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 Közhelynek számít iskolakezdés előtt a szü-
lők aggodalma, ám el kell ismernünk, hogy szá-
mos dologra oda kell figyelniük az apukáknak és 
az anyukáknak gyermekeinkkel kapcsolatban, és 
nem csak ilyenkor, szeptember elsején.

Hogyan alkalmazkodik majd a szemünk fé-
nye az új környezethez? Lesz-e elég ereje a tan-
könyvekkel telepakolt iskolatáskát cipelni? Ho-
gyan jut el az iskolába? Van-e elég önbizalma 
ahhoz, hogy leküzdje a kudarcokat? Elfogadják-e 
a társai? Hogyan teljesít majd? Mennyire változ-
nak meg a család mindennapjai, miután isko-
lás lesz a gyermek? Ez csak néhány kérdés azok 
közül, amelyek az elsősök szüleinek a fejében 
kavarognak ilyenkor.

Szerencsére az ő esetükben nagy könnyítés-
nek számít, hogy a tanszerek, könyvek és isko-

latáska beszerzésén nem kell aggodalmaskodniuk, ugyanis a Magyar Nemzeti Tanács, 
a Rákóczi Szövetség és az önkormányzat évek óta támoga-
tásban részesíti az elsősöket és szüleiket. A támogatás idén 
sem maradt el. 

Lapunk megjelenésével egyidőben vehették át a magyar 
elsősök az új iskolatáskákat és tanszereket tartalmazó be-
iskolázási csomagokat.

középiskolás tanulók, valamint a tanáraik is elismerésben részesüljenek, mert szorgal-
mukkal az oktatási intézményükön kívül Temerin hírnevét is öregbítik. A község több 
mint 650 ezer dinárt fordított a tehetséges diákok megjutalmazására.

Pénzügyekről, 
ügyviteli jelentésekről

Pénzügyekről, ügyviteli jelentésekről és utcanevekről 
döntöttek a községi képviselő-testület legutóbbi, szerdai 
ülésén. A napirenden szereplő, az idei költségvetés féléves 
megvalósítását tartalmazó jelentés kapcsán Pásztor Róbert 
elnök elmondta: a bevételi oldal jónak mondható, 47 száza-
lékos, míg a kiadások esetében nehezményezi, hogy a befek-
tetések terén kis mértékű a megvalósítás. Mint fogalmazott, 
ennek objektív okai is vannak, ugyanis a közbeszerzésről 
szóló törvény sok esetben keresztbe tesz, nyomasztóak a 
határidők, egy-egy beérkező megjegyzés után azonnal meg 
kell ismételni, tehát elhúzódik a folyamat. Ez alatt az idő 
alatt viszont a pénz ott áll a számlán érintetlenül.

Az elnök úgy értékelt, a hathavi kimutatás már jól 
tükrözi azt, hogy az év végéig hogyan alakul majd a be-
vétel, hiszen mint mondta, egy önkormányzat működése 
esetében ez a legfontosabb. A napirendi pontok közül 
Pásztor Róbert kitért még a Közművesítési Közvállalat ta-
valyi ügyviteli és pénzügyi jelentésére. Értékelése szerint a 
dokumentum alapos és jól áttekinthető, és egyértelműen 
tükrözi, hogy a vállalat pozitívan gazdálkodott.

A községi képviselő-testület szerdai ülésén egyebek 
mellett módosították a Lukijan Mušicki Középiskolába 
való beiratkozás ösztönzésére vonatkozó határozatot is. 
Ennek értelmében a szakmát választó másodikos és har-
madikos diákok esetében legalább 3,50-es tanulmányi 
átlag kell ahhoz, hogy megkapják az önkormányzat öt-
ezer dináros havi támogatását. Emellett feltétel még a jó 
magaviselet, és az, hogy a diák rendszeresen részt vegyen 
a gyakorlatokon. ácsi

T. D.

Hívogat az iskola
Megkezdődött a tanév

Táska, könyv, füzet, tolltartó és egyebek... A gyakorlott iskolások már 
jól tudják, mi mindenre van szükség az iskolakezdéshez. A legfiatalabbak 
pedig, akik ezekben a napokban lépik át először a tudás otthonának küszö-
bét, hamar hozzászoknak ahhoz, hogy a felsoroltak nélkül nem indulhat-
nak el reggelente iskolába. Az elengedhetetlen tanszerek mellett azonban 
az „egyebek” alatt rejlik a legszükségesebb eszköz. Tudásvágy nélkül aligha 
gyűjthetnek be ötösöket a naplóba a nebulók. Szerencsére kíváncsiságból 
minden diáknak jutott, még az idősebbeknek is. Csak arra kell ügyelni, hogy 
az érdeklődésük jó irányt vegyen, és ne tereljék el túlzottan a figyelmüket 
korunk legnépszerűbb elektronikus  vívmányai.

A legjobbak 
megjutalmazása

Pénteken délelőtt ünnepi fogadás keretében adták át 
a község legeredményesebb tanulóit megillető elismeré-
seket és díjakat. 

A színházteremben tartott eseményen Urbán Izabel-
la, az önkormányzat oktatással megbízott tanácsnoka több 
mint kétszáz tanulónak és tanárnak nyújtotta át az elisme-
réseket. Pénzjutalomra azok a diákok jogosultak, akik a 
körzeti és a köztársasági versenyeken kiemelkedően tel-
jesítettek a 2021/2022-es iskolaévben.  Az önkormányzat 
számára különösen fontos, hogy a tehetséges általános- és 
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Folytatása a 2. oldalon

Nehéz lesz-e az iskolatáska?
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Az éN iFjúkorombAN még szekerek szállították szeptem-
ber elején a falvak továbbtanuló gyermekeit a városi iskolákba, 

ami mindig esemény volt, akkor is, ha csak néhány órányira volt az 
iskola a lakóhelytől. Hogy kit vittek a szekerek ilyenkor továbbtanulni, 
azt a falu szigorúan nyilvántartotta.

Nagy vesszőkosárba került a megtalpalt cipő, a szegényes fehér-
nemű. Nekem a mama mákoskalácsot és dióspatkót sütött az útra, 
közben sürgött-forgott körülöttem, és százszor is a lelkemre kötötte: 
„A pénzedre jól vigyázz, ne költekezz. Tudod, mennyire szűken va-
gyunk!...” Apa meg ugyanezt folytatva: „Légy szorgalmas, mert lát-
hatod: nem sok jövője van itthon a paraszti életnek!”

Talán ezért is raktak minden szeptemberben szekérre. Hogy mene-
küljek minél magasabbra a földtől, a paraszti munkától. És én balga, 
elfutottam, de azóta is visszavágyok a fáktól dajkált régi tanyára. su-
gárzó szentképként őrzöm a szívemben a szelektől zilált, kócos tete-
jű házat, a gyermekkoromra vigyázó fákat, a nagy jegenyéket az ólak 
mögött és a mindezeken átsugárzó, otthont adó melegséget.

Izgalommal és az elválás szomorúságával telítve készülődtem. 
Az utazást megelőző napon a nagyapával még némán körüljártuk az 
udvart, kimentünk a kertbe. Piroslott a fákon az őszi alma. Levette a 

legszebbiket, gyengéden megtörölgette a kabátja ujjába, majd nekem 
adta. úgy él még ma is bennem a nagyapa, ahogy állt ott velem szem-
ben, ősz bajusza meg-megrándult, szeme fénylett, s nyújtotta felém az 
almát. ma már tudom, nemcsak az az alma volt a tenyerében, hanem 
a szíve is, amit nekem adott.

A mama kacsát sütött az útra és a csíkos szalvettával átkötött tálat 
a szalmával bélelt kosárba ágyazta. Mellé került kékhasú üvegben apám 
bora, s külön a pogácsa, amit útközben némán elrágcsáltunk.

kétórányi szekerezésre volt a falumtól újvidék, ahová vittek. gyor-
sabban eljutottam volna autóbusszal, vagy az óbecsei vicinálissal. De hát 
akkoriban nem úgy utazott a diákság, mint manapság, vitte magával a mat-
racát, a párnát, a pokrócot és a nagy fonott kosarat, s ment vele a család 
is, ahogy illett. „mit szólna a világ, ha nem szekéren érkeznénk a megnyi-
tóra?” – méltatlankodott a mama. és mit szólt volna hozzá a falu?

FuToTT veLüNk A szekÉr. Én hátul ültem a mamával, a fé-
deres ülésen. Behunytam a szemem. Apám egyedül feszített 

a bakon, ünneplő kalapban, bojtos ostorát pattogtatva. kíváncsi te-
kintetek követték a szekeret, prüszköltek a lovak, s csak az ország-
úton csendesedtek le. Lassan elmaradtak mögöttünk a sárguló fák, 
füst nélküli lánggal égett az ősz tüze a lombokon. A kapuk előtt álló 
emberek köszöngettek, integettek. Tudta az egész falu a nagy ese-
ményt: számon tartotta, hány szekér indul el szeptemberben. volt 
olyan község a Bácskában, ahonnan öt szekér kanyarodott ki a falu-
ból pántlikás sörényű lovakkal. Nem tudom, a diákok közül hányan 
tértek vissza… (…)

Szeptemberi 
szekerek

Hívogat az iskola
Folytatás az 1. oldalról

Feszengés azonban akkor is van, amikor már a felső osztályok vala-
melyikébe indul a kamaszodó csemete. A szülők titkon dédelgetett álma, 
hogy a serdülőkorú gyermek repesve várja az iskolakezdést, izgatottan 
rendezgesse íróasztalán az áldozatos munka árán megvásárolt új tanköny-
veket és füzeteket. És ha még nem nagy kérés, lehetőleg a szabadidejében 
önszántából ismerkedjen az új iskolaév tananyagával az új könyveket 
lapozgatva. Persze, a legtöbb esetben mindez elmarad. 

Az izgatott készülődés a részükről kimerül abban, hogy hosszas kér-
lelést követően, egy-két nappal az iskolakezdés előtt előveszik a június 
végén sarokba vágott iskolatáskát, és rutinosan bepakolják az elenged-
hetetlen tanszereket. Érdeklődésük legfőképpen a társakkal való újbóli 
találkozás felé irányul. Alig várják, hogy a nyár során szerzett élményeket 
megosszák egymással, a tanulás pedig úgyis „jön majd magától”.

Szerencsére rövid időn belül ők is adaptálódnak, és lassan újból 
felveszik a lépést a mindennapi kötelezettségekkel. Így vagy úgy, senki-
nek sem könnyű az iskolakezdés. Gyemeknek, tanárnak és szülőnek is 
egyaránt változást hoz a szeptember első napja, bármilyen korú legyen 
is a tanuló.

Az 1. a és az 1. b osztály délután, a többiek pedig délelőtt kezdenek. 
Az első és a második osztályosok két váltásban járnak majd. A telepi 
iskolában a harmadik és negyedik osztályosok délelőtt, az elsős és má-
sodikos tanulók pedig délután kezdik a tanévet. 

Az első félév december 23-ig tart. Őszi szünet nem lesz, csupán a 
november 1-je lesz munkaszüneti nap, amit pótolni kell majd. A nyol-
cadikosok esetében újításnak számít, hogy a kisérettségi alkalmával az 
öt tantárgyat felölelő kombinált teszt helyett egy tantárgyból vizsgáznak 
majd a magyar nyelv és matematika mellett. Az említett vizsgát föld-
rajzból, történelemből, biológiából, kémiából vagy fizikából írhatják 
a diákok. A döntésüket szeptember folyamán kell jelezniük. Addigra 
már egészen biztos, hogy mindenkiben szertefoszlanak az iskolakezdés 
körüli aggodalmak. 

A diákoknak kitartást, a szülőknek és a tanároknak pedig sok tü-
relmet!

T. D.

A kókai Imre iskolába 390 tanuló tér vissza csütörtökön, közülük 
negyvenegyen először lépik át az intézmény kapuját. A gyerekek a 
járványügyi görbe enyhülésére való tekintettel a szokásos módon 
kezdik meg a tanévet. A maszkviselés már nem kötelező az intéz-
ményekben.

Sztrájk nélkül kezdődik  a 2022/2023-as tanév – közölte a Szerbiai 
Oktatási Szakszervezet, melynek tagjai a köztársasági bizottság ülésén 
döntöttek úgy, hogy nem indítják munkabeszüntetéssel az új tanévet. 

A szakszervezet a közleményében arról is beszámolt, hogy az ülés 
résztvevői megegyeztek abban, hogy huszonöt százalékos fizetéseme-
lést kérnek mindenkinek, aki az oktatásban dolgozik, valamint azt is 
követelik, hogy egy osztályban ne legyen huszonnégynél több diák. A 
Szerbiai Oktatási Szakszervezet november 2-ig adott haladékot az ille-
tékeseknek arra, hogy elkezdődjenek a tárgyalások.

Ezzel szemben a Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniója 
bejelentette, hogy követeléseiknek úgy próbálnak érvényt szerezni, 
hogy sztrájkkal kezdik szeptember elsején a tanítást. Jasna Janković, 
az unió elnöke azt mondta, 830-ból 500 iskola vesz részt a sztrájkban. 
Az elnök a Tanjug hírügynökségnek azt mondta, a tanároknak sok a 
gondja, de a legnagyobb az alacsony bérezés, ezért 20 százalékos fi-
zetésemelést követelnek.

Fizetésemelést követelnek 
a pedagógusok 

Slavko Püspök halálával a Szabadkai Egyházmegye pásztor nélkül 
maradt. A Tanácsosok Testülete augusztus  29-én az Egyházi Törvény-
könyvben leírt eljárás következményeként Msgr. Fazekas Ferenc eddigi 
általános helynököt választotta meg Egyházmegyei kormányzóvá aki, 
amíg nem lesz új püspöke az egyházmegyének, ideiglenesen átveszi 
a vezetését. (Plébánia)

MSgr. FazekaS FerenC 
egyházMegyei korMányzó

ILLÉs sándor
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött Házasságot kötött

Tamás Annamária és Kocsis Norbert

László Judit ésOzsvár Róbert

Fo
tó

: A
gn

eš
 k

an
ta

rd
ži

ć 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Fo
tó

: N
or

a

anyaszentegyházunk esküvőt hirdet: Mészáros Ákos (Mészáros 
Mátyás és Német Ágnes fia) és Árva Ágnes (Árva István és Bálint Hargita 
lánya Királyhalomról) szombaton ünnepélyes keretek között házasságot 
kötnek a királyhalmi plébániatemplomban.

50 éves osztalytálalkozó
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A hét végén tartották a rubin LT vendéglőben osztálytalálko-
zójukat az 50 évvel ezelőtt ballagott diákok. A csoportképen: 
FeLső sor BALróL joBBrA: Lengyel László, Pécsi Ferenc, 
Pető erzsébet, Fehér Mária, Milinszki István, zelenka Aranka, 
morvai jolán. ÁLLNAk: Pásztor István, varga Pál (I), Balázs 
erika, spicz Ilona, Pásztor Ilona, Giricz erzsébet, somosi ka-
talin, szkotovics róbert, Morvai Márton, Illés István, sörös 
erzsébet, Mészáros Mária, Tót Magdolna, Morvai Magdolna, 

Ferenci gizella, bemek magdolna, szabó klára, szilák éva. 3. 
sor: soós zoltán, morvai szilveszter, répási Árpád, kácsor 
katalin, zavarkó jolán, Nagyidai Mária, Illés erzsébet, varga 
katalin, greiling erzsébet, kiss gizella, bartók zsuzsanna, ba-
lázs irén, gero kornélia, banko edit. 4. sor: juhász józsef, 
Horváth Anna, rózsa Ilona, kálmán Magdolna, Fuszko Ferenc, 
kovács sándor, szűcs Ferenc, Balog Géza, Morvai Gizella, 
varga Pál (II). FöLdöN: répási Árpád, vígi Gyula.
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Válasz Ádám István levelére
Tisztelt Ádám István Úr! Meglepődve olvasom a Temerini Újság 

(1426. szám) múlt héten  megjelent „Nyílt levél a Kertbarátkör elnö-
kéhez” c. írásának azon részét, ahol azt állítja, hogy Ön egy levélben 
fordult hozzám, amelyben azt kéri: „...amennyiben nem titok, küldje 
el a díjazottak  listáját.” 

Sajnálattal közlöm, ilyen tartalmú levél sem a saját  nevemre, sem 
pedig a Temerini Kertbarátkör elnökének címzett levélként nem érkezett 
Öntől. Sem a saját lakcímemre, sem az egyesület címére, így egyértel-
műen nem volt mire válaszolnom.

De viszont  kifelejtette írásában megemlíteni  azt a mozzanatot, hogy 
a Temerini Kertbarátkör 25 éves fennállásának évfordulója alkalmá-
ból szervezett rendezvényt megelőző héten kerestem Önt telefonon, az 
ünnepség kapcsán, csak sajnos az Ön telefonja ki volt kapcsolva, nem 
volt elérhető. Úgy gondolom, a mai világban ha észleljük, hogy elmu-
lasztottunk egy telefonhívást, akkor illik, illetve alapkultúra visszahívni 
a másik felet és érdeklődni arról, mi volt hívásának célja. Előbb nem 
jelentkezik telefonhívásomra, majd számonkéri, hogy miért nem vála-
szoltam olyan levélre, amelyet meg sem kaptam, majd a helyi sajtóban 
megjegyzéseket tesz ennek kapcsán.

Ezekután részemről egyértelműen befejezettnek tartom ezt a téma-
kört és az ilyen hozzáállást.

Tisztelt Ádám István Úr! Egy olyan civil egyesület, mint a Temerini 
Kertbarátkör, amelynek tagjait és tagjainak munkáját nemcsak helyben, 
hanem határon túl is ismerik, nem tartom érdemesnek azt, hogy nyílt 
levélben levelezgessünk a helyi magyar hetilap hasábjain, inkább adjuk 
át a közeljövőben ezt a helyet fontosabb  információk közlésére.

Egyesületünk volt és jelen tagjai jól tudják, mikor vannak székhá-
zunkban összejövetelek – klubestek, illetve elnökségi ülések, ahol nyíltan 
lehet beszélgetni az egyesületünket érintő témákról.

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni jókívánságait a Temerini 
Kertbarátkör nevében!

kováCS Róbert,
a  Temerini kertbarátkör elnöke

Ma eSTe MegbeSzéléS – A Kertbarátkör vezetősége érte-
síti a tagságot, hogy ma, csütörtök este 20 órától a kertészlakban 
ülést tartunk a dél-bácskai tökfesztivál szervezésével kapcsolatban, és a 
munkabeosztás kerül megbeszélésre.

k. r.

A szervezők megkezdték az előkészületeket a soron következő tök-
fesztiválra. Szeptember 13-a és 15-e között szervezi meg a Kertbarátkör 
a XXIV. Dél-bácskai Tökfesztivált községünkben. 

Az esemény programjában idén is helyet kap a gyermekrajz-kiállítás, 
a tökfaragás, és a tökből készült hagyományos ételek kóstolója. 

A legnagyobb hangsúly ez alkalommal is a méretes termések verse-
nyén lesz, amelyre nagy szeretettel várják a szervezők a benevezéseket. A 
tökfesztiválon idén is bemutatkozhatnak a kézművesek, az amatőr festők, 
a helyi művelődési egyesületek pedig kulturális program keretében szóra-
koztatják majd a nagy hagyománnyal rendelkező fesztivál közönségét.

A Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
a Kertbarátkör székeket vásárolt a szervezet székházába.

Két hét múlva 
tökfesztivál

A kertbarátkör hírei

Székeket vásároltak

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 barack a csúcson 
Az idei gyümölcstermésről és a kisüstik minőségéről 

a Gombár szeszfőzdében érdeklődtünk
A szántóföldi kultúrákkal ellentétben a gyümölcsnek kimondot-

tan kedvezett a száraz, meleg időjárás. 
Sárgabarackból például a vártnál több termett, nagy cukorfokokat 

mértek, amitől a kisüsti egyértelműen sokkal jobb ízű lett. 
Gombárék 1991-ben indították be vállalkozásukat, náluk egy 

220 és egy 300 literes kazánban készül a kisüsti. 
Gizella, a feleség szervezi a munkát, ő ügyel a minőségre. Mint 

mondja, jelen pillanatban nem erőltetett a kifőzési tempó, hiszen a 
gyümölcsök érésétől függően, szakasosan érkeznek az ügyfelek.

 – A cukorkörte lefutott, a nagyobb méretű körték következnek: 
a vilmoskörte és a Santa Maria, valamint a szilva. Nagyon elégedet-
tek voltunk a barackkal, ebből rengeteget kifőztünk. A minősége is 
kitűnő volt, a vártnál sokkal jobb, magas cukorfokokkal. 

Nem gyakran fordul elő, hogy 100 kg gyümölcsből akár 12 li-

ter pálinkát is kapunk. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek zöme 
megvásárolja a gyümölcsöt, de a kertekben lévő egy-két kazánnyi 
pálinkábavalót sem hagyják csak úgy ott érintetlenül. A cukorkör-
tével is elégedettek vagyunk idén, bőségesen termett. Eperből egyre 
kevesebb pálinka készül. Jelentősen megcsappant ugyanis az eper-
faállomány, nem is mindenki szereti, de aki úgy döntött, hogy idén 
eperből főz, elégedett lehet a cukortartalommal és az ízzel. 

Meggyből egyértelműen kevés volt ebben az évben, az időjárás 
következtében minden bizonnyal lehullott a fáról, mondja Gizella, 
akinek menye segít a műhelyben.

Harmincegy éve a kisüsti főzést praktizálják, kétszer párolják 
le az italt. Előbb a vodka csorog le, majd a tisztázóból, ami náluk 
120 literes kazán nyerik a végterméket, a pálinkát.

ácsi
ninCS áraMkorláTozáSi Terv – Szerbia még nem készített 

tervet az áramellátás esetleges korlátozására a téli időszakban – jelen-
tette ki Aleksandar Vučić államfő pénteken, hozzátéve: reméli, hogy az 
országnak lesz elég pénze az energiahordozók vásárlására annak érde-
kében, hogy korlátozásokkal ne is kelljen számolni.

Tájékoztató táblák

Több helyen út menti tájékoztató táblát helyeztek el, amelyek 
segítségével az idegenek jelentősebb kulturális létesítmények 
elhelyezkedéséről értesülhetnek.
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Az amatőrizmus Temerinben leginkább a muzsikálást, éneklést, ze-
nélést jelenti, de más művészeteket is űztek és űznek az itteni emberek, 
jóllehet ma már a háttérben és kevésbé látványosan. 

Csendesen, olykor otthonuk magányába visszavonulva alkottak 
itt – például – ügyes kezű, a szép iránt vonzódó amatőr festők. És 
ha éveken, évtizedeken át nem teszik ezt, talán ma a Temerini Ama-
tőr képzőművészeti Tábor, a TAkT–mozgalom sem jön létre, mert az 
vitathatatlanul a temerini amatőr festészet tövéről fakadó mozgalom,  
amelyet ma már külföldön is jegyeznek.

ki festett/fest ma is Temerinben? Az amatőr festők általában vagy 
olyan mesteremberek közül kerülnek ki, akiknek egyébként is kenye-
rük a festék és az ecset. egy ilyen tipikus példa néhai id. Illés Imre 
szobafestő- és mázolómester.

A másik csoportba tartoznak az értelmiségiek, diákok, vagy 
éppenséggel munkásemberek, akik az örök emberi kíváncsiság, 
kísérletezés és a szép keresésének hívó szavára hallgatva fognak 
ecsetet, vagy éppenséggel más, a képzőművészetben használatos 
eszközt  a kezükbe. Ilyen ember volt többek között dr. Fehér Mi-
hály, aki száz, ma már eltűnt helyi utcarészletet ábrázoló festményt 

ajándékozott szülőfalujának, melyek ma a kókai Imre Általános Is-
kola falait ékesítik. 

vannak továbbá őstehetségek is, akikből szinte ösztönszerűen 
buggyan ki a képzőművészet. Néhai Gyuráki Gáspárt – Zsigát le-
hetne rajzai alapján ide sorolni. 

világhírű festőművész Temerinben nem született, de jó festők min-
denképpen voltak. Például a Florida amerikai szövetségi államban élő 
Kohanecz László honfitársunk, aki autodidaktaként kezdte, majd saját 
galériát működtetett, és a festmények értékesítése biztosított számára 
a megélhetést.

A projekt keretében igyekszünk rövid áttekintést adni a temerini 
amatőr képzőművészeti mozgalomról, amely ha legtöbbször szervezett 
formában nem is, de mindenképpen létezett. Ma már viszont a TAkT–
mozgalom keretében él, és hosszabb-rövidebb írásokban erre is kitérünk, 
mint ahogyan az amatőrizmus más formáira is.

teljeskörű elsajátításáról szól, hanem arról, 
hogy a foglalkozások ideje alatt minél inkább 
arra összpontosítsunk, ami ott történik. Egy-egy 
alkalommal több táncot is átveszünk, amiket 
egyszer táncolunk végig. Az oktatók az útmuta-
tók alapján adott koreográfiákkal és zenékkel 
dolgoznak a résztvevőkkel, és ez Temerinben 
is így zajlik.

 Magyarországon már több mint kétszáz ok-
tató dolgozik a csoportokkal. Odaát már Szenior 
Örömtánc versenyeket is szerveznek, ahol a cso-
portok bemutatkozhatnak. Lehet, hogy előbb-

utóbb mi is eljutunk egy-egy ilyen versenyre, már 
csak az élmény kedvéért is. Áprilisban, a tánc világ-
napján részt vettünk egy villámcsődületen Buda-
pesten, ahonnan hatalmas élménnyel tértünk haza. 
Szeptember az Alzheimer-kór hónapja, ilyenkor a 
kór megelőzésére hívjuk fel a figyelmet, amelyben 
úgyszintén nagyon sokat segít az örömtánc – szá-
molt be a foglalkozásvezető. 

Megtudtuk tőle, hogy szeptembertől ismét fo-
lyamatosak lesznek a foglalkozások, a részvétel 
pedig 150 dinárba kerül. 

T. D.

Tánccal az egészségért
Mozgás és agytorna a Szenior Örömtáncon

A tánc mindannyiunk életének a része. Táncolunk az óvodában, az iskolában és 
főként ifjúkorunkban. a tánccal kifejezhetjük örömünket a családi mulatságokon, de 
táncolunk a kedvenc zenénkre, csak úgy, otthon is. a művészet e formája ráadásul 
jótékony hatással bír a mindennapjainkra és az egészségünkre is. Mindezeket a ténye-
zőket figyelembe véve működik községünkben egy lelkes amatőr csoport, amelynek 
tagjai a mozgás és a tánc jótékony hatásait felismerve, hétről-hétre részt vesznek a 
Szenior Örömtánc foglalkozásokon. Szabó gabriella foglalkozásvezető mutatta be 
olvasóinknak a csoport működését. 

– 2019 novemberében indítottuk el 
Temerinben a Szenior Örömtánc foglalkozá-
sokat. Az első alkalmakra egy oktatót hívtunk 
meg, aki Palicson, Zentán és Adán tartott már 
bemutató foglalkozásokat. Nagyon lelkes és 
népes csapattal lendültünk neki a munkának. 
Időközben én is elvégeztem az oktatói tanfo-
lyamot, és a következő év januárjában átvet-
tem a foglalkozások vezetését. Nagy létszámú, 
és érdeklődő csoporttal dolgoztam kezdetben. 
Volt, hogy akár harmincan is eljöttek egy-egy 
alkalommal. Sajnálatos módon a járvány köz-
beszólt, így kénytelenek voltunk megszakítani az 
addigra már folyamatossá vált foglalkozásokat. 
Ezt követően kissé veszített a népszerűségéből 
az örömtánc Temerinben. Jelenleg valamelyest 
kevesebben vagyunk a csoportban, mert sokan 
még mindig tartanak a járványtól. 

A Szenior Örömtánc egy táncos mozgás-
forma, amelyet az idősebb korosztály számára 
alkottak meg. Ez tulajdonképpen egy nemzet-
közi szervezet, amelynek tizenhét ország a tag-
ja. Remélem, hogy hamarosan Szerbiában is 
elterjed, és akkor országunk is csatlakozhat a 
szervezethez. Különféle népek zenéjére tánco-
lunk. Rövid táncetűdöknek nevezhető formák 
vannak jelen a foglalkozásokon, amelyekkel a 

rövidtávú memóriát is fejleszteni tudjuk. 
Természetesen az egyensúlyérzékünket, 
a stabilitást, a koordinációs és az alkal-
mazkodó készségünket is fejlesztjük. Nem 
kell hozzá partner, mert párcserék és kü-
lönböző formációk fordulnak elő a fog-
lalkozásokon. Tulajdonképpen csak egy 
kényelmes cipőre és egy üveg ivóvízre van 
szükség a részvételhez. 

Nincs teljesítménykényszer és elvárás, 
csak a jókedv. Elsősorban az ötven év fe-
lettieknek javasoljuk az örömtáncot, ugyanis 
nincsenek megterhelő, hirtelen mozdulatok, 
forgások sem. A legfontosabb, hogy azokat az 
izmokat is mozgásba hozzuk, amelyeket egyéb-
ként nem használunk. Hetente egyszer, csütör-
tökönként öttől hatig tartjuk meg a foglalko-
zásokat a színház pincéjében. Jelenleg 10-12 
állandó taggal dolgozunk, de nagy szeretettel 
várjuk az új érdeklődőket is. 

Szemmel látható a fejlődés azoknál, akik 
rendszeresen részt vesznek a foglalkozásokon. 
Ez számomra is hihetetlen volt, hogy egyre föl-
szabadultabbá válnak, 
ami érezhető a mozgá-
sukon is. Az örömtánc 
nem a koreográfiák 

amatőrök

Lapunk eredménnyel pályázott a tar-
tományi művelődési és tájékoztatási tit-
kárság által a nemzeti kisebbségi sajtó 
számára kiírt pályázaton. Projektumának 
címe: A temerini amatőrök, amatőr cso-
portok és egyesületek tevékenysége.

A megvalósítás során a folyó évben 
10 médiatartalmat (írást) fogunk közölni 
a fenti témakörből (amatőr festők, fotósok, kézművesek énekesek, tán-
cosok, gyűjtők stb.) az írásoknál feltüntetve a társfinanszírozó nevét.
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– Úgy érzem, hogy tavaly sikerült méltóképpen 
megünnepelnünk a fesztivál kerek évfordulóját. 
A sokéves hagyomány arra kötelez minket, hogy 
továbbra is megszervezzük e rangos rendezvényt, 
és lehetőséget nyújtsunk a fiataloknak a bemutat-
kozásra. Be kell vallanom, hogy egy évvel ezelőtt 
a 30. Tini fesztivál lebonyolítása után sok minden 
megfordult a fejünkben. Úgy éreztük, hogy ezt a 
színvonalat már nem lehet fokozni, és nagyon ne-
héz újat mutatni, nyújtani a fiatal tehetségeknek és 
a közönségnek is. Még az is szóba került, hogy talán 
szakítsuk meg a folyamatot, és ne szervezzük meg 
a jövőben. Úgy gondolom, hogy egy ilyen rangos, 
színvonalas, és egyedülálló esemény azonban nem 
merülhet feledésbe. Arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy újításokkal és megújult erővel folytatjuk 
a fesztivál szervezését. Az egyesület berkein belül is 
nagy szükség volt az újult erőre. Hosszú éveken át 
ugyanazok az emberek dolgoztak az előkészüle-

teken. Egy idő után ez már megterheli a közössé-
günket, és a fiatalokkal sem mindig könnyű lépést 
tartani. Tavaly kiváló együttműködést sikerült kiala-
kítanunk Hugyik Atilla zenekarával, akik idén már 
FreakFancy együttesként toborozzák rajongóikat. A 
fiataloknak lehetőségük volt az együttes stúdiójában 
próbálni, énekelni a döntő előtt, ami nagy segítsé-
get és előrelépést jelentett a felkészülésben. Ezt az 
együttműködést mindenképpen folytatjuk idén is. 
A fesztivál népszerűsítése is megújult. Jelen vagyunk 
a legnépszerűbb közösségi felületeken. Azt tapasz-
taljuk, hogy a fiatalokat így könnyebben meg tudjuk 
szólítani. A weboldalunkon frissítettük a választható 
dalok listáját. A jelentkezési pályázatot közzétettük, 
és örömmel látom, hogy 
jelenkezők máris vannak. 
Ami ennek a menetét illeti, 
megmaradtunk az eddig 
bevált módszernél. Szep-

tember közepéig fogadjuk a jelentkezéseket, szep-
tember végén pedig pedig megtartjuk az audíciót. A 
fiataloknak három zeneszámmal kell jelentkezniük. 
Választhatnak az elkészített dallistáról, saját szerze-
ménnyel is jelentkezhetnek, de az általuk választott 
zeneszám bármelyikével is benevezhetnek. A köny-
nyűzene bármely területéről hozhatnak dalokat, 
mindent szeretettel várunk. Egyetlen elvárásunk van, 
mégpedig az, hogy magyar nyelven énekeljenek. Ez 
eddig sem számított akadálynak a fiatalok körében, 
és bízom benne, hogy ezután sem lesz az. 

Továbbra is két korcsoportban lehet versenyez-
ni. A tini korosztályban 12 és 17 évesek énekelnek, 
az ifjúsági korosztály pedig a 18 és 28 év közötti fi-
atalokat öleli fel. A fesztivál döntőjét novemberben 
fogjuk megtartani. 

A rendezvény nem valósulhatna meg a fővéd-
nök, az önkormányzat támogatása nélkül. Nem 
mellékes az sem, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 
kiemelt jelentőségű rendezvényként tekint a fesz-
tiválra, amelynek köszönhetően sikeresen pályáz-
tunk a tartományi és a köztársasági szerveknél is. 
A helyi vállalkozókat is meg kell említenem, akik 
továbbra is szívügyüknek tartják a Tini fesztivált. A 
Hugyik Mezőgazdasági Szerszámkészítő Műhely 
és sokan mások is hosszú évek óta támogatják a 
rendezvényt – mondta Varga Flórián.

Harminc év után is 

Pörög a Tini 
Megjelent az énekes vetélkedő felhívása

a tavaly megtartott jubileumi döntőt követően a szervezők újult erővel folytatják 
a nagy hagyománnyal rendelkező fesztivál szervezését. varga Flórián, a Szirmai 
károly MMe elnöke lapunknak elmondta, hogy folyamatosan törekednek újításokra, 
ugyanakkor igyekeznek lépést tartani a fiatalok igényeivel is.

HA SZEPTEMBER, AKKOR IRÁNY A KISOVI!
 Segíts gyermekednek, hogy boldog legyen! A Kisoviban 
a pozitív nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságok, 

a környezettel való „együttélésre” nevelés, 
a játékos fejlesztés, a családdal való közös hang segít, 

hogy minden gyermek önmaga lehessen.

FÚRÓ EDIT óvónő a gyermek szeretetnyelvén beszél.
Érdeklődni, jelentkezni a 064/54-62-158-as telefonszámon.

Szamárverseny Királyhalmán

Nem mindennapi esemény a szamárverseny, amit királyhalmán 
szerveznek a helybéliek. A csökönyös, de mindenképpen mókás 
haszonállatok versenye ezúttal is számtalan fordulatban bővelke-
dett, kacagásra, derűs pillanatokra, önfeledt szórakozásra adva 

okot a közönségnek. Több temerini vendéget is látni lehetett a né-
zők között, akik elégedetten távoztak a szamárbuliról.
A szomszédos Bácsföldváron rendezett nemzetközi palacsinta-
fesztivál részvevői bizonyára nem mulattak olyan jól, mint azok, 
akik a szamárversenyen jártak, de aki szereti ezt az ínyencséget, 
aligha bánta meg, hogy elment. Az esti program során a Freak 
Fancy Bend műsorát élvezhette a fiatalabb korosztály.

APróHIrdeTÉsek
• Lakás kiadó. Telefon: 021/3843-268, 
062/809-19-52.
• Gyermekszobabútor eladó, ára 15000,00 
dinár. Telefon: 064/30-38-197.
• Gyermekfelügyeletet vállalok, széles-
körű tapasztalattal. Telefon: 062/85-79-
282.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines Volks-
wagen Polo 6N. Telefon: 063/198-08-52.
• Malacok eladók. Telefon: 3-857-902.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 

készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék 
bármilyen állapotban, csak papírokkal. Te-
lefon: 062/583-261 (Gábor).
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt 
bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-
143-147.
• kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.

T. D.

m. s.
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Az esetek nagy többségében előfizetés-
hez kötött szolgáltatásaiknak köszönhetően 
egyértelműbbé és könnyebbé válik a különféle 
múltbeli források feldolgozása. Néhány évtized-
del ezelőtt mindez még elképzelhetetlen lett 
volna, ugyanis személyesen kellett elmenni a 
levéltárba, vagy könyvtárba és irdatlan meny-
nyiségű iratcsomót és számtalan könyvet kellett 
átlapozni ahhoz, hogy megtaláljunk egy-egy 
általunk keresett fontos adatot. Az ily módon 
történő kutatás napokat, heteket, sőt hónapo-
kat is igénybe vett.

Az internetnek köszönhetően azonban a 
kutatási felületeken akár otthonról is, a szá-
mítógép előtt ülve néhány keresőszó beírásával 
mindössze néhány perc leforgása alatt megtalál-
hatjuk ugyanazt az adatot. Ez óriási könnyítést 
jelent a kutatók számára, hiszen amellett, hogy 
időt takarítunk meg, nagy mennyiségű anyagot 
tudunk feldolgozni és számos új, eddig még 
nem ismert információhoz juthatunk. 

A számos internetes adatbázis közül ezúttal 
két oldalt szeretnék kiemelni: az Arcanum Digi-
tális Tudománytár (ADT) és a Vajdasági Magyar 
Digitális Archívum (VAMADIA) felületeit. 

Az Arcanum oldalát a www.arcanum.com 
internetes címen találjuk meg, amely felület 
egy folyamatosan bővülő adatbázis, ahol több 
tízmillió oldalnyi anyag között böngészhetünk. 
Magyarország legnagyobb digitális periodika 
adatbázisában több száz helyi és külföldi tudo-

mányos szakfolyóirat, heti- és napilap minden 
egyes lapszámát, valamint lexikonokat és könyv-
gyűjteményeket találhatunk. A források minden 
szava könnyen és egyértelműen kereshető, a 
találatokat, pedig tetszés szerint szűkíthetjük.

A rendszerben a mesterséges intelligen-
cia segítségével még arcfelismerést is vé-
gezhetünk, ha feltöltünk egy fotót a kere-
sett személyről. Az adatbázis ilyen módon 
bárkit megtalálhat, aki szerepel a rendszer 
sok millió fényképfelvétele és könyvilluszt-
rációja között. Számunkra fontos lehet, hogy 
az adatbázisban megtalálhatóak a Magyar 
Szó lapszámai 1944 decemberétől (akkor 
még Szabad Vajdaság néven) egészen 2019 
júliusáig. 

Emellett természetesen sok más lap is megta-
lálható, mint a Pesti Hírlap, a Vasárnapi Újság, a 
Budapesti Hírlap, a Népszava, amelyek rengeteg 
értékes információt tartalmaznak vidékünkről, 
de sok esetben elődeinkről is. Az adatbázisban 
való keresés teljesen ingyenes, viszont az oldalak-
hoz való hozzáférés előfizetést igényel. A rendszer 
üzemeltetői számos szervezettel és intézménnyel 
működnek együtt, amelyek számára elérhetővé 
teszik az adatbázisukat. Mivel felbecsülhetetlen 
forrásértékű anyagról van szó, úgy vélem, 
hogy közösségünkben is sokan akadnának, 
akik kutatnának az adatbázisban, illetve a 
diákok számára is nagy segítségül szolgál-
na tanulmányaik során, ezért fontos lenne 

Közösséget gazdagító  
digitális adatbázisok

annak elérhetővé tétele valamely helyi in-
tézményünkben.

A Vajdasági Magyar Digitális Archí-
vum (www.vamadia.rs) folyamatosan bővü-
lő adatbázisa szintén felbecsülhetetlen értéket 
képvisel, hiszen jelenleg 5108 kiadvány, 39.635 
periodikaszám, 727 képzőművészeti alkotás, 2505 
hanganyag és 49.995 fénykép között böngészhe-
tünk az Arcanummal szemben teljesen ingyenesen 
és minden korlátozás nélkül. Az oldal Kiadvány-
tárában vajdasági magyar szerzők műveit lapoz-
gathatjuk, de csak azokat a példányokat, amelyek 
nem ütköznek szerzői jogokba. A digitális könyv-
tárat a szerzők adatbázisa egészíti ki. 

Az adatbázis Periodikatár részlege a vajdasá-
gi magyar időszaki sajtótermékek gyűjteménye. 
A rendszerben ingyenesen böngészhető egyebek 
mellett a Szabad Vajdaság 1944 és 1945 közötti 
lapszámai, a Magyar Szó 1945. szeptember 27-től 
2014. december 31-ig, a Lang-féle Temerini Újság 
(1928-1944), de megtalálható benne a Délbácska 
(1920-1929), a Reggeli Újság (1929-1941), a 
Bácskai Hírlap (1897-1899), a Híd, a Kalangya 
és sok más számunkra értékes sajtótermék.

 A Képzőművészeti tárban vajdasági magyar 
művészek alkotásait csodálhatjuk meg digitális 
formában, a Fotótárban pedig a legkülönfélébb 
értékes régi fényképeket tekinthetjük meg. Ebbe 
a részlegbe akár a családi gyűjteményünkben 
lévő értékes felvételeket is feltölthetjük, amelyek 
a helyi művelődési élettel, rendezvényekkel, 
ünnepségekkel, egyéb jelentős eseményekkel 
kapcsolatosak. Emellett a felületre városké-
peket, épületeket, tájképeket, valamint 1960 
előtti régi családi fényképeket is feltölthetünk, 
ezáltal felbecsülhetetlen értékekkel gazdagítva 
közösségünket. Az adatbázisban még megtalál-
ható a Hangtár részlege is, ami a néprajzi-, a 
népművészetimozgalmak hanganyagait felölelő 
folklorizmus-, valamint a közművelődési, mű-
vészeti és tudományoshangtárakból áll. 

FÚró Dénes

Óvodások csoportképe FeLső sor BALróL 
joBBrA: Ciganović dávid, 
Morvai Hanna, urbán Márk, 
vučenović Lora, Csorba kris-
tóf, Nagy Lara, Törteli Patrik, 
Faragó Félix, orosz Lahos 
Teodóra óvónő.
közÉPső sor: varga-szitár 
jolán  óvónő, Csoma Loren, 
Bartusz Loren, verebélyi 
edvin, gergely boglár-
ka, moisko balázs, erdélyi 
dominik, széll Hanna, Bor-
dás Alen, kiss Benett, Tóth 
zalán.
üLNek: surić Nikola, 
Milinszki Lilla, Tóth Ármin, 
Lengyel józsef Bence, stajer 
Anikó, stajer Albert, giricz 
Teodor, kelemen Ivett, Pető 
konor.
(A felvétel júniusban készült)
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az internet és a digitalizáció világa számtalan olyan lehetőséget nyújt, amely 
megkönnyíti mindennapi életünket, és néhány kattintás által elérhetővé válnak olyan 
tartalmak, szolgáltatások, amelyek sokszor több órás utánajárást igényelnének. Az 
utóbbi években, évtizedekben a digitalizáció folyamatába a levéltárak, könyvtárak és 
más hasonló intézmények is bekapcsolódtak, amelyek különféle felületeken nyújtják 
szolgáltatásaikat nagyban megkönnyítve a kutatók munkáját. 



TEMERINI ÚJSÁG 2022. szeptember 1.8

Miserend
2-án, pénteken, elsőpéntek, a 
Telepen 8 ó.: Szt. Antal tiszt. há-
lából és közbenjárásért; plébá-
niatemplomban 19 ó.: †Greiling 
József, Giricz Mária, elh. szülők 
és testvérek; szentmise után 
elsőpénteki egészéjszakás 
szentségimádás.
3-án, szombaton, a hét folya-
mán elhunytakért; valamint: 
†Mészáros János, Lukács Éva, 
a Mészáros és a Lukács család 
elhunytjaiért; valamint: †Talló 
Terézia és a család elh. tagja-
iért; valamint: †Polák Katica; 
valamint: †Pásztor László; va-
lamint: †Bemek Imre és Fejes 
Etelka, Magyar Imre és Bemek 
Ilona, Magyar Zoltán; valamint: 
Egy elhunytért; 16:30-17:30 ó.: 
gyónási alkalom a búcsúra 
a plébániatemplomban; 18 
ó.: búcsú előtti engesztelő 
keresztút a kálvárián.
4-én, vasárnap, Palermói Szent 
rozália, Temerin védőszent-
je, a plébániatemplom búcsú-
jának napja. Telepen 7 ó.: †Ko-
csicska Imre, elh. Kocsicska és 
Francia nagyszülőkért; Plébánia-
templomban 8.30 ó.: †Nagyidai 
László, Margit, Vegyelek József, 
Soós József és elh. hozzátartozók;  
9.30.: a plébániatemplom előtti 
keresztek megáldása; 10 ó.: bÚ-
CSÚi ÜnnePi SzenTMiSe a 
néPérT (élőben közvetítve) 
(vezeti: Ft. Sztrikovits János 
dersi prépost, nyugalmazott 
újvidéki főesperes).
5-én, hétfőn 8 ó: Egy élő csalá-
dért.
6-án, kedden 8 ó: †Talló Terézia 
és a család elh. tagjaiért.
7-én, szerdán 8 ó.: †Talló Teré-
zia és a család elh. tagjaiért.
8-án, csütörtökön, Szűz Mária 
születése – Kisboldogasszony 
ünnepe 19 ó.: †Hornyik József, 
a szentmise után egy órás 
szentségimádás.

egyházközségi 
hírek

Szeretett püspök atyánk, msgr. 
Slavko večerin szabadkai 
megyéspüspök rövid, de sú-
lyos betegség után augusz-
tus 26-án, pénteken az esti 
órákban visszatért a Mennyei 
Atyához. Ritka az olyan püspök, 
aki a szentmise előtt a templom 
ajtajában várta be a szentmisére 
érkező híveket, mindegyiket sze-
mélyesen köszöntve. Temerinben 
utoljára 2022. március 20-án lel-
kipásztori látogatás alkalmából 
járt. Áldja meg az Úr jóságáért, 
és jutalmazza meg a legnagyobb 
ajándékkal, amire egy ember 
vágyhat, a Mindenható közel-
ségével a boldog mennyország-
ban! Imádkozzunk érte! Temeté-
se szept. 1-jén, csütörtökön 18 
órakor lesz a Szabadkai Székes-
egyházban.
Táskaszentelés csütörtökön, 
szept. 1-jén a plébániatemp-
lomban 7 órakor és 13:15 
órakor, a Telepen a nagyszü-
netben 9 órakor.
A temerini egyházközség za-
rándoklatot hirdet Doroszlóra 
a nagybúcsúra. Amennyiben 
lesz 15 jelentkező, szept. 7-én, 
szerdán 14:30-kor indulna a 
kisbuszunk és az esti szentség-
imádás után indulnának vissza. 
Kisboldogasszony napján, szept. 
8-án, szokásunk szerint 4:20-kor 
indulna a busz a telepi templom 
elől, 4:30-kor a plébániatemp-
lom elől. Visszaérkezés a kora 
délutáni órákban. Jelentkezési 
határidő, szept. 4-én.
Nagyon kérünk minden 
jószándékú hívőt, hogy a búcsú 
előtti héten sokszorozza meg imá-
it Temerin lelki megújulásáért. 
Fontos imádkoznunk azért, hogy 
az eltávolodott hívők is megta-
pasztalják, és magukhoz közel 
merjék engedni Isten szeretetét.

kIsCsoPorTos FoGLALkozÁs
BöNG-Ész - már harmadik éve:
4-5 éves gyermekek részére kiscsoportos fog-

lalkozás. Néhány terület, melyet érintünk a tanév 
folyamán: beszédértés, mozgás, mozgás-beszéd 
összerendezés, finommotorika, szókincsbővítés a 
teljesség igénye nélkül, mind játékba ágyazva. 

Fürk-Ész - harmadik éve:
Iskolaelőkészítő foglalkozás kiscsoportban. A 

következő területeket érintjük, sok más mellett: 
grafomotorika, beszédértés, mozgás, mozgás-be-
széd összerendezés, térben és síkban való tájé-
kozódás, fonológiai tudatosság fejlesztése, mind 
játékosan.

TeTTre kÉsz - első alkalommal indul:
elsős gyermekek csoportja, akik szeptemberben 

kezdik az iskolát. kiemelnék néhány területet: be-
szédértés, mozgás, mozgás-beszéd összerendezés, 
grafomotorika, térben és síkban való tájékozódás, 
olvasás és írás gyakorlása játékos módszerekkel.

ezmellett logopédiai foglalkozásokat vállalok 
egyéni formában.

Helyszín: Praxis-Tim, Temerin.
A foglalkozásokat Lukács sára gyógypedagó-

gus, logopédus, alapozó mozgásfejlesztő, sindelar-
terapeuta tartja heti rendszerességgel. jelentkezni 
és érdeklődni szeptember 10-ig lehet a 063/125-86-
42-es telefonszámon. 
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L. s.

súlyos közlekedési baleset történt hétfőn a kora délutáni órák-
ban verbász községben, az ókér (zmajevo) és kiskér (Bačko 
dobro Polje) közötti úton. egy Peugeot márkájú autó totálká-
rosra tört, a másik pedig az út menti árokba sodródott. szem-
tanúk szerint félő, hogy a súlyos balesetnek akár halálos áldo-
zata is lehet. Hivatalos közleményt egyelőre nem adtak ki az 
illetékesek, jelentette a napi sajtó.

Súlyos baleset Ókérnél

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 plébániatemplom búcsújának napja

Palermói Szent rozália
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Aki szokott az interneten böngészni, gyakran találkozik 
olyan oldalakkal, amelyek egy-egy város régi arculatát 
mutatják be. A téma a gombamód szaporodó tömblaká-
sok okán Temerinben szintén időszerű. régi felvétele-
ken régi utcarészleteket mutatunk meg az olvasóknak.

A vásártér közelében, a vladimir ribnikar utca nyu-
gati oldalán egykor szélmalom állt. Ugyanott volt ta-
lálható egy teniszpálya. ma egyiknek sincs nyoma 
már. Ismeretlen szerző készítette a felvételt.

Ugyanaz a helyszín, mint jobb oldalt, csak kissé 
későbbi időszakból. A Péter-féle ház látható rajta, 
amely ma is áll.

A fenti fotó, amit nem lehet tudni, hogy ki készített, 
a kaszinó épületét ábrázolja, amelyben a két világ-
háború közötti helyi kultúrális élet zajlott ideértve 
a mozi előadásokat is. A Lang-féle Temerini Újság 
gyakran említi. ma romos állapotban van.

Balról: a sáros főutca képe azokkal az épületekkel, ame-
lyek ma is megvannak, de szinte valamennyiben üzlet 
működik, és kinézetük is megváltozott. A képen ugyan 
sár látható, de szemét nem. ma mintha fordított lenne a 
helyzet.

Régi temerini utcarészletek

A főutca körülbelül a mai Idea áruház elöl nézve. A felvételt Banko Pál 
készítette.

Temerin főutcája, 1920–1930-as évek. Az 585-ös házszám, a Lang György 
által kiadott Temerini Újság székhelye és nyomdája a harmadik épületben 
lehetett. Az első épületet lebontották, oda került a Péter-féle ház. A képet 
néhai Morvai László (y), lapunk munkatársa bocsátotta rendelkezésre. Is-
meretlen szerző felvétele.

D

A Petőfi sándor utca a tűzoltótoronnyal és az egykor mű-
velődési otthonnak nevezett épülettel (jobbról). Ismeretlen 
szerző felvétele.
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rendszerszintű 
változások kellenének 

egy kis környezetvédelem

az egész európára jellemző forróságról és az aszály okairól Ürge-vorsatz Diána 
fizikussal, klímakutatóval, az enSz éghajlatváltozási kormányközi Testület (iPCC) 
kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a CeU taná-
rával, a 2007-es megosztott nobel-békedíj részesével, az 52. nemzetközi eucharisz-
tikus kongresszus hírnökével beszélgettünk.

• az előrejelzések alapján úgy látszik, 
hogy a mezőgazdaságot tekintve a kárpát-
medence lesz európában a klímaváltozás 
egyik legnagyobb vesztese.

– Ez ellen még védekezhetünk öntözéssel. 
Összességében Magyarországon nem változott 
jelentősen a csapadék mennyisége. A szezonális 
eloszlás viszont kicsit változott, tavasszal átlag-
ban majd húsz százalékkal esik kevesebb eső. 
Az igaz, hogy intenzívebbek az esőzések, ám ez 
a vízmennyiség hamar átfolyik a talajon. 

• a hétköznapi ember hogyan véde-
kezzen a nagy meleg ellen? Megoldás a 
légkondicionáló? 

– Nem. Fontos, hogy máshogyan tartsuk 
hűvösen a környezetünket, hiszen a légkondi-
cionálás csak tovább melegíti az éghajlatunkat. 
Az első lépés, hogy éjszaka át kell szellőztetni a 
lakást, majd hajnalban, azután, hogy beáram-
lott a hűvösebb levegő, minden ablakot be kell 
csukni. A következő lépés, hogy kívülről – nem 
belülről, függönnyel – le kell árnyékolni a na-
pos oldal ablakait. A főzést késő estére tegyük, 
a sütést pedig lehetőség szerint mellőzzük. Ér-
demes a kőfelületeket átmosni, mert a párol-
gás is hűti a lakást. Hajnalban mossunk, és 
reggel teregessünk ki, mert ez is hűvösebbé 
teszi az otthonunkat. A legjobb persze az len-
ne, ha árnyékoló fákat ültetnénk, ahová csak 
lehet. De ne tuját, mert az nem párologtat, míg 
a lombos fa egészen mélyről is vízhez jut, és 
azt kipárologtatva hűti a környezetét. Bécsben 
futónövényekkel teleültetett balkonládát ad-
nak a lakosságnak, azt kérve, hogy futtassák 
fel a növényeket a ház falára, hiszen ez is ké-
pes fogni valamennyit a forróságon. Ha valaki 
építkezik, ne sötét színűre fesse a házát, hanem 
fehérre, és ne térkövezzen, hanem hagyja meg 
a zöldfelületet. 

• nemrég nagy port kavart egy inter-
netes portál cikke, amely sötét jövőképet 
festve azt taglalta, hogy a karbonsemleges 
új technológiai megoldások egyrészt kör-
nyezetszennyezőek, másrészt lényegileg 
nem változtatnak a problémákon. Így van 
ez? 

– Szerintem az alternatív technológiák al-
kalmazása mindenképpen segít valamit a hely-
zeten. Az viszont igaz, hogy a megoldást nem 
várhatjuk kizárólag a technológiáktól. Nincs 

teljesen tiszta energia, minden energia-
felhasználás megterheli a környezetet 
valamilyen módon. Az egyetlen tiszta 
energia az, amit fel sem használtunk. 
Fontos, hogy ne egy technológiát alkal-
mazzunk, hanem többféléből keveseb-
bet, így a negatív hatásokat könnyebben 
kordában tudjuk tartani. A lényeg még-
is az, hogy valahol meg kell állnunk a 
fogyasztás növekedésében. Egy véges 
bolygó erőforrásait lehetetlen végtelen 
módon kihasználni.

Nem arról van szó, hogy a szegények 
vagy a rászorulók fogyasztását kell vissza-
fogni, hanem azokét, akik leginkább fe-
lelősek a környezet megterheléséért. Jé-
zus tanítását kellene megfontolnunk. Ha 
csak földi kincseket halmozunk fel, attól 
biztosan nem leszünk sem elégedettek, 
sem boldogabbak. A szerzésnek nincs 
határa, mindig adódik valami, amiről 
úgy látjuk, jó lenne szert tenni rá.

• a háború okozta energiaéh-
ség miatt több helyen újraindítot-
ták a szénbányászatot, és üzembe fogják 
helyezni a szénerőműveket. ez nem ront 
az amúgy is nehéz helyzeten? 

– A háború elvileg arra ösztökélhetne ben-
nünket, hogy felgyorsítsuk a fenntarthatósági 
átmenetet. Ez a krízis továbbá arra is sarkall-
hatna, hogy függetlenítsük magunkat a külső 
energiaforrásoktól a megújuló energiaforrás-
ok segítségével. Ehelyett sokan visszahozzák 
a múlt elavult technikai megoldásait. Európa 
energiafelhasználásának a fele a fűtésre megy 
el. Egy passzív házban azonban a fűtéshez szin-
te nem is kell külső energia.

Ez azt jelenti, hogy általában véve is sok-
kal kevesebb földgázra lenne szükségünk. 
Felgyorsíthatnánk a napenergia-hasznosítás 
ütemét is, hiszen ez a legolcsóbb energia, amit 
pont akkor használhatnánk fel hűtésre, ami-
kor a legmelegebb van. Mi viszont visszafelé 
menekülünk, és nem előre, a jövő technoló-
giáiba. Mivel az energiahatékonyság közér-
dek, ezért központilag, például európai uniós 
szinten kellene megoldásokat találnunk. Az 
energiaipar nagyon sok támogatást kap, ám 
ha ezt az összeget az épületkorszerűsítésre 
fordítanánk, akkor Európa épületállományát 

tíz-húsz év alatt át tudnánk alakítani annyira, 
hogy sokkal kevesebb energiára lenne szüksé-
günk. Egy passzív ház egyébként bizonyítottan 
egészségesebb is. 

• a katasztrófák mennyire motiválnak 
bennünket a változtatásban? 

– Nagy sokkhatás esetén hajlamosabbak va-
gyunk a változtatásra, ennek ellenére azt látjuk, 
hogy az egyes ember rendkívül nehezen módosít 
a szokásain hosszú távon. Még az is, aki teljesen 
tisztában van a helyzettel. A környezetszennye-
zés problémájának a vásárlásainkra is hatással 

kellene lennie, például úgy, hogy megnézzük, az 
adott termék csomagolása újrahasznosítható-e, 
a nagyobb kiszerelést választva pedig kevésbé 
terhelnénk a környezetet. És vajon miért nem 
használjuk inkább a környezetkímélő mosó-
szert, ha nem kerül többe?

Az egyén is sokat tehet, ám igazi megoldást 
az átfogó, rendszerszintű változtatás jelenthet, 
amikor a térkövezett területek csökkentése, a 
kerékpárutak vagy a fásított területek növelé-
se, az energiahatékony lakások építésének tá-
mogatása és ösztönzése egyszerre valósul meg. 
Érdekes ebből a szempontból a német példa. 
Ott nagyon olcsó jeggyel utazhatnak az embe-
rek a különféle tömegközlekedési eszközökön. 
Ennek hatását magam is tapasztaltam a minap: 
Berlinben, a csúcsidőben szinte alig lehetett 
autót látni. Senki nem fog változtatni, ha egy-
szerre nagyon sok mindenről kell lemondania, 
ám ha megkönnyítjük a döntést – ez pedig csak 
rendszerszinten lesz igazán hatékony –, akkor 
képesek lehetünk az átalakításra.

Szerző: baranyai béla 
az interjú nyomtatott változata 

az Új ember 2022. augusztus 14-i 
számában jelent meg.

A kutató a férje és népes családja társaságában 
a parlament szószéke előtt
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokahúgunktól

MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember 1-jén lesz szo-
morú 25 éve, hogy nincs kö-
zöttünk

HEGEDŰS Vince 
(1927–1997)

Egy szép napon elmúlnak 
az évek, egy apai szívből 
kialszik az élet. 
Aki elment, nem jön vissza 
többé, egy emlék marad 
csupán mindörökké.

Emlékét őrzi fia, Zoltán 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokatestvéremtől

MEGEMLÉKEZÉS

MORVAI Antal 
(1949–2021. 9. 1.)

MORVAI Mihály 
(1949–2003. 9. 11.)

Fájó szívvel emlékezünk egy éve 
és tizenkilenc éve elhunyt szeretett öcséimre

Hiányuk pótolhatatlan. 
Szép emlékük és szeretetük örökre szívünkben él.
Legyen áldott, békés pihenésük!

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy örökre elment 
szeretett nagymamánk, dédimamánk

TALLÓ Erzsébet 
(1943–2022)

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

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

Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi nagymamánk.

Hiányod érezzük, emléked őrizzük, örökké szívünkben élsz.

Szerető unokáid, Andrea és Attila családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs 
közöttünk szerettünk

TALLÓNÉ 
NOVÁK Erzsébet 

(1943–2022)

Az idő múlik, 
mer meg nem állhat, 
de az emlékek élnek 
és örökké fájnak.

Húgod, Margit, komád, 
János és családjaik: 

Gábor, Ani, Karola, 
Ella és Teodor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
testvérem és nenánk

TALLÓ NOVÁK Erzsébet 
(1943–2022)

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de a szívünkben él 
és örökké ott marad.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése.

Emlékét szeretettel őrzi 
testvére, Ilonka, a Horváth 

és az Uracs család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal emlékezünk 

szerető nővéremre

PÁSZTOR 
(KURILLA) Jutkára 

(1940–2022)

Fájdalomban telt el fél év, 
hogy nem vagy 
már velem. 
Szomorú és fájdalmas 
az élet nélküled. 
Ha egy könnycsepp 
gördül végig az arcomon 
az azért van, mert szeretlek 
és hiányzol nagyon.

Szerető húgod, Maca 
és szeretteid

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

Nyugodjék békében!
Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emlékét őrzi Sarok Irénke 
és Csaba 

családjával
HORVÁTH Zsuzsától 

(1958–2022)HORVÁTH Zsuzsannától 
(1958–2022)

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

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emléked őrzi 
unokatestvéred, Sarok 

Sándor és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hete, 

hogy hiányzol nagyon

TALLÓ (NOVÁK) Erzsébet 
(1943–2022)

Valaki hiányzik, mikor sír 
a lelkem, mikor nincs kihez 
vigaszért elmennem, 
akit ha meglátnék, 
aki ha rám nézne, 
lelkem a bánatból 
mosolyra derülne.

Drága emléked 
szívemben őrzöm.

Nyugodjál békében!

Gyászoló fiad, Laci

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hét múlt el, 

mióta elmentél

TALLÓ (NOVÁK) Erzsébet 
(1943–2022)

Hiányzol nagyon a 
mindennapokból, 
az ünnepekből, 
az életünkből…, 
de velünk élsz 
az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve 
és soha nem feledve.
Az élet elmúlik, de akit 
szerettünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

A jó Isten őrködjön álmaid 
felett, mi pedig fájó  
szívünkben őrizzük 
emlékedet.
Drága emlékét 
szívünkben őrizzük.

Gyászoló lánya, Magdi, 
veje, János családjukkal
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LABDARÚGÁS
I. Újvidéki liga

SIRIG–TSK 0:1 (0:1)
A temerini labdarúgók a máso-

dik idei találkozójukon is győzelmet 
arattak. A községi rangadót Nikolić 
találata döntötte el, aki a 41. perc-
ben lőtt a szőregi hálóba.

Vasárnap 17 órai kezdettel a 
begecsi Bačka szerepel a TSK pá-
lyáján, amely két vereséggel kezd-
te a szezont.

Sirig: Jorgić, Radić, Ružin, 
Aćimović, Kosić, Grujičić, 
Dekić, Laković, Karać, Vukelja, 
Marjanov.

TSk: Vojvodić, Marković, 
Lahos, Knežević, Radičić, Nikolić, 
Tatić, Paska, Đurđević, Pupovac, 
Svitić.

Vajdasági liga – déli csoport

SLOBODA (Donji Tovarnik)–
SLOGA 1:0 (0:0)

A hazai csapat tizenegyesből 
szerezte a győzelmet érő találatot. 

A temerinieknek a mérkőzés bírói 
ráadásában adódott a legjobb hely-
zetük, Papović azonban pár méte-
res távolságból nem tudott a hálóba 
találni. A Slogának három forduló 
után hat bajnoki pontja van.

Szombaton 16 óra 30 perces 
kezdettel a piros Jedinstvo vendég-
szerepel a Sloga pályáján.
MLADOST–SLOGA (Erdővég) 

2:1 (1:0)
A harmadik forduló után hét 

ponttal a táblázat élmezőnyében 
foglal helyet a járeki csapat, amely 
szombaton hazai pályán gyűjtöt-
te be a bajnoki pontokat. Az első 
félidőben Plavšić, majd a máso-
dik játékrészben, 1:1-es állásnál 
Radovanović talált be az erdővégi-
ek hálójába.

A Mladost vasárnap Pećinciben 
lép pályára a Donji Srem ellen.

A TSK után a temerini Sloga és 
a járeki Mladost is bejutott az Újvi-
déki labdarúgó kupa negyeddön-
tőjébe. Mint már megírtuk, a TSK 
a második fordulóban 6:0-ra le-
győzte Temerinben a stepanovićevói 
Omladinacot. Községünk másik két 

csapata is hazai pályán harcolta ki a 
továbbjutást: a Sloga 2:1-re nyert a 
Veternik ellen, míg a Mladost 3:1-
re felülmúlta az újvidéki Indekset. 
A negyeddöntő párosítása még nem 
ismert.

ASZTALITENISZ
Miközben a felnőtt csapat tagjai 

javában készülnek a Szuperliga októ-
beri kezdetére, a legfiatalabbak Kis-

oroszon szerepeltek korosztályos 
versenyen. Az elsős, másodikos és 
harmadikos általános iskolások me-
zőnyében Varga Laura ezüstérmes lett, 
míg Tényi Krisztián nem jutott tovább 
a csoportból. A negyedikes, ötödikes 
és hatodikosok mezőnyében Tényi 
Nóra a negyeddöntőig jutott, míg a 
hetedikesek és nyolcadikosok kö-
zött Bollók Barbara bronzérmet 
szerzett.

A fiatal asztaliteniszezők orosz Nikolett edzővel (jobbról)

T. n. T.


