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Robert Karan, a községi képviselő-
testület elnöke 8 pontos napirendet ter-
jesztett be a testület múlt szerdán meg-
tartott XXV. ülésén, amelyet a  képviselők 
elfogadtak. Még mielőtt a községi tanács 
pénzügyekkel megbízott tagja elmondta 
volna vitaindítóját, felszólalt Grísza Má-
ria (VMDP), és az ügyrendi szabályzat-

ra hivatkozva azt kifogásolta, hogy nem 
kapta meg időben az ülésanyagot, és azt 
is csak szerb nyelven. Karan elismerte, 
hogy valóban késtek az anyag kiküldésé-
vel, de megjegyezte, hogy amikor a ma-
gyar pártok voltak hatalmon, akkor sem 
kaptak a magyar képviselők teljes egészé-
ben magyar nyelvű anyagot. Ezt a választ 
nem fogadta el Pásztor Róbert (VMSZ), 
és elmondta, hogy a magyar képviselők-
nek jogukban áll anyanyelvükön kérni az 
ülés anyagát.

Milka Jurić, a községi tanács pénz-
ügyi felelőse vitaindítójában elmondta, 
hogy a jelentések szabályosan készültek. 
A költségvetést tavaly decemberben hoz-
ták meg és júniusban módosították, úgy, 
hogy csaknem 985 millió dinár lett. A be-
vétel a tervezettnél kisebb, mivel jövede-
lemadóból a tervezett 75 százalék helyett 

mindössze 53,33 százalék valósult meg. 
Lényegesen csökkent az önkormányzatot 
megillető állami támogatás. A kilenc havi 
pénzügyi megvalósítás mindössze 51,48 
százalék, kisebb az előző évi időarányos-
nál. A kiadások elfogadhatóak, kivéve a 
nonprofit szervezeteknek kifizetett szub-
venciókat. A beruházások rendkívül ala-

csony szinten, mindössze 
26,57 százalékban valósul-
tak meg a háromnegyedév 
végéig. Ebben az időszak-
ban csak 18,54 millió dinárt 
költöttek beruházásokra. A 
kiadások realizálása követi 
a bevételi megvalósítást és 
csupán 51,49 százalék.

A pénzügyi felelős be-
számolóját követő vitában 
Ökrész Rozália (VMSZ) kért 
szót és elmondta, hogy a 
jelentések tartalmazzák a 

pénzügyi folyamatok egyszerű, számbeli 
kimutatását, de ez nagyon kevés ahhoz, 
hogy egy átfogó áttekintést kapjon a köz-
vélemény. A lényeg az, hogy mit, mire 
és miért költöttek el, ilyen szempontból 
hiányos a jelentés.

A képviselők elfogadták a jelentése-
ket, ugyanígy a Gas Közvállalat alapszabá-
lyának módosítását is, de nem fogadták 
el a Veljko Vlahović gyermekintézmény 
jelentését, amely az idei munkára vo-
natkozik, illetve a 
szeptember 1-jétől 
jövő év augusztus 
31-éig terjedő idő-
szakra vonatkozó 
munkaprogramját 
sem. 

Folytatása 
a 2. oldalon

Igazgatókat menesztettek 
A községi képviselő-testület múlt szerdai üléséről

Vass Lajos Kiemelt Nívódíj nyertes lett Csepelen a 
Temerini Dalárda férfikórus. A Vass Lajos Népzenei 
Szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy ösz-
szefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és műkö-
dő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, 
nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzenét, néphagyo-
mányainkat éltető közösségeket, embereket. Segítse a 
csoportok közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a 
tapasztalatok átadását.

Milka Jurić pénzügyi felelős mondott vitaindítót 
a költségvetés háromnegyedéves megvalósítá-
sáról

Nívódíj a Dalárdának

Tini és Ifjúsági 
Táncdalfesztivál

A XXIII. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál sztár-
vendége Nagy Feró, a Beatrice frontembere 
lesz. A döntőre november 22-én, a jövő szom-
baton kerül sor a sportcsarnokban, 19.30 órai 
kezdettel. Ez alkalommal 15 fellépő méri ösz-
sze tehetségét, 10-en a tini és 5-en az ifjúsági 
kategóriában, a tehetségek bemutatkozását 
Aleksandar Dujin zenekara kíséri. 
A rendezvényre a Szirmai Károly MME klubhe-
lyiségében személyesen lehet helyet foglalni 
vagy a 843-411-es telefonszámon 18 órától.
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Igazgatókat menesztettek
Folytatás az 1. oldalról

Jasmina Dejanović igazgatónő vitaindítója után a képviselők csak so-
rolták a jelentésben észlelt hiányosságokat, és még azt is az igazgatónő 
mulasztásának tulajdonították, hogy Szőregen nem épült tovább az óvoda. 
A hatalmi koalíció 18 képviselőjének szavazásából arra lehet következ-
tetni, hogy a közeljövőben új ember kerül az intézmény élére.

A közművállalatban az igazgatóváltás már megtörtént, elmozdították 
Miroslav Kljajić eddigi igazgatót és Svetomir Stojanović személyében 
megbízott igazgatót neveztek ki. Mivel Danijel Hajduk, a szociális köz-
pont eddigi igazgatója személyi okokra hivatkozva lemondott, helyébe 
megbízott igazgatót neveztek ki Jasna Alić személyében. •

Képviselői Kérdés a járeKi emléKmű ügyében

Az ülés végén Balogh Sándor (VMDP) képviselői kérdést tett fel azzal 
kapcsolatban, hogy mikor kerül közvitára, illetve a képviselő-testület elé 
a járeki 31. számú telektömb kérdése, amelynek keretében kell kijelölni 
a járeki gyűjtőtábor emlékhelyét.

„Mikor fog közvitára kerülni a 31. tömb városrendezési terve, mely-
nek szerves része az 1944 és 1946 között Járekon működtetett gyűjtő-
táborban elhunyt több ezer ártatlan áldozat tervbe vett emlékműve is, 
és mikor tervezi e városrendezési tervet napirendjére tűzni a községi 
képviselőtestület elnöke?

Tudomásom szerint a községi tervbizottság a közelmúltban elfogadta 
a járeki 31. lakótömb városrendezési tervét, amit most közvitára kellene 
bocsátani, és azt követően a képviselő-testületnek kellene végleges döntést 
hozni az ügyben. Ismeretes, hogy Járekon a Tito-rezsim 1944 decem-
bere és 1946 áprilisa között koncentrációs tábort működtetett, ahol az 
embertelen bánásmód, a folyamatos éhezés és a járványos betegségek 
következtében 6429 internált német és magyar nemzetiségű személy ve-
szítette életét, köztük közel ezer gyermek. Járekon raboskodtak Csurog, 
Zsablya és Mozsor elűzött magyarjai is. Őket Szerbia kormánya 2014. 
október 30-án rehabilitálta, megsemmisítve a kollektív bűnösségüket 
kimondó, a nemzetközi jog deklarált alapelveibe ütköző 1945. januári 
és márciusi határozatokat. A szerb kormány e gesztusát Temerin Köz-
ségnek is követnie kell oly módon is, hogy végleg elhárítjuk az emlékmű 
megépítésének összes akadályát” – kérdezte.

Szűcs Béla, az Iparosok és Vállalkozók 
Egyesületének elnöke a régi és új vállalkozásokról

Nem rózsás az iparosok és vállalkozók helyzete. Nap mint nap 
újabb kisbolt, családi vállalkozás ajtajára kerül lakat, mivel az 
erősödő üzletláncok újabb üzleteket nyitnak vagy vidékiek pró-
bálkoznak.

• Hogyan látja a jelenlegi helyzetet az Iparosok és Vál-
lalkozók Egyesületének elnöke?

– Az utóbbi időben három élelmiszerbolt is becsukott – mondja 
Szűcs Béla, az egyesület elnöke. – Ezt egyrészt a gazdasági válság-
gal, másrészt azzal magyarázhatjuk, hogy a megamarketek elnyom-
ják a kicsiket.  Lényegesen lecsökkent a vásárlóerő, ugyanakkor 
rohamosan gyarapszik a nagyok száma, és a vásárlók eloszlanak 
közöttük. Nem mondhatjuk azt sem, hogy a nagyoknak könnyű, 
náluk sem rózsás a helyzet. A kicsiknek talán azért nehezebb, mert 
árubeszerzéskor éppen a kis mennyiség miatt hátrányos helyzetbe 
kerülnek a nagyokkal szemben. A kicsi esetében sem az ár, sem a 
fizetési határidő nem olyan, mint a nagy esetében.

• Az egyesület tehet-e valamit?
– Sajnos nem. Nekünk nincs beleszólásunk abba se, hogy mek-

kora adót vetnek ki ránk, hogy milyen feltételekkel foglalkoztathatjuk 
majd munkásainkat. Például, a jövő évi gazdálkodásra vonatkozóan 
csupán annyit tudunk, hogy mennyi lesz a minimálbér. Mindenki 
harcol a fennmaradásáért. Úgy tűnik, hogy a családi vállalkozások 
felett is tornyosulnak a felhők.

• Ilyen feltételek mellett ki kezd ma vállalkozásba?
– Vannak, akik éppen most kezdenek vállalkozásba, de zömmel 

szolgáltató cégeket nyitnak, például befejező munkákat az építőipar-
ban stb. A községi gazdasági osztálytól semmilyen tájékoztatót nem 
kapunk a vállalkozók számára, de nem csak községi szinten ilyen a 
helyzet, hiszen sem a regionális, sem a vajdasági gazdasági kamara 
nem tájékoztat bennünket az aktuális dolgokról.

mcsm

Senkinek sem 
rózsás a helyzete

á
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. Angol, német és szerb

nyelvtAnfolyAmok

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

Tűzifa (puha és akác) 
összevágva és házhoz szállítva, 

megbeszélés szerint.
Tel.: 063/77-96-326, 843-581

FöldET bérElEk
Tel.: 063/8-920-687
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hetven éve, tizenhárom évesen én is ott lézengtem a többiek között 
Járekon. Alig kamaszodó gyerekként biciklit szerettem volna szajrézni, 
de nem akadtam ilyesmire. Emlékszem egy temerini hivatalnokra, ő is 
nézelődött, ahogy akkor mondták „szajrézott”.

hetven éve annak, hogy a vasútállomáson rekedt magyar repülőgé-
pekben és tehervagonokban kotorásztam társaimmal. Egy repülőből kicsa-
vartam a géppuskacsövet, töltényt szedtem hozzá. golyót erőszakoltam 
bele, és hegyes ácskapoccsal rásuhintottam. Persze, hogy nem a golyó 
repült ki a csőből, hanem a hüvely robbant szét, nyílt ki, mint a tubarózsa. 
Megúsztam a balhét, igaz, jó néhány napig nem éreztem az ujjaimat.

hetven éve, hogy egy esős napon, késő délutáni szürkületben a 
szappanfőző Komenda Mári néni háza mögött kószáltam, ahonnan jó 
kilátás nyílt a vasútállomásnál lévő Uracs téglagyártól a Szrdics tanyáig 
húzódó kis alléra. Az út sarában kilenc fegyveres cammogott libasorban a 
vasútállomás felé. Bizonyára az ott fellelhető zsákmány reményében. ők 
voltak azok, akik kis házunkban feltúrtak mindent, fegyver után kutatva. 
Már úgy tűnt, hogy dolgavégezetlenül távoznak, amikor egyikük meg-
pillantotta a ruhafogason függő távcsövet, amit jó apám emlékbe hozott 
haza az első világháborúból. Nekünk, gyerekeknek kedvenc játéksze-
rünk volt. A partizán fegyvernek minősítette. Apánkat a szalmakazalhoz 
állította, ráemelte fegyverét, de mellette álló társa a tenyerével felütötte 
a fegyvert. „Nem látod, mennyi apró gyerek van a házban?” – mondta 
neki. A szomszédban azonban ugyanez az illető a túlvilágra küldte az 
agglegény Moisko Jóska bácsit.

hetven éve annak, hogy kidobolták a faluban: halálbüntetés terhe 
mellett mindenki köteles szerzett tárgyait vagy jószágát („szajré”) a tűz-
oltólaktanya udvarában leadni. 

Az utcák közül sok reggelre szinte megtelt marakodó disznókkal, a 
házunk előtti árterület is. Az utcán őgyelegve nekünk, gyerekeknek egy 
fegyveres megparancsolta, fogjunk botot a kezünkbe, és tereljük az álla-
tokat a tűzoltó otthon udvarába. A községháza sarkáig jutottunk el, ami-
kor az utca szinte megtelt disznókkal. én a községháza sarkán „álltam 
posztot”. Annak rácsos ablaka mellett állva a szemem sarkából olyan 
eseményeknek voltam szem- és fültanúja, amit itt most nem részletezek, 
de azt elmondom, hogy egy életre szólóan, szinte naponta visszatérő 
szörnyűséges emlékként hordozom magamban a mai napig.

Nem sokkal ezek után történt, szintén hetven évvel ezelőtt, hogy 
családi házunk előtt vonult el a temetőbe a vesztőhelyre tartó golgota. 
Elől egy nyerges lovon fegyveres, utána további női és férfi fegyveresek 
gyűrűjében mintegy nyolcvan ember vonult bokáig érő sárban. ők voltak 
azok, akiket a templomudvarban egy lista alapján kiszólítottak. Egy óra 
telt el talán, amikor gépfegyverek ropogása hallatszott a temető felől.

hetven év után most itt állok ugyanazon a kis magaslaton, ahonnan 
akkor a géppuska szórta a halált. A tömegsírnál megemlékezés, koszo-
rúzás. Emlékeim visszapergetésének a hangosbemondó vet véget. Tár-
saimmal elhelyezzük a kegyelet virágait, és gyertyát gyújtunk az áldo-
zatoknak az örök világosság reményében. MAJoroS Pál

Hetven éve

• Karácsonyi bevásárlás Budapesten, december 12.
• Karácsonyi bevásárlás Bécs-Parndorf, december 20.

• Mórahalmi fürdő, szombatonként
• Szegedi bevásárlás, szombatonként • Európa városai 

• Szilveszterezés 2015 • Telelés • Nyaralás 2015 
• repülőjegyek • Nemzetközi biztosítás

Temerin, Újvidéki u. 340.
Tel.: 021 270-2349, 062 422-823 
www.sunnynstours.rs

miért nem írtam alá
Válasz egy múlt heti cikk állításaira

Lapunk legutóbbi számának 3. oldalán „A községi sport és ifjúsági 
tárca közleménye” címmel két képpel illusztrálva, Dalibor Šandor köz-
ségi tanácstag, sport és ifjúsági tárca aláírással írás jelent meg, amelynek 
közzétételét hivatalosan kérték a lap kiadójától, legalább is az interneten 
érkezett üzenet aláírásából és a kísérő szövegből („Temerin Község”) 
egyértelműen erre lehetett következtetni. 

Milan Tepić, a cikk által érintett volt községi tanácstag, volt sportfele-
lős egy szöveget hozott szerkesztőségünkbe, kérve annak megjelentetését. 
Ebben pontokba foglalva ismerteti a temerini 22-es lakótömbben és a 
Szőregen nemrégiben átadott multifunkcionális sportpályák megépül-
tének körülményeit, a pályázati kiírást, a közbeszerzés körüli kompli-
kációkat, az építkezés késésének okát, megnevezve a felelősöket, majd 
végül megindokolja, miért nem vette át hivatalosan a sportpályát, noha 
azt többedmagával átadta rendeltetésének. Egyben cáfolja a szóban forgó 
cikkben megjelent – mint írja – ellene irányuló vádakat és a személyét 
ért alaptalan gyanúsítgatásokat.

„Az igazság érdekében válaszolnom kell Dalibor Šandor célozgatásaira 
és féligazságaira, amelyeket a községi tanács sportfelelőseként terjeszt a 
22-es lakótömbben épült sportpályákkal kapcsolatban Temerini Község 
hivatalos honlapján és amit a Temerini Újság legutóbbi számában is köz-
zétett. A nevezett személy tudatlanságával és tájékozatlanságával félrevezeti 
a közvéleményt, jóllehet ezért a tevékenységéért fizetést kap.” 

A 22-es lakótömbben épült pályával kapcsolatban Tepić megállapítja: 
A napnál is világosabbá vált, hogy a kivitelezőnek kell kijavítania az elkö-
vetett hibákat, a terep fogyatékosságait, és hogy az egész terepet egyetlen 
egybefüggő aszfaltréteggel kell bevonnia, nem pedig itt-ott foltozgatni 
azt. A hibát ugyanis a kivitelező követte el, és erre mi, az építkezésben 
illetékes bizottság tagjai rá is mutattunk. Az építkezési jegyzőkönyv zá-
radéka valóban tartalmaz egy olyan mondatot, hogy az egész pályát új, 
egybefüggő, 3 cm vastag koptatóréteggel kell bevonni. 

De az is benne van, hogy a munkálatok költségeit a beruházónak és 
a kivitelezőnek fele-fele arányban kell viselnie. Mármint, hogy a kivite-
lező mulasztásaiért és hibájáért a temerini emberek fizessenek? Ez az, 
amit én nem fogadhatok el. Vajon miért fizetnék a temerini lakosok a 
kivitelező mulasztásának a felét?

Ha aláírom az átvételt, beismerem, hogy a történtekért a község is 
hibás, ami nyilván nem igaz.

Mindez természetesen nem jelenti, hogy a sporttelepek használha-
tatlanok és hogy a gyerekek nem sportolhatnak és társaloghatnak ott, 
és hogy nem kellett volna használatba venni, átadni rendeltetésének. Ez 
mindössze azt jelenti, hogy a 22-es lakótömb sportpályájára új, egyetlen 
aszfaltréteget kell húzni, de a kivitelező és nem a temeriniek költségén. 
Mert ő volt az, aki hibázott, majd a hibát az aszfaltréteg foltozgatásával 
próbálta kijavítani – állapítja meg Tepić egyebek között.

Hétköznapokra és ünnepekre

100%-os almalé
Házi készítésű, víz, cukor és tartósítószer 

hozzáadása nélkül, 5 literes bag in box 
csomagolásban kapható. 

Ára: 600 Din. Házhoz szállítást is vállalok.

Tel.: 063/82-230-28
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ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Dr. Uracs Izolda és Jan Hoffmeier
(Drezdában kötöttek házasságot.)

(2014 októbere)
Fia született: Bogunović Jovanának és Zorannak, Kohanec Leonórának 

és Tóth Kása Attilának, Vučenović Sofijának és Aleksandarnak, Losonc Dia-
nának és Dávidnak, Obradović Milicának, Vuletić Szilviának és Markónak, 
Varga Natašának és Zoltánnak, Đukuić Marijának és Jovannak, Balo-Illés 
Ágnesnek és Balo Attilának, Kajtez Nađának és Petrović Vladimirnek.

Lánya született: Molnár Szipán Erikának, Kralovacski Andreának és 
Ökrös Ottónak, Karać Jovanának és Ognjennek, Dimitrijević Mirjanának és 
Nenadnak, Đukić Dankának és Dragannak, Radić Biljanának és Đurónak, 
Mrdalj Biljanának.

Házasságot kötött: Branko Bajić és Ivana Mićin, Balázs Csaba és 
Puskás Szerénke, Majoros Róbert és Somogyi Hermina, Milan Lončar és 
Diana Karan, Kaslik Árpád és Varga Szabina, Aleksandar Nojić és Laura 
Pešić, Kurcinák Erik és Sztreharszki Zita, Éter Attila és Faragó Ágota, Antun 
Vidaković és Paska Noémi, Milan Tintor és Sanja Jovanović, Gyuráki Zsolt 
és Péter Melinda, Dragoslav Marković és Tatjana Banović.

elhunyt: Zvonimir Stiskalo (1951), Magyar György (1959), Gospojinka 
(Krstić) Radaković (1927), Dragan Borić (1947), Répási (Komiszár) Ilon-
ka (1945), Kocsicska Károly (1932), Simon János (1928), Orosz László 
(1939), Dányi László (1952), Zséli Mária (1923), Rosanda (Miletić) Savić 
(1932), Milja Suić (1938), Petra (Živković) Smoljanović (1931).

Anyakönyv

agyagmunkák 
a tájház galériájában
Kiállítás a 35. TAKT résztvevőinek alkotásaiból

Múlt pénteken este a tájház galériájában megnyitották a 35. TAKT-
táborban készült munkák kiállítását.

A megnyitóra összegyűlteket Faragó Orsolya, a TAKT-tábor művészeti 
vezetője üdvözölte, majd többek között elmondta, hogy az idei kiállítás 
eltér az eddigiektől.

– Az idén nem a téma volt adott, hanem az agyag, mint anyag. Minden 
művész tartott már a kezében agyagot, formázott belőle kisebb-nagyobb 
tárgyakat, viszont kevés művész volt a táborban, aki komolyabban is fog-
lalkozik szobrászattal. Az agyag egy specifikus technika, amely különle-
ges odafigyelést igényel a megmunkálás egész folyamata alatt, egészen 
az égetés és a mázazás utolsó pillanatáig. Ezért az idén nem megszokott 
feladat elé néztek a művészek, ennek ellenére szépen teljesítettek. A 35. 
TAKT-táborban összesen 30-an vettek részt és mindenkinek sikerült leg-
alább egy agyagmunkát megalkotni.

Az agyagról, mint anyagról Gyurkovics Virág szabadkai újságírónő 
olvasott fel egy írást. Szerinte az agyag színe akár a föld, amely gyermek-
korunk óta körülvesz bennünket. A szaga olyan, mint egy mély barlang 
levegője, friss és öreg, nyers és mégis olyan, mintha a világ minden tu-
dását magába foglalná. 

– Hagyod száradni. Ahogy a nedvesség elpárolog, úgy veszik ki belőle 
az ellenszegülés is. Mintha beletörődne abba, amivé vált, amivé alakí-

tottad. Kiégeted. Szilárdságában is kitapintható minden ellenállása, amit 
végül elsimítottál. A végeredményt nézve tanít, és ettől talán egy kicsit 
jobb ember leszel – fejezte be az újságírónő.

A művészek zöme nem ezzel foglalkozik, ezért segítségül hívtuk Gyuris 
Róbert magyarországi szobrászművészt, de velünk volt a helybeli Tallós 
Kosanić Zsuzsanna is, aki az újvidéki Művészeti Akadémia szobrász sza-
kán végzett. A művészek a 10 napos táborban zömmel kisebb méretű 
munkákat készítettek, de igyekeztek kihozni magukból a legtöbbet. A 
kiállítás összeállításakor még kételkedtem abban, hogy lesz olyan si-
keres, mint a tavalyi és a tavalyelőtti. Végül is jól összeállt az anyag és 
szép kiállítás kerekedett ki. Egyelőre még nincs meg a következő tábor 
témája, de 2015-ben akár grafikai tábort is szervezhetnénk – mondta 
Faragó Orsolya.

A galériában egy hónapig tekinthetik meg az elkészült agyagmun-
kákat. •

Tárlatmegnyitó a tájház galériájában

Kedvező áron vadonatúj, 
gyári csomagolású lG és 
samsung lCD lED tévék 

2 éves jótállással eladók.
Tel.: 062/8-336-190
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A Sydney-i Délvidéki Magyar Klubban megemlékezést tar-
tottak a hét végén a délvidéki magyar mártírokról, a partizán 
terror áldozatairól. Díszvendégek voltak: Kövér László,  az 
országgyűlés elnöke (a képen szemben), Sikó Anna Magyar-
ország ausztráliai nagykövete, dr. Tamás Kinga konzul, a ma-
gyar származású Stephen Bali, Sydney legnagyobb külvárosa, 
Blacktown polgármestere.

Tizenkilencedik alkalommal tartottak találkozót szombaton 
este Budapesten a Moša Pijade volt újvidéki gimnázium diákjai 
és más Magyarországra került délvidékiek, köztük temeriniek 
is. A képen a találkozó részvevőinek egy csoportja.

• Külföldi eseményeK • Külföldi eseményeK • Külföldi eseményeK • Külföldi eseményeK • Külföldi eseményeK •

55m2-es üzlethelység 
Temerin központjában kiadó.

J. J. Zmaj u. 26.

Tel.: 064/22-46-436

Barátom meséli:
„Ismeritek a szokásomat: ha betérek egy 

üzletbe, először magyarul köszönök, és leg-
inkább magyarul kérem az árut, számlát is. A 
reakciók különfélék. Ha magyar az eladó, ak-
kor persze gyorsan szót értünk, bár volt már 
eset, amikor a pénztáros kisasszony nem mert 
megmukkanni anyanyelvünkön, mert állítólag 
a főnöke megtiltotta. Ez szerencsére nem ál-
talános, hiszen törvénybe és alkotmányba üt-
köző, de az önkényeskedő mai vadkapitalisták 
tőkéjük felhalmozásának mocskos útjain gyak-
ran fittyet hánynak az emberi jogokra, hiszen 
annyi a kiszolgáltatott munkanélküli... Szóval 
én bizony elhiszem, hogy a tiltás megtörtént, 
még ha ezt soha senki sem lesz képes rájuk 
bizonyítani. Ami a nem magyar boltosokat, el-
adókat illeti, akadnak azért jó példák is. Is-
merek olyat, aki három-négy év alatt egészen 
tisztességesen megtanult magyarul, de sajnos 
ez egyáltalán nem általános. Van, aki értetlen-
kedik, ha magyarul szólnak hozzá, más meg 
komor arccal, már-már megsértődve vágja ki 
a ne razumem-ot. Ilyenkor azt csinálom, hogy 
lassan, tagolva elismétlem a legfontosabb fo-
galmakat, és mondandómat azonnal lefordítom 
szerbre. Meggyőződésem ugyanis, hogy keres-
kedőink csak akkor tanulnak meg bármilyen 
szinten magyarul, ha erre mi, vásárlók, meg-
tanítjuk őket. Következetesen használni anya-
nyelvünket. Ezt száz évvel ezelőtt még tudták 
Bácskában-Bánságban, és az emberek így is 

viszonyultak egymáshoz: valamirevaló keres-
kedő, orvos, tisztviselő legalább három nyelven 
kellett, hogy beszéljen. Magyarul, németül, szer-
bül. De ismerték egymás nyelvét az iparosok 
és a parasztok is, még ha nem is akadémiai, 
csupán hetivásári szinten.” 

„Nem hiszem, hogy túlságosan sokra mentél 
eddigi népnevelői munkáddal” – vetem közbe. 
- „Nemrégiben hallottam, hogy egy önkényes-
kedő közvállalati kisfőnök meg akarta tiltani 
beosztottjainak az egymás közötti magyar be-
szédet. A botrányt elsimították, de ha netán föl-
jelentik, alighanem pórul jár a bíróságon. Ám 
én azt is problémának látom, hogy a magyarok 
egy része meghunyászkodik, nem is gyakorolja 
nyelvi jogait, vagy tán azt sem tudja, hogy lé-
teznek ilyen jogai. Nézd meg a cégtábláinkat: 
vannak, akik már lemondtak magyar nevük-
ről, veretes családnevüket is beleértve, pedig 
attól még senkinek sem származott előnye, és 
mások szemében akkor is magyar maradt, ha 
S helyett Š-sel, Zs helyett Ž-vel vagy Cs helyett 
Č-vel írta a nevét.”

„Én mégis azt mondom, hogy türelmes-
nek kell lenni, mondani kell a magunkét, akár 
százszor is, és a legfontosabb, hogy tetteink-
kel mutassunk példát. Persze az embert érik 
meglepetések, és néha elképedek, hogy még 
pofonegyszerű igazságokat is mennyre ki lehet 
fordítani a sarkukból. Nemrégiben beugrottam 
városkánk örvendetesen megszaporodott ma-
gángyógyszertárainak egyikébe, és ahogy szok-

tam, anyanyelvemen kértem egy doboz aszpirint. 
Különben a cégtábla két nyelven, nagy, zöld be-
tűkkel hirdeti az üzlet rendeltetését. Ez azonban 
csak csalétek, mert bent senki sem akar tudni 
magyarul. A patikus kisasszony nagy, értetlen-
kedő szemeket meresztett rám, és amikor már a 
hüvelykujjammal is mutattam az egy számnevet, 
kioktató modorban közölte az állampolitikai 
tényt, hogy ez itt Szerbia, és tessék úgy beszélni, 
hogy mindenki megértsen. A mindenkin ezút-
tal önmagát értette, ugyanis rajtunk kívül más 
éppen nem volt a helyiségben. 

– Nézze, fordítottam szerbre a szót, ez itt 
jelenleg tényleg Szerbia, de nem mindig volt az. 
Vannak, akik egyáltalán nem tudnak szerbül, ön 
viszont jórészt ilyen páciensekből él. Azt meg-
értem, még ha rosszul is esik, hogy nem szeret 
bennünket, de azt már kevésbé, hogy nem szere-
ti a pénzt. Ha legalább egy kicsit tudna magyarul, 
többen jönnének az üzletébe vásárolni. 

– Ez engem egyáltalán nem érdekel – csat-
tant fel. És különben is Merkelovával  értek 
egyet, aki azt mondta, hogy minden bevándor-
lónak meg kell tanulnia az ott élők nyelvét. 

– Na látja, ebben én is egyetértek 
Merkelovával.  

Méregtől párás, szép, sötétkék szemei ki-
kerekedtek a meglepetéstől: 

– Valóban?
– Igen. Én éppen úgy gondolom, ahogyan 

ön is idézte a német kancellárt: aki hozzánk 
települt, az tanulja meg az itt élők nyelvét. Aka-
rom kérdezni a gospođicát: mikor is költözött 
Temerinbe?” 

Csorba béla

merkellel a patikában

a HUnor csapata muzslyán
A bánsági Muzslyán november 8-án tartották meg a X. Pásztor-

napokat, melyen birkafőző-, kalácssütő- és pálinkaverseny kísére-
tében hagyományos népi játékokat, népzenei és néptáncbemutatót 
is tartanak az egyéb, ilyenkor szokásos látványosságok mellett. Az 
idei rendezvényre meghívták a hunor hagyományőrző Egyesületet 
is. A temerini csapat a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület udva-
rán építette fel a jurtát, ami, akárcsak az íjászbemutató, nagy sikert 
aratott a közönség körében. (-)

A. g. D.
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Sorjáznak az emlékeim a berlini fal lobon-
tásának 25. évfordulója kapcsán. De nyilván 
rajtam kívül mások is vannak, aki vendégmun-
kásként vagy turistaként annak idején ellátoga-
tott a Nyugat-Berlint körülvevő határépítmény-
hez. Jómagam még a hidegháború időszakában, 
1982 májusában láttam és tapasztaltam meg a 
kettéosztott Berlint, melyben a fal Európa meg-
osztottságának és az elnyomásnak egyik fő szim-
bólumává vált.

Eltekintve annak részletes leírásától (egy-
szer talán még erre is 
sor kerülhet), hogy egy 
utazásom során (a TSK 
labdarúgóival és kísérő-
ivel) hogyan jutottam el 
Nyugat-Berlinbe, a meg-
osztott várossal való első 
találkozás örökre nyo-
mot hagyott bennem. 

Történt, hogy au-
tóbuszunk Prága és 
Drezda (Szászország 
fővárosa) érintésével a 
Német Demokratikus 
Köztársaság szigorú ka-
tonai és egyéb felügyelete alatt levő folyosón 
kelet felöl érkezett Berlinbe, ám belépni a város 
nyugati részébe a keletnémet határőrök szigorú 
parancsára, csakis mintegy 60 kilométeres ke-
rülő megtételével tudtunk. Ekkor pillantottam 
meg a drótakadályokkal védett falat először – a 
keletnémet oldalról.

Mivel a nyugat-berlini közúti határátkelőhe-
lyek az NDK felől igen szigorú ellenőrzés alatt 
álltak, a külföldről érkezők, így mi is, csak a 
vízumunkban megjelölt helyen – Potsdam felöl – 
a várostól délnyugatra léphettünk be Nyugat Ber-
linbe. Nem kis meglepetésünkre a határ nyugati 
oldalán, ahol a nyugatnémet rendőrség és vám-
szervek építettek ki ellenőrzőpontot, semmilyen 
útlevélkezelést és ellenőrzést nem tapasztaltunk. 
Csak utazásunk célja felől érdeklődtek, amit az 
elénk érkező vendéglátóink diktáltak be.

Az a szerencse ért, hogy az a zimonyi fiatal-
ember, akinek három napig a vendégszeretetét 
élvezhettem megkérdezte, akarom-e a berlini 
látnivalókat megtekinteni, vagy a társasággal 
maradva a Nyugat-Berlinben élő és dolgozó ju-
goszláv vendégmunkások között beszélgetéssel, 
éjszakába nyúló kocsmázással az időt tölteni. 
Természetesen a városnézést választottam. Így 
jutottam el a várost kettéválasztó fal tövébe és 
kukucskálhattam át rajta Kelet-Berlinbe.

A Brandenburgi kapu Berlin központjá-
ban (abban az időben a keleti részben) levő 
építmény, a város és egyben Németország jel-
képe. Ennek közelébe vezetett vendéglátóm, 
neki köszönhetően csodálhattam meg az akkor 

A fal leomlik
Emlékek egy berlini látogatás kapcsán

angol szektorban egy olyan magas vas emelvényt 
építettek fel, amelyre felmenve kilátás nyílt a 
Brandenburgi kapura és a város keleti részének 
néhány utcájára. Természetesen a fal megköze-
lítését lehetetlenné tevő akadályokra és a határt 
őrző katonákra is.

Számomra nagyon érdekes volt, hogy a több 
mint három méter magas betonfal Nyugat-Ber-
lin felőli oldalát az idők során a nyugatiak által 
odafestett graffitik borították. Valójában, és ezt 
vendéglátóm mesélte és mutatta meg, a fal az 
NDK területéhez tartozott, a faltól 3-10 méterre 
húzódott a tényleges határ. Ezt egy alacsony vas-
kerítés jelezte. Ezen átlépve a falat megközelítők 
(jómagam is) határsértést követtek el, ami felett 
az NDK határőrsége szemet hunyt. A kijelölt sáv 
arra szolgált, hogy ott az NDK részéről kivezé-
nyelt munkások felügyelet alatt karbantartási, 
gyomirtási munkálatokat végezzenek. A munká-
soknak, tűzparancs terhe alatt, a kerítést tilos 
volt átlépniük.

A falon átszökni próbálkozók közül sokan az 
életükkel fizettek. Az átmászókra, vagy járművel 
a falat áttörni igyekezőkre a határőrség tüzet nyi-
tott és nem kevesen a fal nyugati oldalán levők 
szeme láttára veszítették életüket. Nem mellé-
kes, hogy a határ 63,8 km hosszan beépített 
területen, 32 km hosszan erdős és 22 km hosz-
szan nyílt területen haladt. A vízi határszakaszok 
hossza 38 km volt. Volt alkalmam látni azokat 
a kereszteket, táblákat és a parlament épülete 
mögötti képes híradót is, amelyet azok emlékére 
állítottak, akik a Spree folyón próbáltak átjutni 
a város nyugati oldalára, sikertelenül.

A falat 28 évvel építése után 1989. novem-
ber 9-én kezdték lebontani, amivel megszűnt a 
határ a két Németország között. 

g. b.

A Brandenburgi kapu a falon át nézve

még csaknem romos állapotban levő Reichstag 
épületét is, amely ugyan a nagyhatalmaknak a 
városon való osztozkodásakor Nyugat-Berlinbe 
került, de csupán pár méterre húzódott mögötte 
a kelet-berlini határ A fal a 80-as évek elejére 
(ott jártamkor) érte el műszaki kiépítettségének 
teljes állapotát. Míg az NDK Kelet-Berlint saját 
önálló fővárosának tekintette, addig a nyugati 
politika Nyugat-Berlint az egységes Berlintől 
elszakított, a Német Szövetségi Köztársasághoz 
közel álló politikai egységének tartotta. 

A berlini fal felépítése után a Brandenbur-
gi kapu a lezárt zóna közepére került és sem 
keletről, sem nyugatról nem lehetett áthaladni 
rajta. Az építményt csak a keletnémet határőrök 
közelíthették meg. Mindig hálás maradok ven-
déglátómnak, hogy elvezetett a falhoz, annak is 
ahhoz a részéhez, amelynek nyugati oldalán az 

színházban budapesten

A temerini színházlátogatók a Parlament épülete előtt
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A testépítés, mint sportág a XVIII. szá-
zad végén jött létre. Lényegében nagyon sok 
sportnak az alapja. A testépítés életforma is, 
de a súlyzózás és a kiegészítő testmozgás által 
megszabadulhatunk súlyfeleslegünktől, ká-
ros szenvedélyeinktől 
is, mert kemény étren-
det követel. Balogh Le-
vente a múlt hónap óta 
versenyzik.

• mióta foglalko-
zol testépítéssel?

– Januárban lesz 7 
éve, hogy először elláto-
gattam az edzőterembe, 
azóta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal fo-
lyamatosan edzek. Az el-
múlt egy év volt a legjobb 
időszakom, mert ekkor 
fejlődött legtöbbet a fizi-
kumom, miután elkezd-
tem odafigyelni az étke-
zésre, és összeállítottam 
saját edzéstervemet is. A 
labdajátékok sosem tet-
szettek és nem is vonzot-
tak. A testépítés egyfaj-
ta kihívás a számomra. 
Mindig csodáltam Arnold Schwarzenegger test-
építői pályafutását, és kiváncsi voltam, hogy 
van-e elég akaraterőm, kitartásom ahhoz, hogy 
látványosan megizmosodjak.

mérlegen precízen mértem a szervezetembe 
kerülendő ételeket. Talán az utolsó hét volt 
a legdrasztikusabb, mivel 4 napon keresztül 
egyáltalán nem fogyaszthattam szénhidrátot, 
de naponta meg kellett ennem 1-1,5 kiló főtt 
csirkemellet, mégpedig só és bármilyen fű-
szer nélkül. A napi vízadag pedig 7-8 liter 
volt. A verseny előtti 48 órában tilos folyadé-
kot fogyasztani, kizárólag száraz puffasztott 
rizst, és száraz zabpelyhet ehettem. A felké-
szülés nagyon kimeríti a szervezetet fizikai-
lag és lelkileg egyaránt, ennek ellenére nagy 
élmény volt kiállni a színpadra és bemutatni 
több év kemény munkájának eredményét. 
Ez a felkészülés rengeteg időmbe, pénzem-
be került és nagyon sok lemondással járt. 
Hónapokig kihagytam a hétvégi bulikat, ami 
nem volt könnyű, de megérte.

• Hol, milyen versenyeken vettél részt 
és milyen eredményekkel?

– A versenyzést idén októberben kezdtem 
el, és eddig három versenyen vettem részt. 
Előbb Hódmezővásárhelyen, majd három 
héttel később Újvidéken volt egy világbajnoki 
kvalifikációs verseny. Mindkét helyen 4. he-
lyezést sikerült elérnem Men’s physique (férfi 
sportmodell) kategóriában. A múlt hétvégén 
Bécsben, az Ausztria kupa – sportmodell ka-
tegóriában versenyeztem a szerbiai Body Bu-
ilding Szövetség elnökének felkérésére.

• számodra mit jelent a testépítés?
– Számomra sokkal több ez a sport pusz-

ta szabadidős tevékenységnél. Nekem ez in-
kább egy életstílus. Néha nagyon nehéz, de 
az eredményeket hétről-hétre lehet követni, 
ez elképesztően motivál. A testépítés ugyan-
akkor kikapcsolódás, feltöltődés, keretet ad 
az életemnek és megtanított a rendszerezésre 
a napi teendőimet, a táplálkozásomat, a pihe-
nésemet és az edzésemet illetően.

• népszerű-e, és ajánlanád-e a fia-
taloknak?

– A médiának köszönhetően a testépítés 
minden formája nagyon felkapott lett szerte a 
világon, természetesen itt nálunk, Szerbiában 
is. Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt aján-
lom, mert mindenkinek jót tesz egy kis kikap-
csolódás. Másrészt a testmozgásnak számtalan 
előnye is van, jobb közérzetet teremt, fitteb-
bek leszünk tőle, jobb lesz az erőnlétünk. Az 
edzőterem összekovácsolja az embereket, sok 
barátság, ismeretség születhet edzés közben. 
A testépítés által jobban megismerjük testünk 
működését, fejlesztjük kondíciónkat, javítjuk 
a vérkeringést.

• Terveid?
– Keményen készülök a tavaszi versenysze-

zonra. Hosszú távú tervem, hogy versenysze-
rűen foglalkozzak ezzel a sporttal, és később 
nyissak egy saját edzőtermet is. Akkor majd 
sok embernek tudok segíteni a fogyásban, a 
tömegnövelésben, esetleg egy-egy versenyre 
való felkészülésben.

mcsm

sport és életstílus
Balogh Levente a testépítés jelentőségéről és megpróbáltatásairól

Balogh Levente, az újvidéki világbajnoki 
kvalifikációs versenyen

Színházkedvelők egy csoportja két napos ki-
ránduláson vett részt Budapesten a múlt hétvé-
gén. Nemes Ildikó magyartanár szerevezésében 
immár ötödször látogattak el a Radnóti Színház-
ba, amelynek 2009 óta a temerini Petrik Andrea 
is tagja. Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója 
alkalmából (nov. 9.) Vass Borsodi Borbála nyugal-
mazott topolyai magyartanár kezdeményezésére 
a csoport megemlékezett a költőről és megkoszo-
rúzta annak életnagyságú bronzszobrát a színház 
előtt. Ezután a Kossuth-díjas Zsótér Sándor rendez-
te Vágyvillamos c. darabot tekintették meg, miben 
Kováts Adél, Csányi Sándor és Sneider Zoltán mel-
lett Petrik Andrea játszotta az egyik főszerepet igen 
nagy sikerrel. Az előadás után a színészek külön 
köszöntötték a temerinieket.

A két nap alatt lehetőség volt vásárlás-
ra, városnézésre. A kirándulók ellátogattak a 
Vajdahunyadvárban megrendezett hagyományos 
Márton-napi fesztiválra, ahol számos hagyomány-
hoz illő program, tradicionális ételek és megannyi 
Márton-napi különlegesség várta az érdeklődőket, 
valamint jártak a Hősök terén, a Szent István-bazili-
kában, megnézték a felújított Országházat és sétát 
tettek a Budai Várnegyedben is.

• mit kellett megtenned addig, hogy 
kiállhass egy versenyre?

– Egy évvel ezelőtt határoztam el, hogy eny-
nyi év kemény edzés után végre ideje lenne 
kipróbálni magam a porondon. Mivel már 

tudtam, hogy melyek 
az erősebb, illetve 
gyengébb pontjaim, 
ennek megfelelően 
átrendeztem az edzés-
tervemet, hogy javít-
hassak izmaim ará-
nyosságán. Elkezdtem 
jobban odafigyelni az 
étkezésre, csökkentet-
tem az édességet és a 
zsíros ételeket. Beik-
tattam programomba 
heti 3-4 kardió edzést, 
azaz egy órás szobabi-
ciklizést.

• itt, Temerinben 
hol lehet edzeni, 
van klub vagy egye-
sület, ahol ezzel le-
het foglalkozni?

– Az edzések na-
gyon kemények, ki-
merítők, nagyfokú 

kitartást, illetve összpontosítást igényelnek. 
Sokszor előfordul, hogy a fájdalom már a 
legfelsőbb határokat súrolja, de túlélhetők 
ezek a napok is. Természetesen helyben is 
vannak elég jól felszerelt edzőtermek, így aki 
ezzel a sporttal szeretne foglalkozni, bátran 
belevághat akár már ma.

• mennyire fontos a megfelelő ét-
rend?

– A megfelelő étrend elengedhetetlen min-
den testépítő számára. Az étkezés és az edzés 
50:50 százalékban befolyásolja fejlődésünket, 
ezért nagyon fontos, hogy mindkettőre odafi-
gyeljünk. Az, hogy miből mennyit fogyasztunk, 
attól is függ, hogy milyen céljaink vannak, te-
hát fogyni akarunk vagy versenyre készülünk. 
Különösen az edzést megelőző és az edzést 
követő étkezésekre kell odafigyelni, az esti 
órákban pedig kerülni kell a túlzottan zsíros, 
cukros ételeket.

– A testépítők esetében az igazi megpró-
báltatás 13 héttel a verseny előtt kezdődik, 
amikor hozzákezdünk a versenydiétához. 
Ekkor minden finomságról le kell monda-
nunk, lényegében csak húst, zöldségféléket, 
rizst, tojásfehérjét és zsírszegény tejtermé-
keket fogyaszthatunk. Jómagam a verseny 
előtti hetekben naponta 7 alkalommal étkez-
tem. Minden este gondosan előkészítettem 
a következő napi ételadagomat, a konyhai P. I.
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Idézetek
Az emlékezet életet ád, s ki tetteiben meg-• 
emlegettetik, az halhatatlan lesz. Kölcsey 
Csak annyi az élet mint futó felhőnek árnya • 
a folyón, mint tükrön a lehelet. Petőfi
Egy ajtó bezárult itt-lenn a földön, s egy • 
ajtó kinyílik ott-fenn az égen, ez a halál. 
Gárdonyi
Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, • 
és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 
19,25)
Boldogok a halandók, kik az Úrban meg-• 
halnak. (Jel 14,13)
Mentsd meg Uram őket az örök haláltól. • 
(egyházi ének)

 sírfeliratok, melyekkel a hozzátarto-
zók szólnak az elhunythoz

Aki szeret az soha nem feled, mert te túl-
éled az őszt és a telet / Számunkra te sohasem 
leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok 
• Aki ennyit élt, sír el nem temeti. Sírját a sze-
retet szent kezekkel öleli • Akkor borult rideg 
fájdalom a szívünkre mikor szeretett leányunkat 
tették a sir gödörbe • Amikor a szülők temetnek, 
nincs többé remény és nyugalom. Marad egy 
néma sírhalom. Szemünkben könny, szívünkben 
gyász és fájdalom. • A sírhalom betakar, rajta a 
virág elhervad, de a szép emlék fájó szívünkben 
örökre megmarad • A sírodnál imádkozunk a 
Mennyországban találkozunk. • Ásott sírod fe-
lett virrasszon az emlékezet • Az életed megállt, 
a szíved meghasadt, a kedves emléked örökké 
megmarad • Az igazi szeretet kísérjen a síron túl 
is • Egyetlenem, míg éltél te voltál a célom és a 
reményem. Most hogy már nem élsz remény és 
cél nélkül élem le bánatos életem • Elcsitult egy 
drága szív mely értünk dobogott, pihen a két kéz 
mely értünk dolgozott • Emléke él közöttünk, 
a béke angyala virrasszon fölöttük • Emléked 
örökké él • Édes jó anyánk, nagyon fáj, hogy 
ilyen korán a sírba szállottál • Égiek zengedez-
zetek örök nyugodalma felett • Ez a csendes 
sírhely hova sírni járunk, ide van temetve min-
den boldogságunk • Forró könnyünk mossa 
sírodnak hantját, adja meg az Isten lelkednek 
nyugalmát • Gyógyíthatatlan a seb, amit a sors 
adott ránk, felejthetetlen az óra mikor a földet 
dobták rád • Itt hagytál minket, kit forrón sze-
rettünk, nélküled bánat az életünk • Ha nehéz 
volt, mindig bírta, jóságát a lelkünkbe beírta 
• Hiába hullajtjuk könnyeinket, feledni nem 
tudjuk • Hozzátok száll imádságunk • Kedves 
mosolygó rózsa száll, korán e sírba hervadtál. 
S mi könnyezve hantod felett, sírva áldjuk szép 
emlékedet • Kinek gyermekét nem fedi sírha-
lom, nem is tudja mi a bánat és a fájdalom • 
Kiszárad érted könnyes szemünk, hozzád jövünk 
és melletted megpihenünk • Korán lezárult sí-

rod felett maradjon az emlékezet • Kő nyomja 
a szívét, vártuk a napfényt, de nekünk örökre 
beborult az ég. • Legyen nyugalmuk csendes, 
emlékük áldott • Megállunk némán sírod felett, 
fájó szívvel áldjuk emlékedet. • Megtört szívvel 
viseljük a válást, Isteni bizalommal reméljük a 
viszontlátást • Még sírodhoz csendben eljutok, 
felednék, de nem tudok, emlékeddel tovább 
futok • Míg éltetek szerettünk, míg élünk nem 
feledünk • Mily nehéz volt szenvedésetek, oly 
nyugodt legyen pihenésetek • Nehéz a sírkő, de 
nehezebb a bánat, ami nyomja a szívét ennek a 
családnak • Nekünk szentelte életét szívünkben 
őrizzük emlékét • Nem múlnak el ők kik szí-
vünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok 
és évek, emlékeik újra  és újra visszatérnek • 
Nyugalom mely elszállt a szívünkből, szállj ide e 
sírnak drága lakója fölé • Nyugodjanak Krisztus 
békéjében • Nyugodjanak békében, az Úr Jézus 
nevében • Nyugodjál békében, Isten dicsősségé-
ben, fenn az égen a viszont látás reményében • 
Pihenj megbékélve, az  örökkévalóságban • Pi-
henj békében anyám • Pihenj békében e porla-
dó hant alatt, én híven őrzőm csendes álmodat / 
Vigaszom hogy én is ide térek, és visszaad nekem 
az örök élet • Részedre nincs több fájdalom, 
csak örökké tartó béke és nyugalom • Rövid 
életed szépség, jóság, szeretet, mit elfeledni soha 
nem lehet • Sírjukat őrizze a kegyelet, emlékü-
ket az idő • Sírodat rózsák takarják, szívünket 
tövisek szúrják • Szerettünk míg éltél, siratunk 
míg élünk • Szent vigaszunk, a lelke örökké él 
• Szívem addig nem felejt, míg melléd nem jöhet 
• Szíved nem fáj soha többé, csak a miénk sir 
mindörökké • Szívünkbe örökké ez a képed, 
nem felejtünk el soha téged • Oh élet de kegyet-
len voltál mikor elragadtad tőlünk ezt a feleséget 
s anyát aki családját annyira szerette • Te nem 
vagy halott, csak távol élsz tőlünk. Szívünkben 
élsz, halott csak az ki el van feledve. • Te voltál 
a jóság és a szeretet, elfeledni téged soha nem 
lehet. • Tiszta volt a szíve lelke. Munka volt az 
élete. Az Ur Jézus Krisztus virrasszon felette • 
Úgy őrizzük emlékedet, mint napsugarat a ten-
ger, elrejtve mélyen nagy-nagy szertettel 

sírfeliratok, melyekkel az elhunyt üzen 
az élőkhöz

Alig éltem sírba szálltam, alszom édes örök 
álmam. / Angyalok közt örvend lelkem, ó ne si-
rassatok engem • Arany volt a szívünk lelkünk, 
munka volt az életünk / Uram Jézus légy ve-
lünk • Az életben  semmitől  sem féltem, a ha-
lál akkor jött mikor nem is reméltem • Az igaz 
szeretet virrasszon álmaink felett • Búcsúztam 
volna tőletek, de erőm nem engedte. Búcsúszó 
nélkül így szívetekben örökké lehetek. • Csak 
egy könny voltam, aki porba hull. Csak egy só-
haj, ki égbe szabadul • Csendes alkony száll 

Temetőink telekkönyve (3.)

idézetek, sírfeliratok
a földre, munka és gond lepihen / Édes Jézus 
hozzád jöttem pihenni szent szíveden • E mély 
sírban megszűnt a fájdalmunk, ne aggódj már 
miattunk, találkozunk még kisfiunk • Felejt-
hetetlen az óra, mikor a földet dobták ránk • 
Gyógyíthatatlan a seb, amit a sors adott ránk. 
• Huszonhárom évet életem, a munkától soha 
nem féltem / Szorgalmam áldozata lettem, akkor 
ért a halál mikor nem is reméltem / Összetört 
szívvel e hideg föld lakója lettem • Ifjú voltam 
boldog és vidám, váratlanul ért a kegyetlen ha-
lál. Embertelenség áldozata lettem ifjú szívem-
mel mély sírba kerültem • Jézusnak Szent any-
ja imádkozzál érettünk • Jézus szíve őrködjön 
fölöttünk • Jöjj ki a síromhoz minden este felé, 
tégy egy száll virágot a szívem fölé. Könnyeid 
porommal hogyha elvegyül, nem fáj úgy lent 
álmodni egyedül. • Ha egykor visszatérni vágy-
nál csak jöjj e véres nyom felett. Minden csepp 
lelkem egy áldása mely téged síromhoz vezet • 
Ne sírjatok kedves szüleim, súlyos könnyeiteket 
ne ontsátok rám. Nem tarthatom úgy könnyeite-
ket, mint e fekete földet • Ó Jézusom bocsásd 
meg bűneinket, elvezettél bennünket az örök 
hazába • Üdvözítőnk legyőzte a halált ő minket 
is feltámaszt • Vándoroltam mint a fecskemadár, 
szófogadó voltam szorgalmas és vidám. Mért vitt 
el ily hirtelen a halál

Egyéb
Amikor a szülő temet, reményt hiába is keres 

/ Az évek sora hosszú és nehéz, megnyugváshoz 
egy élet is kevés • Az Isten irgalmas szeretete 
irgalmazza meg lelküket az örök hazában • Az 
Úr Jézus keresztje virrasszon felette • Az Úr Jé-
zus virrasszon felettük • Béke nyugvására, áldás 
emlékükre • Ballai Rozália - Egy szomorú anya 
tündöklő csillaga • Ezen síremléket emeltette  
testére Rozália  és bánkódó szülője III/B/1 • Ha 
az égben találkozunk, egy Istenhez imádkozunk 
• Hallai Józsika 1914-ben elesett apjának egyet-
len gyermeke Élt 3 évet • Hősiesség örök példá-
val szolgál tanuló társainak / Emlékül emeltették 
iskolatársaik 2/21 • Ide várják lányukat • Itt 
nyugszik egy felejthetetlen anya • Imát küldenek 
érted szerető gyermekeid • Isten nyugosztalja 
őket • Itt a hideg földben csendes magányban, 
találkozni fogunk mindnyájan • Itt nyugszik Is-
tenben boldogult Balázs József, ki várja szere-
tő hű nejét Zsúnyi Ilonát. Meghalt életének 25. 
évében IX/A/14 • Katona Anna  két magzatjával 
Antal és Rozáliával jobb életre szenderült 1890. 
V. 20, életének 22. évében III/B/1 • Kmetovics 
Janika - Egy szomorú család tündöklő csillaga 
• Kontos Mihálynak egyetlen fia Kontos Mihály 
1881-1904 • Majd ha ez a két ember pihenni 
tér / Adjon az Úr nekik békés pihenést (előre 
elkészített síremléken) • Mamukánk a legjobb 
édesanya • Meghalt a legszebb idejében 15 éves 
korban • Sírhalmuk pázsitján zokogva sír a szél 
• Szorgalmas fiam Surján József • Örök álmát 
alussza egy ifjú szív, ki korán megunta életét • 
Talló Gáspár - eltemette fia Gáspár

ádám István
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KözépKori gyöKereK
A komori Bedekovich család középkori tör-

ténetére nagyon kevés forrással rendelkezünk. 
A genealógiával foglalkozó művek egységesen 
leírják, hogy a család ősi, az akkor a Magyar 
Királysághoz tartozó horvátországi gyökerek-
kel rendelkezik. A Bedekovich família első is-
mert tagja Tamás mester, IV. Béla magyar ki-
rály különleges jegyzője és 
testvére, János 1267-ben 
kapták adományként a 
zagorjei Komor (ma Veliki 
Komor, Horvátország) bir-
tokot, ahonnan előnevük 
származik (Bedekovich de 
Komor). A családnév elő-
fordul még Bedekovits for-
mában is.

A Bedekovich család-
név először Bedekoych-
ként fordult elő egy 1509. 
december 14-én kiadott 
oklevélben, amely leírja, 
hogy 1509. november 11-
én Brandenburgi György őrgróf és felesége meg-
bízásából Dudich András, számos Varasd várme-
gyei jobbággyal Bedekovich Ferenc özvegyének, 
Margitnak komori birtokára törtek, amelyben az 
özvegy két fiával, Miklóssal és Boldizsárral vala-
mint leányával, Zsófiával aludt. Halálos fenyege-
tések közepette több mint 50 kappant leöltek és 
megettek, egy 30 köblös hordót összetörtek, a 
házra tüzes csóvákat hajigáltak, valamint egyéb 
gaztetteket hajtottak végre. 1514–1517 között 
több oklevél Varasd, Kőrös és Zágráb vármegyék 
nemessége között említi komori Bedekovich Já-
nost, egy 1518-as oklevélben ugyanezen János 
báni emberként szerepel. 

a Komori bedeKoviCH 
Család bárói ága

A család a kora újkorban végig fontos szere-
pet játszott a történelemben, számos kimagasló 
egyházi és világi személy került ki közülük. Na-
gyon népes és szerteágazó famíliáról van szó, 
ezért igen nehéz megállapítani a leszármazási 
ágakat. Nagy Iván Magyarország családjait be-

mutató kötetében három táblán közli a komori 
Bedekovich család családfáját, de – néhány ki-
vételtől eltekintve – dátumok feljegyzése nélkül, 
ami szinte használhatatlanná teszi azt. 

A bárói címet komori Bedekovich Ferenc 
kapta meg. Ferenc 1755. február 6-án született 
Varasdon. Édesapja, Bedekovich Miklós kirá-
lyi tanácsos és a báni tábla ülnöke volt. Ferenc 

Bécsben végezte tanulmánya-
it. 1775-ben Varasd várme-
gye főjegyzőjévé nevezték ki. 
1783-tól királyi tanácsos és 
udvari titkár, 1785-től hely-
tartósági tanácsos. Az 1790-
es országgyűlésen a horvát-
szlavón városok küldötteként 
vett részt, 1794-ben a bécsi 
Udvari Kancelláriánál udva-
ri tanácsossá léptették elő. 
Miután megbízták a horvát 
bandériumok szervezésével, 
1802-ben beutazta a három 
horvát vármegyét, útjáról 
részletes beszámolót készít-

ve. 1805-ben felvették az államtanácsba, három 
év múlva valóságos állami tanácsossá nevezték 
ki. Az uralkodót számos útjára elkísérte. A bá-
rói rangot 1809. november 22-én-ben nyerte 
el, ugyanezen év-
ben lett Varasd 
megye főispánja, 
majd 1825-től Bé-
kés megye főispán-
ja is. Báró komori 
Bedekovich Ferenc 
1827. június 15-én 
hunyt el Bécsben. 
Ferencnek Novák 
Erzsébettel kötött 
házasságából szü-
letett Lajos (1784–
1854) és János (el-
hunyt 1837. június 
22-én) fia, valamint 
Mária (született 
1791-ben) leánya.

a komori bedekovich család
története, különös tekintettel a temerini vonatkozású ágára (1.)

bármely településre is látogat az ember, lépten nyomon belebotlik valamely 
történeti emlékbe. ilyen lehet egy templom, amely sok száz éve hirdeti isten 
dicsősségét, dicséri az építő ősök odaadását, keze munkáját. Találkozhatunk 
kastélyokkal, amelyek megkopott pompájukkal még ma is nemes családok egy-
kori fényét mutatják; emléktáblákkal, dicső vagy vesztes csatáknak emléket állító 
sztélékkel. a történelem viszont nem csak tárgyakban, hanem személyekben 
is tovább él: mindannyiunknak megvan a maga története, genealógiája. élnek, 
éltek közöttünk olyan személyek, akiknek családja évszázadok óta kiemelkedő 
szerepet játszott történelmünkben, históriájuk mégis lassan az idő homályába 
vész. remek példa erre a középkori nemesi gyökerekkel rendelkező komori 
bedekovich család, amelynek utolsó tagja, mária gertrúd, marika néni négy 
éve rablógyilkosság áldozataként hunyt el. a továbbiakban ezen família 743 
éves történelmének legfontosabb momentumait próbálom bemutatni.

Komori Bedekovich címer, bárói 
koronával

Báró komori Bedekovich Ferenc
Báró komori Bedekovich Lajos (a temerini 

Szécsen családdal is rokonságban álló) Almássy 
Antóniával kötött házasságot, amely gyermekte-
len maradt. Lajos 1848 előtt Kőrös megye fő-
ispánja volt, de mivel magyarbarátsága miatt 
nem csatlakozott Jellasicshoz, el kellett hagynia 
posztját. János császári és királyi kamarásnak 
két fia született: 1813-ban báró Bedekovich Ru-
dolf, aki Stockhammer Wilhelminával kötött 
házasságot, valamint 1818-ban Kálmán, akinek 
1889-es halálával a komori Bedekovich család 
bárói ága kihalt. Mária első férje rapini Steöszel 
József, második férje báró Stürmer Károly, aki-
nek 1853. szeptember 26-án bekövetkezett ha-
lála után özvegyen maradt. 

A báró címer leírása: vörös mezőben a pan-
nóniai hármas zöldellő hegy középsőjéből arany 
kerék emelkedik ki, azon páncélos kar könyö-
köl és kardot villogtat. A pajzs tetejét bárói hét-
ágú korona díszíti.

TernováCz bálint történész

Komori Bedekovich Lajos Márton és szülei, Károly és hentzl gertrúd
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Temetkezési vállalat, Népfront 
u. 109., tel.: 842-515, 842-251

meGemléKeZés

Kalmárné 
PróKai Katalin 

(1924–2014. 11. 9.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!

Számítógépek, számítástechnikai eszközök 
értékesítése és javítása!

riasztó és kamera rendszerek tervezése, 
telepítése és karbantartása!

Márkás karórák értékesítése, mint az Esprit és Casio!

Tel.: 021/851-528  064/22-464-39  063/529-211

Újvidéki u. 342/2, Temerin

ProFI SISTEm
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

alumínium és PVC-műanyag 
ajtókat és ablakokat 

hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, 
szúnyoghálókat és garázsajtókat 

az Ön kívánsága és a megadott méret szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

részletfizetés is lehetséges.
Hívja az alábbi számok egyikét: 

846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

APrÓhIrDETéSEK
• Első osztályú termőföld eladó, 1,5 hold 
a Nađ Kosta utca közelében. Telefon-
szám: 063/436-104.
• Téli disznóvágást vállalok (15 Din/
kg). Telefonszám: 062/163-04-07.
• Istállótrágya eladó. Tel.: 843-063.
• Favágást vállalok körfűrésszel (250 
Din/köbméter). Telefonszámok: 063/587-
232, 021/843-333.
• építkezési telek eladó a Nađ Kos-
ta utcában, nagysága 29 ár. Telefon-
szám: 063/436-104.
• Családi ház eladó a Petőfi Sándor 
utca 73. sz. alatt, valamint egy hold 
föld a Nyugati temető főbejáratánál. Tel.: 
063/8500-308, 063/71-61-929.
• Eladó felújított, azonnal beköltözhe-
tő családi ház. Marko orešković utca 
13. Telefonszám: 063/8-043-516.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m 
széles és 110 m hosszú), építkezési en-
gedéllyel. Telefonszám: 063/539-768.
• ház eladó. érdeklődni a 063/511-925-
ös telefonszámon.
• Alig használt smederevói tüzelős spar-
helt, valamint bibercserép eladó. Tele-
fonszám: 063/19-16-164.

• Kukoricaszár tarupozását vállalom. 
Telefonszám: 069/159-00-66.
• Négyhónapos pirostarka bikaborjú el-
adó. Telefonszám: 063/804-68-30.
• Takarítást és házkörüli munkák vég-
zését vállalom. Tel.: 069/260-19-77.
• Az Újföldben eladó négy hold első osz-
tályú föld. Telefonszám: 065/66-51-806 
(20 óra után).
• Malacok, söprű, valamint többféle 
kaktusz eladó. Tel.: 843-397.
• Új, 100+30 négyzetméteres, földszin-
tes családi ház eladó, 2012-ben épült, 
beköltözési engedéllyel, telekkönyvezett 
(víz, villany, központi fűtés, demit), vagy 
elcserélhető termőföldért. Telefonszám: 
060/34-567-65.
• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics 
Mihály u. 23-ban, lehet idősebb sze-
mélynek is, gondozással. érdeklődni 
a Táncsics Mihály 23/1-ben, telefon-
szám: 845-219.
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, 
(kockázatos helyen is), tűzifa összevá-
gását, hasogatását és berakását válla-
lom. Telefonszám: 064/20-72-602.
• Temerini témájú festmények eladók, 
ugyanott tizenhét inches Samsung 

monitor, 20 euró (képcsöves, hasz-
nált). Telefonszám: 063/8-503-307.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és egyéb felesleges tárgyakat 
padlásról, fészerből, pincéből. Azonnal 
fizetek. Telefonszám: 063/8-043-516.
• Újvidéken, a Telepen eladó fél ház 
(padláslakás), külön bejárattal, ga-
rázzsal. Telefonszám: 842-894.
• Vásárolok régi pénzt, antik tárgyakat, 
sztrippeket, albumokat  képecskékkel, 
régi papírt. Tel.: 064/468-23-35.
• Németórákat adok diákoknak és fel-
nőtteknek. Tel.: 063/7-197-600.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörös-
rezet (messzinget), bronzot, alumíniu-
mot, ólmot, motorokat, autókat, kádakat, 
kályhákat, villamos készülékeket, hulla-
dék kábelt és hulladék papírt. Legjobb 
ár, fizetés készpénzben. Telefonszám: 
064/468-2335.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és 
idősek gondozását vállalom (tel: 841-
412), betegek részére kerekes járóka, 
új interfon kamerával, palacsintasütő 
gép, szobakerékpár, 55 kW-os köz-
ponti kályha Tam-Stadler, székek, szí-
nes tévék (2000–4000 Din), frizsider, 

ebédlőasztal hat székkel, Automatic 
motorkerékpár, 20 db ablakszárny, er-
kélyajtók, Smederevo tüzelős tűzhe-
lyek, zsalugáterek, bejárati- és belső 
ajtók, akkumulátoros jeep és kisau-
tó, vadonatúj bukósisak (2000 Din), 
roller (35-38 nagyság), üzemi varró-
gép, 12 programos futógép, parket-
tacsiszoló gép, asztal sarokpaddal és 
három székkel, franciaágy, szekrény-
sor, előszobaszekrény, slajfológép-
zsiráf, morzsoló-daráló, sarok ülő-
garnitúra, két kettes ülőrész (45 euró/
db), fotelek (15 euró/db), fekete színű 
tálalóasztal, négy éves színes tele-
víziók, motorkultivátorok, 200 kg-ig 
mérő mázsa (8000 Din), álló mélyhű-
tő (négy éves), villanyradiátor, erede-
ti kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, 
autóutánfutó, autóra való zárt cso-
magtartó, sank négy székkel, ké-
ménybe köthető gázkályhák (50–60 
euró), babaágyak matraccal (5000 
Din), babakocsik, kaucsok (50 euró), 
fotelok, varrógépek, szőnyegek. Csá-
ki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 
841-412, 063/74-34-095.
• Beteg éjszakai ápolását, felügyeletét 
vállalom. Telefonszám: 842-035.

Pedagógussztrájk

Hétfőtől harminc 
perces órák

A figyelmeztető sztrájkok után és a belgrádi tüntetést 
követően sem mentették fel a tanügyeseket a 10 száza-
lékos bércsökkentés alól, ezért a négy pedagógus szak-
szervezet folytatja a harcot.

– Támogatjuk a november 17-én, jövő hétfőn kezdődő 
sztrájkot – nyilatkozta Zséli Kornélia, a Kókai Imre Általá-
nos Iskola szakszervezeti alapszervezetének elnöke. – Nem 
szüntetjük be teljesen a munkát, de csak 30 perces órákat 

tartunk. A gyerekek a sztrájk alatt is ugyanannyit lesznek 
az iskolában, mint különben, csak a 30 percen túl majd 
játszanak, házi feladatot készítenek stb. Tulajdonképpen a 
tanárok találékonyságán múlik, hogy mivel tölti ki a mara-
dék 15 percet. A múlt csütörtökön megtartott ülésen ezt a 
kezdeményezést minden jelenlevő (nem csak a szakszer-
vezeti tagok) támogatta. Egyelőre nem tudjuk, hogy meddig 
tarthat ez a sztrájk, talán addig, amíg elfogadják követelé-
sünket, ha kitartunk. Valahogy mégis úgy érezzük, hogy nem 
fogjuk megkapni azt, amit kérünk, de nem szép dolog, hogy 
azt tesznek velünk, amit éppen akarnak. Mi mindenesetre 
kitartóak leszünk. Gondunk lehet a tananyag előadásával, 
lehetséges, hogy majd kevesebb ismétlő órát tartunk.

– Megfogalmaztuk döntésünket és elküldtük a négy 
pedagógus szakszervezetnek. Ezen kívül a 
döntést ki kell ragasztanunk az iskola aj-
tajára és eljuttatni az igazgatónak is. Ezt is 
megtettük. Kötelességünk ugyanis 10 nap-
pal a sztrájk megkezdése előtt értesíteni 
az igazgatót – fejezte be a szakszervezeti 
alapszervezet elnöke. •

Temerin község területén október 31-étől november 7-éig két 
bűncselekményt (súlyos lopási kísérletet, garázdaságot), két rend-
bontást és öt közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini rend-
őrállomás heti jelentésében. A balesetekben két személy megsérült, 
az anyagi kár összesen mintegy 538 ezer dinár.

Rendőrségi krónika



TEMERINI ÚJSÁG2014. november 13. 11

miserend
14-én, pénteken 8 órakor: 
egy élő családért.
15-én, szombaton: a hét fo-
lyamán elhunytakért, vala-
mint: †Kothai Valériáért és 
a Sándor szülőkért.
16-án, évközi 33. vasárnap, 
a Telepen 7-kor: †Veréb M. 
Gizella nővérért, a plébánia-

templomban 8.30-kor: a né-
pért, 10-kor: †Zsúnyiné Bálint 
Erzsébetért, Zsúnyi Jánosért, 
az elh. Bálint nagyszülőkért.
17-én, hétfőn 8 órakor: 
†Zséli Máriáért.
18-án, kedden 8-kor: Szent 

Antal tiszt., egy szándékra.
19-én, szerdán 8 órakor: Ár-
pád-házi Szent Erzsébet tisz-
teletére a Caritas csoport élő 
és elhyunyt tagjaiért.
20-án, csütörtökön 17 óra-
kor: egy szándékra.

KösZönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, 
dédmamánk és rokonunk

KOváCs mária 
(1933–2014)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
csak örök béke és nyugalom.
Legyen csendes álma, 
és találjon odafenn örök boldogságot.

Gyászoló családja

meGemléKeZés
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

dr. KOtHai valéria 
(1957–2010)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.

Hagytál magad után annyi szép emléket, 
hogy feledni sosem fogunk téged.

szerető édesanyád 
és testvéred családjával

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik szeretett fele-
ségem, édesanyánk, anyó-
som, nagymamánk

sZaBóné 
sesZtáK mária 

(1946–2014)

temetésén megjelentek és 
utolsó útjára elkísérték, va-
lamint részvétnyilvánításuk-
kal és virágadományaikkal 
mély fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.
Külön köszönet a lelkiatyá- 
nak a szép búcsúztatásért.
Nyugodjon békében!

a gyászoló család

meGemléKeZés
November 13-án volt szomorú 17 éve, hogy eltávozott drága 
férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapám

ternOváC istván 
(1935–1997)

Ezen a napon minden más, újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt kit szerettünk, 
ma lélekben újra együtt lehetünk.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülemben újra 
megcsendült a hangod. Szinte látom minden mozdulatod, 
nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények 
világítsanak neked. Örök világosságban, békességben 
nyugodj, soha el nem felejtünk, biztosan tudod!

emlékét őrzi felesége, franciska, fia, dénes, menye, edit, 
lánya, tünde, veje, attila, unokái, renáta, dániel, dávid, 

felícia, teofil, attila, unokaveje, siniša, unokamenye, 
samanta és drága kis dédunokája, stefan

meGemléKeZés
Hat hete, hogy örökre eltá-
vozott szerettünk

KaráCsOnyi dénes 
(1945–2014)

„Ilyen az ember. 
Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több 
és most sem él, 
S mint fán se nő 
egyforma két levél, 
A nagy időn se lesz 
hozzá hasonló.”

Nyugodjál békében!

szerettei

meGemléKeZés
Két éve hiányzik közülünk

ZsÚnyiné Bálint erzsébet 
(1946–2012)

...Mennyi emlék, mennyi szeretet sugárzik felénk. 
De ez csak képzelet. Köszönetet mondunk neked, 
sok mindenért, bár néma a száj, de a szív beszél.

Tudjuk mi azt jól, soha nem feledünk, 
nem beszélünk róla: Csendben emlékezünk!

Gyászoló lánya, tünde és fia, attila családjaikkal

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: naGy erika, 

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

meGemléKeZés
a héten elhunyt

temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat nekik!

özv. KOváCsné 
HOrvátH mária 

(1933–2014)

KaluđerOvić 
illés margit 
(1929–2014)

véGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

ángyitól

KOváCsné 
HOrvátH máriától 

(1933–2014)

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.
Jóságát, szeretetét 
szívünkben őrizzük.

erzsi, ella, Zsuzsi 
és családjaik



laBdarÚGás
szerb liga – vajdasági csoport

slOGa–radniČKi (mitrovica) 
1:1 (1:1)

A végeredmény kevesebb, mint 
negyedórányi játék után kialakult. 
A vendégek már a 4. percben meg-
szerezték a vezetést, a temeriniek 
azonban a 13. percben kiegyenlí-
tettek, amikor Tomić remek pasz-
sza után az újvidéki Vojvodina köl-
csönben szereplő játékosa, Asani 
lőtt a hálóba. A második félidőben 
a kolóniaiknak volt esélyük meg-
szerezni a vezetést, a gólhelyzetek 
azonban kimaradtak. A táblázaton 
negyedik Sloga az őszi idény utol-
só előtti fordulójában a harma-
dik helyzett padinai Dolina vendé-
ge lesz.

vajdasági liga – Újvidéki-
szerémségi csoport

HaJduK (Beska)–mladOst 
2:0 (0:0)

A ligautolsó beskai csapattól 
szenvedett meglepő vereséget a 
Mladost, amelynek ezzel nyolc mér-
kőzésből álló veretlenségi soroza-
ta szakadt meg. A járekiak az első 
félidőben egy alkalommal eltalálták 
a kapufát, majd további gólszerzé-
si helyzeteik is akadtak, de nem si-
került a hálóba lőniük a labdát. A 
hazai csapat az utolsó tíz percben 
döntötte el a mérkőzést, előbb ti-
zenegyesből, majd egy szép támadás 
után volt eredményes. A Mladostnak 
ezen a hétvégén az újvidéki Index 
lesz az ellenfele Járekon.

Újvidéki liga

fruŠKOGOrsKi PartiZan 
(Bukovac)–tsK 6:1 (4:0)
Sárga lapok, sérülések, beteg-

ség és munkahelyi kötelezettések 
miatt mindössze 13 játékos utazott 
el szombaton Bukovacra, a csere-
padra pedig két serdülő korú lab-
darúgó ült le, akik a második fél-
időben kaptak lehetőséget. Ezért 
nem csoda, hogy csapatunk idei 
legsúlyosabb vereségét szenvedte 
el. Vasárnap 13 órai kezdettel köz-
ségi rangadóra kerül sor, ugyanis a 
Sirig érkezik a vásártéri pályára.

TSK: Polić, Savić, Mandić 
(Zukić), Milosavljević (Samardžić), 
Dragoljević, Varga, Zečević, Jovičić, 
Nežić, Višekruna, Zeljković.

siriG–slaviJa (Újvidék) 2:4
A TSK-hoz hasonlóan a szőregi 

csapat is vereséget szenvedett a köz-
ségi rangadó előtt.

KéZilaBda
első női liga – északi csoport

PetrOvaradin–temerin 
20:30

temerin–mladOst 
(nova Pazova) 16:19

A temerini lányok a múlt ked-
den Péterváradon arattak papír-
forma győzelmet, majd pénteken 
a temerini sportcsarnokban szen-
vedtek vereséget a rivális pazovai 
együttestől. Csapatunknak 6 győzel-
me és 3 veresége van. Ezen a hétvé-
gén, az őszi idény utolsó előtti for-
dulójában a temeriniek ismét hazai 
pályán játszanak, ugyanis a Verbászt 
látják vendégül. 
első férfi liga – északi csoport

nOva PaZOva–mladOst 
tsK 26:21

A seregható csapat otthonában 
kapott ki a járeki csapat, így a ve-
reség után lecsúszott az utolsó hely-
re a táblázaton. A hétvégén a török-
becsei Jedinstvo vendégszerepel a 
temerini sportcsarnokban. 

KOsárlaBda
első regionális liga – északi 

csoport

mladOst tsK–dunav 
(stari Banovci) 67:100 

(14:28, 12:23, 21:24, 20:25)
A járekiak a bajnokság hato-

dik fordulójában is vereséget szen-
vedtek. Ezen a hétvégén a Mladost 
Törökbecsére utazik, ahol a helyi 
Jedinstvo lesz az ellenfele. 

asZtalitenisZ
A novemberi világranglistán a 

temerini Pető Zsolt hat helyet javí-
tott, így a 116. helyet foglalja el. A 
legjobb szerbiai játékos Aleksandar 
Karakašević, aki a 100. helyen van, 
míg Marko Jevtović a 117. A lista 
első négy helyén kínai asztaliteni-
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szezők vannak. A legjobb európai 
a német Ovtcharov, aki a hatodik 
pozíciót foglalja el.

Pero Tepić, a temerini klub 
fiatal játékosa a magyarországi 
Szombathelyen vett részt egy ran-
gos korosztályos nemzetközi tor-
nán. A csoportküzdelmek során 
3:1-re legyőzte spanyol ellenfelét, 
majd 3:0-ra nyert fehérorosz riváli-
sa ellen. Ez után 3:2-re veszített egy 
francia játékostól, de a körbeveré-
sek miatt mégis az első helyről ju-
tott tovább a főtáblára, ahol az első 
fordulóban 3:1-re kikapott egy szlo-
vák asztaliteniszezőtől.

teKe
első vajdasági liga

dunav (Palánka)–tsK 6:2 
(3230:3131)

A temerini tekézők csaknem 
100 fa különbségű vereséget szen-
vedtek el Palánkán. Javítani vasárnap 
lehet, amikor a torontálvásárhelyi 
(debelyacsai) Spartacus lesz az el-
lenfél a bácsföldvári pályán.

dUnav: Papić 497, Nenadić 
559, Bisaga 554, Turi 557, Bokan 
578, Smiljanić 485.

TSK: Kalácska 545, Bartok 
503, Balo 548, Giric 510, Varga 
476, Majoros 549.

T. n. T.

íJásZat
A Rakovicán megtartott indoor 

íjászversenyen a Castle versenyzői 
közül id. Csányi Zoltán (veterán 
kategória, olimpik íj) és ifj. Csányi 
Zoltán (kadét, csigás íj) aranyérmet 
szerzett, míg Klajner Roland (juni-
or, csigás íj) ezüstérmes lett.

K. L.
A Castle Archery Íjászklub szom-

baton és vasárnap délutan 3 órakor 
nyílt napot tart a temerini sportcsar-
nok B kistermében. Az érdeklődő 
gyerekek és felnőttek megismerked-
hetnek az íjjal, az íjászat fajtáival, a 
klub munkájával, valamint eredmé-
nyeivel. Akiket érdekel ez a sportág 
a rendelkezésre álló íjászfelszerelé-
seket ki is próbálhatják. A foglalko-
zás ingyenes. v. b.

Öntapadó feliratok, cégtáblák, 
járműgrafikák stb. készítése és 

felragasztása, ponyvára nyomtatott 
óriásreklámok stb. – minden méretben 

a Temerini Újság nyomdájában.
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