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Múlt hét szerdán Temerinbe látogatott 
Répás Zsuzsanna, a magyarországi Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium nemzet-
politikáért felelős helyettes államtitkára, 
Pásztor István, a VMSZ elnöke, valamint dr. 
Korsós Tamás, a szabadkai Magyar Főkon-
zulátus főkonzulja és dr. Plank Zoltán kon-
zul. A látogatás célja az volt, hogy a helyet-
tes államtitkár asszony hivatalosan átadja 
a magyar kormány ajándékaként felszerelt 
23 térfigyelő kamerát, amelyek forgalmas 
utcarészekre, valamint oda kerültek fel-
szerelésre, ahol legtöbb, személy ellen irá-
nyuló támadás történt, de szem előtt tartot-
ták a magyar érdekeltségű intézményeket 
is. A vendégek a házigazdákkal, Gusztony 
András polgármesterrel, Csőke Csabával, a 
községi tanács fejlesztéssel megbízott tag-
jával, valamint a községi képviselő-testület 
és a községi tanács néhány tagjával foly-

tatott beszélgetés után rövid sétát tettek 
Temerin szűkebb központjában és megte-
kintették a középületekre szerelt térfigyelő 
kamerákat. A nagy felbontású készülékek 
az útkereszteződéseken, az utcákon és a 
tereken zajló eseményeket folyamatosan, 
éjjel-nappal rögzítik.

A körút után megtartott sajtótájékoz-
tatón Gusztony András örömét fejezte ki, 
hogy ezúton is folytatódik a temerini és 
a magyarországi kormányszervek közötti 
immár másfél évtizedes sikeres együttmű-
ködés. Az első lépést az Esély a Stabilitásra 
Közalapítvány keretében tették meg, ami-
kor egy 38 ezer dollár értékű ivóvíz kutat 
kapott Temerin, s itt említhető meg a Köz-
ségi Fejlesztési Iroda, amelynek ma már 
egymillió eurós projektumai 
vannak.

Folytatása a 2. oldalon

Átadták a térfigyelő rendszert
A korábbi 10 kamera mellé még 23 került

EP-választás Magyarországon

A Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP 2, 
a Demokratikus Koalíció 2, az Együtt-PM 1, az 
LMP 1 mandátumot szerzett az európai parla-
menti választáson vasárnap. A vasárnapi euró-
pai parlamenti (EP) választáson, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (NVI) előzetes adatai szerint, a szavazatok 
99,99 százalékának összeszámlálása után az Európai 
Parlament magyar képviselői pártonként: FIDESZ-
KDNP (12 mandátum): Bocskor Andrea, Deli Andor, 
Deutsch Tamás, Erdős Norbert, Gál Kinga, Gyürk And-
rás, Hölvényi György, dr. Kósa Ádám, Pelczné Gáll 
Ildikó, Schöpflin György, Szájer József, Tőkés Lász-
ló. JOBBIK (3 mandátum): Balczó Zoltán, Kovács 
Béla, dr. Morvai Krisztina. MSZP (2 mandátum): Dr. 
Szanyi Tibor, dr. Ujhelyi István. DK (2 mandátum): 
Gyurcsány Ferenc, dr. Molnár Csaba. EGYÜTT-PM 
(1 mandátum): Bajnai Gordon. LMP (1 mandátum): 
Meszerics Tamás. (MTI)

Fidesz-KDNP 
51,49 százalék

Múlt pénteken bemutatták az újságíróknak azokat az infopaneleket, 
amelyeket a napokban helyeztek el az Újvidéki és a Kókai Imre ut-
cák (Gazdakör) kereszteződésében. Urbán Izabella, a községi köz-
biztonsági tanács közlekedésbiztonsági bizottságának elnöke el-
mondta, hogy az iskola, az egészségház és a templom egymáshoz 
való közelsége miatt esett a választás erre a pontra. A napenergiá-
val működő szerkezet leméri a szembejövő jármű sebességét, fel-
dolgozza az adatot majd megfelelő információt ír ki, például, hogy: 
Lassíts. A két tábla értéke 700 ezer dinár, vélhetően hamarosan 
más pontokon is felszerelnek hasonló készüléket.

Közlekedési infopanelek

Körsétán a vendégek

Vegyszeres 
flakonok gyűjtése

Ma, május 29-én 10 és 11 óra között a közműválla-
lat telepi raktárában, 11.30-tól 12 óráig pedig Szőregen, 
a piacnál adhatók le kimosott növényvédőszeres mű-
anyag flakonok. Temerin község honlapján elolvas-
ható, hogyan kell átadásra előkészíteni a környezetet 
szennyező flakonokat. A begyűjtés ötlete Miroslav 
Monartól, a községi tanács mezőgazdasággal meg-
bízott tagjától ered.
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Átadták a térfigyelő rendszert
Folytatás az 1. oldalról

Az IPA-projektum keretében is vannak temerini érdekeltségek, ennek 
egyik példája a tájház udvarában épülő alkotóház, a temerini labdarúgó 
pálya korszerűsítése, egy közös fürdőfejlesztési projektum Óbecsével és 
Mórahalommal, a Jegricska megtisztítása stb.

Csőke Csaba a térfigyelővel kapcsolatban elmondta: Temerinben 
egy donációnak köszönhetően korábban 10 kamerával figyelték a köz-
lekedési csomópontokat, de a jelenlegi magyarországi hozzájárulás 
eredményeként  további 23-mal bővült a rendszer. Elhangzott, hogy a 
rendszer bármikor tovább bővíthető, tehát magánszemélyek, intézmé-
nyek is rákapcsolódhatnak.

A Telenor, a VIP és az MTS felhasználói a hét végéig közel másfél 
millió SMS-t küldtek az 1003-as számra, s így 1,3 millió euró gyűlt 
össze a szerbiai árvízkárosultak részére (egy héttel ezelőtt még 
mintegy 400 ezerről adtunk hírt). A Telenor felhasználói 504 ezer 
927 üzenetet küldtek a segélyszámra, s ezzel 50.492.700 dinárt gyűj-
töttek össze. Ugyanennyi idő alatt a VIP-felhasználók 295.896.000 
dinárral járultak hozzá az árvízkárosultak megsegítéséhez. Az MTS 
adatai szerint felhasználóik szombat 14 óráig 612.611 SMS-t küld-
tek, vagyis 61.261.100 dinárt. A szerb kormány kezdeményezésére 
kezdődött az adománygyűjtés az árvízkárosultak részére, s bárki 
bekapcsolódhat, ha elküld egy üres SMS-t az 1003-as számra. Egy 
üzenet értéke száz dinár, az összeg adómentes. A polgárok által 
összegyűjtött eszközöket az árvízkárosultak megsegítésére és az 
árvízkárok szanálására fordítják. Montenegróban eddig SMS-ek által 
több mint 200 ezer euró gyűlt össze a szerbiai és a bosznia-hercego-
vinai árvízkárosultak megsegítésére. A 14543-as mobilszám május 
16-a óta él, az SMS értéke egy euró. Legtöbben, 93 488-an a Telekom 
hálózatán utaltak, a Telenoron 63.002, az M:telen 45.562-en. Az SMS-
ekből származó bevételt a montenegrói Vöröskeresztnek utalják át, 
amely az eszközöket a régió árvíz sújtotta területeinek szanálására 
osztja szét. (B92, RTS)

Az árvíz miatt kihirdetett rendkívüli állapot óta (ami egyébként 
azóta megszűnt) Temerinben naponta ülésezik a válságtörzs, és ál-
landó ügyeletet tartanak. Gusztony András polgármester, a válság-
törzs parancsnoka elmondta, hogy gyorssegélyként egymillió dinárt 
küldtek a szerbiai árvízkárosultaknak, a Vöröskereszt koordinálásával 
pedig ruhaneműt, tartósított élelmiszert és mézet gyűjtenek. Napon-
ta indul egy nyergesvontató segélyszállítmány. Az első szállítmányt 
Smederevska Palankára küldték, legutóbb pedig Krupanjba, de jutott 
már a szerémségi Pećincire is.

– Naponta összegyűlik a teherautónyi segély, és azonnal útnak 
indítjuk, oda, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá. Továbbra 
is folyamatos a segélygyűjtés, a Vöröskereszt és az Ifjúsági Iroda 
épületében munkaidőben bármikor leadható, mondja Gusztony 
András.

Ruhára már nincs szükség, inkább tartósított élelmiszer, tisztálko-
dási eszközök és ivóvíz kell, továbbá babakelengye és pelenkák.

– A község pályázott a Tartományi Gazdasági Titkárságnál is. Egy-
millió dinárt hagytak jóvá további készülékekre. Egyébként egy kamera 
ára 68 ezer dinár, a 23 darab a központtal együtt tehát mintegy 35 ezer 
euró értéket képvisel.

Répás Zsuzsanna megelégedéssel szólt a látottakról, s mint mondta, 
fontosnak tartja, hogy az itt élők érezzék, övék ez a város. Mindazok, akik 
békésen egymás mellett kívánnak élni, otthonuknak érezhetik Temerint. 
Kiemelte: a magyar-szerb kapcsolatok keretében számos hasonló prog-
ram valósult meg az utóbbi időben, ha a felek közösen munkálkodnak a 
célok megvalósításán, az eredmény nem maradhat el. Kitért arra is, hogy 
Magyarország a jelenlegi nehéz időszakban segítséget nyújt Szerbiának 
az árvíz okozta károk helyreállításában. •

A rendőrség udvarában levő lakókonténerben monitoron lát-
ható, amit a kamerák rögzítenek. A képen középen Répás Zsu-
zsanna, mellette Csőke Csaba.

Több mint egymillió 
euró SMS-ekből

Amit a Kókai Imre iskola tanulói összegyűjtöttek az árvízkáro-
sultak megsegítésére

Bekapcsolódtak a gyűjtésbe a Kókai Imre Általános Iskola tanulói. 
Miavec Dóra iskolapedagógus elmondta, hogy saját elhatározásból, 
mindennemű községi, vagy egyéb hivatalos felhívás nélkül szerveztek 
gyűjtést, amelyről körözvényből értesülhettek a tanulók. Hétfőtől múlt 
péntekig sok élelem, tisztálkodási szer, pelenka (gyermekeknek és 
felnőtteknek), palackozott ivóvíz gyűlt össze. Az adományt a Vörös-
kereszt által juttatták el a rászorultaknak.

– Május 23-án ismét, immár másodszor, gyűjtöttünk hulladékpa-
pírt iskolánkban, mondja Zelenka Angéla tanárnő, aki hasonló akciót 
szervezett korábban is. A környezetvédők újrahasznosítóknál értékesítik 
a hulladékpapírt, és a pénzen különféle dolgokat vásárolnak, ezúttal 
azonban az összeget az árvízkárosultak javára fordították. Iskolánk 
tett a jó ügyért. Az elmúlt héten is bebizonyosodott, hogy mennyire 
segítőkészek a tanulóink.

A kókaisok gyűjtése

Naponta indul 
segély Temerinből
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Angol, német és szerb
nyelvtAnfolyAmok

Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681

Hamarosan megbeszélés az Illés-napi 
ünnepség programja kapcsán

Közeledik július 20-a, Illés napja, Temerin fogadalmi ünnepe, a 
rendezvénysorozat programja azonban még nem alakult ki.

• Miért? – kérdeztük Ádám Istvántól, az Első Helyi Közösség 
tanácselnökétől.

– E hétre tervezem a civil szervezetek képviselőinek megbeszé-
lését. Az idén az alapítványok késtek a pályázatok elbírálásával, a 
Bethlen Gábor Alapítvány és más alapítványok is csak május közepén 
döntöttek a támogatásokról. Valójában azért kell összehívni a civil 
szervezetek képviselőit, hogy megtudjuk, ki mire nyert támogatást. 
Ha ezt tudjuk, akkor készíthetjük is a programot.

• Az Első Helyi Közösség több civil szervezettel együtt 
pályázott az úgynevezett nagy Bethlen Gábor Alapítvány-
nál...

– Igen, de sajnos az idén nem nyertünk. Erre a pályázatra az 
egész Kárpát-medencéből jelentkezhettek és eléggé kicsi volt az 
esély. Tavaly sikerült, sajnos, az idén nem.

• Ez változtat-e valamit a rendezvény szervezésén?
– Illés-napi rendezvény mindenképpen lesz. A megnyert eszkö-

zöket ugyanis céleszközként használtuk volna fel, így sátrat most 
nem vásárolhatunk, ezért akinek sátorra lesz szüksége, annak to-
vábbra is bérelnie kell.

mcsm

Pénzügyi kérdésekről
Ülést tartott az Első Helyi Közösség tanácsa

Ma egy hete ülést tartott az Első Helyi Közösség tanácsa, és egye-
bek között megvitatta a XIII. Farsangi Karnevál pénzügyi jelentését. A 
pénzügyi keretet korábban azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a helyi 
közösség ajánlatot kér még három kereskedelmi vállalattól, s attól vá-
sárol (étolajat, cukrot, szalvétát, üdítőt, lisztet, műanyag poharat, bort, 
szemeteszsákot stb.), amelyiknek az ajánlata a legkedvezőbb. A helyi 
közösség e döntésnek megfelelően bonyolította le a bevásárlást. Az 56 
ezer dináros pénzügyi keret legnagyobb tétele a fúvószenekar 30 ezer 
dináros díja volt. A tanácsnokok elfogadták a beterjesztett pénzügyi ke-
retet. Egyetértettek azzal a kezdeményezéssel is, hogy részt vesznek azon 
a pályázaton, amelyen akár 200 ezer dináros vissza nem térítendő támo-
gatás nyerhető. Ebből újratéglázhatnák a tájház első udvarát. A községi 
tanács döntése értelmében ugyanis ezentúl a helyi közösségeket terheli 
a saját közterületük tisztántartása és rendezése. 

A tanácsnokok egyhangúlag úgy döntöttek, hogy napidíjukat felajánl-
ják az árvízkárosultak megsegítésére. •

Savanović kertészetben

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

Szépítse kertjét, teraszát és erkélyét pompás virágokkal!
Egy cserép, nagy méretű muskátli most csak 100 dinár!
Egy-egy pistikevirág, begónia, szalvia és bársonyka 25 dinár!
Kertjének tervezését, beültetését bízza a kertészet szakemberére!

A

Vásároljon olcsón minőségi árut!

AKCIÓS vásárlási lehetőség

Nem nyertek 
a közösen pályázók

Június 14-ére halasztották az Aranybográcsot
A rendkívüli állapot miatt több rendezvény elmaradt köz-

ségünkben, közöttük az Aranybogrács, amelynek keretében 
nyílt közlekedésbiztonsági napot terveztek. Először egy héttel 
odázták el a rendezvényt, aztán a három napos gyász miatt 
másodszor kellett elnapolni.

• Mikor tartják meg az Aranybogrács halászléfőző versenyt? 
– kérdeztük Pásztor Róberttől, az egyesület titkárától.

– Emberileg is helytelen, hogy mi vigadozzunk, miközben mások 
elemi csapás következményei miatt szenvednek. Zene nélkül pedig 
mit sem ér a rendezvény, ezért úgy döntöttünk, hogy június 14-ére 
halasztjuk. Az idén tehát a bab után halászlé fog következni.

• Változott-e valami a programban?
– Úgyszólván semmi, a korábban meghirdetett program szerint 

peregnek majd az események. A nyílt közlekedésbiztonsági napra a 
meghirdetett időpontban kerül sor, tehát 15 órakor kezdődik a vá-
sártéren.

• Változik-e a versenybe szálló csapatok száma?
– A tűzrevalón kívül szinte már mindent előkészítettünk a helyszí-

nen, sajnos le kellett bontanunk a sátrakat, és visszavinni a kellékeket. 
Szerencsére a DTD Ribartsvónak nem okoztunk gondot a megrendelt 
majd lemondott 300 kilónyi hallal. A versenyre 73 csapat nevezett be, 
de arra számítunk, hogy növekszik majd csapatok száma, kitoltuk 
ugyanis a jelentkezési határidőt. Aki még nem nevezett be, megtehe-
ti június 13-áig. Egyes csapatok jelezték, hogy családi program vagy 
egyéb elfoglaltság miatt nem vesznek részt, de reménykedünk, hogy 
lesznek új benevezők, és a versenyen mintegy 80-90 csapat méri majd 
össze tudását.

Babfőző után halfőző

mcsm

Bevásárlóközpontot nyit az IDEA szerb áruházlánc Temerinben 
az Újvidéki utca és a Szirmai Károly közötti hosszú telken. Az 
építkezés igen látványosan halad.
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A Kókai Imre iskola végzős növendékei

8. a osztály, felső sor, balról jobbra: Csordás Krisztián, Horák László, Szántai Tamás, Papp Imre, Nemes Ildikó osztályfőnök, 
Jankovics-Bocskovics Éva, Tót Emília, Nagyidai Andrea, Bankó Denisz, Csépe Dominik. Első sor: Morvai Máté, Petro Éva, 
Gyuga Alisza, Samu Dávid, Fehér Csongor, Bujdosó Enikő, Kothai Nikolett, Varga Endre, Szűcs Dávid.
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A Magyarország-Szerbia IPA határon átívelő együttműködési prog-
ram keretében Képzőművészet a bácskai régió turizmus-fejlődésében 
elnevezéssel valósul meg az a projektum, amelyet az Európai Unió is 
támogat. Az első programot a múlt hét végén tartották 20 felsős általá-
nos iskolás tanuló részvételével. A foglalkozásvezető a magyarországi, 
törökszentmiklósi Mile Ibolya keramikus, asszisztensei pedig Szalma 
István, Radmila Marković és Fürsztner Etelka, a kishegyesi Dévics Imre 
Szabad Alkotóműhely tagjai voltak. A foglalkozás témája Meseváros ké-
szítése öt lépésben.

– A házaknak, az épületeknek lelke van, sorsok és életek titkát rejtik 
– mondja Mile Ibolya. – Ezért a meseházak agyagba álmodott házikók 
lesznek. A foglalkozás első napján csak egy kis ujjgyakorlatot tartottunk, 
hogy a gyerekek megtanulják a technológiát, ismerkedjenek az agyaggal, 
a korongozással, a ragasztással. A gyerekek rendkívül ügyesek és tehet-
ségesek. Mivel unalmas volna úgy ismerkedni valamivel, hogy azonnal 
ne hozzon sikerélményt is, ezért már az első napon készültek figurák, 
elkészült egy gombaváros is. Ha majd a gombákat mázozzuk, gyönyö-
rűen lehet festeni rájuk, és máris mesévé változik a valóság. Szeretnénk 

Leendő elsősök tesztelése
A Kókai Imre Általános Iskolában április 1-jén kezdték a 2007. már-

cius 1. és 2008. február vége között született gyermekek beírását az ál-
talános iskola magyar nyelvű első osztályába. Megtudtuk, hogy eddig 57 
gyermeket írtak be az első osztályba és még néhány továbbit várnak.

Kérik a szülőket, akik még nem íratták be gyermeküket az általános 
iskola magyar tannyelvű tagozatára, hogy hétköznap 7 és 14 óra között 
jelentkezzenek az iskola titkárságán. Vigyék magukkal a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonatát, amely lehet fénymásolat, valamint az egészségi 
állapotot igazoló bizonylatot, amelyet az óvodában kaptak meg a gyere-
kek. Ezenkívül bizonylat szükséges arról, hogy a gyermek részt vett az 
előkészítő oktatásban, ezt a bizonylatot az óvodából küldik át. Szükséges 
még a szülő vagy gyám személyazonossági igazolványa.

Az iskolapszichológus és pedagógus a múlt héten megkezdte a beíra-
tott gyermekek képességének felmérését. A hat és fél, illetve hét és fél éves 
gyermekek iskolaérettségének felmérésére összeállított speciális teszt öt 
részből áll, ezek a tudás, a memória, a vizuális következtetés levonása, a 
verbális készség és a logika. A szakemberek olyant kérdeznek a gyerekek-
től, amit az ilyen korú gyermekeknek tudniuk kell. Játékos feladatokról 
van szó, mintegy 25 percig tart egy-egy gyermek tesztelése.

 A teszt lényegében a pillanatnyi helyzetet méri fel, de következtetése-
ket is levonhatnak belőle. A 2014/2015-ös tanévben az elsős tanítónők 
Hornyik Mária, Morvai Szilvia és Novák Erzsébet lesznek. •

LED, LCD és plazma televíziók, mikrohullámú 
sütők és egyéb elektronikai berendezések 
javítása,  GPS program és térképfrissítés.

Peugeot és Citroën gyári autódiagnosztika.
Ady Endre u. 13.

tel.: 069/1-844-297, 844-297

Mesévé változtatott 
valóság

A múlt hét végén műhelymunka keretében 
agyagozás volt a tájházban

Öntapadó feliratok, cégtáblák, 
járműgrafikák stb. készítése és 

felragasztása – minden méretben 
a Temerini Újság nyomdájában.

Tel.: 843-750
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Erdélyi Lenke (8. b osztály): – Az első 
osztálytól kezdve 
színkitűnő vagyok 
és remélem, hogy 
a nyolcadikat is 
ilyen eredmény-
nyel fejezem. Az 
újvidéki Svetozar 
Marković Gim-
náziumba készü-
lök, de befejezése 
után tovább szán-
dékozom tanulni. 

A végső cél a turizmus vagy a közgazdasági 
könyvelői szak. Szüleim ellátnak ugyan tanács-
csal, de az elsődleges az, amit én akarok. A 
gimnáziummal nem értenek egyet, de megér-
tik döntésemet.

Komiszár Orhidea (8. b osztály): – A 
hatodik osztály ki-
vételével eddig még 
minden osztályt 
színkitűnő ered-
ménnyel fejeztem. 
Kedvenc tantár-
gyam a biológia, 
a torna és a zene. 
Már megkaptam 
az értesítést, hogy 
felvettek a szegedi 
közgazdasági kö-
zépiskolába. Korábban eldöntöttem, hogy Ma-
gyarországon folytatom tanulmányaimat. Egy 
ismerősöm járt abba az iskolába és hatására 
próbálkoztam én is bejutni és sikerült, felvettek. 
Szüleim támogatják döntésemet.

Ádám Dániel (8. c osztály): – Színkitű-
nő vagyok. Kedvenc 
tantárgyam a torna. 
Az egészségügyi 
középiskolában, 
magyar nyelven 
szeretnék tovább-
tanulni. A magyar 
nyelv és a matema-
tika mellett tanulni 
kell a többi öt tan-
tárgyat is. Jóformán 
ez nehezebb, mint 

a matekra és a magyarra való felkészülés. A pá-
lyaválasztással kapcsolatos előadások, műhely-
munkák, beszélgetések és tesztelések segítettek 
ugyan, de nem változtatták meg döntésemet. 
Testvérem is egészségügyi középiskolába jár 
és sokat mesél az iskoláról, tantárgyakról stb. 
A középiskola befejezése után mindenképpen 
szeretnék továbbtanulni. Jelenleg rendőrnek 
tudom magam elképzelni. Lehet, hogy ez lesz 
a végcél.

Pályaválasztóink 
albumából

egy kicsit kibontani, továbbvinni a gyerekek 
fantáziáját. Békességben, nyugalomban dolgo-
zunk és egy kissé mást kínálunk mint, amit a 
mai világ.

– Az első napon a gyerekek fantáziája alap-
ján lerajzolt házakból sablonformákat vágtunk 
ki agyagot nyújtottunk, kivágtuk a formákat, 
elemeket. Szikkadtak egy éjszaka és másnap 
ragaszthattuk őket össze. Az agyaggal való dol-
gozás nem csak egy fajta gyurmázás, hanem 
ismerkedés a technológiával. Egy nagyon szép 
anyagot szeretnénk itt hagyni ebben az alkotó-
házban. Remek samotos anyaggal dolgoztunk, 
nagyon megfelelt a munkánkhoz és köszönjük 
az adományozónak.

– Most elkészítettük nyersen a formákat, a 
szeptemberi foglalkozásig zsengéljük az anya-
got, ezután fogjuk lemázozni, majd kiállításon 
mutatjuk be a mesevárost.

A hatodik osztályos Katarina Grković azért 

vett részt a műhelymunkában, hogy még töb-
bet megtanuljon az agyagról és elsajátíthassa 
a korongozást. Az iskolában képzőművészeti 
órán már dolgoztak agyaggal. A kislány szerint 
az agyagozás rendkívül nyugtatóan ható tevé-
kenység. 

Zsáki Zsanett és osztálytársa Pápista An-
namária a Kókai Imre iskola V. c osztályának 
tanulói, tanárnőjük javaslatára érkeztek a fog-
lalkozásra. Mindketten nagyon szeretik az agya-
gozást, mert könnyű és jó vele dolgozni. Zsanett 
egy régimódi falusi ház készítését tervezte, a ház 
körül élő állatokkal és tárgyakkal.

A gombaváros megálmodója az ötödikes 
Ternovácz Miklós, aki több osztálytársával, Ka-
tával, Klaudiával, Karolinával és Laurával együtt 
készítette el a művet. Miklósnak nagyon tetszett 
az agyagozás, mert szinte mindent meg lehet 
belőle formálni. 

mcsm

A gyerekek munkáiból áll majd össze a meseváros, amelyet kiállításon mutatnak be

Elsőáldozás a Telepen

Felső sor, balról jobbra: Karanović Izabella tanítónő, Ádám Mária hitoktató, Pászti 
Erzsébet családi hittancsoportvezető. Második sor: Lulić Adrien, Pap Georgina, 
Zsúnyi Daniella, Turai Boglárka, Úri Ronald, Puszti Loren. Első sor: Pálinkás Heléna, 
Csordás Anasztázia, Samu Teodóra, Szungyi László főesperesplébános, Pálinkás 
Attila, Bankó Antman Attila és Tóth Tamás.
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Kedvező áron vadonatúj, 
gyári csomagolású LG és 

Samsung LCD LED tévék 2 éves 
jótállással eladók.

Telefonszám: 
062/8-336-190

Az évfordulókra nem mindenki emlék-
szik szívesen. Különösen nem az olyanok-
ra, amelyek szomorú eseményeket idéz-
nek. Másokról azért feledkezünk meg, 
mert személyes élményekkel nem kötő-
dünk hozzájuk, vagy mert úgy vesszük, 
hogy ami a múltban történt, az a jelennek 
történelem.

Kerek harminc éve annak, hogy megnyílt az 
Ifjúsági Otthon. Valójában sohasem volt az, min-
denki más használta csak a fiatalok nem. Leg-
alább is nem olyan mértékben, ahogyan lehetett 
volna. Tartottak benne falugyűléseket, lakodal-
makat, politikai összejöveteleket, kiállításokat, 
olykor táncházat és gyermekrendezvényeket. 
Az épületben kapott helyet a Baranyi-galéria, 
de működött benne Teleház, egy időben pénz-
intézet, néhány civil szervezet, és ott volt meg-
szűntéig a napilapunk mellékleteként megjelenő 
Temerini Újság szerkesztősége. Újabban ott az I. 
helyi közösség irodája, ott a székhelye a Szoci-
ális Gondozó Központnak és Vöröskeresztnek, 
valamint a Nyugdíjas Egyesületnek. De idézzük 
fel talán magának az épületnek a történetét.

Az épületben több mint egy évszázadon át 
iskola működött (erre az időszakra még visz-
szatérünk). A nyolcvanas évek elején, miután a 
romossá vált épületből kiköltözött a rendőrség, 

lebontásra ítélte a községi képviselő-testület. 
Azokban az években történt, hogy a falugyűlé-
seken, amikor egy új helyi járulék bevezetéséről 
diskuráltak, és a kádfürdő felújítását latolgatták, 
valaki felvetette, hogy kár lenne az öreg iskola 
épületét lebontani. Iskolának már nem használ-
ható – a hatvanas évek végére felépült a Kókai 
Imre iskola új épülete –, de még fel lehetne újí-

tani és ifjúsági otthonként új tartalmakkal meg-
tölteni. Ha a tantermeket átalakítják, kisebbítik, 
akkor kaphatnak ott helyet a helyi közösség te-
rületén működő polgári szervezetek. Így aztán 
a helyi járulékból felújították, teljesen átalakí-
tották. Az Ifjúsági Otthon megnyitásának ideje 
1984 májusában egybeesett az ifjúsági staféta 
fogadásának ünnepségével. Szombaton délután 
érkezett a staféta, a központban mintegy kétezres 
tömeg fogadta. Kikísérése után a meghívottak 
átvonultak a felújított épületbe. 

A krónikás így számolt be az eseményről: 
„Az utolsó helyig megtelt a több mint 250 ülő-
helyes terem az ünnepélyes átadásra. A fiatalo-
kon kívül nagyon sok szülő is jelen volt, mintha 
látni kívánták volna azt a helyet, ahova ezentúl 
nyugodt lelkiismerettel engedhetik el szórakozni 
gyermekeiket. Az ünnepség műsorában fellépett 
a tamburazenekar, a Május 25-e középiskola 
ifjúsági zenekara és a versmondók tábora.

Ifjúsági Otthon 
az öreg iskolában

Megnyitó beszédet Vecsera Lajos, a községi 
képviselő-testület alelnöke mondott. Emlékez-
tetett arra, hogy az épület korábban is az ifjú 
nemzedék oktatásának és nevelésének a szín-
helye volt.”

Az épület átépítése mintegy 25 millió akkori 
dinárba került. A munkálatokat a Petőfi birtok-
hoz tartozó Graditelj vállalat végezte. Jelentő-
sebb változtatás, a tetőszerkezet megerősítésén, 
a vizesgóc felújításán és más kisebb javításon 
kívül azóta sem történt. A fiatalok már az át-
adás napján birtokukba vették az épületet, este 
diszkót szerveztek a nagyteremben és később 
minden hétvégén. 

Kanyarodjunk vissza mondanivalónk ele-
jére az öreg iskolához, ahogyan az épületet 
ma is sokan nevezik. Ökrész Károly helytörté-
nész kutatásai szerint felépítése Csupor Mihály, 
az újratelepült Temerin második plébánosá-
nak nevéhez fűződik, akit az utókor a község 
jótevőjének tekint. Az ő idejében épült fel a 
mostani plébániatemplom, de miután meg-
vált Temerintől, továbbra is ragaszkodott a 
falu népéhez. Így 1835-ben, már mint kalo-
csai őrkanokok 9300 forinttal járult hozzá az 
„öreg iskola” megépítéséhez. Emlékére az 
utókor az iskola falára márvány emléktáblát 
helyezett, amelynek szövege ma is olvasható: A 
GYENGEKOR OKTATÁSÁRA MÉLT. URADALOM 
SEGEDELMÉVEL KÖZSÉGI MUNKA MELLETT 
CSUPOR MIHÁLY PRÉPOST ÉS KALOCSAI KA-
NONOK NÉHAI TEMERINI PLÉBÁNOS ALAPÍTÁ. 
MDCCCXXXV.

Alkalomadtán érdemes feltekinteni a már-
ványtáblára, amely az épület közepén az egykori 
bejárat felett áll. 

G. B.

Az öreg iskola épülete az 1930-as években

Óvodások fellépése 
a tájházban

Kedden, június 3-án délután 5 órakor 
a tájházban az óvodások fellépése a Most 
viszik, most viszik című darabbal, amellyel 
a kicsinyek a kishegyesi szemlén felléptek. 
(Legutóbbi számunkban riportban foglal-
koztunk a témával.)

Most viszik, 
most viszik
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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 hónapos•  törlesztésre, kamatmentesen
a legjobb minőségű anyagból•  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínáljuk
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.

Fizetik a szubvenciók 
fennmaradt részét

Az elkövetkező két hétben kifizetik a földműveseknek a 2013-as évi 
támogatásokból visszamaradt mintegy 120 millió dinárt, közölte szom-
baton a szerbiai mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium. Az 
utalásokat követően csak néhány kérelem marad realizálatlanul, ezek 
viszont különböző okokból vitatottak.

Megjegyzik, a tavalyi év ugyanezen szakaszában a 2012-es évre vo-
natkozó fel nem dolgozott kérelmek száma több mint 40 ezer volt. A 
2013-as év folyamán a mezőgazdasági kifizetések igazgatósága több mint 
80 ezer kérelmet dolgozott fel, s ezek összértéke 26 199 577 084,61 
dinár volt.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások elosztásáról szóló 
rendelet értelmében a 2013-as évi pénzeszközökből 4 619 158 365 di-
nárnyit hoztak át a 2014-es évbe, s ebből az összegből május 14-éig 4 
342 227 560 dinárt fizettek ki 30 ezer szerződés nyomán, olvasható a 
mezőgazdasági minisztérium közleményében. (vajma.info)

Három ország (Magyarország, Románia és Szerbia) határ menti 
régióinak összefogásával létrejött Banat-Triplex Confinium Európai 
Területi Társulás fürdőprogramjának köszönhetően a vajdaságiak is 
még több mint egy hónapon át, pontosabban június 30-áig kedvezmé-
nyesen válthatnak belépőt a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe és 
a makói Hagymatikum Gyógyfürdőbe, azzal a kikötéssel, hogy mindkét 
fürdő szolgáltatásait igénybe kell venniük. 

A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tu-
lajdonosa június 30-áig mindkét fürdő szolgáltatásait igénybe veheti. 
A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít fel mindkét fürdő-
be, a jegy árát az először látogatott fürdőben kell kifizetni, a másik 
fürdő látogatása ezáltal díjmentes – a lepecsételt kupon felmutatása 
ellenében.

A kedvezményes fürdőbelépésre feljogosító kupon elektronikus 
formában letölthető a Banat-Triplex Confinium Európai Területi Tár-
sulás honlapjáról, amely a www.btc-egtc.eu címen érhető el. A le-
hetőséget azok figyelmébe ajánljuk, akik a mórahalmi, illetve makói 
fürdőt látogatják. A következőket kell tenni: letölteni a fürdőjegyet a 
„fürdőjegy” ablakra kattintva, és követni az utasítást, majd kinyomtatni 
és kitölteni a megadott helyen (név, település, e-mail). Egy nyomtatott 
jegy egy fő belépésére jogosít.

Fürdőzés kedvező áron

Rendőrségi krónika

Baleset nélküli hét
Temerin község területén május 16-ától 23-áig négy bűncselek-

ményt (rongálást, lopást és csalást, drogtermelést és -forgalmazást), 
egy rendbontást jegyeztek – áll a rendőrállomás heti jelentésében. 
Ebben az időszakban sem közlekedési balesetet, sem tűzesetet 
nem jegyeztek.

ALVILÁGI LESZÁMoLÁS ÚJVIDÉKEN
A hét végén lövöldözés volt az újvidéki Duna parkhoz közeli Gon-

dola kávézóban, amely során életét vesztette a kátyi Vojislav Škrbić 
(39). A 021 szemtanúkra hivtakozva azt közölte, hogy Škrbićre és 
barátjára, Todor Tucakovra (39), akik a kávézóban ültek, odalépett 
egy fiatalember és tüzet nyitott. A lövéseket követően pánik tört ki, 
s a támadó ezt kihasználva, kereket oldott. A sebesült Tucakovot az 
újvidéki Sürgősségi Központba szállították, sérülései súlyosak, de 
nem életveszélyesek. Nem hivatalos értesülések szerint, a rendőrség 
nyomon van, mert a biztonsági kamerák rögzítették a történteket. 
Škrbić egyébként az újvidéki alvilág jól ismert figurája volt. Koráb-
ban 11 év börtönre ítélték, mert 2004-ben megölte a rivális bűnözői 
csoport, a Firma egyik tagját, ugyancsak Újvidék központjában. 
Mint kiderült, az újvidéki kábítószerpiac felosztása volt az indíték. 
Később, büntetését enyhítették, nemrég szabadult feltételesen. 
Škrbić látta el kábítószerrel Újvidéket és környékét, a Firma több 
alkalommal megpróbálta eltenni láb alól. Škrbićnek gyilkossági kí-
sérletet is terhére róttak (ez az ügy is kábítószercsempészéssel állt 
kapcsolatban), dossziéjában kábítószerbirtoklás és illegális fegy-
vertartás is szerepelt.

VEGyEN RÉSZT

A LEGRENDEZETTEBB UDVAR
MEGVÁLASZTÁSÁNAK VERSENyÉN!

A bejelentkezés végső határideje: 
2014. május 30.

Jelentkezni lehet a helyi közösségekben vagy a temerini 
községi közigazgatási hivatal épületében, a 30-аs számú 
irodában, illetve a következő telefonszámon: 021/844-010.
Minden egyes helyi közösségben kiválasztjuk és díjazzuk 

a három legrendezettebb udvart. Községi szinten 
kihirdetjük Temerin Község legrendezettebb udvarát.

A bizottság, az időjárási viszonyoktól függően, 
június 2-án kezdi meg az udvarok látogatását.

A győztesek ünnepélyes kihirdetésének pontos 
időpontjáról a résztvevőket külön fogjuk értesíteni.

A községi tanács illetékes bizottsága

Tisztelettel és szeretettel értesítenek a szervezők minden kedves di-
áktársat, határon innen és túl, hogy akik 1969-ben fejezték be a nyol-
cadik osztályt, akár a Kókai Imre, akár a Petar Kočić iskolában, július 
12-én, szombaton a Rubin étteremben este 7 órától 45 éves nemze-
déktalálkozót tartanak. Érdeklődni és jelentkezni Kocsicska Erikánál 
(063/85-34-489), Nagy Margitnál (062/80-24-188), Matuska Annamá-
riánál (063/10-36-110), Samu Istvánnál (062/222-170) vagy Dodony 
Dénesnél (069/02-54-593).

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

45 éves találkozó
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20 éves osztálytalálkozó

Az 1994-ben végzett Kókai Imre és Petar Kočić iskolák nemzedéktalálkozója volt szombaton a Rubin étteremben.
FELSő KÉT SoR, BALRÓL JoBBRA: Pásztor Attila, Balla Zsuzsanna, Góbor Csaba, Erős Ágnes, Sarok Zsolt, Garbac Ákos, 
Francia János, Zsáki Dániel, Gertner Róbert, Nagy Zoltán, Tóth László, Lulić Dániel, Balla Szilvia, Kocsicska Dániel, Jánosi 
Arnold, Darabos Dániel, Szmolenicki Zsolt.
KöZÉPSő KÉT SoR: Sziveri Béla igazgató, Tóth Dániel, Góbor Márta tanítónő, Nádi Endre, Lukács Elvíra, Vígh Loránd, Morvai 
Zoltán, Nagyidai Tímea, Puszti Sándor, Jánosi Attila, Papp Róbert, Zelenka Enikő, Varga Annamária, Faragó Krisztina, Kovács 
Diana, Lajkó Gabriella, Gombár Ibolya, Gőz otília, Birínyi Izabella, Varga Zita, Zelić Angéla, Móricz Melitta, Erdélyi Gabriella, 
Papp Mónika, Barna Margaretta, Novák Zsolt, Nagy Attila, Balázs József, Francia Izabella, Hugyik Attila, Kabács Szerénke.
ÜLNEK: Sági Éva, Bartók Arnold, Bakó Melinda, Urbán Ibolya, Kurcinák Szilvia, Faragó Róbert, Bozóki Mónika, Magyar Kriszti-
na, Halápi Beáta, Bálind Klára, Téglási Kinga, Magyar Hajnalka.
GUGGoLNAK: Zavarkó Árpád, Fodor Róbert, Capár Sándor, Szekeres Norbert, Hajdzser Csongor, Gero Endre, Nagy Imre, 
Lendák Edit, Moisko Renáta, Bado Anasztázia, Hegedűs Rita.

Drága szüleinknek, nagyszüleinknek és dédiéknek,
VARGA Lászlónak és Magdolnának

50. házassági évfordulójuk alkalmából 
gratulálunk és még sok boldog, 

együtt töltött évet kívánunk!
Szerető két lányuk, 
Angéla és Valika 

családjaikkal
Kerüljük el a horgosi határátkelőhelyet

A nyári idegenforgalmi szezon közeledtével a Magyar Külügymi-
nisztérium konzuli szolgálata tanácsokat tett közzé a honlapján, ho-
gyan kerülhető el a hosszas várakozás a határátkelőkön.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az utasok nagy része a főbb 
közlekedési útvonalakon fekvő határátkelőhelyeket választja, ezért 
rövid időn belül torlódások alakulhatnak ki ezeken az átkelőkön, mi-
közben a néhány kilométerrel távolabbi határállomások kevésbé for-
galmasak – olvasható.

A határátkelőhelyeken kialakuló torlódások megelőzésére a konzuli 
szolgálat alternatív útvonalakat ajánl. A Szerbia irányába utazóknak a 
Röszke–Horgos autópálya határátkelőhely helyett javasolják a Tompa–
Kelebia közúti határátkelőhelyet 24 órás nyitva tartással, a személy-
gépkocsiknak irányonként négy-négy forgalmi sávval, Szabadka után 

Hamburgba, 
Sárosi Mártának 

eredményes 
szorgalmáért 

gratulálunk, és 
sok sikert kívánunk 

további munkájához!

Sági Erzsébet és Imre 
Temerinből
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mEGEmLÉkEzÉs
Öt éve, hogy 

nincs közöttünk

mOLNár sziPáN igor 
(1985–2009)

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

Emléked megőrzik:  mama 
és a mészáros család

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

mEGEmLÉkEzÉs

özv. dObOsiNÉ 
mÉszárOs Erzsébet 

(1936–2014. 5. 20.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!

APRÓHIRDETÉSEK
• Két 50 cm átmérőjű Samsung monitor, 20-20 euró 
(képcsöves, használt). Tel.: 063/8-503-307.
• Üzemképes morzsoló-daráló eladó. Telefon-
szám: 063/539-768.
• Vágni való csirkék eladók. Sonja Marinković 
utca 7., tel.: 841-800, 060/529-34-10.
• Eladó kisfiúnak elsőáldozási öltöny. Tele-
fonszám: 064/233-13-53.
• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66-ban. Ér-
deklődni a Népfront u. 36.-ban, telefonszámok: 
843-402, 069/1940-035.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat 
és egyéb felesleges tárgyakat padlásról, fé-
szerből, pincéből. Azonnal fizetek. Telefon-
szám: 063/8-043-516.
• Ház eladó a Csáki Lajos utca 74-ben. Érdek-
lődni a 844-238-as telefonszámon.
• Szarvasmarhák ellátására, gondozására mun-
kást keresünk. Jelentkezni a Marko orešković 
utca 20.-ban, telefonszám: 843-700.

• Vásárolok régi pénzt, antik tárgyakat, 
sztrippeket, albumokat  képecskékkel, régi pa-
pírt. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Kislibák és hízók eladók. Érdeklődni a 
840-163-as telefonszámon.
• Malacok eladók. Érdeklődni a 063/86-88-248-
as telefonszámon.
• Hízók eladók. Majoros István, Ady Endre 
utca 20., telefonszám: 844-298.
• Traktorok eladók: Ursus 120-as és Zetor 2011-
es. Telefonszámok: 842-603, 063/82-17-908.
• IMT 533-as traktor, speditőr, egyvasú eke, 
fogas, háromfázisú körfűrész, háromfázisú 
kompresszor, öntöttvas üst, eladó. Telefon-
szám: 845-753.
• Csutka eladó a Nikola Pašić u. 188-ban, tele-
fonszám: 844-138.
• Ház eladó a Vörösmarty Mihály utca 9-es 
szám alatt. Érdeklődni a 063/593-554-es te-
lefonszámon.

További apróhirdetések a 12. oldalon

Egyházközségi hírek
Szülői értekezlet a II. osztályos, elsőgyónásra készülő gyerme-
kek szülei részére június 3-án, kedden, a Telepen 18 órakor, a 
központi hittanteremben 19 órakor.
Június 8-án ünnepélyes keresztelések lesznek a 10 órai nagymise 
keretében. Előzőleg a szülők és keresztszőlők részére kereszte-
lési találkozó, lelki előkészület, gyónási lehetőség csütörtökön, 
június 5-én 17.30-kor.
Gyűjtés az árvízkárosultak javára templomainkban vasárnap, 
június 1-jén.

pedig gyors csatlakozási lehetőséggel az 
E-75-ös nemzetközi útra. Emellett előnyös 
a Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelő-
hely 7 és 19 óra közötti nyitva tartással, 
irányonként két-két forgalmi sávval. A 
határátkelőhely után Szabadka irányá-
ba szintén gyors csatlakozási lehetőség 
kínálkozik az E-75-ös útra. Ugyancsak 
ajánlott a Hercegszántó–Bački Breg köz-

úti határátkelőhely 24 órás nyitva tartás-
sal, irányonként két-két forgalmi sávval, 
Zombor–Kúla–Verbász irányába pedig 
csatlakozási lehetőséggel az E-75-ös útra. 
Végül választható az Ásotthalom-Bački 
Vinogradi közúti határátkelőhely is 7 és 
19 óra közötti nyitva tartással, irányon-
ként két-két forgalmi sávval a személy-
gépkocsiknak. (MTI)
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Hirdetéseiket szívesked-
jenek legkésőbb hétfő 

délután 4 óráig hirdetés-
gyűjtőinknél vagy a 

szerkesztőségben leadni.

mEGEmLÉkEzÉs
Május 29-én, 19 évvel ez-
előtt volt a legszomorúbb 
nap, amikor itt hagytál ben-
nünket

GiriC sándor 
(1995–2014)

Felszakadó sóhaj, 
könnyel teli szem, 
most valami nagyon fáj,
úgy fáj idebent, 
valamiért ma 
elsötétült a világom. 
Hordozom magamban, 
szívemben a gyászom.

Sok virág, gyertyafény, 
nagy bánat az enyém, 
sajnos aki elment, 
nem tér vissza többé, 
csak a csillagokból 
int felém, de a szívemben 
mindörökké él.

szeretteid, 
rózsa és maria

mEGEmLÉkEzÉs

LEPár András 
(1958–2013)

Elmentél tőlünk 
egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.

Emléked szeretettel 
megőrzi: Valika, 

lányod, krisztina 
és fiad, krisztián

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
testvéreknek, rokonoknak, 
barátoknak, szomszédok-
nak és ismerősöknek, akik 
szerettünket

dObOsiNÉ 
mÉszárOs Erzsébetet 

(1936–2014)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint vigasztaló sza-
vaikkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet msgr. Szungyi 
László esperesplébános-
nak és a kántor úrnak a szép 
szertartásért. Külön köszö-
net a Boldog Gizella Kézi-
munka Szakkör tagjainak a 
megtartott szép beszédért, 
az egészségház ápolóinak 
a kitartó ápolásért, a Kókai 
temetkezési vállalat önzetlen 
segítségéért és mindazok-
nak, akik a legnehezebb pil-
lanatban mellettünk voltak.

Megállt egy drága szív, 
mely értünk dobogott, 
megpihent az áldott kéz, 
mely csak értünk dolgozott.

Legyen pihenésed olyan 
könnyű, mint amilyen 
nehéz az élet nélküled.

Gyászoló szeretteid

mEGEmLÉkEzÉs
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk

mÉszárOs Lajos 
(1939–2013)

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönn 
örök boldogságot.

Emlékét megőrzik 
 szerettei

mEGEmLÉkEzÉs
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, 

csillagként az égen nektek ragyogok. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép 

dolgokon kacagjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Az Úr vigyáz, gondol reám. 

A földre küldöm nektek a hit, remény, szeretet sugarát.

CsOmA László 
(1946–2004)

Ma 10 éve, hogy csak emlékezhetünk Rád, 
de emlékeinkben örökké élsz.

szerettei

mEGEmLÉkEzÉs
Szomorú kilenc éve, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

dObOsi András 
(1932–2005)

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

Legyen csendes álmod, s találj odafenn örök boldogságot.

szerettei

mEGEmLÉkEzÉs
Hat hete fáj a szomorú va-
lóság, hogy eltávoztál tőlem 
szerető gyermekem

sOÓs károly 
(1956–2014)

Olyan szép volt a tavasz, 
annyira szeretted, 
soha nem gondoltad, 
hogy akkor kell elmenned.

Tudtad, hogy hírt hoz 
a lágy tavaszi szellő, 
de nem tudtad, hogy 
vele jön a fekete felhő.
A kegyetlen halál 
bele volt burkolva, 
ő hívott és te mentél, 
nem is néztél vissza.

Lecsuktad a szemed 
és csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szeretettél.

Emléked őrzi szeretett 
édesanyád és szeretteid

mEGEmLÉkEzÉs
Május 27-én volt hat hete, 
hogy nincs velünk

kAszáNÉ 
sÖrÖs katalin 

(1941–2014)

Szomorú az út, 
mely sírodhoz vezet, 
már hat hete 
nem láthatunk téged.
Virágot viszünk 
egy néma sírra, 
de ezzel téged 
nem hozhatunk vissza.

Elrabolt tőlünk a halál, 
távozásod, 
míg élünk, örökké fáj.

Emléked megőrzi fiad, 
Józsi, menyed, bella és 

unokáid, roli és rudi

VÉGsŐ bÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól, nagymamánktól, akit 
mindörökre szívünkbe zártunk

dObOsiNÉ mÉszárOs Erzsébet 
(1936–2014)

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messze szállt. 
Hiába keresünk téged, könnyes szemünk nem talál. 
Te nem így akartad, szerettél volna még élni, 
gyermekeid, unokáid boldogságát nézni.

Tudtuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, 
nekünk majd utat mutatsz, 
mert szívünkben örökké élsz és létezel.

A gyászoló család
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mEGEmLÉkEzÉs
Hat hete fáj a valóság, hogy 
akit szerettünk, nincs többé 
velünk

sOÓs károly 
(1956–2014)

Az élet nehéz, 
a sors oly mostoha, 
szeretni megtanít, 
de feledni soha.

Emlékét őrzi húga, Erzsi 
és családja

VÉGsŐ bÚCsÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól, nagyapánktól

sOmOsi sándortól 
(1920–2014)

Az élet sora 
hosszú és nehéz, 
a feledéshez 
egy élet is kevés.

Emlékét szeretettel 
őrzi fia, imre családjával 

melbourne-ből

mEGEmLÉkEzÉs
Május 27-én volt hat hete, 
hogy nincs velünk szeretett 
nagymamánk

kAszáNÉ 
sÖrÖs katalin 

(1941–2014)

„Pihenj csak nagymamám, 
pihenj, az ősi rög 
már eltakar. 
Béke honol sírhantodon, 
itt téged senki nem zavar.”

Unokáid, 
roli és rudi

mEGEmLÉkEzÉs
Fájó szívvel emlékezünk 
arra a napra, amikor érted 
szólalt meg a templom ha-
rangja. Szomorú öt év telt 
el azóta, hogy fiunk nincs 
velünk.

mOLNár sziPáN igor 
(1985–2009)

Mindig téged látlak, 
ha felnyílik a szemem, 
s ha álomba merülök, 
újra te vagy velem.

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

Emlékét őrzi édesanyja, 
nevelőapja és 

testvére, Gyula

mEGEmLÉkEzÉs
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

bANCsi Ferenc 
(1952–2013)

Ott vagy most már, ahol senki se lát. Ott vagy most már, 
ahol semmi se fáj. Ott vagy, ahol már nincsenek kérdések, 
ami utánad maradt, színtiszta érzések.

Gondolatban sírodnál suttogom a neved, 
gondolatban sírodnál megfogom a kezed. 
Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem, 
és te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.

S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem, 
ne fájjon már semmi, csak te legyél ott velem. 
Ne sírjon az, ki akkor nem jöhet még velem, 
mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a kezem!

Emlékét őrzi felesége, Erzsi, fia, Feri, lánya, bella, menye, 
Emi, veje, Tibi és két imádott unokája, Laura és Lea

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

mEGEmLÉkEzÉs
a héten elhunyt

sOmOsi sándor 
(1920–2014)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

mEGEmLÉkEzÉs szErETETT szÜLEiNkrŐL

bALOGHNÉ 
NOVák rozália 

(1929–2013)

bALOGH sándor 
(1924–1999)

Egy éve, hogy nincs közöt-
tünk édesanyánk, nagyma-
mánk, testvérünk

Augusztusban lesz tizenöt 
éve, hogy nincs közöttünk 
édesapánk, nagyapánk

Nyugodt és békés legyen örök álmotok, 
emléketek pedig legyen áldott.

Gyermekeitek családjukkal

Plébánia: 844-001

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, utcabelieknek, a Bem 
utcai régi szomszédoknak, 
akik szeretett édesapám, 
nagyapánk

sOmOsi sándor 
(1920–2014)

temetésén megjelentek, vi-
rágadományaikkal és rész-
vétnyilvánításukkal mély fáj- 
dalmunkon enyhíteni igye- 
keztek.
Külön mondunk köszönetet 
Szungyi László atyának és 
a kántor úrnak.

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

szerető lányod, katica 
családjával

mEGEmLÉkEzÉs
15 éves osztálytalálkozónk alkalmából 

kegyelettel emlékezünk elhunyt

„Ami remény volt régen, 
Emlék ma csupán, 
De legalább sírhatsz
Tűnt szépek után!

Ami emlék, szebb is, 
Mint az, ami él, 
Romok is ragyognak 
Hűs hold fényinél!”

PászTOr zalán 
osztálytársunkra

szLimák PETHŐ zsuzsanna 
tanító néninkre

A Petar kočić iskola 1999-ben végzett 8. d osztálya

(Juhász Gy.)

Miserend
30-án, pénteken 8 órakor: 
egy elhunytért, 19 órakor 
horvát nyelvű szentmise.
31-én, szombaton 8 órakor: 
a hét folyamán elhunytakért, 
valamint az előzőleg elhunyt: 
†id. Bancsi Ferencért, az elh. 
Szabó és a Bancsi szülőkért, 
valamint: †Salamon Józse-
fért, valamint: †Mészáros 
Lajosért.
16 órakor ünnepélyes eskü-
vőjét tartja a Telepen: Kiss 
Igor (Pál és Altmann Erna 
fia) és Kurczinák Szilvia (At-

tila és Pataricza Gizella leá-
nya).
Június 1-jén, húsvét 7. va-
sárnapja, a Telepen 7 óra-
kor: †Bakos Józsefért, a Ba-
kos és a Lepár szülőkért, a 
plébániatemplomban 8.30 
órakor: egy elhunytért, 10 
órakor: az elsőáldozókért.
2-án, hétfőn, 8 órakor: egy 
elhunytért.
3-án, kedden 8 órakor: egy 
elhunytért.
4-én, szerdán 8 órakor: egy 
elhunytért.
5-én, csütörtökön, 8 óra-
kor: egy elhunytért.



LAbdArÚGás
szerb liga – vajdasági csoport

sLOGA–zENTA 1:0 (1:0)
Az egyetlen gól a találkozó ele-

jén, a 9. percben született, amikor 
a mérkőzés legjobbja, Mijailović 
talált be a vendégek hálójába. 
A temerini csapat később tizen-
egyest is kapott, Silađi azonban 
kihagyta a büntetőt. A zentaiak a 
hajrában kiegyenlíthettek volna, 
a lövés azonban a felső lécet ta-
lálta el, így vereséggel távoztak a 
kolóniai pályáról. A Zenta a vere-
ség miatt valószínűleg lemondhat 
a bajnoki címről. A Sloga, amely 
a hatodik a táblázaton, a követ-
kező fordulóban a Radnički ellen 
játszik Zomborban.

Vajdasági liga – 
nyugati csoport

mLAdOsT–VrbAs 4:1 (2:0)
A járekiak magabiztosan nyer-

tek a táblázaton tőlük jobban he-
lyezett verbászi csapat ellen. Már 
az első félidőben kétgólos előny-
re tettek szert, a vendégek azon-
ban nem sokkal a szünet után 
tizenegyesből szépítettek. Ezt kö-
vetően kissé izgalmasabbá vált a 
küzdelem, az utolsó tíz percben 
viszont a Mladost további két al-
kalommal betalált a hálóba és vé-
gül fölényes győzelmet aratott. A 
járekiak a következő fordulóban 
az adaševci Graničar vendégeként 
lépnek pályára.

Újvidéki körzeti liga

Tsk–sUTJEskA 
(bačko dobro Polje) 4:2 (1:1)

Gólokban gazdag mérkőzést 
láthattak a temerini szurkolók, 
akik a találkozó végén a győzelem-
nek is örülhettek. A TSK játékosai 
néhány korábbi meccsel ellentét-
ben ezúttal ki tudták használni a 
helyzeteket. Sörös az első és má-
sodik félidőben is betalált a kapu-
ba, míg Zeljković és Varga a máso-
dik játékrészben volt eredményes. 
Érdekesség, hogy a temerinieknek 
csak 13 labdarúgójuk volt a mér-
kőzésre, vagyis a cserepadon mind-
össze ketten foglaltak helyet.

Csapatunk ezen a héten két 
mérkőzést játszik. Tegnap (szer-
dán) a pirosi Rumenka vendége 
volt, vasárnap 17 órakor pedig az 
újvidéki Mladost vendégszerepel 
a vásártéri pályán.

TSK: Petković, Stojanović, 
Varga, Milosavljević, Dragoljević, 
Novaković, Kozomora (Gajica), 
Zeljković, Džepina, Sörös, Mile- 
tić. 

Újvidéki liga

sUsEk–siriG 2:1
A szőregiek vereséget szen-

vedtek a 28. fordulóban, ami 
után lecsúsztak a táblázaton a 
hatodikról a hetedik helyre, ép-
pen a Susek előzte meg őket. A 
Sirig következő ellenfele az újvi-
déki Železničar lesz.

AszTALiTENisz
Pénteken 19 órai kezdettel 

tartják a temerini sportcsarnok-
ban a Pető László emlékversenyt, 
amelyen rangos vendégek is je-
len lesznek. A fő esemény a szerb 
és a magyar felnőtt asztalitenisz 
válogatott barátságos mérkőzé-
se lesz, amely összesen négy ta-
lálkozóból fog állni. Az egyik ol-
dalon a Pető-testvérek, Zoltán és 
Zsolt, Aleksandar Karakašević, il-
letve Marko Jevtović játszik, míg a 
magyar részről lapzártakor nem 
lehetett tudni, hogy pontosan kik 
érkeznek Temerinbe, de annyi 
biztos, hogy erős felállítással áll-
nak majd ők is asztalhoz. A ren-
dezvény kulturális műsorral kez-
dődik, majd bemutató mérkőzést 
játszik Nagyidai Zoltán, a temerini 
klub játékosa és Klampár Tibor 
legendás magyarországi asztali-
teniszező, aki tagja volt annak a 
válogatottnak, amely 1979-ben vi-
lágbajnoki címet nyert Kínában. 
Az eseményre Temerinbe érke-
zik Nikowitz Oszkár Magyarország 
belgrádi nagykövete, aki szintén 
ütőt ragad. Ellenfele a korábbi vi-
lágbajnok, Zoran Kalinić lesz, aki 
jelenleg a szerb asztalitenisz szö-
vetség elnöke. Az emlékverseny-
re ingyenes lesz a belépő. A szer-
vezők szeretettel várnak minden 
érdeklődőt.

T. N. T.
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Az elmúlt héten tartották meg Ljubljanában az ifjúsági pálya-
íjász Európa-bajnokságot, amelyen 36 ország fiataljai vettek 
részt. Szerbiát hat versenyző képviselte, közöttük a temerini 
Varga Ákos, a Castle Archery íjászklub tagja. Ákos a junio-
rok csoportjában, csigás kategóriában ezüstérmet szerzett. 
A selejtezők során legyőzött három olyan versenyzőt is, akik 
nálánál feljebb álltak a ranglistán. A döntőben a dán Stephan 
Hansen bizonyult jobbnak.

Szerbia első Európa-bajnoki 
érme íjászatból

APRÓHIRDETÉSEK
• Cserépkályhák építését, tisztítását és 
karbantartását vállalom. Telefonszám-
ok: 840-208, 063/8524-106 (Tót Z.)
• Fakivágást, szükség esetén gyökér-
rel, (kockázatos helyen is), tűzifa ösz-
szevágását, hasogatását és beraká-
sát vállalom. Tel.: 064/20-72-602.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m 
széles és 110 m hosszú), építkezési 
engedéllyel. Tel.: 063/539-768.
• A Táncsics Mihály u. 23.-ban für-
dőszobás ház kiadó, lehet idősebb 
személynek ápolással. Érdeklődni a 
Táncsics Mihály u. 23/1-ben, telefon-
szám: 845-219. 
• Németórákat adok diákoknak és fel-
nőtteknek. Tel.: 063/7-197-600.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vö-
rösrezet (messzinget), bronzot, alu-
míniumot, ólmot, motorokat, autókat, 
kádakat, kályhákat, villamos készü-
lékeket, hulladék kábelt és hulladék 
papírt. Legjobb ár, fizetés készpénz-
ben. Tel.: 064/468-2335.
• Rosszvasat és üzemképtelen autókat 
vásárolok, valamint padlás és pince ta-
karítását vállalom. Tel.: 061/164-33-71, 
063/16-18-120.  
• Temerin központjában ház eladó. 
Tel.: 062/89-77-964, 062/13-27-278.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-
ös telefonszámon.

• Újvidéken, a Telepen eladó fél ház 
(padláslakás), külön bejárattal, ga-
rázzsal. Tel.: 842-894.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idő-
sek gondozását vállalom (tel: 841-412), 
két kettes ülőrész (55 euró/db), fotelek 
(15 euró/db), két duplaszárnyas ablak 
vákuumos üveggel, redőnnyel (50 euró/
db), fekete színű tálalóasztal, Chicco 
baba gimnasztikai játék, babahordozó, 
pelenkázó alátét, elektromos babahin-
ta, villanymotor, körfűrész, 200 literes 
öt éves mélyhűtő (110 euró), íróasztal 
és színes televízió (37 cm), franciaágy, 
kombinált frizsider-mélyhűtő, mikrosütő, 
mosógépek, hullámpala tetőre, gyermek-
ülés autóba, motorkultivátorok, progra-
mozható kenyérsütő kelesztő-prog-
rammal, 200 kg-ig mérő mázsa (8000 
Din), mélyhűtők, Kreka Weso kályha, 
akkumulátoros jeep, villanyradiátor, ere-
deti kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, 
autóutánfutó, autóra való zárt csomag-
tartó, 10 literes bojler, sank négy székkel, 
kéménybe köthető gázkályhák (50–60 
euró), babaágyak matraccal (5000 Din), 
babakocsik, kaucsok (50 euró), fotelok, 
kihúzható kettes és hármas ülőrészek, 
szekrénysorok, ebédlőasztalok székek-
kel, tévéasztal, varrógépek, szőnyegek. 
Csáki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 
841-412, 063/74-34-095.
További apróhirdetések a 9. oldalon


