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Illés-nap 2013

pártfogójukul
Kedves vendégeink, tisztelt polgártársaim, kedves
ünneplő közönség!
Temerin magyar lakossága az idén éppen 160
éve ünnepli Illés próféta napját. Az ezernyolcszázas
évek közepén iszonyú sorscsapások érték őseinket.
1848-ban településünk elpusztult, népünk pedig vérével áldozott a világszabadság oltárán. Később, az
ötvenes években természeti csapások, szárazságok és
katasztrofális jégviharok sújtották a Temerinbe visszaszállingózó népet. Ráadásul a politikai önkényuralom
sötétsége borult az egész országra, amely párosult a
gazdasági ínséggel is. Ilyen körülmények között kellett
vigaszt és biztatást találni Temerin népének, és ilyen
körülmények között esett választásuk az ószövetségi
harcos prófétára, Szent Illésre.
Kicsoda is Illés próféta? A népi hitvilág szerint a
nyári időjárás, a viharok és villámlások igazgatója.
Egy ősi mítosz szerint pedig az igazság megalkuvás
nélküli harcosa, aki, mikor felment a mennybe, onnan lehajigálta az isteni igazság ellen lázadó gonosz
angyalokat.
A temeriniek nem véletlenül választották az elnyomás idején égi pártfogójukul Szent Illés prófétát,
és nem véletlenül tartottak ki mellette 160 éven keresztül, akkor is, amikor ünneplését a földi hatalmasok megtiltották.
Ez a szövetség ugyanis nem csak az időjárásról szól, hanem legalább ennyire ennek a népnek, a
temerini magyaroknak a megmaradásba vetett töretlen hitéről és élni akarásáról is.
Kedves vendégeink, mielőtt még jó étvágyat és jó
szórakozást kívánnék, úgy illik, hogy megköszönjem
a rendezvényünknek nyújtott támogatást.
Mindenekelőtt köszönet illeti meg dr. Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét, amiért anyagi támogatásban részesítette a TAKT-ot, az Illés-napi műsorok társszervezőjét, de természetesen köszönjük a
Bethlen Alap és a községi önkormányzat, valamint a
helyi közösség támogatását is. Végezetül köszönjük
Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárnak is a hozzánk intézett gratulációt.
Isten éltessen valamennyiünket erőben, egészségben a következő Illés-napig!
(Ádám István temerini helyi közösségi elnök
Illés-napi ünnepi beszéde, elhangzott július 20-án,
az esti ünnepségen)

Nagy Laura, Mező Szabina és Hoffmann Elina útban a templomba az újkenyérrel és borral

Az Illés-napi ünnepségsorozat rendezvényei, amelyek még a múlt csütörtökön
kezdődtek és vasárnap este értek véget,
rendben lezajlottak és igen tömegesek voltak. Az idén még az időjárás is kedvezett az
ünneplőknek. Egyetlenegy rendezvényt sem
mosott el a zápor, mindennap meleg volt,
de nem „aszfaltpuhító” kánikula.
A négynapos rendezvénysorozat három
jeles jubileum – a fogadalomtétel 160., az
Ipartestület megalakulásának 125. és a TSK
Labdarúgó Klub fennállásának 100. évfordulója – jegyében zajlott. A programok
közül a legnagyobb érdeklődés a látványos

felvonulás iránt nyilvánult meg, de a legtöbb helybeli, vidéki és külföldi résztvevője
az esti vigadalomnak volt. Az ünnepi menet
az új kenyérrel a jubiláló TSK sportegyesület segédpályájáról indult és a Petőfi Sándor, valamint az Újvidéki utcán haladva ért
a Szent Rozália-plébániatemplomba, ahol
10 órakor kezdődött az ünnepi szentmise,
amelyet ft. Sztrikovits János celebrált. A
menetet a lovas bandérium vezette, a feldíszített fiákeren az általános iskola legjobb
tanulói vitték az új kenyeret, a bort és a
virágot az oltárra.
Folytatása a 3. oldalon

Elszármazottak 8. találkozója
Az Illés-napi rendezvénysorozat keretében megtartották a Temerinből elszármazottak 8. találkozóját a tájházban. A találkozókon többnyire kiállítás nyílik, vagy
elhangzik egy-egy előadás. Az idei találkozót az elszármazottak és a kíséretükben
érkezett „hazaiak” csöndes beszélgetéseként lehetne jellemezni.
Ugyanott átnyújtották a TAKT elismerő oklevelét. Az idén a jelképes, erkölcsi jelentőségű díjat – oklevelet
és egy üveg nemes bort – Magyar István és Oláh László kapta.
Csorba Béla a díj odaítélése kapcsán elmondta, hogy a TAKT intézőbizottsága azoknak ítéli oda
ezt a díjat, akikről úgy vélik, hogy
egy egész élet munkássága áll
mögöttük, amivel hozzájárultak
a helyi művelődési, elsősorban
a képzőművészeti élet fellendítéséhez, ápolásához. Az elismerést Ádám István, a TAKT elnöke
Az elszármazottak 8. találkozójának résztnyújtotta
át.
vevői
mcsm
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Balogh István természetfotós kiállítása

Régi mesterségek szerszámai

Térzene mazsorettekkel a központi kisparkban

Mesélő falvédők,
kézimunka-kiállítás
a Lukijan Mušicki
Мűvelődési és
Tájékoztató Központban

A császár szolgálatában,
a Szécsen család
története.
A Múzeumbarátok
Egyesületének kiállítása.

Művelődési műsor a Szirmai Károly MME szervezésében
2

Az Első Helyi Közösség Kézimunkacsoportjának és a
Kertbarátkör kézimunkázóinak közös kiállítása

A temerini tanyák emlékére, Németh Mátyás kiállítása
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Illés-nap 2013
Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepi menetben voltak a községi és
helyi közösségi elöljárók, a magyar érzelmű
civil szervezetek tagjai, a meghívott hazai –
gombosi és bácskossuthfalvi – vendégek, a
magyarországi küldöttségek Mórahalomról,
Sárszentlőrincről, Jászapátiról, Esztergomból,
Budaörsről, Veszprém megyéből, Bicskéről,
Gyugyról, Nagymányokról, Kiskőrösről, Jánoshalmáról, Csólyospálosról, Győrasszonyfáról,
Siklósról, Zákányszékről és Soltról. A menetben hagyományosan ott volt a TEFÚ fúvószenekar, de fokozta a hangulatot a solti ifjúsági-,
a jászapáti fúvós-, valamint a csólyospálosi
tamburazenekar. Bár az idén a szokásosnál
rövidebb úton haladt az ünnepi menet, a tervezettnél később értek a templomhoz, mivel
a táncos lábú felvonulók gyakran táncra perdültek a talpalávalót húzó zenekarok előtt. A
nézők tapssal jutalmazták az alkalmi produkciókat. A hosszú és tarka kavalkád üde színfoltjai
voltak a mazsorettek, akik mutatványaikkal
elkápráztatták a nézőket.
A négynapos rendezvénysorozat, amelynek szervezésében az Első Helyi Közösséggel
karöltve mintegy 15 civil szervezet vett részt,
a régi iparos szerszámok hagyományos kiállításának és a Boldog Gizella Hagyományápoló
Kézimunka Szakkör kézimunka-kiállításának
megnyitójával rajtolt, majd folytatódott az amatőr képzőművészek tárlatának és Balogh István
természetfotós önálló kiállításának, A császár

szolgálatában című alkalmi, és a Mesélő falvédők nevű kiállítás megnyitójával. Megtartották
a Vinduló borház hagyományos borkóstolóját,
Németh Mátyás olajfestményeinek kiállítását,
az Első Helyi Közösség Kézimunka-kedvelők
Körének és a Kertbarátkör kézimunkázóinak
közös tárlatát, valamint a Kertbarátkör szokásos terménybemutatóját, a Szigeti Sándor Méhészegyesület méhészeti kiállítását és a Nagy
öröm a kiskert elnevezésű verseny terménybemutatóját. A tájház adott otthont az elszármazottak 8. találkozójának, a kálvárián pedig
keresztúti ájtatosságot tartottak. Térzene szólt
a központi kisparkban, ahol bemutatkoztak a
mazsorettek is. A színházteremben tartották a
jászapáti, a mórahalmi és a sárszentlőrinci, valamint a szervező és házigazda Szirmai Károly
MME népi tánccsoportjainak szemléjét. Volt
lovaglási alkalom, íjászbemutató, mesefélóra, néptáncbemutató, helyi kórusszemle, egész délutánt
betöltő sportprogram a
TSK futballpályáján, valamint kézműves foglalkozás
és táncház. A telepi iskola
udvarában hagyományosan
ünnepi köszöntőkkel, az új
kenyér megszegésével kezdődött a vacsora és a hajnalig tartó vigadalom.
mcsm

A csólyospálosi együttes táncosai

Az ünnepi menet élén a zászlóvivők

Az Ipartestület történelmi zászlaja 1938-ból

A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör zászlajukkal
2013. július 25.
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A Gazdakör történelmi zászlaja
1938-ból

Fotók: D. Gy.,
G. B. és M. D.
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A TAKT díjazottjai A közművállalat
Az idén a nyári képzőművészeti tábor két
Oláh László (középen) személyében
veterán szervezőjére, Magyar Istvánra és Oláh olyan embert fogunk bemutatni, aki nélkül a
Lászlóra esett a választás.
Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor
Magyar István (balról) művészi hajla- művészei és szervezői folyamatosan vakaróznámaira akkor figyeltek fel, amikor nyolcadikos nak, ott is, ahol nem viszket. Oláh László ugyanis
korában díjat nyert a zágrábi gyermekrajz-kiál- évek óta a TAKT légvédelmének a főparancsnolításon. Ez bizony nem tegnap lehetett, ugyanis ka, s az ő hatékony ellenállásának köszönhetően
Magyar Pista nem sokkal a magyarok bejöve- többnyire sikeresen tudtunk ellenállni a Nagytele után – figyeljünk a dátumra! –,
1941. december 25-én született, tehát
őt nem a gólya hozta, hanem a szegény
emberek sorsát szívükön viselő karácsonyi angyalok, hogy majd tízéves
korában legyen, aki segít az Union
malomban dolgozó apjának. Később
cipésznek tanult, majd az újvidéki
postán meg a villanytelepen dolgozott, sok-sok temerinivel együtt részt
vett a föld esztergályozásának kitartást
igénylő land art stílusú műveletében,
vagyis kubikolt, bár cingár termete
miatt szerintem jó sok pálinkát kellett, hogy fizessen a bandagazdának,
mire befogadták. Később a Forum terjesztő osztályán dolgozott, s 1974-ben
bekapcsolódott a temerini Képzőművészeti Kör, majd a Művelődési Kör
munkájába. A kezdetektől fogva egyik A díjazottaknak Ádám István, a helyi közösség el(néha az egyetlen) megbízható, lelkes nöke adta át az elismeréseket
szervezője volt a TAKT nyári táborainak, de ha bara parti szúnyogok, legyek és bögölyök megtehette, másfelé is elkalandozott, így például a megújuló inváziójának. Díjazottunk emellett a
zebegényi festőtáborba, ahol 1976-ban és 1981- juhtenyésztés és a hadtáp területén is felejtheben is díjat kapott. Hevér János halála után ő lett tetlen érdemeket szerzett: savanyúkáposztával
a TAKT elnöke, 2002-ben az ő elnöksége idején táplált birkáit, melyekből egyet-egyet beterel
sikerült községi támogatásból megvennünk a egyesületünk évi közgyűlésének bográcsába,
tájházat. Újabban az óbecsei Szivárvány festészeti még azok is szívesen dekonstruálják, akik nem
csoportban tevékenykedik, néhány évvel ezelőtt a hívei a posztmodern sikolyoknak.
MIRK aranyplakettjével tüntették ki a Magyarok
1942. április 12-én született Temerinben
Házában, Budapesten. Közéleti tevékenységéről az Állomástéren. Az elemi iskola elvégzése
sem feledkezhetünk meg: a történelmi VMDK, után kitanulta az autómechanikus szakmát.
majd a VMDP színeiben többször megválasztot- Nősülés után előbb alkalmi munkákat vállalt,
ták községi képviselőnek – minden alkalommal majd a szakmájában dolgozott az újvidéki
toronymagasan verte meg politikai vetélytársait Hidrosondában, a Čistoćában, majd nyugdí– s feleségével, Mariskával együtt egyik legel- jaztatásig a Ciklonizacijában. Negyven munkaév
szántabb helyi küzdőtársunk volt a kilencvenes után vonult nyugdíjba.
A képzőművészeti tábor munkájába a kezévek háborúellenes mozgalmában.
(b. p. f. – cs. b.) det kezdetén egy rádiófelhívás hatására kap-
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A vállalat dolgozói folytatják a vízórák
leolvasását. Akik a leolvasás időpontjában
nem tartózkodnak odahaza, egyedül olvassák le az állást és jelentsék személyesen
a vállalat elszámolási osztályán (Kossuth
Lajos u. 31/1), vagy a 843-666-os telefonszámon. A fogyasztók kitölthetik a vállalat honlapjának címoldalán A vízóra állásának bejelentése elnevezésű űrlapot is, vagy üzenetet
küldhetnek a: prijavastanja@jkptemerin.com
e-mail címre.
***
A nyári hónapokban módosított munkaidővel tart nyitva a közművállalat igazgatósági épületének pénztára. Hétköznap
7 és 15, szombaton 8 és 13 óra között fogad feleket.

csolódott be. Miután a rádió a TAKT-tábort
segítendő élelemgyűjtésre szólította fel a falu
lakosságát, kiment a piacra, élelmet gyűjtött,
sőt a saját pénzén is vásárolt, majd hátitáskájába rakva motorkerékpárjával a tanyára
szállította az adományt. Ekkor ismerkedett
meg a tanyagazdával, a tábor létrehozójával,
Hevér Jánossal.
Kevés köze volt a képzőművészethez, de
öröm volt számára látni a sok alkotni vágyó
fiatalt, ezért aztán az élelembeszerző utat nap
mint nap megtette, míg a tábor tartott. Később
közbenjárásának köszönhetően a munkaadója, a Ciklonizacija vállalat évi rendszerességgel
pénzt utalt át a Hevér-tanyához legközelebbi
bácsszőregi kisboltnak, ahol a szervezők a
táborlakók számára vásárolhattak élelmet,
sört, miegyebet.
Később, többedmagával, munkával is hozzájárult a tanya szebbé tételéhez. Ekkor lett a
lakóépület átalakítva, megépült az égetőkemence és a nyári színpad, valamint az alkotómunkára alkalmas műhely. Oláh László évek
óta a TAKT intézőbizottságának oszlopos tagja,
segítőkészségének, józan paraszti észjárásának
sokat köszönhetünk.
(á. i. – cs. b.)
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Tízéves a tájház

alán sosem fogom elfelejteni azt a fel-

emelő pillanatot, amikor tíz évvel ezelőtt
az Illés-napi rendezvények keretében átadtuk mai
rendeltetésének az egykori Matuska-házat, és Magyar Istvánnal, a TAKT akkori elnökével kiosztottuk a ház rendbehozatalában, tatarozásában,
a lakóépületben és a gazdasági udvarban kiállított gyűjtemény létrehozásában segítséget nyújtó helybélieknek a szerény köszönőokleveleket.
Nem mindennapi tett volt közösségünk életében e
fontos magyar művelődési intézmény létrehozása,
amelyben ismert és ismeretlen temeriniek százai
vettek részt, önkéntes munkával és adományokkal
támogatva a két rövid esztendeig VMDP-s vezetésű
önkormányzat egy évvel korábbi kezdeményezését és bátor lépését, mellyel ingatlanhoz juttatta a
TAKT-ot. Persze eközben politikai támadásban és
erkölcsi lejárató akcióban is volt részünk bőven,
de ki törődik ma már ezzel! Mindig tudtuk, hogy
igaz ügyet képviselünk, amit sok-sok ember jobbító szándéka, önzetlen nemeslelkűséggel párosuló
tettre készsége táplál pozitív energiákkal.
Célunk nem csak az volt, hogy ingatlanhoz és
biztonságos állandó székházhoz juttassunk egy magyar művelődési intézményt, így biztosítva fennmaradását a Temerinben különösen gyorsan változó
politikai széljárások szeszélyes játékai ellenére,
noha ez sem volt mellékes kérdés. Fontosnak tartottuk, hogy a temerini magyarság egykori nép-

életének tárgyi emlékeit lehetőség szerint élet- és
korhűen mutassuk be idősnek és fiatalnak, helybélinek és idelátogató vendégnek, laikusnak és
szakmabélinek. De ez is csupán egyike volt szándékainknak. Nem pusztán falusi múzeumi kiállítóteret
kívántunk létrehozni, hanem élő közösségi teret,
amely rendezvényeivel, programjaival egyik fontos
gyülekezőhelye, fóruma lesz, mindenekelőtt a helyi magyarságnak, hisz ma is valljuk: magyarnak
lenni érték, amit megőrizni, amiért munkálkodni,
tenni kell és tenni érdemes, minden különösebb
melldöngetés nélkül.
ájházi programjainknak ez a gondolat képezi az alapját, összhangban Apollinaire
ama bizonyos „vörösesszőkéhez” írt, klasszikus
versének üzenetével: „hagyomány és lelemény vad
vitáját elvetem.” Mind a TAKT egész működésében,
mind a tájház programjaiban az elmúlt évtizedben
ízlések és nézetek szabadsága uralkodott. Hogy néhány példát mondjak, természetesen a teljesség igénye nélkül: tartott itt már előadást, könyvbemutatót
A. Sajti Enikő és Délvidéki S. Attila, Bárdi Nándor
és Czakó Gábor, Makovecz Imre és a zEtna íróinak
csoportja, és pódiumunkon éppúgy tetszést aratott
Spiró György egyfelvonásosa, mint a Wass Albert
műveiből összeállított monodráma, hogy Berecz
András bámulatos mesélőkedvének és stílusának
frenetikus sikeréről ne is beszéljünk. A néphagyományok, szokások felelevenítése, ébren tartása kez-
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dettől fogva feladataink közé tartozott: disznóölés
és -tor, Szent Iván-napi tűzugrás, betlehemezés,
aratási és régi lakodalmi szokások, kiállítások a
kubikosságról, a kenderfeldolgozásról, a temerini
németekről, íjász- és lovasbemutatók, s nem utolsósorban a táncházak, Fábri Géza, Ivanovics Tünde
és mások fellépései jelzik tevékenységünknek ezt
a vonulatát.
mindeközben folyamatosan tartott a renoválás, falakat vízhatlanítottak a mesterek, tetőt
cseréltek az ácsok meg a nádazók, és most is tart a
tájház kertjében az új közösségi ház és kiállítóterem
építése, ami, ha kész lesz, lehetőséget teremt művelődési és alkotói tevékenységekre a téli hónapokban
is. A sikeres pályázatok megírásában, a munkálatok
megszervezésében és még a lebonyolításában is a
TAKT elszánt csapatának, de különösen Ádám Istvánnak, elévülhetetlenek az érdemei. Persze nem
volna illő, ha megfeledkeznénk a községi önkormányzat és a helyi közösség majd mindig korrekt viszonyulásáról, akárcsak azokról a támogatásokról,
amelyeket magánszemélyektől, mindenekelőtt néhai
Matuska Magdolnától (Ausztrália), magyarországi
közalapítványoktól, a tartománytól és kisebb részben szerbiai minisztériumi forrásokból nyertünk.
De hálával kell szólnunk a médiák, elsősorban a
helyi rádió és a Temerini Újság munkatársairól
is, mert kezdettől fogva megértették távolabbra
mutató céljainkat, és tárgyilagos tudósításaikkal,
riportjaikkal a közvélemény figyelmét munkánk
iránt folyamatosan fenntartották.
(VMDP Hírlevél, Csorba Béla)

S

30 éves osztálytalálkozó
A Petar Kočić Általános Iskola 8. b osztálya. Állnak: Volpert Erzsébet, Ferenci
Zsuzsanna, Rencsár Irénke, Farkas Ferenc, Lévai Anikó, Pece Sándor, Tényi
Edit, Fürjes László, Ferenci Erika, Vasas
Dénes, Lackó Ibolya, Pethő László. Ülnek: Bakos Mónika, Simunovity Rozália,
Ábrahám Anasztázia, Pintér Magdolna
osztályfőnök, Vígh Kornélia (Fotó Zsuzsi).

A közelmúltban tartotta 30 éves osztálytalálkozóját az 1982/83-ban végzett
nemzedék. A Kókai Imre iskola 8. c osztályának csoportképén balról jobbra:
Tóth János, Ternovác Tünde, Mészáros
Ibolya, Mező Géza, Balázs Magdolna,
Kocsicska Edit, Tóth Gabriella, Gyuga
Róbert, Kollár Mária osztályfőnök,
Csorba Ilona, Magócs Zsuzsanna és
Tóth Tibor.
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Nyári szabadságon a képviselők
Gusztony András elnök összefoglalója az elmúlt esztendő munkájáról
Tavaly július 5-én kezdődött az alakuló községi képviselő-testületi ülés, majd több mint két
hét múlva, július 23-án folytatták. Első nekifutásra csak a mandátumok hitelesítéséig jutottak, a
másodikban már gördülékenyen folyt az eljárás,
mivel megszületett a koalíciós megállapodás.
Az új összetételű községi képviselő-testület
elnökévé Gusztony András addigi polgármestert
választották.
• Milyen volt az elmúlt egy év? – kérdeztük.
– A képviselő-testület aktívan, rendkívüli
események nélkül, a szokásos módon dolgozott ebben az első évben. Az egy év alatt 12 ülést
tartott, és behozta a választások miatti lemaradását. Ha szeptemberben is, de megvitattuk és
elfogadtuk az intézmények és közvállalatok tavalyi
évi munkatervét. Utána felgyorsult a munka, és
sikerült időben elfogadni az idei évi munkaterveket, valamint a tavalyi munkajelentéseket. Különleges feladata nem volt a testületnek, de az új
közvállalati törvénnyel való összehangolás némi
pluszfeladatot követelt meg. Először módosítani
kellett az alapító okiratokat, ezekhez igazítani a
vállalatok alapszabályát. Utána pályázatot írtunk
ki, és ez már javában tart, az új igazgatók megválasztására. Minden feladatot határidőre sikerült
elvégezni. A testület elnökeként nem nevezhetem
túl nehéznek az elmúlt évet.
• Milyen a testület ellenzéke?
– Az ellenzék időnként gáncsoskodik ugyan,
de néha megszívlelendő javaslatokat tesz. Hiszem,
hogy tapasztalt emberek vannak a testületben,
és tudják, mit lehet és mit nem lehet megtenni.
Ilyen szempontból semmilyen megrázkódtatást
nem várok a következő időszakban sem.
• Időben meghozták az idei évi költségvetést. Nem volt kicsit merész a tervezés?
– Valóban időben meghoztuk az idei évi költségvetést, és akkor a szemünkre is vetették, hogy
eléggé merészen terveztünk. Lehet, hogy ez tényleg így lesz, de tavaly decemberben ki gondolta
volna, hogy Belgrádban majd évközben változtatnak a szabályokon. Ez ugyanis nem szokás,
sajnos nálunk a felettünk levők nem mindig a
szokások alapján járnak el. Az első félévben azért

jól alakult a költségvetés, csak 1-2 millió dinárral
van kevesebb, mint a tavalyi év első hat hónapjában. A gond az, hogy a következő félévben egyértelműen kevesebb lesz azért, mert időközben
megváltoztatták azt a törvényt, amely nagyon a
kezünkre játszott. 2011 októberétől bevezették
azt a módosítást, hogy az önkormányzatokat a
jövedelmi adó korábbi 40 százaléka helyett 80
százaléka illeti meg. Temerinnek ez havonta
tizenegynéhány milliót jelentett. Évi szinten ez
csaknem másfél millió euró. Ennek meg is volt
a hatása: 2012-ben több mint 100 millió dinárt
(több mint egymillió eurót) fordítottunk beruházásra. Most azonban csökkentették az adóalapot,
és a jövedelmi adó eddigi 12 százalékát levették
10-re, és most ennek kapjuk a 80 százalékát. A
június közepe táján érvénybe lépett módosítás
miatt a második félévben 30-40 millió dinárral
kevesebb pénzünk lesz. Ezt nagyon meg fogjuk
érezni, látszani fog a működésünkön.
• A kisebb keret milyen következményekkel fog járni?
– Ennek elsősorban a beruházások látják
majd a kárát. Nagyberuházásokra nem számíthatunk. Ami esedékes, az utak foltozása, valamint
a Tartományi és Ifjúsági Sport Titkárság támogatásával két játszótér – egy-egy Szőregen és a
22-es lakónegyedben, Temerinben – kialakítása.

Az utóbbi mindössze 7 milliós beruházás, amelynek felét saját forrásból fedezzük. Bízom benne, hogy a Tartományi Nagyberuházási Alapnak
köszönhetően végre továbbléphetünk a járeki
sportcsarnok befejezésének ügyében. A polgármester éppen most tárgyal az alappal. Semmilyen
elmozdulás nem várható a szőregi óvoda építésében, de úgy tűnik, hogy apróbb bekötéseket
nem számítva és a tisztítóberendezés folyamatos
karbantartását kivéve az idén nem folytatódik a
szennyvízcsatorna-hálózat építése.
• Mikorra tervezik a költségvetés eszközeinek átcsoportosítását?
– Tudomásom szerint a szakszolgálatot már
utasították előzetes terv elkészítésére, ami szerintem majd valahol szeptemberben kerül a képviselő-testület elé. Leghamarabb talán a már folyamatban levő pályázatok ügyében kell ülést
összehívni, de ez is várhat szeptemberig. Lesz
ülés akkor is, ha megérkezik a mezőgazdasági
minisztériumtól a jóváhagyás az állami földekre
vonatkozó programra. A szándék az, hogy jövőre
a gazdák tiszta lappal induljanak. Az idén lejár a
három év bérleti idő, amennyire a földeket kiadtuk. Most teljes bérbeadás lesz, mert az összes
állami területet bérbe kell adni. A minisztérium
Kamendin sorsának tisztázásáig nem hajlandó
jóváhagyást adni. Az 1000 hektáros terület miatt
az állam immár 6-7 éve pörösködik a vélt, vagy
valós tulajdonosokkal. Ez az egész községet leblokkolhatja abban, hogy nem tudjuk kiírni az
újabb árverezést.
mcsm

Hétfőn délelőtt alkalmi fogadáson vettek részt az általános iskolát Vukdiplomával befejezett nyolcadikosok, valamint az országos és nemzetközi versenyeken dobogós helyezést elért általános és középiskolás tanulók. A községháza
alagsori halljában megjelenteket Urbán Izabella oktatási felelős üdvözölte. A tanulókat jó tanulmányi eredményeikért 10-10 belépésre szóló uszodai bérlettel jutalmazta az önkormányzat. Képünkön a legjobb tanulók egy csoportja.

Idényvégi kiárusítás –
amíg a készlet tart!

Savanović

A

kertészetben
A kínálatban: kerti- és futómuskátli, petúnia,
pistikevirág, begónia, szalvia, gerbera stb.
ÚJDONSÁG: a piros, fehér és rózsaszín virágú csüngő petúnia
(Surfina Petunia), az ugyanilyen színekben, gazdagon virágzó
Calliope muskátli és a rózsameténg (Vinca)!
Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Tavalyi árak, árkedvezmény a kertészetben vásárló temerinieknek!
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Még nincs használatbavételi
engedély
A szennyvízcsatorna-hálózat kolóniai szakaszának
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen a Népfront utcai szivattyútelep
Az illetékes tartományi bizottság tavaly
augusztus elején műszakilag átvette a szennyvíztisztítót. A településrendezési szakigazgatóságnak utána még pótolnia kellett néhány hiányt. Egy iszapelválasztó csatornát
kellett építenie és beszerezni néhány olyan
dokumentumot, amit az építkezés kezdetén
még nem kértek, például a tűzvédelmi jóváhagyást. Ezenkívül fel kellett újítani az időközben lejárt vízgazdálkodási jóváhagyást.
Használatbavételi engedélyt csak ezek után
kaphatnak. A szakigazgatóság akkor úgy értékelte, hogy 2012 végéig kezükben lesz ez
a dokumentum.
• Megkapták-e már a használatbavételi engedélyt? – kérdeztük Zoran Svitićtől,
a Településrendezési Szakigazgatóság Közvállalat igazgatójától.
– Az engedélyek beszerzése lassú, vontatott és nehézkes, noha mi minden dokumentumot begyűjtöttünk az ideiglenes tisztítóberendezés műszaki átvételéhez – mondja
az igazgató. – Többhavi várakozás után a na-

2013. július 25.

pokban érkezett meg a Vajdaság Vizei Közvállalat jóváhagyása, ami alapul szolgál további
engedélyek beszerzéséhez. Tény, hogy ennek
a vége felé járunk, és hamarosan kérhetjük a
használatbavételi engedélyt az Építésügyi Titkárságtól. Ám csak egy évre fogjuk megkapni,
mert a tisztító működésének havi elemzésére
köteleznek bennünket. A műszaki átvételt
és a működési engedélyeket intéző szervek
pontosan közlik velünk, mi mindent kell még
pótolnunk. 2007–2008-ban, amikor az építés megkezdődött, ideiglenes berendezésről
volt szó, ezért a mostani nem rendelkezik
mindazokkal az elemekkel, amelyekkel egy
tartós berendezésnek rendelkeznie kell. Hiányoznak például azok a műszaki megoldások,
amelyek a szennyvíztisztítás során a földet,
a homokot és egyéb szilárd halmazállapotú
anyagokat eltávolítják. Az ideiglenes berendezés tervei ezekre a részekre (homokfelfogó,
zsírtalanító) nem térnek ki, nem is épültek
be a rendszerbe, de belátható időn belül ezen
változtatnunk kell.
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• Folyik-e bármiféle munka a
szennyvíztisztító-hálózattal kapcsolatban?
– Készül a szivattyútelep terve. Ahhoz,
hogy a Népfront utcától, Kolónián át Járek
irányába haladó csatorna működjön, szükség
van a Népfront utcai szivattyútelepre.
• Milyen ütemben csatlakoznak a
hálózatra?
– A szennyvízcsatorna-hálózatba eddig
elvégzett bekötések száma 180, zömük „nagyfogyasztó”, a költségvetés felhasználói: iskolák, óvoda, községháza, egészségház stb.,
valamint 13 olyan épület, amelyben ügyviteli
és kereskedelmi tevékenység folyik. Bekötöttek továbbá 8 tömbházat és 12 magánházat.
Lassan, de folynak a bekapcsolások, érkeznek újabb kérelmek. A központi övezetben
épült új tömbházak mindegyikét bekötjük.
A központban korábban épült tömbházak
lakói azonban továbbra is érdektelenséget
mutatnak, noha a bekötés 36 hónap alatt
törleszthető, és a havidíj részlete általában
kisebb, mint amennyi a szippantósok havi
díja. Ezeknek az embereknek az álláspontja remélhetőleg módosulni fog, és belátják,
hogy a helyes megoldás a szennyvízcsatorna-hálózat. Csak utána tűnhetnek majd el a
városközpontban a fel-felbuggyanó szennyvizek, a fertőzések potenciális gócai.
mcsm
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Vandalizmus

Vasárnapra virradóra a
Petőfi Sándor utcában ismeretlen tettesek, minden
bizonnyal a pálya irányából jövet, több kisfát derékba törtek

Egy kis nyelvművelés
A XVIII–XIX. század nyelvújítása nagymértékben járult hozzá a mai
magyar nyelv kialakulásához. Lelkiismeretes kutatók megállapították,
hogy Petőfi már több mint ezer új szót használt, és a mai olvasó ezt
észre sem veszi. A „nagyok” – Jókai, Arany, Kölcsey és mások – segítették jelentésüknek megfelelő használatukat. Széchenyi István maga
is faragott új szavakat, tőle származik a sajtószabadság, a telivér és
az ön, többek között... Kossuth Lajostól pedig: az indóház, a tekintély, fagylalda. Kisfaludytól csak egyet említek: honvéd. Berzsenyi a
lángész, a nyögdécselni, a hamvveder szavakkal gazdagította a magyar nyelvet. Gondolom, egyik-másik példánál meglepetés volt, hogy
a nyelvújítás terméke. Persze voltak elriasztó javaslatok is – a szerzők
nevét „takarja a feledés homálya” –, ilyenek a porgond, a vértalaj, az
álompénz, a kéjteher, az anyagélv, a rózsaágy és még sok hasonló.
Petőfi a vidékiességet ismertető versében két, akkoriban népszerű
kiadvány címét őrzi meg, a mámit iróniával megrajzolva:
Mámi, ez már művelt egy személy
Már az irodalom is beszél.
Könyvtára van szobája ablakán.
A könyvtár dísze Szigvárt, Kártigám.
A másfél ezer (!) oldalas Szigvárt érdeme egy függelék, amely a
magyar nyelvben, a közbeszédben nem meggyökeresedett szavakat soAPRÓHIRDETÉSEK

• Lakás kiadó, ház eladó, betonkeverő,
szlovén gyártmányú hegesztőkészülék,
autógumi pumpa és két gobelin. Telefonszám: 840-439.
• Szőnyegek, bútorok és járművek
belsejének mélytisztítását vállalom,
lehet a helyszínen is. Telefonszám:
061/603-70-44.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet (messzinget), bronzot, alumíniumot, motorokat, autókat, kádakat, kályhákat, villamos készülékeket, hulladék
kábelt. Legjobb ár, fizetés készpénzben.
Tel.: 064/468-2335.
• Rendelésre mindenfajta bútor készítése méret és ízlés szerint: beépített
konyhasarok, szekrénysorok, beépített szekrények, különféle asztalok
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hozzáférhető áron. Telefonszámok:
844-878, 063/880-39-66.
• Vásárolok használt (működő és működésképtelen) számítógépeket, alaplapokat, processzorokat, memóriákat és bővítő kártyákat. Telefonszám:
069/622-450.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.
• Újvidéken, a Telepen eladó fél ház
(padláslakás), külön bejárattal, garáz�zsal. Tel.: 842-894.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és
idősek gondozását vállalom, vadonatúj frizsider 3 év jótállással, állóés fekőmélyhűtő (50 euró/db), Yugo
Tempo (2000-es kiadású), bejegyezve, konyhai elemek, Kirby porszívó, hullámpala tetőre, elektromotor

rolja fel: zúzoros, enyheges, olvanos, nyilonos, zöldönös, termenes,
hévvenes, gyümölcsönyös, mustonyos, dúdoros, fagyláros...
A Szigvart klastromi története c. munka magyar fordítója Bartzafalvi
Szabó Dávid volt. Sajnos Kazinczynak a Szabó Dávidét megelőző fordításából nem maradt fenn példány, így Bartzafalvi Szabó Dávidé az
egyetlen korabeli magyar szöveg. Pedig, mint Kazinczy írta: ez a fordítás a legszerencsétlenebb igyekezetek közé számláltatik. Egyébként a
Bartzafalvi-fordítás vizsgálata alapján megállapították, hogy szavaiból
körülbelül nyolcvan-száz maradt fenn. Többek között néhány fontos is.
Ilyenek: az alap, belváros, cikk, cím, csontváz, előzmény, esernyő,
fuvola, gyám, idom, jelenet, képlet, körülmény, pamlag, szerep,
szerkezet, tábornok. Ezek akkor valószínűleg furcsán hangozhattak, csakúgy, mint az előzőekben elriasztó példaként bemutatottak.
Az egyiket befogadta a nyelv, a másikat nem. Szerepe lehetett ebben,
hogy sok esetben az új szó jelentése, a fogalom megjelölése volt zavaró. Két példa erre: a szemelni, melynek az akkori magyarázata: „az,
aki szemével ide s tova kalandozólag foglalatoskodik”, vagy a tömör,
a következő magyarázattal: „regiment (élén a tömörnök áll)”. Mint
tudjuk, mindkét szót befogadta a magyar nyelv, persze a későbbi logikus jelentéssel, amely mind a mai napig érvényes.
(Ramsay Győző – Életünk)

Öntapadó feliratok, cégtáblák,
különféle motívumok készítése
és felragasztása – minden méretben
a Temerini Újság nyomdájában.

843-750

cirkulárra stb., gyermekülés autóba,
motorkultivátorok, Corsa személygépkocsi (900 euró), mélyhűtők,
nyolcvan literes bojler, villanykályhák,
Kreka Weso kályha, akkumulátoros
jeep, szobahinta gyerekeknek, Golf
II-re vontatóhorog ütközővel együtt,
gyári, eredeti kormány, bal első ajtó,
tetőtapacír, autóutánfutó, bébialarm,
akkumulátoros rokkantkocsi, autóra
való zárt csomagtartó, APK EMO gázkályha központi fűtéshez, két nagy,
erős hangszóró, digitális fényképező-
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gép, 10 literes bojler, sank négy székkel, kéménybe köthető gázkályhák,
babaágyak, babakocsik, kaucsok,
fotelok, kihúzható kettes és hármas
ülőrészek, szekrénysorok, ebédlőasztalok székekkel, tévéasztal, varrógépek, szőnyegek. Csáki Lajos
utca 66/1., telefonszámok: 841-412,
063/74-34-095.
• Öreg ház eladó, 3300 m2-es telken, a
Bosnyák u. 51. szám alatt. Telefonszám:
063/48-01-62.
További hirdetések a 12. oldalon
2013. július 25.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Joli nénitől

Szomorú hat hete, hogy
nincs közöttünk az, akit an�nyira szerettünk

Fájó szívvel búcsúzom szeretett barátnőmtől

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

Az élet ajándék,
mely egyszer véget ér,
de hiányod és emléked
szívemben örökké él.

Nyugodjon békében!

SOÓS Jolán
(1936–2013)

Szép emlékét megőrzik
a prekoszi
szomszédok, utcabeliek

MEGEMLÉKEZÉS
Gyötrelmes hat hete, hogy itt hagytál bennünket

SOÓS Jolitól
(1936–2013)
VARGA Gábor
(1992–2013)
Némán elkísérnénk
felhőkön át,
de az ég kapuját
nem léphetjük át.

VÉGSŐ BÚCSÚ

Köszönetnyilvánítás

Szeretett nenánktól

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, és ismerősöknek,
akik édesanyánk, anyósom
és nagymamánk

Örök szeretettel és
mérhetetlen fájdalommal
emlékezünk rád:
Árpi sógor, Beti nena,
Elina és Evelin

VÉGSŐ BÚCSÚ

VARGA Gábor
(1992–2013)

Legdrágább szerettünktől

Elbúcsúzni sem tudtunk, a sors könyörtelen,
de szeretteidben tovább élsz örökre, szüntelen.
Vigyáznak rád most már az angyalok az égben.
Mi mindig szeretni fogunk, nyugodj békében.

Legyen békés
és nyugodt a pihenésed!

Uram, köszönjük, hogy a miénk volt!
Örökké szerető édesapád és édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS Szeretettünkről

id. PÁSZTOR Jánosról
(1923–2003)
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen értetek ragyogok.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek fel az égre!
„Fényes csillag ragyog nyugodt tó vizén,
nem hullámzik már, nem fújja a szél. Sejtelmes sötétben
suttognak a fák, valaki eltűnt, érzi a világ.”
Emléked mindig köztünk él!
Szerető családod
2013. július 25.

PAPPNÉ DÁNYI Ilonától
(1939–2013)
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s amíg élünk,
addig őrizzük őket.

Hogy elmentél, még fel sem fogtuk.
Oly nagy bennünk az űr,
fájdalom és harag támad lelkünkben belül.

SOÓS Jolántól
(1936–2013)
Fohász
Csak a süket csend pattog
most a lelkünkben
és a fejfák között.
Valaki elment. Elköltözött.
S bár a test halott,
a lelke most is ÉL!
Itt bent, a szívünkben
most is Ő zenél.
A magas égből,
nézzétek csak!
Most is Ő mosolyog,
és mintha szólna:
„Drágáim, ne sírjatok!”
Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott hol csendből épül vár,
s igaz lelkére
az Isten vigyáz már.
Uram! Adj neki nyugalmat,
s egy csendes felhőn
párnát, fogadd be Őt,
Uram, s vigyázd örök álmát!
Ámen.
(Kántor B. Péter)

A gyászoló család

TEMERINI ÚJSÁG

Emléked őrzi barátnőd, Magda

Fájó szívvel búcsúzik
tőled unokahúgod, Icu,
férje, István, valamint
Pityu és Csabi

PAPPNÉ DÁNYI Ilona
(1939–2013)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjék békében!
Gyászoló fiai,
menye és unokái

Miserend
26-án, pénteken 8 órakor: Egy elhunytért.
27-én, szombaton: a két hét folyamán elhunytakért, valamint
az előzőleg elhunytakért: †Orosz Józsefért, Orosz Sándorért,
Mészáros Józsefért és Mondom Rozáliáért, valamint: †Szabó
Lászlóért, valamint: †Ferenczi Erzsébetért, valamint: †Lukács
és a Sörös család elh. tagjaiért. 17 órakor nászmise keretében esküdnek: Hornyik Attila és Borús Tamara.
28-án, évközi 17. vasárnap, a Telep 7 órakor: a népért, a
plébániatemplomban 8.30-kor: a Góbor szülőkért és fiukért,
Sándorért, 10 órakor: †Varga Gáborért.
29-én, hétfőn 8 órakor: egy elhunytért.
30-án, kedden 8 órakor: egy elhunytért.
31-én, szerdán 8 órakor: egy elhunytért.
Augusztus 1-jén, csütörtökön 19 órakor: †Veréb M. Gizella nővérért.

Egyházközségi hírek

A Szent Mónika közösség tagjainak találkozója július 25én, csütörtökön az esti szentmise után 19.30-kor, a hittanteremben.
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MEGEMLÉKEZÉS

Csillag volt,
mert szívből szeretett,

JANKOVICS FERENC
(1967–2005)
BÉCS

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Sógornőmtől

Július 20-án volt egy éve
annak a szomorú napnak,
amikor elvesztettük szeretett unokánkat

Hat szomorú hete, hogy
oly hirtelen elment közülünk drága öcsém

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

Örökké szívünkben él.
Szüleid és testvéred

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk szeretett édesanyánk,
anyósunk, nagyanyánk, mamucink

PAPPNÉ DÁNYI Ilonától
(1939–2013)
A sír eltakar,
a virág elhervad,
a könny felszárad,
de a szeretet a szívünkben
örökké megmarad.
Pihenése felett őrködj,
Istenem, csendes álmát
ne zavarja semmi meg.
Özvegy Dányi Ica ángyi

ifj. KARÁCSONYI Mátyást
(1987–2012)
Mindig itt vagy velünk,
mégis oly távol,
mi tudjuk egyedül,
mennyire hiányzol.
Szerető Verbai tatája
és mamája

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Gábor
(1992–2013)
Köszönöm, hogy lelked
a lelkembe írtad.
Nincs felettünk
hatalma a sírnak.
Örök az arcod,
nem száll el a szavad,
minden mosolyod
a lelkemben marad!
Lacó

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy elmentél...
FERENCI Erzsébet
(1941. április 7–2013. június 14.)
Távol vagy most tőlünk, mégis oly közel,
mivel szívünkben rejtettünk mi el.
Örök a te arcod, nem szállt el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben maradt.
Álmainkban éjjel hazajársz, mert tudod,
hogy még szükségünk van rád.
Mindig csak egy célod volt, a családért élni,
ezt csakis a halál tudta így széttépni.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké fogsz élni, mint a ragyogó csillagok.
Emlékét őrzik gyermekei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy
itt hagyott bennünket
nagytatám

Szomorú 6 hónapja volt
július 21-én, hogy édesanyám
szíve megszűnt dobogni

KISS István
(1933–2009)
Remélsz és vársz, hogy hátha...
Talán még egyszer... de hiába.
A hangját még most is tisztán hallod,
habár ajka örökre lezárult, tudod.
Keresed, kutatod, s meg nem értheted,
hogy ő már miért csak emlék.
Emlékét szeretettel őrzi lánya, Aranka,
veje, Béla és unokája, Krisztián

VARGA Gábor
(1992–2013)
Örök az arcod,
nem száll el szavad,
minden mosolyod
a szívünkben marad.
A Mészáros család

MEGEMLÉKEZÉS
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk szüleinkre és testvérünkre,
akik szomorú, harminc, illetve hat, valamint öt éve nincsenek közöttünk

VARGA Péter
(1926–2003)

VARGA Teréz
(1953–2013)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
az emlékek újra és újra visszatérnek.
Ezernyi fájdalmas kérdés, melyre nem létezik válasz...
Csak az emlékek maradtak, s a lelket mardosó bánat.
Nyugodjatok békében!
Szerető unokád, illetve lányod családjával
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id. LEPÁR Sándor
LEPÁR Mária
(1983–2013)
(2007–2013)
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
Lányuk, Erzsi, vejük, Imre családjukkal,
lányuk Borbála, vejük, Sándor
családjukkal
Ausztráliából

TEMERINI ÚJSÁG

ifj. LEPÁR Sándor
(2008–2013)
Nővéred, Borbála
és sógorod, Sándor
családjukkal Ausztráliából,
húgod, Erzsi és sógorod,
Imre családjukkal
2013. július 25.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú egy éve, hogy eltávozott közülünk az, akit nagyon szerettünk, drága feleségem, édesanyánk és nagyanyám

Fájó szívvel emlékezünk
drága unokánkra

Szomorú egy éve lesz július 29-én, hogy örök búcsút
vettünk szerettünktől

Szeretett bátyámtól, sógoromtól és nagybácsinktól

LJUBIČIĆ Kornélia – Nelli
(1957–2012)

VARGA Gáborra
(1992–2013)

A te jóságod és szereteted
örökké a szívünkben él.

Mindenkinek mesél
a nagyvilág, mesél az élet.

Emlékét megőrzi férje, Ljubomir,
fiai, Goran és Dejan, és kis unokája, Nikola

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs közöttünk drága unokám

A mi szemünkben könnyek,
de Te álmodj szépet!
Szeretünk a síron túl is:
Tati és Mami

VÉGSŐ BÚCSÚ
Jolitól, volt osztálytársunktól,
ifjú korunk barátnőjétől

VÍGH Imrétől
(1942–2012)
Csendben elmentél
egy nyári alkonyon, oda,
ahol csak a néma csend
honol, ahol már nincs
szenvedés, csak örök
béke és nyugalom.
Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott a pihenésed!
Emlékét őrzi szerető
felesége, Franciska,
lányai, Kornélia és
Hajnalka, vejei, Zoltán
és Péter, valamint
unokája, Aurél

UTCAI Ferenc
(2001–2013)
„Minden elmúlik,
mint az álom elröpül,
mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg
a szívben halványan,
mint a holdsugár.”
(Friedrich Schiller)

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy elvesztettük

Pihenése felett
őrködj, Istenem,
csendes álmát így nem
zavarhatja semmi sem.
Szívemben megmarad
a szép emléke.
Legyen áldott a pihenése!
Gyászoló
Erzsi mama

SOÓSNÉ
BOZSÓKI Jolán
(1936–2013)
Szép emléked
örökké szívünkben él.

Húgod, Katica, sógorod,
Zoltán és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS

Ciska, Rózsa, Erzsi,
Manyi és Anna

MORVAINÉ
SZAKÁL Ilona
(1946–2003)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nővéremtől

Petrik József
(1943–2013. 7. 20.)

VARGA Gábort
(1992–2013)

PAPPNÉ DÁNYI Ilonától
(1939–2013)

Csak az hal meg,
akit elfelednek,
örökké él,
kit nagyon szeretnek.

Hiába takar a sírhalom és
borul rád a temető csendje,
te akkor is élsz
szerető szívünkben.

2013. július 25.

Maradt a nagy bánat,
egy csendes sírhalom,
szívünkben örök
gyász és fájdalom.

Temetkezési vállalat, Népfront
u. 109., tel.: 842-515, 842-251

Megemlékezés
a héten elhunyt

Jani bátyádék

Lám, ennyi az élet,
gondoltad-e?
Egy pillanat,
s mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy
indulsz a messzeségbe.

VARGA Gábor
(1992–2013)

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott,
békés a pihenésed!

ZSADÁNYI Zoltántól
(1954–2013)

özv. SOÓSNÉ
BOZSÓKI Jolán
(1936–2013)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!

Nyugodjál békében!
Emléked megőrzi
húgod, Rozália,
sógorod, László,
valamint Lacika és Attila

TEMERINI ÚJSÁG

ZSadányi Zoltán
(1954–2013. 7. 21.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
Köszönet mindazoknak,
akik a temetésen
megjelentek.

Istenem, súgd meg neki
halkan, lágyan szólj hozzá,
hogy ne zavarjam:
álmomban keressen
meg engem,
még egyszer hadd lássam,
hadd öleljem!
Nem szólnék róla,
hogy gyötör a bánat,
csak hadd lássam,
hadd öleljem!
Nem szólnék róla,
hogy gyötör a bánat, csak
hadd lássam még egyszer
drága édesanyámat!
Hadd legyen nekem
ez a legszebb álmom!
Súgd meg neki halkan:
én mindennap várom.
Emlékét őrzi férje,
Dezső és gyermekei,
Tünde, Imre és
Anita családjukkal
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Öregfiúk labdarúgó tornája

A TSK és a verbászi öregfiúk csapata a mérkőzést megelőzően
A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő TSK az Illés-napi
ünnepségsorozat keretében öregfiúk labdarúgótornát szervezett. A résztvevő csapatok a magyarországi Győrasszonyfa és
Solt, valamint a verbászi FK Vrbas és a TSK voltak.
A selejtező mérkőzések eredményei: TSK–Győrasszonyfa 4:2, a
TSK góllövői: Verebélyi, Bódi és Dragosavljević (2). FK Vrbas–
Solt 3:1.
Így a 3. helyért a két magyarországi együttes mérkőzött, az
eredmény Győrasszonyfa–Solt 4:1, a döntőben viszont a TSK
és a Vrbas öregfiúi vívtak nagy csatát, ahol a végeredmény
TSK–Vrbas 2:2 lett. A TSK góllövője Majoros (2). Így az első
hely kérdését büntetőkkel kellett eldönteni, ebben a verbásziak
szerencsésebbeknek bizonyultak és 2:0-ra nyertek, ami egyúttal az első helyet jelentette a számukra.
A TSK öregfiúi ezúton is szeretnék megköszönni minden
szponzornak a nyújtott támogatást és segítséget. Ezáltal
nagyban hozzájárultak az alapítás 100. évfordulója megrendezéséhez és megünnepléséhez.
U. Z.
APRÓHIRDETÉSEK
• Hereszéna eladó. Tel.: 063/583-008.
• Fejőskecske és gidák eladók. Telefonszám: 846-130.
• Keresünk olyan asszonyt, aki magához venne és saját házában gondozna
egy idős asszonyt, nyugdíjáért. Telefonszám: 063/75-91-942.
• Alig használt 80 köbcentis Solo
423 Port atomizőr ködpermetező,
két Lampart (6,8 kW) és egy Alfa
(7 kW) gázkályhák, öntött vaslapú
Plamenpraktik gázsparhelt (8,75 kW).
Tel.: 021/844-458, 065/88-444-58.
• Két összkomfortos, bútorozott lakás
augusztus 1-től kiadó. Újvidéki utca
478/2, tel.: 840-522, 063/802-50-91.
• Tűzifavágást vállalok háromfázisú
körfűrésszel. Telefonszámok: 841041, 064/34-29-686.
• Cserép (Zrenjanin 233-as típusú) eladó. Telefonszám: 064/23-43-893.

• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66ban. Érdeklődni a Népfront u. 36-ban,
tel.: 843-402, 069/1940-035.
• Triumph alsóneműk és fürdőruhák eladók, ugyanott gyermekruhák 0–4 éves
korig. Tel.: 843-862, 064/498-65-27.
• Tetők és kémények javítását vállalom, cserépátrakást, széldeszka
cseréjét, malterozást, betonozást és
egyéb házkörüli munkát. Ugyanitt tüzelős sparheltek és kályhák javítása.
Tel.: 063/19-16-164.
• Vágnivaló csirkék eladók élve vagy
konyhakészen a Sonja Marinković utca
7-ben, tel.: 841-800, 060/0529-341.
• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66ban. Érdeklődni a Népfront u. 36-ban,
tel.: 843-402, 069/1940-035.
• Munkalehetőség: keresünk kommunikatív, ambiciózus, komoly embereket. Tel.: 062/78-44-55 (munkanapon
8–13 óráig).

A Hunor Hagyományőrző Íjászegyesület bemutatója a vásártéren
• Elektromos emelő, gyári, egy tonnára attesztált, tolóhengerrel eladó.
Telefonszám: 069/19-42-800.
• Eladó nagy teljesítményű dobos morzsoló és egy 8 m-es Lifam felvonó. Tel.:
062/18-68-471.
• Malacok eladók 18–20 kilósak. Telefonszám: 843-397.
• Szőnyegek mélymosását vállalom.
Tel.: 843-581, 064/204-18-85.
• Rosszvasat vásárolok, valamint
öreg autókat motorral vagy anélkül,
fizetés a helyszínen. Telefonszámok:
061/164-33-71, 069/50-245-20.
• Drótkerítés eladó, több méretben. Tel.:
063/8-156-742, 063/526-295.
• Kiégett Kreka Weso kályhákat vásárolok. Tel.: 063/8-637-332.
• Használt alkatrészek 141-es Zmaj
kombájnhoz, 120-as és 80-as Kristal
Zetorhoz komplett első amortizőrök. Telefonszám: 062/41-21-52.

• Minden tevékenységre alkalmas üzlethelyiség teljes berendezéssel, irodával, kiadó az Újvidéki utca 478/2ben. Tel.: 840-522, 063/802-50-91.
• Eladó 900 db használt kanizsai cserép
(Tip 2), telefonszám: 064/259-43-72.
• Temerin központjában ház eladó. Telefonszámok: 062/89-77-964, 062/1327-278.
• Eladó a Skrabány-féle ház, valamint
Skrabány-festmények, ugyanott John
Deer 4020-as traktorhoz új fejpakolás
és négy új dűzni, ČZ 350 köbcentis motorkerékpár új alkatrészekkel, Piaggio
50 köbcentis motorkerékpár, két önitató
marháknak, 350 kilóig mérő fa mázsa,
háromlábú kovács fúrógép, átalakítható
elektromosra, 900 kiló teherbírású, hidraulikára akasztható ketrec. Tóth Pál,
Nikola Pašić utca 134., tel.: 842-316
(8–12-ig és 15–20 óráig).
További hirdetések a 8. oldalon
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