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Aktív pártélet zajlik
Sziveri Bélát, a VMSZ helyi központi szervezetének elnökét kérdeztük

A november 13-i nemzeti tanácsi vá-
lasztásokra készül a párt, folyamatban van 
a szavazóhelyek megjelölése, a bizottságok 
elnökeinek és alelnökeinek kinevezése, va-
lamint az urnaőrök kijelölése. Év közben 
elnökségi üléseket tartanak, megvitatják a 
temerini magyarságot érintő önkormányzati 
határozatokat, részt vesznek a helyi megem-
lékezéseken, kultúreseményeken. A jelenleg 
is zajló népszámlálásában is segítséget nyúj-
tanak, tudtuk meg a párt temerini központi 
szervezetének elnökétől.

– Aktív pártélet zajlik a községben, 
olyan nincs, hogy hetekig, hónapokig 
semmi sem történik. A községházán dol-
gozókkal hetente egyeztetünk a magyarsá-
got érintő kérdésekről. Legutóbb éppen a 
képviselő-testület üléseinek napirendjén 
szereplő költségvetési eszközök átcsoporto-
sításáról beszélgettünk. A hatalom részeként 
mi is bekapcsolódunk az ezzel kapcsola-

tos munkába. Odafigyelünk arra, hogy a 
magyar civil szervezeteknek oktatásra és 
művelődésre szánt eszközök ne csökken-
jenek, és ebben eredményesek is voltunk. 
A képviselő testületi üléseket megelőzően 
összehívom az elnökséget, és eldöntjük, 
hogy mely napirendi pontnál ki szólal fel. 
Jelenleg a népszámlálás során koordinál-
juk a magyar számlálóbiztosokat, valamint 
a három asszisztenst. Öt magyar számláló-
biztos és három asszisztens van. Teljes körű 
támogatást nyújtunk, kiváltképp abban a 
tekintetben, hogy a magyarok vallják meg 
nemzeti hovatartozásukat és állampolgár-
ságukat. Máris megkezdtük a novembe-
ri nemzeti tanácsi választás előkészítését: 
Temerinben öt szavazóhely lesz, ki kell je-
lölni a szavazatszámlálókat, körültekintő és 
alapos munkára lesz szükség, a szabályta-
lanságok elkerülése érdekében. 

Aleksandar Vulin belügyminiszter kijelentette, hogy a 
közlekedésbiztonsági törvény következő módosításaiban 
be kell vezetni a jogosítvány és a jármű végleges bevonásá-
nak, illetve elkobzásának lehetőségét – közölte a tárca.

A belügyminiszter egy zlatibori, a közlekedésbiztonsá-
gi rendszerek fejlesztésére fókuszáló fórumon elmondta, 
hogy szerinte minden ittas vagy kábítószer hatása alatt 
álló sofőrt szigorúan meg kell büntetni közveszély oko-
zásáért, írja a 021.rs.

Csupán a szerencse műve, hogy ilyen állapotban nem 
okoznak halálos tragédiát. Azok, akik balesetet idéznek 
elő, akár gyilkossági kísérlettel is megvádolhatóak – vé-
lekedett Vulin, aki már nem először kér szigorúbb bün-
tetést az ittas és drogos sofőrökre.

Az új közlekedésbiztonsági törvény szerint azok a 
járművezetők, akiktől háromszor bevonják vezetői enge-
délyüket, többet nem kaphatják vissza, ha pedig anélkül 
ülnek volánhoz, tartósan megfosztják őket járművüktől 
is. A jelenlegi szabályok szerint 18 büntetőpont begyűjtése 
után a sofőrt a vezetői engedély bevonásával büntetik, és 
40 közlekedésbiztonsági óra lehallgatására kötelezik.

A közlekedésben minden haláleset, különösen a gyer-
mekeké elkerülhető lenne. Vulin felhívta a szülők figyel-
mét arra, hogy a gyermekeket az előírásoknak megfele-
lően, a szabályokat betartva szállítsák a járművekben.

DrÁkóI szIgorT A közlekeDésbe!

Világító jelzőtáblák

Folytatása a 2. oldalon

Folytatása a 6. oldalon

Urbán Endre vadászmesterrel beszélgettünk 
Százéves a vadászegyesület

A Fácán Vadász egyesület egy évszázada tevékenykedik községünk-
ben. A centenárium ékes példája annak, hogy összefogással, kitartással 
és akaraterővel akár száz éven át is fenntartható egy egyesület. A temerini 
vadászok szorgalma töretlen. Mozgalmas időszak áll az egyesület mö-
gött. A tagság a nyár folyamán sem tétlenkedett, hiszen a komoly munka 
elengedhetetlen az előrehaladás érdekében. A téli idényre való felkészü-
lés javában zajlik, de a jeles évforduló méltó ünneplésére is készülnek 
a vadászok. Az egyesület tevékenységéről UrbÁn endre, vadászmester 
számolt be olvasóinknak. 

– Április 15-én őzbak vadászattal kez-
dődött az új idény. Az éves tervünkben húsz 
bak elejtése szerepelt, amit részben meg 
is valósítottunk. Az elejtett egyedek között 
egy kimagasló, aranyérmes bak is szere-
pelt. Ezt egy külföldi vendég hozta teríték-
re. Az őzállományt illetően elmondhatjuk, 
hogy a mutatók stagnálnak. Sem növeke-
dés, sem csönnekéns nem tapasztalható az 
állományban. Arra törekszünk, hogy kizá-
rólag olyan egyedek kerüljenek terítékre, 
amelyek nincsennek kihatással az állomány 
minőségére. A gyengébb képességű bako-
kat szelektáljuk, így a megmaradtak javítják 
a következő generációk minőségét. Az őz 

tarvad-, a suta- és a gidavadászat még csak 
ezután kezdődik. Szeptember 1-jétől már 
engedélyezett a vadászatuk, de mi majd 
csak október végén, november elején vo-
nulunk ki a területre. Az említett állatok 
vadászata is körültekintően történik. A 
gyengébb egyedeket szelektáljuk, így az 
állomány gyarapítása szavatolt. 

• A nyári hónapokban aktívak vol-
tak a vadászok?

– A nyáron több munkaakciót is szer-
veztünk. Hét itatóhelyet létesítettünk, ami-
ket kétnaponta töltöttük. Ahol nincsenek 
kutaink, oda ezer literes tartályokban szál-
lítottunk vizet. 

Fényvisszaverő forgalmi jelzőtáblákat helyez-
tek el a Nikola Pašić és a Rákóczi Ferenc ut-
cáknak a Petőfi Sándor utcával való kereszte-
ződéseiben. Ezáltal remélhetőleg csökkenni 
fog a balesetveszély ezeken a pontokon.



TEMERINI ÚJSÁG 2022. október 20.2

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!

Aktív pártélet zajlik

Folytatás az 1. oldalról
A kampány még nem indult be, de minden rendezvényen részt vesz 

pártunk helyi szervezete, koszorúzásokon és más eseményeken is, Guszton 
András temerini jelölttel karöltve. A két temerini magyar párt között im-
már 7-8 éve kiváló az együttműködés. Egyértelműen túl kevesen vagyunk 
ahhoz, hogy a kisszámú magyar közösséget szétforgácsoljuk. A magyar 
választópolgárok korábban azt vágták a fejünkhöz, hogy két magyar párt 
létezik a községben, és hogy külön-külön indulnak a választásokon. Nem 
egyszer kikötötték, hogy majd akkor támogatnak bennünket, ha egysé-
gesek leszünk. Most együtt vagyunk, együtt harcolunk, együtt képviseljük 
e maréknyi magyar ember érdekeit. Örülök annak, hogy az elmúlt idő-
szakban egyre több fiatalt tudtunk megszólítani. A legutóbbi választáson 
is bebizonyosodott, hogy a huszonévesek nyitottak. Hozzájuk hasonlóan 
az idősebbek is fontosnak tartották a szavazást, míg a 40-50 év körüliek 
kevésbé. A fiatalok támogatnak bennünket, ez a legutóbbi aláírásgyűj-
tésen is bebizonyosodott, ahol három óra alatt több mint 170 támogató 
aláírás gyűlt össze messze meghaladva a szükséges kvótát – hangsúlyozta 
a párt helyi központi szervezetének elnöke. 

ácsi

Sziveri Bélát, a VMSZ helyi központi 
szervezetének elnökét kérdeztük

Érdekesnek és tartalmasnak találta az Orbán Viktor miniszterelnökkel 
folytatott pódiumbeszélgetést Tomasz Kurianowicz, a Berliner Zeitung új-
ságírója, aki a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kiemelte: 
a beszélgetés után jobban megértette a magyarok és a magyar kormány 
álláspontját.

Kurianowicz úgy fogalmazott: sokkal tisztábban látja már, hogy mi-
lyen szempontok alapján véli Orbán Viktor elhibázottnak az Európai Unió 
szankcióit Oroszországgal szemben.

Hozzátette: bár hallott már az ukrajnai magyar kisebbségről, az ő 
helyzetükről nem gondolkodott el korábban. Emellett tanulságosnak 
nevezte a magyar kormány hozzáállását a geopolitikai kihívásokkal 
kapcsolatban.

Szerinte sokakat meglepett a teremben az, amikor Orbán világosan 
és érthetően kimondta: ha ma Angela Merkel lenne a német kancellár, ki 
sem tört volna a háború. A magyar kormányfő a beszélgetésen emlékeztette 
a jelenlévőket a krími válságra is, ami már 2014-ben háborút hozhatott 
volna, de „Merkel diplomáciai képessége megóvott bennünket”.

A német lap újságírója arról is beszélt, hogy elgondolkoztatta a hallga-
tóságot Orbán Viktornak a német állásponttal ellentétes kinyilatkoztatása, 
mely szerint a béke csak egy másik amerikai elnökkel, Donald Trumppal 
képzelhető el.

Tomasz Kurianowicz szerint előrelátható volt, hogy a Cicero közéleti 
folyóirat és a Berliner Zeitung napilap pódiumbeszélgetése miatt sok kri-
tikát kapnak, mert Németországban Orbán Viktor megosztó személyiség. 
Ők azonban szeretnék, hogy olvasóik több szemszögből megvilágítva lás-
sák a problémákat – jegyezte meg.

Orbán egy fontos uniós ország miniszterelnöke – hangsúlyozta a Ber-
liner Zeitung újságírója.

A kritikák közt említette, hogy kerekasztal-beszélgetést folytattak, és 
nem konfrontatív interjút. Másokat az is zavart, hogy egyáltalán pódiumot 
biztosítottak Orbán Viktornak, ezzel felületet adva politikai érvelésének, 
és az a vád is érte őket, hogy ilyen értelemben nem szolidárisak Ukraj-
nával, mert egy olyan perspektívát mutatnak, amely esetleg fáj az ukrá-
noknak – sorolta.

Voltak, akik sérelmezték, hogy a beszélgetésre nem hívtak megszóla-
lókat a magyar ellenzékből, akik kérdezhettek volna a miniszterelnöktől. 
Azonban – mint mondta – a magyar stábbal előre egyeztették, hogy bátran 
feltehetik kérdéseiket, „nincsenek tabuk”.

A német lap újságírója jelezte: a jövőben is folytatnának hasonló be-
szélgetéseket, akár megosztó politikusokkal is, mert fontosnak tartják, 
hogy „meghallgassák őket, és szemtől szembe találkozzanak a reálpo-
litikával”.

Tomasz Kurianowicz hangsúlyozta: az ukrajnai háborúra a világban 
eltérő reakciók vannak, és a nyugati-európai államok véleménye kisebb-
ségben van. Ezért is tartja fontosnak, hogy más véleményeket is meghall-
gassanak annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjanak. (MTI)

A beszélgetés visszanézhető 
az internet YouTube csatornáján

Most már jobban értik
Egy kis nagypolitika

Berlini pódiumbeszélgetés Orbán Viktorral

A Bányászati   és Energiaügyi Minisztérium korábban ajánlásokat fogal-
mazott meg azzal kapcsolatban, hogy a küszöbön álló időszakban miként 
takarékoskodjanak az energiával az államigazgatási és az önkormányzati 
szervek, az állami vállalatok, a gazdaság és a háztartások. 

A háztartásoknak szóló javaslatok elsősorban a villamos energia ész-
szerűbb felhasználására vonatkoznak. A jól ismert megtakarítási intéz-
kedéseken kívül, mint például az, hogy izzók helyett LED-lámpákat kell 
használni, a mosógépet csak teli dobbal kell elindítani, érdemes még 
odafigyelni a következőkre:

A vízmelegítőt csakis indokolt esetben használjuk, termosztátját leg-
feljebb 60 °C-ra állítsuk; a hűtőszekrényét 4 °C-ra, a fagyasztóét -18 °C-
ra, a szobahőmérsékletet 20-21°C-ra, a hálószobáét pedig 18°C-ra. Azok-
ban a helyiségekben, ahol napközben senki sem tartózkodik 16° C-ra, 
hosszabb távollét esetén pedig 10°C-ra kell állítani a termosztátot.

A javasolt ajánlások egyike továbbá az energiahatékonyság, az 
ésszerű energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások hasz-
nálatának fontosságára való tudatosítás a fogyasztás csökkentése 
érdekében.

(Forrás: virtuális incubator)

Így takarékoskodjunk 
a villanyárammal
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A szécsen kastély egykor és ma címmel készítettek 
dokumentumvideót a lukijan Mušicki szakközépiskola diák-
jai. A közel félórás filmen hat hónapon át dolgoztak. A bemutatót 
hétfő délután tartották meg a színházteremben. Az elképzelés, 
hogy az épület múltja és jelene egy film révén is bemutatásra 
kerüljön, Olivera Kovačević iskolapszichológus ötlete volt, aki 
a vetítés előtt lapunknak elmondta, hogy rendkívül elégedett a 
diákok munkájával.

– Egy évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni az intézményben. Akkor tudtam 
meg, hogy az épület egykoron kastély volt. Úgy gondoltam, hogy hasznos 
lenne egy filmben bemutatni az épület múltját és jelenét. Kikértem a taná-
rok és a diákok véleményét is, és mindenki pozitívan fogadta az elképze-
lésemet. A gyerekek végig lelkesek voltak. Én csak az alapötletet adtam, 
ők pedig megvalósították a saját elképzeléseiket. Így az alkotás kizárólag a 
diákok munkáját dicséri. A feladatokat a saját képességeikhez, jellemük-
höz mérten osztották szét. Voltak, akik interjúkat készítettek, mások régi 
fényképek gyűjtöttek, adatok után kutattak. Mindenkinek jutott feladat. A 
film kétnyelvű, és a magyar, illetve szerb tagozatra járó tanulók végig együtt 
dolgoztak. Ezáltal jobban megismerhették egymást, és barátkozhattak.

Rendkívül elégedett vagyok a végeredménnyel – hangsúlyozta Olivera 
Kovačević. A diákok derekasan kivették a részüket a munkából. Jerkov 
Jelena és Fésűs Teodóra is részt vállaltak a teendőkben. 

– Mi ketten a kastély múltjával foglalkoztunk – mondja Jelena. – Régi 
fényképeket gyűjtöttünk az épületről. A Temerini Újság sokat segített nekünk 
ebben. A filmbemutató szervezéséből is kivettük a részünket, plakátokat 
készítettünk, és értesítettük a közönséget az eseményről. Nagyon érdekes 
feladat volt ez, és örülök, hogy a részese lehettem. Teodóra úgyszintén 
oszlopos tagja volt a dokumentumfilm stábjának. Mint mondta, egészen 
új fényben látja most az iskoláját. 

– Nagyon jó érzés, hogy közelebbről is megismerhettük az iskolánk 
épületének történetét. Számos, számunkra új és érdekes információval 
gazdagodtunk. A szerb tagozatra járó diákokkal jó együttműködést foly-
tattunk, és közben sokat barátkoztunk. Noha szeretem az iskolámat, az 
új ismeretek fényében úgy gondolom, megérdemelné, hogy a jövőben 
múzeumként működjön. Egy ilyen régi és nagy múlttal rendelkező épü-
letet jó lenne, ha a diákokon kívül mások is megtekinthetnének és meg-
ismerhetnének.

T. D.

Az ének varázslatos ereje
A Juventus Énekkar volt a házigazdája a XXII. Kóruspódiumnak

Az ének hangja zengte be vasárnap délután a szent rozália-plébániatemplo-
mot. A XXII. kóruspódiumnak otthont adó templomban a mintegy kétszázötven 
kórustag komolyzenei, egyházi és elismert magyar zeneszerzők műveit énekel-
te. A vajdasági magyar kórusok legnagyobb seregszemléjén tizenhárom énekkar 
mutatkozott be. 

A találkozó a Himnusz közös éneklésével 
kezdődött, majd ft. sáfrány Dávid káp-
lán köszöntötte az egybegyűlteket. A ren-
dezvényt sutus Áron, a Vajdasági Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke nyitotta meg, 
aki az esemény előtt lapunknak nyilatkozva 
elmondta, hogy a vajdasági magyarságnak 
egy pici keresztmetszete is kirajzolódik a 
kórustalálkozón. – Itt a tájnak vannak elkö-
telezett emberei. Akik úgy érzik, hogy visz-
sza tudnak szolgáltatni valamit, nemcsak a 
jelen közösségének, hanem  azért cserébe 
is, hogy felnevelt minket ez a táj. Valahol az 
elődeink is azon munkálkodtak végig, hogy 
magyarként tudjunk itt a vajdasági déli vé-
geken megmaradni. A találkozóban benne 
van az anyanyelv szeretetére való nevelés, 
és egy generációs egybetartozás érzése is. 
Mindennek a csodáját ünnepeljük ma – fo-
galmazott Sutus Áron. 

A Juventus Énekkar számára különösen 
jelentős volt az esemény, hiszen a fennállá-

sának huszonötödik évfordulóját ünneplő 
énekkar a házigazda szerepét is vállalta. 
Csernyák zsuzsanna, az énekkar veze-
tője kérésünkre elmondta, rendkívül büsz-
kék arra, hogy immár másodszor lehetnek 
házigazdái az eseménynek. – Nagyon jó 
érzés, hogy otthont adhatunk a találko-

zónak, és megmutathatjuk a temerini ven-
dégszeretetet. Most viszonozhatjuk mindazt, 
amit mi kaptunk a többi kórustól. Büszkék 
vagyunk rá, hogy bemutathatjuk a templo-
munkat, és itt énekelhetünk együtt. Évente 
egyszer szoktunk találkozni, és ez egy kitű-
nő alkalom arra, hogy bemutassuk mind-
azt, amivel az elmúlt évben foglalkoztunk. 
Barátkozunk, tapasztalatot cserélünk. Ez 
egy igazán örömteli találkozás – mondta el 
Csernyák Zsuzsanna. 

A XXII. Vajdasági Magyar Kórusok Talál-
kozója közös záróénekkel ért véget. A kóru-
sok az Ima a hazáért című Szokolay Sándor 
szövegére írt szerzeménnyel koronázták meg 
az eseményt. 

A kórusok részvételével felcsendül a közös záróének
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T. D.

Dokumentumfilm a kastélyról
A középiskolások videója iskolájuk épületéről

Háttérben a videót forgató diákok, előtérben az ötletet adó 
tanárnő
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Szélsőséges, mint az időjárás
Dusa János ny. agronómus meteorológiai feljegyzései 

Az elmúlt több mint 35 évben begyűj-
tött, feljegyzett és táblázatba rendezett 
adatokat Dusa János nyugalmazott ag-
ronómus soha nem publikálta. Dolgos 
évei alatt más, termeléshez köthető ada-
tokat is összegyűjtött. Miután 1983-ban 
az Illancsra került, fiatal agronómusként 
kezdeményezte, hogy mérőműszerekkel 
szereljék fel a munkaegységet. 1984-től 
munkanaplóban vezette a lehullott csa-
padék mennyiségét és egyéb hasonló idő-
járással kapcsolatos adatokat. Például a 
leghidegebb és legmelegebb napokat, az 
első és az utolsó fagy dátumát. 

• Ma már bizonyára kedvtelésből és 
megszokásból kíséri figyelemmel az idő-
járás alakulását. 

 – 1981. január 3-án helyezkedtem el a Pe-
tőfiben, előbb a kooperációban, majd a Kalász 
munkaegységben, onnan 1983-ban kerültem 
ki az Illancsra. Vezetnem kellett a termeléssel 
kapcsolatos adatokat: a műtrágya, a vegysze-
rek és a vetőmagok mennyiségét és fajtáit, azt, 
hogy melyik parcellára mennyi műtrágya került, 
milyen kultúrákat vetettek el. Ez kötelező volt. 
Emellett én egy másik naplót is vezettem, amibe 
más adatok is bekerültek: a szántásról, a műve-
lésről, a vetések idejéről, tehát részletes feljegy-
zéseim voltak a naponta elvégzett munkákról. 
Fiatal agronómusként kezdeményeztem, hogy 
mérőműszerekkel szereljék fel a munkaegysé-
geket, ami meg is történt. Így mindhárom helyen 
kialakítottak egy mini meteorológiai állomást, 
minimális, maximális és rendes hőmérővel, va-
lamint talaj- és esőmérővel. A munkanaplóban 
vezetett adatokat később átírtam egy táblázatba, 
hogy áttekinthetőek legyenek. 1984-től 2000-
ig napi szinten gyűjtöttem, de aztán volt néhány 
évnyi kihagyás, mert egy ideig a Petőfi keretében 
működő malomban voltam megbízott igazgató. 
Akkor nem mértem ezeket az adatokat. 2004-
től egészen máig ismét feljegyzem az időjárás 
alakulását. 2006-ban a Pioneerban kezdtem 

el dolgozni, ahol azzal bíztak meg, hogy a dél-
bácskai körzetben én mérjem a lehullott csa-
padék mennyiségét. Ez nagyon érdekes, mert 
az időjárásban a legváltozékonyabb paraméter 
az eső. Öt-tíz kilométeren belül ugyanis jelentős 
mennyiségbeli változást tapasztalhatunk nyári 
záporok esetén. Az általam begyűjtött adatokat 
később évi kiadványukban tették közzé. 

• Milyen extrém hőmérsékleteket mért 
a több mint 35 év alatt? 

– Az általam mért leghidegebb 1987. január 
31-én volt, amikor is – 29 fokot mutatott a hő-
mérő higanyszála. A következő leghidegebb nap 
2014. január 1-jén volt, amikor is mínusz 16 
Celsius-fokot mértünk. A legmagasabb hőmér-
séklet 38 fok volt, ezt az elmúlt időszakban több 
alkalommal is feljegyezhettem. A hőmérséklet-
re vonatkozó adatok mellett az is kimutatható, 
hogy mikor volt az első és az utolsó fagy. Az 
első fagy többször volt március végén, de elő-
fordult már áprilisban, sőt májusban is: 1992. 
április 11-én és 1995. május 4-én. Az általam 
mért legkorábbi fagy pedig október 13-án volt, 
egész pontosan 1992-ben.

 • A lehullott eső mennyiségéről is van 
pontos kimutatása.

– Vidékünkön évi 550 liter eső az átlag, 
ha ennél több esik, az kedvező, ha viszont ke-
vesebb, az hatással van a mezőgazdaságra. A 
legtöbb eső 1999-ben esett, 1039 liter, a leg-
kevesebbet pedig 2000-ben mértük, mindössze 
330 litert. Ezek szerint ez volt a legszárazabb 
év. Tavaly 744 liter, míg 2020-ban 628 liter eső 
hullott. A szárazság tekintetében nem mellékes 
az sem, hogy mikor esik az eső. Az idei év példá-
ul száraznak számít majd, azonban decemberig 
még előfordulhat, hogy több eső esik, mint az át-
lag. Csak az a baj, hogy nem akkor esik, amikor 
szükség van rá. Megjegyzem, hogy voltak olyan 
extrém évek, amikor áprilisban és augusztus-
ban egy csepp sem esett. És ha áprilisban nincs 
csapadék, az a növényi kultúrák kelése szem-
pontjából kedvezőtlen, főként a kukorica és a 

szója esetében. Egy érdekes adat: 1986 májusá-
ban 5 cm vastagságú cserepesedés keletkezett a 
földön, a kukorica és a napraforgó ki sem kelt. 
Tüskés hengert járattunk, a magkukoricában az 
idénymunkások gereblyével, vasvillával lazították 
a földet, hogy a magkukorica apai vonala kikel-
jen. Jégeső is többször volt az elmúlt években, 
de szerencsére olyan nem, ami a teljes temerini 
határt elverte volna. 

1987. május 22-én egy felhőszakadás során 
82 liter eső esett fél nap alatt. Emlékszem, ép-
pen a második műszakban dolgoztam, amikor 
esni kezdett, pillanatok alatt tó keletkezett a 
környező földeken. Addig nem tudtunk mit kez-
deni a hörcsögökkel, szinte invázió volt, minden 
erőnkkel irtottuk őket. De e felhőszakadás után 
megszűnt a kártételük, és azóta sem kell véde-
kezni ellenük. Csak hogy illusztráljam, egy al-
kalommal Óbecsére tartva, útközben számoltam 
az elgázolt hörcsögöket, csak Földvárig 500-at 
számoltam meg. 

• Eszerint nem csak napjainkban szél-
sőséges az időjárás?

–  Számos érdekesség derül ki az általam 
feljegyzett adatokból. Például: tavaly szeptember 
14-én 31 Celsius-fokot mértem, ez az általam 
mért legmagasabb szeptemberei hőmérsékleti 
érték, de egy hónappal később már bekövetke-
zett az első fagy. Tévedés tehát azt hinni, hogy 
csak napjainkban lehet szélsőséges az időjárás. 
Az eddigi legmelegebb februári nap 1966-ban 
volt, ekkor 25 fokot mértek. Ezt az adatot tanul-
mányaim során meteorológiából tanultam. Ám 
jól emlékszem arra a napra gyermekkoromban, 
amikor a téli szünetben gatyában és rövid ujjú 
felsőben fociztunk, és úgy is megizzadtunk. Úgy-
szintén igen meleg nap volt 1993. október 13-
án: 29 és fél fok. 1989. december 11-én viszont 
a hőmérő -11 fokot,  1991. február 1-jén pedig 
-16 fokot mutatott. Igen érdekes jelenséget le-
hetett megfigyelni 1987. január 19-én: kéreg 
keletkezett a jégen. Olvadni kezdett a hó, majd 
megfagyott és friss hó hullott rá. Félő volt, hogy 
a búza befullad, de szerencsére hamar elolvadt. 
A kései fagyok közül említésre méltó 1988. áp-
rilis 17-e, ugyanis ez volt a leghidegebb: -5,3 
Celsius-fok volt talaj mentén. ácsi

Vidékünkön, így Temerinben is évi 550 liter eső az átlag, ha ennél több esik, az kedvező, ha viszont kevesebb, az hatással van a 
mezőgazdaságra. Ugyanakkor községünk alacsonyabban fekvő területein igen komoly „kellemetlenségeket” okozhat.
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Házasságot kötött

Kovács Szilvia és Faragó Róbert
(Piros)
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A júliusi átlagfizetés Szerbiában 73.114 dinár volt, míg a leg-
nagyobb bérek, amelyeket havi szinten hazavisznek egyes szak-
emberek, kétszer akkorák, mint az átlagbér. A legtöbbet az 
információstechnológia (IT)-szektorban, valamint a légiforgalomban, 
a tudományos területeken, a kőolaj- és gáziparban keresnek. A 
közszférában 76.123 volt az átlagfizetés, így elmondható, hogy leg-
inkább az informatikai területen érdemes elhelyezkedni, hiszen itt 
kiemelkedően nagyok a fizetések. 

De nem mindegy, hogy mihez értünk, így ha most választunk 
foglalkozást, legjobban tesszük, ha az a programozói lesz. Fizetésük 
ugyanis júliusban elérte a havi 242.333 dinárt (mintegy 2.000 euró). 
Szerbiában ez jelenleg a legmagasabb átlagbérnek számít. Amennyi-
ben összehasonlítjuk a tavalyi bérükkel, akkor kiderül, hogy ebben 
a szektorban 35 százalékkal nőttek a fizetések egy év alatt.

A pilóták júliusban 183.609 dinárt kerestek, béreik egy év alatt 
17 százalékkal nőttek. A tudományos kutatásokkal foglalkozók 
151.629 dinárt kerestek, az ő fizetéseik 16,4 százalékkal emelked-
tek egy év alatt.

A kőolajkitermelők 144.199 dinárt vihettek haza, fizetésük azon-
ban mindössze 4,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A legújabb felmérések szerint Szerbiában az IT szektorban min-
den tizedik programozó 3.000 eurónál is többet keres, az átlagfi-
zetés pedig 1.600 euró. Érdekes adat az is, hogy minden negyedik 
IT-szakembermek, négyéves középiskolai végzettsége van.

október az egészséges táplálkozás hónapja. A temerini 
egészségház polivalens szakszolgálata is erre hívja fel a fi-
gyelmet. A szakszolgálat védőnőitől, Varga Somogyi Kornéliá-
tól és elek zitától megtudtuk, hogy községünkben is fokozott 
figyelmet fordítanak a polgárok tájékoztatására. néhány hasz-
nos tudnivalót is megosztottak olvasóinkkal.

– Szervezetünk normális működéséhez táplálékra van szükség. Ez adja 
az elsődleges energiaforrást. Az egészségünk, a teljesítőképességünk bár-
mely életkorban szoros összeköttetésben áll a táplálkozási szokásainkkal. 
Gyakran előfordul, hogy nehezen, fáradtan ébred az ember. Nincs kedve 
munkába menni. Ezek az elsődleges jelei annak, hogy ideje táplálkozási 
módot váltani. Ahhoz, hogy elinduljunk a helyes úton ajánlatos naponta 
ötször kisebb mennyiségeket fogyasztani. Lassan, az ételre koncentrálva 
együnk. Ajánlatos kerülni a nassolást a főétkezések között. Naponta leg-
alább 6–8 pohár vizet fogyasszunk. Kerülni kell a túl fűszeres étkeket. Az 

ételt mindig asztalnál ülve 
fogyasszuk, és együnk vál-
tozatosan. Sportoljunk olyat 
és annyit, ami megfelel a 
testünknek. Ez csak néhány 
jótanács, amely az egészsé-
ges táplálkozást illeti.

Körülbelül 40 féle táp-
anyagra van szükségünk 
ahhoz, hogy megőrizzük az 
egészségünket. A legfonto-
sabbak a vitaminok, ásványi 
anyagok, fehérjék, zsírok 
és szénhidrátok. A táplál-
kozási piramis megmutatja, 

hogy a tápláléknak milyen arányban kell jelen lennie a mindennapi étke-
zésben. Fontos tudni, hogy a helytelen táplálkozással szervezetünk nem 
tud megfelelő ellenálló képességet kialakítani, így nem tudja felvenni a 
harcot a vírusokkal, baktériumokkal szemben. Számos komoly betegség 
is visszavezethető a helytelen táplálkozásra, mint a magas vérnyomás, a 
szívinfarktus vagy az agyvérzés. Ezeket a betegségeket elkerülhetjük, ha 
változtatunk étkezési szokásainkon. Mielőtt bármiféle változtatásokat ve-
zetnénk be táplálkozásunkkal és életmódunkkal kapcsolatban, ajánlatos 
a háziorvos vagy táplálék szakértő tanácsait igényelni.- javasolták a vé-
dőnők, akik azt is elmondták, hogy a közeljövőben a községgel karöltve 
több egészségügyi akciót is terveznek. November elején egy képzőmű-
vészeti pályázaton vehetnek részt az óvodás és alsós tanulók, amelynek 
célja az egészséges táplálkozás népszerűsítése a legkisebbek körében. 
November 8-án pedig a nyolcadikosok számára szerveznek egy hasonló 
akciót, Főzzünk együtt a gyerekeinkkel címmel. 

T. D.

étkezzünk egészségesen

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

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

A

legjobban fizetett állások
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Folytatás az 1. oldalról
Mindez elengedhetetlen volt a nagy szárazság 

idején, de megérte a fáradtságot. Ahol volt víz, ott 
állat is volt. A méhektől kezdve a rigókon át az ál-
talunk vadászott fajokig sok 
állatot megmentettünk. A 
fácánosban is történtek fel-
újítások. Május elején kezd-
tük meg a fácántelep kor-
szerűsítését. Egy régi volier 
rendszert építettünk újjá. Ez 
terv szerint a fácánok befo-
gadásáig el is készült. Há-
rom-négyszázzal több ma-
darat fogadhat a fácános a 
jövőben. Az egyesület kere-
tében működik a sportlö-
vészek szakosztálya, ahol 
úgyszintén kemény munka 
folyt az elmúlt időszakban. 
A tagság nagy erőfeszítések 
árán korszerűsítette a lőte-
ret. A sportlövők tagsága jelentősen gyarapo-
dott. Elkészült egy új golyófogó sánc a lőtéren. Ez 
mintegy 50-60 kamion földet, és annak eligazítá-
sát igényelte. Az új sánc megakadályozza, hogy a 
lövedékek a határba tévedjenek. A szakosztályon 

belül a lőteret pisztolyra, kiskaliberű lőfegyverre, 
sörétes és golyós lőfegyverre is legalizálták. Ez 
is jelentős újításnak számít, mert a környéken 
kevés lőtér rendelkezik hasonló engedélyek-

kel. A sportlövők szeptember 27-én 
először szervezték meg községünk-
ben a Šicara megmérettetést. Bánát-
ból, Szerémségből és Dél-Szerbiából 
mintegy háromszázan érkeztek a lö-
vészversenyre, amiből mindenképpen 
szeretnénk hagyományt teremteni. A 
nyári idényben hét vendégcsoportot fo-
gadtunk balkánigerle-vadászatra. A be-
folyt összegből mindkét fácánosunkba 
villanypásztor rendszert vásároltunk és 
telepítettünk. Végezetül, október 7-én 
megtartottuk a küllem- és vadászati 
alkalmassági vizsgát is a vadászkutyák 
számára. Közel húsz temerini és kör-
nyékbeli kutya és vezetője volt jelen az 
eseményen. Fontos, hogy egyesületünk 
vadászkutyái eleget tegyenek a törvény 

előírásainak. Rendelkezzenek nemzetközi azono-
sító kártyával, amivel a vadász mindenkor igazol-
ni tudja a kísérőjét bármely vadászterületen.  

• Milyen időszak vár most a tag-
ságra?

Százéves a vadászegyesület

Az elejtett őzbak

A kép a vadászkutyák vizsgáján készült

A 30 éVES HAgyomáNNyAl RENdElKEző

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

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

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

– Ami az előttünk álló időszakot illeti, októ-
ber 16-án indult a fő vadászidény, ami a fácánva-
dászattal kezdődött. Mintegy 1200  fácánt bocsá-
tunk ki a területre. Az évadnyitóra pedig felnőtt 
fácánokat fogunk kiengedni. Egy nyúlvadászatot 
is tervezünk november 27-én. A nyúlállomány 
fokozatosan fejlődik, és lassacskán visszatér a 
régi szintre, ami mindenképpen kielégítő. Ter-
mészetesen továbbra is vigyázzuk a nyulakat, és 
a megadott kvótát sem fogjuk teljes egészében 
kilőni. December 1-ig az összes meglévő etetőn 
elvégzik a szükséges karbantartást a csoportja-
ink, majd megkezdjük a vad etetését. Elegendő 
mennyiségű hereszéna áll rendelkezésünkre, 
amit saját földekről tároltunk be, így felkészül-
ten várhatjuk a telet. Folytatni fogjuk továbbá a 
jótékonysági akciónkat is. Év elején egy dúvad 
vadászatot tartottunk, a bevételt pedig egy beteg 
kislány megsegítésére fordítottuk. A terveink 
alapján a jövőben minden év februárjában meg-
szervezzük ezt az akciót a nemes cél érdekében. 
Nem hagyható szó nélkül az sem, hogy jelentős 
évfordulót ünnepel az egyesületünk az idei évben. 
Százéves hagyománnyal kevés egyesület büszkél-
kedhet, ezért a centenáriumot méltóképpen sze-
retnénk megünnepelni. Az alkalomból december 
9-én tartunk egy közös ünneplést – mondta a 
terveikről a vadászmester.

T. D.
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A temerini labdarúgók sikerrel 
vették az akadályokat az újvidéki 
labdarúgó kupában, összesen négy 
mérkőzést nyertek meg, és bejutot-
tak a döntőbe. Az első fordulóban a 
zsablyai ŽSK ellen győztek hazai pá-
lyán 3:0-ra, utána a stepanovićevói 
Omladinacot múlták felül szintén 
vendéglátóként 6:0 arányban, 
majd a Tatra ellen sikerült nyerni 
Kiszácson 3:1-re. Az elődöntőben 
a kamenicai Fruškogorac volt az 
ellenfél, s a házigazda TSK 3:1-re 
diadalmaskodott. A temerinieknek 
némi szerencséjük is volt a sorso-
láskor, hiszen rendre elkerülték 
a magasabb osztályban szereplő 
csapatokat, a fináléban viszont az 
újvidéki Kabel következik, amely 
két rangfokozattal feljebb, a Szerb 
liga vajdasági csoportjában szere-
pel. Varga Tamás csapatkapitány 
szerint egyrészt annak köszönhe-
tően jutottak el a fináléig, hogy a 
TSK-nak idén bő kerete van, más-
részt pedig sok gólt sikerül szerez-
niük, a kupában és a bajnokságban 
egyaránt.

– Azzal kezdeném, hogy a TSK-
nak jelenleg több jó labdarúgója 
van, mint az előző idényekben, és 

tudjuk tartani a szerda-vasárnap 
tempót, a kupában ugyanis hétköz-
nap lépünk pályára. A bővebb ke-
retnek köszönhetően az edző tud-
ta cserélni a játékosokat, akik így 
frissek maradtak a hétvégi találko-
zókra. Kiemelném azt is, hogy idén 
elég gólerősek vagyunk. Mindenki 
tudja, hogy ha egy csapat a mér-
kőzés első fél órájában egy- vagy 
kétgólos előnyhöz jut, akkor utá-
na sokkal könnyebben megszerzi 
a győzelmet. A kupában való sze-
replés sok csapatnak nyűg, mivel 
anyagi kiadással jár, mi viszont ko-
molyan vettük, és eljutottunk egé-
szen a döntőig.

• A serlegért az újvidéki 
kabellel küzdetek meg. ez a 
csapat jelenleg két rangfoko-
zattal felettetek, a szerb ligá-
ban szerepel, de nem is olyan 
régen még az I. ligának volt a 
tagja, sőt, közel került ahhoz, 
hogy feljusson a szuperligába. 
ennek tudatában nyilván az új-
vidékiek a döntő esélyesei...

– Annyit tudunk róluk, hogy 
komoly csapatuk van, sok olyan 
játékossal, akik korábban az első 
ligában fociztak. Jelenleg a Szerb 
ligában szerepelnek, ahol ha nem 
is küzdenek a bajnoki címért, de 
mindenképpen a jobb csapatok kö-

zött vannak. A mérkőzés nem lesz 
könnyű, de úgy érzem, hogy nincs 
veszítenivalónk. Már az is siker, 
hogy eljutottunk a döntőig, és nem 
lesz szégyen, ha ott kikapunk.

• Nemcsak a kupában, ha-
nem a bajnokságban is jól 
megy idén a Tsk-nak, jelen-
leg 8  győzelem és 2 döntet-
len a mérlegetek, amivel elsők 
vagytok a táblázaton. Hogyan 
értékelnéd az eddigi eredmé-
nyeket?

– Az tény, hogy néhány nehéz 
mérkőzés még vár ránk az idény 
végéig, de látok esélyt arra, hogy 
mi legyünk az őszi bajnokok. A sze-
zon elején nem ment a legjobban, 
de rosszabb teljesítménnyel is le-
győztük például az első fordulóban 
a jó játékosokból álló kamenicai 
Fruškogoracot. Néhány alkalommal 
talán a szerencse is mellénk állt, és 
most már összekovácsolódtunk egy 
jó csapattá. A hétvégén értékes győ-
zelmet arattunk Kátyon, de fontosak 
lesznek a következő mérkőzések 
is. Ha jól szerepelünk, akkor kö-
zel kerülünk az őszi bajnoki cím-
hez. A Bačka elleni hétvégi hazai 
találkozó kulcsfontosságú lehet. 
Az elmúlt években velük mindig 
szoros meccseket játszottunk, de 
többnyire megvertük őket. Utána a 

Varga Tamás szerint a TSK-nak nincs veszítenivalója jövő szerdán az újvidéki Kabel ellen

Kupadöntőre készülve Crvena zvezdához utazunk Újvidék-
re, majd hazai pályán a Tatrának 
nem kellen gondot okoznia. Azt 
követően bukovaci vendégszerep-
lés következik az utolsó előtti for-
dulóban, valószínűleg az a mér-
kőzés lesz a sorsdöntő. Az idényt 
majd a zsablyaiak ellen zárjuk 
Temerinben.  

• Az előző idényekben az 
Újvidéki ligában általában volt 
egy kiemelkedő csapat, amely 
elég nagy fölénnyel nyerte meg 
a bajnokságot, sokszor ép-
pen a TSK-t megelőzve. Idén 
viszont elég kiegyenlítettnek 
tűnik az élmezőny, báris az 
eddigi eredmények alapján. 
ezzel egyetértesz-e, és eset-
leg ezt ki tudjátok-e használni 
a bajnoki címért zajló küzde-
lemben?  

– Ezúttal tényleg nincs olyan 
csapat, amely nagyon kiemelkedne, 
persze gyorsan megváltozhatnak a 
dolgok az elkövetkező fordulók-
ban. Azokkal a csapatokkal har-
colhatunk majd a bajnoki címért, 
amelyek most is az élmezőnyben 
vannak, tehát a Fruškogoraccal, 
a Jugovićtyal, a Bačkával és a 
Fruškogorski partizannal – mondta 
Varga Tamás, a TSK csapatkapitá-
nya, hátvédje.

Lapzártakor még nem lehetett 
tudni, hogy a jövő szerdai kupa-
döntőt Temerinben vagy Újvidéken 
játsszák-e.

T. n. T.

A piramisjáték százezer áldozata
mintegy 100 ezer szerbiai polgárt károsítottak meg a Kangaroo 

treasure kínai cég piramisjátékában, a cég képviselői – hat hónap 
után – a polgárok pénzével együtt eltűntek a föld színéről.

A károsultak szerint mindegyikük legalább néhány tízezer di-
nárt veszített, de vannak olyanok is, akiket néhány millió dinárral 
károsítottak meg. Egyesek – bízva a könnyű internetes pénzkere-
sésben – kölcsönt vettek fel, és hatalmas adósságba verték magu-
kat a bankoknál, de bevétel nélkül maradtak, írja a Nova.rs portál. 
április elején 100 dináros indulótőkével jegyezték be a Kangaroo 
treasure céget a gazdasági Nyilvántartási Ügynökségben (APR). 
A postai vagy internetes kiskereskedelemmel foglalkozó cég fel-
hatalmazottja és 100 százalékos tulajdonosa egy bizonyos libo 
liu, a Kínai Népköztársaság állampolgára.

A cég hamarosan úgy hirdette magát az interneten, mint egy 
legális üzletág platformja. A „felettesekkel” folytatott összes kom-
munikáció a Telegramon keresztül zajlott, ahol naponta bővült 
a platform munkájához csatlakozók csoportja. „Az elsők között 
regisztráló tagokat a Telegramon keresték meg a cég alkalma-
zottjai azzal az ajánlattal, hogy legyenek ennek a csoportnak az 
adminisztrátorai, és vonjanak be új embereket videokonferenciák 
rögzítésével, szórólapok nyomtatásával, óriásplakátok bérlésével, 
sőt bárok megnyitásával Szerbia-szerte.

minden a piramisjáték elvén működött, így minden A tag, 
aki B tagot hoz, megkapta a keresete 10 százalékát, és így to-
vább.

Három hónap elteltével a tagok értesítést kaptak, hogy „a cég 
számlája elérte a 200 millió dinárt, és ez a határ”, ezért fennáll 
a kockázata annak, hogy „a tranzakciók után járó adó 10-ről 20 
százalékra emelkedik”. Ezért 100 dináros indulótőkével új céget 
jegyeztettek be az APR-ben, Sassilo group névvel, írja a Nova.rs. 
Ennek a társaságnak szintén egy kínai állampolgár a felelős sze-
mélye, egy bizonyos likun li. Új bankszámlát is nyitottak, ahol a 
tagok elhelyezhették a letétjeiket.

A tagok szerint a platform augusztus végéig megfelelően mű-
ködött. Ekkor kaptak értesítést arról, hogy az adófelügyelőség 
lecsapott rájuk, és minden kifizetés után adót kell fizetniük. Ezt 
követően a befizetett összeg 43 százalékát kérték tőlük adóbefi-
zetés címén, hogy felvehessék a pénzüket. Néhányan még ezt is 
elhitték, de pénz nélkül maradtak. Az összes kapcsolattartó me-
nedzser és adminisztrátor eltűnt.

A károsultak első lépése az volt, hogy felvették a kapcsolatot 
a csúcstechnológiai bűnözéssel foglalkozó szolgálattal, ahonnan 
nem kaptak választ, időközben pedig megtudták, hogy ugyanez 
a csoport átköltöztette az „ügyvitelt” Spanyolországba és Jor-
dániába.
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II. dűlő
255. „Piros” Morvai József tanyája. 

– „Vadonatúj tanya volt.” 
„Gazdagok voltak, csak hanyagok. 

Kínlódtak a földdel. Az asszony tartotta 
fönt a gazdaságot.”   

„Morvai Józsefnek egy fia volt, a 
Pistike. Soha nem nősült meg, család-
ja nem volt. Tengődött egyik napról a 
másikra.”  

„Az utóbbi időben Pisti nem nagyon 
mozdult ki a tanyáról. Beszőrösödött. 
Nagy szakálla meg haja vót.” 

„Pisti öregségire átadta magát a 
szőregi Narančićnak. Övé lett a tanyát 
körülötte levő 17 hold, meg a gyórgyai 
6 hold föld, de már ő sem él. Hogy kié 
most, nem tudom. A tanya még meg-
van.” 

Adatközlők: Horváth Sándor, sz. 1955, 
Varga Szilveszter, sz. 1956, Tóth Dénes, 
sz. 1965.

256. Illés Ferenc tanyája. – „A 
második világháború után Illéséket 
konfiskálták. Később valamennyi föl-
det visszakaptak, de a tanyát addigra 
a Zádruga lebontotta. A fia látta, hogy 
szajrézzák szét édesapja tanyáját. Fe-
rencnek két családja volt. Lánya Zsúnyi 
Imréhez ment férjhez (150. sz. tanya), 
később Nádaljra költöztek. Az ifjabbik 
Ferenc a faluban élt. Az 1980-as évek 
elején épített magának egy kisebb ta-
nyát (225. sz. tanya) a Szlatyinán, de 
azt sohasem lakta.”  

Adatközlő: Czakó Mihály, sz. 1934.

letűnt temerini tanyavilág (II. - 50.)

A Majoros-tanya
III. dűlő

257. Majoros János tanyája. – A környék 
egyik legöregebb tanyáját az 1848-as szabadság-
harc után Északkelet-Magyarországról Temerinbe 
települt Majoros Imre (szül. 1842.) építette az 
1888-as tagosítás után. A Fehér-árok parti szállás 
előbb szobából, konyhából és istállóból állt, majd 
az első szoba mellé vályogból épült még egy helyi-
ség, amit a háziak konyhának használtak. Idővel 
az emögött húzódó gangot is befalazták szobának. 
Az építkezés szakaszai jól meglátszanak az épület 
külső falain.

A tanya soron következő gazdája János fia, 
Mátyás (szül. 1880.) volt, aki feleségével, Ádám 
Terézzel két gyermeket nevelt fel, Ilonát és 
Imrét (sz. 1920.).  
Imre, a következő 
tanyaörökös 1953-
ig a megözvegyült 
édesanyjával élt 
a tanyán, míg fe-
leségül nem vette 
a Kihúth tanyáról 
származó Erzsé-
betet, aki előzőleg 
több éven át ott tar-
tózkodott nála, mint 
fejős. Hogy a család 
gyarapítani tudja a 
vagyonát, sokat kellett dolgozniuk. A feleség 
volt mindig a kezdeményező, ahogyan mondani 
szokás, a „hajjakend”. Saját földjük elművelé-
se mellett szolgáltatást is végeztek. Hónapokig 
boszniai munkások tartózkodtak náluk, hogy a 
Gyórgyában váltott kaszálóról a fűszénát időben 
be tudják gyűjteni. 

Ahogy múlt az idő, megromlott a családban 
a viszony. Imre mindjobban  rákapott az italra, 
minek következtében a család nagyon sokat nél-
külözött. Sokszor még betevő falat sem került az 
asztalra. Amikor a feleségével gorombáskodó és 
a gyerekeket megkülönböztető apa titokban az 
utolsó zsák  búzát is el szerette volna adni, a fele-

ség kocsilőccsel úgy fejbe vágta, hogy lezuhant a 
padlásról és meghalt. 

Míg az öt évre elítélt Erzsébet a börtönéveit 
töltötte, a földjüket bérlő dolgozta el, a gyerekek 
Imre (szül.1954.) és Mátyás (szül.1955.) pedig 
gyámság alá került. Erzsébet a szabadulást köve-
tően a gyerekeivel a gyepsori házukban lakott, 
egészen addig, míg azok meg nem nősültek. A 
lakatlanul álló tanya közben lepusztálásnak indult. 
A család már fel akarta számolni, de a vagyon el-
osztásakor a mezőgazdasági iskolát fejezett Imre, 
lehetővé tette  öccsének a választást. Mátyás a ta-
nyát választotta 14 hold földdel, Imréé lett a falusi 
ház és 6,5 hold föld. 

Mátyás 1979-ben feleségül vette a völgyparti 
születésű Mezei Piroskát, rendbe tette a tanya-
udvart, és oda költöztek. A negyed hold gyümöl-
csös gondozása mellett általában egy szamarat 
és 40-50 birkát legeltetett a baraparton. Földjét 
az 1980-as évekig, míg traktort és kapcsolható 
eszközöket nem vásárolt, eldolgoztatta, majd 
kihasználva a Fehér-árok közeli vizét, kertész-
kedni kezdett. 2001-ig kerékpárral szállította a 
kertben megtermett portékát a temerini piacra, 
majd, miután fia Mátyás gépjármű vezetési en-
gedélyt szerzett autóval kezdtek közlekedni.  

Négy gyermekük született: Mátyás (sz.1982), 
Gabriella (sz. 1985), Imre (sz. 1994) és Attila 
(sz. 2003.) A gyerekek, mivel az jóval közelebb 
volt, a szőregi iskolában, szerb nyelven fejez-
ték be az általánost. Mátyás 2015-ben elhunyt, 
majd a következő évben Piroska is. Gyerekeik 
már önállósultak, kivéve a szüleivel élt 13 éves 
Attilát, akinek Gabriellát, a nővérét nevezték ki 
gyámjává. 

A gazda nélküli, beerdősödött tanyát a köz-
elmúltban jelenlegi tulajdonosa, ifj, Majoros Má-
tyás tette újra lakhatóvá. Szinte naponta kijár az 
épületet karbantartani, melyet kívülről az időjárás 
eléggé megviselt.    

Adatközlő: Majoros Mátyás sz. 1982.
(Folytatjuk) 

ÁDÁM István

A tárgyalt határrész tanyái

morvai Pisti tanyája ma

majoros Imre

majoros mátyás 2012-ben a temerini piacon a szárazság elle-
nére óriásira nőtt 5 kilós karalábéjával
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1932. A temerini római katolikus plébánia-
hivatal születési anyakönyve szerint október 21-én 
született Sörös András és Elek Katalin fiúgyerme-
keként. Négyéves volt, amikor meghalt az édesany-
ja. Imrének még két kiskorú testvére volt, apjuk 
hamarosan másodszor is megnősült.

1947. A család átköltözött Szekszárdra. Imre 
a helyi gimnáziumba kezdett járni, de nevelőanyja, 
Czudar Borbála szerint onnan eltanácsolták, „mert 
valami rosszat mondott Rákosiról”. A következő 
években szakmát tanult, elektrolakatos lett. 

1952.  Hazaszökött Temerinbe, a jugoszláv 
hatóságok letartóztatták, és visszatoloncolták Ma-
gyarországra.

1953.  Hűtlenség és kémkedés vádjával halál-
ra ítélték. Többször kivitték a vesztőhelyre, de az 
ítéletet nem hajtották végre. Ugyanezen év őszén 
az Elnöki Tanács kegyelméből a halálos ítéletet 
életfogytiglani börtönre változtatták.

1956 nyarán szabadult a börtönből. 
1956. november 3. Szekszárdról segély-

szállítmányt vitt Budapestre, majd csatlakozott a 
Corvin-közi felkelőkhöz.

1956 november 7-én, miután a szovjet csa-
patok elfoglalták Budapestet, átszökött Ausztriába, 
majd visszatért, hogy másokat is kimentsen.

1957 januárjáig mintegy hatvan üldözött 
személyt szöktetett át a határon, ugyanakkor részt 
vett egy ellenálló csoport, a Magyar Forradalmi 
Tanács megszervezésében.

1957. január 31. Tiltott határátlépés és em-
bercsempészés miatt letartóztatták, és háromhavi 
elzárásra ítélték. Szabadulását megelőzően újabb, 
az előzőnél sokkal súlyosabb vádat emeltek elle-
ne, immár az államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedésért. 

1957. október 31-én a budapesti Katonai 
Bíróság első fokon halálra ítélte, amit később má-
sodfokon is megerősítettek.

1958. február 4-én elutasították a kegyel-
mi kérvényét.

1958. február 5-én kivégezték.
Évek múltán egyik rabtársa így emlékezett róla: 

„Sörös Imre az egyik legbátrabb ember, akit vala-
ha is ismertem, aki mosolyogva vette tudomásul a 
halálos ítéletet, és mosolygott, amikor elbúcsúz-
tunk egymástól a Kisfogház folyosóján. Megölelt, 
és mosolyogva súgta a fülembe, hogy meglátod, 
ezt is kibírjuk.”

emlékezés sörös Imrére

október 23-án emlékeznek meg az 1956-os 
forradalomról magyarországon, a nap állami 
ünnep. A budapesti Corvin-közben emlék-
tábla áll, amelyen a temerini születésű Sörös 
Imre (1932. okt. 22. – Bp., 1958. febr. 5.) neve 
is olvasható. Az emléktábla szövege a követ-
kező: 
„Emlékezz, emlékeztess! Renner Péter Cor-
vin-közi szakaszparancsnokra Sörös Imre 
és zsigmond lászló Corvin-közi harcosokra, 
akik az 1956-os szabadságharcban halál-
megvető bátorsággal itt harcoltak az elnyo-
mókkal szemben hazánk szabadságáért és 
függetlenségéért. A megtorlás idején, hősies 
helytállásukért, 1958 febr. 5-én kötél általi ha-
lálra ítélték és kivégezték őket. állította: az 
Igazolt magyar Szabadságharcos Világszö-
vetség, 1999.”

1956-os magyar forradalom évfordulóján

Pénteken, október 21-én 18 órai 
kezdettel a temerini  tájházban a 90 
évvel ezelőtt született mártírhalált halt 
forradalmárunkra és az1956-os forra-
dalomra emlékezünk.  Mindenkit sze-
retettel várunk!

A temerini mártír életútja címszavakban

A nedves padló veszélyes

A padlón legyen mindig 
rend!

Ne másszon székre, hív-
jon segítséget!

A felgyűrődött szőnyeg-
ben megbotlolhat

Cs. b.

A Tartományi Közegészségügyi Intézet tájékoztatóban hívja 
fel az idősebb korosztály figyelmét arra, hogy egy elesés 
akár végzetes is lehet az egyén számára. Íme egy kis ízelítő 
a tájékoztatóból.

APRÓHIRdETéSEK
• Ház eladó. Ivo lola Ribar u. 3, 
Temerin. Telefon: 063/536-568.
• Mio Standard (körfűrész, abrichter, 
morzsoló, daráló, köszörű) eladó. Te-
lefon: 063/536-568.
• Eladó 500 darab piros 272-es típusú 
cserép. Telefon: 063/19-16-164.
• Eltartanék idősebb magános sze-
mélyt nyugdíjáért, ingatlanjáért. Tele-
fon: 063/556-047.
• Jobbas tüzelős sparheltot vennék. 
Telefon: 063/74-96-295.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefon: 063/198-
08-52.
• Jó állapotban levő betonkeverő el-
adó. Telefon: 244-249.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 

messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak pa-
pírokkal. Telefon: 062/583-261 (gá-
bor).
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• malacok és kaktuszok eladók. Te-
lefon: 3-857-902.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.
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A Nagy-lackó virágüzlet
mindenszenteki kínálata:
bálázott fenyő, tűzőszivacs, különféle koszorúk, 

sírdíszek, krizantém és más vágott virág 
beszerezhető a  

Feltámadunk szaküzeltben
Népfront utca 52., 

telefonszám: 021/843-079,
021/842-314, 062/863-821-8

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hete, 

hogy nem vagy velünk

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

„Csendben állok, 
emlékezem… 
Nem halt Ő meg, 
még mindig él nekem...

Messze ment, 
hol el nem érhetem. 
Élete úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben 
örökre megmarad.”

Bátyád, Laci családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs 
közöttünk szerettünk

id. DEÁK László 
(1942–2021)

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, 
mintha visszavárna.

Ha ránk gondolsz 
a messze égi partról, 
szinte hiszük, most is 
élsz… csak alszol.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi öcséd, 
János és sógornőd 

családjukkal

Takarítás kápolna körül 

Önkéntes munkával többen dolgoztak és takarítottak a Nyugati temető 
kápolnája körül. letisztították a tornyot, rendbe tették a kápolna környe-
zetét és nagy összefogással átfestették a kápolna egyes falait. A mostani 
megoldás csak ideig-óráig tart majd ki, mégis kifejezi, hogy fontos szá-
munkra a temető, elhunyt szeretteink és a kápolnát az egyházra hagyó 
Popovits családtagok emlékezete. Amint lehetőségünk lesz a jövőben, a 
kápolnát igyekszünk alaposabban rendbe tenni.
Közben folytatódott a keresztek felújítása is. A képen: folytatódtak a 
keresztfelújítási munkálatok, a felvételen az 1916-ban emelt Uracs-féle 
útmenti kereszt.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokánktól

BÚS Svetozartól 
(2022-2022)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült, 
felszállt a lelked, 
angyalok közé került.

Nappal angyalként jössz 
hozzánk, éjjel csillagként 
ragyogsz, igaz nem  
áthatunk, de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz.

Nyugodjál békében!

Bori mama, Jani tata, 
Krisztián és Karolina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 8 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
apám, apósom és nagy-
apánk

id. DÁNYI László 
(1952–2014)

Örök álom zárta 
le szemed, megpihenni 
tért két dolgos kezed.

Elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

Emlékét őrzi szerető fia, 
László, menye, Sarolta 

és unokái: Laci, Levente, 
Szebasztián és Nikoletta

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett nagyapám és 
apósom

MAGYAR Imre 
(1928–2021)

Elmentél tőlünk, 
de nem vagy messze, 
szívünkben maradsz 
most és mindörökre.

A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben, 
míg élünk, velünk maradsz.

Szerető unokád, 
Attila és menyed, Éva

Tűntetnek a híd 
építése ellen

Kedd reggel óta több tucat aktivista próbálta meg-
akadályozni a kínai CRBC (China Road and Bridge 
Corporation) dolgozóit abban, hogy kerítést emeljenek 
az újvidéki Duna-híd leendő építkezése köré.

A rohamrendőrség tagjai beljebb terelték az aktivis-
tákat az erdőbe, majd a kínai munkások folytatták az 
építkezés előkészítését. A rendőrségi kordon továbbra 
is elválasztja a tüntetőket a munkásoktól, és amint a 
Nova S riportere az N1-nek beszámolt, eddig legalább 
nyolc aktivistát tartóztattak le, köztük három nőt és egy 
idősebb férfit.

Branislava Kostić aktivista, aki szemtől szemben áll 
a rendőrökkel a kordon előtt, azt mondta: nehéz a hely-
zet.

„Ezek fiatal srácok, megpróbáljuk elmondani ne-
kik, hogy közterületen vagyunk, semmivel sem tudják 
indokolni, hogy miért ne lehetnénk ebben az erdőben”, 
nyilatkozta Kostić az N1-nek és hozzátette: az új Duna-híd 



TEMERINI ÚJSÁG2022. október 20. 11

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt hagyott bennünket

DEÁK László 
(1942–2021)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, 
hiszen napként az égen nektek ragyogok. 
Ha szép idő van, s kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.

Emléked megőrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Harminc éve, hogy nincs közöttünk, akit szerettünk

FUSZKO Rozália 
(1961–1992)

Életed maga volt a szépség, az ég maga volt a kékség, 
halálod maga volt a fekete fájdalom, 
már csak a szürke földnek sírom kegyetlen bánatom.

Emléked őrzi szerető testvéred családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk

HEGEDŰS Franciska 
(1936–2021)

Szívedben nem volt smás, 
csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt 
az egész életed. 
Édesanya milyen 
drága kincs, az tudja, 
akinek már nincs!

Emléked szívünkbe zártuk.

Fiad, Zoltán, menyed, 
Mónika és szerető 

két unokád, 
Izabella és Zolika

MEGEMLÉKEZÉS
Harminc szomorú éve, hogy 
nincs közöttünk, akit nagyon 
szerettünk

FUSZKO Rozália 
(1961–1992)

Váratlan percben 
az életed véget ért, 
mint vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Az élet csendesen megy 
tovább, fájó emléked 
elkísér egy életen át.

Emléked őrzik 
szerető szüleid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett dédunokámtól

BÚS Svetozartól 
(2022–2022)

A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már.

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

Soha nem felejtünk, 
szívből szeretünk, 
rád örökké emlékezünk.

Szerető dédapád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága pici unokaöcsénktől

BÚS Svetozartól 
(2022–2022)

Megpihent szíved, 
szemed álomba merült, 
felszállt a lelked, 
angyalok közé került.

Nappal angyalként 
jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz, 
igaz nem láthatunk, 
de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz.

Emléked örökre 
szívünkbe zárjuk.

Nena, sógor, Laci 
és Csabi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy eltávozott tőlem szeretett férjem

id. DÁNYI László 
(1952–2014)

Arca még mindig itt lebeg a szemem előtt, 
igen… most is határozottan látom őt. 
Könny szökik a szemembe, hogyha rá gondolok, 
bár tudom, álmát vigyázzák az angyalok.

Rengeteg az emlék, hiányzik nagyon! 
De ide már sosem térhetsz vissza, tudom. 
Hiába várlak téged, talán jobban mint rég…

Az otthonod a végtelen csillagos ég, 
messze-messze tőlünk… 
Hozzánk nem jöhetsz már. 
Nekem is mennem kell hát, utamon tovább.

Az út melynek végén remélem találkozom veled. 
Szívemben mindig élsz, sohasem feledlek.

Szerető feleséged, Rozál

MEGEMLÉKEZÉS
10 éve, hogy nincs közöttünk férjem, apánk, 

apósunk, nagyapánk és dédapánk

KISS JÁNOS 
(1941–2012)

Kiket szívünkben érzünk, nem halnak meg soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
amíg élünk, őrizzük őket.

Szerető családod

csak egy „trójai faló az Újvidék víziváros 
projekt számára, és további piszkos tőke 
bejutásához vezet”.

„Ellenállunk amennyire csak tudunk, 
de ez a fiatalember biztosan erősebb ná-
lam, le tud nyomni, ez csak a lelkiisme-
retükön múlik”, fogalmazott Kostić, majd 
hozzáfűzte: nem hiszi, hogy a rendőrség a 
tiltakozás erőszakos feloszlatása mellett 

döntene, mert nem kapnak akkora fize-
tést, hogy eltapossák a polgárokat.

Viszont amíg Kostić az N1-nek adott 
nyilatkozatot, addig az egyik aktivista arra 
panaszkodott, hogy az egyik rendőr több-
ször megrúgta. Mint mondta, megkérte a 
rendőrt, mutassa meg a számát, hogy be-
perelhesse, de a rendfenntartók azt vála-
szolták, hogy „ma nincs számuk”. n1
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Az apróhirdetéseket

lásd a 8. oldalon

MEGEMLÉKEZÉS
Két szomorú éve, 

hogy nincs közöttünk

KURILLA Ferenc 
(1956–2020)

Az idő múlása nem 
hoz enyhülést, hiányát 
elviselni nagyon nehéz.

Az élet elmúlik, de az 
emlékek élnek, s amíg 
élünk, addig őrizzük őket.

Emléked őrzi feleséged 
és gyermekeid

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hete, 

hogy nem vagy velem

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

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

Gyászoló édesanyád

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

MEGEMLÉKEZÉS

TóTH Katalin 
(1937–2022. 10. 15.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

KISS István 
(1953–2022. 10. 12)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok 

szeretett férjemtől

KISS Istvántól 
(1953–2022)

Hiányod nagyon fáj 
és ez így is marad. 
Szívemben továb élsz 
és ez így is marad.

Van, aki virágokkal siet 
hozzád, de van aki fájó 
szívében hordoz 
egy életen át.

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

Szerető feleséged, 
Sznezsana

MEGEMLÉKEZÉS 
Immár egy éve csak az 
emlékeimben élsz szerető 
édesanyám, nagymamánk, 
dédimamánk és ükmamám

KISS Ilona 
(1938–2021)

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

Emlékét szívükben 
megőrzi a gyászoló család 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, apánk-
tól, apósomtól, nagyapánk-
tól és dédapánktól

PÁSZTI Józseftől 
(1942–2022)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült, 
felszállt a lelked, 
angyalok közé került.

Nappal angyalként jössz 
hozzánk, éjjel csillagként 
ragyogsz, igaz nem 
láthatunk, de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled feleséged, Margit, 
fiad, Józsi családjával, 

lányod, Magdi és 
unokád, Anikó családjával

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet minden kedves rokon-
nak, barátnak, szomszédnak, 
ismerősnek, akik tiszteletüket 
tették szerettünk

PÁSZTI József 
(1942–2022)

temetésén és elkísérték 
utolsó útjára, valamint ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, részvétnyilvánításukkal 
kifejezték támogatásukat.
Köszönetet mondunk dr. 
Szöllősi Tibor atyának és 
Paska Imre kántornak az 
együtt érző és vigaszt nyúj-
tó szavakért és búcsúszer-
tartásért.
Köszönet a Kókai temet-
kezési vállalatnak, hogy 
szerettünket méltóképpen 
helyezhettük örök nyuga-
lomra.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett édesapám, 
nagyapánk és dédnagy-
apám

MAGYAR Imre 
(1928–2021)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt a lelked, 
angyalok közé került.

Nappal angyalként 
jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz.

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

Szerető lányod, Ildikó, 
unokáid, Anita és Anna 

párjaikkal és 
dédunokád, Zalán

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk édesapámtól, 

apósomtól és nagyapámtól

KISS Istvántól 
(1953–2022)

Két fáradt kezét a munka 
megtörte, az élet 
minden vihara gyötörte.

Lehunytad a szemedet, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

Elmentél tőlünk, de nem 
vagy nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz 
most és mindörökre.

Lányod, Marika, vejed, 
Laci és unokád, Nikolett

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről, aki 7 éve nincs közöttünk

GOMBÁR Zsuzsanna 
(1969–2015)

Szerető édesanyád 
és édesapád

Szerető testvéreid, Ella 
és Angéla családjukkal

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, 
mintha visszavárna.

Ha ránk gondolsz a messze 
égi partról, szinte hisszük, 
most is élsz… csak alszol.

Várjuk, míg élünk, várjuk őt, 
hátha egyszer ott áll 
az ajtónk előtt.

Aztán a szomorú valóság 
ránk szakad, lelkünk 
tovább fáj a kín alatt.

Kiáltanánk, hogy ő is hallja 
odaát: Hol vagy? Merre? 
Nélküled üres a világ!

Várunk!… Nem jössz, mert 
nem jöhetsz, mi megyünk 
hozzád, ott leszünk veled!

Szobánk falát fényképed 
díszíti, csak a hangod ment 
el, azt nem hallja senki.

Míg veled együtt éltünk, 
kékebb volt az égbolt, 
mert szavaidban oly sok sze-
retet volt, de szívünkből egy 
darab örökre kiszakadt.

Könny és bánat sohasem 
nyújt vigaszt. Fényes csillag 
lettél, ragyogsz fenn az égen, 
mosolyt küldesz felénk, 
úgy, mint réges-régen.

Életed folyamán 
oly jó voltál hozzánk! 
Mindig szeretettel 
emlékezünk rád.

Az angyalok őrizzék álmod!
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

BUŠ Svetozar 
(2022–2022)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága unokaöcsénktől

BÚS Svetozartól 
(2022–2022)

Millió gyertya éghet érted, 
szívünk nem felejt téged. 
Lehet az idő végtelen, de 
nélküled üres és értéktelen!

Gyászoló bátyád, Zoltán, 
ángyod, Nóra, 

Danika és Fanni

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nászomtól

KISS Istvántól 
(1953–2022)

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

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
nászasszonyod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól

özv. TUMBÁSZ 
KABÁCS Erzsébet 

(1952–2022)

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

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Lajos

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybátyánktól

PÁSZTI Józseftől 
(1942–2022)

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

Legyen áldott 
és békés pihenésed!

Ica és Zoltán 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó hat hete, hogy nincs 
közöttük édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk, 
dédmamánk

IKOTIN Borbála 
(1936–2022)

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

Örökké emlékezni fog 
rád szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk édesapámtól, 

apósomtól és tatánktól

KISS Istvántól 
(1953–2022)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed.

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.

Öleljen át a csend és a szeretet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Lányod, Elvira, vejed, Árpád, unokáid: Manuella és Noel

ZADNJI OPROŠTAJ
od voljenog sina i bate

BUŠ Svetozara 
(2022–2022)

Tiho noći, moje sunce 
spava; Za glavom joj od 
bisera grana; A na grani k’o 
da nešto bruji
- To su pali Sićani slavuji:
Žice predu iz svilenog glasa
Otkali joj duvak do pojasa
Pokrili joj i lice i grudi
- Da se moje Sunce ne 
probudi.

Od tate, mame i Siniše

VÉGSŐ BÚCSÚ

KABÁCS Erzsébet 
(1952–2022)

Pihenj csendesen a porló hant alatt! 
Mi őrizzük szomorúan édes álmodat.

Az 1967-ben végzett diáktársaid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 5 éve, 

hogy nem vagy velünk

CSÁNYI Klaudia 
(1983–2017)

Míg éltél szerettünk, 
míg élünk nem feledünk.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs 

közöttünk szeretett testvérem

özv. HEGEDŰS 
ZSADÁNYI Franciska 

(1936–2021)

Már nincs holnap, 
ennyi volt az élet. 
Ezentúl már csak 
szívünkben élhet.

Emlékét szeretettel őrzi 
testvére, János 

és ángya, Rózsa

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, 

hogy nem vagy velem

HORVÁTH Zsuzsanna 
(1959–2022)

Voljeni nikad ne umiru…
Dok žive oni, koji ih vole 
i oni, koji ih se sećaju!

Đorđe

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett keresztanyámról

GOMBÁR Zsuzsannáról 
(1969–2015)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég, fejünk felett 
felhős, szomorú az ég.

Ezernyi emlék, mely 
lelkünkben él, fáj a szívünk, 
hogy örökre elmentél.

Keresztlányod, Viola
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LABDARÚGÁS
I. Újvidéki liga

JUGOVIĆ (Káty)–TSK 0:1 (0:1)
Paska Balázs döntötte el a 

rangadót, aki a 22. percben gyö-
nyörű szabadrúgásgóllal bizto-
sította be csapatának a három 
bajnoki pontot. A kátyi együt-
tes két hete még éllovas volt a 
táblázaton, de elveszítette leg-
utóbbi két találkozóját, s le-
csúszott, miközben a TSK már 
négy pont előnnyel áll az élen. 
A tizedik fordulóban még egy 
rangadóra sor került, melyen 
a Fruškogorski partizan 2:1-re 
legyőzte idegenben a Bačkát. 
A temeriniek zsinórban az ötö-
dik bajnoki meccsüket nyerték 
meg és 26 ponttal vezetnek. A 
Fruškogorski partizannak 22, 

míg a Jugovićnak, a Bačkának, 
a Fruškogoracnak és a Cement-
nek 21-21 pontja van. A többi 
csapat lemaradása jelentős.

Vasárnap 15 órai kezdettel 
újból nehéz feladat előtt áll majd 
a TSK, hiszen a Bačka érkezik 
Temerinbe.

Tsk: Vojvodić, Marković, 
Knežević, Radičić, Tatić 
(Ergarac), Paska, Pav-
lov, Pupovac (I. Kovačević), 
Stjepanović (Đurđević), M. 
Kovačević, Svitić.

DINAMO (Tiszakálmánfalva)–
SIRIG 0:3

A szőregiek az első hét fordu-
lóban egyetlen alkalommal sem 

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	
nyert	eszközökkel	hozzájárul	a	Temerini 
Önkormányzat

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

tudtak nyerni, a legutóbbi három 
mérkőzésükön viszont győztek, 
és felkapaszkodtak a táblázaton 
a kilencedik helyre. A Sirig a hét-
végén a Petrovaradinnal játszik 
hazai pályán.

Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–RADNIČKI (Šid) 
6:3 (2:0)

A temerini csapat kitömte az 
utolsó helyezett šidiek hálóját, 
miközben a szurkolók jól szó-
rakoztak, hiszen összesen kilenc 
gólt láttak. A Sloga szombaton 
idegenben lép pályára az erdő-
végi Sloga ellen. 

SLOBODA (Donji Tovarnik)–
MLADOST 1:1

A járeki csapat szombaton a 11. 
fordulóban a pirosi Jedinstvo ellen 
játszik hazai pályán.

ASZTALITENISZ
A Belgrád melletti Kovilovón 

tartottak pontozásos versenyt. 
Szombaton Orosz András és Var-
ga Laura a negyeddöntőig jutott 
saját korosztályában, míg Varga 
Dániel a nyolcaddöntőben esett 
ki. Vasárnap Varga Laura ezüst-
érmet szerzett a tízévesek me-
zőnyében.

T. n. T.Kupadöntőre készülve 
című interjúnkat Varga Ta-
mással lásd a 7. oldalon


