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Szent István királyra, Magyarország 
fővédőszentjére, államalapítójára és első 
keresztény uralkodójára emlékezünk 
minden év augusztus 20-án. 

A temerini Iparosok és Vállalkozók 
Egyesülete, a Széchenyi István Hagyo-
mányőrző Lovas Egyesület és a Jungle 
Club szervezésében szombaton, 20-án 
megrendezésre kerül a Szent István-na-
pi vigalom, mely napi programot és esti 

mulatságot kínál az érdeklődők számá-
ra.

Az esti mulatságra a Jungle Clubban 
kerül sor, melynek keretében vacsorát 
szolgálunk fel.

Menü: kakaspaprikás galuskával, ko-
vászos uborkával és káposztasalátával.

A jó hangulatról a Harmath együttes 
gondoskodik. 

Program:
10:00-11:00 – Ünnepi szentmise 

a temerini Szent Rozália-plébánia-
templomban

16:30-18:30 – Lovagoltatás a 
Jungle Club udvarában

20:00 – Vendégvárás 
21:00 órától vacsora felszolgá-

lása, hajnalig tartó mulatság

Belépőjegyek: 750 dinár, me-
lyek megvásárolhatóak a  Papirus 
papírkereskedésben, korlátozott 
számban.

Elérhetõség: Újvidéki utca 365. 
Telefonszám: 021/842-677.

Szent István-napi rendezvény

Szent István szobra a temerini plé-
bániatemplom udvarában

Az eseményen ott volt Pásztor Ist-
ván, a VMSZ elnöke is. Lapunknak nyi-
latkozva a politikus elmondta, hogy hosz-
szú évek óta fűzik baráti kapcsolatok az 
egyesülethez. 

– Bármely civil szervezet életében hu-
szonöt év hosszú idő. A közélet számára 
ez a jubileum azért különösen fontos, 
mert olyan egyesületről van szó, amely 
nem elsősorban a megszokott művelődési 
tartalmakkal foglalkozik, hanem egy má-
sik területen fejti ki tevékenységét.

Régóta ismerem ezt az egyesületet, 

régi baráti kapcsolat fűz minket egybe. 
Már a kilnecvenes évek végén közösen 
szerveztünk jelentős eseményeket Buda-
pesten és itt Vajdaságban is. Az az elkö-
telezettség, ami jellemzi őket most már 
generációkra visszamenőleg, messze túl-
mutat Temerin határain. Mindenki szá-
mára példaértékű a tevékenységük, ezért 
tartottam fontosnak, hogy részese legyek 
az évfordulónak, és köszönetet mondjak 
nekik ezért a negyed évszázadért – hang-
súlyozta Pásztor István. 

Folytatás a 2. oldalon

Megünnepelték a Kertbarátkör megalakulásának évfordulóját

Negyed évszázados jubileum

Nagyboldogasszony ünnepére hívták a harangok a híveket hétfő délelőtt 
tíz órakor a temerini Szent Rozália-plébániatemplomba. Kettős ünnep volt 
ezez a napon a temeriniek számára. A katolikus egyház legnagyobb Mária-
ünnepén tartotta fennállásának huszonöt éves évfordulóját a Kertbarátkör. 
A község egyik legnépesebb egyesületének tagsága az ünnepi szentmisén 
adott hálát az elmúlt huszonöt évért, és a Jóisten áldását kérte az elkövet-
kező évekre. A Kertbarátkör tagjai és a meghívott vendégek részt vettek a 
szentmisén, majd a Buco-tanyán ünnepi ebéddel és rövid művelődési mű-
sorral emlékeztek meg a jeles évfordulóról. 

A Jazzaland rendezvény plakátja. A zenei ese-
ményt augusztus 19-e és 21-e között rendezik 
meg a Tájházban, illetve a Lukijan Mušicki Műve-
lődési Központ udvarában.

A felújítási program során március elején kerül-
tek földbe a négy-ötéves facsemeték a kastély-
kertben. Sajnos a fák a hosszabb előnevelés elle-
nére nem mutatkoztak eléggé ellenállónak és egy 
jelentős részük vagy nem indult fejlődésnek vagy 
pedig kiszáradt.

Kiszáradt kisfák

Zenei esemény
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Folytatás az 1. oldalról
A Kertbarátkör elnöke, Kovács Róbert a je-

les évforduló kapcsán elmondta, hogy az elmúlt 
évek során több jelentős eseményt is szervezett 
az egyesület, amelyek méltán öregbítik közsé-
günk hírnevét. – Ez a huszonöt év nem kis idő 
számunkra. Ennyi éven át szervezni mindazokat 
a jelentős rendezvényeket, amiket egyesületünk 
hívott életre, komoly összefogást és kitartó mun-
kát igényel. Fontos megemlítenem a Nemzetközi 

Vince-napi Borfesztivált és Borkóstolót, a Pálin-
kaversenyt, valamint a Dél-bácskai Tökfesztivált. 
Egyesületünk legfőbb célkitűzése, hogy egy cso-
portba tömörítse a helyi termelőket, szőlésze-
ket, borászokat és kertészeket. Megalakulásunk 
kezdete óta ápoljuk a baráti kapcsolatainkat a 
szentesi, jánoshalmi, szarvasi, esztergomi és a 

bácskossuthfalvi egyesületekkel. Évek óta köl-
csönösen látogatjuk egymás rendezvényeit és 
arra törekszünk, hogy a hagyományokat átadjuk 
az utánunk következő generációknak is – fejezte 
ki az egyesület elnöke. 

Az egyesület megalapítása sem kis összefo-
gást igényelt, hangsúlyozta a Kertbarátkör egyik 
alapító tagja, dr. Gergely Lajos. – Majoros 
Pali bácsi fejéből pattant ki az ötlet, hogy ala-
pítsuk meg a civil szervezetet. Negyed évszázad-

dal ezelőtt ez nem volt egy egyszerű feladat. 
Alapszabályzatunkat legalább négyszer visz-
szaküldték. Több módosítást is véghez kellett 
vinnünk, mire végre sikerült bejegyeztetni az 
egyesületet. A csapat kezdettől fogva nagyon 
lelkes. Fontos kiemelni, hogy több szakcso-
port is működik az egyesület berkein belül, 
így mindenki megtalálja a saját érdeklődési 
körét, a kézimunkázó asszonyoktól kezdve 

Egyházközségi hírek
A hirdetőtáblán látjuk a telepi templom 
belső világítótesteinek tervezetét. 
Örömmel hirdetjük, hogy a kedves hívek 
két hét alatt összeadták az összköltségek 
felét. Isten fizesse meg az önzetlen támo-
gatást! Szívesen fogadjuk a további 
segítséget.

*
ESKüvői hiRdEtéS: Bálind Tibor 
(Bálind Ottó és Kovács Erzsébet fia) és 
Kothai Anett (Kothai János és Szabó Ilona 
lánya) szombaton 17 órakor ünnepélyes 
keretek között házasságot kötnek a plébá-
niatemplomban.

(Plébánia)

Negyed évszázados jubileum

Az jubiláló Kertbarátkör tagjai a vendégek és Szöllősi Tibor atya társaságában 
a szentmise után

Nyárson sült szalonna. Majoros Pál, a ci-
vil szervezet ötletgazdája napjainkban.

a borászokon át a termelőkig – mesélte az 
alapító tagok egyike.

Az egyesületben ki-ki megtalálja a helyét. A 
kézimunkázók igyekeznek minden feladatból 
kivenni a részüket, mondta el Grnja Zsu-
zsanna egyesületi tag.

– Rendszeresen találkozunk az asszonyok-
kal. Az egyesület minden rendezvényén részt 
veszünk, segítünk, amiben tudunk. Ami a kézi-
munkákat illeti, mindenki a saját elképzelései, 
igényei szerint dolgozik. Most egy közös mun-
kán dolgozunk, ami nem kis feladat számunk-
ra. Egy teljes terítőkészlet készül a templom 
számára. Több mint egyévnyi munkát igényel, 
de nagy örömmel és lelkesedéssel dolgozunk 
rajta – újságolta a kézimunkázó asszony.

Az évforduló megünneplését vidám szóra-
kozással zárták a tagok. 
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Ha a szülők szeretnék, hogy gyerme-
kük vagy gyermekeik hasznosan, tartal-
masan, családias légkörben töltsék el az 
iskolán kivüli időt, jelentkezzenek a Csalá-
di kuckó napközijébe, amely szeptember 
5-én indul. A foglalkozások hétfőtől pén-
tekig, 7,30-tól 16,00 óráig tartanak.

A tanulás és a házi feladatok elkészí-
tése mellett, sok-sok kreatív, kézügyes-
séget fejlesztő játékot fogunk játszani, 
készíteni. 

Furulyaiskolát is indítunk, a napkö-
zis foglalkozás keretében. Az érdeklődők 
hetente kétszer csoportos foglalkozáson 
vehetnek részt. 

Furulyát, kottát biztosítunk minden 
jelentkező kisdiáknak.

Uzsonnát – gyümölcsöt, rágcsálniva-
lót – biztosítunk.

Igény szerint a gyerekeket elkísérjük 
az iskolába, és el is megyünk értük.

Havi hozzájárulás: 5000din
Kérésre finom ebédet hozunk a Restart 

étteremből (külön kell fizetni érte), de a 
diákok hozhatnak is magukkal ebédet, 
aminek megfelelő tárolást biztosítunk.

Nyelvtanulásra is van lehetőség, il-
letve, akiknek nehezebben megy: szerb, 
magyar, angol – ezt külön kell fizetni.

Várjuk a jelentkezéseket, kérdéseket 
az alábbi telefonszámokon: 

069/30-30-660 - Judit
063/78-60-202 – Erzsike

Újra indul a Családi kuckó napközije
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Balogh Hargita és Tóth Attila

Októberben népszámlálás Szerbiában

Összeírók előzetes névsora
Közzétette az októberben esedékes népszámlásra regisztrált összeírók 

listáját a Köztársasági Statisztikai Intézet (RZS). 
Az intézet honlapján közzétett listában az az információ is megta-

lálható, hogy mikor és hol esedékes a válogatás második fázisa, vagyis 
a dokumentumok benyújtása és a számítógépes ismeretek tesztelése. A 
jelöltek listája községek szerinti lebontásban megtalálható az interneten. 
Mintegy 40 ezer polgár jelentkezett összeírónak, közülük 15 ezret válasz-
tanak majd ki, a tiszteletdíjuk pedig 60 ezer dinárt lesz.

A Köztársasági Statisztikai Intézet csak Temerin településre vonat-
kozóan az alábbi személyeket hívja be a számítógépes ismeretek ellen-
őrzésére:

Maja Lovrić (születési év: 1965), Kurcinák Legény Mónika (1982), 
Alaksandar Antić (1995), Miloš Gavrilović (1995), Slađana Rosić (1996), 
Dunja Drobac (1988), Faragó Zoltán (1986), Đuro Lukač (1951), Biljana 
Ćulibrk (1961), Horváth Evelin (1994), Mileta Janković Smolenicki 
(1974), Ivana Banic (1992), Aleksandar Ostojić (1978), Smilja Korčok 
(1962), Szabó Zsuzsanna (2002), Ana Miljanović (2000), Jelena Vojvodić 
(1999), Ana Milinović (2000), Milka Jurić (1987), Varga Ingrid (1968), 
Paska Balázs (1997), Ivana Drobić (2002), Nada Miljanović (1968), 
Stefan Omanjev (2003), Sunčica Sudžum (1999), Dejana Vuletić (2000), 
Brankica Adamović (1973), Kristina Rodić (2004), Dragoslav Tamindžija 
(2002), Marko Dragoljević (2000), Helena Filipović (2002), Milica 
Pekez (2002), Đorđe Tomić (2003), Strahinja Drakulić (2001), Teodora 
Sulomar (2003), Kristina Škavić (2004), Csomor Dávid (1997), Milica 
Grozdanić (2002), Marija Grozdanić (1998), Jankovics Bocskovics Éva 
(1999), Miloš Danilović (2000), Predrag Rašković (1963), Milica Zec 
(2001), Mina Vučenović (1999), Strahinja Tadić (1999), Erős Barnabás 
(2002), Lazar Miljanović (1999), Tatjana Jokić (1974), Milica Marković 
(2002), Lidija Bastajić (2004), Dani Szilvia (1987), Samu Dávid (1999), 
Georgina Grujičić (1981), Majoros Zsuzsanna (1958).

Gazdák megmozdulása

Belenyugodni vagy tiltakozni?
Az elmúlt több mint húsz évben ilyen méretű szárazság nem 

volt, sok földműves szerint, ha nem kapnak anyagi segítséget a 
kormánytól, tönkremennek. A jelentős terméskiesés láncreak-
ciót váltott ki, ami további drágulási hullámhoz vezethet. de mit 
tehet ebben a kilátástalan helyzetben a gazda, akinek nagyon 
sok esetben a megélhetése függ a hozam mennyiségétől? va-
jon-a tiltakozás megoldást jelenthet, jogosak-e a követelések, 
és lehet-e mindennek tartós eredménye? 

Zsúnyi Sándor az idén szóját, kukoricát és búzát termesztett. Mint 
mondta, szemmel látható, hogy az év nagyon rossz a gabona szempontjá-
ból, tavaly fél termést tudtak betakarítani, az idén jó, ha meglesz a negyed. 
Emlékeztetett arra, hogy már a tavaszi hónapokban hiányzott a csapadék, 
legalább 150-200 liter eső, ami mellett a drágulás is fejfájást okozott a ter-
melőknek, ezért ő a műtrágyát szerves trágyával váltotta fel. Úgy értékelte, 
hogy a learatatott búza mennyisége és minősége még elfogadható, de a 
szója és a kukorica esetében nem sok jóra számít. Szerinte a napokban 
zajló tüntetés hiábavaló, ő maga nem sok reményt fűz annak sikeréhez. 

Egy neve elhallgatását kérő temerini fiatal termelő reménykedik abban, 
hogy a tüntetők megegyezésre jutnak a kormánnyal, noha ő és társai nem 
vesznek részt a traktoros tiltakozáson. Mint mondta, abban bízik, hogy 
a jövő év csapadékos lesz, ennélfogva gazdagabb termést takaríthatnak 
majd be. Nyolcvan holdon gazdálkodnak, felén szóját, míg a másik felén 
kukoricát termesztenek. Ők sem számítanak hatalmas hozamra, ugyanis a 
szója a csapadékhiány következtében nem fejlődhetett kellőképpen, kevés 

hüvelyt hozott, nem fejlődtek ki a szemek. Szerinte a kukorica valamelyest 
jobb lesz a szójánál, de ott sem számít nagy hozamra. A tervek kapcsán 
elmondta: azon gondolkodnak, hogy őszre újra búzát vetnek. És noha ez 
az első gabona, amit még a nagy meleg előtt betakaríthatnak, szükség van 
műtrágyára, aminek az ára háromszorosára emelkedett. 

Varga István részt vesz a tiltakozáson, szerinte a többi temerini gaz-
dának is csatlakoznia kellene hozzá. A Pannon televíziónak a helyszínen 
elmondta, 26 hektáron gazdálkodik, és hogy a legnagyobb problémát 
számára is azoknak az anyagoknak a nagymértékű drágulása jelenti, 
amelyek nélkül nem lehetséges a mezőgazdasági termelés. Ezek költsé-
gei nem térülnek meg a termény eladása során. A hektáronkénti támo-
gatás és a vízlecsapolás összegét is nehezményezi. Mint fogalmazott, az 
üzemanyagbeszerzés is elég macerás, mivel többször kell elmenni a kútra, 
60 literenként hazahordani az üzemanyagot, vagy éppenséggel kombájnnal 
közlekedni vagy a kútra elmenni. Emellett az ára is jelentős tétel, mert a 
mezőgépek nagyságtól függően minél nagyobbak, annál többet fogyasz-
tanak, fogalmazott a termelő a Pannon RTV-nek.

ácsi
Szerda reggeli sajtójelentés szerint megállapodás jött létre a 

tüntetők és a kormányzat között, az útlezárásokat feloldották.

Traktorok a báni palota előtt
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tó
: 0

21



TEMERINI ÚJSÁG 2022. augusztus 18.4

A frissdiplomás Jánosi Dominikot 
a mechatronika területe vonzza

Dominik 2019-ben iratkozott a Szabadkai Műszaki 
Szakfőiskola mechatronika szakára. Magyar nyelven sze-
retett volna továbbtanulni, belföldön az észak-vajdasági 
várost látta jó lehetőségnek. Mint mondja, biztos alapot 
szeretett volna szerezni, amelyre a későbbiekben építeni 
tud. Állítása szerint ez sikerült is neki.

– A mechatronika sokrétű terület, már a nevéből adó-
dóan is. A gépészetet (mechanikát) és az elektronikát/
elektrotechnikát öleli fel, és ezen berendezések prog-
ramozását. Az intézmény lehetővé teszi bizonyos tudás 
megszerezését, de nyilván nem elég csupán beiratkozni és 

a vizsgákon jól telje-
síteni, a hallgatóknak 
az iskolapadon kívül 
is foglalkozniuk kell 
a szakmával és az ön-
fejlesztéssel. 

Az intézmény 
1960 óta fogadja 
a hallgatókat, akik 
jelenleg mecha-
tronikai, gépésze-
ti, elektrotechnikai, 
informatikai és me-
nedzsment szakon 
tanulhatnak tovább. 
A felvételi vizsga at-
tól függ, hogy ki mely 
szakra szeretne be-
jutni.

Nekem matematikából kellett bizonyítanom tudáso-
mat. Hároméves tanulmányaim alatt betekintést nyertem 
a hazai és külföldi cégek munkamenetébe is, ugyanis 
nemcsak az iskolában volt laborgyakorlatunk, hanem 
gyárlátogatáson is részt vettünk.

A tapasztaltak alapján képességet szereztem az elő-
nyök és a hátrányok, a pozitív és a negatív dolgok meg-
különböztetésére. Ez segít jó irányba haladnom – mondja 
Dominik, aki szerint idehaza is vannak jó lehetőségek 
a továbbtanulásra. Ilyen a Szabadkai Műszaki Szakfőis-
kola is, és úgy véli, nem választott rosszul, amikor oda 
iratkozott. Fontos még az ismeretség, a barátság és a 
kapcsolatépítés, mert ezáltal később a volt diákok köl-
csönösen segíthetik egymást, szakmai tapasztalataikat 
megoszthatják egymással. Dominik itthon szeretne mun-
kába állni, ugyanis mint állítja, hazai környezetben érzi 
jól magát. Szerinte már a főiskolás évek alatt meg kell 
ismerni a cégek munkáját, de gyakorlatra sem árt olykor 
elmenni. A fiatal fiú a továbbtanulás lehetőségét sem veti 
el, de addig Temerinben marad, hiszen szerinte ez egy jó 
közösség, ahol minden megtalálható, ami egy fiatal szá-
mára érdekes: sport, kikapcsolódás, munkalehetőség, 
Újvidék közelsége.

ácsi

itthon szeretnék 
boldogulni

Jánosi Dominik

Még drágább tanévkezdés
Az iskolafelszerelés költségei idén elérhetik a minimálbér összegét
A szerb sajtó szerint legalább 35 ezer dinárt kell a szülőknek félretenniük ah-

hoz, hogy megvásárolják gyermeküknek az iskolakezdéshez szükséges alapvető 
felszerelést. Így nem meglepő, hogy míg a diák a szünidőből még hátramaradt időt 
igyekszik a lehető legvidámabban és gondtalanul kihasználni, addig a családfenn-
tartó a fejét vakargatja, hogy vajon miből fedezi csemetéje számára a tankönyveket, 
füzeteket, táskát, esetleg még egy-két új ruhát a szeptember elsejei iskolakezdésig. 
Az sem ritka , hogy az iskoláskorú gyermeket nevelő család lemond az utazásról, 
nyaralásról, valamint csökkenti az élelmiszerköltségeket. A kiadási tételek közül az 
első helyen a tankönyvek szerepelnek, melyek a lap értesülése szerint az alsó osz-
tályokban csaknem 8 ezer dinárba kerülnek, míg felsőben ezek költsége meghalad-
hatja a 11 ezer dinárt. A temerini szülőktől és a tankönyvforgalmazással is foglalkozó 
Papillon ajándékbolt tulajdonosától azonban tudjuk, hogy ez utóbbi esetében a teljes 
tankönyvcsomag elérheti a 16 ezer dinárt is. Sági Melinda elmondta, igyekeznek a 
szülők pénztárcájához igazodni, már amennyire erre lehetőségük van, ezért a vá-
sárlók több részletben is fizethették a tankönyveket. Az üzletben füzeteket és egyéb 
tanfelszerelést is árulnak. A kis formátumú füzetek ára 50 és 235 dinár között mo-
zog, míg a nagyformátumúak darabjáért 80-320 dinárt kell fizetni. Mindkét méret 
esetében a puha fedelű az olcsóbb, a keményfedelű pedig a drágább. A minőséges 
grafitceruzák ára 20 és 115 dinár között mozog, míg a törlőgumié 20 és 180 dinár 
között. Egy 12 darabos színesceruza-készletért 200-1000 dinárt is elkérhetnek, a 
vonalzókészlet pedig csaknem 240 dinárba kerül, tudtuk meg a Papillon tulajdono-
sától. És ez csak néhány a szükséges felszerelés közül. Az igazi fejfájást az okozza, 
ha a gyermeknek új iskolatáska is kell. A hazai piacon hatalmas a kínálat, az árak 
közötti eltérés pedig óriási. Hátizsák van már 800 dinárért is, de ha a szülő olyan 
táskát szeretne vásárolni, ami megtámasztja a gyermek vállát, akkor akár 8 ezer 
dinártól is el kell búcsúznia. A listának itt még nincs vége, hiszen tornafelszerelés, 
új ruha, új cipő is kell, így nem is olyan nehéz elkölteni a minimálbérnek megfelelő 
35 dinárt. A statisztika szerint az országban 400 ezer munkavállaló visz haza ennyi 
pénzt havonta, de mi a teendő akkor, ha nem egy, hanem több gyermeket kell fel-
készíteni az iskolakezdésre? 

ácsi

igazgatóválasztás a Kókaiban
 November elsején jár le a jelenlegi igazgató megbízatása. A vonat-

kozó törvény értelmében az újraválasztási folyamatot hat hónappal 
a mandátum megszűnése előtt el kell indítani. Jelenleg a tartományi 
oktatási titkárság jóváhagyására várnak, mert enélkül az illetékes mi-
niszter nem nevezheti ki az illetékest az iskola élére. A többlépcsős 
folyamatról SZIVeRI Béla iskolaigazgatót kérdeztük. 

– Az igazgató újraválasztására vonatkozó pályázatot, amelyre rajtam kívül 
senki sem jelentkezett, márciusban írták ki, és csaknem 15 napon át volt elér-
hető. Ezután az iskolaszék bizottságot alakított a pályázat lebonyolításának ko-
ordinálására. Átnézték és rendben találták a beadott okiratokat, majd továbbí-
tották a tantestületnek, és az iskola dolgozóinak. Nekik titkos szavazással kellett 
véleményt nyilvánítaniuk. Az 51 dolgozó közül 48 volt jelen, és 46-an támogatták 
újranevezésemet. 

Ezután ismét összeült az iskolaszék, majd ki kellett kérni a a Magyar Nem-
zeti Tanács véleményét. Miután ezt is megkaptuk, elküldtük az okiratokat az 
oktatási titkárságnak. Ha ott is mindent rendben találnak, akkor ők továbbítják 
a miniszternek, Vajdaság területén ugyanis a titkárság jóváhagyása nélkül nem 
lehet igazgatót kinevezni. Tehát a pozitív elbírálások esetén november elsejétől 
megkezdhetem a következő négyéves megbízatási időszakomat – ismertette az 
iskolaigazgató-választás állomásait Sziveri Béla. 

Noha a diákok nyári szünidejüket töltik, az iskola épülete ezekben a hó-
napokban sem üres, az ott dolgozók már most készülnek a következő tanévre. 
Becslések szerint szeptembertől negyven elsős kezdi majd meg tanulmányait a 
Kókai Imre Általános Iskolában, ez hét diákkal kevesebb, mint tavaly – fűzte még 
hozzá az igazgató. 

ácsi
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 – Ez azoknak az idősebb, valamikori szí-
nészeknek köszönhető, akiknek eszébe jutott 
engem megkeresni és odaédesgetni a Szirmai-
ba. Ügyesek és ravaszak voltak, 
hiszen segítséget kértek tőlem. 
Mindössze egy produkcióról 
szólt a történet, illetve arról, 
hogy ők már elkészítettek va-
lamit, azonban úgy érzik, hogy 
mintha hiányos lenne, ezért 
arra kértek, hogy nézzem meg, 
és mondjak egy-két dolgot. In-
nentől kezdve már eldőlt a do-
log. Természetesen elmentem 
és segítettem, majd egyszer 
csak azon kaptam magam, hogy 
már a következő történetben is 
ott vagyok. Ezt hívják úgy, hogy 
szerelem első látásra. Nagyon 
becsülöm azokat az embereket, 
akik olyan lelkesek, mint ők, akik nem sajnál-
ják az idejüket, energiájukat a kultúra területén 
kamatoztatni. Hiszek abban, hogy áldozatokat 
kell hoznunk, nem lehet csak élvezni az éle-
tet, kapni, lebegni a jólétben, hanem tenni és 
adni kell, áldozatot kell hozni magunkért és 
a közösségért, a közegért, amiben élünk. Én 
itt ezt tapasztaltam, illetve az erre való vágyat 
éreztem, és innentől kezdve nincs menekvés. 
Hiszek azokban az energiákban, amelyek össze 
tudnak kovácsolni egy közösséget. Amikor be-
indult ez a mi történetünk, azzal szembesültem, 
hogy micsoda igény van erre. És nemcsak az 
idősebb generációt, de a fiatalokat is vonzza a 
dolog, de nem a magamutogatás miatt.

Vannak itt olyan értékes fiatalemberek, akik 
csellengenek a faluban, elvannak, jönnek-men-
nek, de amint esély mutatkozik arra, hogy va-
lami értelmessel foglalkozzanak, az értékte-
remtés részei legyenek, ők teljesen oda tudják 
tenni magukat, nem sajnálják a szabadidejüket. 
Kocsmázás helyett inkább a színházban vannak, 
agyalnak, alkotnak és nagyon kreatívak. Igaz, 
hogy rengeteg dologra meg kell őket tanítani, 
de mindössze egy kis irányítás hiányzik nekik. 
És hát ki más segítené őket ebben, ha nem mi, 
az idősebb generáció tagjai. Később a többi 
már nélkülünk is menni fog. A közös munka 
során nagyon sok jó élményben volt részem, és 
egyszer csak azt vettük észre, hogy már kezd-

jük komolyan venni magunkat, valamint mások 
is komolyan vesznek bennünket. Röviden: a 
szívügyünkké vált. Ez alatt magamat is értem, 

meg a középiskolást is, meg a pa-
tológust, meg a háziasszonyt is, te-
hát mindenkit. Minden nehézség 
ellenére könnyű alkotni egy ilyen 
el- és befogadó közegben. Mert ha 
ez nincs, akkor jöhet ide a világ 
legnagyobb rendezője, művésze, 
nem fog tudni teremteni. Nyilván 
jól esik az embernek az, amikor 
dicsérik, és aki azt mondja, hogy 
ez nem így van, az hazudik, de nem 
igazán szeretem, ha egyszemélye-
sítjük ezt a történetet.

 Mert pattoghatok én reggel-
től estig, ha nekem a Lakatos Klá-
ri nem énekli el olyan szépen azt 
a dalt, mint ahogyan azt elénekli. 

Okoskodhatok én 24 órán át, ha az Elek Pista 
nem teremt olyan pillanatokat a színpadon, amit 
mindenki döbbenten figyel. Sorolhatnám ezeket 
a példákat, és itt bármelyikük nevét említhetném. 
Az idő múlásával tehát eljutott odáig ez a tör-
ténet, hogy felmerült a kérdés, miért ne kerül-
hetnék vissza úgy a vajdasági amatőr színjátszás 
vérkeringésébe, hogy nem csak egy produkci-
óval jelenünk meg, hanem mi magunk is meg-
szervezünk egy szemlét. 

• Kemény fába vágta a fejszét ezzel 
a Szirmai.

– Ez nem egy kis feladat, és Temerin ezt 
korábban még soha sem csinálta. Egykoron 
állandó és elismert szereplője volt a szemlé-
nek, de soha sem szervezett. Fölbátorodtunk, 
nagy lett a gallérunk, hiszen meg is nyertünk 
egy szemlét, majd úgy éreztük, hogy képesek 
vagyunk a háttérmunkát is egy olyan szinten 
megvalósítani, mint ahogyan egy előadást. Bejött 
ez a mi számításunk, mert szerintem nagyon jól 
sikerült. Megkaptuk a lehetőséget, de tudtunk 
is élni vele. Egy hihetetlenül jó csapat állt össze, 
aminek én nem is voltam a része, mindössze 
kívülről szemlél-
tem, nem akar-
tam beleszólni a 
dolgokban. Nyil-
ván elmondtam a 
véleményemet, de 

azt általában elmondom, még akkor is, ha nem 
mindig örülnek neki. A fesztivál ideje alatt azt 
láttuk, hogy nagyon működik a dolog, néha 
azt kívántam, hogy bárcsak a profi fesztiválok 
is így szerveződnének. Egyetlenegy kérdőjel 
lebegett a levegőben, hogy vajon megmozdul-e 
a mi bázisunk? 

Mert az, amikor mi játszunk, vagy jön ven-
dégszerepelni egy előadás Temerinbe, és meg-
telik a színház, szinte magától értetődő, de itt 
nem csak egy alkalommal kell megtölteni a né-
zőteret, hanem egy héten keresztül mindennap. 
És van olyan nap is, amikor kétszer, három-
szor kell közönséget produkálni. A szemlének 
ugyanis akkor van értelme, ha valaki azt nézi 
is, és nemcsak egy előadást, hanem többet, sőt 
akár mindet. Én erre elég kevés példát láttam 
eddig, és láss csodát, ez a kérdőjel köddé vált  
idén. Ugyanis igazi közösségi csoda történt: egy 
olyan előadáson sem voltam, ahol ne lett volna 
közönség, sőt rengeteg olyan embert láttam, aki 
minden előadást megnézett. Ez a lényege, ez az 
értelme a szemlének, hogy a szervező közeg 
megmozduljon, része legyen az eseménynek. 

Csak dicsérni tudom a temerini közönséget, 
a temerini embereket, akik megmutatták, hogy 
nem lehet ám erről a közegről csak úgy beszél-
ni, hogy: „Ááá, Temerin már elveszett!”, hanem 
igenis egy nagyon jelentős erő van itt, ami meg-
mozdul és megmutatkozik akkor, amikor annak 
ideje van. Még egy nagyon fontos dolog, amit 
ritkán, szinte soha sem tapasztalok, még a profi 
fesztiválokon sem, hogy nemcsak az előadáso-
kat látogatta a közönség, hanem az utána való 
beszélgetésekre is beültek sokan, mert érde-
kelte őket, hogy mit mond majd a zsűri, vagy 
le akarták ellenőrizni, hogy az ő véleményük 
vajon megalapozott-e. Erről kell, hogy szóljon 
a szemle, és Temerinben erről is szólt.

(Befejező része következik)
ÁdÁM Csilla

László Sándor rendezővel beszélgettünk, aki szárnyai 
alá vette a helyi amatőröket (1.)

„visszakerültünk a magyar amatőr 
színjátszás vérkeringésébe”

A színházba járó ember számára szemmel látható és tagadhatatlan, hogy az elmúlt 
néhány évben ismét virágzásnak indult községünkben az amatőrizmus, összejöttek a 
színjátszást kóstolgató fiatalok és idősebbek, László Sándor Pataki gyűrű-díjas ren-
dező pedig szakmai észrevételeivel, útmutatóival minden eddig elkészült és bemu-
tatott darabban kihozta belőlük a lehető legtöbbet. Pontosít, amikor azt mondom, 
hogy ez a siker elsősorban neki köszönhető.

László Sándor átveszi a Pataki gyűrű-
díjat (2021)

László Sándor

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel hozzájárul:

Művelődési és 
Tájékoztatási 
Minisztérium 

Belgrád

Tartományi Művelődési 
és Tájékoztatási 

Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin
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vízzel átöblíteni és utána a szirupban megfőz-
ni. A cukorsziruphoz kell ½ kg cukor, 1,7 l víz. 
Fahéjrúddal és szegfűszeggel ízesíthetünk. Fedő 
alatt 15–20 percig kell főzni a befőttnek valót, 
majd levenni a födőt és tovább főzni úgy 40–60 
percig. Ez az időtartam függ a füge típusától, 
állagától. Figyelni kell a gyümölcsöt, hogy puha 
legyen, de ne essen szét. Forrón fertőtlenített 
üvegekbe tesszük a fügéket, ráöntjük a forró le-
vet, rácsavarjuk a kupakokat és néhány percnyi 
fejtetőre állítás után mehetnek a szárazdunsztba. 
Ha kiszedtük a már kihűlt befőtteket, betehetjük 
az üvegeket a kamrába, és már úgy 2 hét pihenés 
után fogyasztható a befőttünk.

Igaz, hogy dolgozni kell a zöldfügebefőtt el-
készítésével, de miután megkóstoltuk, elfeledjük, 
hogy mennyire macerás volt a folyamat!

mcsm 

Mára már felcseperedtek és termőre is for-
dultak a teraszunk nyugati oldala mentén tele-
pített fügefák. Talán a globális felmelegedéssel 
magyarázhatjuk, hogy mostanában minden év-
ben beérnek a termések. Néha több alkalommal 
is szüretelhetünk.

Idén már be is fejeződött az első érési hul-
lám és hamarosan a második is, hiszen egy meg-
határozott számú apró füge szemlátomást nö-
vekedni kezdett. Napról napra gömbölyűbbek, 
világosabb zöldek, és nagyon jól rejtőzködnek a 
levelek tömkelegében. Családunk minden tagja 
igyekszik „levadászni” a legérettebb, mézédes és 
kimondottan biotermést. Fogyasztás előtt csak 
azért kell megmosni, mert a levegőből por és 
egyéb szennyeződés érhette őket, de permetszer 
biztosan nem. Nincs is szebb, mint a teraszon 
ülve figyelni a gyümölcsök növekedését és éré-
sét. S megjegyezni, hogy melyik oldal melyik 

ágán lesz legelőszőr érett, azaz hol kezdhetjük 
a vadászatot.

A fákon levő kis fügék számából ítélve idén 
lesz még egy harmadik érési hullám is, de az 
már lényegesen függ az időjárástól. Ha szep-
temberben elmarad a vénasszonyok nyara, ak-
kor megtörténhet, hogy ezek a termések már 
nem érnek be. De nálunk még a zöld fügék 
sem maradnak a fán. Az érettekből rendkívül 
finom dzsemet, aszalványt, a zöldekből pedig 
befőttet lehet készíteni. Manapság az internet 
az ötletek tárháza.

A finom házidzsem elkészítéséhez kell 2 
kg füge, 1 kg cukor, 2 citrom, 1 vaníliarúd, de 
lehet vaníliás cukor is, 1 teáskanál fahéj és 1 
teáskanál gyömbérpor.

A gyümölcsöt megmossuk, szárát és a héján 
levő esetleges flekkeket levágjuk, majd négy-
be vágjuk és egy nagyobb edénybe tesszük. A 
felvagdalt fügét összekeverjük a fűszerekkel, 
a citromok levével és héjával, és legalább egy 
órát állni hagyjuk. De lehet egy éjszakán át is 
pihentetni, ebben a hőségben legjobb a hűtő-
szekrényben. Másnap feltesszük főni, és ha tel-
jesen elolvadt a cukor, csökkentjük a hőfokot 
és fedő nélkül, folytonosan kevergetve egy óra 
alatt készre főzzük. Akkor jó, ha a massza sűrű 
és ragadós. Botmixerrel könnyűszerrel homo-
génné tehetjük a lekvárt. Még forrón csírátla-
nított üvegekbe töltjük, rácsavarjuk a kupakot, 
néhány percre fejtetőre állítjuk az üvegeket, 
majd szárazdunsztba tesszük.

A zöldfügebefőttet először kisebb meny-
nyiségben próbáltam ki. A 20 éretlen fügét meg-
mostam, majd leöntöttem a 4 dl meleg vízbe tett 
1 evőkanál só oldatával. Fontos, hogy a lé elfedje 
a gyümölcsöt. A 3–4 óra alatt kihűlt fügét át kell 
öblíteni, majd mindegyik fenekén egy kis x alakú 

bevágást ejteni. Ezután 
tiszta vízben 20 percig 
kell ismét főzni, majd 
leönteni a vizet, tiszta 

dzsem és befőtt
Az érett fügéből finom lekvárt, a zöldből pedig befőttet készíthetünk

Zöld fügéből finom a befőtt

Házilag aszalhatjuk is
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A piacon a legkelendőbb áruk egyike a pálinka főzésére 
alklamas szilva volt

A Cinnamon Films produkciós cég a Momak i devojke (A fiú 
és a lányok) c. játékfilmet Rok Radiša színész forgatókönyve 
alapján, Ivica Vidanović rendezésében Temerinben forgatja.
A fotón a stáb tagjai a Kastélyparkban rögzítenek egy jelene-
tet. A filmforgatáson több tíz különböző korú temerini statiszta 
is részt vett, kik türelmetlenül várják a film bemutatóját.

Filmfogatás Temerinben

Szilva pálinkának

Az első hullámban beért fügéből készült 
dzsem
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Megtartották a XIX. Ifjúsági Etno Tábort
Fiatalok népesítették be az elmúlt hétvégén a temerini Sárga tanyát. 

Idén másodszor adott otthont a település szélén található csendes és 
nyugodt környezettel rendelkező vendéglátói egység az Ifjúsági Etno 
Tábornak. A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ immár tizenkilencedik 
alkalommal hívta életre a tábort azzal a céllal, hogy a kikapcsolódás 
és szórakozás mellett megismertessék a fiatalokat a különböző kéz-
műves mesterségekkel is.

A résztvevők a csuhéfonás, bőrékszerkészítés, gyertyaöntés, 
agyagozás, gyöngyfűzés, üvegfestés, nemezelés és mézeskalács-
készítés rejtelmeibe nyerhettek betekintést. Botka Csaba, a tábor 
szervezője lapunknak elmondta, hogy a tábor mindmáig megőrizte 
eredeti célkitűzését. – A tábor fő ismertetőjele kezdetektől fogva a 
kézműves foglalkozások voltak, és ezt mindmáig megőriztük. Remé-
nyeink szerint ez a jövőben is így marad. Egyes oktatók már hosszú 
évek óta évről-évre visszatérnek hozzánk, és kiváló együttműködést 
folytatunk. Öröm számunkra, hogy fiatalok is vannak az oktatók 
között, így még közvetlenebbé válik a hangulat a táborban. Kihívás-
nak számít manapság megszólítani a fiatalokat, hogy jöjjenek el és 
próbálják ki ezeket a mesterségeket, de mi mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy sikerrel járjunk. Elégedettek vagyunk, és 
sok pozitív visszajelzést kapunk a résztvevőktől. Ez mindenképpen 
a további kitartó munkára ösztönöz minket. 

A táborozók körében most is osztatlan sikert aratott az üvegfestő 
foglalkozás. Klinec Magdolna már több éve részese a tábornak, 
mindig szeretettel tesz eleget a meghívásnak, mert jó érzés szá-
mára látni a sok érdeklődő és vidám fiatalt. – Megszokott dolog 
számomra, hogy évről-évre eljöjjek ide, és átadjam a tudásomat 
az ifjúságnak. Az üvegfestésben nincs nagy tudomány, csak egy kis 
kézügyesség kell hozzá.

A résztvevők nagyon ügyesek, meghallgatják a tanácsokat, és 
szép munkákat készítenek – mesélte lapunknak a foglalkozásvezető. 
A tábor résztvevői érdeklődve figyelték és próbálták ki a különböző 
mesterségeket. Kesić Andrej első alkalommal vett részt a tábor-
ban, és elmondása szerint nagyon sok élménnyel gazdagodott. – 
Először jöttem el ide, és nagyon jól érzem magam. Sok táborban 
jártam már, de ez különösen tetszik. Jók a foglalkozások, és élvez-
zük a természetet, ami körülvesz bennünket. Most az üvegfestést 
próbálom. Mézeskalácsmintát festek. Nagyon szeretek rajzolni, és 
itt most másképpen is kipróbálhatom magam ezen a területen – 
mesélte élményeit lapunknak az egyik táborozó.

Az Ifjúsági Etno Táborban a kézműves foglalkozások mellett 
csapatjátékokat is szerveztek, este pedig a tábortűznél barátkozhat-
tak a fiatalok. Pénteken és szombaton este két népszerű temerini 
együttes gondoskodott a jó hangulatról. A Branch együttes és a 
FreakFancy zenekar is remek hangulatot teremtett.

t. d.
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hol nyaraltak a temeriniek?
Simogató napfény, halkan morajló hullámok, csend és nyu-

galom. Ennyi kell egy nyári pihenéshez. Mert a léleknek kijár 
mindebből egy kevés. Legalább is kijárna, ha mindezért nem 
kellene több száz kilométert utaznia a munkától elfáradt és a 
nyüzsgéstől menekülő embernek. Nem kevés szervezéssel jár 
egy nyári utazás lebonyolítása, főként, ha gyermekekkel indu-
lunk útnak. Számos szempontot kell figyelembe venni egy-egy 
ilyen utazás szervezésekor. Az elsődleges szempont, hogy a 
pénztárcánknak megfelelő úticélt válasszunk. Ugyanakkor az is 
lényeges, hogy a család minden tagja kényelmesen és jól érezze 
magát a megérdemelt szabadság ideje alatt. ha mindezeket a 
tényezőket sikerül összehoznunk és egyeztetnünk, akkor már 
pakolhatjuk is a bőröndöket annak reményében, hogy a kínke-
servesen megszervezett, bő egyhetes utazás élményei egész éven 
át kitartanak. Sokan már visszatértek a nyári szabadságukról és 
örömmel elevenítették fel élményeiket, osztották meg tapaszta-
lataikat olvasóinkkal.

A Varga család a népszerű Görögországot válsztotta úticélul. – Az idei 
nyaralásunk igazán családias és élménydús volt. Társultak hozzánk az öcsé-
mék és a sógoromék is családostul. Hét csöppség és hat felnőtt utazott el 
közösen a tengerpartra Skala Fourka helységébe, ami a Halkidiki régió 
Kassandra félszigetén található. Gyönyörű, mediterrán térség. Egy emeletes 
házat béreltünk, így mindenkinek volt saját hálószobája, két fürdőszoba, 
közös nappali, és egy óriási udvarunk pálmafákkal, szebbnél szebb virá-
gokkal. A strand mindössze tízpercnyi gyaloglásra volt a szállásunktól. Ez 
nagy előny volt számunkra, hiszen kisgyermekekkel utaztunk. A tenger 
vize tiszta és kellemes hőmérsékletű volt, ezért a gyerekek is élvezhették a 
fürdőzés minden pillanatát. A szállás ára bizony magasabb az előző évek-
hez képest. Az üzletekben viszont hasonló értékben vásárolhattunk, mint 
idehaza. Számos örömteli, felejthetetlen pillanattal gazdagodtunk a tíz nap 
alatt, és ha tehetnénk, már holnap újból nekilátnánk az útnak.

A Burány család Bulgáriában járt. – Nézegetve az ajánlatokat, szá-
munkra ár–érték tekintetében Bulgária tűnt a legkedvezőbbnek. Napos 
parton egy hat és egy négy éves kisgyerekkel 1200 euróért nyaraltunk egy 
all inclusive szállodában. Az utazás elfogadható volt. Dugókkal és megál-
lásokkal megközelítőleg tizenegy órába telt, hogy a tengerpartra érjünk. 
A szállodánk szép volt, a medencében pedig egy elválasztott sekélyebb 
részt alakítottak ki a gyerekeknek, ahol animátorok gondoskodtak a 
gyerekek és a felnőttek szórakoztatásáról. A helyiek között volt ilyen is, 
olyan is, barátságos és kevésbé barátságos. Azt tapasztaltuk, hogy az árak 
hasonlóak, mint itthon. A tenger vize meleg volt, de az idő kissé mindig 
szeles. A homokos parton a gyerekek jókat játszottak. Összességében meg 
vagyunk elégedve Bulgáriával.

A Kiss család a montenegrói tengerpartra utazott. – Két év kihagyás 
után, nagy örömünkre újra láthattuk a tengert. Biztosra akartunk menni, 
ezért ugyanott foglaltunk szállást, ahol két évvel ezelőtt is, egy kis mon-
tenegrói városkában. A város kicsi, nem zsúfolt, a strand viszont óriási. 
A maga másfél kilométeres hosszával mindenkinek bőven akad hely. A 
vendéglátásban most sem csalódtunk. A vendégszerető házigazdák nagy 
örömmel fogadtak bennünket. Az új autóutaknak köszönhetően sokkal 
gyorsabban értünk oda, és a határátkelés is roppant gyors volt. A közös-
ségi oldalakon megjelent hírekkel ellentétben egyáltalán nem volt kevés 
turista. Árak tekintetében az éttermekben fél, legfeljebb egy euróval emel-
kedtek az árak. Egyetlen dolgot kifogásoltunk, mégpedig azt, hogy a tenger 
vize minden nap más hőmérsékletű volt. A természetre és az időjárásra 
nem lehetünk befolyással, ezért alkalmazkodtunk hozzá. Ez azonban nem 
vette el a kedvünket attól, hogy jövőre ismét a montenegrói tengerpartra 
utazzunk nyaralni.

t. d.

Kézművesség és szórakozás
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• Az orosz–ukrán háború kirobbaná-
sa óta a neve gyakran szerepel a sajtó-
ban, sok helyütt idézik, amit mond, de 
nem tudják, hogy pontosan mi is az Ön 
előélete. Mesélne egy kicsit magáról?

– Izraelben élek, de Aradon születtem. 
17 éves koromban kerültem ki Izraelbe, így 
magyar iskolában tanulhattam. Hat évet szol-
gáltam az IDF-ben (Israel Defense Forces), 
ebből három kötelező szolgálat volt. Ezt kö-
vette még további különleges katonai szolgá-
lat, közel húsz évet voltam rendőrségi külön-
leges alakulatoknál. A mai napig is szolgálok 
mint tartalékos a TEK krízistárgyalóinál. A 
katonai diplomáciában dolgoztam Libanon-
ban, Ruandában 1994-ben a humanitárius 
válság alatt és még egy sor helyen. Majd jött 
a rendőrség, azon belül pedig a különleges 
alakulatok, mentő alakulatok, búvárok, mes-
terlövészek között.

– A második világháború után kialakult 
egy kétpólusú világ: az amerikaiak vezette 
nyugat és a keleti tömb. Ez eltartatott a Szov-
jetunió összeomlásáig, ezt követően pedig 
teljesen megváltoztak az erőviszonyok. (…) 
Minden állam megpróbálja maximálisra vin-
ni a befolyását. Ebben az az érdekes, hogy 
Amerika nagyon későn értette meg, hogy az 

Miserend
19-én, pénteken 8 ó.: Egy elhunytért.
20-án, szombaton, Szent István király, 
Temerin pártfogójának főünnepén 10 ó.: fő-
ünnepi szentmise a népért, 11 ó.: alkalmi 
műsor Szt. István tiszteletére a templomudvar-
ban; 17 ó.: Bálind Tibor és Kothai Anett ünne-
pélyes esküvője a plébániatemplomban.
21-én, évközi 21. vasárnap Telepen 7 ó.: 
Népért; Plébániatemplomban 8:30 ó.: Szent 
Mónika közösség élő és elh. tagjaiért; 10 ó.: 
Egy szándékra.
22-én, hétfőn 8 ó.: †Zelenka András, Balla 
Verona, Zelenka Rozália és Tóth Vince.
23-án, kedden 8 ó.: Egy elhunytért.
24-én, szerdán 8 ó.: Egy elhunytért.
25-én, csütörtökön, 19 ó.: †Kókainé Ádám 
Klára és elh. hozzátartozókért, a szentmise 
után egyórás szentségimádás.

APRÓHIRDETÉSEK
• Gyerekszoba komplett: íróasztal, szekrény, 
komód eladó. Tel.: 064/30-38-197.
• Gyermekfelügyeletet vállalok, széleskörű ta-
pasztalattal. Telefon: 062/85-79-282.
• Lakás kiadó. Tel.: 021/3843-268, 062/809-19-
52.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines Volkswa-
gen Polo 6N. Tel.: 063/198-08-52.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármi-
lyen állapotban, csak papírokkal. Tel.: 062/583-
261 (Gábor).
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készülé-
keket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefon: 3-857-902.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. 
Telefonszám.: 069/40-74-944.

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com
Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307

Lapzárta: kedd 10 óra.
Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett 

időpontig adják le hirdetésüket, információikat.
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kebelezze egész Ukrajnát. Ezzel megágyazunk 
a következő konfliktusnak. Így egy követke-
ző háború már valószínűleg egy NATO-állam 
ellen irányulna. A másik véglet azt mondja, 
hogy meg kell büntetni, alázni Oroszországot, 
rezsimváltoztatás kell Moszkvában, fel kell 
daraboni Oroszországot. Ezek a gondolatok 
tragikus kimenetelhez vezetnének. Az igazi 
kihívás megtalálni az arany középutat a két 
szélsőség között.

• Mi lehetne most ez?
– Oroszország eddig elfoglalt Ukrajná-

ból egy Görögország méretű területet és ők 
is mennek most előre. A gyengének el kell 
fogadnia az erősebb igényeit. Cicero szerint 
jobb egy igazságtalan béke, mint egy igazsá-
gos háború. Azt mondják most sokan, hogy 
„nem lehet hagyni”, hogy Oroszország csak 
úgy megtámadjon egy demokratikus országot. 
Na, most a „nem lehet hagyni” gyerekes mo-
ralizálás, nem egy komoly geopolitikai érv.

Ki kell egyezni, mielőtt Ukrajnában na-
gyobbak lesznek a károk, kompromisszumot 
kell találni az oroszokkal. Per pillanat Orosz-
ország egy korlátozott háborút folytat. Nem 
vagyok benne biztos, hogy nagyot javítunk Eu-
rópa biztonságán azzal, hogy rákényszerítjük 
az oroszokat az általános mozgósításra.

A szememben ez nagyobb fenyegetés Eu-
rópa számara, mint egy orosz atomcsapás 
Ukrajnában. Egy általános mozgósítás végen 
1-2 millió orosz katona van fegyverben, Eu-
rópa hátsó udvarában.

összes kötelezettség, amit magára vállalt a 
korábbi kétpólusú világban, arra nincs már 
szükség. 

• Ez egy abszolút és megkérdője-
lezhetetlen realista irányzat. ez a gon-
dolkodás most nem tűnik oroszbarát-
nak?

– Legjobb védekezés a támadás, és ezt 
teljesen elfogadom. Amikor az európai em-
ber felháborodik a realizmuson, az olyan, 
mint az eunuchok lázadása a paráznaság 
ellen. Hiszen Európának nincs semmilyen 
biztonsági felelőssége, ez egy korlátozott fe-
lelősségű társasággá vált, mert Amerika azt 
mondta Európának, hogy én gondoskodok a 
biztonságotokról. Könnyű úgy tisztán tartani 
a lelkiismeretedet, ha soha nem használod. 
Ebből a pozícióból nagyon könnyű felhábo-
rodni, hogy létezik a reálpolitika. Könnyű 
báránysültet csinálni úgy, hogy nem neked 
kell levágni az állatot. Ami pedig a ruszofil 
vádakat illeti: ebben a háborúban én három 
perspektívát látok.

Vannak orosz-pártiak, ukrán-pártiak és 
van egy harmadik pozíció, ami egy, a nyu-
gat régi dicsőséget visszaállítani kívánó és 
ezért a nyugat jelenlegi állapotát kritizáló 
nézőpont.

Én nagyon kritikus vagyok a saját kul-
túránkkal, civilizációnkkal szemben, de azt 
nem gondolom, hogy hanyatlásban van. Sze-
rintem iránytévesztésben van, és szükség van 
korrekcióra. Erre a kritikámra pedig a leg-
könnyebb, hogy azt mondják rám „ez egy 
oroszbarát”. Sokkal könnyebb, mint ez ellen 
érvelni. Egyébként ugyanolyan szinten kritizá-
lom az oroszokat, mint az ukránokat. A ma-
gam részéről vajmi kevés különbséget látok 
az orosz és az ukrán rezsim között, azon a 
tényen túl, hogy technikailag ebben a hábo-
rúban Oroszország az agresszor és Ukrajna 
az áldozat. A világ bonyolult, de mindettől 
függetlenül ezt a háborút a nyugat elvesztette, 
még ha az oroszok nem is nyernek.

• hogyan látja, most már egyenes az 
út a multipoláris világrend felé?

– Igen, szerintem ez már kialakulóban 
van elég hosszú ideje, attól a pillanattól kezd-
ve, hogy Amerika elkezdett visszavonulni. Ez 
bennünk akkor tudatosult, amikor a mostani 
orosz–ukrán háború kirobbant.

• Korábban úgy fogalmazott, hogy 
mindegy, mit csinálunk vlagyimir 
Putyinnal, hiszen az orosz biztonsági 
törekvések nem fognak ettől megvál-
tozni. Ezt kifejtené bővebben?

– Azok, akik politológiával és geopoliti-

kával foglalkoznak, azon belül is az offenzív 
realizmus követői, úgy látják, teljesen mellé-
kes, hogy a Kremlben mi történik. Hiszen az 
államoknak vannak érdekei. Vannak objek-
tív tények, amiket nem lehet megváltoztatni, 
amikor ezeket vizsgáljuk, nem követünk el 
túl nagy hibát, ha figyelmen kívül hagyjuk 
az államok belpolitikáját, és ehelyett az ob-
jektív realitásokat nézzük. Volt egy amerikai 
tudósító, aki a 90-es években ott volt Orosz-
országban. Azt mondta egyszer, hogy telje-
sen mindegy, kivel beszélt eddig, mindenki 
ugyanúgy értékelte a NATO-terjeszkedést. 
Minden orosz úgy látta, hogy ez egy fenye-
getés Oroszország számára.

• A NAtO-terjeszkedés vezetett bele 
ebbe a háborúba 
minket?

– Egy háborúra soha 
nincs egy darab magya-
rázat. Lehet, hogy ez egy 
fontos ok volt, de nem 
elégséges indok. A NA-
TO-terjeszkedéssel az a 
probléma, hogy Ameri-
ka tett egy lépést hátra 
és nem akart biztonsá-
gi garanciákat adni to-
vább. De a NATO meg 
ment előre. Ezt Amerika 
ki is mondta, hogy már 
nem lesz a világ rend-
őre, ezzel párhuzamo-
san terjeszkedett tovább a NATO, ezért alakult 
ki egy vákuum. A másik gyakran említett ok a 
hirtelen orosz ijedtség a demokrácia közele-
désétől szintén elképzelhető, de biztos, hogy 
nem az egyetlen ok. Óvakodjunk az egyoldalú 
magyarázatoktól!

• A jelenlegi állapot kinek jó eb-
ben a konfliktusban? Lesz igazi arany 
középút?

– Azt nem tudom, hogy ez az állapot jó-e 
Oroszországnak, de szerintem sokkal kevés-
bé rossz, mint amilyen rossz a Nyugatnak.

Hosszú távon ez a háború többet árt a 
Nyugatnak. A befagyott konfliktus azért jó 
az oroszoknak, mert a harcoló feleket nem 
lehet felvenni a NATO-ba.

Bár ennél azért van egy sokkal súlyosabb 
probléma: Oroszországot nem szabad ebben 
az elhúzódó háborúban arra kényszeríteni, 
hiszen még nincs háborús gazdaság, nincs 
általános mozgósítás. Ez veszélyesebb lenne, 
mint egy atomcsapás. Szerintem ebben két 
véglet van, és mindkettőt el kell kerülni.

Az egyik arról szól, hogy Oroszország be-

Robert C. Castel, aki biztonságpo-
litikai szakértőként dolgozik, Aradon 
született. 17 éves korában izraelbe ke-
rült, ahol a védelmi erőknél szolgált 
hat évig, majd különleges rendőrségi 
alakulatoknál töltött hosszú éveket. Az 
orosz–ukrán konfliktusról és annak 
hatásairól beszélgetett Szabó Gyula, 
a budapesti index hírportál szerzőjé-
vel. Az interjút valamelyest rövidítve 
közöljük.

Óvakodjunk az egyoldalú magyarázatoktól!
Egy kis nagypolitika

Magyar származású biztonságpolitikai szakértő értékelése

Robert C. Castel

(index, Budapest)
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól 

és anyósomtól

ANDREK Margittól 
(1947–2022)

„Hálát adunk Istennek, 
hogy miénk voltál, 
miénk vagy, mert aki 
szeretteinek szívében él, 
nem hal meg, 
csak távol van.”

(Szent Ágoston)

Lányod, Edit 
és vejed, Željko

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

MEGEMLÉKEZÉS

ANDREK 
MADARÁSZ Margit 
(1947–2022. 8. 11.)

ZAVARKÓ István 
(1960–2022. 8. 9.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

GIRICZ Imre 
(1943–2022. 8. 15.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Tested megpihent, 
a lelked messze jár, 
a földi útnak vége. 
Odafent öleld át azokat, 
akik a kapuban várnak rád.

Özv. OLÁH 
SURJÁN Franciska 

(1927–2022)

Uram, adj neki nyugalmat 
és egy csendes 
felhőn párnát. 
Fogadd be őt 
és vigyázd örök álmát.

Búcsúzik tőled lányod 
és vejed családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

OLÁHNÉ 
SURJÁN Franciska 

(1927–2022)

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!

Szerető unokád, 
Nelike családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett dédikétől

OLÁHNÉ 
SURJÁN Franciska 

(1927–2022)

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

Nyugodjál békében!
Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Dédunokáid: Balázs, 
Viktor, Réka-Katarina 

és Ineszke

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, 
TEMERIN KÖZSÉG, TEMERINI KÖZSÉGI KÖZ-
IGAZGATÁSI HIVATAL,TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, 
LAKÁS- ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-ÜGYI ÉS KÖR-
NYEZETVÉDELMI OSZTÁLY, Szám: 06-1/2022-
93-01, Kelt: 2022. VIII. 15. TEMERIN

A tervezés és építésügyi törvény 99. szakasza 
(SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 64/2010 – SZK 
Alkotmánybíróság döntése, 24/11., 121/12., 42/13. 
– SZK Alkotmánybíróság döntése, 50/13. – SZK 
Alkotmánybíróság döntése, 98/13. – SZK Alkot-
mánybíróság döntése, 132/14., 145/14., 83/18., 

31/19., 37/19. és 9/20. és 52/21. szám), a Temerin 
Község köztulajdonában levő telek elidegenítésé-
ről szóló határozat 13. szakasza (Temerin Község 
Hivatalos Lapja, 6/22. szám) és Temerin község 
polgármestere által 2022.VII.1-ején meghozott, a 
Temerin Község köztulajdonában levő kiépítet-
len telek elidegenítési eljárásának megindításáról 
szóló határozat 4. szakasza alapján megjelentet-
jük az alábbi

ÉRTESÍTÉST
A Temerini Községi Közigazgatási Hiva-

tal Településrendezési, Lakás- és Közműve-
sítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya a 

Temerin Község köztulajdonában levő telek 
elidegenítési, illetve bérbeadási eljárását 
lebonyolító bizottság együttműködésével 
nyilvános hirdetést tett közzé a temerin köz-
ség köztulajdonában levő telek elidegení-
tési eljárásának lebonyolításáról.

A nyilvános hirdetés a Dnevnik napi-
lapban és Temerin Község www.temerin.
rs honlapján 2022.VIII.12-én jelent meg. 
A jelentkezés határideje 2022.IX.13-án 
14.00 óra.

Mladen Zec s.k.
KÖZSÉGI ELNÖK

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

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

ZAVARKÓ Istvántól 
(1960–2022)

Hogy egy édesapa milyen 
drága kincs, csak az tudja, 
akinek már nincs.
Áldd meg Atyám, s köszö-
nöm, hogy ő lehetett az én 
drága édesapám!

Emlékét örökre szívébe 
zárta lánya, Laura, 

veje, Gábor, unokái 
Johanna és Adrián

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszé-
doknak, volt munkatársaknak 
és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünk

ZAVARKÓ István 
(1960–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Legyen nyugodt és békés 
a pihenése!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett osztálytársunktól

ZAVARKÓ István 
(1960–2022)

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

Szép emléked megőrzik 
a Petar Kočić Általános 

Iskola 1974/75-ben végzett 
8. b osztályának tanulói

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
szeretett feleségemtől

ANDREK Margittól 
(1947–2022)

„...Hiányzik. 
Ez a legfájóbb érzés. 
Mikor hiányzik valaki. 
Körülnézel, nem érted…

Minden a helyén van 
az életedben, a tárgyak, 
a megszokott időbeosztás, 
a világhoz való 
viszonyod nem változott.

Csak éppen 
nagyon hiányzik valaki…”

(Márai Sándor)

Férjed, Sándor
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A miserendet a 8. 
oldalon olvashatják

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Hatvan évvel ezelőtt hunyt 
el szeretett édesapánk

CSORBA János 
(1925–1962) 
szabómester

Kegyelettel emlékezünk rá, 
hiánya ma is köztünk él.

Gyermekei: Béla és Etelka, 
valamint az unokák 

és dédunokák

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága édesapámtól, 

apósomtól és nagytatánktól

ZAVARKÓ Istvántól 
(1960–2022)

...Nem integet többé 
az elfáradt kezed, 
nem dobog értünk 
jóságos szíved…

Emléked őrizzük örökre.

Lányod, Zita, vejed, 
Tamás és unokáid: 

Emese, Gábriel és Dávid

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. VARGA 
ZSÚNYI Franciska 

(1934–2022)
temerini lakosról.

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz szomorú éve, hogy eltávozott tőlünk szeretett 

apánk, apósunk, nagyapánk

MAJOROS Imre 
(1954–2012)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint lámpafény az estben, 
kitündököl és ragyog egyre szebben, 
és melegít, mint kandalló a télben, 
derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még, 
s a boldog órák drága, tiszta üdvét fölissza lelkünk 
mint virág a napfényt és élnek ők tovább, 
szűz gondolatként.” (Juhász Gyula)
Nyugodjál békében!

Lányaid: Mária, Valéria és Veronika családjukkal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, 

barátoknak és mindazoknak, akik drága halottunkat

OLÁHNÉ SURJÁN Franciskát 
(1927–2022)

elkísérték utolsó útjára, koszorú- és virágadományaikkal fáj-
dalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet minden szál vi-
rágért és minden kézfogásért, vigasztaló szóért. Köszönettel 
tartozunk Tibor atyának a megható búcsúbeszédért és Balázs 
kántor úrnak a gyönyörű énekekért. Valamint köszönettel tar-
tozunk az egészségház sürgősségi osztályának a segítségü-
kért és a Kókai temetkezési vállalatnak.
Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon örök nyugalom.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk drága édesanyámtól 
és anyósomtól

OLÁHNÉ 
SURJÁN Franciska 

(1927–2022)

ANYU! Ha ott állsz, s az 
utad véget ér, ne feledd, 
a jó lélek mindig 
a mennybe tér.

ANYU! Ne sírj, már 
kiálltál annyi kínt, 
angyalok vigyáznak rád, 
s őrzik álmaid.

Ahova most mész, 
oda nem kísérhetlek el, 
de lelkemben örökké 
van számodra hely.

Köszönöm az életet, 
köszönöm, de most 
ég veled. 
Elbúcsúzom, Isten veled!

Szerető fiad, Laci 
és menyed, Rózsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

OLÁHNÉ 
SURJÁN Franciska 

(1927–2022)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt lelked, 
angyalok közé került. 
Angyalként jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz.

Igaz nem látunk, 
de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz.

Nyugodjál békében!

Szerető unokád,  
Szilvia, családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől 

és nagybátyánktól

ZAVARKÓ István 
(1960–2022)

A virág elhervad rövid idő 
alatt, de emléked szívünkben 
örökre megmarad. 
Számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

Emléked fájó szívvel őrzi 
nővéred, Bori 

és családjai

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok 

szeretett férjemtől

ZAVARKÓ Istvántól 
(1960–2022)

Hiányod nagyon fáj 
és ez így is marad.
Szívemben tovább élsz és 
ez így is marad. 
Van aki virágokkal siet 
hozzád, de van aki 
fájó szívében hordoz 
egy életen át.

Nehéz az út, ami sírodhoz 
vezet, az Úr őrködjön 
álmod felett.

Nyugodjál békében!

Szerető feleséged, 
Erzsébet

ANDREK Margittól 
(1947–2022)

„Soha nem veszíthetjük el, 
amiben egyszer 
örömünket leltük. 
Mindazok, akiket 
mélyen szerettünk, 
részünkké válnak.”

(Helen Keller)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyitól

Unokád, Alex
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LABDARÚGÁS:
Vajdasági liga – déli csoport

RADNIČKI (Újpazova)–SLOGA 
0:1 (0:0)

A temerini csapat győzelem-
mel kezdte a 2021/2022-es baj-
noki idényt, amely sorozatban a 
hatodik szezon számára ebben a 
rangfokozatban. Az egyetlen gólt 
Papović lőtte a második félidő-
ben.

A Sloga szombaton 17 órai kez-
dettel mutatkozik be a hazai kö-
zönségnek, amikor a rumai Sloven 
vendégszerepel Temerinben.

MLADOST–ŠAJKAŠ (Kovilj) 
4:1 (1:1)

A járekiak az előző idényben 
csak az utolsó fordulóban harcol-
ták ki a bentmaradást a Vajdasá-

gi ligában, az új szezont azonban 
fölényes győzelemmel kezdték az 
újonc koviljiak ellen. A szünetben 
még döntetlen volt az állás, utá-
na viszont a vendéglátók három 
góllal a maguk javára döntötték 
a találkozót. 

A Mladost szombaton Šidre 
utazik, ahol a helyi Radnički lesz 
a vetélytársa a második forduló-
ban.

A TSK labdarúgói 3:0 arányú 
győzelmet arattak hazai pályán 
a zsablyai ŽSK felett az Újvidéki 
kupa első fordulójában.

A bajnoki idény vasárnap 
kezdődik a TSK-nak, 17 óra 30 
perces kezdettel a kamenicai 
Fruškogorac vendégszerepel 
Temerinben.

ASZTALITENISZ
Münchenben megkezdő-

dött az asztaliteniszezők egyé-

ni és páros Európa-bajnoksága. 
A szerb válogatott tagjaként je-
len van a bajor nagyvárosban a 
temerini Pető Zsolt is, aki páros-
ban Marko Jevtovićtyal 3:1-re ki-
kapott az első fordulóban a szlo-
vák színekben versenyző Wang és 
a dán Lind alkotta kettőstől.

Pető egyéniben az osztrák 
Andreas Levenko ellen kezdte 
meg az Európa-bajnoki szerep-
lést, és a csoportküzdelmek első 
fordulójában nagy csata után, 
3:2-re kikapott ellenfelétől.

T. N. T.
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A kapus védelme érdekében: jelenet a TSK–ŽSK összecsapásról


