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A temerini önkormányzati hatóság értesíti mind-
azokat a Temerin területén élő vagy onnan máshová 
távozott, választójoggal rendelkező nemzeti kisebb-
séghez tartozó egyéneket, hogy a nemzeti tanácsi 
választások különnévjegyzéke megtekinthető a köz-
ségháza épületében minden munkanapon reggel 8 
és délután 15 óra között, az önkormányzat általános 
igazgatási, szociális és közszolgálati osztályán. 

Az esetleges módosításokra vonatkozó ké-
relmek ugyanitt adhatóak át október 28-ával 
bezárólag. A választói különnévjegyzék elekt-
ronikus úton is elérhető az Államigazgatási és 
Helyi Önkormányzati Minisztérium honlapján, 
a www.mduls.gov.rs oldalon. 

TRIANON 100 köNyVbemuTATó
Október 1-jén, szombaton 18  órai kezdettel  a Tri-

anon 100 konferenciák kétkötetes kiadványát mutatjuk 
be a temerini tájházban.  A Kárpát-medencei Autonómia 
Tanács 2018. november 14-e és 2019. november 17-e 
között hét konferenciát rendezett történészek és más értel-
miségiek részvételével Pécsett, Temerinben, Kolozsvárott, 
Temesváron, Budapesten, Szegeden, majd  ismét Buda-
pesten. A kiadványt, mely a helyszínen megvásárolható,  
Bedő Árpád, az Autonómia Tanács titkára és Pusztai Lajos 
publicista mutatja be.

Választói névjegyzék
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Negyvenkét számlálóbiztos írja össze a lakosságot
Kezdődik a népszámlálás

Októberben népszámlálást tartanak Szerbiában. Temerinben 42 szám-
lálóbiztos írja össze a lakosságot és a háztartásokat, akik 69 kérdést 
tesznek fel az állampolgároknak. Petri Laurát, Temerin község népszám-
lálási bizottságának tagját kértük meg arra, hogy ossza meg olvasóinkkal 
a népszámlálásra vonatkozó tudnivalókat.

– Negyvenkét számlálóbiztos látja el 
a feladatot a községben, közülük öten 
magyarok. Mindannyian részt vettek 
azon a képzésen, amelyen elsajátítot-

ták a szükséges tudnivalókat. Főként 
egyetemisták, fiatalok, de munkanélkü-
liek és nyugdíjasok is vannak a számlá-
lóbiztosok között. 

Törekedtünk, hogy azokba az ut-
cákban, amelyekben zömmel magyar 
ajkú lakosok élnek, magyar összeíró-
kat küldjünk.

Ha bárkinek nehézséget 
okozna a szerb nyelven való vá-
laszolás, természetesen kérheti, 
hogy magyarul beszélő számlá-
lóbiztost küldjünk hozzá, illet-
ve magyar nyelvű kérdőívet is 
kérhet. 

A számlálóbiztos fényképpel 
ellátott, hitelesített jelvénnyel 
rendelkezik, amellyel igazolni 
tudja kilétét. Laptopokkal jár-
ják majd a háztartásokat, ugyanis 

Szerbiában most először végzik elekt-
ronikusan az adatbevitelt az összeírás 
során. 

Színlelt baleset a központban
Közlekedésbiztonsági napot tartottak községünkben

A körültekintő, óvatos és biztonságos 
közlekedésre hívták fel a figyelmet múlt 
csütörtökön Temerin központjában. A 
Petőfi Sándor utcában a művelődési köz-
pont előtti területen közlekedési balesetet 
imitáltak. A színlelt ütközéstől megrongá-
lódott autókhoz kiérkezett a rendőrség, a 

mentőszolgálat és a tűzoltóság is. A pol-
gárok megtekinthették, miként mentik ki 
a sebesülteket a roncsokból. Az élethű 
bemutató sikeresnek bizonyult, hiszen 
olyanok is akadtak a járókelők között, 
akik első pillanatra azt gondolták, hogy 
valódi baleset történt. A közlekedésbiz-

tonsági nap alkalmából egy szimulátort is kipróbálhat-
tak az érdeklődők. Ezzel a biztonsági övek használa-
tára hívták fel a figyelmet. Frontális ütközés esetén a 
rendeltetésszerűen használt övek életet menthetnek. A 
fiatalabbak számára tematikus előadásokat tartottak a 
színházteremben. Az eseményre az önkormányzat köz-
lekedésbiztonsági tanácsa és a Közlekedésbiztonság 
Ügynökség jóvoltából került sor. 

T. D.

A népszámlálás plakátja

(-a)

Folytatása a 2. oldalon
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Szeptember 20-tól lehet jelentkezni a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ál-
tal meghirdetett Szülőföldön magyarul program 
új felhívására, amelynek célja a magyar nyelvű 
oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás 
ösztönzése a szomszédos országokban.

A program keretében – az előző évekhez 
hasonlóan – nevelési, oktatási, valamint tan-
könyv- és taneszköz támogatásra, illetve hall-
gatói támogatásra pályázhatnak azok a külhoni 
gyerekek és fiatalok, akik tanulmányaikat szü-
lőföldjükön magyar nyelven végzik.

A támogatásra a felhívásban szereplő kri-
tériumoknak megfelelő, a szomszédos orszá-
gokban élő, tanulmányaikat magyar nyelven 
végző óvodások és bölcsődések, valamint álta-

lános- és középiskolások jogosultak, emellett 
2021-től a felsőoktatásban tanulók számára 
elérhető hallgatói támogatás összegét is 22 400 
Ft-ra emeltük.

A támogatás tanévenként egy alkalommal 
igényelhető. Fejenkénti keretösszege 22 400 Ft. 
A program teljes keretösszege 4,5 milliárd Ft.

A program keretében a tavalyi tanévben 
több mint 220 ezer külhoni magyar gyerek és 
fiatal részesült támogatásban a bölcsődétől az 
egyetemig.

A Szülőföldön magyarul programot a Nem-
zetpolitikáért Felelős Államtitkárság és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. külhoni szakmai 
partnerein keresztül bonyolítja le: így Erdély 
esetében a Románai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, Felvidék esetében a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége, Vajdaság 
esetében a Concordia Minoritatis Hungaricae 
– Kisebbségi Magyar Egység, Kárpátalja eseté-
ben a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány, Hor-
vátország esetében a Horvátországi Magyar 
Pedagógusok Fóruma, Muravidék esetében 
pedig a Magyar Nemzetiségi Művelődési In-

tézet Lendva a lebonyo-
lító partner.

A program aktuális 
felhívására szeptember 
20. és október 20. kö-
zött lehet kérelmeket 
benyújtani. Az egyes 
régiókra vonatkozó 
felhívások elérhetőek 
a www.bgazrt.hu ol-
dalon.

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!

Kezdődik a népszámlálás
Folytatás az 1. oldalról

A felvett adatokat azonnal továbbítják a sta-
tisztikai hivatalnak, így az adatfeldolgozás sokkal 
gyorsabb lesz, mint a korábbi népszámlálások 
alkalmával.

Gábrity Molnár Irén szociológus koráb-
ban rámutatott, hogy a magyarság száma 
Szerbiában az 1961-es népszámláláskor volt 
a legmagasabb, amikor majdnem 450 ezer 
magyar élt Vajdaságban, azután viszont nagy-
mértékű elvándorlás kezdődött, és a megfi-
gyelések szerint most már évente körülbelül 
öt-hatezerrel csökken a magyar lakosság 
száma az országban.

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás ada-
tai szerint Szerbiának 7 186 862 lakosa volt, 
ebből 253 899-en vallották magukat magyar-
nak. Becslések szerint az ország lakossága 
akár 700 ezerrel is csökkenhetett az utóbbi 
több mint egy évtizedben, míg a magyarok 
száma valószínűleg már nem éri el a két-
százezret.

A családügyi és demográfiai minisztéri-
um adatai szerint Szerbia „rendkívül súlyos 
demográfiai helyzettel” néz szembe, tavaly 
például több mint 74 ezerrel csökkent az 
ország lakossága.

Hallgassuk meg a szerbiai katolikus püspökök 
közös levelét a népszámlálással kapcsolat-
ban. Ne feledjük Jézus szavait: „Azokat, akik 
megvallanak engem az emberek előtt, én 
is megvallom majd mennyei Atyám előtt. 
De aki megtagad az emberek előtt, azt én 
is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 
10,32-33) Ha a népszámláláskor megvalljuk, 
hogy katolikusok vagyunk, akkor Jézust vall-
juk meg az emberek előtt. Ez fontos. Valljuk 
meg hitünket (katolikus) és valljuk meg 
magyarságunkat is. Ezen statisztikai adatok 
alapján dől el, hogy 10 éven keresztül hogyan 
fog az állam kezelni bennünket.

(Plébánia)

A szerb kormány a napokban jóváhagyta az 
áramfogyasztás csökkentése után járó lakossági 
kedvezményeket. A határozat októbertől jövő év 
márciusáig lesz érvényben. Ennek értelmében 
azok a háztartások, amelyek az előző év ugyanazon 
hónapjához képest 5-20 százalékkal kevesebbet 
áramot fogyasztanak 15 százalékos, akik 20-30 
százalékkal, azok 20 százalékos kedvezményben 
részesülnek, míg azok, akik 30 százalékot vagy an-
nál többet spórolnak, 30 százalékos engedményt 
kapnak. Az állam ezzel az intézkedéssel a mér-
sékelt energiahasználatra ösztönzi a polgárokat 
az energiakrízis közepette, ám egyúttal csökkenti 
a Szerbiai Villanygazdaság (EPS) kiadásait is. A 
bányászati   és energiaügyi minisztérium áram-
takarékossági utasításai, amit múlt héten tettek 
közzé nem kötelezőek, de arra kell ösztönözniük 
a közszférát, hogy készítsen saját megtakarítási 
terveket – jelentette ki Zoran Lakićević, a tárca 
titkára. Hozzátette, a szokások megváltoztatásával 
sokat lehet spórolni, és ez senki kényelmét, biz-
tonságát nem veszélyezteti. A háztartásokról szólva 
kijelentette, az ajánlások leginkább a háztartási 
készülékek észszerűbb használatára vonatkoz-
nak. „Mindenki, aki visszavesz a fogyasztásból, 
lényegesen sokat takaríthat meg” – emlékeztetett 
Lakićević. (021. rs, Tanjug)

kedvezmény a 
takarékoskodóknak

Szülőföldön magyarul

Az összeírók október során bármely napon, a 
hétvégeket is beleértve, reggel nyolc és este nyolc 
óra között keresik fel a háztartásokat. 

A polgárok kötelesek beengedni a biztosokat. 
Ha egy adott háztartásban a látogatás alkalmával 
senki nem tartózkodik otthon, újból fel fogják ke-
resni az adott címet. 

Az ugyanazon háztartásban élők megoszt-
hatják egymás adatait a számlálóbiztossal. A 
15 évnél fiatalabb gyermekek adatait a szülők 
adják meg. 

A kérdőíven szereplő kérdesek közül há-
romra nem kötelező a válaszadás. Ezek az 
etnikai és a vallási hovatartozásra, valamint az 
anyanyelvre vonatkozó kérdések. Ám ajánla-
tos ezekre is válaszolni, kiváltképpen a nem-
zeti kisebbségek esetében. Becslések szerint 
ugyanis jelentős népességcsökkenéssel kell 
számolni a magyar lakosság körében is, ezért 
is lenne fontos, hogy mindazok, akik itt ma-
radtak, nyílt és egyenes választ adjanak az 
említett kérdésekre. Szeretném elmondani 
azt is, hogy a kérdőív kitöltése nagyjából 30 
percig tart.

Az állampolgár törvénybe foglalt kötelessé-
ge a népszámláláson való részvétel. Azok, akik 
ezt megtagadják, 20-50 ezer dináros bírságra 
számíthatnak – mondta el a községi népszám-
lálási bizottság tagja.

T. D.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Ádám Jennifer es Kasza Ákos

keresztelés a hétvégén

Vasárnap Horváth Lili (Horváth Tibor és Szilvia lánya) a ke-
resztség szentségében részesült
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Anyakönyvi hírek
2022 augusztusa

Ikrei születtek, két kisfiú: Suzić Jelenának és Stevonak.
Fia született: Dokić Bojanának, Grgić Saranak és Nenádnak, Panić 

Verának és Sašanak, Stojković Vesnának, Tomić Đurđinának és Igornak, 
Uzurov Natašának, Ćuk Mirjanának és Milenkonak, Pećanac Milicának és 
Srdić Vukašinnak, Petrić Milicának.

Lánya született: Barna Szabó Anikónak és Barna Lászlónak, Kljajić 
Svetlanának és Aleksandarnak, Simeunović Tamarának és Mirkonak, Čordašić 
Jelenának és Zorannak, Raković Goricának és Milannak. 

Házasságot kötött: Kartyi Ferenc Roland és Major Jennifer, Pásztor 
Filip és Csernyák Renáta, Rajačić Aleksandar és Stojanov Anđelka, Lješić 
Miro és Kovačević Bojana, Petrić Nenad és Đukić Dragana, Arsić Velibor és 
Milosavljević Marija, Tóth Attila és Balogh Hargita, Bakos Kornél és Arizanov 
Georgina, Stanojević Savo és Šubara Dragana, Bálind Tibor és Kothai Anett, 
Tordinac Slobodan és Szilvási Tímea, Lekić Aleksandar és Prolić Dajana, 
Ozsvár Róbert és László Judit.

elhunyt: Davidović Radomir (1937), Anušić Rade (1937), Vojvodić 
Milan (1955), Vojvodić Slobodan (1965), Oláh (Surján) Franciska (1927), 
Orosz Róbert (1965), Andrek (Madarász) Margit (1947), Varga (Zsúnyi) 
Franciska (1934), Unčanin Zdravko (1950), Miščević Mirko (1933), Tóth 
Tibor (1954).

miserend
30-án, pénteken, 8 ó.: Egy 
szándékra; 18 ó.:  horvát nyel-
vű szentmise.
1-én, szombaton, 8 ó.: A hét fo-
lyamán elhunytakért; valamint: 
†Csupor Mihály (†1842.10.1. 
Kalocsa); valamint: †Sára Szil-
via; valamint: Egy elhunytért.
2-án, vasárnap, Évközi 27. 
Vasárnap, Telepen 7 órakor: 
Egy szándékra; Plébániatemp-
lomban 8.30 ó.: †Németh és 
Tényi nagyszülőkért; 10 ó.: 
Népért.
3-án, hétfőn 8 ó: Szabad a 
szándék.
4-én, kedden 8 ó: Szabad a 
szándék.
5-én, szerdán 8 ó.: Szabad a 
szándék.
6-án, csütörtökön, 18 ó.: †Ft. 
Novák Antal (†1876.10.6.), a 
szentmise után egy órás 
szentségimádás.

egyházközségi 
hírek

Szülői értekezletek a plébá-
niatemplom hittantermében.
III. osztályosok szülei: okt. 
5, szerda 19 óra (szülők hoz-
zák a tavalyi évi misekartont).
Októberi ájtatosságot imád-
kozunk szombattól minden 
szentmise előtt 45 perccel. A 
csütörtök esti ájtatosságokat 
hittanosaink vezetik. Jövő csü-
törtökön a nyolcadikosokat vár-
juk szeretettel.
Gyónási lehetőség minden 
szentmise előtt fél órával, ki-
véve a vasárnapot. Októbertől 
az esti szentmisék 18 órától 
lesznek. 
Férfiak zarándoklata Doroszlóra 
október 9-én. Amennyiben lesz 
elegendő jelentkező, akkor kis-
buszt is indítunk erre a zarán-
doklatra.

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó 500 darab piros 272-es tí-
pusú cserép. Telefonszám: 063/19-
16-164.
• Eltartanék idősebb magános sze-
mélyt nyugdíjáért, ingatlanjáért. Tele-
fonszám: 063/556-047.
• Jobbos tüzelős sparheltot vennék. 
Telefon: 063/74-96-295.
• Minőségi vilmoskörte és sárgabarack 
(2019-es) pálinka eladó. Telefonszám: 
063/61-00-99.
• Jó állapotban levő betonkeverő el-
adó. Telefon: 244-249.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefonszám: 
063/198-08-52.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 

kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábele-
ket, antikvitásokat, régi pénzt, képre-
gényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót 
vennék bármilyen állapotban, csak 
papírokkal. Telefon: 062/583-261 
(Gábor).
• Malacok és kaktuszok eladók. Tele-
fonszám: 3-857-902. 
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
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A Kókai Imre Általános Iskolában rendszeresen szerveznek papír-
gyűjtést. A diákok mellett a polgárok körében is igen népszerűek ezek 
az akciók. Múlt csütörtökön a takarítás világnapja alkalmából szer-
veztek papírgyűjtési akciót, melyről Zelenka Angéla biológiatanárnő 
számolt be.

 – Szeptember harmadik hétvégéjét nyilvánították a takarítás vi-
lágnapjává, így az idei őszi papírgyűjtési akciónkat ehhez a naphoz 
igazítottuk. Az iskolában egész évben szelektíven gyűjtjük a hulla-

dékpapírt, amit ilyenkor szállítanak el. Ezek a napok népszerűek a 
gyerekek körében, a diákok és a felnőttek közül is sokan gyűjtöttek 
és töltötték a konténert, amiben 980 kg papír gyűlt össze. A felvásár-
ló kilónként 4 dinárt fizet érte. A bevételből az ősz folyamán Lukács 
Attila Bánáti Nagyhomok című díjnyertes filmjének a vetítését sze-
retnénk megszervezni az iskola diákjai számára. Nemcsak papírt, 
hanem más hulladékokat is szelektíven gyűjtünk az intézményben. 
Az említett napon szállították el az összegyűjtött műanyag kupa-
kokat is az iskolából. A Kupakkal a mosolyért elnevezésű környe-
zetvédő- és humanitárius akcióhoz csatlakozva, a fogyatékkal élő 
gyermekeket segítjük. 

T. D.

Csaknem egy tonna papír
Hulladékpapírt gyűjtöttek a diákok

A hétvégén tartották meg a 31. Tini és Ifjúsá-
gi Énekes Vetélkedő válogatóját. A versenyzőket 
péntek délután és szombat délelőtt hallgatta meg 
a zsűri. Sokan visszatérő versenyzői a Tininek. 
Szép számban akadtak azonban olyanok is, akik 
most először neveztek be a megmérettetésre. A 
fiatal énekesek hamar felszabadultak a színpa-
don, és a szakbizottság ezúttal is igényes bemu-
tatkozásokat értékelhetett. A fiatal tehetségek 
három zeneszámmal készültek a válogatóra. 
Miután előadták a produkciókat, a zsűri véle-

ményezte a fellépők bemutatkozását, és kiválasz-
tották azt a zeneszámot, amellyel az énekesek a 
döntőben szerepelnek majd.

Szerda Árpád zsűritag lapunknak elmond-
ta, hogy a szakbizottság számos tényező figye-
lembevételével értékelt.

– Figyeltünk a szöveg helyes kiejtésére, 
továbbá arra, hogy mennyire autentikus és 
meggyőző az előadás. Nem mellékes az sem, 
hogy mennyire tisztán énekeltek az énekesek. 
Ezek a fő szempontok, melyek alapján értékel-
tük a produkciókat. Nagy öröm számunkra, 
hogy mindig vannak visszatérő énekesek a 
versenyzők között, akiknél jelentős fejlődést 
tapasztalunk. Az új énekesek bemutatkozását 
pedig mindig izgatottan várjuk, és a meglepe-

tés sosem marad el. Jó tudni és megtapasztalni 
azt, hogy a Tini fesztivált már hosszú évek óta 
folyamatos érdeklődés övezi a fiatalok köré-
ben. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy az ese-
ménynek ma is van létjogosultsága – hang-
súlyozta a szakmai bizottság tagja. Idén több 
mint húsz fiatal tehetséget hallgatott meg a 
bizottság. A szervezők elégedettek a beneve-
zett énekesek számával, ugyanis ezúttal külö-
nösen nagy figyelmet fordítottak a versenyzők 
toborzására.

Hugyik Anetta 
első alkalommal vett 
részt a szervezésben. 

– A korábbi évek 
versenyzői közül is 
voltak jelentkezők. 
Igyekeztem megszó-
lítani azokat a fiata-
lokat, akik régebben 
már versenyeztek a Ti-
nin, de egy ideje már 
nem hallottunk róluk. 
Olyanokat is megpró-
báltam meggyőzni, 
akikről láttam, illetve 
hallottam, hogy szere-
tik az éneklést, de még 
nem szedték össze a 

bátorságot a jelentkezésre. A zeneiskolákkal is 
felvettem a kapcsolatot a fesztivál népszerűsítése 
érdekében. Örülök annak, hogy sikerrel jártam, 
mert végül is szép számban akadtak jelentkezők. 
Remélem, hogy a jövőben még nagyobb nép-
szerűségnek örvend majd a fesztivál a fiatalok 
körében. Arra is törekedtem, hogy minél több 
fiatalhoz eljusson a Tini fesztivál híre a közösségi 
oldalak révén is. Különböző kisinterjúkat osztot-
tunk meg a korábbi versenyzőkkel a közösségi 
felületeken, de nagyon sokat segített a népsze-
rűsítésben az is, hogy Zsúnyi Mónika minden 
tekintetben a segítségemre volt. Ő vállalta el a 
plakátok tervezését is – mondta el Hugyik Anetta 
a fesztivál válogatóján. 

Mintegy húsz újonnan épült tömbház, 
illetve építőhely található Temerin szű-
kebb központjában. Ezeknek több mint a 
fele alig néhány év leforgása alatt épült 
fel. A település első körzetében az elmúlt 
hetekben három régi házat lebontottak, 
erről legutóbbi számunkban írtunk, és 
hozzákezdtek további tömbházak építé-
séhez is. Két részből álló riportunkkal 
ezt a változást igyekeztünk dokumentál-
ni fényképek segítségével.

 ...de valójában a kisközből nézve kapunk 
valós képet a méreteiről (lásd a nyilat).

A Petar Kočić Általános Iskolával szem-
ben húzták fel ezt a tömbházat. Szintén 
hosszant benyúló szárnya van.

meghallgatták az énekeseket
A Szirmai idén is megszervezi a Tini fesztivált

A zsűri tagjai meghallgatták a jelentkezőket

T. D.

További

A Népfront és a Zmaj utca kereszteződé-
sénél (a kereszt közelében) épült fel ez a 
tömbház. Kicsinek tűnik...
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A Kókai Imre Általános Iskolával szemben levő épület

Néhai Pető Mihály vendéglője mellett épült fel a fotón látható tömbház, 
a fáktól balra a hátsó épületszárny látható

A Moša Pijade utcának az a pontja, ahol dr. Hajdu Ferenc csa-
ládi háza állt, és amelyet alig néhány hónappal ezelőtt bontot-
tak le. Az épület csaknem kész, a vakolás és a szerelés követ-
kezik, alatta mélygarázst alakítottak ki.

Az Újvidéki utcáról, Újvidék irányából jobbra kanyarodva tárul 
elébünk a fenti kép. A felvétel jobb sarkában néhai Mészáros 
Károly tanár családi házának egy részlete látható.

Tömbház a Kossuth Lajos utca egészségház felé eső részében

A Döme-ház helyére került ez a valójában két tömbépület. Egyik 
szárnya a Kossuth Lajos utcába, a másik a Tanító utcába nyúlik be.

Épülő pincegarázs a Kossuth Lajos utcában, a kedves olvasóra 
bízzuk, hogy kitalálja, pontosan hol

A Petőfi Sándor utca kastélyhoz közel eső része 
az, ahol a felvétel készült

tömbházak épülnek (2.)
Va

rg
a 

Zo
ltá

n 
fe

lv
ét

el
e



TEMERINI ÚJSÁG 2022. szeptember 29.6

Malac 350-400 din/kg
Bárány 120-150 euró/db
Ló 1-2 euró/kg
Kecske 6000-8000 din/db
Gida 4000-5000 din/db
Borjú  400-500 euró/db
Liba 2000-3000 din/db
Kacsa 1500-2000 din/db
Nyúl 500-1000 din/db
Papagáj                 500 dind/db
Szerszámnyél 500-1000 din/db
Fűkaszáló 100-200 euró/db
Kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Használt kerákpár 150-250 euró/db
Iróasztalszék 2500-4000 din/db
Ciroksöprű 300-400 din/db
Korósöprű  350-400 din/db
Bogrács 1500-3000 din/db
Sütőtárcsa 2000-2500 din/db
Dió- és mákdaráló 1200 din/db
Tornacipő 2000-3000 din/db
Házi szappan  100 din/db

Kéménytisztító kefe   350 din/m
Sült kolbász 400 din/db
Malacpecsenye 1800 din/kg 
Báránypecsenye 2300 din/kg
Cigánypecsenye    450 din/db
Kürtőskalács 200-250 din/db

Tojás 14-22 din/db 
Zöldség 200-220 din/kg
Sárgarépa 70-80 din/csomó
Vöröshagyma 50-70 din/kg
Fokhagyma 400-500 din/kg
Uborka 80-150 din/kg
Szárazbab 350-400 din/kg
Burgonya 60-80 din/kg
Káposzta 60-70 din/kg
Zöldbab 350  din/kg
Paradicsom 120-150 din/kg
Erős paprika 10 din/db
Tök 50-60 din/kg
Saláta 30-40 din/db
Cékla 50-100 din/kg
Spenót 200 din/kg

VÁSÁR, 2022. IX. 25.

PIAC, 2022. IX. 25.

Vásári séta
Vasárnap nem esett, így kelle-

mes őszi időben sétálhattunk a vá-
sártéren. Vásárról vásárra csökken 
a felhozatal, elmaradnak a szoká-
sos árusok, de még a használt cik-
kek árusítására fenntartott helyen 
is megfeleződött az eladók száma. 
Feltűnő volt a foghíjas eladási terü-
let. Az árusok továbbra is panasz-
kodnak a gyér forgalomra.

Az állatvásáron mindössze egy 
viszonteladó árult malacot. A mint-

egy 18 kilós állatokért 7000 dinárt 
kért, de az összes megvásárlása 
esetén engedett volna. Vevője nem 
akadt. Kínáltak bárányt, kecskét, 
lovakat is. A fűszénának volt kelet-
je, akárcsak a tűzifának, ez utób-
binak 5000 dinár volt az ára köb-
méterenként. 

A lábasjószágoknál és a házi- 
kedvenceknél volt a legnagnagyobb 
forgalom. A Péterrévéről érkezett 
sárhegyi kiskutyákért 3000 dinárt 
kértek, ennyibe került a puli kis-
kutya is. 

Volt, aki a fűkaszálók 
ára után érdeklődött, má-
sok a használt kerékpáro-
kat nézegették. A seprűk 
ára 350 dinár volt, abban 
az esetben viszont, ha va-
laki 3 darabot vásárolt, 
mindössze 1000 dinárt 
kellett fizetnie.

 Mások már a téli gu-
mikat nézegették, de kínál-
tak hűtőfolyadékot is. Az 
őszi napok és a hűvősebb 
idő miatt többen nézeget-
ték a központi fűtéshez való 
kályhákat, a meleg holmit, 

a téli lábbelit, ismét mások kémény-
tisztító kefét vásároltak. 

Az árak folyamatosan változnak, 
és általában növekvő tendenciát mu-
tatnak – még a lacikonyhásoknál is. 
Minden megdrágult: a báránypecse-

nye kilója 2300, a malacpecsenyéé 
1800 dinár. A lepénybe helyezett 
cigánypecsenye 450, a sült kolbász 
400, a pljeszkavica pedig 350 dinár-
ba került. 

móRICZ Dénes
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–  Én magam sem gondoltam, hogy el 
tudnék készíteni egy ilyen munkát. Azt is 
mondhatnám, hogy véletlenül láttam neki a 
mozaikkészítésnek – mesé-
li Magdolna. –  Sok időt töl-
tünk a párommal a Tisza-par-
ton. A hétvégi házunk teraszát 
egy nagy betonfal csúfította, 
ezt szerettem volna valaho-
gyan szebbé, mutatósabbá, 
barátságosabbá varázsolni. 
Kezdetben festeni akartam 
rá valamit, aztán eszembe ju-
tottak azok a csempelapok, 
melyeket az évek hosszú so-
rán gyűjtögettem. Sajnáltam 
eldobni a felújítások alkalmá-
val fennmaradt lapokat, így egy szép gyűjte-
mény alakult ki az évek során. Ezekből tervez-
tem különböző virágmotívumokat kialakítani, 
amikkel  díszíteni szerettem volna az elkép-
zelt festményt. Amikor elszállítottuk ezeket 
a csempéket a Tisza-partra, és megnéztem, 
hogy milyen árnyalatokban pompáznak, ak-
kor jöttem rá, hogy talán érdemes lenne az 
egész falat csempemozaikkal díszíteni. Figye-
lembe kellett vennem, hogy az említett fal a 
szabad ég alatt van, ezért lényeges volt, hogy 
minőségi, fagyálló ragasztót használjak. Ezt 
követően megfelelő szerszámok után kellett 
néznem. Eleinte kalapáccsal törtem össze a 
csempéket. Az így kapott formákból raktam 
ki az első motívumokat. Időközben rájöttem 
arra is, hogy esetenként ajánlatos egy adott 
formára alakítani a csempedarabokat. Meg-
próbáltam harapófogó segítségével úgy eltörni 
a lapokat, hogy a szükséges formát kapjam 
eredményül. Mondanom sem kell, hogy sok 
esetben nem jártam sikerrel. Nem úgy törtek 
el a csempék, ahogyan én azt szerettem volna. 
Időigényes és fárasztó volt az alkotás első ré-
szének befejezése. Az a sok finom munka után, 
amiket eddig készítettem, szokatlan volt, hogy 
esetenként a kezem is belefájdult az alkotásba. 
Mindez mégsem tántorított el attól, hogy be-

fejezzem a mozaikot. Naphosszakat faragtam 
és ragasztottam a csempéket a falra. Sokszor 
késő estig is fentmaradtam, és már alig vár-

tam a reggelt, hogy folytassam 
a munkát. Élménydús volt szá-
momra ez az időszak.

• Ahogyan alakult a mo-
zaik, úgy gyarapította a ta-
pasztalatokat.

– Igen. Olyan is megtör-
tént, hogy elégedetlen voltam 
a munka egy részével. Ilyenkor 
leszedtem a már korábban fel-
ragasztott darabkákat, és újakat 
raktam a helyükre. Mindennek 
ellenére nagyon élveztem, hogy 
egyre szebb és terjedelmesebb 

az alkotás. Közben mind rutinosabban vettem 
kézbe a csempéket, de a kezem ekkor már 
nagyon fájt. A fiam beszerzett nekem egy esz-
közt, aminek a segítségével már a lapok vágá-
sa is könnyen ment. A fehér gémeket ábrázo-
ló munkát már ezzel a 
szerszámmal készítet-
tem el, és szerintem 
ez is lett a legszebb. A 
teljes mozaik elkészí-
tése három nyarat vett 
igénybe. Ez alatt az idő 
alatt nagyon sokat ta-
nultam. Annak ellené-
re, hogy már tudom, 
milyen időigényes és 
bonyodalmas egy mo-
zaikmunka elkészítése, 
már elterveztem, hogy 
milyen mozaikot fogok 
készíteni a jövőben. Ki-
szemeltem a megfelelő 
helyet is az új alkotás-
nak. Virágmotívumok-
kal szeretnék kidíszíteni egy oszlopot. 

• Mi adja meg a kezdeti elképzelést 
egy-egy munkához?

– Ami az elkészült munkát illeti, minden-
képpen valami olyat szerettem volna alkotni, 
ami beillik a környezetbe. Fontos volt számom-
ra, hogy az alkotás amennyire csak lehet, visz-
szaadja a természet varázsát úgy, hogy közben 
a mozaik ne vonja el a figyelmet a festői kör-
nyezetről. A madarakat nagyon szeretem, ezért 
azokat sem hagyhattam ki az alkotásomból. 

Figyelembe kellett vennem azt is, hogy milyen 
színű alapanyagokkal rendelkezem. Mindenre 
kellett gondolnom. Időközben a csempegyűjte-
ményem is gyérült. Ahogy ragasztottam a falra 
a darabkákat, úgy fogyatkoztak a színek. Újabb 
lapokat kellett keresnem. Ez is egy kihívás volt. 
A zöld, piros és sárga lapokkal volt a legtöbb 
gondom. Manapság már nem használnak ilyen 
színű csempéket, ezért nehéz volt beszerezni 
őket. Az egyik helyi csempeboltban is elpana-
szoltam, hogy milyen színű csempékre len-
ne szükségem, és, hogy mire szeretném őket 
felhasználni. Megmutattam a munkámat, ami 
nagyon tetszett az eladóknak. Épp akadt náluk 
néhány fölöslegessé vált zöld színű csempe, és 
szívesen segítettek.

• Kihívásként tekintett a mozaikra?
– Persze. Sok kreatív munkát készítettem 

már, de ez most nagyban eltér az eddigiektől, 
már csak a méretét tekintve is. Valahogy min-
dig úgy alakult, hogy olyan dolgokkal foglal-
kozzak, amit kevesen csinálnak. Így volt ez az 
üvegfestéssel, vagy a szalaghímzéssel is. Nagyon 
szeretem ezeket a munkákat is, de ezekből 
csak nagyon kevés van itthon. A legtöbbször 
rendelésre készülnek, vagy megveszik tőlem. 
A mozaikkal ez nem történhet meg. Mindig ott 
marad, és vissza vár a Tisza-partra. Sok örömö-
met lelem benne. Arra pedig nem is számítot-
tam, hogy ilyen népszerű lesz. Sokan eljöttek 
és megnézték az alkotást, de rengeteg dicsére-
tet kaptam a közösségi oldalakon is. Az egyik 
csoportban, hatezerötszáz lájkot és mintegy 

hatszáz hozzászólást kaptam a mozaikról fel-
tett fotóimra. Ez nagyon jó érzés. Felkérések is 
érkeztek, hogy készítsek másoknak rendelésre 
mozaikot, de ez nem egy olyan dolog, amit az 
ember más számára is el tudna készíteni. Annyi 
bizonyos, hogy ha egyszer megvalósul a nagy 
álmom, és egy önálló kiállításon is bemutatha-
tom a hosszú évek alatt készült alkotásaimat, 
akkor ott a mozaikról készült fotóknak is ki-
emelt helye lesz. 

TóTH Dianna

mozaik a Tisza-parton
Klinec Magdolna képzőművészeti munkájáról

kLINeC Magdolna nevéhez megannyi egyedi alkotás fűződik. A legkülönfélébb 
motívumok köszönnek vissza az általa festett üvegekről. Nemcsak üvegre, de vászon-
ra is szívesen fest. Legújabb alkotása nagyban eltér a többitől. Csempe darabkákból 
készített mozaikmunkát. A méreteiben is jelentős alkotás három nyáron át készült 
a Tisza-parton. magdolna elmondása szerint nagy váltásnak számít a közelmúltban 
befejezett munka.

A Tisza-parton található alkotás

Klinec Magdolna

A projekt társfinanszí-
rozója a tartományi műve-
lődési és tájékoztatási tit-
kárság. A társfinanszírozó 
nem feltétlenül ért egyet a projektumban kifejtett 
közlésekkel és álláspontokkal.
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bújni. Annyira sűrűn vót, csak asztat rend-
be köllött tartani ódárú is. Minden tavasszá 
egy kicsikét lenyirkáni, meg a tetejit levágni, 
hogy szép legyen.”

(Részlet Ternovácz István interjújából me-
lyet 2010. január 6-án készített id. Zsúnyi Pé-
terrel.)

253. Szűcs „ Kamenyák” István tanyája. 
– A tanyaépítő Szűcs „Kamányák” István volt. 

Felesége 14 gyereket hozott a világra, közü-
lük hat érte meg a felnőtt kort. Bizonyos ke-
resztnevekhez ragaszkodtak, hiszen mind a hat 
gyereknek volt már ugyanolyan nevű korábban 
elhunyt testvére. 

„Öregapám úgy mesélte, hogy őseink a 
Rijeka (Horvátország) melletti Kamenjak 
szigetről származnak, ezért hívták őket 
Kamenyákoknak.” (Rt Kamenjak, az Isztriai-
félsziget legdélibb pontja, a Medulini-öböltől 
észak-nyugatra – a szerk. megj.)

A tanyaépület elején volt a szoba, utána egy 
helyiség, ahonnan a kemencét fűtötték, ott voltak 
a boroshordók is, ezt követte a kamra, majd a 
„magazin”, ahol a takarmányt tartották, a leg-
végén az istálló. Az istálló mellett volt még egy 
úgynevezett „ketrec” is, ahova télen a jószágok 
számára bekészítették az egy napra szükséges le-
veles szárat, szalmát és szénát. A befalazott gang 
elejét, a „melléket” konyhának használták.

(Folytatjuk)
ÁDÁm István

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 47.)

A szállás még áll, de romos
Selyemhernyó-tenyésztéssel is foglalkoztak

II. dűlő
252. Hering Mihály, Góbor Vince, 

majd „Kincses” Varga Károly tanyája. – 
A módos parasztgazdák közé tartozó Heringék 
rendkívül vallásosak voltak. A családfőt több 
éven át ott találjuk a temerini egyházközség 
képviselő-testületének a tagjai között. Nem volt 
vasárnap, hogy Mihály (szül.1893.) és felesége, 
Hévízi Marcella a nagyutcai házukban ünnep-
lőbe öltözve ne mentek volna el a vasárnapi 
szentmisére.

A család mezőgazdasági munkák mellett se-
lyemhernyó-tenyésztéssel is foglalkozott. Mikor 
már Mihály munkaképtelenné vált, a szálláson 
egy ideig egyetlen gyermekük, Viktória és férje, 
Góbor Vince gazdálkodott, majd az utód nélküli 
házaspár a faluba költözés után eladta a Fehér-
árok partján épült tanyájukat. 

Az új tulajdonos, „Kincses” Varga Károly 
(sz. 1925.) és felesége, Franciska is gyermek 
nélkül élte le életét a tanyán. Gondozójuk, Lac-
kó András a 2002-ben megörökölt tanyát már 
nem lakta. A hátrahagyott szállás még áll, de 
romos.    

Adatközlők: Nagy Géza, sz.1968., Nagyné 
Lackó Tünde, sz. 1967.

„Abba az időbe nagyon divat vót a 
selemhernyútartás, és itt vót a portán 
minggyá az eperfalevél. 42-be, 43-ba még 
láttam, azt is megmondom, hogy kinek a 
tanyáján, a Kincses Varga Károly bácsinak 
a tanyáján. Ahogy én hallottam apámtú 
még a menyecskék is utóbb a fán mász-
káltak, szették az eperfalevelet, mert ő is 
hozott eccé két lat hernyút a Varga Misa 
bácsitú, attú a bogárkiráltú. No, meg majd 
úgy mondom, hogy a pallásra lettek főtéve 
ezek a selemhernyúk, oszt mindenhun az 
vót má. Nádas tető vót, oszt úgy szedegették 
a nád közű ki a gubókat. Aszt mondta apám, 
hogy olyan nagyok vótak, hogy csuda. Ami 
nagyra kifejlődött, azok má kitűnően jók 

vótak. Aszt, hogy ki van veszve, a rohanó 
világgal lehet összefüggésbe hoznyi. Nem vót 
idő szedni má a leve-
let, meg egy kicsikét 
el is finomottak az 
akkori menyecskék, 
mer azok nem akar-
tak főmászni a fára 
levelet szenni. 

Nem csak fekete 
meg fehír eper vót, 
vót barna is. A fehír 
vót a legédesebb. 
Aszt, amellik epersze-
dő banda tutta, hogy 
hun van, azé harcol-
tak a másik évbe is, 
úgy hogy utólag má 
egy kicsikét drágán fizettek érte, hogy ők 
szehessék a fehír epret. Vót még szállító eper 
is. Asztat, a szállító epert úgy valahogy lehet 
venni, hogy bak. Annak a porját a méhék 
széthorták, és avvá lett termékenyitve az a 
termő fa.” 

„Nagyon egyszerű vót az eperfa szaporí-
tása. Köllött sodornyi kócbú egy madzagot és 
egy marék epret megfogni, azon végighúzni. 
Akkó az epermag arra a kenderkócra rára-
gadt, akó aszt be köllött takarnyi fődde. A 
másik évbe kiket, ott vótak a kis eperfák. Le-
hetett űtetni má őket, mer elég jó megnyőtek 
akkorára hogy má el lehtett űtetni. 

Addig még a régi országút megvót itt, a 
Tóth Sándor bácsi tanyájáná, ott vót a He-
ring Misa bácsinak egy darab szőlő, meg a 
Tóthéknak egy darab szőlő és eperfa kerí-
tés vót körű rajta. El lett ásva az a kócma-
dzag ottan, oszt azon sűrű vót az eperfa, 
olyanformán, hogy ottan nem nagyon le-
hetett számónyi arra 
is, hogy mindenhun 
bebirna tán a kutya 

A tárgyalt határrész tanyái
Állnak: Hering Mihály és Marcella, előttük a Hering nagyszülők 
a kis Viktóriával

Heringék vasárnap a faluban
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Rendező és színész
A temerini műkedvelők történetéből

Egy régi beszélgetés Kasza Károllyal
A műkedvelő egyesület negyvenéves 

jubileuma kapcsán írta lapunk:
„Noha az elmúlt négy évtizedben tagként 

több százan megfordultak a Szirmai Károly Mű-
velődési Egyesületben, kevesen voltak olyanok, 
akik színészként és rendezőként is maradan-
dót, emlékezeteset alkottak. Írásunk címének 
olvastán mégis bizonyosan KASZA Károly neve 
jut eszébe az olvasónak is, főleg annak, aki az 
1950-es, 1960-as években, az amatőr színjátszás 
hőskorában a műkedvelők munkáját figyelem-
mel kísérte.

Kasza Károly az egyesület megalapítása előtt is 
ját szott a Temerinben működő egyesületekben. 
Mondhatnánk úgy is, színészként debütált, ment, 
ahova hívták. Az 1950-es évek elején még műkö-
dött a TSK és az Ady Endre Műkedvelő Társulat, és 
rajtuk kívül a teke szakosztálynak és a tűzoltóság-
nak is volt műkedvelő csoportja. Azután sem ma-
radt tétlen, hogy rendeletileg egy akolba terelték a 
mű velődési szakosztályokat. A Testvériség egyesü-
letnek is éppoly lelkes tagja maradt, mint ahogyan 
azt tette annak előtte is. Nem volt egyedül. 

Lapunk riporterének nyilatkozva annak ide-
jén is friss emlékezettel sorolta a darabokat, me-
lyekben színészként, énekesként mutatkozott be, 
később pedig rendezőként dolgozott.

– Amikor még se mozi, se tévé nem volt, az 
egyesületben tudtunk csak szórakozni. Ki így, ki 
úgy juttatta kifejezésre magát, tehetsége szerint. 
Nézőből is volt bőven. Ma már számomra is hihe-
tetlenül hangzik, hogy akkoriban tolongtak, szinte 
verekedtek az emberek a belépőjegyekért.

Temerinben is többször bemutattuk az elő-
adásokat, de sokat vidékre is elvittünk.

 

– Jól emlékészem első előadásunkra, az Elhagyott 
szeretőre, amelyet 1955 nyarán mutattunk be TITZ 
Józsi bácsi rendezésében, 

SIMONYI Erzsivel, FARAGÓ Jóskával, PETRIK 
Erzsébettel és másokkal. Háromszor mutat-
tuk be a darabot. Következett a Sárga liliom  
háromfelvonásos dráma. Sok munkát fektettünk 
bele, de végül is rá kellett jönnünk, hogy a darab 
a mi nézőinknek túl komoly, vagy inkább: ők szó-
rakozni kívánnak a színházban. 

Ezután ezt figyelembe is vettük, következett: A 
három kalap, a Huszárkisasszony zenés darab, a 
Csavargó lány, a Zeng az erdő. Összeszokott gárdája 
volt már ekkor az egyesületnek, súgónkBALOGH 
Mihály tanító volt, későbbi kitartó, becsületes tit-
kárunk. De nem szabad kifelejtenem TÓTH László 
tanító, MAGYAR Sándor zenész, az Amerikában 
élő KOHANECZ László festő és MATUSKA Bori ne-
vét sem. Talán 1956-tól 1958-ig tudtam legaktí-
vabban dolgozni, bár ezután még körülbelül tíz 
évig, vagyis a hetvenes évek elejéig a színháznál 
maradtam. Ebben az időszakban szerveztük meg 
az első Aranymikrofont is, amikor egy új nem-
zedék is feltört. A második világháború utáni 
legnagyobbelőadásunknak a Marica grófnő ope-
rettet tartom. Mintegy 
száz ember vett részta 
munkában, nagyszá-
mú zenésszel, színész-
szel, karnagyunk is volt 
SZIMOVICS Ferenc sze-
mélyében, és mintegy 
30 fős gyermekcsoport 
lépett fel.

Ezt az előadást is 
Titz Józsi bácsi rendez-

te, a férfi főszerepet, azaz Tasziló grófot én alakí-
tottam, ezenkívül játszottak Dévai Erzsébet, Zsupán 
Kálmán, Péter László, Pavlik Irma, Varga József 
és sokan mások. Ezt az előadást Temerinben há-
romszor, Becsén és Újvidéken pedig kétszer vittük 
színre. Nagy élmény volt. Ugyanilyen élmény volt szá-
momra a rendezés is, bár én általában játszottam is 
az általam rendezett darabokban. Tulajdonképpen 
kényszerből, Titz Józsi bácsit ugyanis rövid időre 
„elvitték” a hatóságok, emiatt nyúltam ehhez a fog-
lalkozáshoz, de nem bántam meg. Mint ahogyan 
nem sajnálom a színházra fordított időmet sem. Az 
őszre tervezett jubileumi műsor nyilván sokunkban 
felidézi a régi szép napokat.”

HAgyD AbbA, 
VAgy HAZAmegyÜNk! 

Karcsi bácsi mintegy tízperces monoló-
got volt kénytelen bemagolni a Sárga liliom 
dráma bemutatójára. Nemcsak magolnia, 
természetesen értelmesen elő is kellett ad-
nia a szöveget. Fáradságos munka után kö-
vetkezett a nagy pillanat, az előadás. Még a 
szöveg egyharmadánál sem tartott, amikor 
azt vette észre, hogy a közönség unja. Ma 
ilyen esetben a néző gátlás nélkül távozna 
a teremből. Akkor azonban más idők jártak. 
Hemrich Misi bácsi felkelt, és azt mondta: –  
Karcsi, hagyd abba, vagy hazamegyünk... 

A fenti médiatartalomnak a Szerb Köztársaság költségvetése 
– Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium társfinanszírozója. 
A támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek nem 
feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól, nagymamánktól, dédmamától, 

anyósunktól, nászasszonytól

özv. KISS (MORVAI) Erzsébettől 
(1937–2022)

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk csendben, mint a lenyugvó nap, 
de emléke örökre szívünkben marad.
Nyugodjon békében!

Szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, akik szeretet édesanyánk, nagyma-
mánk, dédmamám, anyósunk, nászasszonyom

özv. KISS (MORVAI) Erzsébet 
(1937–2022)

hamvainak sírba helyezésén tiszteletüket tették.
Méltányoljuk virág- és koszorúadományukat, vigasztalásunkra 
szolgált részvétnyilvánításuk!
Nyugodjék békében!

A gyászoló család

D, nm

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól 

és dédmamától

özv. TÓTH 
MAJOROS Margit 

(1937–2022)

Jutalma legyen örök 
boldogság a mennyben, 
szeretete és jósága 
megmarad a lelkünkben.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Angéla 
és dédunokád, Ádám
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Ötvenhat évvel ezelőtt, 
1966. szeptember 28-án 
váratlanul elhunyt Vondra 
gyula temerini plébános, 
aki markáns egyéniségé-
vel számos temerini életét 
meghatározta. Néhai ta-
nítványa, Uri Ferenc tör-
ténelemtanár visszaemlé-
kezésében egyebek között 
ezt írja:

Az 1943/1944-es iskola-

évben Vondra Gyula plébános 
tanította nekem a hittant az új-
vidéki tanítóképzőben. A taní-
tóképző a múlt század negy-
venes éveinek elején a Futaki 
úton volt, a Magyar Gimnázi-
um kétemeletes épületében. 

Középfokon tanultuk a 
hittant az első osztályban. Ha 
jól emlékszem, első félévben 
a Bibliát tanulmányoztuk, igen 
érdekesen, míg a második fél-
évben a hét szentséget magya-
rázta Vondra tisztelendő úr. 
Legtöbbet a szentmise szer-
kezetével, levezetésével fog-
lalkoztunk. Ekkor tanultam 
meg, mit jelent a feloldás, a 
felajánlás, az áldozás stb. 

Meg kellett tanulnunk a 
ministráció teljes szövegét, 
persze folyékonyan és lati-

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs velünk

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy a reményünk, 
mely éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled.

Drága emlékét soha nem feledjük.
Szeretteik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyanyánktól

TÓTH Margit 
(1937–2022)

„Az élet hosszú 
vagy rövid, 
mit számít, 
örökélet ha vár; 
lent búcsúzunk, 
de fent megint 
találkozunk, 
hol nincs halál.”

(E. Bronte)
Legyen áldott 
és békés a pihenése!

Emléked szeretettel őrzi 
unokád, Csilla, 

unokavejed, Tibor 
és dédunokád, Andor

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy 
nincs velem szeretett fele-
ségem

FARAGÓ Ilona 
(1944–2021)

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 szívébe zárta 
szerető férjed, István

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk egy 
éve elhunyt szerettünkre

FARAGÓ Ilonára 
(1944–2021)

Egy szép napon elmúlnak 
az évek, egy anyai 
szívből kialszik az élet.

Aki elment, nem jön 
vissza többé, egy emlék 
marad csupán mindörökké.

Emléked őrzi lányod, Ica, 
unokáid: Renáta és 
Anikó családjaikkal

Sokak életét meghatározta

MEGEMLÉKEZÉS
Öt hónapja, hogy nincs velünk szeretett feleségem és édesanyám

RÉPÁSI Éva 
(1954–2022)

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

Férjed, István és fiad, Robi

Vondra Gyula halálának évfordulójára
nul. A szentmisét ekkor még 
kizárólag latin nyelven celeb-
rálták. Hetente kétszer-három-
szor részt kel lett vennünk az 
iskola dísztermében (amely 
akkor oltárral is rendelkezett) 
levő reggeli istentiszteleten. 

Milyen volt Vondra Gyu-
la plébános úr? Az emléke-

zetemben úgy maradt meg, 
mint magas, nyúlánk termetű, 
hosszúkás arcú, mosolygós, 
megnyerő modorú ember, aki 
nagyon szépen tudott beszél-
ni. Az egész osztály szerette 
a hittant, ahogy vissza tudok 
emlékezni, rossz osztályzatot 
senki sem kapott. 

Az osztályban közel negy-
venen voltunk. Újvidékről jó-
magam, Kurcinák Lajos és 
Peitner Ferenc. Temerinből 

velem járt Szántai Károly, 
Mészáros Károly, Gombár 
Imre és Kozma János. Velem 
jártak még Nagy Sívó Zoltán 
Moholról, Kalmár Ferenc 
Szabadkáról és még sokan 
mások. 

Részlet 
ökrész károly, 

Góbor Béla könyvéből

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk testvérem, só-
gorom

SÓS Sándor  
(1974–2021)

Virágot viszünk egy néma 
sírra, de ezzel őt 
már nem hozhatjuk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jön, 
de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.

Emléked örökké 
itt lesz velünk.
Hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.

Testvéred, Erzsi és 
sógorod, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Október 1-jén lesz harminc-
hét éve hogy örökre itt ha-
gyott bennünket, édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és dédnagyapánk.
Szomorú szívvel emléke-
zünk rá

BÚS ISTVÁN 
(1926-1985)

Volt valaki, kit nagyon 
szerettünk, de már nincs 
velünk, elvesztettük.
Azt a kedves szívét 
nem feledjük soha,
az élet lehet bármilyen 
mostoha.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Nagybátyámról

SÓS Sándorról 
(1974–2021)

Hiányod nagyon fáj 
és ez mindig így marad. 
Szívünkben tovább élsz, 
az idő bárhogy is halad.
Nehéz az út, mely sírodhoz 
vezet, a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Unokaöcséd, 
Szebasztián és Gabriella
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A miserendet 
és az egyházközségi 
híreket a 3. oldalon 

olvashatják

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy és fél éve, 
hogy nincs velünk szere-
tett édesanyám, anyósom 
és nagymamánk

SÓSNÉ 
ÖKRÉSZ Erzsébet 

(1943–2020)

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

Nyugodjál békében!
Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Lányod, Erzsi 
és családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk 
köszönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, 
szomszédnak és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szerettünket

özv. TÓTHNÉ 
MAJOROS Margitkát 

(1937–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk Sáf-
rány Dávid atyánk és 
Paska Imre kántornak az 
együttérző és vigasztaló 
búcsúztatásért.
Köszönet a zenészeknek a 
szép dallamokért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.

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

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nem 
vagy velem keresztapám

SÓS Sándor 
(1974–2021)

Lelked, mint a fehér 
galamb, csendesen 
messzire szállt. 
Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

De tudjuk, hogy 
a csillagok között 
a legfényesebb te vagy. 
Utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökre itt maradsz.

Emléked szeretettel őrzi 
keresztfiad, Attila, Judit, 

Csanád és Levente

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve, hogy örökre 
eltávozott szerettünk

KARÁCSONYI Dénes 
(1945–2014)

„Sziromhullás volt,
árnyékom lehullt,
a szemetek könnybe
miért borult?
Ha emlegettek, 
köztetek leszek.

Ha imádkoztok, 
veletek vagyok.
 Ha rám gondoltok, 
mosolyogjatok.
Emlékem így 
áldás lesz rajtatok.”

(Reményik Sándor)

Nyugodjál békében!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett fiunk

ELEK Tibor 
(1972–2021)

Hiányzik nagyon a mindennapokból, az ünnepekből, 
az életünkből, de velünk él az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve és soha nem feledve.
Az élet elmúlik, de akit szerettünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerető szülei és testvérei

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KISS MORVAI Erzsébet 
(1937–2022. 9. 18.)

özv. MÓRICZ DOBOSI Irén 
(1950–2022. 9. 17.)

özv. TÓTH MAJOROS Margit 
(1937–2022. 9. 18.)

MAKRA Lajos 
(1941–2022. 9. 26.) 

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen 
megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal, megtört szívvel búcsúzunk szeretett 

édesanyánktól, anyósunktól, nagymamánktól és dédinktől

özv. TÓTHNÉ MAJOROS Margitkától 
(1937–2022)

Egy gyertyaszállal beszélgetek, ez egy kapocs,
mely összeköt veled, a földet és az eget.
Csak meggyújtom őt és várlak, szívem szólít, máris látlak!
Látom arcod és látom azt is, ahogy a gyertyám
fényével féltőn ölel át téged.

Szólok hozzád, bólint a láng, érzem, hogy te voltál.
Saját nyelveden válaszoltál.
A gyertya meg csak egyre fogy, szememből a könny csorog.
A torkom szorít, de még szólok: Hiányzol nagyon! Ugye tudod?

A gyertya még válaszol, egy utolsót bólint, majd kihuny.
Már csak halkan suttogom:
Köszönöm, hogy szerettél, s az édesanyám te lettél.
Örökre a szívünkbe zárunk!

Fájó szívvel búcsúznak tőled lányaid, Magdolna 
és Erzsébet, vejeid, unokáid és dédunokáid

VÉGSŐ BÚCSÚ SZERETETT NAGYMAMÁMTÓL

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

(Keszei István)

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Bella 

családjával
TÓTH Margit 
(1937–2022)



Tragikus baleset
Életét vesztette Marija Pavlović, a Temerin 34 éves kapusa, ezért 

nem játszották le a bajnoki találkozót. A kézilabdázó pénteken éjszaka, 
Belgrád közelében autóbalesetben halt meg. Pavlović az elmúlt évek-
ben többnyire szerémségi csapatok kapusa volt. Nemrégiben igazolt 
a Temerin együtteséhez, amelyben szombaton kellett volna bemutat-
koznia, egy nappal a balesetet követően. A tragédia miatt egy perces 
csenddel kezdődtek a hétvégén a kézilabda bajnoki találkozók.
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LABDARÚGÁS
I. Újvidéki liga 

TSK–FUTOG 6:0 (2:0)
Mint az várható volt, a 

temeriniek fölényesen nyertek a 
liga gyengébb csapatai közé tar-
tozó futakiak ellen. A gólgyártást 
Pavlov kezdte meg, majd Tatić 
növelte az előnyt. A térfélcsere 
után Pavlov újabb találatot szer-
zett, ami után még Pupovac, illet-
ve Kovačević és a csereként beálló 
Đurđević is feliratkozott a góllö-
vők listájára.

A TSK továbbra is második a 
táblázaton, mivel azonban az éllo-
vas Jugović 1:0-ra kikapott Újvidé-
ken a Crvena zvezdától, csökkent 
a két csapat közötti különbség. A 
kátyiak 18 ponttal vezetik a rang-
sort, a TSK 17 ponttal követi, majd 
a 16 pontot szerző Fruškogorski 
partizan következik.

A temeriniek a hétvégén 
Tiszakálmánfalvára (Budiszavára) 
utaznak, ahol az eddig csak négy 
pontot összegyűjtő Dinamóval ját-
szanak a nyolcadik fordulóban.

TSk: Vojvodić, Marković, 
Bjelanović, Radičić, Tatić, Paska, 
Pavlov, Pupovac, Stjepanović, 
Ergarac, Kovačević.

A TSK labdarúgói teg-
nap (szerdán), lapzárta után a 
Fruškogorac ellen játszottak az 
újvidéki kupa elődöntőjében.
SIRIG–CEMENT (Belcsény) 1:2

A szőregi együttes a hetedik for-
duló után is nyeretlen, idei mérlege 
3 döntetlen és 4 vereség.

Vajdasági liga – déli csoport 
INDEKS (Újvidék)–SLOGA 

3:0 (0:0)
A találkozó elején a játék-

vezető nem ítélt tizenegyest a 
temeriniek javára, noha az egyik 
újvidéki védő buktatta a tizenha-
tosban Miletićet. A vendégeknek 
az első félidőben további gólhely-

zeteik adódtak, de nem használ-
ták ki őket. Az újvidékiek a szü-
net után átvették az irányítást, és 
három alkalommal betaláltak a 
hálóba.

A Sloga hét forduló után tíz 
ponttal hetedik a táblázaton. 
Szombaton az inđijai Železničar 
vendégeskedik Temerinben.

MLADOST–HAJDUK (Divoš) 
0:2 (0:0)

A jó rajt után (az első há-
rom fordulóban két győzelem és 
egy döntetlen) sorozatban a ne-
gyedik találkozóján kapott ki a 
Mladost. Ezúttal a táblázaton lis-
tavezető divošiak múlták felül a 
járekiakat.

A Mladost hét ponttal a 13. 
helyen van a 16 csapatot számláló 
mezőnyben. A hétvégén újpazovai 
vendégszereplés következik a 
Radnički ellen. 

ASZTALITENISZ
Vajdasági női liga  

TEMERIN FEROCOOP–
BANATUL (Lokve) 4:2

A női csapat győzelmet aratott 
a második fordulóban bánáti ri-
válisa ellen.

eredmények: Sarok Zs.–
Milentijević 0:3, Bollók B.–Jorga 3:0, 
Tényi N.–Bader 3:0, Bollók,Tényi–
Milentijević,Jorga 1:3, Sarok–Jorga 
3:0, Tényi–Milentijević 3:0.

Két temerini asztaliteniszező vett 
részt a Vladimir Šiška emlékverse-
nyen, amelyet Újvidéken rendeztek 
a múlt hétvégén. Pero Tepić és Orosz 
András is kiharcolta a továbbjutást a 
csoportból, Orosz ezt követően 3:0-
ra kikapott a főtáblán Radulovićtól, 
míg Tepić két találkozót megnyert és 
a negyeddöntőig jutott, melyben 3:1-
re veszített Gordićtól.

A verseny főpróba volt a leg-
jobb szerbiai asztaliteniszezőknek 
a Szuperliga 2022/2023-as idé-
nyének kezdete előtt. A bajnokság 
ezen a hétvégén rajtol Kovilovóban. 
Az őszi idényt három torna kereté-

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszkö-
zökkel hozzájárul a Temerini Önkormányzat

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

ben bonyolítják le. Az első verse-
nyen a Temerin Ferocoop együt-
tesének a szabadkai Spartacus, 
a niši Železničar, valamint a két 
negybecskereki csapat, a Banat és 
a Stenes lesz a riválisa.

A legfiatalabbak Horgoson sze-
repeltek korosztályos tornán. Vígh 
Botond a második helyen végzett 
a negyedik, az ötödik és a hatodik 
osztályosok mezőnyében. Ugyaneb-
ben a kategóriában Vígh Zsombor a 
harmadik lett, míg Bollók Barbara 
a harmadik helyen végzett a hetedik 
és nyolcadik osztályosok között.

KÉZILABDA
Női Szuper B liga 

BEOGRAD–TEMERIN – 
elhalasztották

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport 

MLADOST TSK–VOJVODA 
STEPA 33:28 (16:13)

A járeki kézilabdázók az első 
fordulóban elszenvedett vereség 
után győzelmet arattak, és begyűj-
tötték első bajnoki pontjaikat.

T. N. T.


