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Kedd délután gyermekrajz-kiállítás-
sal kezdődött meg az eseménysorozat. A 
kör jól bevált program szerint bonyolítja 
le a rendezvényt, így a gyerekek és mun-
káik most is kiemelkedő szerepet kaptak. 
Szerdán a kora reggeli órákban szorgos 
kezű asszonyok népesítették be az egye-
sület székházát. Hagyományos módon re-
szelték le a tököket és a jól bevált recept 
szerint készítették el a közkedvelt tökös 
görhét, valamint rétest. 

A finom falatokat a Hofy Cuki pékség-
ben sütötték aranybarnára. Nem maradha-

tott ki a programból a tökfaragó verseny 
sem, amelyen ez alkalommal is a felsős diá-
kok tették próbára tehetségüket, kézügyes-
ségüket. Közben folyamatosan érkeztek a 
versenyre benevezett méretes termések.

A szervezők idén is három kategóriá-
ban hirdették meg a versenyt. Az óriástö-
kök, a kolbásztökök és a fehér sütőtökök 
mezőnyében is kiválasztják a legmérete-
sebb példányokat. 

Ma (csütörtök) reggelre már minden 
készen áll a piactéren a rendezvényre, ahol 
a szervezők tíz óráig fogadják a benevezett 

terméseket. Utána ünnepélyesen 
is megnyitják, a 24. Dél-bácskai 
Tökfesztivált. A Május 1-je utcá-
ban felállított színpadon művelő-
dési műsor várja a látogatókat. 
Fellép a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület tánccso-
portja, valamint a Dalárda fér-
fikórus és tamburazenekar, de 
a Staro Đurđevó-i művelődési 
egyesület táncosai is részt vesz-
nek a műsorban. A rendezvény 
helyszínén kiállítják portékájukat 

A Kertbarátkör 24. alkalommal szervezi meg a Dél-bácskai Tökfesztivált, 
ami községünk egyik legkiemelkedőbb rendezvénye, és amely ennyi év eltel-
tével is nagy népszerűségnek örvend. Ennek fényében nem túlzás azt állítani, 
hogy Temerinben ez a hét a tökről és a méretes termésekről szól.

Hamarosan nemzeti tanácsi választások

Gyűjtötték az aláírásokat
A hét végén Vajdaság számos telepü-

lésén gyűjtötték a támogatói aláírásokat 
a nemzeti tanácsi választásokon történő 
listaállításhoz. Temerinben az Ifjúsági 
Otthon nagytermében szervezték meg 
a Vajdasági Magyar Szövetség által tá-
mogatott Magyar Összefogás elnevezést 
viselő lista aláírásgyűjtését.

Sziveri Béla, a VMSZ temerini köz-
ségi szervezetének elnöke elégedettsé-
gét fejezte ki az esemény kapcsán. 

– Nyolc és tizenkét óra között vár-
tuk a támogatókat. Az aláírásgyűjtés 
gördülékenyen zajlott, szép számban 
eljöttek a támogatók. Igen sok fiatal 

is részt vett, és külön öröm számunk-
ra, hogy ők is felismerték a támogatás 
fontosságát. Összesen 170-en támo-
gatták községünkből a Magyar Össze-
fogás listát. Ez egy szép szám, annál is 
inkább, mert temerini érdekeltsége is 
van. Községünket Guszton András kép-
viseli a listán – mondta el lapunknak 
Sziveri Béla. 

A Vajdasági Magyar Szövetség hét-
fő délután nyújtotta át a jelöltlistát a 
Köztársasági Választási Bizottságnak. A 
nemzeti tanácsi választásokat november 
13-án tartják. 

T. D.

A méretes termések jegyében telik a hét községünkben
Tökfesztivál huszonnegyedszer a helyi és környékbeli kézművesek is. Idén a környező 

mezőgazdasági szakközépiskolák is részt vesznek termé-
nyeikkel a versenyben, ami újdonságnak számít. 

A Kertbarátkör sátrában délelőtt az egyesület italain 
kívül birkapörköltet vásárolhatnak a látogatók. A 24. Dél-
bácskai Tökfesztivál eredményhirdetését délre harangoz-
ták be a szervezők. Ekkor adják át a Magyarok Kenyere 
programban részt vett termelőknek az elismeréseket. A 
nyertes tökterméseket a szervezők eljuttatják a kikindai 
országos versenyre. 

T. D.

KözlEKEdésbizTonsáGi 
nap TEmErinbEn

Szeptember 22-én a biztonságos közlekedésre 
hívják fel a figyelmet községünkben. Ez alkalomból a 
közlekedésbiztonsági tanács több programot is szer-
vez. A Petőfi Sándor utcában, a képtár előtti szakaszon 
a délelőtti órákban lezárják a forgalmat. A helyszínen 
délelőtt 10 órakor közlekedési balesetet szimulálnak, 
így hívják fel a polgárok figyelmét az óvatosságra. A 
bemutatón részt vesznek a közlekedési rendőrség tag-
jai, az egészségház elsősegélytnyújtó szolgálata, vala-
mint a tűzoltóság mentőszolgálata. A színházteremben 
a középiskolások részére Személyes történetek cím-
mel tartanak tematikus előadást. Délben ugyancsak 
a színházteremben az elsős kisdiákok megismerked-
hetnek Pazljivko szabályaival a közlekedésben. Este 
hét órakor pedig a felnőtt lakosság számára is szer-
veznek egy tematikus jellegű előadást.  

a programból:
szerda, 16 h: Tökfaragó verseny kezdete – általá-
nos iskolák részére
Helyszín: Május 1. utca
Csütörtök: 8 h: A tökök átvétele vidéki kiállítóktól
10 h: a XXiV. dél-bácskai Tökfesztivál meg-
nyitója
• Tökből készült hagyományos ételek, italok kósto-
lója • Kézművesek kiállításának megnyitója
• Az óbecsi Szivárvány Amatőr Festők helyszíni ki-
állítása
10.30 h: A bíráló bizottság munkája (tökök mé-
rése)
12 h: A tökfesztivál eredményhirdetése
• Az óriásgörhe bemutatója, felvágása, osztása
• Kulturális szórakoztató programok a színpadon
• Görhe és tökösrétes árusítása (ameddig a kész-
let tart)
• A sörsátorban hagyományos birkapaprikás és a 
Kertbarátkör italai kaphatóak.

Vajon lesznek e az idén is ekkorák?
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

Prosperitati Alapítvány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának, a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének támoga-
tásával és a Design Terminal szakmai partnerségével, a Vajdasági Men-
torprogram harmadik évadának elindítását tervezi 2022. október–2023. 
május időszakban.

Programunk célja, hogy a helyi mentorhálózat további alakításával 
erősítsük a vállalkozói ökoszisztémát, valamint elősegítsük a vajdasági 
vállalkozók együttműködését és a fiatal és kezdő vállalkozók fejlődését. A 
képzés során a tapasztalt vállalkozók mentor szerepkörben tapasztalataik 
megosztásával segítik a fiatal, kezdő vállalkozó mentoráltakat.

Az ingyenes mentorprogramra jelenztkezhetnek olyan jelöltek is, akik 
már részt vettek az előző évadok valamelyikén. A jelentkezést követően a 
mentoráltak egy előszűrés során kezdő és haladó csoportba kerülnek. 
A programban jelzett szakmai előadások témái a kérdőívben begyűjtött 
javaslatokkal összhangban kerülnek pontosításra.

A jelentkezői kérdőív kitöltése 5 percet vesz igénybe. Amennyiben 
szeretne részt venni a programban, kérjük, hogy az alábbi űrlap kitölté-
sével jelezze ezen szándékát, illetve szakmai preferenciáit.

Link: https://forms.gle/e8z4spy85adqrWxY8
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30. (péntek) 15 óra
Bővebb tájékoztatás a következő linkre kattintva kaphat: 

https://www.prosperitati.rs/indul-vajdasagi-mentorprogram-
3-evada

Prosperitati Alapítvány

indul a mentorprogram 

A Szirmai Károly MME 2022 novemberében megszervezi a XXXI. 
TINI-IFJÚSÁGI könnyűzenei énekes vetélkedő döntőjét. Az énekesek 
két korcsoportban versenyeznek: 12–17 év a tini, a 18–28 év pedig az 
ifjúsági kategória.

A jelentkezők a könnyűzene különböző területeiről adhatnak elő 
zeneszámot magyar nyelven. Számításba jöhetnek pop, rock, jazz-rock, 
musical stb. szerzemények magyar szerzőktől, vagy pedig a hazai és a 
nagyvilág könnyűzenei választékának magyar nyelvű fordításából, sőt saját 
szerzeményüket is színpadra vihetik. A meghallgatást szeptember végén 
tartják. Ekkor az énekeseknek három dalt kell elénekelniük zenei alapra 
(karaoke). A fiatalokat szakmai zsűri fogja meghallgatni. Ők döntik el, 
hogy kik azok, akik továbbjutnak a döntőbe. Ezután kezdődik a felkészü-
lés, amely során az énekesek egy profi zenekarral próbálnak a temerini 
stúdióban, és szakmai segítséget is kapnak ahhoz, hogy a döntőre a lehető 
legjobban fel tudjanak készülni. A jelentkezési adatokat awww.szirmai.
org weboldalunkon az Űrlapok menüpont alatt lehet elküldeni.

Jelentkezz a Tinire!

APRÓHIRDETÉSEK
• Minőségi vilmoskörte és 
sárgabarackpálinka (2019-es) el-
adó. Telefon: 063/61-00-99.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Lakás kiadó. Telefon: 021/3843-
268, 062/809-19-52.
• Malacok és kaktuszok eladók. Te-
lefon: 3-857-902. 
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót 

vennék bármilyen állapotban, csak 
papírokkal. Telefonszám: 062/583-
261 (Gábor).
• Eladó 1999-es regisztrált benzi-
nes Volkswagen Polo 6N. Telefon: 
063/198-08-52.
• Gyermekszobabútor eladó, 
ára 15000,00 dinár. Érdeklődni 
a 064/30-38-197 telefonszámon 
lehet.

További apróhirdetések 
a 4. oldalon

Közel 80 alkotás érkezett a XXIV. Dél-bácskai Tökfesztivál 
gyermekek részére kiírt rajzkiállítására. A téma, természete-
sen, a tök volt. A keddi megnyitó után a zsűri eldöntötte, hogy 
ki a három díjazott alkotás szerzője. A díjak átadása csütörtö-
kön lesz a fesztivál egyik programpontjaként.
A fotón a kiállításmegnyitón résztvevő gyermekek egy cso-
portja, a zsűri és Kovács Róbert, a Kertbarátkör elnöke, aki a 
rendezvényt megnyitotta.

V. Z.

Gyermekrajzkiállítás
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Mint arról lapunk is hírt adott, a Jovan Jovanović Zmaj utcában a 
múlt hónapban aszfaltozási munkálatokat végeztek az önkormányzat 
területén megvalósuló közúti infrastruktúra-fejlesztési projekt része-
ként. Mintegy 1250 méter hosszan új burkolattal látták el az úttestet. A 
költségeket a tartomány 30 millió dinár értékben finanszírozta. Ez az 
ötödik utca idén a községben, amelyet kopóréteggel látnak el. Korábban 
Temerinben a Kodály Zoltán, a Kossuth Lajos és a Sava Kovačević utcák-
ban, Szőregen pedig a Petar Kočić utcában újították fel az úttestet.

A helyi szerb nyelvű lapnak nyilatkozva mladen zec községi el-
nök azt mondta, hogy a vezetés az elkövetkező időszakban is mindent 
megtesz, hogy forrásokat biztosítson az úttestek felújításához. Az ön-
kormányzat az idei költségvetéséből 30 millió dinárt különített el utak 
rekonstrukciójára, 20 milliót pedig új utak építésére és a gyalogjárdák 
javítására.

Számos utcában még mindig nem került kopó aszfaltréteg az úttest-
re. – Erre számos olyan helyen van igény, ahol mind az úttest javítását, 
mind a kopó aszfaltréteg kialakítását el kellene végezni. Mindezt eb-
ben az évben sajnos nem tudjuk megtenni. Pénzeszközökre, sok időre 
és a lakosság részéről megértésre és türelemre van szükség. Csupán 
Temerin településen (Járek, Szőreg és Staro Đurđevo nélkül) 75 olyan 
utca van, ahol eddig még egyáltalán nem sikerült ellátni az úttestet kopó 
aszfaltréteggel. Néhány utca minden évben sorra kerül, de nem reális 
az elvárás, hogy ezt a munkát egy-két éven belül be lehetne fejezni – 
mondta dragan bjeljac, a községi tanács beruházási felelőse.

Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Petro Éva és Varga Szabolcs
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Fia született: Delić Zlatanak, Budovalčev Stanislavának és 
Strahinjának, Kuridža Marijának és Brankónak, Tepić Radmilának és 
Milenek, Savić Nedának és Jovannak, Radić Miljának és Ljubomirnek, 
Savanović Dariának és Marinkonak, Vojin Kristinának és Milošnak.

lánya születetett: Majoros Melindának, Banjeglav Draganának 
és Vladimirnek, Petro Anabellának és Kristiánnak, Verebélyi Évának és 
Imrének, Šušum Zoricának, Gyuráki Ágotának és Zsoltnak.

Házasságot kötött: Bakić Nenad és Davidović Sara, Anušić Rade és 
Lukenić Tamara, Kopanja Dušan és Milenković Bojana, Srdić Marko és 
Bajić Dragana, Varga Zoltán és Füstös Krisztina,Vuković Aleksandar és 
Đalinac Tijana, Kovač Duško és Úri Mária, Čiča Milan és Vrkes Smiljka, 
Novaković Jovan és Sekulić Nađa, Gutić Ilija és Ratić Nikolina, Savić 
Vladimir és Tomić Maja.

Elhunyt: Tallos (Molnár) Éva (1964), Szabó Fischer (Harangozó) 
Rozália (1956), Stanić Đuro (1932), Zelenka Zsuzsanna (1949), Boty-
tyán Mátyás (1949), Fekete László (1947).

Lecsapolási illeték
A Vajdaság területén élők a lecsapolási illeték kifizetéséről szóló vég-

zés mellé a napokban megkapták az elszámolt kamatról szóló végzést is, 
amelyet kötelesek kifizetni, de amely, mint kiderült, a vállalat részéről 
rendszertelenül küldött elszámolások következménye.

 A Danas c. napilap azt írja, hogy a kamat megfizettetésére azt követően 
került sor, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalatban az állami számvevőszék 
szabálytalanságokat fedezett fel és megállapította, hogy néhány milliárd 
dinárral tartoznak a felhasználók a vállalatnak, mindössze azért, mert 
a vállalat nem volt elég hatékony a megfizettetéskor. A napilapnak egy 
Nagybecskerek mellett élő nyugdíjas mutatott bizonylatot arról, hogy 
13.700 dináral tartozik a vállalatnak, kamat címén pedig további 9.000 
dinárt köteles kifizetni. A tartozás egyébként 2016-ból származik.

Azt, hogy a megfizettetéssel nincs minden rendben az is mutatja, hogy 
az átvilágítás során kiderült, a vállalat olyanoknál is megfizetteti az illetéket, 
ahol a felszíni vizeket a vízelvezető-csatorna rendszerébe vezetik el, ezek 
a területek pedig nem kötelesek fizetni a vízlecsapolási illetéket.

Korábban a lecsapolási illetéket az Adóhivatal fizettette meg a pol-
gárokkal, főként magánszemélyekkel, vagyis földművesekkel. Öt évvel 
ezelőtt a Srbijavode és a Vajdaság Vizei vállalat vette át 1,1 millió polgár 
ügyét, ezeknek hetven százaléka Vajdaságban van.

Attól kezdve szinte mindenki illetékköteles lett: a hétvégi házak tulaj-
donosai, mindenki, akinek udvara van és azok is, akiknek van kiépített 
csatornája a felszíni vizek elvezetésére. A Danas kérdésére, hogy miért 
kell nekik is fizetniük az illetéket, a Vajdaság Vizei Közvállalat nem vá-
laszolt. Honlapjukon viszont az áll, hogy a befizetett összeget a vízgaz-
dálkodás fejlesztésére használják. Nem teljesen világos viszont, hogy ez 
mit jelent, ugyanis ebben a szövegben az is szerepel, hogy a vízelvezető 
csatornákat rendszeresen meg kell tisztítani a növényzettől, az iszaptól. 
Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése viszont nem a Vajdaság Vizei 
Közvállalat hatáskörébe tartozik. A felesleg víz elvezetése a felhaszná-
lók, míg a kanálisokból a víz eltávolítása a helyi közvállalatok feladata. 
A pénzügyi felülvizsgálatból az is kiderül, hogy a Vajdaság Vizei nem 
küldte rendszeresen az érintetteknek a befizetésről, illetve tartozásról 
szóló felhívást sem.

HázassáGi bEjElEnTő
Illés Dániel (†Illés Péter és Hugyi Magdolna fia) és dósa do-
rottya (†Dósa György és Spiesz Márta lánya Verőcéről), szom-
baton 16:00 órakor ünnepélyes keretek között házasságot köt-
nek a plébániatemplomban. Próba és lelki előkészület számukra 
csütörtökön 17:00 órakor.

Utak, járdák, kopórétegek
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Halászléfőző-versenyt tartottak múlt szombaton, szeptember 
10-én a Jungle Clubban. A felvételen a szervezők és a megmé-
rettetés  első három helyezett csapata látható.
Balról jobbra: Zsúnyi József (második helyezett), Szűcs Béla, 
Illés Róbert (bírák), Góbor Jolán (első helyezett), ifj. Illés Ró-
bert (szervező), Góbor Róbert (harmadik helyezett), Kálmán 
Imre, Marković Vladan (bírák).

– A tulajdonos különlegességgel szerette 
volna meglepni vendégeit. Miután a hogyan és 
a miként megfogalmazódott, azonnal hozzá is 
láttunk a megvalósításhoz – mondja Tímea az 
indulásról.

 – Olyan receptet kerestünk, amely meg-
felel az elvárásoknak. Krémes, hűsítő, ízekben 
változatos végeredmény volt az elképzelés. Né-
hány próbálkozással meg is találtuk a megoldást. 
Ezt követte a szükséges eszközök beszerzése. A 

pasztőröző gépé például, amely a fagylaltkészítés 
egyik nélkülözhetetlen eszköze. Ennek segítsé-
gével kell a fagyihoz felhasznált tejet és a többi 
alapanyagot kezelni. És ezt követően mehetett 
is a vitrinbe a fagylalt.

• Cukrászként szólnál a fagylaltkészí-
tésről, van-e titka egyáltalán? 

– Noha a szakiskolában tanultuk a fagylalt-
készítés fortélyait, a folyamat nagy részét egyedül 
kellett kitapasztalnom. A gyakorlatban, mint 
ahogyan sok minden másban, itt is vannak el-
térések az elmélet és a gyakorlat között. Engem 
mindig vonzott a szakma ezen ága. Vártam is, 
hogy lehetőségem adódjon foglalkozni vele. A 
fagyi készítés folyamata nem túl bonyolult, mégis 
sok mindenre oda kell figyelni. Nagyon fontos, 
hogy tartsuk magunkat az eredeti recepthez. Ne 
legyen egyszer ilyen, máskor meg olyan ugyanaz 
a termék. A vendégek ezt elvárják. A tisztaság 

Ha nyár, akkor fagyi
Lengyel Tímea cukrásszal beszélgettünk

a mögöttünk levő igazán forró nyáron és most, az ősz küszöbén is bőven kínál-
kozik alkalom fagylalt fogyasztására. például a főutcai pince kávézóban, ahol lengyel 
Tímea cukrászt kérdeztük e hűsítő finomság készítésének részleteiről. Elöljáróban 
megjegyezte, hogy a vendégekhez hasonlóan ő maga is szívesen próbál ki új fagylalt 
ízeket.

betartásáról ne is szóljak, hiszen élelmiszerről 
van szó. 

– Oda kell figyelni továbbá az igényekre és 
az újdonságokra. Ezért törekszünk új és válto-
zatos ízekkel kedveskedni a vendégeknek. So-
kan szívesen próbálnak ki új ízeket. De emellett 
megőrizzük a hagyományos ízeket is a kínálat-
ban. Mert van, ami sosem megy ki divatból.

• mely ízek a legkelendőbbek?
– Az ízek tekintetében a kávézó kínálata igen 

változatos, sorolom is: túró, a sárgabarack, má-
kos-meggyes, sós karamelles, fügés-diós, pör-
költ cukros-diós, mangós, a Kinder Bueno és a 
gyerekek nagy kedvence, az Oreo kekszes fagyi. 
Ezek mellett számos hagyományos íz is helyet 
kap a hűtőben. Mindenki talál kedvére valót. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebb ge-
neráció inkább a hagyományos ízeket kedveli, 
mint például a puncs, a mogyoró és a vanília. A 
fiatalabbak bátrabban kóstolják az újabb, mo-
dernebb ízvilágot is. 

• Van-e segítséged?
–A fagylaltkészítés teendőit kolléganőmmel, 

Varga Ágotával közösen látjuk el. Mindketten 
arra törekszünk, hogy minden fagylaltos tégely 
kifogástalanul, szakmai hiba nélkül kerüljön a 
vitrinbe. Nem sajnáljuk az alapanyagokat sem. 
Akkor vagyunk elégedettek, ha a vendégek visz-
szatérnek, hogy újból és újból meggyőződjenek 
róla, hogy finom fagylaltot készítünk. 

Halászléfőző-verseny

Egyházközségi hírek
A hívek nagy összefogásának köszönhetően felújult egy újabb sza-
badtéri kereszt a Túlabarai határ Újhídjánál. A keresztet a Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szept. 14-én áldottuk meg 
ünnepélyesen. Szívből köszönjük mestereink önzetlen segítsé-
gét és a kedves hívek bőkezű támogatását. A következő felújítási 
munkálatok előtt álló kereszt a Goszpodincai úton lévő Uracs 
kereszt lesz. Azon a napon megáldottuk egyben az ajándékba 
kapott új intarziás művet is, amely a Missziós keresztnél kapott 
helyet. Jézus keresztről való levételét ábrázolja. Hálásan köszön-
jük az ajándékot!
plébániai napközi hétfőtől péntekig 12–15 óra között lesz. 
Szeretettel várjuk a bejelentett gyerekeket. Év közben is lehet 
majd jelentkezni.
a bérmálkozásra való felkészülést kirándulással kezdjük. 
Szeretettel meghívjuk erre a nyolcadikosokat! Vasárnap, szept. 18-
án 14 órakor a plébániatemplom elől indul a busz, majd Bukovacra 
és Karlócára utazunk. Hazaérkezés 20 óra körül. Jelentkezni minél 
előbb a hitoktatónál lehet. Viteldíj 100 din.
a miasszonyunk Világi rend tagjait szeretettel hívjuk pén-
teken, szept. 16-án 17 órára egy lelki találkozóra a tisztelendő 
anyával. A találkozó 19 órakor ér majd véget.
iskolaév eleji gyónási alkalom a hittanosok részére pén-
teken lesz. Kérjük, hogy mindenki hozza magával a tavalyi 
misekartont. A gyónás után azok, akik tavaly 10–15 pluszt ösz-
szegyűjtöttek plébániai hittanon, felvehetik majd az ajándékot.
IV. A osztály 15:00h • IV. B osztály 15:15h • IV. C osztály 15:30h • 
V. A-B osztály 15:45h • VI. A-B osztály 16:15h • VII. A-B osztály 
16:45h • VIII. A-B osztály 17:30h

APRÓHIRDETÉSEK
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.

További apróhirdetések a 2. oldalon

A miserendet a 10. oldalon olvashatják

T. D.

Az eperfagyi, eperfagyi, hű, de finom, 
édes is, meg hűvös is az ajkaimon. 

Finom a citromos, még jobb a kókuszos, 
oly jó egy nagy kosár fa-a-agyi. 

Ezt eszi sok gyerek, nyápic és jó kerek, 
cinege, s a da-a-agi.

Eperfagyi, budapesti 
gyereksláger 1960-as évek



TEMERINI ÚJSÁG2022. szeptember 15. 5

Gyógypedagógussá válni
Erdélyi Lenke tudatosan halad céljai megvalósítása felé

Erdélyi lenke a közelmúltban szerezte meg gyógypedagógiai oklevelét. Elmondása 
szerint már gyermekkorában megfogalmazódott benne a gondolat, hogy felnőttként 
olyan pályára lép, amely kapcsolatban áll a gyermekek oktatásával, nevelésével, fej-
lesztésével. a fiatal pedagógus megannyi tervvel és ambícióval kezdi pályáját. lapunk 
olvasóinak elmesélte, milyen utat járt be eddig, és hogy milyen terveket szeretne 
megvalósítani.

– Az ötéves általános is-
kolai osztálytalálkozó alkal-
mával a társaimmal utánanéz-
hettünk, hogy első osztályos 
diákként mit írtunk a füze-
tünkbe, milyen foglalkozás-
ban tudtuk akkor elképzelni 
magunkat. Az én cetlimen az 
állt, hogy „óvónő”. E tekin-
tetben a pedagógiai hajlamot 
már korán felismertem ma-
gamban, viszont a döntés az 
utolsó pillanatban, a gimnázi-
um negyedik osztályában szü-
letett meg bennem véglegesen 
– mondja a kezdetekről Lenke, majd hozzáteszi: 
– Közel álltak hozzám a gyerekek, mindig is szót 
tudtam érteni velük. A gimnáziumi évek alatt 
egyre biztosabbá vált számomra, hogy a tudás 
átadásának öröme olyan erővel bír számomra, 
hogy azt akár egy egész életen át művelni tud-
nám. Ezek, és az ehhez hasonló gondolatok 
vezettek a pedagógusi pálya felé.

• milyenek voltak az egyetemi évek?
– Egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudo-

mányegyetemen végeztem el. Ez egy nagy váltás 
volt számomra. A helyzet újdonsága nemcsak ab-
ból fakadt, hogy egyetemista lett belőlem, hanem 
hirtelen minden új és ismeretlen, de ezzel együtt 
izgalmas is lett körülöttem. Ingoványosabbá vált 
az a biztos talaj, amit itthon éreztem magam 

alatt, így az első év főként az 
ismeretlennel való megbarát-
kozásról szólt. Az ehhez ha-
sonló helyzeteket, legtöbbször 
a nyári táborokhoz szokásom 
hasonlítani: az utolsó három 
napbn már senki sem akar 
hazamenni. A tanulmányaim 
végéhez közeledve pontosan 
így éreztem magam az egye-
temmel, Szeged városával 
kapcsolatban. Mély barátsá-
gokra tettem szert, tapasztalt 
és nagy tudású professzorok-
tól tanulhattam és végül, de 

nem utolsó sorban belekóstolhattam az önál-
lósulás folyamatának első morzsáiba is.

• Hamarosan megtartod az első foglal-
kozásaidat is. milyennek képzeled el ezeket 
a foglalkozásokat? 

– Ősztől korai fejlesztéssel, gondozással 
fogok foglalkozni Temerinben. A korai fejlesz-
tés egy összetett ellátási forma, számos képes-
ség fejlesztését öleli fel egyetlen foglalkozás. 
Ilyenek például a mozgás, ezen belül a nagy-
mozgás és a kézügyesség, a szociális, érzelmi 
területek, a kommunikáció, az önkiszolgálás, 
a kognitív képességek, stb. Emiatt a saját fog-
lalkozásaimat is sokszínűnek képezelem el. 
Legfontosabb céljaim közé tűztem ki azt, hogy 
a közös munka során a gyermekek és szüleik 

is jó kezekben, biztonságban érezzék magu-
kat. Ennek érdekében minden foglalkozásnak 
lesznek állandó, visszaköszönő elemei, de fo-
lyamatos újdonságokkal szeretném fenntarta-
ni a gyermekek érdeklődését, illetve a tanulás 
folytonosságát.

• Kiknek ajánlott a részvétel? 
– A korai fejlesztés, gondozás tágabb értelem-

ben arra a segítségnyújtásra utal, amelyet a gyer-
mekek és családjaik a nevelés lehető legkorábbi 
időpontjában megkaphatnak. Elsősorban azokra 
a 0–6 éves korú gyermekekre összpontosít, akik 
különböző fokban megkésett vagy az átlagostól 
eltérő fejlődésmenetűek. Ahogy az elnevezés is 
utal rá, szerencsés, ha a gyermek már a lehe-
tő legkorábban részesül a fejlesztésben, ugyanis 
az emberi fejlődés üteme az élet első éveiben a 
leggyorsabb. Saját és kollégáim tapasztalatait fel-
használva azt tudom mondani, hogy igény van a 
gyógypedagógusok munkájára. Habár ezzel együtt 
gyakran érzem azt is, hogy hazánkban még mindig 
tabutéma a segítségkérés, és ennek köszönhető-
en kevés gyermek részesül időben megfelelő se-
gítségnyújtásban. Úgy gondolom, hogy a számos 
gyógypedagógusi kompetencia közül a tévhitek 
eloszlatása is egy nagyon fontos feladatunk.

 • milyen terveid vannak?  
– Vannak hosszú és rövid távú terveim. Egyelő-

re a rövid távú tervek vannak előtérben, aminek 
az egyik alappillére a már sokszor említett korai 
fejlesztés, gondozás. Valóban sok lehetőséget látok 
benne. Hiszem, hogy a korai beavatkozás a gyer-
mekek későbbi éveiben, akár tanulmányaiban is 
gyümölcsöző eredményeket hozhat. Pályakezdő 
fiatalként úgy gondolom, türelmesnek kell lennem. 
Fontosnak tartom, hogy azok az emberek, akik 
körülvesznek, megbízzanak bennünk, mi pedig a 
tőlünk telhető legtöbbet nyújtsuk nekik. Mindezt 
tegyük tisztességesen, odaadóan, és közben ne fe-
lejtsük el önmagunk folyamatos fejlesztését sem – 
zárta gondolatait a pályakezdő gyógypedagógus.

T. D.

Erdélyi Lenke

FELSő SoR, BALRÓL 
JoBBRA: Simon Regina, 
Kantar Máté, Úri Alissza, 
Csábi Álmos, Kiss Luca, 
Vince Viktor, Márkovity 
Lídia, Verebélyi Edvin, 
Baló Annamária óvónő.
KöZÉPSő SoR: Kubej 
Yvett, Ádám Leó, Ko-
csicska Mia, Kókai 
István, Péter Dianna, 
Pávics Krisztina, Kószó 
Márk, Lakatos Anna, 
Iván Áron.
ÜLnEK: Vörös Heléna, 
Gyuráki Dorka, Gyuráki 
Vilmos, Sörös Valentina, 
Csernák Adél, Deák Dá-
vid, Zsadányi nikoletta, 
Pászti Emília, Moisko 
Denisz.
A felvétel júniusban ké-
szült.
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az EGYEsülET mEGalapíTásánaK 
40. évfordulóján, 1995-ben, SZABÓ Péter, az 
egyik alapító tag a következőket mondta a kez-
detekről:

– 1955-ben történt, hogy felsőbb utasításra 
minden községben egy kalap alá kellett hozni 
a helyben működő drámai csoportokat, tánc-
csoportokat, zenekarokat. Temerinben az Ady 
Endre Művelődési Egyesület és a TSK színját-
szói által alkotott egyesületekből jött létre az 
új szervezet, és az akkori politikai légkörnek 
megfelelően a Testvériség-Egység nevet kapta. 
Ebben a szervezetben kaptak helyet a magyar és 
a szerb amatőrök. Hogy miért vált erősebbé a 
magyar amatőrizmus, sőt hamarosan egyetlenné 
a községben, csak találgathatjuk. Mégis bizo-
nyos: lelkes emberek nélkül az egyesület nem 
tölthette volna be szerepét sem az induláskor, 
sem pedig az utána elmúlt évtizedekben.

– Induláskor azt a feladatot kaptuk, hogy 
ápoljuk a faluban élők művelődési hagyomá-
nyait. A színjátszó csoportnak Az elhagyott sze-
rető színmű volt az első előadása, nem sokkal 
később SKRABÁN Endre vezetésével megalakult 
a tánccsoport is. Kampányszerű munka folyt. 
DEÁK Pál amatőr rendező például a malomban 
munkásokat toborzott, és ott próbáltak. Sok 
amatőr így kapott munkát, így én is – mesélte 
Péter bácsi, aki évtizedeken át színésze, rende-
zője, úgyszólván mindenese volt a temerini mű-
kedvelőknek. Számára nem volt nehéz felidézni 
a legjelentősebb állomásokat, hisz Péter bácsi 
emlékezetében az elmúlt esztendők sikerei, bal-
sikerei elevenen éltek.

– Akkoriban az operetteket kedveltük leg-
inkább, az volt a divat. Mókáztunk, táncol-
tunk, énekeltünk, mert ez kedvünkre volt, 
és a közönség is szerette. Ha hirtelen fel 
kellene sorolnom ki mindenki is vett részt 
akkor a munkában, nehéz lenne, de az öt-
venes évektől a következők mindenképpen: 
KASZA Károly, SZABÓ Eta, KOZMA János,  

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 45.)

A Fehér-árok tanyái
i. dűlő

248. Uracs mátyás tanyája. – A szállást 
Uracs Mátyás, a szőregi út melletti szálláson 
lakó téglagyártulajdonos építette hat holdnyi 
földjére fiának, Mátyásnak (szül. 1914.). 

Mátyás feleségével, Varga Erzsébettel, 
mint általában szokás volt, a földművelés 
mellett jószágtenyésztéssel is foglalkozott. 
A bikaborjúkat rendszerint fölhizlalta, majd 
vágóállatként értékesítette, az üszőket pedig 
megtartotta anyaállatnak. A földjük végén 
legelésző szarvasmarhák száma 1 és 3 kö-
zött mozgott. A tejterméket Mátyás heten-
te kerékpáron szállította Újvidékre, úgy-
nevezett „helyekre”. A közeli tanyán lakó 
édesapja szinte mindennapos vendég volt 
náluk. Szemmel tartotta önállósult fiát. Ha 
a trágyadomb nem volt szabályosan rakva, 
hogy annak meglegyen a sarka és az oldala 
is, mindig szóvá tette.   

Hogy az iskolaköteles gyerekeknek ne 

kelljen mindig más házából iskolába járni-
uk, Uracsék az 1970-es évek közepén házat 
építettek a faluban, ahova a feleség a három 
gyerekkel beköltözött.  Mátyás jóval később, 
az 1980-as évek elején, pár évvel a halála 
előtt hagyta maga mögött a tanyát. Gyere-
kei, a háziasszony Mária, a géplakatosnak 
tanult Vince és a pedagógiai tanulmányo-
kat végzett Katalin már nem tartott igényt a 
szállásra. Lebontották.  

Adatközlők: Almási Katalin, Tiszakálmán- 
falva, sz. 1948., Forse Uracs Erzsébet, sz. 
1946.

249. zelenka jános tanyája. – A nád-
fedeles kis szállást, mely lejárt Fehér-árokra 
Zelenka János építette feleségével, Katalin-
nal együtt. A tanyaudvar elején épült fel a 
szoba-konyhás lakóépület, melyet az 1930-
as években felújítottak. Ugyanott a tőle kü-
lönálló istálló, a fészer és az ólak.  

Zelenkáék négy fiú- és három lánygyer-
meket neveltek fel. Rozália, Katalin és Fran-
ciska férjhez ment, János elveszett a máso-
dik világháborúban (nevét A temerini razzia 
c. kiadvány nem jegyzi), Antal és József mi-
után megnősültek, a faluban gazdálkodtak, 
a legfiatalabb Istváné (szül. 1912.) lett a 
tanya. István feleségével, Varga Erzsébettel 
a 12 hold szántót két lóval művelte el. 

„Nyár vót, a marhák ki vótak kötve a 
nyári istállóba, csak a két ló meg bornyúk 
vótak az istállóba. Az istálló ajtó fölső része 
nyitva volt. Gyütt egy nagy vihar, villámlás-
sal. A villám bement az istálló ajtaján, kőrbe 
futott a fal mellett, és keresztülment a két ló 
nyakán. Kivérezte őket. A bornyúknak nem 
esett semmi baja.”

Annak ellenére, hogy az 1950-es években 
cserép került a tanyaépületre, Zelenkáék 
pár év múlva házat vásároltak a faluban, 
majd 1967-ben örökre búcsút mondanak 
a szállásnak. Két gyermekük Franciska és 

István, akik a falu-
ból, a nagyszülőktől 
jártak iskolába, már 
nem tartottak igényt 
a szállásra, 1977-ben 
a szálláson levő épü-
leteket elbontották, a 
tanyaudvart pedig föl-
szántották.

Adatközlő: Petroné 
Zelenka Franciska, sz. 
1944.

(Folytatjuk)
ádám istván

A tárgyalt határrész tanyái

Uracs Mátyás

Kohanecz László és Simonyi Erzsébet a 
Vöröshajú lányban
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HORVÁT Sándor – Nuku, 
SIMONYI Erzsi, KOHANEC 
László, NÉMET Béla, GÓBOR 
Ilona, HOLCSIK Erzsébet, 
RADATOVCS István, TITZ 
József, NÉMETH Mátyás, 
BALÁZS Ilona, MILINSZKI 
Anna, DEÁK Pál, TÉNYI Teréz, 
MAGYAR Sándor, TÓTH 
László, BECSKEI Erzsébet, 
PAVLIK Irma, SAMU Aranka, 
ÓVÁRI Imre, ÓVÁRI Magda, 
VECSERA László, SZABÓ Péter 
és természetesen sokan má-
sok nemcsak éltették egye-
sületünket, hanem sok-sok 
kellemes percet is adtak a 
temerinieknek és a vidékiek-
nek is vendégszerepléskor.

Rendezetlen körülmények 
között dolgoztunk. Akkoriban 
se próbatermünk, se klubhe-
lyiségünk nem volt. De később sikerült ezt is 
megszerezni, önkéntes munkával, áldozatválla-
lással. Ha valami sikerült, azt alaposan megünne-
peltük. Ilyen volt a gondnoklakás átalakítása is, 
mely által klubhoz jutottunk. Kezdetben én vol-
tam a mindenes, majd a söntésbe felvettünk egy 
lányt, ÓVÁRI Magdolnát, utána meg KIS Ilonát.

– Ekkor már évi terv szerint dolgoztunk, és 
a terv alapján kaptuk a pénzt is. Felerősödtek a 
meglevő szakcsoportok, sőt újak is alakultak. 
HÉVÍZI István gyerekcitera-zenekart toborzott, 
TÖRTELI László a szavalókat gyűjtötte össze. HE-
RING István koreográfus a néptánccsoportot vette 
kezébe. A táncosokat a nyolcvanas években már 
a Hívogató, később pedig a Batyu zenekar kísér-
te. Emberek jöttek, mentek mindig is.

Az egyesület a Szirmai Károly temerini szü-
letésű író nevét (Szirmai Károly Magyar Műve-
lődési Egyesület) 1972-ben vette fel. Ezekben 
az években erős volt a színjátszó csoport, évente 
több, nem ritkán 4-5 bemutatóval. Ez nem kis 
teljesítmény a műkedvelők berkeiben. Hiszen 
sok esetben a munkafeltételek a minimális alatt 
voltak. Volt időszak, amikor próbaterem nélkül 
kellett dolgoznunk, máskor, ha volt is színpad, 
nem volt szabad, legfeljebb este 10 óra után, 
amikor a moziból elment az utolsó néző is. Az 
utóbbi években a helyiség nem gond. A Temerini 
Első Helyi Közösségnek köszönhetően az  

alapvető feltételek adot-
tak. Télen mégis hideg 
van, fűtetlen a nagyte-
rem, amit a nézők is 
olykor megérezhetnek. 
Hát még azok, akik a ve-
séjüket hagyják a színpa-
don. Csupán azért, mert 
szeretik ezt a munkát – 
mesélte Nagy Magdolna 
újságírónak Szabó Péter 
1995-ben, majd így foly-
tatta: 

– Előadásaink zöme 
vígjáték és komédia ma-
radt mindvégig, hiszen 
ezt szeretik és nézik az 
emberek. Időnként meg-
próbálkoztunk más mű-
fajokkal, de nem fogad-
ta be a közönség. Az újat 
adás szándékával vittük 

színre Illyés Gyula: Bál a pusztán művét, majd 
a Szerelmem, Elektrát, és az Elveszett paradi-
csomot. Kevés sikerünk volt vele, legfeljebb 
néhány tucat néző volt rá kíváncsi.

a szirmai és elődei
LÁSzLó sándor színházi rendező a lapunknak nemrégiben adott hosszabb léleg-

zetvételű interjúban úgy fogalmaz: a temerini műkedvelők legutóbbi eredményeikkel 
valójában visszakerültek a vajdasági magyar amatőr színjátszás vérkeringésébe. Kö-
vetkezésképpen valamikor korábban már benne voltak. a részletekért belelapoztunk 
az egyesület múltjának képzelt albumába.

Eddig megjelent cikkek
A temerini színházi műkedvelők tevékenysé-

géről lapunk az idei év február 15-e és december 
31-e közötti időszakban médiatartalmakat (írá-
sokat) közöl, megfelelve a köztársasági Művelő-
dési és Tájékoztatási Minisztériumnál benyújtott 
eredményes pályázatnak. 

A témáról eddig a következő írások jelentek 
meg: Temeriniek Jánoshalmán, március 17. • Fel-
újítások a színházteremben, március 24 • Felpö-
rögtek az események, április14. • Amatőr színját-
szók találkozója április 21. • Pillanatképek a helyi 
színjátszás történetéből, április 21 • Megtisztelés 
és felelősség, április 21 • Még tart a színjátszók 

találkozója, április 28. • Bravúros alakítások, kitű-
nő, április 28. • Színház, ahol csodák, április • Öt 
elismerés a temerinieknek, május  5. • Miről sú-
gott a súgó, május 5. • Közösségünk megbecsült, 
május 5. • Szorgos munka elismerése, május 19.• 
Megújult a színházterem, június 24. • Szívvel-lé-
lekkel, augusztus 11• Visszakerültünk a magyar 
amatőr színjátszás, augusztus 18. • Visszakerül-
tünk a magyar amatőr, augusztus 25.

E médiatartalmaknak és a továbbiakban 
megjelenőknek is a Szerb Köztársaság költség-
vetése – Művelődési és Tájékoztatási Minisztéri-
um  társfinanszírozója. A támogatott médiapro-
jektben megfogalmazott nézetek nem feltétlenül 
fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

A temerini műkedvelők történetéből

Jelenet a Vörös hajú lány c. színműből 
(1973), a felvételen: Óvári Magdolna, 
Talló Rozália és Óvári Imre

Varga Mihály a nagy sikert aratott 
Varga-esten énekel

A vígjátékot viszont, melyet igyekszünk 
egy kis pikantériával, zenével megborsozni, 
kedveli a közönség. A nyolcvanas években 
ugyan valamelyest csökkent a nézők száma, 
de az utóbbi előadásaink azt bizonyítják, hogy 
sikerült visszacsalogatni őket. Persze örökre 
elmúltak azok az idők, amikor az emberek 
egy-egy előadást háromszor is megnéztek, 
de ma sem kis dolog megtölteni a színházter-
met. És nekünk ismét sikerült. Telt ház előtt 
játszunk.

D, nm

Lelkesedés, összetartás, vidámság jellemezte a gárdát
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• 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
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Balogh István lapunknak elmondta, miként 
került sor a munkálatokra. – A télen a temp-
lomban dolgoztunk. Az évek során megrongá-
lódtak a mintázatok a templom falain, és ezek 
felújításra szorultak. E munka során felvetődött 
az út menti keresztek felújításának az ötlete is. 
Ahogyan azt a temeriniek is láthatták, az évek 
során az időjárás mély nyomokat hagyott a ke-
reszteken, és így meglehetősen megviselt álla-
potba kerültek. Dénessel közösen elhatároz-
tuk, hogy szombatonként dolgozva elvégezzük 
a helyreállításukat, természetesen díjmentesen. 
Szöllősi Tibor tisztelendő atya örömmel fogadta 
az elképzelést. A közösségért, az egyháznak és 
a hitünknek felajánlva végezzük e nemes fel-
adatot. Eddig hatot sikerült felújítanunk, ame-
lyek megáldása már megtörtént. Folyamatban 
van a hetedik felújítása. Amíg csak az időjárás 
megengedi, dolgozni fogunk. Enyhe ősz és tél 
esetén talán még idén sikerül mind a tizenha-
ton elvégezni a munkát – osztotta meg terveiket 
Balogh István. 

A csapat másik tagja, Tóth Dénes azt is el-
mondta, egyes helyeken több, másutt kevesebb 
a teendő.

– Egyes keresztek kőműves munkálatokat is 
igényeltek. Az idő vasfoga, és az időjárás megtet-
te a magáét, és komoly feladatokat gördítettek 
elénk. Köszönettel tartozunk Bohócki Zoltán 
kőműves mesternek, aki szakmai tanácsokkal 
látott el bennünket. Egyes kereszteknél, mint 
például a templomudvarban is, a márványke-
reszt talapzatán teljesen levált a régi burkolat. 
Ezt helyre kellett állítani. Több helyen fémből 
van a kereszt kerítése, amelyeken az ajtók meg-
vetemedtek. Deák János készségesen közremű-
ködött az ajtók rendbetételében, immár könnyen 

nyithatóak, zárhatóak, könnyen megközelíthe-
tőek. A festést illetően mindig egyeztetünk a 
tisztelendő atyával arról, mi hogyan történjen. 
Arra törekszünk, hogy megőrizzük az eredeti 
színeket, de van, ahol szükségesek az újítások. 
Volt olyan Mária-szobor, amelyen az arc telje-
sen lekopott, ezt is helyre kellett állítani. Oly-
kor szobrászkodnunk is kellett egy kicsit, mert 
a szobrok egyes helyeken folytonossági hiányt 
mutattak, más alkalommal ki voltak mozdulva a 
helyükről. Ezeket hazavittük, és otthon állítottuk 
helyre. Külső segítséget is kapunk, amiért na-

Mint minden évben, idén is hajnalok hajnalán 4:30-
kor indultunk Temerinből köszönteni a doroszlói Szűz-
anyát. Ilyenkor az egész temerini közösséget, melyet 
lélekben magunkkal hozunk, a Szent Szűz anyai kezébe 
helyezzük. Temerinből 30-an jöttek busszal, és még 18-
an autóval.

1792-ben Zablóczki János vakságból való csodás 
gyógyulása után emberek ezrei jönnek arra a helye, hi-
szen ott közelebbnek tapasztalják a földhöz az eget. Most 
is így volt. 

A temeriniek közül legtöbben Böcskei László nagyvá-
radi püspök szentbeszédét emelték ki, majd a szentmise 
és a körmenet szépségét. Többüknek lehetősége volt a 
szentségi kápolnában elcsendesedve megtapasztalni 
Isten közelségét. (Plébánia)

zarándoklat doroszlóra
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szépen haladnak az út menti keresztek felújításával a szobafestők. baloGH istván 
és TóTH Dénes még tavasszal láttak neki a szabadtéri feszületek számbavételének és 
felújításának. a szobafestők szombatonként ezek helyreállítására fordítják szabadide-
jüket. az elmúlt hónapok során hat keresztet újítottak fel, és tettek rendbe, további 
tíz vár felújításra. a jószándékú szobafestők fontosnak tartják, hogy e vallási jellegű 
műtárgyak méltó állapotban maradjanak meg a jövő nemzedékének.   

megújulnak az út menti keresztek
A munkálatokat végző két önkéntessel beszélgettünk

gyon hálásak vagyunk. A kőműves és a lakatos 
mester mellett Lukács Imre asztalos mester is 
kiveszi a részét a munkából. Az Újhídnál lévő 
fából készült kereszt és a hozzátartozó kerítés 
is rossz állapotban van. Ennek a helyreállítása 
az ő műhelyében történt. Igyekszünk mindent 
a legszebben és legtökéletesebben helyreállíta-
ni. Örvendetes, hogy más hozzáértő emberek is 
segítenek ebben. Úgy tudjuk, hogy legutóbb 25 
évvel ezelőtt lettek felújítva e keresztek. Akko-
riban összefogtak a helyi szobafestők, és min-
denki elvállalt egy-egyet, persze így gyorsabban 
haladt a munka. Én akkor az Uracs keresztet 
restauráltam, tehát immár másodszor dolgo-
zom ugyanazon. Mi most ketten vállaltuk el a 
munka jelentős részét, amiért kissé hosszabb 
a folyamat – meséli Dénes.  

– A munkálatok során számos érdekességre 
derült fény – folytatja István. – Nem tudtuk pél-
dául több keresztről, hogy ki volt az alkotója.  A 
tégla és a beton talapzatú keresztekre felírták a 
készítés évét, és azt is, hogy ki és milyen indítta-
tásból állíttatta. Munkánk során mi is találkoz-
tunk ilyen, számunkra ismeretlen adatokkal. 
Miután nekiláttunk a munkának Tibor atyától 
kaptunk egy könyvet a temerini keresztekről. 
Minden alkalommal, amikor egy újabb keresztet 
sorra veszünk, Dénes elolvassa annak a történe-
tét. Így én is megtudtam, hogy hogyan mentették 
meg a Mária-szobrot az egyik ilyen feszületről, 
vagy hogy a keresztdöntögetők mikor és milyen 
károkat okoztak. Úgy vélem, fontos, hogy ezeket 
megőrizzük az utánunk következő generációk 
számára is – mondja István.

– Nem hagyhatjuk említés nélkül azt sem, 
hogy mennyire hálás ezért a munkáért a kö-
zösség – veszi át a szót ismét Dénes. – Amikor 
látják, hogy a közelben dolgozunk, odajönnek 
hozzánk és sok mindennel kedveskednek, ter-
mészetesen önszántukból. Ebédet is hoztak már. 
A közösség szeretettel és figyelemmel kíséri a 
munkánkat. Sokan adakoztak is. Mint említet-
tük, mi önkéntes munkát végzünk, de a festékek 
és az egyéb alapanyagok költségéhez a hívek is 
hozzájárultak. Nagyon jó érzés megtapasztani 
az összefogást – mondják a mesterek.

TóTH Dianna

Balogh István és Tóth Dénes a templom 
előtti keresztet restaurálja
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20-án, kedden 8 órakor: A 
Szentháromság tiszteletére a 
kapott kegyelmekért.
21-én, szerdán 8 órakor: 
Egy szándékra.
22-én, csütörtökön, 19 
órakor: Szűzanya Szeplő-
telen Szíve tiszteletére egy 
élő családért, a szentmise 
után egyórás szentség-
imádás.

Kérjük tisztelt 

hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek 

legkésőbb 

hétfő délután 4 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőség-

ben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tíz éve, 

hogy nincs közöttünk

LAJKÓ (VIZNER) Katalin 
(1949–2012)

Legyen csendes 
az álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot.

Kísérje utadat 
Isten és az ég, 
a felhőnkön túl 
találkozunk még.

Emléked szívéveb őrzi 
lányod, Gabi, vejed, Feri, 

valamint unokáid: 
Flóri és Tomi

MEGEMLÉKEZÉS

özv. LAJKÓ 
(VIZNER) Katalin 

(1949–2012)

özv. SALAMON 
(FARAGÓ) Mária 

(1940–2012)

Szeretettel emlékezünk tíz 
éve elhunyt édesanyám-
ra, anyósomra és nagyma-
mánkra

Szeretettel emlékezünk tíz 
éve elhunyt édesanyám-
ra, anyósomra, nagyma-
mánkra

Az asztalon itt van édesanyám képe, 
hogyha bánat ér, ő jut eszembe. 
Egyedül csakis ő értett meg engem. 
Sokszor vigasztalt, ha fájt a szívem. 
Nincs olyan nap, hogy ne gondoljak rá, 
csak most tudom, mennyire hiányzik az édesanyám!
Lányod, Erika, vejed, 

László, unokáid: 
Diana és Roland, 

unokavejed, Davor, 
valamint Léna

Fiad, László, menyed, 
Erika, unokáid: 

Diana és Roland, 
unokavejed, Davor, 

valamint Léna

16-án, pénteken, 8 ó.: Egy 
szándékra.
17-én, szombaton, 8 ó.: A 
hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Dr. Pál Tibor, Pál 
János, Balázs Jolán és elh. csa-
ládtagok; valamint: †ifj Varga 
Márton, a Varga nagyszülő-
kért és Jánosi dédszülőkért; 
valamint: †Góbor Ilona; va-
lamint: †Bozsóki Imre; vala-
mint: †Ádám Katalin, Varga 
Imre, Ádám és Varga nagy-

szülők és elh. hozzátartozók; 
valamint: Egy elhunytért; 16 ó.:  
Illés Dániel és Dósa Dorottya 
ünnepélyes esküvője a plébá-
niatemplomban.
18-án, vasárnap, évközi 
25. Vasárnap, Telepen 7 ó.: 
Népért; Plébániatemplomban 
8.30 ó.: a †Gyuráki és a Ma-
gyar nagyszülőkért; 10 ó.: a 
Pásztor család elh. tagjaiért.
19-én, hétfőn 8 órakor: Egy 
édesanyáért.

miserend

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagymamámtól 

és dédmamánktól

IKOTIN Borbála 
(1936–2022)

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!

Szerető unokád, Attila, 
unokamenyed, Tamara, 

dédunokáid, Samanta 
és Sintia

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak 
és mindazoknak, akik drága 
halottunkat 

IKOTIN Borbála 
(1936–2022)

elkísérték utolsó útjára, ko-
szorú- és virágadományaikkal 
fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek. Köszönet minden szál 
virágért és minden kézfogás-
ért, vigasztaló szóért. Köszö-
nettel tartozunk Dávid atyá-
nak a megható búcsúztatóért 
és kántor úrnak a gyönyörű 
énekekért. Valamint köszö-
nettel tartozunk a Kókai te-
metkezési vállalatnak. 
Ő már ott van, ahol 
nincs fájdalom, sírjára 
szálljon örök nyugalom. 

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól 

és dédnagymamánktól 

özv. IKOTIN Borbálától 
(1936–2022)

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

Csak egy vallomást mondok: 
Nagyon szeretünk! 
Itt élsz a szívünkben, 
sohasem feledünk.

Gyászoló unokád, Vali, 
unokavejed, Csaba 
és két dédunokád: 
Angelika és Kinga 

párjával, Leventével

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk tőled

IKOTIN Borbála 
(1936–2022)

Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 
de jóságod és szereteted örökké szívünkben él.

Emléked őrzi unokád, Csaba, unokamenyed, Anikó 
és dédunokáid, Ricsárd és Alex

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől, 

édesanyámtól

VARGA (MAJOR) Rozáliától 
(1942–2022)

Elmentél, s veled együtt 
eltűnt a remény, de lelkünk 
egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, 
te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad 
oly végtelenül nagy.

Szerető férje, István 
és fia, Pisti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mánktól

VARGA (MAJOR) Rozáliától 
(1942–2022)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a 
virágillat, de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Szerető fia, Sándor, 
menye, Elvira, unokái: 

Laura és Norbert
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak, volt osztálytársaknak, 
ismerősöknek, akik drága 
halottunk

Dr. NAGY Zoltán 
(1973–2022)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, részvétnyilvánítá-
sukkal fejezték ki együttér-
zésüket.

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

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Férjemtől

MOSÓ Péter 
(1934–2022)

Eltávoztál oda, ahol a 
néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés, 
csak örök nyugalom.

Feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

özv. IKOTIN Borbálától 
(1936–2022)

Pihenj csendesen 
a csillagok közt, hol nincs 
már több fájdalom, 
de szívünkben itt leszel, 
míg élünk e világon.

Gyászoló 
unokád, Zoltán és 

unokamenyed, Mónika

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett feleségem, 
édesanyánk, anyósom és 
nagymamán

VARGA (MAJOR) Rozália 
(1942–2022)

temetésén megjelentek és 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Külön mondunk köszöne-
tet a lelkiatyának és a kán-
tor úrnak a szertartásért, va-
lamint a Kókai temetkezési 
vállalatnak.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

ZARNÓCZKINÉ LICHT Teréz 
(1939–2009)

ZARNÓCZKI József 
(1937–2022)

Tizenhárom éve, illetve hat hónapja, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

A gyertya most értük égjen, 
kik fent laknak már a magas égben, 
vigyáznak ránk odafentről, 
s a lelkünkhöz szólnak a végtelenből.
Nyugodjanak békében!

A gyászoló család

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. IKOTIN 
DARáZS Borbála 
(1936–2022. 9. 7.)

VARGA Rozália 
(1942–2022. 9. 8.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

BAKOS Ferenc 
(1951–2022. 9. 9.)

MOSÓ Péter 
(1934–2022. 9. 8.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Apánktól

MOSÓ Péter 
(1934–2022)

Az igazi könnycsepp 
nem az, ami a szemünkből 
hullik és végig csorog 
az arcunkon, hanem az 
ami a szívünkből hullik és 
végigcsorog a lelkünkön.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzik lányaid 
családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól és anyósomtól

özv. IKOTINNÉ DARáZS Borbála 
(1936–2022)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk felnézünk az égre. 
A csillagok közt utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Gyászoló fiad, Zoltán és menyed, Valéria

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól, anyósomtól

IKOTIN Borbála 
(1936–2022)

A sírodnál köszöntelek, drága jó anyám. 
Köszönöm az éveket, fájón szépeket. Minden féltő szavad, 
minden mosolyod nekem adtál, minden, amit lehetett.
Száz emlék súlya nyomja sajgó szívem, mit Tőled kaptam, 
meg sem köszönhetem. Itt hagyom a könnyeim harmatként  
a síron, öleljen a holdsugár, a nap fényével simítson.
Szerettünk nagyon, amíg éltél, 
legyen áldott a föld, hova megpihenni tértél!

Lányod Rózsi és vejed Imre
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LABDARÚGáS
I. Újvidéki liga

JEDINSTVO 
(Boldogasszonyfalva)–TSK 

2:2 (2:1)
A bajnokság elején el-

ért három győzelem után 
Boldogasszonyfalván (Gospođin- 
ci) veszített idén először ponto-
kat a TSK. A hazaiak első talála-
ta után Stjepanović kiegyenlített, 
majd a második félidő elején, 
amikor a Jedinstvo 2:1-re veze-
tett, Pupovac állította be a vég-
eredményt. 

TsK: Vojvodić, Marković, 
Bjelanović, Knežević, Radičić, 
Nikolić, Tatić, Paska, Đurđević, 
Pupovac, Stjepanović.

TSK–CEMENT (Belcsény) 
1:1 (0:1)

Nemcsak a hét derekán, ha-
nem a vasárnapi mérkőzésen is 
döntetlent játszottak a temeriniek. 
A hazaiak sokáig hátrányban vol-
tak, de a 75. percben Pupovac be-
talált a belcsényiek hálójába, így 
a TSK otthon tartotta az egyik baj-
noki pontot.

Az ötödik forduló után a 
Jugović az egyetlen csapat, amely-
nek 15 pontja van. A Fruškogorski 

partizan és a Bačka 12-12, a ne-
gyedik TSK 11, a Fruškogorac és 
a Cement 10-10 pontot gyűjtött 
eddig. A temeriniek a hétvégén a 
stepanovićevói Omladinaccal ját-
szanak idegenben.

TsK: Vojvodić, Marković, 
Lahos, Radičić, Tatić, Paska, 
Pavlov, Pupovac, Đurđević, 
Bjelanović, Kovačević.

ŽSK (Zsablya)–SIRIG 1:1

SIRIG–BAČKA (Begecs) 1:1
A szőregi csapat továbbra is 

nyeretlen az I. Újvidéki ligában, a 
mérlege három döntetlen és ket-
tő vereség.

Vajdasági liga – déli csoport

DUNAV (Stari Banovci)–
SLOGA 1:0

A temerini együttes az idei 
első döntetlenjét érte el, és hét 
ponttal a középmezőnyben fog-
lal helyet. Szombaton 16 órai 
kezdettel községi rangadót vív a 
Sloga és a Mladost.

MLADOST–VETERNIK 0:2
A hazaiak több gólhelyze-

tet kihagytak a találkozó elején, 
ami megbosszulta magát, mivel 
a veternikiek az első, majd a má-
sodik félidőben is szereztek egy-
egy találatot, és elvitték a bajno-
ki pontokat Temerinből.

a hét végén pető lászló 
emlékverseny

Immár tizedik alkalommal szervezik meg a hétvégén az asztalite-
niszezők részére a Pető László emlékversenyt, amely két napos lesz: 
szombaton a Szuperligára készülő vajdasági felnőtt csapatok játszanak 
barátságos mérkőzéseket, vasárnap pedig a fiatalok részére tartanak 
versenyt a sportcsarnokban. Ezzel emlékeznek a klub egykori elnökére, 
edzőjére, illetve lapunk korábbi újságírójára.

– Minden évben megszervezzük Pető László emlékére ezt a nemzet-
közi korosztályos tornát. A nyári szüneten túl vagyunk, az új idény elején 
járunk, és ilyenkor a gyerekek már kívánják a versenyeket. Reményeink 
szerint 150-200 fiatal eljön Temerinbe, és különböző korosztályokban 
összemérik tudásukat. A korosztályos versenyt vasárnap bonyolítjuk le, 
előtte egy nappal pedig a felnőtt csapatok játszanak barátságos mecs-
cseket. Persze a mi játékosaink is asztalhoz állnak, akik augusztus eleje 
óta nagy erőbedobással készülnek az új idényre. Összesen hat vajdasági 
csapat játszik szombaton.

• a Temerint most már nevezhetjük a szuperliga mezőnye 
stabil tagjának. az előző idényben elért hatodik hely után mi 
lesz a cél?

– Ugyanaz, mint az előző években, tehát hogy kiharcoljuk a 
bentmaradást. A ligának 12 tagja van, mi pedig az előzetes elvárások 
szerint valahol a hetedik és a tizedik hely között lehetünk. A sportban 
persze nem lehet mindent előre tudni, az is lehet, hogy felülmúljuk az 
elvárásokat, de az is megtörténhet, hogy kiesünk. Kiemelném, hogy 
temerini asztaliteniszezőkkel vágunk neki a küzdelmeknek. Évek óta 
Temerinben játszik Pető Zoltán, rajta kívül pedig két helyi fiatal lesz még 
a csapat tagja. Lehetőséget kap az ifjúsági országos bajnok Orosz András, 
illetve Pero Tepić is, aki szintén temerini nevelésű. Ő az elmúlt négy évet 
Nagybecskereken és Újvidéken töltötte, de úgy döntött, hogy visszaigazol 
nevelőklubjába. Mi leszünk az egyedüli csapat a Szuperligában, amely 
helyi játékosokkal veszi fel a küzdelmet.

• az elmúlt években egyre több külföldi asztaliteniszező 
játszik a szerb bajnokságban. magyarországról, portugáliából, 
spanyolországból, sőt még az arab országokból is érkeztek 
idegenlégiósok. jót tesz ez az itteni asztalitenisznek?

– A szerb bajnokság Európában az erősebbek között van. Ezek a 
külföldi játékosok sok pénzbe kerülnek, és ezért nem tartom jó ötlet-
nek, hogy a szerb szövetség engedélyezte, hogy csapatonként két külföldi 
asztalhoz állhat. Mindenesetre ezt el kell fogadnunk, nem tehetünk ellene 
semmit. Mi a saját nevelésű pingpongozók tollával szeretnénk dicsekedni, 
de majd meglátjuk, hogy milyen eredményeket érünk el velük – mondta 
pető imre, a temerini egyesület vezetője.

Az asztaliteniszklub felhívja minden fiatal figyelmét, hogy be lehet 
iratkozni a pingpong iskolába. Jelentkezni a sportcsarnok asztalitenisz 
termében lehet az esti órákban.

T. n. T.

egy csoportja minden hazai mérközésen buzgón követi az 
eseményeket, hangos drukkolással segítik kedvenc csapatu-
kat. Ha esik, ha fúj, kitartanak. Szokásos helyükre más nem 
ülhet.

MEDVECKI S

A hűséges 
TSK-szurkolók

A Temerini Újság megjelenéséhez 
pályázaton nyert eszközökkel 

hozzájárul a Temerini Önkormányzat
A támogatott médiaprojektben megfogalmazott 
nézetek nem feltétlenül fejezik ki 
a társfinanszírozó szerv nézeteit.

T. n. T.


