyő-
ződhettünk a korszerű vasúti jármű szágul-
dásáról és kényelméről. A gyerekek és mi 
szülők is megannyi élménnyel gazdagodtunk. 
Érdemes volt hát nekivágni. 

TÓTh Dianna

Anyakönyvi hírek
2022 februárja

Fia született: Moisko Rozáliának, Basarin Bojanának és Bojannak, 
Jovičić Ljubának és Lóc Krisztiánnak, Ćeran Draganának és Dražennak, 
Đurić Jelenának és Simonak, Zorić Đurđicának és Jovannak.

Lánya született: Mikolčić Danijelának, Bene Obradović Katarinának 
és Obradović Vladimirnek, Andrić Anđelának és Miljannak, Gyuráki 
Saroltának, Zelić Ivanának és Nikolának, Ćeran Branislavának, Kojić 
Ružicának és Dejannak, Udovičić Slađanának és Sašának, Mićović Ma-
jának és Nemanjának.

Házasságot kötött: Halász Endre és Nikolić Marija, Kobiljski Mita 
és Miloščin Dragana, Botka Attila és Szabolcski Noémi, Radojčić Rada 
és Petrić Gordana, Kuridža Branko és Popović Marija, Miletić Milan és 
Kapor Nikolina.

Elhunyt: Pap (Krnjić) Anna (1934), Cvijanović (Miglinci) Barbara 
(1934), Majoros (Banjac) Milica (1937), Stojičić (Grnjičić) Dragica 
(1938), Stupar Vojin (1941), Tomišić (Tošić) Milica (1945), Kojić 
Mlađen (1937), Mirtović Barna (Barna) Mária (1936), Kojić (Đurđević) 
Darinka (1937), Anušić Dragan (1947), Čiča (Juzbašić) Desanka (1939), 
Pászti (Gergely) Marianna (1961), Pécsi (Kaslik) Ilona (1932), Ka-
rácsonyi Andor (1940), Tóth (Virág) Katalin (1936), Dénesi Đorđe 
(1948), Grković Milan (1951), Horváth Ronald (1975), Lackó (Kurilla) 
Mária (1945), Pacik Sándor (1937), Vuceja Branislav (1963), Pásztor 
(Kurilla) Julianna (1940).

Keresztelés

vasárnap nagymise után megkeresztelték Nándort, losoncz Márk 
és losoncz-kelemen Emese fiát, valamint ákost, kugli árpád és 
andrea fiát. (a kereszteltek és szüleik tibor atya mellett közvetle-
nül.)
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Száguldottunk a Sólyommal

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

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.

a Soko az újvidéki pályaudvaron
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dr. CSORBA Csabának
dr. CSORBA Csabának

az állatorvos-tudományok doktora 
fokozat megszerzéséhez.

Szerető szüleid

az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági 
Karán az állatorvos-tudományok 
doktora fokozat megszerzéséhez.
Nagyon boldog, szerető mamád

Szívből gratulálunk 
szeretett gyermekünknek Gratulálok drága unokámnak
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Közlekedésbiztonsági verseny
A múlt héten tartották meg községünkben a közlekedés-

biztonsági verseny községi fordulóját. A megmérettetésen 
az iskolai előkészítő csoportok, az elsős, valamint a máso-
dik osztályos tanulók legjobbjai mérték össze rátermettsé-
güket. A gyerekek a korcsoportjukhoz mérten különböző 
ügyességi feladatok teljesítésében bizonyítottak. Majoros 
Izabella, az önkormányzat közlekedésbiztonsági tanácsá-
nak tagja lapunknak elmondta, hogy a legjobbak a körzeti 
versenyen képviselik községünket.

– A községi versenyt megelőzően minden intézményben 
tartottunk felmérést a gyerekeknek, amelyről a legjobbak 
jutottak tovább erre a megmérettetésre. Itt az iskolák és az 
óvoda legjobbjai mérik össze képességeiket. Minden kor-
csoportból egy csapat jut tovább a körzeti szintre. Örülök, 
hogy a gyerekek ilyen nagy lelkesedéssel vesznek részt a 
versenyen. Érdekesnek találják a feladatokat, és mindenki 
nagyon igyekszik jól teljesíteni. Ez nagyon fontos, mert a 
biztonságos közlekedésre már ilyen fiatal korban fel kell 
hívnunk a figyelmet. A gyerekek sokat tudnak a forgalmi 
szabályokról, és bízom benne, hogy a jövőben is körülte-
kintőek lesznek a közlekedésben – hangsúlyozta Majoros 
Izabella. A verseny végén a résztvevőket ajándékokkal ju-
talmazták. 

T. D.

aPróHirdEtÉSEk
• lakás kiadó, valamint biber cse-
rép eladó. telefon: 062/80-91-952.
• Ingyen elvihető egy kaucs. Petőfi 
Sándor utca 68. 
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót 
vennék bármilyen állapotban, csak 
papírokkal. 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. Telefon: 060/33-
0-33-44.
• iMt 560-as traktor, három tonnás, 
billenőszekrényes Našice pótkocsi, 
kettes leopard eke, műtrágyaszó-
ró, házi készítésű szelektor eladó. 
telefon: 063/75-82-393. 
• Sürgősen eladók bárányok és bir-
kák. Rákóczi Ferenc utca 73. Tele-
fon: 842-137.
• Eladó egy hold és egynegyed hold 
föld a faluhoz közel. a föld negyed 
részén gyümölcsös és víkendház 
található. Érdeklődni a rákóczi Fe-
renc utca 73-ban, vagy a 842-137-
es telefonszámon. 
• Temerin központjában ház eladó. 
Adaptációra vagy bontásra. Ára 26500 
euró. Telefon: 064/40-55-431.
• 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.

• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• volkswagen kombit vennék bár-
milyen állapotban, 1990-es kiadá-
sútól régebbit. Fizetés készpénzzel, 
azonnal. telefon: 060/71-61-312.
• Fakivágás, akár veszélyes helyen 
is, láncfűrésszel, valamint fafelvágást 
vállalok. Telefon: 064/03-444-74.
• 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. tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Motokultivátor (Pasquali), 60 li-
teres talicska permetező, 9 méte-
res elevátor, disznóvágásra alkal-
mas nagy asztal, kukoricamorzsoló 
darálóval, disznóellető ketrec, ak-
kumulátoros rokkantkocsi, beton 
vályúk, disznó önetetők (fém), disz-
nóölő pisztoly. telefon: 846-130. 
• Munkást keresek a szőlősbe. Tele-
fon: 063/52-36-73.

Új jelzőlámpa

a kolóniai Partizanska és az Újvidéki utca kereszteződésében 
a korábban elhangzott ígéreteknek megfelelően forgalmi lám-
pákat állítottak fel. Ezután nagyobb biztonsággal és valószí-
nűleg gyorsabban lehet majd bekapcsolódni az immár rendkí-
vül forgalmassá vált főútra.

Iratkozás elsőbe
A 2015-ben és 2016. február végéig született gyerekek iratkozását 

várják a Kókai Imre Általános Iskolában április 1-je és május 31-e között. 
Az iratkozás személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 8 és 13 
óra között történik. A szükséges okiratokat az iskola hivatalból lekéri az 
állami szervektől, a szülőknek nem kell külön kérvényezniük a doku-
mentumokat. A szülőknek a gyermek orvosi, illetve a kötelező védőoltási 
bizonylatát kell időben beszerezniük. A leendő kisdiákok beiratása elvé-
gezhető elektronikusan is, az eUprava Kormányzati Portálon keresztül, 
amennyiben van regisztrált profiljuk.

A szülők vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatá-
nak fénymásolatát, a személyazonossági igazolvány fénymásolatát és az 
orvosi bizonylatot. Az iskolai előkészítő program elvégzéséről szóló bi-
zonylatot az óvoda megküldi az iskola titkárságának. Ha a szülő odahaza 
nem rendelkezik a gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolatával, 
az iskola hivatalból le fogja kérni a hiányzó okiratot. Kérik a szülőket/
gyámot, hogy az okmányokat papírformában adják át, mert ezzel meg-
könnyítik az iratkozással kapcsolatos munkát.

Korábban 6, valamint 6 és fél évesen is indulhattak iskolába a gye-
rekek (akik 2016. március 1-je és szeptember 1-je között születtek). 
Számukra külön iskolaérettségi felmérést ír elő a törvény.

Azok a szülők, akik másik iskolába vagy más településen, országban 
kívánják gyermeküket iskolába iratni, kötelesek az iskola titkárságán 
ezt bejelenteni.

 v.b.m.

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
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Vasárnap a nyári időszámításra való áttérés miatt egy órával korábban 
kellett kelniük a márciusi vásárba indulóknak. A jó idő sok vásárláto-
gatót kicsalogatott a vásártérre, s rengeteg eladó is elhozta portékáját, 
jószágát. Régen volt ilyen nagy vásár.

Akik malacot szándékoztak venni a márciusi vásárban, azok most 
hoppon maradtak. A délelőtti órákban egyetlenegy malacot sem láttunk. 

De nagyon sok volt a lábasjószág, a 
kiscsirke, a kiskacsa. A húsvét előtti 
vásárban megnőtt a kisnyúlkínálat 
a gyermekek legnagyobb örömére. 
Ők ugyanis szívesen megsimogatják 
a kedves kisállatokat. A vasárnapi vá-
sárban sok lovat is felvásároltak, a 
kupeceknek sorba kellett állniuk a 
mázsaháznál a megvásárolt jószággal. 
A pónilovak viszont vígan legelész-
tek, ők 450 euróért nem cseréltek 
gazdát. 

Több újdonságot is láthattunk a 
márciusi vásárban. Például az inđiai 
festőnő 1000-5000 dinárért kínálta 
alkotásait. Többen is kipórbálták a 
párnázott hintaágyat és -széket, de 

A pónilovak csak legelésztek

Vásári 
séta

Kiindulópontom az, hogy ha 
meg akarjuk érteni a nagy hármas 
mozgását, így az Ukrajna elleni orosz 
agresszió mögöttes körülményeit, 
közvetett kiváltó okait – amelyek 
persze nem mentik fel az orosz ve-
zetést –, leginkább az Egyesült Álla-
mok, Oroszország és Kína elitjének 
lélektanát, beállítódását kell meg-
értenünk.

Ami mindhárom országot 
hasonlóvá teszi, az éppen a 
nagyhatalmi, sőt birodalmi tu-
dat. Mindhárman abból indulnak 
ki, ők arra hivatottak, hogy a világ 
vezető hatalmai legyenek, amelyek 
másokat irányítanak, mások felett 
uralkodnak, ha lehet, békés, de ha 
kell, erőszakos eszközökkel. Morál 
és agresszió közül csak addig vá-
lasztják a morált, amíg az nem ve-
szélyezteti nagyhatalmi pozícióikat. 
Ha az veszni látszik, a morál – vagy 
ha tetszik, az emberi élet, az embe-
ri méltóság alapjoga – jelentékte-
lenné, sokadlagossá válik az adott 
nagyhatalom elitjének szemében. A 
nagyhatalmi tudat azonban teljesen 
eltérő jellegzetességeket mutat fel a 
három ország/birodalom esetében.

Az Egyesült Államok egy ön-
imádó, felületes nagyhatalom, 
mely immáron száz éve a világ 
urának képzeli magát. Önimádó, 
mert két megnyert világháború után 
meggyőződésévé vált, hogy egyedül 
ő alkalmas a világ vezetésére, ám 
egyben felületes, mert mindezt nem 
a kulturális, szellemi és civilizációs 
felkészültségére, magas színvona-
lú államvezetési képességeire ala-
pozza, hanem a bizniszre, a dollár 
uralmára. Amerikáról, mint fiatal 
országról jól tudjuk, hogy az első 
telepesek megjelenése óta létmód-
jának alapja a „Business as usual”, 
az értékek egyetlen mércéje pedig 
az, hogy mennyi pénzed van.

Ráadásul Amerika a két világ-
háború után megnyerte a hideghá-
borút is a Szovjetunióval szemben, s 

  Egy kis nagypolitika

  A három nagyból csak egy

ekkor, a kilencvenes évek legelején 
rögtön megfogalmazódott bennük 
az egypólusú világ koncepciója. Ám 
az Egyesült Államok már csak azért 
is alkalmatlan a világ urává válni – 
túl a mögötte álló háttérhatalmon, 
amely „keretezi” a működését –, 
mert végtelenül felületes, mondjuk 
ki: nem vette a fáradságot ahhoz az 
elmúlt évszázadban, hogy megis-
merje más kontinensek, más civi-
lizációk, más vallások és kultúrák 
mint nemzeteket összekötő erők, 
hagyományok mindennél fontosabb 
szerepét. Az Egyesült Államok ebből 
a szempontból barbár birodalom, 
győzni akar, és nem megérteni. És 
éppen ezért nem győzhet hosszú 
távon. Ez valahol a mélyén tényleg 
a cowboy mentalitás, a párbaj mint 
eszköz.

oroszország a rendszervál-
tás után, Jelcin alatt lényegében 
a földön hevert, ám Putyinnal is-
mét felerősödni látszik, s vissza 
akar térni a nagyhatalmi státus-

ba, ezt azonban az Egyesült Államok 
nem akarja megengedni. Az általuk 
vezetett világrend megbomlani látszik, 
s Oroszország az egyik kihívó, de itt 
van már a másik is, Kína, sőt igazából 
most már Kína a párbaj másik részt-
vevője. Az Egyesült Államok célja az, 
hogy Oroszországot visszaszorítsa a 
középhatalmi vagy annál is gyengébb 
geopolitikai státusba. Ezért vette át a 
hatalmat 2014-ben Ukrajnában, mert 
már Brzezinski, sőt Kissinger óta tud-
ják, hogy ez meggondolatlan lépés-
re késztetheti az oroszokat, amelybe 
azután belerokkanhatnak. Tegyük 
hozzá: vagy nem.

Oroszország az Egyesült Álla-
mokkal szemben nem felületes és 
önimádó, hanem sértett nagyhata-
lom. Sértett, mert a náci birodalom 
önfeláldozó legyőzése óta elvárja, 
hogy az Egyesült Államok és a nyu-
gati középhatalmak tekintélyüknek, 
súlyuknak megfelelően kezelje őt, 
cserébe elfogadja, hogy nem a világ 
ura, „pusztán” egy nagyhatalom a 
többi között. Sértett, mert a hideg-
háború befejezése után elfogadta 
Németország egyesítését, cserébe 
viszont a Nyugat nem tartotta be a 
szóban többszörösen elhangzott 
ígéretét, mely szerint a NATO nem 
terjeszkedik Kelet felé, nem vonja 
kétségbe Oroszország nagyhatalmi 
státusát és ezzel járó privilégiumait. 
És sértett, mert az Egyesült Államok 
látványosan provokálja azzal, hogy 
az ütközőzóna, sőt a mérleg nyelve 
szerepét játszó Ukrajnát az irányítá-
sa alá vonta, azt az Ukrajnát, amely 
az erős orosz legendárium szerint 
Oroszországhoz tartozott és tarto-
zik Belarusszal együtt, s együttesen 
alkotják az „oroszságot” – persze, a 
Kreml irányítása alatt.

SZáNtóFöldEt 
váSárolNÉk

060 090 10 15

Az ukrajnai háború okairól
A világpolitikában a nagyhatalmak szerepe geo politikai szempontból is meghatározó. Fontosak 

a középhatalmak is – például németország, Törökország, India, brazília –, de a jelen állapotok 
szerint három nagyhatalom uralja a globális mezőnyt: az Egyesült Államok, Kína és Oroszország, bár 
utóbbi közép-nagyhatalommá zsugorodott az utóbbi évtizedekben – és éppen ez magyarázza meg 
részükről a mostani háború kirobbantását. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a három nagy 
mellett, fölött, mögött világosan jelen van a globális elit, vagyis a nemzetek feletti háttérhatalom, 
amely döntően befolyásolja a nagy hármas mozgását és stratégiáját is – de erről később.

FRICZ Tamás, Magyar nemzet
(Folytatjuk)
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egyházközségi hírek
Az oltár előtti feszületnél kitett edénybe bedobhatjuk azt a pénzt, 
amit a nagyböjti lemondásainkból megspórolunk. Eddig 600 
euro gyűlt össze. Ez 33 gyermek egy évig tartó étkeztetése és 
iskoláztatása a legszegényebb országokban. Az összeget már el is 
juttattuk a Mary’s Meals segélyszervezetnek.
Csókay András világhírű magyar idegsebész nagybecskerekre 
(Zrenjanin) látogat két hét múlva ápr. 9-én. 9-kor indulnánk az 
Aracsi pusztatemplomhoz. Rövid ottlét után onnan folytatnánk utunk 
Nagybecskerekre, ahol egy rövid városnézés következne. 13:30-kor 

– Néhány nappal ezelőtt Kiállí-
tás a magyar diaszpóra képzőmű-
vészeinek válogatott alkotásaiból 
című tárlatának megnyitójára. Úti-
társam volt egy kedves fiatal topolyai 
hölgy, Gazsó Orsolya, akivel most is-
merkedtem meg személyesen. Sokat 
beszélgettünk a Budapesttől Topo-
lyáig, ez idő alatt természetesen el-
sősorban azt meséltem el neki, hogy 
honnan ered és mitől olyan szoros a 
kapcsolatom Temerinnel. Fantaszti-
kusan jóleső érzés volt visszatekinte-
ni és összefoglalni azt a sok-sok szép 
közös emléket, amit az elmúlt több 
mint két évtizedből az ott élő embe-
rekkel kapcsolatosan őrzök.

• Miként lehet ezt egy elő-
ször látott embernek röviden 
elmondani?

– Nehezen, leginkább csak váz-
latosan felsorolva. Lényege, hogy 
Temerint – így, egyetlen szóban, 
amiben benne sűrűsödik sok-sok 
élmény, barátság, siker, szeretet… 
– én legkedvesebb magyar íróm-
nak, Illés Sándornak köszönhetem. 

Általa és vele jutottam el Temerinbe, 
lehettem jelen néhány fontos ese-
ményen – mint például a telepi 
templom szentelésén – és szövőd-
tek hosszú távú kapcsolataim az 
itt élőkkel, főleg a megboldogult 
Szungyi atyával és a médiás kollé-
gákkal. Jó visszaemlékezni a sok, 
közös és kölcsönös kezdeménye-
zésű újságcikkre, amelyek az évek 
alatt születtek és különböző lapok-
ban megjelentek; a 2013-as könyv-
akciónkra, amelynek során Sándor 
bácsi Miképpen mi is megbocsá-
tunk című regényéből 400 példányt 
Temerinnek ajándékozhattunk; vagy 
arra, hogy a hat iratrendezőnyi levél-
tári- és iratgyűjteményem is az Illés 
Sándor-emlékszobába került. De 
kedves emlék az is, hogy 2018-ban, 
amikor krónikásaként kísérhettem 
országjárásán az „álruhás Mátyás ki-
rályt és hű lantosát”, a temerini Mé-
hecske Óvodát is felkerestük. Nagyon 
sok mindent lehetne sorolni még az 
Eucharisztikus Kongresszusra való 

készülettől – immár Tibor és Dá-
vid atyákkal – a marosszentgyörgyi 
Baricz Lajos papköltő jelentős könyv-
adományáig, amellyel éppen ez idő 
tájt foglalatoskodunk.

•  Hogyan fogadtad a Mi-
niszterelnökségnek a karme-
lita kolostorba, magas állami 
kitüntetés átvételére szóló meg-
hívását?

– Az értesülés fogadtatásának az 
én esetemben három fő fázisa volt. 
Először mérhetetlenül zavarban vol-
tam, nem értettem, miért gondolta 

„A díjban kicsit Temerin is benne van”
Kitűntették Varga Gabriellát

Magyarország Köztársasági elnöke Varga gabriella újságíró, az életünk főszerkesztője, a 
Misszió Média Kft. ügyvezetője részére nemzeti ünnepünk, március tizenötödike alkalmából 
a Magyar Arany érdemkereszt kitüntetést adományozott. Az indoklást elolvasva – miszerint az 
elismerést Áder János az európai magyar katolikusok közösségi életét újság- és könyvkiadói 
tevékenységével szolgáló munkája, valamint a határon túl és a diaszpórában élő magyarság tá-
mogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként ítélte oda számára – úgy érezhetjük: 
ebben a díjban kicsit mi, temeriniek is benne vagyunk.

bárki is úgy, hogy szükség van ilyes-
mire. Mentegettem magam, hogy én 
soha semmilyen jelét nem adtam an-
nak és a legcsekélyebb utalást sem 
tettem arra, hogy vágynék ilyesmire, 
akkor hát miért történik most ez. A 
második fázist a karmelita kolostor-
ban az ünnepségen éltem át: ott már 
el tudtam fogadni, hogy ez történik 
velem, de mindegyre arra gondol-
tam, pár évet várni kellett volna még 
ezzel, nem vagyok hozzá elég „öreg”. 
Mostanra viszont beléptem már a 
harmadik fázisba: örülök, hogy meg-
kaphattam ezt a kitüntetést, örülök, 
hogy most kaptam, megtisztelő és 
szép dolog történt velem jó helyen és 
jó időben. De hetek kellettek, mire 
idáig eljutottam.

• és most hogyan tovább egy 
ilyen fontos kitüntetéssel a ke-
zedben?

– Az oklevélen szereplő indok-
lásnak azért is örülök, mert vissza-
tükrözi azt, amit mindig is mondani 
szoktam magamról: hogy tudniillik 
az én utam a külhoni magyarok és 
ezzel az összmagyar ügy szolgála-
ta. Ez egyúttal a jövőt is kijelöli – 
természetesen folytatni fogom ezt a 
szolgálatot. Éppen most, a napok-
ban hozom nyilvánosságra két új, 
idei évi projektemet: egyiknek 102 
külhoni magyar gyermeknevelő és 
-oktató intézmény, a másiknak 102 
külhoni magyar család a kedvez-
ményezettje. Ugye mondanom sem 
kell, hogy Temerin mindkettőben 
benne van…

VARGA József
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Varga Gabriella átveszi 
a díjat Semjén Zsolttól

az 5000-8000 dináros ár miatt elálltak a vásárlástól. A kirakódóvásáron 
húsvét közeledtét éreztette a szokásosnál jóval nagyobb játékfelhozatal. 
Nagyon kelendő volt a különböző lábbeli is. Szinte a szokásosnak a két-
szeresére nőtt a különféle használati tárgyat, szerszámot, ruhaneműt, 
lábbelit, kerákpárt, fűkaszálót stb. árusítók száma. Itt  kedvezőbben 
alakultak az árak és fokozódott a vásárlás is.

A márciusi vásárban ismét sorok voltak a malac- illetve a bárány-
pecsenyét árusítók pultja előtt. De kelendő volt a temerini marha- és 
birkapörkölt, a lepénybe helyezett sült kolbász pljeszkavica is. A vásári 
kínálatból most sem hiányzott a különböző ízesítésű kürtőskalács, a cu-
korkát és egyéb cukrásztermék. M. d.

részt vennénk az előadáson. 16 órára érnénk haza. Jelentkezni pap-
jainknál lehet vasárnap estig.
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.
Vasárnap a hónap első vasárnapja, ünnepélyes keresztelés lesz 
a nagymise keretében. Lelkielőkészület, gyónási alkalom és próba 
csütörtökön délután 16:30 órától.
Szerdán, ápr. 6-án, délután a bejelentett időben nyolcadikos bér-
málkozó jelölt hittanosaink bérmálkozási vizsgája lesz. Imádkoz-
zunk a bérmálkozókért, hogy minél jobban fel tudjanak készülni 
a bérmálkozásra.
Jövő csütörtökön gyónóbúcsú lesz Temerinben. A gyóntatás a 
plébániatemplomban 10–12 óra és 16:30–18 óra, telepen 14:30–16 
óra. A csütörtöki szentségimádás most 16:30-tól lesz a plébánia-
templomban. Alatta lesz gyónásra lehetőség.
Közeledik a húsvét. Április 8-án, pénteken látogatjuk majd meg a 
bejelentett betegeket. Szeretettel kérjük, hogy jelentsék be azon 
betegeket, akik örömmel fogadják a húsvét előtti szentgyónás és 
szentáldozás kegyelmeit.
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212. „Akasztai” horváth Lajos, majd 
Morvai Imre tanyája. – A Horváthok egyik 
ága az 1700-as években a kiskunsági Akasztó-
ról vándorolt Temerinbe, ezért különböztetik 
meg őket az Akasztai ragadványnévvel.

A szóban forgó szállást „Tarkalovas” Hor-
váth Lajos (szül. 1915.) építette mindössze 
ötven méterre testvére, Szilveszter tanyájától. 
Őt azért hívták tarkalovasnak, mert világé-
letében csak sárga-fehér foltos igavonókat 
tartott, olyan csikókat nevelt. Mivel nem volt 
sok földje, kőműveskedéssel, de főleg fuvaro-
zással tartotta el a családját. Négy gyermekük 
volt: Mária, Lajos, Magdolna és László. Na-
ponta szállította a faluból a hízott sertéseket 
a piacközi mázsaházhoz. Sokáig neki volt 
egyedül a faluban e célra szolgáló rámpás 
speditőr kocsija. Míg mások, szomszédokat 
mozgósítva, boronával letakart parasztko-
csi alá kézzel emelték fel a száz kilón felüli 
jószágokat, ő ezt egymaga, segítség nélkül 
elvégezte.

A tanyaépület beosztása nem volt min-
dennapi. Azáltal, hogy a konyha mögött volt 
az istálló, a jászolhoz kötött állatokra éjszaka 
is odafigyelhetett a gazda. 

A család selyemhernyó-tenyésztéssel is 

foglalkozott. A tanya mögötti kertben több 
éven át ötven eperfa biztosította a hernyók 
számára a takarmányt. Horváthék 1962-ben 
beköltöztek a faluba, a tanyát pedig két hold 
földdel eladták Morvaiéknak.   

Morvai Imre (sz. 
1927.) még 1956-ban, 
miután feleségül vet-
te a boldogasszonyfalvi 
(Gospođinci) Zsúnyi Erzsé-
betet, áruba bocsátotta falu-
si házát, és feleségével elállt 
a gyórgyai határrészbe Nagy 
Mihály tanyájára harmados-
nak. Morvaiék a földműve-
lés mellett a jószágtenyész-
tésnek is köszönhették, 
hogy mindössze hat év alatt 

össze tudtak annyi pénzt spórolni, hogy két 
hold földdel és két hold gyeppel megvásárol-
hatták Horváth Lajos Ókéri-út melletti tanyá-
ját. A Szlatyina-parti tanya környéke ugyan-
csak alkalmas volt jószágok legeltetésére. A 
feldolgozott tejet a feleség biciklivel hetente 
szállította az újvidéki piacra. 

Miután Imrének és Erzsébetnek 1967-
ben tönkrement a házassága, három gyere-
kük Imre, Sándor és Jolán a faluba került a 
nagyszülőkhöz. Imre 1975-ig, azaz haláláig, 
a tanyán gazdálkodott, majd ezt követően 
1994-ig a tanyagazda második felesége élt 
a szálláson.  

2002-ben a faluban önállóan gazdálkodó 
Sándor úgy döntött, hogy belakja édesapja 
üresen hagyott szállását, mert a jószágtartás 
szempontjából nagyon előnyös a bara-parti 
legeltetés. A kifejt tejet ők már feldolgozás 
nélkül értékesítették. 

(Folytatjuk)
ÁdÁM István

      Eltűnt temerini tanyavilág (ii.-26.)

Szlatyina-parti szállások 

A tárgyalt tanya helyszínrajza

Horváth, majd Morvai-tanya

(A 211. sz. Fuszko-tanyához, lásd a múlt számot)
A bajuszszaggató-rendszer szekerét toló tanító 

egyik órán Fuszko Sándorra a következő felada-
tot szabta ki:

– No, Sándor, a múlt héten tanultunk a szo-
cializmus egyik vívmányáról, a szövetkezetek 
megalakulásáról. Sorolj fel pár Temerinben mű-
ködő szövetkezetet.

– Nem tudok én egyet se – vont vállat a ne-
buló.

– No, gyere csak ide, nézz át a túloldalra! Lá-
tod, mekkora betűkkel van kiírva a szövetkezet 
neve? Olvasd csak, no!

A kis kuláknak kapásból megvolt a válasza:
– Nem látok én semmit.
– No, gyerek, szépen fogsz egy papírt, ceru-

zát, átsétálsz a túloldalra és lemásolod a feliratot! 
– mondta a tanító, gondolván, hogy majdcsak 
megtöri a csökönyös gyereket. 

Amikor az, visszatérvén a túloldalról, közöl-
te, hogy elvesztette a papírt meg a ceruzát, betelt 
a pohár.

– Az agrárreform célkitűzéseit nem tudod? 
De azt, hogy apádnak a tanya körül egy tagban 
hány hold földje van, biztosan tudod?

– Hallja, azt előbb – vágta rá a kulákcse-
mete. 

Adatközlő: Tóth István, sz. 1938. 

„Azé mentem ki a tanyára, mert elegem 
volt a szomszéd házmegéjit nézni. Kint min-
den irányban minden zöld volt, ami engem 
nagyon nyugtatott. A tanyán nagyobb volt az 
ember szabadsága. A mai világba elmegyünk 
minden mellett, nem is figyelünk a természetre. 
Látta-e a mai fiatalok közül valaki, hogy hogy 
vadászik a vércse? Nem hinném. Pedig ahhoz 
még internet sem kell.”

Sándor nagyon szeretett a szálláson, de 
2018-ban kénytelen volt hazapakolni, mert a 
gyermekei a jövőt már nem a tanyán képzelték 
el. A jó állapotú, de tatarozásra szoruló tanya 
ma üresen áll. 

„Tartottunk több disznót is. Egyik alkalom-
mal Aleksa, a jószágfölvásárló, aki kitűnően 
beszélt magyarul, keveset kínált a jószágért. 
Mi meg is jegyeztük:

– Ha maguk így lenyomják a sertés árát, 
hamarosan Temerinben nem lesz disznó!  

– Attól én nem félek! – válaszolta mosolyog-
va a fölvásárló.

– Míg marha lesz, disznó is lesz!”
Adatközlő: Morvai Sándor, sz. 1951.

A helyi megbízott a napokban értesítette a 
selyemhernyó tenyésztőket, hogy az idén a gumó 
beváltási ára megváltozott, mely a következő:

SÁRGA  FAJ: fonható 1 kilogramm 540 dinár, 
fonhatatlan 1 kilogramm 80 dinár. 

FEHÉR  FAJ:fonható 1 kilogramm 700 dinár, 
fonhatatlan 1 kilogramm 80 dinár” 

Temerini Újság, 1961. február 16.
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törtEli lászló
(1956 – 2022)

Már középiskolás évei alatt részt vesz a 
Magyarkanizsai amatőr Színház munkájában, ahol 
1973-ban ősbemutatós főszerepet kap a don Juan 
utolsó kalandja című színdarabban, 1978-ban felvételt 
nyer az Újvidéki Színművészeti akadémiára. az Újvidé-
ki Rádió színtársulatának tagjaként rádiódrámákban 
és gyermekhangjátékokban szerepel, több alkalom-
mal vállal munkát az Újvidéki Színháznál, több évig 
tagja volt a tanyaszínház társulatának is.

Szorgalmasan tevékenykedik a temerini amatőr 
színtársulatban, versmondókkal foglalkozik, színda-
rabokat rendez, rendszeresen fellép művészeti esté-
ken, versmondásai felejthetetlenek maradnak. több 
éven át elnökségi tagja a helyi Szirmai károly Magyar 
Művelődési Egyesületnek.

1997-ben alapító tagja a temerini kertbarátkörnek, 
2003-tól 2005-ig az egyesület elnöke. Fáradtságot nem 
ismerve tevékenykedik, a rendezvények kulturális 
műsorainak felelőse, az illés-napi terménykiállítások 
rendszeres szervezője. rádiós munkaviszonyának 
megszűntével feleségével együtt kertészeti vállalko-
zó, új szakmát kell tanulnia, kertészeti szakdiplomát 
szerez. 2013-ban Hortobágyra megy bojtárkodni majd 
hazatérve saját kertészete végében kialakítja saját kis 
Hortobágyát, ahová őshonos állatokat telepít és felépí-
ti az ősök tanyáját. alapító tagja és több évig alelnöke 
a Hunor Hagyományőrző Egyesületnek, akik életre 
hívják a téli napforduló, a karacsun ünnepét.

tavaly ötletgazdája és főszervezője az illés-napi 
aratóversenynek, sőt betegsége ellenére vállalja az 
illés-napi menet szervezését. Ennek keretében régi 
helyi hagyományokat újít fel. a budapesti belvárosi 
Boldogasszony-templomban a vitézi rend Nemzet-
védelmi tagozatának tagjává avatják.

lászló barátunk csaknem három évtizeden át 
minden évben Mikulásnak öltözve fiákeron járta be 
településünk utcáit, édességcsomagokat osztva a 
falu legkisebbjeinek. kedves lászló! Emléked szí-
vünkben őrizzük annak tudatában, hogy nemes lelked 
most itt kering felettünk a kék égen, a felhők fölött. 
Nyugodjál békében! 

kováCS Róbert, a Temerini Kertbarátkör elnöke
•

a közéletben és kultúrában vállalt munkásságod 
megismételhetetlen és pótolhatatlan. Saját érdeme-
id alapján lettél a Vitézi Rend délvidéki tagozatának 
tagja – sajnos csak igen rövid ideig. amit tettél, két 
embernek is teher lett volna. te ezt egyedül valósí-
tottad meg. Munkádról, életedről már csak barátaid 
beszélhetnek. ám reméljük, hogy amit a közösségért 
eddig létrehoztál és útnak indítottál, az majd tovább 
él. Életedről és munkádról munkatársaid és barátaid 
így emlékeztek meg: „vannak csodafák, nyílhatnak 
örökké, de nekünk egy virágunk letörött” – jutnak 
eszembe Juhász gyula egyik versének sorai, amikor 
végignézek a gyászoló gyülekezeten.  

korENCHy lászló, a vitézi rend nevében

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk kereszt-
apám

SÓS Sándor 
(1974–2021)

Az élet csendben megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át. 
Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Keresztfiad, Attila, Judit, 
Csanád és Levente

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

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

Nyugodjál békében!

Apósod, István

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy nem 
vagy közöttünk szeretett 
feleségem

FARAGÓ Ilona 
(1944–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott, békés a pihenésed.
Örökké fájni fog hiányod, 
míg élünk, nem 
feledünk téged.

Emléked őrzi 
szerető férjed, István

VÉGSŐ BÚCSÚ

PETHŐ Imre 
(1951–2022)

„A kék magasba nézz föl,
ne kérdd, hogy 
meddig érsz föl.
Egyet pillant az Isten,
és egész lesz a részből.

A halál is csak ennyi:
– ne félj elébe menni –
édesapád az Isten,
röpül eléd, ölelni.”

(Sík Sándor)

Fájó szívvel búcsúzik 
testvéred és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól, apósomtól 

és nagyapánktól

PETHŐ Imrétől 
(1951–2022)

„Emléked mélyen 
szívünkben él, s hiányzol 
nekünk, a Jó Isten 
vigyázzon rád, és 
kövessen a szeretetünk.”

(Rédecsi Veronika)

Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Lányod, Gabriella, 
vejed, János, unokáid: 

Ádám és Lilla

Miserend
1-én, pénteken, elsőpéntek Telepen 8 ó.: Egy 
szándékra; Plébániatemplomban 17:15 ó.: 
Keresztúti ájtatosság; 18. ó.: Egy szándékra, 
a szentmise után elsőpénteki egész éjszakás 
szentségimádás a téli kápolnában a békéért.
2-án, szombaton, Az elmúlt három hét folya-
mán elhunytakért; valamint: †Tóthné Virág 
Katalin; valamint: †Csévári Nagy Klára, Zsúnyi 
Rozália, Nagy és Csévári család elhunytjaiért; 
valamint: †ifj. Jánosi Imre.
3-án, Nagyböjt 5. vasárnapja, a Telepen 7 
órakor: Hálából; a plébániatemplomban 8:30-

kor: †id. és ifj. Fehér Mihály és Faragóné 
Pethő Ilona; 10 órakor: Népért.
4-én, hétfőn 8 ó.: Szabad a szándék.
5-én, kedden,  8 ó : Szent Antal tiszteletére 
egy szándékra.
6-án, szerdán  8 ó: Szabad a szándék.
7-én, csütörtökön, Gyónóbúcsú 
Temerinben: gyóntatás a plébániatemp-
lomban 10–12 óra és 16:30–18 óra, tele-
pen 14:30–16 óra, szentmise a plébánia-
templomban 18 ó.: Jézus Szíve tiszteletére 
egy szándékra; a szentmise előtt 16:30-tól 
csendes szentségimádást tartunk a békéért a 
plébániatemplomban.

VÉGSŐ BÚCSÚ
A szeretett bátyától

PETHŐ Imrétől 
(1951–2022)

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

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen 
áldott és békés a pihenése.

Búcsúzik tőled 
keresztlányod, 

Ági családjával
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

PETHŐ Imrétől 
(1951–2022)

Hirtelen halálod 
nagy fájdalmat okozott, 
de jóságod és szereteted 
szívünkben örökké élni fog.

Fiad, Zsold, menyed, 
Lívia, unokáid: 

Dániel és Gábor

MEGEMLÉKEZÉS

id. FEHÉR Mihály 
(1934–2011)

ifj. FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

FARAGÓ Ilona 
(1944–2021)

Szomorú szívvel, de szeretettel és hálával emlékezünk elhunyt szeretteinkre

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.

Emléküket őrzi Ica, Renáta és Anikó családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

TÖRTELI Lászlótól 
(1956–2022)

Megpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott, 
megpihent a szív, 
mely értünk dobogott. 
Könnyes az út, mely 
hozzád vezet, örökké 
őrizzük emlékedet.

Emléked őrzi fiad, 
Balázs, menyed, Reni és 
unokáid: Patrik és Áron

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

TÖRTELI Lászlótól 
(1956–2022)

Minden ami fáj, egyszer 
gyönyörű volt, s minden, 
ami most bánat, 
egyszer igaz volt. 
Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy mindenkit szerettél.

Emléked kegyelettel 
őrzi nászod és 

nászasszonyod 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Osztálytársunktól, Lacitól

TÖRTELI László 
(1956–2022)

Él bennünk egy régi kép, 
amit sosem feledünk, 
milyen is volt együtt, 
valamikor rég.

Nyugodjon békében!

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1970/71-ben 

végzett 8. d osztálya MEGEMLÉKEZÉS

HEGEDŰS István 
(1934–2007)

HEGEDŰS Mária 
(1935–2020)

Szeretett szüleinkről

Az élet csendben megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Ha szívedbe zárod, ki fontos neked, 
bármerre jársz, ő mindig ott lesz veled.

Fiuk, István, menyük, Sabine 
és unokáik: Emese és János

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy örökre távozott közülünk 

szeretett öcsém, sógorom

SÓS Sándor 
(1974–2021)

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, azt mondják a bölcsek, 
de néha úgy érezzük, semmivel sem könnyebb. 
Az idő elrohan, de a fájdalom marad, 
mely éltünk végéig a lelkünkhöz tapad.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi nővéred, Erzsi és sógorod, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről

CSÉVÁRI Klára 
(1957–2013)

Elfeledni téged sosem 
lehet, te voltál 
a fény, a szeretet. 
Elvitted a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy 

elvesztettük szerettünket

FARAGÓNÉ 
MOLNÁR Etelt 

(1945–2021)

Ott, ahol a béke, 
ott a nyugalom, 
ott pihen a lélek, 
ott már nincs fájdalom. 
Ott van egy csendes 
sírhalom, szívünkben 
örök gyász és fájdalom.

Emlékét őrzi férje 
és fia családjával

MEGEMLÉKEZÉS

id. FEHÉR Mihály 
(1934–2011)

ifj. FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezek 
szeretett férjemre és fiamra

Az emlékezéshez nem csak emlék, hanem szeretet kell, 
és akiket szerettünk, sohasem feledjük el.

Emléketeket őrzi feleséged, illetve édesanyád
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MEGEMLÉKEZÉS

BADO Ferenc 
(1926–1998)

BADONÉ PATARICA Katalin 
(1929–2017)

Szeretett szüleinkre

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

(Juhász Gyula)

Szeretteitek

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, 

hogy nem vagy velünk

SÍPOS Dénes 
(1961–2020)

Némán ballagok, lehajtom 
fejem, megyek az úton, 
hozzád húz a szívem.

Furcsa ez a hely, csak 
csend, nyugalom, amerre 
nézek, mindenhol sírhalom.

Kik ide jönnek, szívükben 
bánat, kezükben hoznak 
néhány virágszálat.

Fájdalom az arcukon, 
a szemükben könnyek.

Boldogtalanok azok, akik 
ide jönnek, mert valaki 
itt nyugszik, kit nagyon 
szerettünk, ki része volt 
életünknek, kinek hiányát 
nehéz elviselnünk…

Nyugodjék békében!

Emléked őrzi szerető 
édesanyád és szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Április 29-én 15 éve, hogy nem vagy velünk

SÁGI Gabriella 
(1990–2007)

Amikor rád gondolunk, megremeg a lelkünk, 
ilyenkor érezzük, bilincsben a szívünk. 
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, 
csak fájó szívünk tudja, hogy fáj hiányod.
Téged keresünk, de hiába várunk, 
nem hiányzott így még senki a világon. 
Könnyeink nem fogynak, a bánat sem apad, 
csak az emléked és a sírhalom maradt.
Drága emlékedet szívünkben 
őrizzük sok-sok szeretettel. 
Nyugodjál békében!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincs velünk

id. LENDÁK Imre 
(1950–2017)

„Az ember addig él, amíg emlékeznek rá.”
(Fekete István)

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja már, hogy sze-
retet nagybátyám nincs kö-
zöttünk

SÓS Sándor 
(1974–2021)

Emlékek varázsa 
melegíti lelkünk, 
szívünkben érezzük őt, 
soha nem feledjük.

Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt.

Tátongó űr lelkünkben 
hiánya és örökkön 
örökké fáj!

Szép emléked őrzi 
Szebasztián és Gabriella

MEGEMLÉKEZÉS
Drága édesapámról és 
nagyapámról, aki egy éve 
nincs közöttünk

MILINSZKI József 
(1922–2021)

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 
édesapám és nagyapám.

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

Szerető lányod és 
unokád, Ramóna

VÉGSŐ BÚCSÚ

TÖRTELI Lászlótól 
(1956–2022)

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

Búcsúzik tőled szerető 
lányod Ági, 

vejed Imre, unokáid 
Dávid és Lara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

PETHŐ Imre 
(1951–2022)

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

Emléked őrzi a Milinszki 
nászasszony és Árpi

TÖRTELI Lászlótól 
(1956–2022)

„Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.
Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.
A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.”

(József Attila)

A Szirmai Károly Magyar 
Művelődési  Egyesület

VÉGSŐ BÚCSÚ

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

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

özv. TÓTH Mária 
(1937–2022. 3. 22.)

Nyugodjonak békében!



LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–MLADOST 1:1 (0:1)
Döntetlennel ért véget a köz-

ségi rangadó, ami inkább a ha-
zai csapatnak felelt meg. A Sloga 
ugyanis a táblázat élbolyában van, 
míg a Mladost továbbra is az utol-
só előtti, 15. helyet foglalja el. A 
járekiakat Papak juttatta vezetéshez 
a 39. percben egy szöglet után, míg 
a temeriniek a 80. percben egyen-
lítettek ki: Avdalović beadása után 
Marjanović lőtt közelről a hálóba. 
Ezt követően mind a két oldalon 
akadt gólszerzési lehetőség, a bí-
rói ráadás kilenc percet tartott, de 
az eredmény nem változott.

A Sloga szombaton a 
Jedinstvóval mérkőzik idegenben. 
A pirosiak az előző szezonban kis 
híján bajnokok lettek, idén viszont 
gyengébben megy nekik, a 20. for-
duló előtt a 12. helyen vannak. A 
Mladost a Veterniket látja vendégül. 
Mind a két találkozó szombaton 
délután négy órakor kezdődik.

Újvidéki liga

JEDINSTVO 
(Boldogasszonyfalva)–TSK 

2:2 (1:0) 

A temeriniek jól kezdték az évet, 
hiszen az idei első bajnoki meccsü-
kön legyőzték hazai pályán a jó ké-
pességű Fruškogoracot, a második 
találkozón viszont csak döntetlent ér-
tek el idegenben az utolsó helyezett 
csapat ellen. A boldogasszonyfalviak 
előnyhöz jutottak az első félidőben, 
a TSK a szünet után talált be a háló-
ba. A gólokat Tatić és Stričević sze-
rezték.

A TSK vasárnap a 18. forduló-
ban a Futoggal játszik Temerinben 
17 órai kezdettel.

TSK: Perišić, Pantoš, Lahos, 
Stričević, Radičić, Vlaisavljević, Tatić, 
Obradović, Prolić, Tomić, Nikolić. 

Újvidéki városi liga

VINOGRADAR (Ledinci)– 
SIRIG 1:3

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

SPARTACUS 
(Torontálvásárhely)–TEMERIN 

29:25 (14:12)

TEMERIN–JADRAN 
(Bácsfeketehegy) 41:23 (21:10)

A temerini lányok értékes pon-
tokat veszítettek a bajnoki címért 
zajló küzdelemben. A múlt hét de-
rekán pótolt, korábbról elhalasztott 
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mérkőzésen nem tudták megszo-
rongatni a torontálvásárhelyi együt-
test, szombaton azonban simán le-
győzték a bácsfeketehegyieket.

A 16. forduló után a Ruma 
30 ponttal vezet, a Spartacus és a 
Temerin 28-28 ponttal követi az 
éllovast.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport

VOJVODA STEPA–MLADOST 
TSK 26:32 (15:14)

A járekiak az utolsó helyezett 
csapat otthonából hozták el a baj-
noki pontokat, és a 16. forduló után 
a nyolcadik pozíciót birtokolják a 
12 együttest számláló mezőnyben.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

Mind a hat egyéni mérkőzés 
kiélezett küzdelmet hozott. Egyet-
len találkozó sem ért véget 3:0-ás 
eredménnyel, a végén pedig a ven-
dég nagybecskerekiek örülhettek a 
győzelemnek. Csapatunk továbbra 
is hatodik a táblázaton. A következő 
fordulóban a belgrádi Partizan ven-
dégszerepel Temerinben.

TEMERIN FEROCOOP 
BANAT (Nagybecskerek) 2:4

Eredmények: Brnović–
Majstorović 2:3, Čonić–Popović 
3:1, Pető–Petkov 1:3, Brnović–
Popović 1:3, Pető–Majstorović 3:2, 
Čonić–Petkov 1:3.

Második liga, 
északi csoport – férfiak
A második csapatunk a múlt 

héten két mérkőzésen is győzel-
met aratott.
TEMERIN FEROCOOP II–ŽAK 

(Zombor) 4:2
Eredmények: Nagyidai Z.–Keseić 

3:0, Varga D.–Glavaški 3:1, M. 
Puhača–Loboda 2:3, Puhača,Varga–
Glavaški,Loboda 3:0, Nagyidai G.–
Glavaški 0:3, Puhača–Keseić 3:0.

TEMERIN FEROCOOP II–
ROHAM (Magyarcsernye) 4:1

Eredmények: Nagyidai Z.–
Milivojević 3:1, Varga D.–Cvetković 
0:3, M. Puhača–Marić 3:2, 
Varga,Puhača–Milivojević,Cvetković 
3:0, Nagyidai Z.–Cvetković 3:0.

T. N. T.

Tisztelt Polgártársaink! 
Vasárnap, a szerbiai parlamenti 

választáson 
karikázzuk be a hármast!

Sakkversenyt rendeztek több év szünet után a hét végén az 
ifjúsági otthon nagytermében. a helyi klub szervezőinek pó-
tolniuk kellett a lemaradást, amit sikerrel meg is tettek. Szép 
számban jelentek meg versenyzők, találkoztak régi ismerő-
sök, egyszóval jó hangulat jellemezte a találkozót. a sakkozók 
szeretnék, ha ennek folytatása is lenne.

M. S.

Sakkverseny


