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A munka ünnepén

Májusfa állítás
Április 30-án este 7 órakor immár harmincharmadszor állítunk májusfát a Gulyáscsárda
előtt. Lesz köszöntő, zene, tánc, kemencés lángos stb. A májusfa díszítéséhez elfogadunk virágot és egyéb díszítőelemeket. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
M. P.

A Javor asztalosüzem dolgozóinak egy csoportja egy ünnepi alkalomkor

A

munkát, az emberi nem tudatos,
önmaga fenntartására és környezetének
megváltoztatására irányuló fizikai és szellemi
tevékenységét ünnepeljük május első napjaiban. Azt, amiből minden ellenkező híresztelés
ellenére ezen az égtájon egyre kevesebb kínálkozik, és aminek következményei mind többeket érintenek.
E napok másik ünnepe a természetet illeti
meg, és leginkább majális/ozásnak nevezik. Kirándulás, kiruccanás a téli álomból ébredt, újrazöldült természetbe. Temerinben ennek nagy
hagyománya van. Harmadsorban május 1-je katolikus ünnep is, munkás Szent József, a munkások
védőszentje (Jézus nevelőapja) tiszteletére. (Az
ugyanerre a napra eső kereszténység előtti európai pogány ünnepek vagy hagyományok, mint a
májusfa állítása, más eredetűek és tartalmúak.)

A munka ünnepe közismerten a nemzetközi
munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap, a
legtöbb országban hivatalos állami szabadnap,
amely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni – a
legtöbb országban május elsején. Előzményei
egészen az angol ipari forradalomig nyúlnak
vissza, amikor is egy gyártulajdonos, Robert
Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a
munkások követelését, benne többek között az
addig 10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését, a hangzatos „Nyolc óra munka, nyolc
óra rekreáció, nyolc óra pihenés” jelszóval (a
dalszövegből jobban ismerjük). A Temerini Újság e heti számában helyi vonatkozású fényképekkel emlékezünk a jeles eseményre, a
munka ünnepére. A felvételek abból a korból
valók, amikor az erre valósiak a munkanélküli-

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület a nagy
érdeklődésre tekintettel, vasárnap este ismét bemutatta
Temerinben Illyés Gyula Tűvé-tevők c. előadást, amelyet
Törteli László színművész rendezett. Mint arról már beszámoltunk, a nemrégiben megtartott Vajdasági Magyar
Amatőr színjátszók XX. Találkozóján a temeriniek kiválóan
szerepeltek, közönségdíjjal és három különdíjjal jutalmazták a csapatot. A vasárnapi előadás érdekessége, hogy a
találkozó zsűrijének észrevételeit már ebbe az előadásba
beépítette a rendező, és némi módosítást végzett a darabon. A szereposztás a következő volt: Gazda – Varga
Flórián, gazdáné – Ferenczi Zsuzsanna, menyasszony –
Horváth Melinda, vargalegény – Balogh Imre, örömanya –
Bartusz Dóra, örömapa – Sziveri Béla, vőlegény – Zelenka
Antal, szolgáló – Ternovácz Fanni, kisszolgáló – Bado Regina, komámuram – Varga Béla, vőfély – Bozsóki István,
mama – Tóth Szilvia, násznagy – Horváth László, násznép
– az egyesület néptáncosai, súgó – Tóth Szilvia.

ség gondjairól, ami elsősorban a nyugati világot
érintette, legfeljebb a napi sajtóból értesültek és
úgy tartották, nálunk ilyen sosem fordulhat elő.
A keleti tömb országaiban meg – ha már itt tartunk –, dolgozni szinte törvényi kötelesség volt,
és jaj volt annak, akinek személyi okmányába
efféléket talált bejegyezni a hatóság: „Közveszélyes munkakerülő”. Az okok elemzésébe nem
bocsátkozunk, de tény: így volt.
ég néhány szó májusról, a
megérkezett tavaszról: Vágyódás tavasz után (Komm, lieber Mai ...) címmel W. A.
Mozart zenésítette meg a sokak által népdalnak
tartott verssorokat, amelynek szerzője a német
Christian Adolph Overbeck. Eszerint műdal,
de népszerűsége vetekszik a híres (szintén német) karácsonyi daléval. Érdemes meghallgatni,
az interneten számos változata, egyebek között
a magyar is meghallgatható/-nézhető. Számos
fordítását is élvezhetik mindazok, akik a szép
verset és a természetet szeretik.

M

Szép május jöjj hogy ébreszd a fáknak ágait
Oly régen vártunk téged hogy minden nyíljon itt
Ha dúsan hajt a rózsa és ontja illatát
Mily vágyva szívom róla ott járva réten át.
Kellemes időtöltést, napsütéses majálist!
D.

Tűvé-tevők

E heti körkérdésünk

Ön majálisozik-e
az idén?
G. R.: – Sohasem szerettem a természetben sütni-főzni, mindig szívesebben pihentem
itthon, legfeljebb kisétáltam. Az idén is így
lesz, az udvarban elkészítjük és elfogyasztjuk
az ebédet és utána egy nagyot sétálunk.
V. I.: – Már évtizedek óta ugyanazzal a
társasággal a Holt-Tisza partján egy hétvégi ház udvarában majálisozunk. Sohasem
lehet tudni, hogy milyen idő lesz, ezért itthon elkészítjük az ebédet. Mindig malacsültet ebédelünk, salátával, ezt a feleségek a
helyszínen készítik. Vérbeli horgász vagyok
és már kiváltottam a horgászengedélyt is,
ha lesz zsákmány, azt is azonnal elkészítjük
és megesszük.
K. J.: – Valójában azért várom május 1-jét,
mert azon a napon otthon maradhatok. Azon
kívül, hogy otthon leszek, semmit se tervezek arra a napra. Ha szép idő lesz, akkor a
párommal az udvarban sütünk rostélyon valami finomat. Délután pedig majd sétálunk
egy nagyot.
G. A.: – Már évek óta a Holt-Tisza partján
találkozunk a barátokkal és rostélyozunk.
Rossz idő esetén gyorsan menedékbe vonulhatunk. Az ebédet a férfiak és a nők együtt készítik. Másodikán már dolgozunk, ezért csak
egynapos majálist tervezünk.
M. A.: – Nem megyünk sehova, pihenünk,
legfeljebb egy nagyot rostélyozunk az udvarban. Délután, amikor még csendes és üres a
központ, a gyerekekkel fagyizni megyünk.
L. B.: – Ma már kevés a munka, nincs
is mit ünnepelni május 1-jén, meg nincs is
miből fizetni az ünneplést. Nagyon szépek
voltak az egykori ünnepek, a régi fotókat nézegetve nosztalgiázhatunk. Leggyakrabban a
Nagybara mellett, a futballpálya környékén,
gyepes területen vagy tanyán ünnepeltünk,
akkor még varázsa volt az ünnepnek. Úgy
gondolom, a május elseje már nem a munka, hanem a tavasz ünnepe lett. Jómagam az
idén is majálisozás helyett a tavaszt fogom
ünnepelni és azzal fogok szórakozni, hogy
méheimet felkészítem. •

Újraválasztották a VMSZ elnökét
Újraválasztották a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor Istvánt. A hét végi tisztújító közgyűlésen a párt új Tanácsot is kapott.
Pásztor István volt az egyetlen jelölt a pártelnöki pozícióra. A VMSZ elnökére 277 szavazat
érkezett be, amelyből 274 volt érvényes. Pásztor István 2007 óta vezeti a Vajdasági Magyar
Szövetséget, most kezdte meg harmadik mandátumát. Az újraválasztott elnök beszédében
megköszönte a bizalmat. „Olyan tanácsunk

A községi tanács közleménye
A községi tanács szükségesnek tartja értesíteni a nyilvánosságot arról az incidensről, amely pénteken, 2015. ápr. 24-én a
késő délutáni órákban történt, és amelyben
a jelek szerint tettleg bántalmazták Robert
Karant, a Temerini Községi Képviselő Testület Elnökét.
A községi tanács élén a községi elnökkel
úgy véli, hogy az állami intézmények és ezáltal a temerini községi képviselő testület elnöki intézménye kulcsfontosságú a helyi önkormányzat működése szempontjából, ezért
azon az állásponton van, hogy a feladatukat

Savanović

Háztartási gépek javítása
• Mosógép, mosogatógép, szárítógép,
bojler, elektromos sparhelt

kertészetben

már a tavaszi program várja!
A kínálatban: muskátli, csüngő petúnia, pistikevirág, begónia stb.
Minőségi áru, zsebbarát árak, temerinieknek
folyamatosan kedvezmény!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Ha kerttervezést, beültetést és parkosítást igényel,
tárcsázza Milošt a 063/19-16-169-es mobilszámon!
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végző egyének integritását minden tekintetben maximálisan védelmezni kell. A hasonló incidensek megismétlődésének megakadályozása végett és a helyi önkormányzat
állami szerveinek zavartalan működésének
biztosítása érdekében a községi tanács elvárja az illetékes szervektől, hogy a törvénnyel
összhangban tegyenek lépéseket a hasonló
jelenségek megfékezésére, nem különben a
nyilvánosság pontos tájékoztatása, az eset
maradéktalan felderítése és az elkövetők megbüntetése érdekében.
Đuro Žiga községi elnök

Temerini téglagyári munkásnők válykot helyeznek ki szárításra a gyár udvarán

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!
A

lesz, amely igenis kompetens a felvázolt feladatok tekintetében.”
Az elnök mellett a párt Tanácsát is megválasztották. A Tanácsra 278 szavazat érkezett be, ebből 275 volt érvényes. A Tanács
51 tagú, ebből kerül ki a VMSZ elnöksége.
A testület a tisztújító közgyűlést követően,
néhány napon belül nevezi ki a párt elnökségét. Az 51 tagú Tanácsnak Temerinből Csőke
Csaba tagja.

• Frizsiderek és hűtők javítása
• Légkondi beszerelése és javítása garanciával
• Elektromos instaláció szerelése és javítása

Pásztor István
Rózsa u. 55., tel.: 063/87-34-806
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A Bolyai Filmműhely jubileuma
Április 24-én pénteken este a zentai Művelődési Házban nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte tíz éves jubileumát a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Bolyai Filmműhelye. Az ünnepség műsorát a Gimnázium képzőművészeti tagozatának munkáiból
és a filmműhely tíz éves fotódokumentációjából

Horváth Mihály rendező

készült kiállítás megnyitója indította a zentai
Alsófokú Zeneiskola kamarazenekarának hozzájárulásával. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója, Kormányos Róbert köszöntője után Póth Imre újvidéki és Horváth Mihály
temerini rendezők, a Filmműhely mentorai és
vezetői köszöntötték a vendégeket, akik között

jelen volt Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke, dr. Babity János Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, Pásztor István
a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnöke,
mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, dr. Auer János és dr. Kollarik Tamás, a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tanácsának
tagjai, dr. Andrássi György, a Nemzeti Média és
Hírközlő Hatóság főosztályvezetője, dr. Hegedűs
Zoltán, az Új Média Kft. ügyvezető igazgatója,
Lovass Tibor, a Nyugati Régió Kommunikációs
Egyesület elnöke, valamint a hazai és a magyarországi filmes szakma jeles képviselői.
Ezután Gondi Martina, a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet megbízott igazgatója bemutatta a jubileum alkalmából megjelent, Horváth
Mihály és Póth Imre műhelyvezetők szerkesztésével készült, A kamerával úgy kell bánni...
- A Bolyai Filmműhely tíz éve című könyvet. A
könyvet a filmműhely jelenlegi és valamikori diákjainak írása mellett a filmes szakma hazai és
magyarországi szakembereinek írása gazdagítja,
munkafotókkal és filmrészletekkel illusztrálva,
filmográfiával dokumentálva.
Az ünnepség folytatásában a Művelődési Ház
színháztermében került sor a filmműhely díjazott filmjeinek bemutatására. A hetven perces
filmgálát követően Ceglédi Rudolf, Zenta község
polgármestere köszöntötte a jubiláló filmeseket.
Ezután Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke, Vladimir Anđelković, a Szerbiai Gyermek-és Ifjúsági filmfesztivál főszervezője és Siflis
Zoltán, Balázs Béla-díjas filmrendező méltatta a
filmműhely vezetőinek és tanulóinak munkáját
és gratulált a tíz év alatt elért kimagasló eredményekhez.
Legvégül a filmműhely minden tagja
emléklapot kapott, az öt legkiválóbb diákot pedig emlékplakettel jutalmazták
a mentorok. Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke is különdíjjal
jutalmazta a mentorok által elismerésben részesített tanulókat, emellett pedig a filmműhely 30 tagját meghívta a
Lakiteleki Filmfesztiválra, amelyet szeptember 21. és 23. között tartanak.
Horváth Mihály rendező, a filmműhely vezetője, zárószavában kihangsúlyozta, mennyire fontos lenne felnevelni
egy olyan filmkultúrával rendelkező fiatal
nemzedéket, akik ismerik a filmkészítés
alapjait, hogy azok nem csak filmet készítő, de filmet értő, hasznos tagjai lehetnek közösségünknek, hogy megértsék a
film manipulatív erejét és azt kizárólag
nemes célokra használják.
H. M.
A Ferenci házaspár. Mint sokan
mások, ők is a saját földjükön
gazdálkodtak, dolgoztak, tartottak jószágot, ebből élt a család.
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A bábszínházosoknál
jártunk
A Vándor Bábszínház egy évadban általában két előadást kínál az iskoláknak. A
harmadik évad második előadása A kőleves
című mese bábos feldolgozása.
• Milyen előadásról van szó?
– Még tavaly ősszel kezdtük a próbákat és
a téli szünet alatt sikerült tökéletesítenünk az
előadást, és megkezdtük az előkészületeket
a következő előadásra is – mondja Garbac
Sarolta, a csoport sajtófelelőse. – A kőleves mesét mindenki ismeri, mi épp azért választottuk, hogy megpróbáljunk egy oktató
részt belevinni. A mese főhőse katona, mi az
1848/49-es szabadságharc témáját csempés�szük a mesébe, mégpedig a gyerekek nyelvén. A szabadságharcon kívül belelopunk a
mesébe lovaglós és huszárjátékokat is.
• Merre tájolnak?
– Márciusban nagyon sok előadást tartottunk. A hivatalos bemutató előtt voltunk
Óbecsén és Péterrévén. Örülünk, hogy sikerült betörnünk Csantavérre és környékére, és
Tornyost, Gunarast is útba ejtettük. Sajnos
Zentára és Kanizsára nem jutottuk el, Adán
sem igényelték a fellépésünket, nem jártunk
Moholon, Muzslyán és Bánátban sem. Támogatóinktól függően szeretnénk bejárni Dél-Bánátot, mert Versectől délre is élnek magyarok,
de erre már nincs anyagi keretünk.
• Az idén mit láthatnak a gyerekek?
– Nyáron, amikor a gyerekek szünidőn
vannak, mi már dolgozunk a következő évad
első darabján. Mátyás király történeteit tervezzük színpadra állítani és már el is készítettük
a szövegkönyvet, a díszlettervet. Ezek egyébként vajdasági történetek Raffai Judit gyűjtéséből. A gyerekeket egy fogalmazás pályázat
meghirdetésével szeretnénk megmozgatni.
A fogalmazás témája az lenne, hogy a gyerekek mit mondanának Mátyás királynak, ha
most eljönne közéjük. A második előadásunk
a Koplaló Mátyás története, egy humoros darab. A következő idényünk a Mátyások évada
lesz, az első félévben a királyról, a másodikban pedig a léhűtő Mátyásról mesélünk. •

Angol, német és szerb
nyelvtanfolyamok
Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon:
021/851-525, 064/170-9681
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Kordában
tartható

A múlt csütörtökön volt az idei első vérnyomás- és vércukorszintmérés a nyugdíjasok számára. Mintegy 130-140 személy jelentkezett, többnyire a megengedett keretek
között volt az eredmény. A növérek egyébként azt tapasztalták, hogy az idősek ügyelnek arra, hogy pontosan beszedjék gyógyszerüket és helyesen táplálkozzanak.
Mindenképpen nagy jelentősége van
egy-egy ilyen szűrővizsgálatnak, íme néhány vélemény:
F. J.: – A vércukorszintem 7,3, a vérnyomásom pedig 120/85 volt. Nagyon fontosnak
tartom a rendszeres méréseket, különösen a
három évvel ezelőtti agyvérzésem óta. Fontos, hogy a vérnyomást a megfelelő szinten
tudjuk tartani, természetesen a nagy cukorszint sem jó. A nővérek fel is hívták a figyelmemet a megfelelő táplálkozásra. Rendszeresen sétálok, étrendemből pedig kidobtam
a disznóhúst, néha azért vétkezem.
P. T.: – Nagyon fontos egészségi állapotunk folyamatos ellenőrzése, különösen a vérnyomás és a cukorszint mérése.
Tudom, hogy nagyobb a cukrom és most
éppen azért jöttem el, hogy megmérjék. A
diabetes 2 miatt nagyon oda kell figyelnem
a táplálkozásra, az étrendből törölni kellett a
kenyeret, a tésztaféléket, a burgonyát és az
édességet. Amit lehet, cukor nélkül fogyasztok és rendszeresen eljárok az egészséges
táplálkozásról szóló előadásokra.
T. I.: – A kórházban mérthez képest most
kisebb, meglepően alacsony vérnyomást
mértek. Tüdőembóliám volt, ezért csak mérsékletes sétálás ajánlott, természetesen az
étrendet is módosítanom kellett. Nagyon
fontosnak tartom az ilyen szűrővizsgálatokat, mert nem minden nyugdíjas engedheti
meg magának egy-egy vizsgálat finanszírozását. •
A jövő héten pálinkaverseny
– A Kertbarátkör május 6. és 9. között tartja
meg a VI. Vajdasági és a XVI. Temerini Pálinkaversenyt az Ifjúsági Otthonban. Szerdán reggel 8 órától csütörtök délig veszik
át a mintákat, csütörtökön lesz a nyilvános
bírálat, szombaton a verseny megnyitója,
majd a 11 órai szakmai előadás után az eredményhirdetés. A mintákat 0,7 literes áttetsző
üvegben kell átadni, feltüntetve rajta a fajtát
és az erősséget. Benevezhetők a következő gyümölcsökből készült 100 százalékos
pálinkák: meggy, cseresznye, faeper, alma,
körte, vilmoskörte, szilva, ringló, barack,
őszibarack, szőlő, törköly, birsalma és bodza. Nevezési díj mintánként 300 dinár.
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Nyugdíjasok közgyűlése
Laposan, érdektelenül, nyelvbotlásokkal
tűzdelten kezdődött az elmúlt héten az Első
Helyi Közösség nyugdíjas egyesületének évi
közgyűlése. Valahogy már a kezdet előtt érezni
lehetett, hogy nincs nagy érdeklődés az összejövetel iránt. Néhány évvel ezelőtt még megtelt az Ifjúsági Otthon nyugdíjasokkal, az idén

Üdülés

A temerini nyugdíjasok 41 helyet kaptak
ingyenes üdülésre. A nyugdíj- és rokkantbiztosítási alap pályázatára április 20-áig
lehetett jelentkezni, de az idén jóval kisebb
volt az érdeklődés. Összesen 134 kérelem
futott be, az Első Helyi Közösség területéről
46-an pályáztak, ezenkívül átadta kérelmét
52 járeki, 21 kolóniai és 15 szőregi nyugdíjas. Aki hoppon maradt, nyolc napon belül
panaszt nyújthat be.

üdvözölték a közgyűlést. Némi érdeklődésre az ülés végén, dr. Tatjana Radovanović,
a nemrégiben alakult csukorbetegek helyi
egyesülete elnökének és Danijel Hajduknak
az ugyancsak nemrégiben alakult Szociális
Szolgáltatási Központ vezetőjének bemutatkozó
előadása számított.
Mit lehetne még lejegyzezni a napokon belül mindenképen feledésbe kerülő
közgyülésről? Üde színfoltot az egyesület
Őszirózsa elnevezésű énekkarának szereplése jelentett, akik a Durindóra készülve adtak
elő néhány énekszámot. A beszámolók a korábbi években elhangzottak másolatai voltak
kiegészítve az időszerű számadatokkal. Többek között azzal, hogy a mintegy 2600 első
helyi közösségbeli nyugdíjasból tavaly 796-an
voltak tagjai az egyesületnek, A kisnyugdíjasok és a támogatásra szorulók közül 197-en
kaptak háromezer dináros segélyt a községi
költségvetésből. A köztársasági nyugdíjalap
jóvoltából 11-en voltak ingyenes üdülésen,
az egyesület tavaly háromszor szervezett vércukor- és vérnyomás mérést, megszervezték
a téli tüzelő rendelést és az igénylőknek élelmiszer csomagokat rendeltek, tevékeny volt a
teke- és a sakkcsapat is.
G. B.

azonban foghíjasak voltak a széksorok. Mintha
csak azok jöttek volna el, akik a közgyűlés végén felszolgált ital és némi harapnivaló miatt
tették tiszteletüket.
A tavalyi munkáról és pénzügyi jelentésről elhangzott beszámolók, valamint a munka és pénzügyi tervek ismertetése nyúlfarknyiak voltak. Az ellenőrző bizottság jelentését
(bár napirenden volt)
fel sem olvasták. Maga
az elnök sürgette, hogy
minél előbb tegyenek
pontot a lényegi kérdések végére. Ilyenformán nem is kell csoÉrdeklődjön személyesen
dálkozni azon, hogy
hozzászólások nélkül
a Bosnyák utca 4-ben vagy a
zárult az összejövetel.
063/132-1968-as mobilszámon.
Még a vendégek sem

Vásároljon konyhakész
pecsenyecsirkét Milenković
(Novák) Kláránál!

A temerini földművesszövetkezet emberek százainak adott munkát és kenyeret. A
termőföldek zömét azóta privatizálták. A gépállomány karbantartása is szakembereket igényelt, a felvételen mezőgazdasági gépszerelő tanoncok láthatók.

TEMERINI ÚJSÁG

2015. április 30.

Biológusok éjszakája

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi
Kara Biológia Tanszékén jártak a Kókai Imre
Általános Iskola alsós tanulói április 17-én.
A diákok A biológusok éjszakája elnevezésű
rendezvényen vendégeskedtek, amit több éve
megszerveznek e tudományág népszerűsítése
céljából.
Az egyik szemle résztvevőiként környezetismerethez kapcsolódó jelmezeket mutattunk
be. A Tarcal-hegyi (Fruška gora) Nemzeti Park
élővilágát dolgoztuk fel. Védett, illetve a vidék jellemző élőlényeit foglaltuk csoportba,
miközben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a
természetben minden élőlény összefügg egymással a táplálékláncok révén, vagy úgy, mint
egymás élőhelye. A jelmezek a szülők és gyerekek együttes munkája eredményeként rend-

A kiskereskedők is megtalálták számításukat, igaz, egyéni vállalkozás formájában ez a tevékenység még nem volt
törvényileg engedélyezve. A képen Ring
József kereskedő a nemrégiben becsukott Paska-féle bolt helységében. Mellette jobbról Pethő Magdolna.
2015. április 30.

kívül jól sikerültek. Az összeállítás elnyerte a
zsűri tetszését, második helyezést szereztünk.
Temerinbe került a legötletesebb növényjelmezért járó különdíj, Fodor Attila tölgyfajelmeze
érdemelte ki. A képen a résztvevők láthatók,
röviddel a díjkiosztás után: Bakos Réka párducgalóca, Fodor Szintia hunyor, Varga Zsolt
vaddisznó, Fodor Attila tölgyfa és Bakos Orsolya szarvasbogár jelmezben.
Z. A.

Náci, akinek tisztes polgári nevét e
sorok írója nem tudja, nappal mozgó
köszörűjével járta a falut, kést, ollót
és más szerszámokat élesített. Kenyere volt még a muzsika, este hárfán játszott az Aladár kocsmában.

Földrengés és helyi hagyomány
S

zinte nincsen hét, hogy a tájékoztatási eszközök ne számolnának be
egy-egy kisebb vagy nagyobb földrengésről a világ közeli vagy távoli tájairól. Ma már
ez nem is számít szenzációnak, hacsak nincsenek katasztrofális következményei. Az
embereket a katasztrófák ősidők óta foglalkoztatták, s ha egy-egy vízözönt, tűzvészt,
szárazságot, vulkánkitörést vagy földrengést
ésszerű okok alapján nem tudtak megérteni,
maguk költöttek különféle magyarázatokat.
A földrengést a keresztény Európa évszázadokon át isten büntetésének tekintette, de
ezzel párhuzamosan a néphit őrzött ősibb, a
kereszténység születése előttről fennmaradt
értelmezéseket is. A kilencszázhetvenes években gyűjtött temerini anyagban például még
megvan nyomokban a mítosztöredék, miszerint a földtekét egy nagy teknősbéka tartja,
és ha az mozgatni kezdi a farkát, akkor reng
a föld. Egy másik népi magyarázat szerint,
amit bizonyára a világalmával kezében Szűz
Mária karján ülő kisdedet ábrázoló szentképek inspiráltak, a Kisjézus játék közben néha
fel-feldobja labdáját (a földet), és ez okozza
a rengéseket.
z eddig ismert, fölrengésre
vonatkozó legrégebbi helyi írásos
feljegyzés is, noha teljesen tényszerű, létét a
népi vallásosságnak köszönheti. A temerini
Mária Társulat 19. századi kéziratos énekeskönyvének belső fedele őrizte meg az utókor

A
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számára az alábbi, a Társulat tagjai számára
nagyon fontosnak tartott adatokat:
1871 ben a földrengés volt gyertya szentelő boldog asszony napján 2 fertál 11 re délelőtt
másik rengés hetfő viradóra hajnalban
2 fertá 4 re Temerínbe 1871 ben Novák pap
idejében
Mint tudjuk, gyertyaszentelő hagyományosan február 2-án van, e napon mozdult
meg a föld, ma úgy mondjuk, déli fél tizenkettőkor. (A fertál, fertá ma már kikopott a használatból, jelentése negyed.) Az öröknaptárból
kiolvasom, 1871-ben gyertyaszentelő csütörtökre esett, eszerint az utórengésre 6-án fél
ötkor került sor – hogy reggel-e vagy este, azt
a bejegyzés alapján nem lehet kideríteni. Mint
ahogyan egyelőre azt sem tudom, hol lehetett
1871-ben a földmozgás epicentruma. Ezt az
évet a nagyobb magyarországi rengések között nem jegyzik. Viszont nem lehet véletlen,
hogy – Svájc és Japán után harmadikként a
világon – éppen ebben az esztendőben alakult
meg a Magyar Földrengési Bizottság.
ersze sok évszázados története
során Temerinben nyilván nem ekkor
tapasztalták először, hogy milyen, amikor megmozdul a föld, mint ahogyan közel száz évvel
később is észlelhettük például a szkopjei (1963)
vagy a Banja Luka-i (1969) rengés hozzánk szerencsére ernyedten érkező hullámait.
Csorba Béla

P
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Népzenei és néptáncvetélkedő
a KMV keretében
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének (KMV) keretében a múlt csütörtökön délután Temerinben tartották a 26. népzenei és
néptáncvetélkedőt a Szirmai Károly MME szervezésében. A színvonalas és látványos rendezvényen Lukács Imre, a vetélkedő egyik koordinátora elmondta, hogy hogyan született meg a
népzenei rendezvény. Több tényező szerencsés
egybeesése és néhány ember szorgalma, kitartása és céltudatossága kellett ehhez, valamint az a
tudat, hogy a hagyományőrzést a Délvidéken fontosnak tartják és ápolni fogják őseink kultúráját.

Horváth Melinda citeraszólót játszott

Az induláskor, 1989-ben és az első években alig
25-30 résztvevő volt, a múlt csütörtökön pedig
29 műsorszámban közel 100-an léptek fel. Ez is
azt bizonyítja, hogy fontos ennek a közönségnek
az anyanyelvápolás, és hagyományőrzés.
A vetélkedő zsűrije – a muzslyai Boldizsár

Márta énektanár és népdalcsoport-vezető, az
újvidéki Kiss Zselykó Zsiga néptáncos, koreográfus és a topolyai Kelemen Zsolt zenész, a Csalóka zenekar tagja – összesen 29 műsorszámot
értékelt. Vajdaság számos helységéből – Szabadkáról, Óbecséről, Csókáról, Péterrévéről,
Kishegyesről, Horgosról, Bácskossuthfalváról,
Topolyáról – érkeztek a fiatalok, a temeriniek a
Szirmai Károly MME képviseletében léptek színre. A hangszerszólisták kategóriában Horváth A temerini énekegyüttes sárközi dalokMelinda, a Kék nefelejcs citerazenekar tagja ci- kal lépett fel
teraszólót játszott, felkészítő pedagógusa Hévízi kó (Topolya), 3. Huszák Hédi és Kökény Anna
István. Az énekcsoportok kategóriában a leány- (Csóka). Énekcsoport: 1. Pilike leánykar
kórus lépett színre sárközi dalokkal, amelyeket (Csóka), 2. Dalkötő leánykórus (Szabadka),
Lukács Imre tanított be velük.
3. Csincsele leánykórus (Óbecse). HangszerA zsűritagok szerint évről évre nagy fejlődés szóló: 1. Csonka Balázs (Óbecse), 3. Horváth
mutatkozik, a szakmai fejlődés szemmel látha- Melinda (Temerin). Kisegyüttes: 1. Andalgó
tó a táncosoknál. Rendkívül fontos egy belső tamburazenekar (Óbecse). Szólótánc: 1. Szatöltet, a népdal, a néptánc, a népzene ugyanis kács Tamás és Székely Zsófia (Szabadka), 2. Báaz emberek lelki szükségleteinek kielégítésére lint Gergely és Nagy Dorottya (Magyarkanizsa),
született meg. A zsűri felfigyelt arra, hogy a fel- 3. Szabó Róbert és Molnár Kinga (Óbecse).
lépők ápolják a helyi hagyományt.
Tánccsoport: 1. Cickom táncegyüttes (TopoA 48. KMV 26. temerini népzenei és lya), 2. Kiscimbora kamaracsoport (Óbecse),
néptáncvetélkedőjének eredményei:
3. Bekecs kamaracsoport (Óbecse).
Énekszóló: 1. Csipák Noémi (Csóka), 2.
A kategóriagyőztesek felléphettek a KMVTörök Noémi (Szabadka), 3. Brindza Beatrix döntő vasárnapi gálaműsorán. •
(Szabadka). Énekkettős: 1. Lepár Krisz2015. május 17-én a Rubin LT két helyen szervez
tina és Petrec Teodóra
(Szabadka), 2. Farkas
Karina és Móricz Ildi-

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

• Nyaralás 2015 Legkedvezőbb ajánlataink: Görögország, Törökország, Egyiptom,
Tunézia, Spanyolország, Olaszország, Montenegró, Horvátország, Bulgária
• Tavaszi utazások, európai városok
• Speciális ajánlatunk: május 23-25. Magyarország kastélyai 63 €
• Hétvégi utazások • Mórahalmi fürdő, szombatonként
• Szegedi bevásárlás, szombatonként • Repülőjegyek • Teljes turisztikai kínálat

Motorkerékpárszervíz működött Temerin szűkebb központjában, több szerelőnek nyújtva helyben megélhetést.
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elsőáldozási
ebédet
A Rubin

L. T.-ben és
az Ifjúsági Otthonban
***

Megrendelésre elvitelre is főzünk ünnepi ebédet
Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámon:

062/48-78-78

Zsákolók. Bal oldalt bankókkal a kezében Kasza István.
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Hitoktatói oklevelet szerzett
A szabadkai Teológiai Katekétikai* Intézet léseinek kibontakozására, támogatták a
főiskolai hallgatósága kezdetektől napjainkig tanulásban?
– Őszinte szólva nem nagyon tetszett nekik.
életkor és érdeklődés szerint is sokszínű. Az
áprilisban diplomázottak között volt Vegyelek Sok lemondással járt. Tévét egyáltalán nem néztem. Tanultam este 8-tól éjfélig, vagy még toKatica is. Vele beszélgettünk.
– A korosztályom 2010-ben iratkozott be vább is. Valójában a saját időmet használtam
a főiskolára, huszonegyen indultunk és tízen tanulásra.
• Gondolt-e arra, hogy miként haszfejeztük be időre – mondta beszélgetőtársunk.
– Sokan úgy gondolták, hogy kurzusként gyor- nosíthatja szerzett tudását?
– Noha úgy indult a tanusan befejezik. Csak később
lás, hogy magam miatt teszem,
döbbentek rá, hogy bizony
a sok jó tanárom megszerettette
sokat kell tanulni. Tudomávelem a katekizmust. A hit csesom szerint Temerinből eddig
lekedet nélkül nem ér semmit.
mintegy tízen fejezték be a főisÚgy érzem, tartozom a közössékolát. Két éve ketten, most pegemnek annyival, hogy továbbdig egyedül én, és úgy tudom
adjam azt, amit megtanultam.
utánam nincsenek mások. A
• A nyolc félév tananyalegtöbb jelentkező Zentáról,
ga nem kevés. Melyek volMagyarkanizsáról, Adáról és
tak a főbb tantárgyak és
Szabadkáról van.
mivel kapcsolatosan írta
• Önnek honnan adódiplomamunkáját?
dott az ötletet a beiratko– Dogmatika volt az egyik
záshoz? Mivel foglalkozott
fő tantárgyunk. Nekem nem a
eddig?
kedvencem, de ebből diplo– Hát ez nagyon érdekes Vegyelek Katica
volt... (nevet). Egyszer csak azon vettem észre máztam. Munkám címe Isten választott népe
magam, hogy érdeklődöm a teológia iránt, amit volt. Jobban szerettem az erkölcsteológiát, a
addig egy kicsit magasszintű, elvont tudomány- katekizmust, a biblikumot, a liturgikumot és
ágnak tartottam. A mai napig csodálom a teoló- az egyháztörténelmet. A hat főtantárgy közül vágusokat, akik a lélekkel, Isten megismerésével laszthattuk a diplomamunka témáját, a többiből
foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy a Jóisten vé- szigorlatoztunk.
• Mihez kezd a friss diplomával? A
gül is, jó pár évvel ezelőtt nekem is előkészítette
az utat, hogy jobban megismerjem hitemet. Hit- közösségen belül nyilván sok a lehetőség,
tem én addig is Istenben, de azért távol éreztem még ha nem is főállásban.
– Így van. Valójában még nem is gondolkodmagam tőle. Mindaddig, amíg egyszer el nem
látogattam Međugorjéba. Ott megváltoztam. Attól tam azon, hogy mihez kezdjek vele. Munkahelyem
kezdve mélyebben is érdekelni kezdett a teoló- van, így az elhelyezkedés nemigen érdekel. A kögia. Eljutottam a Szentföldre, ahol csodálatos zösségen belül viszont szívesen vállalok családi
élményeim voltak, és megerősödött bennem a vagy bárminemű hitoktatást. Evangelizálni bárhol
gondolat, hogy jobban megismerjem hitemet. és bármikor tudok, itthon, társaságban, az utcán
– Újvidéken építészeti középiskolába jártam, is. Léteznek különféle programok, a felnőttek
de mindig érdekelt a filozófia, a pszichológia, a katekézise például, amire nagyon nagy szükség
történelem és a hasonló témák. Szerettem volna van, nagyon érdekel. Úgy érzem, van elegendő
továbbtanulni, de anyagi okok miatt nem tehettem. Közben férjhez mentem, megszületett a
fiam, én meg csak halasztgattam a továbbtanulást. Bekerültem a családi vállalkozásba, könyvelő irodánkat vezetem már húsz éve.
• Már megbocsát a tapintatlan kérdésért, de nem most fejezte be a középiskolát, férjnél van, családanya. Nem okozott
ez nehézséget a tanulásban?
– Egyáltalán nem. Az ember fiatal korában
gyakran nem tud tiszta fejjel gondolkodni. Azt
hiszem, hogy én éppen jókor határoztam el magam, hogy beiratkozzak a Teológiai Katekétikai
Intézet hitoktató képző főiskolára. Végső soron
nagyon be kellett osztanom az időmet, és visszatekintve nem volt olyan egyszerű a dolog, mint
ahogyan az most kinéz.
A kéményseprők helybeliek voltak
• Hogyan tekintett a család elképze2015. április 30.
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Pénzes János szabadkai megyéspüspök 1993-ban alapította a szabadkai Teológiai Katekétikai Intézetet, de a nyolc
szemeszteres főiskolai képzés csak 1994ben indult el magyar nyelven Újvidéken és
Tóthfaluban, horvát nyelven pedig Újvidéken és Szabadkán. Ma már csak a szabadkai
Augustinianum nagyszeminárium épületében folyik hitoktató képzés. A szabadkai
megyéspüspök annak idején jó érzékkel
tapintott rá a hitoktatóképzés beindítására,
hiszen a szocializmus, mint társadalmi berendezkedés bukását követően feladatként
mutatkozott, hogy a történelmi egyházak a
figyelem középpontjába kerülve, fokozottabban gondoskodjanak saját tanításaik
kibontakoztatásáról.
A hitoktatás azonban csak 2001 óta vált
lehetővé ismét az iskolákban, mégpedig egy
akkori miniszterelnöki rendelettel, ugyanúgy, ahogy a kommunista diktatúra idején ki
lett onnan tiltva. Így egyik napról a másikra
megkezdődhetett a hitoktatás az iskolákban.
Ennek eredményeként és a gondos előkészítésnek köszönhetően a Szabadkai Egyházmegye területén a katolikus tanítási értékeket az általános- és középiskolákban a
lelkipásztorok és szerzetesnők mellett, már
képzett hitoktatók is vállalhatták. Jelenleg
Vajdaságban a 250 iskolában mintegy 140
hitoktató tanít, akiknek legtöbbje a Teológiai
Katekétikai Intézet diplomása.
A szabadkai Teológiai Katekétikai Intézetben egyelőre főiskolai oklevél szerezhető, de a cél az, hogy mihamarabb egyetemi
szintre emelkedjen az oktatás. Az intézetben
magyarul és horvátul folyik az oktatás.

élettapasztalatom... (nevet), amihez ha hozzáadom a most szerzett tudásomat, akkor kamatoztathatom a megszerzett diplomámat.
G. B.
* katekézis: a hívők bevezetése a keresztény
élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. 1990-ig e kifejezés helyett a hitoktatás szó volt
gyakoribb. (Magyar Katolikus Lexikon)
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Ápolási szolgáltatások
Napraforgó elnevezéssel alakult meg mintegy fél éve Temerinben
a Szociális Szolgáltatási Központ. A szolgáltatásokat a felhasználók
igénye szerint végzik, mondta Danijel Hajduk, az intézmény vezetője. A hozzánk fordulókkal előre megbeszéljük a szolgáltatás jellegét,
díját és időtartamát.
A segítség, amit főleg az idősek és magatehetetlenek otthonában
nyújtanak a következőkből áll: személyi higiénia biztosítása, ágyból
való felkelés, mozgás, járás és lefekvés, ételek elkészítése, megágyazás, takarítás, mosogatás, az étkezőhely tisztántarása, mosás,
vasalás, kisebb házon belüli javítások, fűtés, fűtőanyagbekészítés,
hóeltakarítás.
Házon kívüli munkához is nyújt segítséget a Napraforgó Szociális Szolgáltatási Központ. Ez lehet: bevásárlás, számafizetés, elkísérés orvosi vizsgálatra, gyógyszerbeszerzés. Kísérőt tudnak adni még
gyermekek mellé, akik elkísérik vagy szükség szerint elszállítják a
gyermeket az óvodáig vagy az iskoláig.
A szolgáltatások díjában a felek előre megállapodnak, de létezik fix
tarifa is. Így például gerontológiai gondnokkal a házi segítségnyújtás
450 dinár óránként, gyógyszer és élelmiszer beszerzés 300 dinár, az
orvos kihívása 1500 dinár látogatásonként. Orvoshoz szállítás (oda
vissza) Temerinben 500 dinár, Újvidékre 1000 dinár, Kamenicára 1500
dinár plusz a várakozási idő, ami az első órán túl óránként 100 dinár.
Lehetőség van igény szerinti havi szolgáltatási csomag összeállítására
is, ami 10-30 százalékkal olcsobb lehet az említett áraknál. A központ
a Vöröskereszt irodájában található a községházán, de hívható hétköznap 14-től 22 óráig a 061/270-8410 telefonszámon is.
G. B.

Nagy öröm a kiskert 2015
A Temerini Kertészkedők Egyesülete által meghirdetett vetélkedő
célkitűzése dióhéjban a következő:
1. Felkarolni a háztartási konyhakertek művelőit, hogy munkájukkal
bizonyíthassák a nekik kijáró megbecsülést társadalmunkban.
2. Hogy a kertek művelői a tudomány nyújtotta korszerű módon és
nem utolsó sorban egymást segítve egészséges, tiszta környezetben, közösségbe tömörülve leljék örömüket munkájukban.
3. Hogy kertjükből lehetőleg tiszta, vegyszermentes étek kerüljön a
családok asztalára.
4. Ösztönözni a lakosokat arra, hogy mind többen próbáljanak kertészkedni, hisz bárkinek lehet egy kis odafigyeléssel takaros és rendezett kertje.
Az egyesület ezúton is jelenti, hogy még lehet jelentkezni a vetélkedőre a vasútállomásnál levő Alba-Agrár gazdaboltban (tel.: 845-842). A
jelentkezők a helyszínen a nyilatkozat kitöltésével és a személyes adatok
megadásával jogosulttá válnak 300 dinár értékben díjmentesen választani
vetőmagot. Az érdeklődőket szeretettel várjuk.
Bálint Tamás

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakicá BS

HÍVJON TAXIT!

• 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 szemüveglencséket, -kereteket kínáljuk
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket

Az éjjeli fuvarok biztonságát Žiko (Zsiga) szavatolja!
Megegyezés szerint a helyszínen megvárják
az ügyét intéző ügyfelet, akinek kérésre tolmácsolnak is.

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

Ha Újvidékre, orvoshoz, kórházba, bevásárolni
vagy vidéki rokonaihoz szeretne utazni, illetve
éjjeli fuvarra van szüksége,
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
és Milenković (Novák) Klára máris
a háza előtt várja kényelmes taxijával!

Utazzon kényelmesen és biztonságosan!
APRÓHIRDETÉSEK
• Két vákuumozott, használt teraszajtó
(fa) eladó, 200x70 cm. Telefonszám:
063/8-503-307.
• 110–140 kilós hízók eladók. Telefonszám: 069/157-08-82.
• Csutka eladó. Tel.: 063/78-77-035.
• Traktorpótkocsik nagyjavítását és
más mezőgépek javítását vállalom,
valamint fémesztergályos munkát
végzek jutányos áron. Telefonszám:
060/0-841-651.
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, (kockázatos helyen is), tűzifa ös�szevágását, hasogatását és berakását
vállalom. Tel.: 064/20-72-602.
• Vásárolok régi pénzt, antik tárgyakat,
sztrippeket, albumokat képecskékkel,
régi papírt. Tel.: 064/468-23-35.
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E lapszámunk munka ünnepi képválogatását
Banko Pál: Temerin képekben című
kiadványból kölcsönöztük.

• Németórákat adok diákoknak és felnőtteknek. Telefonszám: 063/7-197-600.
• Mindenfajta kőművesmunkát vállalunk: betonozás, falazás, melléképületek építése, malterozás stb. Telefonszám: 063/506-653.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és egyéb felesleges tárgyakat
padlásról, fészerből, pincéből. Azonnal
fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m
széles és 110 m hosszú), építkezési
engedéllyel. Érdeklődni a 063/539768-as telefonszámon.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és
idősek gondozását vállalom (tel: 841412), Gorenje mélyfűtő ládák, szek-

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

rénysor, komplett konyha, cipősládák,
stelázs, polcok, Kreka Weso kályha,
ebédlő asztal székekkel, kombinált
tűzhely (2 gáz, 2 villany), mini tűzhely
(gáz+ villany lerni), butánpalackos
kályha (palackkal), Gorenje mosógép, fürdőszobai szekrény tükörrel,
Samsung tévé egyenes ekránnal (62
cm), fa tévéállvány, betegek részére
kerekes járóka, új interfon kamerával, 55 kW-os központi kályha TamStadler, frizsider, bejárati ajtó, akkumulátoros jeep és kisautó, roller
(35-38 nagyság), parkettacsiszoló
gép, franciaágy, előszobaszekrény,
slajfológép-zsiráf, morzsoló-daráló,
sarok ülőgarnitúra, két kettes ülőrész (45 euró/db), fotelek (15 euró/
db), fekete színű alacsony szekrény,

TEMERINI ÚJSÁG

négy éves színes televíziók, 200 kg-ig
mérő mázsa (8000 Din), álló mélyhűtő (négy éves), villanyradiátor, eredeti kormány, bal első ajtó, tetőkárpit,
autóutánfutó, autóra való zárt csomagtartó, sank négy székkel, kéménybe köthető gázkályhák (50–60
euró), babaágyak matraccal (5000
Din), babakocsik, kaucsok, fotelok,
varrógépek, szőnyegek. Csáki Lajos
utca 66/1., telefonszámok: 841-412,
063/74-34-095.
• Szőnyegek, bútorok, valamint járművek belsejének mélytisztítását vállalom
a helyszínen. Tel.: 061/603-70-44.
• Háromnegyed hold szántó és egy és
fél hold kaszáló eladó a Horváth-tanya közelében. Telefonszámok: 841171, 062/428-930.
2015. április 30.
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Tíz éve, hogy eltávozott közülünk szerettünk

Egy éve múlt, hogy nincs
közöttünk szeretett feleségem és édesanyánk

Szerettünktől

Szomorú öt éve, hogy nincs
közöttünk

Szomorú öt éve, hogy itt
hagytál bennünket

DARÁZS András
kovács
(1940–2010)

GRISZÁNÉ
VARGA Rozália
(1923–2010)

MORVAI Franciska
(1926–2005)
Minden elmúlik, minden
véget ér, de szép emléked
örökké szívünkben él.
Bécs

Drága emlékét őrzi
lánya, Magdus, veje, Feri
és unokája, Róbert

Miserend
Május 1-jén, pénteken
elsőpéntek, a Telepen 8 órakor: egy elhunytért, a plébániatemplomban 19 órakor:
Lukács Ágostonért.
2-án, szombaton: a hét folyamán elhunytakért.
3-án, húsvét 5. vasárnapja, a
Telepen 7-kor: †Sípos Andrásért, a Kurilla és a Sípos szülőkért, elh. gyermekeikért,
Józsikáért és a család összes elhunytjaiért, a plébániatemplomban 8.30-kor: †Varga Imréért,
Zelenka Katalinért és elh. nagyszülőkért, 10-kor: a népért.
4-én, hétfőn 8 órakor: egy elhunytért.
5-én, kedden 8 órakor: egy
élő családért.
6-án, szerdán 8 órakor: †Veréb M. Gizella nővérért.
7-én, csütörtökön 19 órakor:
†Karácsondi Jánosért, Sós Viktóriáért, gyermekeikért: Margit, Katalin és Mihályért.

KLAJNER Lászlótól
(1944–2015)
FARAGÓNÉ SOLTIS Éva
(1964–2014)
Az emlék azért szép,
mert elviselhetővé teszi
a jelent és
felejthetetlenné a múltat.
Szerető férje, Sándor, és
fiai, Valentin és Teodor

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és minden végtiszteletadónak, akik szerettünk

Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Elmentél tőlünk,
de nem vagy messze,
szívünkben itt maradsz
most és mindörökre.
Emléked örökre
megőrzi lányod, Klára,
vejed, Dragan és
unokád, Ksenija

Örök álomra
zártad le szemed,
megpihenni tért
két dolgos kezed.

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

Hosszú az út,
mely a sírhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.

A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.

Emlékét őrzi
a Fuszkó család

VÉGSŐ BÚCSÚ

Nyugodjál békében!
Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ

Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől és nagybátyánktól

Fájó szívvel búcsúzunk
Laci bácsitól

ILLÉS Páltól
(1929–2015)

KLAJNER László
(1944–2015)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett öcsémtől

KLAJNER László
(1944–2015)
KLAJNER Lászlótól
(1944–2015)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

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

Legyen pihenése békés,
emléke áldott!

Szálljon sírjára
áldás és irgalom.

• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet (messzinget), bronzot, alumíniumot, ólmot, motorokat, autókat, kádakat,
kályhákat, villamos készülékeket, hulladék kábelt és hulladék papírt. Legjobb
ár, fizetés készpénzben. Telefonszám:
064/468-2335.
• Két előhasi disznó, házi szappan,
hegesztőkészülék eladó, ugyanott
lakás kiadó. Tel.: 840-439.
• Fűszéna eladó. Tel.: 063/888-09-41.
• Idősek kisegítését, kerti munkát vállalok. Föld kiadó megmunkálásért
cserébe. Tel.: 064/289-10-33.
2015. április 30.

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

Emlékét megőrzi
gyászoló családja

Emlékét megőrzi bátyja,
Misi családjával

• Eladó Mazda 121 1.3 benzines, ötajtós, kitűnő állapotban. Telefonszám:
063/8-558-969.
• Vágnivaló csirkék élve vagy konyhakészen eladók. Sonja Marinković
utca 7., telefonszám: 841-800.
• Hízók eladók. Tel.: 841-700.
• Kislibák és hízók eladók. Telefonszám: 840-163.
• Ház eladó a Dózsa György u. 53-ban.
Érdeklődni személyesen az Október 23.
utca 18-ban.
• Gazdálkodásra alkalmas családi ház
eladó. Telefonszám: 842-170.

Hulló könnyünk mossa
sírodnak hantját,
áldja meg az Isten
lelkednek nyugalmát.

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.

Munka és küzdelem volt
az életed, áldott és békés
legyen pihenésed.

Szívünkben megmarad
szép emléke, legyen
áldott, békés a pihenése.

Szerető testvéred,
Franciska és családja

• 1996-os Yugo Tempo eladó, bejegyezve 2016 márciusáig. Tel.: 843-742.
• Ház kiadó udvarral, kerttel. Telefonszám: 063/7-355-385.
• Használt LCD televíziók eladók kitűnő
állapotban, minden méretben. Ady Endre u. 13., tel.: 069/1-844-297.
• Lakás eladó (86 m2) Temerin szűkebb központjában, a bíróság épülete
fölött. Tel.: 064/216-56-78.
• Délutánonként vasalást, illetve idős
személyeknek bevásárlást, gyógyszerbeszerzést, vagy kisebb házimunka végzését vállalom. Tel.: 063/822-37-30.

TEMERINI ÚJSÁG

Emlékét megőrzi
a Varga család

• A központban garzonlakás kiadó.
Telefonszám: 063/834-72-84.
• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics Mihály u. 23-ban. Jelentkezni a Táncsics
Mihály u. 23/1-ben, tel.: 845-219.
• Ház kiadó. Telefonszám: 843-621.
• 20-25 kilós kiskecskék, gidák eladók
(250 Din/kg). Tel.: 069/2008-206.
• Tizenhét inches Samsung monitor,
20 euró (képcsöves, használt). Telefonszám: 063/8-503-307.
• Lakás eladó a Népfront utca 56. sz.
alatt a 4. emeleten, 45 m2-es, terasszal.
Telefonszám: 063/551-398.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk hat hete elhunyt szerettünkre

BARNA Gabriella
(1976–2010)

TAPOLCSÁNYI Valéria
(1956–2013)

BARNA Ferenc
(1951–2011)

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csendesen...
Emlékük mint lámpafény az estben, tündököl és ragyog egyre szebben,
és melegít, mint kandalló a télben, derűs szelíden és örök fehéren.”
Szerető öcséd, Robi,
sógornőd, Csilla, valamint
Szerető fiatok, Robi, menyetek, Csilla
Laura és Szabolcs
és unokáitok, Laura és Szabolcs

KURCINÁKNÉ PARÓKAI Magdolnára
(1961–2015. 3. 15.)
Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád,
ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád.
Emlékét őrzi testére családjával

MEGEMLÉKEZÉS
VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett feleségemtől, édesanyánktól, anyósunktól,
nagynénéktől, nagymamánktól

Szomorú egy éve, hogy
örökre itt hagyott minket

VARGA Lajos
(1938–2015)

STOJKOV DARABOS Ruzsicától
(1960–2015)
Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Legyen álmod csendes és nyugodt.
Emléked őrzik férjed, Misi és
fiaid, Krisztián és Alexandar családjaikkal

MEGEMLÉLKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy örökre itt hagyott bennünket
szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédim

Nem vársz már minket
ragyogó szemmel,
nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
Árván maradt minden,
amit annyira szerettél,
drága kezeddel
amit teremtettél.
Szemünk ma is mindent
végigsimogat, a sok
fényképről téged hívogat.
Bennünk él egy arc,
a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha
senki el nem vehet.
Még fáj, s örökké
így is marad, de te
mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.

özv. FRANCIÁNÉ VARGA Margit
(1935–2015)
Te a jóságodat két marékkal szórtad,
önzetlenül adtál jónak és rossznak.
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Nem voltál te akárki, nem éltél hiába,
nem csak önmagadért küzdöttél e világban.
Elmentél tőlünk, de nem vagy messze,
szívünkben maradsz most és mindörökre.
Szeretteid
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Emléked szívébe zárta
szerető feleséged,
lányod, két fiad, vejed,
menyed, öt unokád,
kicsi dédunokád és a
nászasszony

A plébánia
telefonszáma:

844-001
TEMERINI ÚJSÁG

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett édesanyámtól,
anyósomtól, nagymamától,
dédimamától

SÁGI Gabriella
(1990–2007)
Elmentél, pedig
sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel
a családod életét.
Elmentél, s veled együtt
eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja
utadon elkísér.
Veled vagyunk most is,
te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad
oly végtelen nagy.
Szerető szülei

ERŐSNÉ SÓS Máriától
(1929–2015)
Munka és küzdelem volt
az élete, legyen csendes
és békés a pihenése.
Fájó szívvel búcsúznak:
fia, József, menye,
Julianna és unokája,
Csaba családjával

MEGEMLÉKEZÉS
MEGEMLÉKEZÉS

SÁGI Gabriella
(1990–2007)
A búcsúszó,
mit nem mondtál ki,
elmaradt.
Elmentél, de gondolatban
örökké velünk maradsz.
Oláh mama
és Oláh tata

SÁGI Gabriella
(1990–2007)
Csillag volt, mert szívből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él,
s örökre ott marad.
Bátyja, Árpád és Lilla
2015. április 30.

Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Ezúton mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és mindazoknak, akik szerettünket

Szomorú 11 éve, hogy elveszítettük szeretett férjemet, édesapánkat, apósomat és tatámat

Tíz éve nincs közöttünk szeretett édesapánk

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tizenöt éve, hogy
nincs velünk

ILLÉS Páltól
(1929–2015)
BALOGH István
(1936–2005)
ERŐSNÉ SÓS Máriát
(1929–2015)

ifj. ILLÉS Pétert
(1962–2004)

utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk Szungyi László esperes atyának vigasztaló szavaiért.

„Kölcsönadtad nekünk,
Uram, és ő
a mi boldogságunk volt.
Visszavetted tőlünk, és mi
visszaadtuk panasz nélkül,
de fájdalommal teli szívvel.

Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban és bánatban múlt el egy év, hogy
örökre itt hagytál bennünket
szerető férjem, édesapám,
apósom és tatám

Köszönjük Uram, hogy
a miénk volt, és az is
marad, mert aki szerettei
szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)

Emlékét kegyelettel őrzi:
felesége, Magdi,
gyermekei, Krisztina
és Dániel, veje, Zoltán
és unokája, Márk

Drága emlékét
örökre megőrizzük!
Fiaid, Laci, Pista és Tibi,
menyeid: Márta, Ibolya és
Erika, valamint
unokáid: Levente, Emőke,
Hunor és Hargita

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

MEGEMLÉKEZÉS

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Pihen a két áldott kéz,
mely oly sokat dolgozott.
Munka volt az élete,
megannyi küzdelem,
elment közülünk örökre,
csendesen.
Legyen áldott,
békés pihenése.
Fájó szívvel búcsúznak
tőled lányaid, Erzsi és
Rózsi családjaikkal

id. VARGA Szilveszter
(1922–2000)
Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél, elváltál
azoktól, akiket szerettél.
Lelked elszállt,
mint hópihe a fényben,
ragyogj ránk fényesen,
csillagként az égen.
Vigyázz ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólj
a végtelenből.
Szerető lányod, Ili
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt hagyott bennünket az,
akit nagyon szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, apósunkra és nagyapánkra, aki két éve nincs
közöttünk

Klajner László
(1944–2015. 4. 23.)
id. MORVAI Sándor
(1950–2015)
Jóságod, szereteted örökké bennünk él,
de sajnos, ajkad már rég hallgat, nem beszél.
Szerettél élni, sokat küzdöttél, hogy családod boldog legyen,
hiányt soha ne szenvedjen. Annyi erő, kitartás volt benned,
sokan csodálták is magasztos küzdelmed.

SÍPOS András
(1940–2014)
Mióta nem vagy, üres az
otthonunk, csak néha-néha
álmomban találkozunk.
Csak mi érezzük mennyire
hiányzol nekünk, nap mint
nap csak rád emlékezünk.
Te érkezésünket már
a kapuban vártad,
nem nyitod
a kaput már előttünk.
De hidd el, hogy soha,
soha el nem felejtünk,
amíg élünk, sóhajunk
hozzád száll.
Te már a mennyben jársz
és a jó Isten vigyáz rád.
Nyugodjál békében!
Gyászoló feleséged, fiad,
menyed és unokád
2015. április 30.

id. SZABÓ Imre
(1938–2013)

Tepić Mileva
(1940–2015. 4. 24.)

Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet,
egy simogató kéz,
egy sóhaj, egy lehelet.

Szép emléked szívünkben megőrizzük.
Feleséged, Erzsébet, fiad, Mihály,
menyed, Krisztina, kis unokád, Edvin,
fiad, Sándor és párja, Edina, valamint anyósod, Katalin

Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki
soha el nem vehet.
Egy a reményünk,
mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk veled!
Emléked őrzi
szerető családod

Mindent elértél, mit célul kitűztél,
de a sors gyakran rosszul ítél, jót nem kímél.
Életutad dicső volt, könnyeink az emlékekben
mindig téged kutatnak, érted a virágok is
sírodon bús harmat könnyeket hullatnak.

Egyházközségi hírek
özv. Erősné
Sós Mária
(1929–2015. 4. 25.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

TEMERINI ÚJSÁG

Május a Szűzanya tiszteletének szentelt tavaszi hónap. Májusi
ájtatosság fél órával a misék előtt.
Május első vasárnapján keresztelések lesznek. A szülők és
keresztszülők részére keresztelési találkozó, megbeszélés,
lelki előkészület és gyónási alkalom szombaton, május 2-án
17.30 órakor.
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ASZTALITENISZ
Vasárnap megkezdődött Kínában az egyéni és páros asztalitenisz világbajnokság. Pető Zsolt a
szerb válogatott tagjaként először
vegyespárosban lépett asztalhoz. A
zentai Fehér Gabriellával az oldalán
az első, majd a második fordulóban
is egy skót kettős ellen nyertek. Ezzel bejutottak a legjobb 32 közé,
ahol egy hongkongi duóval mérkőztek. Ezt a találkozót lapzárta után
játszották, ugyanúgy, mint az egyéni
és a férfipáros küzdelmeket.
Az elmúlt hétvégén véget ért a
szerbiai Szuperliga alapszakasza. Az
első négy helyezett a rájátszásban
folytatja a szereplést. Pető Zoltán
csapata, a Versec 12 győzelemmel
és 6 vereséggel a harmadik helyen
fejezte be az alapszakaszt, így az
elődöntőben a második helyezett
nagybecskereki Banat lesz az ellenfele. A másik ágon az első helyezett belgrádi Crvena zvezda és a negyedik nagybecskereki Stenes küzd
meg a döntőbe jutásért. Pető Zoltán
egyébként a bajnokság eddigi részének egyik legjobb játékosa volt.
A temerini klub a hétvégén megszervezte hagyományos versenyét.
Szombaton egyéni tornára került
sor, amelyre 25 klubnak több mint
100 versenyzője jött el. A szerbiai

játékosok mellett Magyarországról
és Romániából is érkeztek fiatalok
a sportcsarnokba. A temeriniek jól
szerepeltek, hiszen összesen kilenc
érmet nyertek. A fiatalabb serdülők mezőnyében Vegyelek Dóra és
Mladen Puhača is harmadik lett. A
serdülő lányoknál Orosz Nikolett
lett az első, Vegyelek Dóra a második, Bollók Klementina és Nagyidai
Andrea pedig a dobogó harmadik
fokára állhattak fel. A fiúk is jól szerepeltek a serdülőknél, hiszen Pero
Tepić végzett az első helyen, Jovan
Vranešević a másodikon, Lazar
Tomić pedig a harmadikon.
Vasárnap országos csapatbajnokságot tartottak Temerinben a
serdülők mezőnyében. A fiúknál
a hazai csapat az összes mérkőzését megnyerte a csoportban. A
nagybecskereki Banat és a Ruski
Krstur ellen 3:0-ra, a nikolinci Rapid ellen 3:1-re, a szabadkai Spartacus ellen pedig 3:2-re győzött. Az
elődöntőben 3:1-es győzelem született a zimonyi Stak ellen, majd a
döntőben ismét a Spartacus volt az
ellenfél, ugyanúgy mint a csoportban, ám a szabadkaiaknak sikerült
visszavágniuk, hiszen a döntőben
már ők nyertek 3:2-re. A temeriniek
így ezüstérmesek lettek. A csapatot
Orosz András irányította, a tagok
pedig Pero Tepić, Lazar Tomić,
Mladen Puhača, Marko Vučenović
és ifj. Orosz András voltak. A női
mezőnyben az uzdini Unirea lett az
országos bajnok.
A hétvégén bajnoki mérkőzéseket is vívtak a temerini csapatok. A
férfiak az adai Mlinproduktot fogadták az Első ligában és egy színvonalas találkozón 4:3 arányban alulmaradtak. Tepić két, Vranešević pedig
egy mérkőzést nyert. A második csapat a begecsi Čarda kod Braše ellen
játszott a Vajdasági ligában és 4:1re kikapott. Az egyetlen győzelmet
a Bálind Valentin és Mladen Puhača
alkotta páros szerezte.

LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport
A temerini asztaliteniszezők
kilenc érmet nyertek a hétvégén. Az érmekkel és a diplomával: Jovan Vranešević és
Vegyelek Dóra

CEMENT (Belcsény)–SLOGA
1:1 (1:0)

A hazaiak jobban kezdték a találkozót, már a 10. percben megsze-

rezték a vezetést, és akár nagyobb
arányban is vezethettek volna, ha
értékesítik a javukra megítélt tizenegyest, a labda azonban a szemöldökfát találta el. A második félidőben
jobb teljesítményt nyújtott a temerini
csapat, a 49. percben Panićnak sikerült gólt lőnie. Azzal kiegyenlítette az
állást, további találatok viszont nem
születtek, így igazságosnak mondható döntetlennel ért véget a mérkőzés. A Sloga szombaton az egykori
szuperligás nagybecskereki Banatot
fogadja a kolóniai pályán.
Vajdasági liga – Újvidékiszerémségi csoport
CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
MLADOST 0:0

Nem sok említésre méltó dolog történt az újvidéki csapat pályáján, néhány kisebb gólhelyzet mind
a két oldalon akadt, a labda azonban nem került a hálóba. A járekiak
szombaton az erdővégi Slogát látják vendégül.

KÉZILABDA
Első férfi liga – Északi csoport
METALAC (Futak)–MLADOST
TSK 27:27

A járeki csapat októberben,
az ötödik fordulóban gyűjtötte be
első pontjait az idei bajnokságban, amikor legyőzte hazai pályán
a Metalacot, de azóta az összes mérkőzését elveszítette. Vasárnap este
újból a futaki együttessel lépett pályára, ezúttal idegenben, és sikerült egy döntelent kiharcolnia. A
Mladost TSK továbbra is az utolsó helyen van a táblázaton. A 17.
fordulóban a járekiak Palánkára
utaznak, ahol a Lavovi csapatával
játszanak.
T. N. T.

Íjászat
Az április 26-án megtartott
ötödik Kishegyes Kupa terepversenyen a Hunor íjászai két helyezést

Újvidéki liga
TSK–DINAMO
(Tiszakálmánfalva) 2:1 (0:0)

A gólnélküli első félidő után a
temeriniek az 57. és a 69. percben
is betaláltak az ellenfél hálójába.
Előbb egy szöglet után Milosavljević
fejelt a kapuba, majd Kovačević tizenegyesből volt eredményes. A
tiszakálmánfalvi (budiszavai) vendégeknek ez után sikerült szépíteniük, a TSK azonban végül megérdemelt győzelmet ünnepelhetett.
Csapatunk továbbra is kilencedik a táblázaton, ám a negyedik
helyezett Susek mindössze három
ponttal előzi meg a temerinieket,
akik tegnap (szerdán) a Jedinstvo
vendégeként játszottak Piroson. Vasárnap 17 órakor a Petrovaradin
érkezik a vásártéri pályára.
TSK: Petković, Savić, Rajić,
Stojanović, Milosavljević, Višekruna,
Tomić, Papak (Jovičić), Zeljković
(Zukić), Kovačević, Zečević (Sörös).
SIRIG–ŠAJKAŠ (Kovilj) 0:0

A szőregi csapat tegnap Futakon
vendégszerepelt, a hétvégén pedig a második helyezett bánostori
Proleterrel mérkőzik hazai pályán.

értek el: Elek Katalin a gyermek,
Kabács Antal pedig a veterán kategóriában lett dobogós, mindketten
aranyéremmel tértek haza.
M. Á.
Ugyanezen a versenyen a Castle
Archery íjászai is rajthoz álltak és
sikeresen szerepeltek. Aranyérmet
szerzett: ifj. Csányi Zoltán (csigás
íjjal), Klajner Roland (csigás), ifj.
Koroknai Károly (bearbow), id.
Csányi Zoltán (olimpik íjjal), míg
Orosz Csongor (bearbow) ezüstérmet érdemelt ki.
K. L.
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