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2022. 9. 13. (kedd)
17 h: Iskolás gyerekek rajzkiál-

lításának megnyitója (rajzok átadása 
2022. 9. 12. 13 óráig). 

Helyszín: Lukijan Mušicki Művelő-
dési Központ – Galéria

2022. 9. 14. (szerda)
13–17 h: A kiállítás előkészítése, 

a tökök (kolbász-, óriás- és fehér sü-
tőtök) és tökből készült kompozíciók 
átvétele. 
Helyszín: Piactér – Május 1. utca.

9–15 h: Tökök reszelése hagyo-
mányos módon.  
Helyszín: Kertészlak – Népfront u. 82.

11 h: A görhe készítése és sütése. 
Helyszín: Hofy Cuki pékség – Nép-

front u. 97.
16 h: Tökfaragó verseny kezdete – 

általános iskolák részére
Helyszín: Május 1. utca
2022. 9. 15. (csütörtök)
8 h: A tökök átvétele vidéki kiállí-

tóktól
10 h: A XXIV. Dél-bácskai Tök-

fesztivál megnyitója
• Tökből készült hagyományos éte-

lek, italok kóstolója
• Kézművesek kiállításának meg-

nyitója
• Az óbecsi Szivárvány Amatőr Fes-

tők helyszíni kiállítása

10.30 h: A bíráló bizottság mun-
kája (tökök mérése)

12 h: A tökfesztivál eredményhir-
detése

• Az óriásgörhe bemutatója, felvá-
gása, osztása

Egész nap:
• Kulturális szórakoztató progra-

mok a színpadon
• Görhe és tökösrétes árusítása 

(ameddig a készlet tart)
• A sörsátorban hagyományos 

birkapaprikás és a Kertbarátkör italai 
kaphatóak

Minden kiállítót, résztvevőt, érdek-
lődőt szeretettel várunk!

A Temerini Kertbarátkör elnöksége

E-mail: kertbaratkor@gmail.com 
Telefonszám: 063/577-705 
FB: TemeriniKertbarátkör

A XXIV. Dél-bácskai 
Tökfesztivál programja

Táskaszentelés

A körhinta

Táskaszentelés volt szeptember 1-jén a plébániatemplomban, majd a 
telepi iskolában

A múlt héten hullott csapadék és borús  időjárás azzal fe-
nyegetett, hogy elmarad a templombúcsú világi része a vá-
sártéren. Az eső elállt, az égbolt kiderült, forogtak a körhin-
ták, a vásártéren nagy volt a zsivaj a legkisebbek körében.

Középiskolások 
támogatása

A helyi községi tanács nyilvános felhívást tett 
közzé egy támogatás folyósítására, amellyel ösz-
tönözni szeretné a helyi Lukijan Mušicki Közép-
iskolába a 2022/2023-as tanévben iratkozott ta-
nulókat. Az önkormányzat honlapján megjelent 
pályázati kiírás értelmében jelentkezhetnek azok 
a tanulók, akik a hegesztő, szerelő, autószerelő, 
gépkezelő és -szerelő, vagy bútorkészítő szakra 
jelentkeztek. 

Feltételek: temerini lakóhely, először iratkoz-
tak be a tanintézetbe, valamint a második és har-
madik osztályosok esetében a 3,50-es átlag, a jó 
magaviselet és rendszeres gyakorlatlátogatás. A 
jelentkezési laphoz csatolni kell a születési anya-
könyvi kivonatot, a rendőrségi lakásbejelentőt, a 
szülő vagy nevelő személyi igazolványának fény-
másolatát, valamint az iskolai igazolást a közép-
iskolába való beiratkozásról. 

A támogatás összegéről a községi tanács dönt, 
és szeptember 1-től havonta kerül kifizetésre. A 
jóváhagyott összeget tíz hónapon át folyósítják, 
legkésőbb a folyó hó végéig az előző hónapra vo-
natkozóan.

Jelentkezési határidő szeptember 16. A kér-
vényhez a jelentkezési űrlap a községházán (Új-
vidéki utca 326., 3. számú ügyfélfogadó pult) kap-
ható, és ott is kell átadni.

ácsi, teminfo
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A jövő nemzedéke

Ég az égő vagy nem ég?
A közvilágítás problémáiról Varga Flóriánt, az első helyi közös-

ség tanácsának titkárát kérdeztük
A nappalok rövidülésével igencsak szembetűnő, ha nem ég egy-egy utcai lámpa, vagy 

ha akár egész utcaszakaszok maradnak sötétben. A hibás égők bejelentésével nincs baj, az 
számítógépen is elvégezhető,  csak kérdés, hogy van-e értelme. Korábban ezt telefonon vagy 
személyesen lehetett megtenni. Sokan még ma is így járnak el. 

A közvilágítás internetes hibabejelentője a temerin. rs oldalon található. Miután ide 
beléptünk, kissé feljebb görgetve az oldalt, lent balra a KATASTAR JAVNE RASVETE al-
kalmazásra kell rákattintani, majd kinyílik egy térkép, amelyen megjelenik az összes utcai 
lámpa. Azon be kell jelölni azt a póznát („karót”) amelyen az égő nem világít. Ki kell tölteni 
még a legördülő ablakocskában megjelenő kis ívet. És elméletileg ez lenne a hibabejelen-
tés eljárása.  

Van azonban néhány nehezítő, gátló körülmény, ami eredménytelenné teszi az egész hiba-
bejelentést. Ezekről Varga Flóriánnál, az első helyi közösség tanácsa elnökénél érdeklődtünk, 
és a következőket tudtuk meg.

– Az internetes program nem ad visszajelzést arról, hogy az adott hibát a szerelők várhatóan 
mikor(ra) hárítják el, vagy arról, hogy mennyit kell még várni a javításra . Ha a hibát bejelentő 
egyén újra belemegy a programba, mindössze azt látja, hogy a bejelentés megtörtént, de hogy 
a javítást mikor végzik el, azt nem. 

– Az utóbbi időben az égők cseréje igencsak lelassult – mondja, majd hozzáteszi: – Volt 
egy időszak, amikor a javítást végzők égőhiányra panaszkodtak. Előfordult, hogy napokig, 
hetekig, sőt akár hónapokig sem történt meg a javítás. A cserét végző cég csak abban az 
esetben hajlandó a cserére, ha a tönkrement égő garancia alatt van. A Rákóczi Ferenc ut-
cából, példaként mondom, jelezték, hogy kilenc égő közül három nem világít. A vállalkozó 
erre azt válaszolta, hogy az említett lámpák nincsenek garancia alatt, ezért a szerződés ér-
telmében nem cseréli ki. 

Hibaforrás az időjárás is lehet. Az erős szél és a nedvesség kontakthibát okozhat. Ebben az 
esetben előbb csak pislákolnak a fénytestek, majd megszűnnek világítani. Ilyen eset volt a Rózsa 
és a Csáki Lajos utcákban. Itt viszont már nem az izzócserével megbízott vállalkozó az illetékes, 
hanem az áramelosztó, mivel egész szakaszokon észlelhető a hiba és nem csak egyes égőknél.

És ez még nem minden. A településen a közvilágítás égőinek mintegy kilencven százalé-
kát a korszerűbb és takarékosabb LED-fényforásokra cserélték, de néhány póznán megma-
radtak a higanyégők. Azokat viszont egy másik szerződés értelmében tartja karban (cseréli) 
a vállalkozó cég, például ez az eset a Tájház előtt is. Javasolták ezeknek az égőknek a LED-re 
cserélését is, de hónapok múltak el, és még mindig nem történt semmi. A számonkérésekre 
az a válasz, hogy „majd meglesz”.

Mint riportalanyunk hozzáfűzte, a meghibásodott égőket és a csere igényét nála az irodá-
ban továbbra is be lehet jelenteni, és ő maga is kezdeményezi a cseréket. A hiba elhárításának 
időpontját azonban nem tudja megmondani. Ha a polgároknak kérdésük van az égőcserét 
illetően, az önkormányzat illetékeséhez, Slavko Vrhovachoz fordulhatnak a községháza 8-as 
számú irodájában. ácsi

Szeptember elsején megkezdődött a 2022/2023-as tanév. Az 
iskolákban a tanévkezdés előtt ünnepi műsor keretében kö-
szöntötték az elsős kisdiákokat és szüleiket. A Kókai Imre Ál-

talános Iskolában (fent) a tanulók szavalatokkal, zenés-táncos 
összeállítással fogadták a legfiatalabb iskolakezdőket. 41 elsős 
tanuló kezdte meg a tanévet az intézményben. Az 1.a és 1.b 

Pásztor a Prosperitatiról
Pásztor István pártelnök a Szabadkai Magyar 

Rádió Napindító című műsorában elmondta, egyelő-
re nem valósulhatnak meg bizonyos nagy volumenű 
vajdasági feldolgozó- és szolgáltatóipari fejlesztések, 
amelyek pénzeléséről tavaly decemberben hozta meg 
az elvi döntést a Prosperitati Alapítvány.

Ezekhez a magyar kormánynak 19 milliárd forintos 
(47,5 millió euró – a szerk. megj.) összeget kellene 
biztosítania. A nehézséget az ukrajnai háború, az ener-
giaárak elszabadulása, a gazdaság jelenlegi helyzete és 
– nem utolsósorban – a brüsszeli források elmaradása 
jelenti – emiatt a magyar költségvetés nem a tervezet-
tek szerint alakul – ismertette a helyzetet Budapesten 
Pásztor Istvánnal Magyar Levente, a magyar Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese. Át 
kell csoportosítani a forrásokat, át kell csoportosítani 
a lehetőségeket.

*

Az AlAPíTVÁNy éRTESíTéSE
A Prosperitati Alapítvány integrációs szerződése 

lehetővé teszi, hogy a szerződő felek elemi csapás vagy 
más, előre nem látott, váratlan helyzetben a beszállítók 
kötelezettségét csökkentsék vagy átütemezzék. 

Erről tett közzé értesítést a Prosperitati Alapítvány 
a mezőgazdaságot sújtó szárazság kapcsán, a hozzá 
beérkezett kérdések alapján.

A Prosperitati Alapítvány a hozzá beérkezett kér-
dések alapján a következő értesítést teszi közzé az 
érintettek részére az integrációs szerződések és a me-
zőgazdaságot sújtó szárazság kapcsán: az integrációs 
szerződés lehetővé teszi, hogy a szerződő felek elemi 
csapás vagy vis maior helyzetben a beszállítók kö-
telezettségét csökkentsék vagy átütemezzék. Az Ala-
pítvány a jelen időjárási körülmények közepette az 
ilyen intézkedést indokoltnak tartja, kérdésünkre az 
integrátorok együttműködési hajlandóságról biztosí-
tottak bennünket. Kérjük az érintett termelőket, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot az integrátorral, amennyiben 
ezt még nem tették meg. 

A Prosperitati Alapítvány sajtóosztálya
(Pannon RTV)
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a központi épületben, az 1.c osztály pedig a telepen jár iskolába. 
A Petar Kočić Általános Iskolában is megtartották az elsősök 
ünnepélyes fogadását. Ebben az intézményben 145 elsős kis-

diák kezdte meg az általános iskolai tanulmányait szeptember 
elsején. A központi épületben három tagozat, a Staro Đurđevo-i 
épületben kettő, egy elsős osztály pedig a telepen jár iskolába. 

Országos tejhiány 
Mélyponton van Szerbiában a tejtermelés, napok óta üresek a polcok 

a boltokban. A szakértők szerint a hiányt az okozza, hogy folyamatosan 
csökken a tej mennyisége a kisebb állatállomány, az alacsonyabb felvá-
sárlási ár és a szarvasmarhák takarmányának romlása miatt. Morvaiék 
gazdaságukon csaknem 80 jószágot nevelnek, ebből 25 fejőstehenet. 
A napi közel 700 liter tejet az Imlek tejgyár szállítja el tőlük. Noha ők is 
érzik a bőrükön a tejtermelőkre nehezedő, egyre súlyosabb nyomást, 
próbálnak a körülmények ellenére helyt állni és biztosítani a gazdaság 
zavartalan működését. A testvérpár, Sándor és Mihály már a negyedik 
generáció a családban, aki az állattenyésztésre és a földművelésre ala-
pozza a jövőjét, de komolyabban hét éve foglalkoznak tejtermeléssel. 
A családi gazdaságról, az utóbbi időben fennálló tejhiányról, valamint 
ennek esetleges okáról Sándort kérdeztük: – Terveink szerint az állat-
állományt bővíteni fogjuk, ugyanis vásároltunk egy, a célnak megfelelő 
létesítményt, ahol az önkormányzat jóváhagyásával nagyban tudunk 
gazdálkodást működtetni. Meglátásaink szerint ez az ágazat is, mint 
sajnos sok más, csak úgy tud fennmaradni, ha korszerű technológiát 
alkalmaz, és komolyabb mennyiséget termel. Azt, hogy megéri-e, min-
den termelő döntse el maga, végülis mindig voltak nehéz időszakok 
apáink, nagyapáink idejében is, de ők is átvészelték azt. 

• A tejtermelőkre kevésbé figyel oda az állam, vélik sokan. Ez vezet-
hetett a mostani tejhiányig? 

– A valódi okát talán nem is tudhatjuk, hiszen az lehet akár politi-
kai eredetű is. A termelő szemszögéből viszont ez hosszú időre nyúlik 
vissza. A koronavírus megjelenésével kezdődött, amikor is olyannyira 
elaránytalanodtak a takarmányárak, és az égbe szöktek a gabona meg-
termelésének költségei (magas műtrágyaár, üzemanyag, alkatrész stb.), 
hogy a termelő már az addig is alig kifizetődő tej árával nem tudta le-
fedni a kiadásait. Ez a tendencia később csak fokozódott. Hiszen már a 
tavalyi év sem volt jó, a termés a határban lefeleződött, a kiadás egyre 
csak nőtt, a tej ára meg stagnált, egészen az idei évig. Idén tavasszal 
emelni kezdték a tejgyárak a nyerstej felvásárlási árát (már amelyik, 
hiszen sok kisebb tejgyár egészen mostanáig nem emelte meg a tej 
árát), de a kisebb gazdaságok közül többen ezt az időszakot már nem 
tudták átvészelni, ugyanis az idei év leharmadolta a termést, és inkább 
fölszámolták a gazdaságot vagy drasztikusan lecsökkentették az ál-
lományt. Az állam részéről a tejprémiumot először 7-ről 10-re, az idei 
első negyedévtől pedig 15 dinárra emelték a termelők megsegítésére, 
de sokuk számára ez már nem volt vigasz. 

• Milyen állami támogatás jár a tejtermelőnek? 
– Az állam 25 ezer dináros évi egyszeri támogatást fizet minden fe-

jőstehén után, valamint 15 dinár tejprémiumot. Minden mezőgazdasági 
termelő 179 dináros áron vásárolhat dízel üzemanyagot. Véleményem 
szerint a megoldás egyrészt az lenne, ha időben kifizetnék a támogatá-
sokat, hogy a termelő tudjon takarmányt vásárolni a jószágnak. 

ácsi

A 30 éVES HAgyoMÁNNyAL rENdELKEző

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.

NEmzETI TANÁcSI VÁlASzTÁSOK – November 13-ra írta ki 
Gordana Čomić, emberi jogi és kisebbségügyi miniszter a nemzeti tanácsi 
választásokat. Összesen 23 nemzeti kisebbség esetében választják meg a 
kisebbségi önkormányzat tagjait.

A tanácsokat közvetlenül vagy elektori választás útján szavazhatjuk 
meg. Tizenkilenc kisebbség, közöttük a magyar esetében is, közvetlen 
választás lesz november 13-án.
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Óvodások 
csoportképe

ÁLLNAK: B. Varga Kornélia óvónő, Vortić 
Predrag, orosz Teodóra, Kósa denisz, 
Kurczinák Lea.
ÜLNEK: Varga Barbara, Samu Alex, Pintér 
Nikol, Pintér yvett, Iván László, zavarkó 
zsuzsanna, Mészáros Fruzsina.
A felvétel júniusban készült.

Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska. A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: Schefflera, 
Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, behozatali orchidea.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

A

• Neurológiai vizsgálat
• Pszichiátriai vizsgálat
• Idegsebészeti konzultáció
• Pszichológiai tanácsadás
• Logopédiai és gyógypedagógiai 
fejlesztés
• gyermekgyógytorna
• gyógytorna felnőtteknek

Újdonság:
• Fiziátriai konzultáció és fizioterápia
• Elektromioneurográfiai (EMNg) 
vizsgálat

Időpontkérés a 069/15-57-566 
számon végezhető.
Temerin, Újvidéki utca 342., 1. sz. helyiség

A PrAXIS TIM neuropszichiátriai 
rendelő szolgáltatásai

Házassági bejelentő
• lócz Tamás (Lócz József és Katona Hajnalka 
fia) és morvai éva (Morvai István és Gaál Éva lá-
nya Kalocsáról), szombaton 15 órakor ünne-
pélyes keretek között házasságot kötnek a telepi 
templomban. 
• Varga Szabolcs (Varga Bernát és Kókai Kornélia 
fia) és Petro éva (Petro Károly és Tóth Edit lánya) 
vasárnap 14 órakor ünnepélyes keretek között 
házasságot kötnek a plébániatemplomban. Próba 
és lelki előkészület mindkét pár számára csütörtö-
kön 17:30 órakor.
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(Plébánia)

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!
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Valójában nem válaszolt
Kovács Róbert, a Kertbarátkör elnöke ahelyett, hogy megválaszolta 

volna, hogy miért nem hívta meg az egyesület jubileumára az alapító ta-
gok jelentős részét, valótlansággal védekezik. Kétségbe vonja a hozzá írt 
levelemet, pedig hogy  az irományom biztosan célba érjen, három címre 
is elküldtem. (A bizonyítékokról nálam bárki meggyőződhet)  Íme:

1. Augusztus 16-án, 11:30 Žuti salaš – Facebook-üzenet – facebook.
com/temerin.zutisalas.3

2. Augusztus 17-én, 12:59 – SMS Kovács Róbert telefonszámára, 
060/37-73-407

3. Augusztus 20-án, 20:09 – elektronikus levél Kovács Róbertnek, 
e-mail cím: kertbaratkor@parabolanet.com

Ami pedig a sikertelen telefonhívást illeti, számomra nem világos, 
hogy az elnöknek miért kellett engem telefonon hívogatnia, mellesleg 
sikertelenül, ha a jubileumi rendezvényre egyes vendégeknek, annak 
rendje és módja szerint, nyomtatott meghívót juttatott el. A további vita 
részemről értelmetlen, befejeztem.

ÁDÁm István

A kertbarátkör hírei
A Kertbarátkör vezetősége értesíti  a tagságot, hogy ma, csütörtök 

este 20 órától a Kertészlakban ülést tartunk a tökfesztivál szervezésével 
kapcsolatban, a munkabeosztás egyeztetése  kerül megbeszélésre. 

Kemény tél elé nézünk?
A tél közeledtével egyre inkább foglalkoztatja az embereket az, hogy 

vajon a jelenlegi válság ellenére zavartalan lesz-e a háztartások energia-
ellátása, lesz-e gáz, villanyáram, vajon ismét bevezetik-e majd a korlá-
tozásokat? Az országot irányítók is egyre többet foglalkoznak a témával, 
a médiában megjelent nyilatkozatok olykor pánikot keltőnek, máskor 
nyugalmat árasztónak tűnnek, így nem meglepő a polgárok részéről az 
aggodalom. Leginkább a hidegtől tartanak, ezt sok házba visszakerültek 
a tüzelőskályhák, biztos, ami biztos alapon. Mivel melegítjük át a szobá-
kat télen, mit tesznek azok a családok, ahol nincs lehetőség az alternatív 
fűtési módra, mennyire zökkentenének ki a hétköznapokból az esetleges 
áramkorlátozások? Megkérdeztük: 

V. B: Emlékszem, hogy kislány koromban a nappaliban három kály-
ha volt: egy gázkályha, egy régi villanykályha és egy tüzelő Kreka-Weso. 
Azzal fűtöttek a szüleim, ami éppen volt. A dédmamám kemencéjében 
sütöttük a kenyeret és a lepényt, ott szárral tüzeltünk. Kislányként nem 
sokat értettem ebből, miért is van ennyi minden a szobában, de a nagy 
szürke villanykályhán nagyon szerettem pihenni. Azóta eltelt 30 év. Sok 
minden változott, de a három kályha még megvan. Igaz, azóta kikerültek 
a nappaliból, de amilyen tél elé nézünk, hamarosan visszakerülnek.

B. R: Nem pánikolok, bízom benne, hogy az országot vezetők megold-
ják ezt a problémát. Nem vitás, áram nélkül borzasztóan rossz lenne. Mi 
szójaszalmával fűtünk, központi fűtésünk van, amihez egy kis csutkát és 
fát használunk. De itt is az áram a legfontosabb. Ha az nincs, akkor nem 
működik a központi fűtés. A mai világ villanyáram nélkül nem működik, 
de nem tartok attól, hogy nem lesz. Az viszont biztos, hogy drágul. Ezt már 
tapasztaltuk többször, hogy ha valami hiánycikknek számít, akkor már 
előre tudjuk, hogy magasabb ára lesz. Én még emlékszem az áramkor-
látozásos időkre, de véleményem szerint az sem volt jó megoldás, mert 
azokon a napokon, amikor volt áram, sokkal többet elfogyasztottunk. 
Nagyon bízom benne, hogy már nem megyünk vissza a régi időbe. 

m. A: Egyelőre nem tartok a téltől és a korlátozásoktól, de próbá-
lok felkészülni. A legnagyobb gondot számomra a gáz hiánya okozhatja, 
mivel gázfűtés van a lakásban. Készítettünk tűzifát és egy régi kályha is 
készenlétben van arra az esetre, ha alternatív megoldásra kényszerül-
nénk. Sajnos áramkorlátozásokban már van tapasztalatunk, és habár én 
még a bombázások idején gyerekként azt élveztem is, most már kevésbé 
lenne szórakoztató. Bízom benne, hogy nem kerül rá sor.

T. m: Attól konkrétan nem tartok, hogy fázni fogunk a télen,mivel 
nem gázzal fűtünk,hanem szilárd tüzelőanyagú központi kazánnal, viszont 
a tüzelő megvásárlásakor mélyen a pénztárcába kellett nyúlni. Ez a tény 
nyilván kihatással lesz az előttünk álló időszakra is, hiszen sajnos olyan 
világban élünk, ahol egyre több pénzt kell elkülöníteni az egyre sová-
nyabb családi kasszából. Ha esetleg áramkorlátozásoktól is tartani kell, 
az plusz nehézséget fog okozni az egész családnak, nemcsak kényelmi, 
hanem funkcionális szempontból is, hiszen nagyban függ a munkánk,az 
oktatás és a mindennapi élet is az áramtól, tehát reménykedünk, hogy 
ilyesmire nem kerül sor.

ácsi

A fával tüzelés szabályai

Ha betartjuk az alábbi egyszerű szabályokat, akkor a fafűtés a leg-
hatékonyabb lesz, és kevésbé terheli majd a környeztet.

A Levegő Munkacsoport a következőket tanácsolja a közösségi 
oldalán:

• 20 százalék nedvességtartalom alatti száraz keményfát használ-
junk (bükk, tölgy, akác, gyertyán),

• a fát hasábokra vágva, egymásra merőlegesen helyezzük a tűz-
térbe, felülre a vékonyabb hasábokat,

• a gyújtóst puhafából, például fenyőből készítsük, és a máglya 
tetejére (!) helyezzünk belőle néhány 2-3 cm-es hasábot,

• a begyújtás így akár egy hosszú gyufával megoldható, papír, vagy 
egyéb gyújtós sem kell hozzá.

Mint írják, a fentiek szerint megrakott máglya és begyújtott tüzelő 
felülről lefelé ég el. A máglyát azért nem szabad alulról meggyújtani, 
mert a beinduló láng az egész máglyán végigfut, a hasábfák nem ké-
pesek kellő gyorsasággal átmelegedni, később érik el a jó hatásfokú 
égéshez szükséges magas hőmérsékletet. Továbbá a lassabb indulás 
után szinte egyszerre kezd bomlani az összes tűzifa, ami miatt a ke-

A Levegő Munkacsoport magyarországi országos környezetvédő 
egyesület, civil szervezet, amelynek célja az egészséges környezet 
megteremtése és fenntartása. 

Fontana kerthelyiség

A Fontana kerthelység hátsó részét, amely tulajdonjogilag 
nem tartozik a kastélyparkhoz, az elmúlt időszakban megtisz-
tították az elburjánzott növényzettől. A terület most egészen 
más képet mutat, mint korábban. Nincs információnk arról, 
hogy esetleg terveznek-e valamilyen további változtatást a 
területen, amely egykor a település jelentős zenés szórako-
zóhelye volt.

letkező nagy mennyiségű fagáz nem kap elegendő levegőt az égéshez, 
és hasznosulatlanul a kéményen távozik.

Ha a fentiek szerint járunk el, akkor hatékonyabb lesz a fűtésünk, 
azonos mennyiségű fából tovább lesz meleg lakásunkban, és nem utol-
só sorban sokkal kevesebb füst keletkezik a végig megfelelő hőfokú 
és kellő levegőt kapó égés miatt. (Infostart)
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Templomunk védőszentjének, Szent Ro-
záliának az elmúlt hétvégén tartott ünnepe 
kapcsán szeretnék egy rövid áttekintést adni 
ezen jeles esemény múltjáról, kiegészítve azt 
egy 1883-ból származó újságcikkel. Temerin 
búcsújának megismeréséhez egészen a török 
hódoltságot követő időkig kell visszamennünk 
a múltba, amikor a több mint két évszázadon 
keresztül állandó háborús veszélynek és pusz-
tításnak kitett vidékünkön is végre tartósan 
beköszöntött a béke korszaka.

Az addig túlnyomórészt szerbek által lakott 
településre 1781-től kezdődött meg a magyar-
ság nagyobb arányú és több hullámban történő 
betelepülése. A hívők egyre növekvő száma 
miatt szükséges volt egy templom felépítése 
is, amit a magyar telepesek közmunkával négy 
hónap leforgása alatt, 1783. júliusára meg is 
valósítottak. Az ideiglenesnek szánt vert falú, 
náddal fedett templom mindössze 16 méter 
hosszú és 5,5 méter széles volt, ami a későbbi 
évek során szűkösnek bizonyult. A hívek még 
júliusban átadták kérelmüket a kamarai és egy-
házi hatóságoknak, hogy Temerin önálló plé-
bániává alakuljon, valamint a templomot Szent 
Rozáliának, a pestises betegek védőszentjének 

tiszteletére szenteljék fel szeptember 4-én.
A hatóságok támogatták a kezdeménye-

zést, azonban mégis csak szeptember elején 
kezdtek foglalkozni az üggyel, így sajnos nem 
lehetett a tervezett időpontban megtartani az 
ünnepet, hanem arra 1783. szeptember 29-én, 
Szent Mihály napján kerülhetett sor. Az elkö-
vetkező években azonban szeptember 4-e vált 
a település legjelentősebb ünnepévé. 

A régmúlt idők írott forrásai közt kutatva 
vajmi kevés fennmaradt adatot találhatunk a 
templombúcsúnk ünnepének részletes leírásá-
val kapcsolatban, azonban a százéves jubileu-
mot, még ha csak egy-két mondat erejéig is, de 
megőrizte az utókor számára a Zombor és vi-
déke 1883. szeptember 13-i száma: „Temerin 
mezőváros szept. 9-én ülte meg évszázados 
fennállása ünnepét. Ugyanez alkalomból az 
ottani „magy. kath. polgári kör” táncmulat-
ságot rendezett saját helyiségében.”

A centenárium az 1883-as évben keddi 
napra esett, így hétköznap lévén az ünnepséget 
szeptember 9-re, vasárnapra tűzte ki a Magyar 

Katolikus Polgári Kör vezetősége. A szervezet 
ekkoriban még fiatalnak számított, hiszen az 
alapszabályai a Budapesti Közlöny 1883. már-
cius 30-i számában megjelent hír szerint a ma-
gyar királyi belügyminisztérium által 18.681 
szám alatt bemutatási záradékkal lett hivata-
losan is jóváhagyva, amellyel a szervezet meg-
kezdhette működését. Az idézett hír tanúsága 
szerint az első nagyobb esemény a templom-
búcsú százéves jubileumának megünneplése 
volt. A kor szokásainak megfelelően a nagyobb 
eseményeken jótékonysági célú gyűjtéseket is 
szerveztek a szegénysorsú családok megsegíté-
sére, amelyeket táncmulatságok keretein belül 
valósítottak meg.

Nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy 
ez esetben is erről lett volna szó, de nagy va-
lószínűséggel feltételezhetjük. Mindenesetre 
a jövő évben is jelentős jubileum vár ránk, az 
Illés-napi fogadalom 170. évfordulója mellett 
a templombúcsú kerek 240. évfordulója is, 
amelyet méltó módon ünnepelhetnénk meg.

FúRó Dénes

Búcsú Temerinben, 139 évvel ezelőtt

VALAMI cSodÁLAToS VArÁzSA VoLT számomra a temerini 
búcsúnak. Ilyenkor, rozália-nap előtt, mindig visszagondolok 

rá, hunyott szemmel ábrándozva.
Búcsú. Hallom a ringlispíl nyikorgó zenéjét, mindig ugyanazt mu-

zsikálta, látom is, ahogy pereg, forog a községházával szembeni té-
ren, ahol ma a piactér van. ott kapott helyet a vásári fotográfus sátra 
is, meg ott pakoltak ki a mézeskalácsosok, a cukorárusok, érkezett 
valahonnan a balkáni hegyekből a 
medvetáncoltató, és jöttek a lányok 
slingelt szoknyában, papucsban, a 
legények meg perge kalapban, hogy 
beüljenek a hajóhintába. Volt, aki átfordult vele. Közben durrogott a 
lövölde, lovak nyerítettek a saroglyához kötve, szénát ropogtatva, ott 
ácsorogtak ugyanis a tanyáról érkezettek.

Búcsú. Volt ebben azért egy kis szomorúság is. Másnap kezdődött 
a tanítás az iskolában. Ilyenkor a mama összecsomagolta a motyó-
mat, Bakos Andris féltalpat vert a cipőmre, a könyveket is megvettük 
apámmal, indulhattam újra Újvidékre, a gimnáziumba. Ez a búcsú 
volt az utolsó nap a vakációból, ezért is maradt meg talán bennem 
minden mozzanata.

A TEMErINI TEMPLoM felépítésének, felszentelésének nap-
ját ünnepelte a búcsú. Az első templom 1793-ban épült fel, 

kezdetleges építmény volt, tornya nem volt, eleinte haraglábakon 
himbálózva szóltak a hívekhez a harangok. Ezt a kis templomot vál-
totta fel a mostani, az 1840-ben épült plébánia-templom.

Azt mondják, 
hogy a harang sza-
vát sosem felejti el 
az ember, viszi ma-
gával. Így vagyok 
én is, a temerini 
harangok szavát 
olykor álmomban 

is hallom. Néha búsan konganak, gyászt hirdetve, néha vidáman 
szólnak hozzám, üzennek a gyermekkorból, amikor még én is húztam 
a kóruson a vastag kötelet, zóni bácsi harangozásága idejében. A 
harang szava bennünk kiált és bennünk él, a harang az ünnep és a 
gyász, mi magunk vagyunk a harangok. Nekem van egy kívánságom, 
ha meghalok, bárhol is, húzzák meg a temerini harangot, kiáltsa, hogy 
mennyire szerettem a falumat, őseimet és azt a régi kertet, amely-

ben a mama virágokat gondozott 
és én locsolgattam, öntözgettem 
esténként az ágyásokat.

Temerini búcsú! Ki emlékszik 
még azokra a régi, színes forgataghoz hasonló, vidám búcsúkra. 
Talán csak a harangok: mentünk a misére, hallgattuk Kopping gás-
pár plébános igehirdetését, utána végigjártuk a sátrakat, a legé-
nyek elmentek kuglizni az Amerikába, vagy a Kalmár vendéglőbe, 
csikós Feri kiállt a kocsmája elé, s végigsétált az utcán Sztuchlik 
Lajos bácsi, Bognár Pali szuszogva sietett valahová, ünnepi han-
gulata volt a nagy napnak. Ilyenkor hazajöttek a rokonok, a család-
tól elszakadt lányok, vejek, unokák a szomszédos községekből is, 
ahova elszármaztak.

Nálunk az udvaron három szekér is állt, a Bánátba szakadt test-
véreké. A mama libát vágott, fánkot sütött, apám a legjobb borát 
hozta fel a pincéből.

Öt vendéglőben rendeztek aznap táncmulatságot. Búcsúbál volt 
a mulatság neve, s reggelig tartott, szakadatlanul húzták a talpalá-
valót a tamburások, meg a trombitások, a csillagban még másnap 
délben is szólt a zene.

ÉN EzzEL ELBÚcSÚzTAM a nyártól is. A réttől, a csordakút 
csodálatos rejtelmeitől, a füzesektől, a cigánybarától. Most, 

hogy emlékezem a régi napokra, a temerini búcsúkra, képzeletben 
ismét otthon járok. de jó is volna mégegyszer a mama kezét fogva 
a harangszó hívására elballgani a temerini templomba.

ILLéS Sándor

A temerini búcsú

történelmi visszatekintő

Körhinta 2022 (V. z. felv.)
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– Kilencéves voltam, amikor játszani kezd-
tem a művelődési egyesület tamburazenekará-
ban. Szerbórákon nagyon sokat énekeltünk, és 
a tanárnőm felfigyelt a tehetségemre. Az ő ja-
vaslatára csatlakoztam a tamburaiskola növen-
dékeihez, akikkel a tanárnő férje foglalkozott. 
– meséli gyermekkori emlékeit Melinda. – Mind 
a mai napig tartom a kapcsolatot 
azokkal az emberekkel, akikkel 
akkoriban megismerkedtem. Ér-
dekes és szoros barátságok szö-
vődtek, és még ma is szívesen 
közreműködünk egymással. Va-
lójában még gyerekkoromban 
kialakult bennem a tamburaze-
ne és a magyar muzsika iránti 
szeretet. A zene kihagyhatatlan 
eleme volt az életünknek otthon 
is. Anyukám harmonikázott, apu-
kám pedig gitározott és a tambu-
razenekarban is játszott. Később 
sem távolodtam el a zenétől. Középiskolásként 
eltökélt szándékom és nagy vágyam volt, hogy 
operaénekesnő váljon belőlem. Az operaénekesi 
pályát egészségügyi okokból sajnos nem vállal-
hattam, így a tanügy felé irányítottam a pályám, 
ami jól megfér a zene mellett.

• a ViVe-fesztiválon már több alkalom-
mal is énekeltél.

– Igen, ez is egy érdekes történet. Egy alka-
lommal az akadémián hallottam, hogy énekelnek, 
berobbantam a tanterembe, ahol éppen Vitkayné 
Kovács Vera szólóénektanárnő tanította a diáko-
kat. A tanárnő nagy örömmel fogadott, ugyanis 
mindent, ami az énekléssel kapcsolatos, tőle ta-
nultam. Vitkayné azonnal meghallgatott, és elé-
gedettséggel állapította meg, hogy a tőle tanulta-
kat nem felejtettem el. Biztatott, hogy folytassam 
az éneklést, ne hagyjam abba, és beszervezett a 
VIVE-fesztivál meghallgatására is. 2001-ben vettem 
részt először a fesztiválon, akkor mint új előadó 
énekeltem. Az amatőr énekesek csoportjában 
második helyezést értem el, majd részt vettem a 
gálaműsoron is. 2002-től pedig minden évben 
az új szerzemények kategóriájában versenyzek. A 
VIVE Fesztiválon kezdődött az igazi szoros kapcso-
latom a magyar zenével. Ekkor kezdtem tanulni a 
magyar szövegeket, ugyanis korábban mindig szer-
bül énekeltem a tamburazenekarban. A magyar 

zenéket Zvonko Bogdan fordította le szerbre, mi 
pedig azokat tanultuk. A fesztiválon ismerkedtünk 
meg Kovács Ferenccel is, a rádió producerével. 
Említésre méltó, hogy VIVE táborokat is szerve-
zetek, amiken ugyancsak részt vettem. Feri bácsi 
ott is rendelkezésünkre állt mindenben. Segített 
a kottában, ha kellett, kísért minket zongorán, 

gyakorolta velünk a dallamot, 
de  számíthattunk rá a VIVE-n 
kívül is a fellépések alkalmával. 
Nagyon szerettem őt, különös 
barátságot ápoltunk egymással. 
Feri bácsi januárban sajnos el-
távozott az élők sorából. Meg-
tisztelve éreztem magam, hogy 
az idei fesztiválon az ő nótáját 
énekelhettem. Külön öröm szá-
momra, hogy abszolút nyertes 
lett a dal minden kategóriában. 
Mindamellett, hogy a kitartó 
munka számomra is meghozta 

az elismerést, nagy jelentőséggel bír az is, hogy ily 
módon méltó emléket állítottunk Feri bácsinak.

• Mit jelent számodra a magyar 
nóta?

– A magyar nóta egy különös műfaj, amit 
nem szeret mindenki. Az emberek általában azt 
mondják rá, hogy halottas zene, de ez nem így 
van. A magyar nóta tele van érzelmekkel. Azok 
az emberek, akik ezeket a nótákat írták, a szí-
vüket és a lelküket is beleszőtték a szövegbe. 
Sok érdekes történetet hallok a zenészektől a 
nótákról, egy-egy dal születéséről. Érdekfeszítő 
számomra, amikor hallom a történeteket ezek-
nek a daloknak a keletkezéséről. Például a Csil-
laghullás éjszakáján című magyar nótát is egy 
mély, megrázó történet ihlette. Hazaért a zenész 
egyik este, amikor halva találta a feleségét. Kitárta 
az ablakot, abban a percben lehullott egy csillag 
az égről. Ekkor íródott az egyik legszebb magyar 
nóta. Gondoljunk csak bele, hogy milyen mély 
érzelmek ihlették, az embernek végigfut a hideg a 
hátán. Magyarországon a Nemzetközi Magyarnóta 
Versenyen ezt a dalt énekeltem. A zsűri el volt 
ragadtatva, hogy egy ilyen szép és régen hallott 
nótát vittem a versenyre. Egy zeneileg és érzel-
mileg is nagyon összetett és nehéz nótáról van 
szó, de nagy öröm számomra, hogy első díjas-
ként tértem haza a megmérettetésről.

A zene gyógyír mindenre
Beszélgetés a Vive győztesével

mORVAI melinda életének szerves részét képezi a zene. Különös kapcsolatuk 
még gyermekkorban kezdődött. aktív tagja több énekkarnak is, a FreakFancy ze-
nekar énekese, és hosszú évek óta magyar nótákat is énekel. A zene a hivatásában 
is fontos szerepet tölt be. Szerb nyelvet tanít az alsós diákoknak, és az óráinak ki-
hagyhatatlan elemét képezi a zenehallgatás és az éneklés. A közelmúltban több ran-
gos eseményen is részt vett. magyarország színeiben énekelt a Tamburafesztiválon, 
a ViVe magyarnóta- és csárdásfesztiválról pedig első díjjal tért haza. Melinda, akit 
a legtöbben méciként ismernek és szeretnek, szívvel-lélekkel mesélt lapunknak a 
zenéről, zenélésről, a magyarnóták iránti szeretetéről

• Megbántad, hogy nem lettél opera-
énekes?

– Nekem most is az a vágyam, hogy a nagy-
színpadon énekeljek. Sajnos olyan formában, mint 
ahogyan arról régen álmodoztam már nem fog 
bekövetkezni, de azért időnként adódik egy-két 
kihagyhatatlan alkalom. A vágyaim között szere-
pelt az is, hogy egyszer Újvidék központjában a 
nagy tamburazenekar kíséretében énekeljek. Ez 
a közelmúltban a Tamburafesztiválon teljesült is. 
Nagyon örültem, amikor a régi barátaim, akikkel 
egykoron együtt zenéltem a zenekarban felke-
restek és felkértek, hogy lépjek fel a fesztiválon. 
A Tamburafesztiválon most először énekeltem. 
Egyetlen célom volt, az pedig nem más, hogy kel-
lőképpen adjam elő a kiválasztott dalt, és közben 
jól érezzem magam a színpadon. Felejthetetlen 
élmény volt, végtelenül boldog voltam és elége-
dett. Tiszta szívből énekeltem, és külön öröm volt 
számomra, hogy Magyarországot képviselhettem 
a fesztiválon.

• Van kedvenc magyar nótád?
– Persze, hogy van. Nem egy, hanem több is, 

attól függ, hogy az ember milyen hangulatban van 
éppen. Az adott hangulathoz, élethelyzethez mindig 
párosul egy-két nóta. Amikor az ember maga alatt 
van, és meghallgat egy nótát, azonnal elragadják az 
érzelmek. Egy más világba röpítenek el, legalább-
is rám így hatnak a dalok. Sok függ a társaságtól 
is, mert egy jó társaságnak énekelni is könnyebb. 
Nem egyszer megtörtént, hogy éneklés közben arra 
lettem figyelmes, hogy könnyeznek az emberek. 
Olyan érzelmeket, emlékeket hoznak elő a nóták, 
amikre egyébként nem is gondolnánk. A magyar 
nóta lényege az, hogy érzelmeket váltson ki. Sajnos, 
egyre kevesebb a fellépési lehetőség, ezáltal az em-
bereknek ritkábban adódik alkalmuk meghallgatni 
ezeket a dalokat. Utánpótlás sem igen mutatko-
zik, mert a fiatalabb generáció nem érdeklődik 
ez iránt a műfaj iránt. Biztos vagyok benne, hogy 
Temerinben is lenne igény egy nótaestre, csak meg 
kellene szervezni.

• a magyarnóta mellett más műfajok is 
jelen vannak az életedben. Hogy férnek el 
egymás mellett?

– Nagyon egyszerűen. A zene gyógyír mindenre. 
A magyar nóták éneklése mellett aktívan kiveszem a 
részem a községi kórus, valamint a Juventus ének-
kar munkájából is. A FreakFancy zenekarban pedig 
már egy teljesen más műfajjal foglalkozunk, de 
nekem mindegyik egyformán fontos. Ha az ember 
szereti a zenét, akkor nem számít a műfaj, csak hogy 
foglalkozhasson a zenével. Nálam minden összefér. 
Zenével nagyon sok mindent el lehet érni. A diákja-
immal is nagyon sokat énekelünk. Úgy gondolom, 
hogy a nyelvek elsajátításakor is fontos szerepet kap 
a zene. Általa könnyebben megtanulják a nyelvet a 
gyerekek. Mi az iskolában nagyon sok szerb gyer-
mekdalt hallgatunk, és azt tapasztalom, hogy a gye-
rekek nagyon élvezik. A szülőket is arra buzdítom, 
hogy minél többször szóljon a zene otthon. A zene 
mindent összeköt. – vallja Morvai Melinda.

TóTH Dianna

Morvai Melinda
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 45.)

A Fehér-árok tanyái
i. dűlő

Folytatjuk a sorozat közlését
246. Bakos József, majd Tóth Tamás ta-

nyája. – A Fehér ároktól mindössze 10-15 mé-
terre levő szoba-konyha-mellék beosztású szál-
lást Bakos József (szül. 1892.) 1926-ban építette 
barátjával, Szilák Károllyal, a később Argentínába 
kivándorolt kőművesmesterrel. Az épületanyag je-
lentős része édesapja elbontott szállásából szárma-
zik, amely valamikor a bara keleti oldalán állt.   

József feleségével, Bakosné Csikós Viktóriával 
(szül. 1900.) közel ötven holdon gazdálkodott. 
Földjük zöme a bara túloldalán elbontott „öreg” 
tanyát vette körül. A Fehér-árok és Száraz-árok 
torkolatánál az úgynevezett „Spiccben”, melyet a 
1972-es tagosítás után a községtől a méhészegye-
sület kapott el használatra, saját maga által oltott 
gyümölcsfákat telepített. 

Bakosék a szállás alatt a saját részükre hidat 
ácsoltak, ugyanis ezen közlekedve jóval rövidebb 
volt a faluig kerékpárral vagy gyalogosan megtett 
út. Miután a tagosítás után a földmérők a hidat 
fölszedték, a szállás lakói a barán át egy gerendára 
szögezett deszkán keresztül közlekedtek. 

A második világháború utáni földtörvény mint-
egy harminc holdnyi földdel károsította meg a 
családot. Az ezt követő kötelező beszolgáltatás, 
az úgynevezett „obaveza” pedig azokat a gazdákat 
részesítette embertelen bánásmódban, akik nem 
tettek, vagy nem tehettek eleget az állami rende-
letnek, hiszen földjük nem termett annyit. József is 
ezek közé tartozott. Huzamosabb ideig a nisi bör-
tön pincéjében raboskodott, ahol végtagjai annyira 
átfáztak, hogy élete végéig két bottal járt. 

Amíg a környékbeli szálláslakók télvíz idején 
a közeli a Kamenyák tanyán bandáztak, a mun-

kaképtelenné vált családfő szabadidejében több-
nyire az újságot olvasta, később, mikor már volt 
tranzisztoros rádiója, a híreket hallgatta.

Leányuk Borbála (szül.1922.) férjhez ment, 
fiuk Béla, aki a második világháborúban nyak-
lövést kapott, egyedül élte le az életét Magyar-
országon. 

„Rokonunk Kovácsevics István a valami-
kori községi elnök az 1970-es évek elején Béla 
kérésére Belgrádban kijárta, hogy Magyaror-
szágról végleg hazatelepülhessen, de az végül 
csak meggondolta magát. Az édesanyja nagyon 
sajnálta az egy tehén árát, amit az ügyinté-
zésre hiába elköltöttek”.

1966-ban, miután József távozott az élők 
sorából, a tanyára a kertészlaposi határrész-
ből lánya Borbála és férje, 
a hétévi orosz fogolytábort 
megjárt Tóth Tamás (szül. 
1921.) költözött (67. sz. ta-
nya). Tóthék a tagosítás al-
kalmával kénytelenek voltak 
hátrahagyni kertészlaposi ta-
nyájukat és földjüket, mivel 
az időközben szövetkezeti 
tulajdon lett. 

Tamást, akit borgőzös 
állapotban Tito és a kom-
munisták szidásáért gyakori 
vendég volt a kihágási bíró-
nál, 1981-ben a dűlőúton érte a halál. A feleség 
még tíz évig egyedül élt a tanyán, majd 1992-ben 
a betegsége őt is a faluba kényszerítette. Lányuk 
Katalin férjhez ment, a nagyutcai házukban gaz-
dálkodó fiuk, László pedig már nem tudta a lo-
pásoktól megóvni a lakatlan tanyát, így kénytelen 
volt lebontani. Az egykori Bakos szállás helyét ma 
már csak pár akácfa jelzi. 

Adatközlő: Ökrészné Tóth Katalin, sz. 1950.
247. „Sesztra” Kovács András  tanyája. 

– A „Sesztra” Kovács család a századfordulón 
nagyon szegényesen, helybéli nagygazdáknál 
kereste meg a betevő falatot. Miután a családfő, 
István az első világháborúban kapott betegség-
ben elhunyt, az özvegy Kovácsné Katona Verona 
kénytelen volt továbbra is két fiával, András-
sal (szül.1910.) és Imrével helybéli tanyákon 
béreskedni. A harmincas években  az össze-
gyűjtött pénzükön  két hold földet vásároltak a 
Fehér-árok partján, ahová közös erővel egy kis 
tanyát építettek. Az épület mindössze három mé-
terre volta barától, csak annyira, hogy a létrát 
a hátsó kiblinek neki lehessen támasztani. Elöl 
volt a szoba, mögötte az istálló, a gang becsinált 
része pedig konyhául szolgált. 

Mikor a gyerekek felnőttek, Imrének há-

zat vásároltak a faluban, a tanya pedig Andrá-
sé lett. 

András felségével, Móricz Annával és  három 
lányával, Veronával, Erzsébettel és Annával a 
tanyán folytatták a gazdálkodást. Szorgalmuk-
nak köszönhetően birtokuk rövid idő alatt 18 
holdra gyarapodott. 

A két testvér között olyan egyezség született, 

hogy András minden második évben ad egy disz-
nót Imrének az anyjuk részére, aki kedve szerint 
annál a fiánál tartózkodik, amelyiknél éppen 
akar. Minden részletben megtörtént az egyezség, 
csak éppen a tanya sorsát nem vetették papír-
ra. Amikor az édesanya elhunyt, Imre követelte 
Andrástól a fél tanyát. Azzal fenyegetőzött, hogy 
ha nem adja, akkor lebontja a feje fölül. Hogy ez 
ne történjen meg, András 1958-ban kénytelen 
volt házat vásárolni a faluban, majd a két testvér, 
habár nem voltak beszélőviszonyban, közösen 
„szó nélkül” elbontották a szállást.

„A Kovács dédöregapámat a szerbek ne-
vezték el Sesztrának, mert az egyik lábán hat 
ujja volt.”

Adatközlő: Úriné Kovács Erzsébet, sz. 1943., 
Pálinkásné Kovács Verona sz. 1939.

(Folytatjuk)
ÁDÁm István

A temerini amatőrök, amatőr csoportok 
és egyesületek tevékenysége című projekt 
keretében közöljük a régi temerini fotókból 
álló képes oldalt.

A projekt társfinanszírozója a tartományi 
művelődési és tájékoztatási titkárság. A társ-
finanszírozó 
nem feltétlenül 
ért egyet a pro-
jektumban kifej-
tett közlésekkel 
és álláspontok-
kal.

A tárgyalt határrész tanyái

Kovács András feleségével, Annával

A képes oldal összeállításában közremű-
ködött a XVIII. Kárpát-Medencei Népi Textil 
Fesztiválon díjat nyert KoVÁcS Erzsébet, aki 
régi hasonló felvételekről készítette el az ün-
nepi temerini hamiskötényes viselet rekonst-
rukcióját, amellyel díjat nyert.
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Régi temerini női viseletek

A jegyespárt ábrázoló képen 
(készült: 1925 táján) látható 
lány haja arról is árulkodik, 
hogy még nincs férjnél. Fé-
sűs asszonyok igazították a 
lányok haját, cukros vízzel 
keményítették, hullámokat 
alakítottak ki benne. Széles 
szalaggal fogták össze a ha-
jukat.

Temerinben az 1930-as évek 
után a kötényt egybevarrták a 
szoknyával, ezt nevezték ha-
mis köténynek. Elől díszítették, 
mintha lenne kötény. Ünnepi, 
templomba járó ruha.

Ünnepi, polgári viselet. Itt a 
kötény külön van, a szoknya 
anyagával megegyező 
anyagból.

LENT balra: A fityulát nagyvirágos, maszatos selyemből 
varrták. A farokrészt aranyozott sujtással és farkasfoga-
zással díszítették. Temerinben Mazán Kati néni volt a fityu-
lakészítő. Munkáját csodálva én is készítettem fityulákat.

rövid időre, más helyekről átvett, magyaros viseletet 
is hordtak Illés-napon, de ez valójában nem jellegze-
tes Temerin viseletére.

Ünnepi ruha, amelyen szépen 
látszik a hamiskötény. Szok-
nya, alul a fodor pliszírozva 
volt. A hamis kötény csak 
Temerin viseletére volt jel-
lemző.

Szép ruhában, a képen nagy virágmintás kötényben és háziállatokkal 
fényképezkedtek le és küldték el az első világháborús frontra a felvételt. 
Az állatok és a szép ruha a gazdagságot jelképezték.

A fiatal nő hajában szalag jelzi, 
hogy még nincs férjnél. Hajában 
hullámok.

BALrA: Az asszonyok selyem váll-
kendőt hordtak ünnepnapokon. Illés-
napon is ünnepi viseletet öltöttek, 
úgy mentek a templomba a kenyér-
szentelésre.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Húgomtól

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Legyen csendes 
álmod és találj 
odafönt örök 
boldogságot.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi bátyád, 
Laci és Vera

Ifi-találkozó lesz Doroszlón 
vasárnap. Részt vehet min-
den negyedikes és idősebb 
gyerek, de felnőttek is, egé-
szen 35 éves korig. Szeretettel 
várjuk a nyári táborokban részt 
vevő gyerekeket (Jézus Barát 
Gyalogtúra, Játszva Istennel, Mi-
nistránstábor, Jó Pásztor tábor...) 
és fiatalokat (Mladifest) a közös 
nyári élmények összefoglalójára 
és együttlétre. Különböző játékok-
ra, beszélgetésre, táncra, érdekes 
zenére, rövid szentségimádásra 
számíthatnak. Kisbuszunk szept. 
11-én, vasárnap 12 órakor indul 
és legkésőbb 21 óráig ér vissza. 
Kedves hittanosok és fiatalok, je-
lentkezzetek csütörtök estig a hit-
oktatónál vagy az atyáknál!
A temerini plébánia a szülők 
és az iskolás gyerekek irán-
ti figyelmesség és szeretet 
jeleként plébániai napkö-
zit indít szept. 12-től, jövő 
hétfőtől a plébánia alagsorában. 
Az első és második osztályosok 
számára, bízunk benne, hama-
rosan az iskolában nyílik napkö-
zis lehetőség. A plébániai nap-
közi ezért a harmadikosok 

és idősebbek számára lesz 
elérhető, míg a hely be nem 
telik. A foglalkozások hét-
főtől péntekig 12 órától 15 
óráig lesznek, így a gyere-
kek iskola után azonnal oda 
jöhetnek át. A napközi telje-
sen ingyenes, de nagyon szá-
mítunk a kedves hívek segít-
ségére. A gyerekeknek szerény 
uzsonna biztosított, emellett le-
hetőségük lesz segítséget kapni 
a szaktanároktól a tanulásban és 
a házi feladatban, valamint gon-
doskodunk egyéb készségek fej-
lesztéséről is. A plébániai nap-
közibe jelentkezni a hátsó 
padon található jelentkezési 
lappal lehet, amelyet péntek 
estig dobhatnak be a plébá-
nia postaládájába.
mától új szentmisekarton 
indul. Megvásárolható a sek-
restyében és a hitoktatóknál 
100 dinárért. A ministránsok, 
az énekkarosok és a gitárosok 
ajándékba kapják. Szeretettel 
ajánljuk a szentmisekartont az 
óvodásoknak is, ők is bátran 
kérhetnek képecskét a szent-
miséken való részvétel után.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

KÓKAI Imre 
(1956–2021)

Ott pihen, ahol már 
nem fáj semmi, 
nyugalmát nem 
zavarja senki.

Élete elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléke ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emléked őrzi testvéred, 
Pityu és családja

Egyházközségi hírekAPrÓHIrdETéSEK
• Minőségi vilmoskörte és sárgaba-
rack (2019-es) pálinka eladó. Telefon: 
063/61-00-99.
• Gyermekszobabútor eladó, ára 15000,00 
dinár. Telefon: 064/30-38-197.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Malacok eladók. Telefon: 3-857-902.
• Lakás kiadó. Telefon: 021/3843-268, 
062/809-19-52.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék 

bármilyen állapotban, csak papírokkal. 
Telefon: 062/583-261 (Gábor).
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefonszám: 
063/198-08-52.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám: 069/40-
74-944.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

„A mélybe csak tested 
merült el, csak ő tűnt 
el a föld alatt, 
de lényed lényege 
ezer felé szóródva is 
köztünk maradt.”

(Keszei István – 
Teljes lényeddé)

Emléked szívünkben 
örökké élni fog.

Volt osztálytársaid 
a 8. a-ból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyánktól

PÁSZTOR 
(PÁPISTA) Rozáliától 

(1946–2022)

Lelked reméljük békére 
talált, s te már a mennyből 
vigyázol majd ránk.

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk!

Nyugodjál békében!

Szerető fiad, Attila 
és lányod, Renáta

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől 

és édesanyánktól

PÁSZTOR 
(PÁPISTA) Rozáliától 

(1946–2022)

Fájó szívünk 
fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, 
nem feledünk téged!

Nyugodjál békében!

Szerető családod: 
férjed, Gyura, fiad, 

Attila és lányod Renáta 
családjával

POSLEdnjI POZdRAV

VÉGSŐ BÚCSÚ

HORVÁTH 
Zsuzsannától 
(1959–2022)

Akiket szerettünk
soha nem 
halnak meg
amíg élnek azok,
akik szerették 
őket és 
emlékeznek rájuk.

Đorđe
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztanyánktól

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

Nem búcsúztál, csendben 
elmentél, magukra hagyva, 
akiket szerettél.
Nyugodj békében!

Keresztlányaid: 
Georgina és Izabella

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk

jUnG (RÉPÁSI) Marcella 
(1929–2021)

Nem vársz már ránk 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már 
nekünk szerető szíveddel.

Az udvarunkban bármerre 
nézünk, várjuk jöttödet, 
házunkba besurranó 
lépteidet.

Emléked megőrzi lányod, 
Ella és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett nászunkról

KÓKAI Imréről 
(1956–2021)

Átölel a csend. 
Nem szólunk, 
nem kérdezünk, 
csak emlékezünk.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi a nász 
és a nászasszony

MEGEMLÉKEZÉS

dUjMOVICS Ildikó 
(1954–2017)

 „Akik eltávoztak e világból, 
fentről néznek ránk, 
onnan súgják halkan, 
hogy szép jó éjszakát, 
s onnan kérik a Jóistent, 
legyen arra gondja, 
hogy szívünk a nagy 
hiányt valahogy kibírja.”

(Kun Magdolna)
Öt szomorú éve hiányzol 
nekünk, emléked őrizzük!

 Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk tizenkét éve elhunyt 
édesapánkra, apósunkra, 
nagyapánkra és dédnagy-
apánkra

LEHOCKI Sándor 
(1935–2010)

Emlékedre

Legyen csendes az álmod
Találj odafönt örök 
boldogságot.
Kísérje utadat Isten 
és az ég, a felhőkön 
túl találkozunk még.

Nyugodjál békében!

Szeretteid

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

MEGEMLÉKEZÉS

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022. 8. 27.)

PÁSZTOR PÁPISTA Rozália 
(1946–2022. 9. 1.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

TÓTH Tibor 
(1954–2022. 8. 25.)

dr. nAGY Zoltán 
(1973–2022. 8. 30.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől

PÁSZTOR 
(PÁPISTA) Rozáliától 

(1946–2022)

Érzem közel vagy, mégis 
oly távol, én tudom egyedül 
mennyire hiányzol.

Ahova mentél, nincsen 
visszaút, örök a hosszú 
álom, s végtelen az út.

Az emléked csupán, 
mi itt maradt nekem, 
örökre szívemben őrzöm, 
s így itt leszel velem.

Nyugodjál békében!

Szerető férjed, Gyura

miserend
9-én, pénteken, 8 ó.: Egy el-

hunytért. 10-én, szombaton, 

A hét folyamán elhunytakért; 

valamint: †Répási Marcella, 

Jung Zoltán, Zakinszky Sándor 

és elh. családtagok; valamint: 

†Varga Lajos; ezen kívül: Egy 

elhunytért; 15 ó.: Lócz Tamás 

és Morvai Éva ünnepélyes eskü-

vője; 18 ó.: Rózsafüzér a telepi 

Lourdes-i barlangnál. 11-én, 

vasárnap, évközi 24. Vasár-

nap, TANéVNyITó – VENI 

SANcTE, Telepen 7 ó.: Tanév-

nyitó szentmise a diákokért és 

tanáraikért; plébániatemplom-

ban 8.30 ó.: Tanévnyitó szent-

mise a népért; 10 ó.: †Francia 

Rozália és elh. Francia és Balázs 

nagyszülőkért; 14 ó.: Varga Sza-

bolcs és Petro Éva ünnepélyes 

esküvője. 12-én, hétfőn 8 ó.: 

Egy elhunytért. 13-án, kedden 

8 ó.: Szabad a szándék. 14-én, 

szerdán Szent Kereszt felmagasz-

talása 8 ó.: †Talló Terézia és a 

család elh. tagjaiért; 15-én, csü-

törtökön, 19 ó.: Szabad a szán-

dék, a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, akik 
drága halottunk

PÁSZTOR 
(PÁPISTA) Rozália 

(1946–2022)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, részvétnyilvánítá-
sukkal fejezték ki együttér-
zésüket.
Köszönet a lelkiatyának a 
méltóságteljes szertartá-
sért.
Ő már ott van, ahol 
nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.
Nyugodjon békében!

Férjed, Gyura, fiad, 
Attila és lányod, Renáta 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól

PÁSZTOR 
(PÁPISTA) Rozáliától 

(1946–2022)

Nem vársz már minket ra-
gyogó szemekkel, nem 
örülsz már nekünk szerető 
szíveddel. De egy könny-
csepp 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, múlhat-
nak évek, szívből szeretünk, 
s nem felejtünk téged!

Szerető lányod, 
Renáta, vejed, Zsolt 

és kis unokád, Heléna

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett húgomtól

PÁSZTOR Rozáliától 
(1946–2022)

Csak egy emlék maradt 
minden, egy gyönyörű 
emlék az, hogy itt éltél 
köztünk és velünk lehettél.

Csak egy vallomást 
mondunk: szívünkben 
élsz mindörökké.

Emléked őrzi nővéred, 
Margit családjával



TEMERINI ÚJSÁG 2022. szeptember 8.12

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEInKRŐL

PÁL jolán 
(1932–2002)

Prof. dr. PÁL Tibor 
(1963–2012)

PÁL jános 
(1928–2013)

20 éve 10 éve 9 éve

akik

nincsennek közöttünk

Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, 
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. 
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, 

Amikor ők maguk már nincsenek köztünk. 
Ezek a fények csillognak és különösen, 

Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.
(Szenes Hanna)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesapám

VARGA Lajos 
(1961–2019)

„A gyertya szépen lángol,
nem fújja már a bántó szél,
a viasztest elolvadt,
valahol új életre kél.
A föld már elengedte,
az égen egy csillag ragyog.
Szelíden kéri Őt,
s Ő játszik egy 
égi dallamot.
….
Örökre velünk maradsz,
őrizzük mosolyodat.”

(Edda – Lelkünkből)

Emléked őrzi szerető 
lányod, Edina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága kislányomtól

HORVÁTH Zsuzsannától 
(1959–2022)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, 
nem feledünk téged.
Nyugodjál békében 
drága kislányom!

Köszönetet mondunk 
mindenkinek, akik a 
temetésen megjelentek, 
valamint a sok-sok 
virágért, koszorúkért.

Nyugodjál békében!

Édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk egy 
éve elhunyt szerettünkre

KÓKAI Imrére 
(1956–2021)

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!

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, 

hogy nincs közöttünk

VARGA Lajos 
(1961–2019)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer 
majd mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.

Az élet elmúlik, de akit 
szerettünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Legyen áldott 
és békés a pihenése!

Emléked őrzi Erika A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

PÁSZTORnÉ 
 PÁPISTA Rozáliától 

(1946–2022)

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

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

Nyugodjál békében!

Testvéred, Borcsi 
családjaival

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

VÉGSŐ BÚCSÚ
Húgomtól

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Bátyád, Lackó

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett feleségemtől édes-
anyámról, anyósomról és 
nagymamámról

FRAnCIÁnÉ 
BALÁZS Rozáliától 

(1939–2017)

Bennünk él egy arc, 
egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet.

Bennünk él a múlt, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha 
el nem vehet.

Egy a reményünk, mely 
éltet és vezet, hogy 
egyszer majd 
találkozunk veled.

Emléked megőrzi 
férjed, jános és fiad, 

jános családjával

MEGEMLÉKEZÉS

SURjÁn Ferenc 
(1925–1997)

SURjÁn PÁPISTA Irén 
(1943–2006)

Elhunyt szüleinkről

A múltat felidézve könnyes lesz a szemünk, 
ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk... 
Csillagnyi öröm, melyet szereztetek nekünk, 
köszönjük, hogy voltatok nekünk.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalommal teli hat hete, hogy nem vagy velünk

BARnA Sándor 
(1941–2022)

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
egy út, mely elvitte az életed.

A bánat a fájdalom örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Legyen áldott, békés pihenésed!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

dr. nAGY Zoltántól 
(1973–2022)

Öleljen át a csend és a szeretet, 
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Nyugodjál békében!

Volt osztálytársaid a 8. b-ből

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztanyámtól

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

Angyalaid vezessenek 
tovább utadon, 
legyen lelkednek 
örök béke és nyugalom.

Nyugodj békében!

Keresztlányod, 
Georgina, férje, 

László, Laura és Loren

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
anyánk, anyósunk, nagy-
mamánk és dédnagyma-
mánk

HORVÁTnÉ 
BÁLInd Borbála 

(1934–2012)

Akiket szerettünk, 
s már sírban nyugszanak, 
igazi nyughelyük 
a szívünkben marad.

Bárhogy múlnak az évek, 
a lélek nem feled, 
mert összeköt minket 
az örök szeretet.

Legyen áldott
és békés a pihenése!

Emléked őrzi fiad, 
Sanyi és 

lányod, Zsuzsi 
családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk

PÁSZOTR László 
(1944–2021)

Kiket szivünkben érzünk, nem halnak meg soha, 
kiket lelkünkel látunk, nem hagynak el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk őrizzük őket.
Legyen áldott és békés a pihenése!

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Ma van két éve, hogy itt hagyott egyedül örökre

MAGYARnÉ FARAGÓ Rozália 
(1951–2020)

Szomorú két éve, hogy magamra hagyott drága feleségem, 
akit nem tudok elfeledni, míg élek.
Virágot viszek egy néma sírra, 
de ezzel őt már nem hozhatom vissza.

Tudom, hogy nem jön, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Minden mulandó a világon, csak egy nem, 
ami a sírig elvezet, az örök hű emlékezet.

Emléked megőrzi szerető férjed, józsi
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LABdARÚGÁS
I. Újvidéki liga

TSK–BAČKA (Begecs) 2:1 (1:1)
A begecsiek két vereséggel indí-

tották a szezont, a harmadik forduló-
ban azonban kellemetlen ellenfélnek 
bizonyultak Temerinben. A TSK győ-
zelme nem nevezhető könnyűnek. A 
vendégek egy védelmi hiba után már 
a nyolcadik percben megszerezték a 
vezetést, majd a két temerini közép-
hátvéd hibáját követően újabb talá-
latot lőhettek volna, a második nagy 
helyzetük azonban kimaradt. A má-
sik oldalon Pupovac és Nikolić pró-
bálkozott, de nem sikerült kiegyenlí-
teniük. A 45. percben Đurđević tört 
be a tizenhatosba és a kapus mellett 
a hálóba lőtt, így döntetlennel mehet-
tek a felek a szünetre.

A második játékrész kihagyott 

temerini helyzetekkel kezdődött, az 
51. percben aztán Pupovac kapott egy 
remek labdát, amit higgadtan a háló-
ba lőtt. Ezt követően további hazai le-
hetőségek maradtak ki, elsősorban 
Tatić jeleskedett a helyzetek elrontá-
sában. A begecsiek a hajrában egyre 
fáradtabbnak tűntek, de nem sokkal 
a mérkőzés vége előtt így is majdnem 
kiegyenlítettek. Vojvodić nyújtózkodott 
nagyot, kivédte a kapuba tartó lövést, 
így a temeriniek megszerezték a há-
rom bajnoki pontot. A találkozó nem 
volt színvonalas, a TSK nem sziporká-
zott, de ennél fontosabb, hogy a har-
madik idei mérkőzésén is győzött, és 
maximális kilenc pontja van, ugyan-
úgy, mint a Fruškogorski partizannak 
és a Jugovićnak. 

A TSK tegnap Boldogasszony- 
falván (Gospođinci) játszott a 
Jedinstvóval, vasárnap pedig újabb 
hazai mérkőzés következik a 
belcsényi Cementtel.

TSK: Vojvodić, Marković, 
Knežević, Radičić, Nikolić, Tatić, 
Paska, Đurđević, Pupovac, Stjepa- 
nović, Kovačević.
FRUŠKOGORAC (Kamenica)–

SIRIG 1:1
A szőregiek a harmadik fordu-

lóban szerezték meg első pontjukat 
a 2022/2023-as idényben.

Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–jEdInSTVO (Piros) 
0:0

Mind a két kapu előtt kimarad-
tak a helyzetek a szombati mérkő-
zésen, noha lehetőségek adódtak 
a játékosok előtt. A bíró összesen 
kilenc sárga lapot mutatott fel sőt, 
Boro Prolićot, a Sloga labdarúgó-
ját ki is állította.

A Sloga vasárnap a Dunavval 
mérkőzik meg Stari Banovciban.

DONJI SREM (Pećinci)–
MLAdOST 2:1

A járeki csapat először kapott 
ki ebben a szezonban, és négy for-
duló után hét bajnoki pontja van, 
ugyanúgy, mint a Slogának.

A Mladost szombaton a 
Veterniket látja vendégül.

ASZTALITEnISZ
Mint minden évben, ebben az 

idényben is Csókán tartották meg 
az első rangos korosztályos tornát. 
Orosz András jól kezdte az új sze-
zont, hiszen az első helyen végzett a 
junior korosztályban, míg ugyaneb-
ben a kategóriában Varga Dániel a 
legjobb 32 között esett ki. A tízéves 
korosztályig tartó mezőnyben Var-
ga Laura ezüstérmes, Pető Maxim 
pedig bronzérmes lett. A fiatalabb 
serdülők között Varga Laura a leg-
jobb 16, Vígh Botond a legjobb 32, 
Vígh Zsombor pedig a legjobb 64 
között esett ki.

T. N. T.


