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Kedden tanévkezdés
A Kókai iskolában nem lesz munkaerő-felesleg –
Sziveri Béla iskolaigazgató a tanévkezdésről
Szeptember 1-jén kezdődik az új tanév
az általános és középiskolákban. Sziveri
Béla, a Kókai Imre Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy augusztus 17-én
megtartották az első tantestületi gyűlést,

A Kókai iskola épülete

amelyen kijelölték az osztályfőnököket és
meghatározták az óraszámokat. Az V. a osztály osztályfőnöke Ivanković Mirjana, az V.
b osztályé Gergely Gizella, az V. c osztályé
pedig Úri Anita lesz. Az új tanévben ismét
lesz 5. c osztály, így minden tanárnak 10
százalékkal több órája lesz.
– Iskolánkban ebben a tanévben sincs
munkaerő-felesleg – mondja az igazgató.
– Van ugyan néhány kolléga, akinek nincs

Belgrádba kirándulnak

a nyugdíjasok

Szombaton belgrádi kirándulást
szervez az I. Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesülete. A kirándulás ára
800 dinár, ebben benne van az útiköltség, a reggeli és az ivóvíz. Aki
szeretne, hajókázáson is rész vehet,
az 300 dinárba kerül, valamint hajón elköltött ebédre is adódik alkalom, ez 450 dinár. Ebéd után Belgrád
szűkebb központjának megtekintése
szerepel a programban.
Akik szeretnének részt venni a
kiránduláson, még csütörtökön jelentkezhetnek az egyesület irodájában, vagy a 842-086-os telefonszámon.

ki az óraszáma, de őket úgy is vettük fel.
A lényeg, hogy iskolánkban senki sem fog
felmondást kapni. Azok a tanárok, akiknek csökkent az óraszáma, másik iskolában kapnak esélyt, ha szükség mutatkozik
rá. A szaktanárok a múlt héten
tartották a pótórákat, ezen a
héten pedig a pótvizsgákat. Az
iskolaszéknek szeptember 15éig kell elfogadnia a tavalyi év
munkájáról szóló jelentést és
az idei évi tervet.
– A nyári szünidőben kimeszeltük a mosdókat, a tornaterem, az öltöző és a folyosó falainak egy részét, de még ki kell
cserélnünk a fűtőtestek szelepeit. Az idén csak kisebb javításokat és karbantartási munkákat
végeztünk, így keveset költöttünk, igyekeztünk ésszerűen gazdálkodni. A tartományi
oktatási titkárság támogatásával új bútort
vásárolunk, valószínűleg szeptemberben
vagy októberben meg is érkezik.
Az új tanévet kedden délelőtt a b és c,
délután pedig az a és d osztályok kezdik.
Délelőtt 7.30 órakor, délután pedig 13.30
órakor kezdődik a tanítás.
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Ára 50 dinár

Az elsősök fogadása
Pénteken, augusztus 28-án 17 órakor fogadják
az elsős kisdiákokat, szüleiket és nagyszüleiket a
Kókai Imre Általános Iskola központi épületének tornatermében. Alkalmi műsorral a negyedikesek kedveskednek a szeptember 1-jén először iskolapadba
ülő gyermekeknek, akiket elkísérnek az óvónőik is.
A kisdiákok most ismerkednek meg tanítójukkal és
a tanteremmel. Az I. a osztály tanítónője Varga Fehér
Hajnalka, az I. b osztályé Varga Ádám Rozália, az I.
c osztályé pedig Karanović Izabella lesz. Az idén 62
elsős indul iskolába.

Aláírásgyűjtés
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Temerini
Községi Szervezete aláírásgyűjtést kezdeményez annak érdekében, hogy a temerini Kastélykert Fontana
része a védett övezet része maradjon. Az aláírásokat
szeptember elsejéig lehet leadni a párt helyi irodájában
(Újvidéki utca 344.), hétfőn, kedden és csütörtökön délelőtt 8 és 12 óra között, továbbá szerdán és pénteken
14 és 18 óra között. Telefonszám: 021/843-622.

Úszóverseny
Szombaton úszóversenyt szervez a Sindi polgárok
csoportja az önkormányzat és a közművállalat támogatásával. A benevezők kilenc csoportban, korosztályok szerint úsznak 25 és 50 métert. Benevezni szerda
este 7 óráig lehet a medenceközpontban. Bővebb
tájékoztató a 065/202-52-16-os telefonszámon.

Felújítják a hővezetéket

Felújításra kerül a Népfront és a Kossuth Lajos utcában korábban kiépült távhővezeték
az egészségháztól a főutcáig húzódó szakasza. A munkálatokat egy nagybecskereki cég
végzi, a beruházó a helyi városfejlesztési és kiépítési igazgatóság.

Szent István-napi Kiállítások és hagyományápolás

megemlékezés

Augusztus 20-án este az államalapító Szent István tiszteletére ünnepi
megemlékezést tartottak a tájház udvarában a TAKT, a Szirmai Károly
Magyar Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
szervezésében. Ünnepi köszöntőt Csorba Béla, a párt elnöke mondott.
Az ünnepi műsorban versek, énekek hangzottak el Szent István királyról. Fellépett a Juventus, az Őszirózsa énekkar, a Dávid csillagai zenekar,
valamint a Szirmai Károly MME dalárdája, citerazenekara, asszonykórusa és a szavalók. A műsor után a közönséget zsíroskenyérrel kínálták
meg. Az ünnepség után a résztvevők kivetítőn megnézhették a budapesti
tűzijátékot.

Jövőre másképpen szervezik
a TAKT tábort és a kiállítást

Sikeresen lezajlott a 36. TAKT-tábor. Minden művész hagyott egy
munkát a TAKT-kiállításra, amire szeptember végén vagy október
elején kerítünk sort.
– A TAKT-kiállításon kívül néprajzi kiállítást tervezünk – mondja
Ádám István, a TAKT elnöke. – Addig azonban be kell fejezni a munkálatokat az alkotóház tetőterében, valószínűleg egy hónap múlva
felszabadul a kiállítóterem, és kezdődhet a szervezés.
– Az alkotóház előtti plató alkalmas akár rövidebb előadás megtartására. Az idei kiállítás megnyitója után éppen ezen a helyen egy
jazzkoncertet tartanánk, ezzel régi vágyunk teljesülne.
– Az alkotótábor után már beszélgettünk arról, hogy mennyire
volt sikeres a 36. TAKT, hogy voltak-e esetleg hiányosságok és vannak-e olyan dolgok, amelyeket esetleg jövőre másképpen kellene
tennünk. Az alkotók zöme akadémiát végzett, viszont az alkotótábor
célja a fiatal tehetségek felkarolása. A szervezés szempontjából nem
volt gond, hogy egy helyszínen együtt alkottak befutott művészek és
kezdők. A munkák közös bemutatása azonban már nem ilyen egyszerű. Most e probléma áthidalására keressük a megoldást, ami talán az lenne, ha a visszajáró művészek a tájház udvarában, a Hevér
tanyán pedig a fiatalok alkotnának. Szeretnénk különválasztani a két
generáció kiállítását is.
– Az ősz a kiállítások jegyében zajlik majd, de nem szeretnénk
elhanyagolni a néphagyományokat sem. Egy hagyományos szilvalekvár-főzés megtartásán gondolkodunk, tavaszra pedig a szappanfőzést
szeretnénk beiktatni hagyományőrző programunkba. Idősebb személyek közül vannak olyanok, akik szívesen átadnák ezzel kapcsolatos
tudásukat az ifjabb nemzedékeknek.
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Augusztus 15-éig kellett befizetni a vagyonadó harmadik
részletét. Aki nem tartotta be a határidőt, késedelmi kamattal,
valamint akár 50 ezer dináros büntetéssel is sújtható. A szerbiai
adóhatóság közlése szerint minden adóköteles időben megkapta a
harmadik részletről szóló utalványt. Mi a helyzet Temerinben, kérdeztük Milka Jurićtól, a községi tanács pénzügyi felelősétől.
– Az önkormányzat pénzügyi osztálya júniusban készítette el és
kézbesítette a polgároknak az idei évre szóló végzéseket a vagyonés földadóról – mondja a reszortfelelős. – Összesen 10 705 végzés
készült magánszemélyeknek, a rajtuk szereplő adóösszeg mintegy
54 millió dinár. A jogi személyeket illetően külön adóvégzés kiírása
nem történt, adójukat a rájuk vonatkozó eljárás szerint fizetik. Valójában mindössze 138 jogi személyt érint a vagyonadó, összesen
26,3 millió dinár összegben. A magán- és a jogi személyek 2015. évi
vagyonadó megterhelése együttvéve tehát valamivel több, mint 80
millió dinár. Ám a költségvetési bevételek kalkulálásakor vagyonadóból százmillió dináros bevételt terveztek, arra számítva, hogy
a polgárok törleszteni fogják a korábbi évekből felgyülemlett hátralékokat is. Ebből adódik, hogy a polgárok meglehetősen korrekt
adófizetők a jogi személyekhez mérten.
• Hány adózó háztartás van a községben?
– A helyi adóügyosztály nyilvántartása szerint 9250 adózó háztartás van a község három településén. Ezek nem kevesebb mint
10 043 lakás, vagy családi ház után fizetnek vagyonadót. Az ügyosztály vonatkozó adatbázisa, amely állandóan bővül, felöleli a község
területén levő magánkézben levő ingatlanokat. A tulajdonosok amint
bejelentik épített vagy vásárolt házaikat, lakásaikat (a tömbházakban)
végzést kapnak a vagyonadóról.
• Mekkora adóösszeget fizettek be eddig?
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Havonta táncház
Varga Flórián elnök a Szirmai Károly MME
őszi-téli aktivitásáról
Szeptember 1-jén új idény kezdődik a Szirmai Károly Magyar
Művelődési Egyesületben.
• Mi a terv az utolsó négy hónapra? – kérdeztük Varga Flórián egyesületi elnöktől.
– Lukács Imre általában már október elején megkezdi a néptánc
oktatását, addig várjuk a jelentkezőket az óvodás, az iskolás és a felnőtt
néptánc csoportokba. Petro Ildikó már néhány hónapja foglalkozik a
fiatal irodalomkedvelőkkel és a jövendőbeli színjátszókkal. Fogadjuk
az új tagok jelentkezését a dalárdába és az asszonykórusba is.
• Szeretnék felújítani a táncházak hagyományát?
– Pályáztunk a temerini táncház újraindítására. Elképzelésünk,
hogy az év végéig havonta tartunk egyet, az elsőt szeptember 25-ére
tervezzük. Mindenkit várunk ezekre a rendezvényeinkre, számítunk
a gyermekekre és a fiatalokra is. Meghívjuk a Fokos és a Juhász zenekart, valószínűleg fellép majd helybeli zenekar is. Célunk, hogy a
táncház mulatságokat hagyományossá tegyük. Időnként tartottunk
mostanában is táncházat, de nem tudtuk hol meghirdetni, hogy az
egyetemisták is tudomásul vegyék. Az Európa Kollégium megnyitásával megoldódik ez a probléma, számítunk a tartományi székvárosban
tanuló fiatalokra is.
• Milyen rendezvényekkel zárják az őszi-téli időszakot?
– November közepére tervezzük a Tini fesztivált. Augusztus végéig
várjuk a jelentkezéseket, de még szeptember elején is elfogadjuk. A
népzenei szakosztály minden csoportja bemutatkozik majd a hagyományos Luca-napi műsorunkban, azt azonban még nem döntöttük el,
hogy a decemberi táncház karácsonyi vagy szilveszteri lesz-e.
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A magánszemélyek
jobb adófizetők
– Az idei év első hét hónapjában a polgárok 31,8 millió dinár adóterhet róttak le, ami a kivetett évi teher 59 százaléka, nyilván ebben benne
van a hátralék egy része is. Ugyanebben az időszakban a jogi személyek
11,5 millió dinárt fizettek be, ami arányaiban kevesebb mint a magánszemélyek általi befizetés, vagyis a megterhelésük 44 százaléka. Ezzel
kapcsolatosan nem árt tudni, hogy a jogi személyek esetében nincs
nagy adóhátralék, de azért – beszélgetőtársunk szerint – nagyobb is
lehetne a befizetés aránya. A lemaradáshoz nyilván hozzájárult a nyári
időszak, és az év végéig várhatóan teljesül az elvárt keret.
• A befizetéseket illetően a tavalyi időarányoshoz képest
történt-e változás?
– A magánszemélyek által fizetett vagyonadó havi átlaga 7 millió
dinár felett van, ami magában foglalja az idei évi kivetést és a korábbi
évekből való hátralékot is. Ha összehasonlítjuk az idei félév és tavalyi
időarányos befizetést, a költségvetés megvalósításakor ugyanis ezt a
periódust vizsgáltuk, a vagyonadó tekintetében az állapítható meg, hogy
az idei első félévben 215 százalékban növekedett a befizetés aránya.
Ugyanez a jogi személyekre mondhatóan 10 százalékos növekedést
jelent. Mindezek ellenére még mindig nagy a fizikai- és jogi személyek
adóhátraléka, a polgárok esetében mintegy 57 millió dinár, ami csaknem
annyi, mint az idei évi teljes megterhelés.
• A nagyobb bevétel nyilván a magas késedelmi kamattal
és a kilátásba helyezett büntetéstől való félelemmel magyarázható.
2015. augusztus 27.

Vasárnap lesz a bábszínházi előadás
Értesítjük az érdeklődő közönséget, hogy az augusztus 28-ára
bejelentett bábelőadást az elsősök fogadása miatt augusztus 30ára halasztottuk. A Kőleves tehát vasárnap este 6 órai kezdettel fog
főni a tájházban. Rossz idő esetén az előadás elmarad. Köszönjük
a megértést!
A szervezők

Andruskó-képek

A múlt héten Temerinben járt Balsi Tibor restaurátor és
Szarka Mandity Krisztina művészettörténész a zentai városi
múzeumból, egy Andruskó-kiállítás ügyében. Andruskó Károly születésének 100. évfordulója alkalmából, Zenta város
napja keretében szeptember 7-én kiállítás nyílik a művész
alkotásaiból. A vendégektől megtudtuk, hogy Andruskó Károly Temerinnek ajándékozott, a kubikosok életét ábrázoló
festményei közül is válogatnak és bemutatják a kiállításon.
Andruskó a grafikában, a linómetszetekben volt erős, de értékesek a múlt század hatvanas éveiben készült olajképei is. A
temerini anyagból (zöme az Első Helyi Közösség otthonának
nagytermét díszíti) válogatnak, ezzel bővítik ki a zentai múzeumban található alkotásokat.

– A média az utóbbi napokban sokat foglalkozott az adófizetési határidőkkel és büntetésekkel. Valójában a törvény alapján azokat lehet büntetni, akik nem fizetik adójukat. Nem lehet azt mondani, hogy a büntetések
jelképesek: a késedelmi kamat éves szinten 16 százalékos, de szabálysértési feljelentést is lehet tenni azokkal szemben, akik nem törlesztetik
időben tartozásukat. Ám a polgárok az adó 50 százalékával megegyező
összeggel is sújthatóak, a büntetés minimális összege pedig 50 ezer dinár,
s azokra is kiróható, akik csak néhány száz dinárral tartoznak. Az önkormányzatok azonban, így a temerini sem alkalmazza ezt a megtorlásszerű
büntetési formát. Egyes települések latolgatják a nagy összeggel tartozók
megbüntetését. Arra mégis érdemes odafigyelni, hogy a helyi önkormányzatoknak többé nem kötelessége írásban figyelmeztetni az adóhátralékkal
rendelkező polgárt, illetve arról sem kell értesíteniük őket, hogy a be nem
fizetett adórészletek miatt szabálysértési eljárás indul ellenük.
• Amikor valaki megkapja az adófizetési csekket, vajon
azon fel van-e tűntetve hátraléka?
– Természetesen rajta van. A befizetési csekken tulajdonképpen
az összes tartozás szerepel. A hátralék a kamatokkal és a negyedévi
adó is egy összegben. Azt is mondhatom: a kiírt összeg az adófizető
kötelezettségének áttekintése. Valójában tehát az az összeg szerepel
a csekken, amivel augusztus 14-éig az illető terhelve volt. Ha befizette,
tiszta lapot nyit.
• Történt-e eddig kényszerbehajtás?
– A fizikai személyeket illetően nem, jogi személyek esetében igen.
Igyekszünk megegyezésre jutni azokkal is, akik nagyobb összeggel, pl.
egymillió dináron felül tartoznak, és való igaz, vannak ilyenek. Esetükben a kamatok terhelik az adó összegét, megpróbáljuk rávenni őket,
hogy részletekben törlesszék tartozásukat. A kényszerbehajtást utolsó
lehetőségnek tartjuk.
G. B.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

(2015 júliusa)

Fotó Zsuzsi

Ikrei születtek, két kislány: Pintér Saroltának és Balázsnak.
Fia született: Jelena Vojnovićnak és Vojislávnak, Balog Antonellának,
Radman Adrijanának és Igornak, Bojana Egeljićnek és Novicának, Škrbić
Dragicának, Dragana Miljkovićnak és Zorannak, Požarev Anastazijának,
Marjanović Jelenának és Nenádnak, Vulić Katarinának és Gojkónak, Barać
Marijának és Nebojšának, Drezga Danijelának és Mićónak.
Lánya született: Kačar Katarinának és Duškónak, Valan Draganának
és Milannak, Radić Marijának és Vladimirnek, Markov Marijanának,
Blagojević Željkának és Mladennek, Slijepčević Sanjának és Borivojenek,
Obrenović Živanának és Aleksandarnak, Bjekić Majának és Jovánnak.
Házasságot kötött: Nikola Petrović és Teodora Škvarek, Deák László és Balo Andrea, Stevo Suzić és Jelena Žarković, Siniša Voić és Marija
Skendžić, Halász Gyula és Móricz Csilla, Molnár István és Szejler Ildikó, Dragan Smiljanić és Marjana Katić, Velimir Šikmanović és Snežana
Milosavljević, Pető József és Mira Đurić.
Elhunyt: Nagy (Kartyi) Katalin (1944), Patarev (Kelemen) Katica (1926), Pécsi Ferenc (1933), Szenes (Fekete) Piros (1935), Kata
(Dželajlija) Carević (1933), Spasoje Veselinović (1946), Milutin Đukić
(1930), Miodrag Tintor (1966), Darinka (Torbica) Milojević (1929),
Milka (Đurić) Dragić (1934), Bús Ferenc (1951).

Vegye igénybe a Temerini Újság
nyomdai szolgáltatását
Öntapadó feliratok, cégtáblák stb.
készítése és felragasztása – minden méretben
a Temerini Újság nyomdájában.

Ádám Rita és Gajdács Róbert

Tel.:

843-750

(Fotocolor Emil)

Óvodások

Szeptember elsején az óvodában is megkezdődik a tanítás. Az itt felsorakozott gyerekek legtöbbje már az iskolapadba ül be. A
fiatalabbak, akik maradnak, új társakat kapnak, és még egy évig élvezhetik az óvodáskor gondtalan, játékos napjait.
A felső sorban balról jobbra: Pászti Norbert, Lahos Dávid, Dénesi Lana, Balog Kata, Ikotin Fruzsina, Mondovics Dávid, Sági
Evelin, Lévai Nóra, Halápi Réka Katarina. Középső sor: Tóth Paulina, Dömöndi Károly, Hévízi Lilla, Kurcinák Edina, Tóth Ámor,
Varga Valentin, Gergely Regina, Varga Leon, Bado Nikita, Pásztor Csenge, Lulić Arnold. Alsó sor: Pásztor Kincső, Ikotin Hanna,
Horvát Aurél, Gákovics Annamária, Sós Laura, Móric Réka, Csikós Csanád, Zsúnyi Gabriella, Varga Armand. Dadus: Mačkić
Vera, óvónő: Kis Györgyei Gizella.
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Érettségizőink albumából

Csapatépítő tábor – A múlt héten csapatépítő tábort tartottak a temerini cserkészek a Hevér-tanyán. A képzés célja a cserkészek felmérése, próbáztatása és felkészítése segédőrsvezetői, illetve
őrsvezetői feladatok elvégzésére. A csapattagok összekovácsolódása
és az egységes csapatszellem kiépítése is nagyon fontos. A sátortáborban saját maguknak kellett gondoskodniuk a főzésről, a kiképzők tartalmas programokat állítottak össze a részükre. Összesen tíz
vezetőjelölt részesült képzésben.

Pálinkakultusz
S

Lepár Adriana

Jankovics Alex

Újvidéken született 1996. március
2-án. Szülei: Lepár Mária és Sándor. Az újvidéki Svetozar Marković
Gimnáziumban érettségizett. Érettségi munkáját pszichológiából írta,
melynek címe: Sztereotípiák és
előítéletek. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Szociológia
szakán folytatja.

Újvidéken született 1996. december
8-án. Szülei: Jankovics Zsuzsi és
Sándor. Az óbecsei Műszaki Középiskolában érettségizett mint számítógépek elektrotechnikusa. Érettségi munkájának címe: Hiren’s Boot
CD használata. A budai Balassy Intézet egyetemi előkészítő évfolyamán folytatja tanulmányait.

57 éves osztálytalálkozó
Értesítjük a tisztelt osztálytársakat, hogy szeptember 4-én 57 éves találkozót szervezünk este 7 órától a Rubin LT étteremben az 1957/58-as
nemzedék a, b és c osztálya számára. Jelentkezni lehet: Majoros Pethő
Magdolna (842-555), Ábel László (843-201), Kabács József (844-212)
vagy Mészáros Antal (843-738) szervezőknél.

Kreatív látásmód,

élménygazdag óvodai foglalkozás,
ami fejleszt!
Szeptembertől Fúró Edit óvónő játszva tanít,
családi légkörben segít felkészülni a 3-5 éves
gyermekeknek az óvodai életre.
Érdeklődni a 064/5462-158-as telefonszámon
Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre bármilyen célból utazni, éjjeli fuvarra,
teherszállítóra, minibuszra van szüksége, akkor forduljon bizalommal a

Novák-TAXI

magánvállalathoz

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga)
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával

Teherszállítás, 15 fős csoport utaztatása esetén tárcsázza a
063/507-395-ös mobilszámon Novák Lászlót
Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig
2015. augusztus 27.

uttyó koromban fatornyos hazánkban, Temerinben csaknem
kizárólag eperből főztek pálinkát. A legszámosabb epret termő
fasorok a Csurogi úton és a vásártéren voltak. A Szegi Anti és Szkotovics
Illés tollasok, vagy ha úgy tetszik, tollkereskedők, másodállásban, szervezetten epret szedtek. Egy-egy csoport három tagból állt, ketten a hos�szú rudakra erősített ponyvát tartották, mozgatták, a harmadik kampós
rúddal (eperrázóval) rázta a fáról az epret, lovaskocsin álló hordókba
gyűjtötték és vitték erjesztésre. Sokan mások is szedtek epret, hiszen
a főutcán kívül minden mellékutcában és faluszélen akadt bőven terebélyes eperfa. Akkortájt három pálinkafőző működött: Kohanecz a gyepen, Sós a Dietrich-baránál és Németh a vasúton túl. Vámot szedtek,
ami azt jelentette, hogy minden tizedik liter pálinka a kazánosé volt. Ha
úgy tetszett, a vámot ki is lehetett fizetni, napi áron.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán, például az amerikai medveszövő hernyó vagy lepke ürügyén szinte maradéktalanul kiirtották az eperfát. A
futballpálya mögött azonban tizenegynéhány matuzsálemi kort megért
példány emlékeztet e pompás fa dicső múltjára.
tt kell megemlíteni, hogy a második világégés utáni ínséges időben
mézcirokból és kukoricából is főztek pálinkát. A Csillagos Franci néni és Bucu Pista kukoricalisztből sütöttek kenyeret, felaprították,
felöntötték vízzel és melegen erjesztették. A mézcirok már szecskázás
közben eresztett annyi levet, hogy nem kellett felvizezni. Ez volt az az
időszak, amikor megboldogult Badó Pali azt mondta: Szarból is lehet
pálinkát főzni, csak tisztán kell vele bánni.
A későbbi évtizedekben elérkezett a pálinkafőzés hajnala. Gyümölcsösök létesültek, a házikertek ontották a gyümölcsöt, növekedett a
főzdék száma is. Alma, körte, birs, barack, őszibarack, szilva, ringló,
cseresznye, meggy és “marella” főzetből csordogált a finomított nedű.
Tudok olyan pálinkászt, akinek tizenennyihány féle ital sorakozott a polcon, kultuszmód értékelgette nedűit. Voltak, akik fantáziájukat elengedve kuriózumnak számíthatót főztek: bodzából, csicsókából, kökényből,
málnából, sárgadinnyéből stb.
álinkafőzdés ismerősömmel traccsolva szóba került a cefrék
cukorral történő javítása. Temerinben illik 100 liter cefrét 2 kg
cukorból készült sziruppal javítani. Igen, szólt a gyakorló főzdés, a gyümölcs cukorfokától függően kettőtől négy, öt kiló cukorral javítható a
cefre minden károsító hatás nélkül. Persze, mértékkel, mondom én. A
két kiló cukorral történő javítás szinte kötelező a cefre forrásának serkentésére. A szirupot a cefre zajos forrásának csillapodása táján kell
adagolni, mert újraéleszti a forrást, és így maximális mennyiségű alkoholt nyerhetünk ki az anyagból.
Lanyhult a pálinka iránti érdeklődés, a jó pálinkának nincs piaca.
A módosabbak főznek maguknak pálinkát olyant, amilyent kívánnak.
A kevésbé módosak jó fogyasztók lennének, de szűkében a pénznek,
beérik hamisítványokkal, amik olcsóbbak.
pálinkafőzés fénykorában, akik csak tehették, összefogtak, tonnaszám vásárolták a gyümölcsöt. Főzéskor előkerült a bogrács,
a rostély, és zajlott a dúskálás hajnalig. Időközben megint fordult egy
kicsit a helyzet: Magyarország hungarikumként védi le az italt – miközben (EU-s nyomásra is) vastagon adóztatja a főzést, de a pálinka (vagy
csak a kultusza?) megint népszerű. Újsütetű zenei alkotásokkal is igyekeznek fokozni népszerűségét.
MAJOROS Pál
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Cetlik Temerin krónikájához (5.)
(1879 – 1918)
1910. május 27.
A Bácsmegye ismerteti a választói kerületeket
és a szavazásra jogosultak számát. Temerin a VIII.,
óbecsei választókerületbe tartozott, 720 választóval, Tiszaistvánfalva (Járek) pedig 110-zel.
[Mai szemmel nézve feltűnően kicsi a szavazásra jogosultak száma. Ennek az az oka, hogy a
korabeli választójogi törvény az úgynevezett adócenzushoz kötötte a jogosultságot, vagyis csak
azok a fölbirtokosok, parasztok és iparosok
szavazhattak, akik meghatározott nagyságú évi
adót fizettek az államkasszába, tehát vagyonosak
voltak, illetve azok, akik legalább középiskolai
végzettséggel rendelkeztek.]
1910. július 3.
A Határőr írja: „A Dunába esett. Tóth Jánosné
Zsarkó Erzsébet 60 éves napszámos temerini
lakósnő vasárnap este a fahidon Péterváradra
akar átmenni, miközben a hidon elszédült és a
Dunába esett, szerencséjére azonban a közelben
volt hajósok kimentették.”
1911. június 22.
Ugyancsak a Határőr számol be Végzetes
játék címmel egy gyermektragédiáról. „Varga
Szilveszter 12 éves temerini iskolásfiu látogatóban volt Zsablyán egy földmivesnél, ahol Huszár András nevü 15 éves fiuval összekerült és
játszott. Előkeritettek egy régi revolvert s azt
csettegtették. A töltött revolver elsült Varga kezében s a töltés a szemben álló Huszár Andrást
ugy találta hasba, hogy menten összerogyott és
öt órai kínlódás után meghalt.”

1912. február 1.
A Határőr írja: „A temerini olvasóegylet legutóbbi tisztujító közgyűlésén Matkovics Béla főispánt elnökké, Vermes Vince közjegyzőt pedig
igazgatóvá választotta.”
1914. március 5.
A Temerini Takarékpénztár tizedik rendes
közgyűlésén arról számoltak be, hogy az Rt,
összvagyona 338, 674 koronáról 1. 461, 449
koronára nőtt. Részvénytőkéjét a társaság kétszázezerről háromszázezer koronára növelte. (A
Temerini takarékpénztár közgyűlése. Határőr,
1914. március 8.)
1914. június 26.
„Temerinből írják nekünk; Grisza András
temerini fakereskedő megbizta Soós Károly
ártézi kutfuró vállalkozót, óbecsei fürdőtulajdonost egy ártézi kut furásával. Soós, aki Bácska legöregebb kutfurója, május elején kezdett
a munkához. E hó 16 án kitünő kénes és bő
gáztartalmu vizre bukkant 397 méter mélységben. Grisza Andrász (sic!) modern fürdőt akar épittetni a mai kornak és a kényes
ízlésű temerinieknek megfelelőt.” (Új fürdő
Temerinben. Bácsmegye, 1914. június 26.)
1914. július 10.
Gyászmisét tartottak a Szarajevóban terrortámadás áldozatául
esett trónörököspárért.
(Gyászmise Temerinben.
Bácsmegye, 1914. július 10.)

Grísza András és felesége, Derkovits Katalin – a temerini fürdő építtetői, amellett
a kúlai posztógyár többségi részvényesei is voltak

1914. július 15.
A község versenytárgyalást hirdetett a
temerini közvágóhíd munkálatainak biztosítása céljából, aláírói Vermes Vince jegyző és
Tóth József bíró. (Versenytárgyalási hirdetmény.
Bácsmegye, 1914. július 24.)
Cs. B. (Vége következik)

Vásároljon konyhakész
pecsenyecsirkét

Milenković (Novák) Kláránál!

Érdeklődjön személyesen a Bosnyák utca 4-ben
vagy a 063/132-1968-as mobilszámon.
Hajlandó lenne költözni egy stabil,
jól fizető munkáért?
Szeretne párjával vagy barátaival
együtt dolgozni?
Íme, egy jó lehetőség

Magyarországon!

Különböző operátori munkákra keresünk
partnercégeinkhez munkavállalókat!
Vajdaság egész területéről várjuk a jelentkezéseket.
A szolgáltatásaink és a magyarországi szállás
mindenki számára 100%-ban ingyenes!
Feladatok többek közt:
• Elektronikai és autóipari termékek összeszerelése
• Illatosító és tisztítószerek csomagolása
• Alapanyagok termelésre való előkészítése
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Grísza Andrásék háza száz évvel ezelőtt
Jelentkezővel szembeni elvárásaink:
• Magyar állampolgárság
• Magyar nyelv ismerete írásban és olvasásban
• Utazási, költözési hajlandóság
• Pontos, precíz munkavégzés
Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett több éves tapasztalat
Egyéb információk:
• Munkavégzés helye: magyarországi nagyvárosok
• Bérezés: nettó 400-600 euró + egyéb juttatások és kedvezmények
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Hazautazási támogatás
Csoportok, baráti társaságok, párok, pályakezdők
és megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk!
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel
az elvárásoknak, kérjük küldje el önéletrajzát a munka30310@hrszoftver.hu
e-mail címre vagy jelentkezzen a +381 69 20 30 991-es telefonszámon
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Művész a filmgyárban
Utcai Dáviddal beszélgettünk
Utcai Dávid éveken át szervezte a TAKTtábort, két évvel ezelőtt azonban felhagyott
vele, mert Budapestre költözött. A tavalyi tábort Faragó Orsolya, az ideit pedig Varga Valentin szervezte.
• Hogyan alakult az élete?
– Nagyon jó érzés, hogy vendégként csakis az alkotás kötött le. Megtapasztaltam, hogy
mekkora stressz-szel jár a szervezés. Ami engem illet, elmondhatom, hogy tavaly október
óta egy filmgyárban dolgozok Gyuris Róbert

kollégámmal együtt a szobrászok csoportjában.
Amerikai filmekhez készítünk épületeket, épületelemeket és szobrokat különböző anyagokból. Emellett egy másik TAKT-os barátommal,
Soltis Miklóssal bérlek egy műtermet. Szabad
időmben, amikor ki tudok szabadulni a filmgyárból, ott dolgozok.
• Hogyan került a filmgyárba?
– Sinkovics Ede művésztársam ajánlott be
mindkettőnket. Nagyon jól bánnak velünk, nincs
stressz, viszont a munka az egész napot igénybe
veszi. A TAKT résztvevőinek az idén tartottunk
Temerin, Újvidéki u. 340.
Tel.: 021 270-2349, 062 422-823 egy mozgóképes beszámolót a filmgyári munwww.sunnynstours.rs
káról. Legutóbb Dan
Brown: Inferno című
• Nyaralás 2015: Legkedvezőbb ajánlataink: Last minute
kínálatok nagy választéka • Görögország, Törökország, Egyiptom, Tunézia, regénye alapján készülő filmhez alkottunk egy
Spanyolország, Olaszország, Montenegró, Horvátország, Bulgária
60 oszlopból álló osz• Hétvégi utazások, Európa városai • Speciális ajánlatunk: Ljubljana- lopcsarnokot. A film főBled 59 € 16.10 • Maribor-Graz 59 € 23. 10 • Opatija-Plitvice 59 € 6. 11
szereplője Tom Hanks
• Mórahalmi fürdő, szombatonként • Szegedi bevásárlás, szombatonként lesz. Isztambulban, az
Aya Sofia templom mel• Repülőjegyek • Nemzetközi egészségügyi biztosítás
lett található a 2000 éves
• Teljes turisztikai kínálat
víztároló másolatát kel-

2015. augusztus 27.
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Utcai Dávid a TAKT-táborban

lett megalkotnunk fotók és tervrajzok alapján.
A világ minden tájáról érkeznek, Budapesten
nagyon sok filmet forgatnak, kollégámmal ebbe
a gépezetbe kerültünk bele.
• Nyilván, egyben kihívás is ez a munka...
– Igen. Nagyon sokat tanulunk és beláthatunk a kulisszák mögé is. Ebben az is nagyon jó,
hogy kreatív munkáról van szó. A szobrász csapatban levő munkatársaim ugyanarra az egyetemre jártak, mint én is. Sokan évfolyamtársak
voltunk, és megörültünk annak, hogy együtt
dolgozhatunk. Nagyon jó, kollegiális a viszony
a csoportban. •
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Temetkezési vállalat
Népfront u. 109., tel.: 842-515,
062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

Elbontásra került két lakóház a Kossuth Lajos utcában, a Kókai iskolával
szemben. Értesüléseink szerint a telken tömbház épül.
APRÓHIRDETÉSEK
• Harmonika órák kezdőknek és haladóknak. Telefonszám: 064/38-87-706.
• Zongoraórák, zeneelmélet, szolfézs és kamarazene. Tel.: 094/38-35-568.
• Egymás mellett levő, két építkezési telek eladó
a Nađ Kosta utcában (lehet egyben is, össz szélesség 29 m, hosszúság 100 m). Telefonszám:
063/436-104.
• Alig használt Capriolo-CTX kerékpár eladó,
mint az új. Tel.: 063/837-82-47.
• Egy és fél hold első osztályú termőföld eladó a
Nađ Kosta utca közelében. Tel.: 063/436-104.
• Legtöbb 100, Novi Bečej Polet 333 (oroszlán)
típusú piros cserepet keresek megvételre. Érdeklődni a 3841-105-ös telefonszámon.
• Megvételre keresek 4 kW-os termoakkumulációs
kályhát. Ugyanott két 80 basszusos tangóharmonika eladó. Tel.: 064/09-07-165.
• Házhely eladó Temerinben, a Munkás utca
4-ben. A telek 1485 négyzetméter, 17,5 m széles, víz, villany. Ár megegyezés szerint. Telefonszám: 841-684.
• Eladó három birka, egy kos és egy fejőskecske.
Érdeklődni a 069/48-223-24-es mobilszámon.
• Bejárónőt keresek mozgássérült férfi ápolására. Telefonszám: 841-760.
• Vágnivaló csirkék eladók élve vagy konyhakészen. I. L. Ribar utca 64. Tel.: 840-476.
• Kedvező áron, kitűnő állapotban levő LCD
és LED televíziók eladók, valamint minden típusú televízió, mikrosütő és elektronikai berendezés javítását vállalom. Ady Endre u. 13.,
telefonszám: 069/1-844-297.
• Betonoszlopok (2–2,5 m) gyümölcsösök, kertek,
téglafalak kerítéséhez, lehet kivitelezéssel, többféle betonszegély, lefolyók, térlapok, betonkutak,
szegély gömbök, oszlopokra betontető többféle
méretben. Sóder 20 köbméteres kamionnal, fuvarral, 1300 Din/m3. Tel.: 060/34-56-765.
• Eladó új, 2013-ban épült 110 m2 alapterületű,
30 m2-es terasszal, beköltözhető ház a Munkás
utcában (víz, villany, központi fűtés). Lehet
csere is termőföldért. Tel.: 063/8-327-097.
• Frissfejős tehenek borjaikkal együtt eladók. Táncsics Mihály utca 23/1., tel.: 845-219.
• Fejőskecskék és gidák, valamint egysoros
silózó eladó. Telefonszám: 063/73-82-446.
• Hízók eladók. Telefonszám: 069/159-00-66.
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• Eladó két anyakocának való hízó, malacok,
egy T-12-es motorkerékpár és egy hegesztő
apparátus. Telefonszám: 840-439.
• Bácsföldváron kedvező áron víkendház eladó,
közel a Holt-Tiszához. Tel.: 063/504-742.
• Napi négy-öt órára, könnyebb munkára, bejárónőt keresek. Tel.: 063/89-65-420.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget,
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat,
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket,
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot
képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal.
Telefonszám: 064/468-23-35.
• Eladó két használt teraszajtó, vákuumozott
üveggel. Tel.: 063/8-503-307.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idősek gondozását vállalom (tel: 841-412), régebbi építésű,
nagy portán fekvő fürdőszobás ház, kitűnő állapotban, traktor, kombinált frizsider mélyhűtővel,
villanytűzhely, hintaágya, fonott székek asztallal, szekrénysor, komplett konyha, cipősládák,
stelázs, polcok, Kreka Weso kályha, ebédlő asztal
székekkel, kombinált tűzhely (2 gáz, 2 villany),
butánpalackos kályha (palackkal), Gorenje mosógép, fürdőszobai szekrény tükörrel, fa tévéállvány,
betegek részére kerekes járóka, új interfon kamerával, 55 kW-os központi kályha Tam-Stadler,
frizsider, akkumulátoros jeep és kisautó, roller
(35-38 nagyság), parkettacsiszoló gép, franciaágy, slajfológép-zsiráf, morzsoló-daráló, sarok
ülőgarnitúra, két kettes ülőrész (45 euró/db), fotelek (15 euró/db), fekete színű alacsony szekrény, 200 kg-ig mérő mázsa (8000 Din), 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.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m széles és
110 m hosszú), építkezési engedéllyel. Telefonszám: 063/539-768.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és
egyéb felesleges tárgyakat padlásról, garázsból,
pincéből. Azonnal fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• Ház eladó. Telefonszám: 063/511-925.
• Eladó két szőlőskert két víkendházzal a Csurogi
úthoz közel, a Nagy partoknál. Telefonszám:
063/8-110-152.

TEMERINI ÚJSÁG

Kuzmanović Nikola
(1940–2015. 8. 20.)

Benácsekné
Jankovics Rozália
(1926–2015. 8. 21.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Miserend
28-án, pénteken 8 órakor: †Lukács Ágostonért, Mészáros
Ágostonért, a Lukács és a Mészáros család összes elhunytjaiért, 19 órakor horvát nyelvű szentmise.
29-én, szombaton 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért,
valamint: †Varga Somogyiné Bálint Máriáért és Varga Somogyi Imréért, valamint: †Majorosné Surján Margitért, valamint:
†Dasovićné Szkotovics Ilonáért, valamint: †Nagy Józsefért,
Novák Borbáláért, a Nagy és a Novák nagyszülőkért, valamint:
†ifj. Sétáló Istvánért, a Sétáló család elh. tagjaiért, a Moisko
szülőkért és két elh. gyermekükért.
Esküvői hirdetés: Borda Ákos (József és Pásztor Piroska fia)
és Balázs Anita (László és Kocsis Klára leánya) szombaton
17 órakor nászmise keretében esküdnek a Szent Rozáliaplébániatemplomban.
30-án, évközi 22. vasárnap, a Telepen 7 órakor: †Francia Ferencért, Bozóki Máriáért, Kocsicsa Imréért, Jánosi
Marcelláért, a plébániatemplomban 8.30 órakor: †Hajdúk
szülőkért, 10 órakor: a népért.
31-én, hétfőn 8 órakor: Szabad a szándék.
Szeptember 1-jén, kedden 8 órakor: Szabad a szándék.
2-án, szerdán 8 órakor: Szabad a szándék.
3-án, csütörtökön 18 órakor: †Zelenka Rozáliáért és Tóth
Vincéért.

Egyházközségi hírek
• Szeptemberben az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
• Ünnepélyes keresztelés szeptember 6-án, a 10 órai nagymise keretében lesz. Előzőleg keresztelési találkozó, lelki
előkészület, gyónási lehetőség a szülők és keresztszőlők
részére, szeptember 3-án, csütörtökön 16.30 órakor.
• Az iskolába induló első osztályosok fogadása augusztus
30-án, vasárnap, a telepi templomban a 7 órai szentmisén,
a plébániatemplomban, pedig a 8.30-kor kezdődő diákmisén. Kérjük a szülőket, hogy kísérjék el első osztályba induló gyermekeiket a templomba. Gyülekezés a templomaink
előtt, majd bevonulás a szülőkkel a szentmisére. Mise után
találkozó a szülőkkel a tanévkezdés és a gyermekek hittanra
való beíratása céljából.
2015. augusztus 27.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Drága jó édesanyám és Nagymamám emlékére

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel búcsúzunk
szerettünktől

Szomorú hat hónapja, hogy
nincs közöttünk szerettünk

Augusztus 24-én volt szomorú 12 éve, hogy beteg szíve
megszűnt dobogni. Édesanyám, Nagymamám, hiányzol nagyon!

Szomorú szívvel emlékezünk a két éve elhunyt szerető édesanyánkra, anyósunkra és nagymamánkra

KOVÁRCSIKNÉ
SÁGI Ilonától
(1925–2015)

VARGA Pál
(1937–2015)

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Pihenése felett őrködj,
ó, Istenem, csendes álmát
ne zavarja semmi sem!
Szívünkben megmarad
szép emléke, legyen
áldott, békés a pihenése!
Emlékét megőrzi lánya,
Ilona és unokája,
András családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett édesanyámtól és
anyósomtól

KOVÁRCSIKNÉ
SÁGI Ilonától
(1925–2015)
Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat
nem zavarja senki.
Életed elszállt,
mint a virágillat,
de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Emléked őrzi szerető
lányod, Erzsébet
és vejed, Sándor

Az élet egy viharos tenger,
melyben csak
dolgozik az ember,
és ha végre céljára talál,
csónakját
felborítja a halál.
Sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Temerin–Újvidék

Emlékét őrzi
lánya, Katica, veje, Árpi
és unokái,
Laura és Krisztián

VÉGSŐ BÚCSÚ
A szeretett nagymamától és
dédnagymamától

TÖRTELINÉ
GOMBÁR Rozália
(1939–2013)
Küzdöttél,
de már nem lehet,
csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg,
kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.
Emléked megőrzik
gyermekeid: Róbert,
Anita és Katica, menyed,
Zsuzsa, vejed, Feri,
unokáid, Laura, Krisztián
és Róbert, unokamenyed,
Éva és pici dédunokád,
Levente

Kanada

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett férjemtől

Szomorú egy éve, hogy
nincs mellettem feleségem

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

KOVÁRCSIKNÉ
SÁGI Ilonától
(1925–2015)
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.
Nyugodjál békében!
Fájó szívvel
búcsúzik tőled
unokád, unokavejed
és dédunokáid

• Doroszló, vidékünk legősibb Szűz Mária kegyhelye, a
Kisboldogasszony búcsúra hívogat. A férfi búcsú augusztus
30-án, vasárnap délután 14 órától. A nagybúcsú szeptember
7-én délután és 8-án délelőtt lesz. Temerinből, szeptember
8-án reggel 5 órakor iundulunk templomaink elől és délben térünk vissza. Jelentkezni lehet vasárnap a szentmisék
után a sajtóasztalnál.
2015. augusztus 27.

TALLÓNÉ FEJES Ilona
(1926–2003)
„Nincs oly nap, hogy ne gondolnánk Rád.
Látunk az égben, amely kéken borul ránk.
Látunk a zöldben, bokrok, fák között,
napfényes esőben szivárvány fölött.
Látunk az utcán emberek forgatagában,
halljuk lépteid vágyaink sikátorában.
Érezzük illatod, rózsákban oltva,
töröljük könnyeinket sírodra borulva.
Oly kedves voltál szívünknek,
de egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat és fájdalom,
keserves könnycsepp csordul le arcunkon.
Az emléked szívünkben él míg élünk,
Téged soha el nem feledünk.
Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben,
ez elkísér egész életünkben!”
Vigyázzon Rád a Jóisten, szívből kérjük,
vigyázzon Rád, nyugodj békében!

KUZMANOVIĆ Nikolától
(1940–2015)
Olyan csend van így
nélküled, hogy szinte
még hallani, amit utoljára
akartál mondani.
Szemünkben könny,
szívünkben fájdalom,
szálljon a sírodra
áldás és irgalom.
Drága emlékét,
míg élünk, megőrizzük.
Fájó szívű feleséged,
Franciska

MAJOROSNÉ
SURJÁN Margit
(1948–2014)
Hiányod fájdalom,
elviselni nehéz,
örökké tart szívünkben
a rád emlékezés.
Köszönöm Istenem,
hogy közöttünk éltél,
nem hagytál el engem,
csak előre mentél.
Fájó szívvel emlékezem:
férjed, István

Irodaidő a plébánián:

KOVÁRCSIKNÉ
SÁGI Ilona
(1925–2015)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönettel tartozunk
a Memorijal temetkezési vállalatnak, Szungyi László esperes atyának és a kántor
úrnak a megható búcsúbeszédért.
A gyászoló család

munkanapokon 9–11 óráig, hétfő kivételével.
TEMERINI ÚJSÁG
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VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Nenától

Szomorú egy éve, hogy szeretett édesanyám elment az
élők soraiból

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
húgom

Szomorú két éve, hogy elvesztettem szeretett édesapámat és apósomat

Szomorú két éve, hogy nincs
közöttünk drága férjem

MAJOROSNÉ
SURJÁN Margit
(1948–2014)

MAJOROSNÉ
SURJÁN Margit
(1948–2014)

SZEKERES Józsefet
(1955–2013)

BENÁCSEKNÉ
JANKOVICS Rozáliától
(1926–2015)
Szívemben megmarad
szép emléked,
legyen áldott,
békés pihenésed.
Emléked őrzi Magdi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Rózsi nenánktól

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Minden elmúlik, minden
véget ér, de az emléke
szívemben örökké él.
Emléked őrzöm: fiad, Dénes

A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.
Nővéred, Franciska
és családja
Ausztráliából

SZEKERES József
(1955–2013)
Hozzád már csak a
temetőbe mehetek, virágot
csak a sírodra vihetek.
Ha könnycsepp gördül
végig arcomon, azért van,
mert hiányzol nagyon.

Oly hirtelen jött
a szörnyű pillanat,
eltűnt egy élet,
csak a sírhalom maradt.
Szemünkben érted
fájó könny fakad,
szívünkben emléked
örökké megmarad.

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon
áldás és nyugalom.

Fiad, Zsolti
és menyed, Judit

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy elhunyt szeretett férjem, édesapánk,
apósom és nagyapám

Emléked őrzi
özvegyed, Katica

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 25-én volt öt éve, hogy nem vagy közöttünk

BENÁCSEKNÉ
JANKOVICS Rozáliától
(1926–2015)
Kedves nenánk,
amíg éltél, szerettünk,
amíg élünk,
soha sem feledünk!
Emlékedet megőrzi
Edina és Emil

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk

Bennünk él egy arc,
egy tekintet,
bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha
senki el nem vehet.
PAPP Róbert
(1953–2014)
Az egész életedben dolgozva éltél, de egy csendes este elmentél.
Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed.
Szomorú az út mely a sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Emléked őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
drága jó szüleinkre

PÁPISTA János
(1936–2014)
Egy váratlan percben
életed véget ért.
Hosszú útra mentél, búcsút
nem intettél, de emléked
szívünkben örökké él.
Nyugodjál békében!
Emléked megőrzi szerető
lányod, Icu családjával
10

NAGY Józsefre
(1924–2005)

NOVÁK Borbálára
(1927–2012)

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret és aki ha bajban
vagy, megfogja a kezed, és hogy milyen fontos is neked,
csak akkor tudod meg, ha már nincs veled.
Drága szüleink emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Lányaik: Borcsi és Margitka családjukkal

TEMERINI ÚJSÁG

MATUSKÁNÉ ZSÚNYI Borbála
(1941–2010)

Emléked őrzik
szeretteid

Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérték szeretett feleségemet
és nenánkat

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
húgom

BENÁCSEKNÉ
JANKOVICS Rozáliát
(1926–2015)
Köszönet a Kókai temetkezési vállalatnak és Szungyi
László esperesatyának a
szép és megható búcsúbeszédért!
A gyászoló család

MAJOROSNÉ
SURJÁN Margit
(1948–2014)
Őrizzük emlékedet,
mint napsugarat a tenger,
elrejtve mélyen,
nagy-nagy szeretettel.
Emléked megőrzi
bátyád, Imre
és családja
Ausztráliából
2015. augusztus 27.

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Augusztus 25-én volt három éve, hogy nincs közöttünk szeretett férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

Szeretett feleségemtől

Szeretettel búcsúzunk
nenánktól

Szomorú két éve, hogy elvesztettük szeretett édesapámat, apósomat és nagyapánkat

BENÁCSEKNÉ
JANKOVICS Rozáliától
(1926–2015)

id. HOFFMANN Ferenc
(1930–2012)
Az élet csendesen megy tovább,
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Ha szívünkbe zárjuk, ki fontos volt nekünk,
bármerre járunk, ő ott lesz velünk.
Emlékét őrzi felesége, Ilona, fiai, menyei és unokái

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy
elvesztettük édesanyánkat,
nagymamánkat és
dédnagymamánkat

Szomorú hat éve, hogy
elvesztettük édesapánkat,
nagytatánkat és
dédnagytatánkat

„Nem tudok már nélküled
boldogságban élni,
s szívemből a fájdalmat ki
sem tudom tépni.
Rád gondolok éjjel,
rád gondolok nappal,
itt leszel te velem,
mindennapjaimban!”
Emléked őrzi szerető
férjed, István

BENÁCSEKNÉ
JANKOVICS Rozáliától
(1926–2015)
Istenünk, kérünk
vedd helyettünk
oltalmadba őt,
tárd ki kapudat
nyugodni vágyó lelke előtt.
Emlékét őrzi:
Melinda és Imre

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

SZEKERES Józsefet
(1955–2013)
Az idő múlása
nem hoz enyhülést,
mert a fájdalmat elviselni
egy élet is kevés.
Hiába takar virágos
sírhalom és borul rád
a temető csendje,
te örökké élni fogsz
szerető szívünkben.
Emléked szívébe zárta
fiad, Norbert, menyed,
Karolina és unokáid,
Karina és a kis Konor

Köszönetnyilvánítás

VARGA SOMOGYINÉ
VARGA SOMOGYI Imrét
BÁLINT Máriát
(1928–2009)
(1930–2015)
Az élet csendesen megy tovább,
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak voltak nekünk,
bármerre járunk, ők ott lesznek velünk.
Szeretteik

KUZMANOVIĆ Nikolától
(1940–2015)
HORVÁTH Józseftől
(1951–2015)
Nem feledünk soha.
Emléked megőrzi
kersztfiad, Árpád
és felesége, Regina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk szerető szüleinkre, akik
negyven, illetve tizenegy éve, hogy nincsenek közöttünk

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

Kit őriz szívünk,
nem hal meg soha,
kit lelkünkkel látunk,
nem megy el soha.
Nyugodjon békében!
Emlékét megőrzi lánya,
Klára, veje, Dragan és
unokája, Ksenija

MEGEMLÉKEZÉS
Két éve hiányzol közülünk

Megemlékezés
a héten elhunyt

SAMU János
SAMUNÉ TÓTH Teréz
(1920–1975)
(1922–2004)
Együtt pihen a két szív, mely értünk dobogott,
együtt pihen a két áldott kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
míg élünk, őrizzük őket.
Szerető gyermekeitek:
fiatok, István és lányotok, Magdi családjaikkal
2015. augusztus 27.

özv. KOVÁRCSIKNÉ
SÁGI Ilona
(1925–2015)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!

TEMERINI ÚJSÁG

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és végtiszteletadóknak, akik szerettünk

NAGY Ilona
Icuka
(1950–2013)
A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.
Tiszta János és családja

KUZMANOVIĆ Nikola
(1940–2015)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
mély fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönet
kezelőorvosának és a sürgősségi osztály minden dolgozójának.
Köszönet Rózsának az önzetlen segítségért, valamint
a Kókai temetkezési vállalatnak.
A gyászoló család

Plébánia:

844-001
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LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport
BANAT (Nagybecskerek)–
SLOGA 0:0

Az első fordulóban aratott
győzelme után gólnélküli döntetlent játszott Nagybecskereken a
temerini csapat. A hazaiak többet birtokolták a labdát és jobb
gólhelyzeteik voltak. Még egy tizenegyest is ítélt javukra a játékvezető, ám a gyenge lövést Bajić,
a Sloga kapusa hárította, aki kiérdemelte a mérkőzés legjobb játékosának járó címet. Szombaton a
Stari banovci Dunav érkezik a kolóniai pályára.
Vajdasági liga – Újvidékiszerémségi csoport
MLADOST–SLAVIJA (Újvidék)
2:1 (1:0)

A járekiak a második fordulóban az újonc újvidékiek ellen
szerezték meg idei első diadalukat. A 11. percben Dragoljević beadása után Kosić juttatta vezetéshez a vendéglátókat, majd a 78.
percben Maksić egy remek szabadrúgásból növelte az előnyt. A
Slavijának a bírói ráadásban sikerült szépítenie. A Mladost szombaton a Jedinstvo ellen játszik
Ópazován.
Újvidéki liga
ŽELEZNIČAR (Újvidék)–TSK
1:0 (0:0)

Vereséggel mutatkoztak be a
temeriniek a bajnokság első fordulójában. Az újvidéki vendégszereplés alkalmával a TSK nem volt
alárendelt szerepben, gólt azonban nem sikerült szereznie. Néhány játékvezetői ítélet is a hazaiakat segítette, akik a 74. percben
lőtték az egyetlen találatot. A TSK
vasárnap mutatkozik be a vásártéri pályán 17 órai kezdettel, az
első hazai meccsen az újvidéki
Index lesz az ellenfél, amelyet a
temeriniek a múlt héten legyőztek a kupában.
TSK: Petković, Laušev (Kremenović), Mandić, Milosavljević, N.
Stojanović, Ostojić, B. Stojanović

(Nežić), Zečević (Tomić), Višekruna,
Zeljković, Savić.
Csapatunk a múlt szerdán idegenben, Péterváradon játszott az
Index ellen a kupa első fordulójában és 3:0-ra győzött. Zeljković
kétszer, Višekruna pedig egyszer
volt eredményes. A második fordulóban tegnap délután, lapzárta
után a stepanovićevói Omladinac
volt a TSK ellenfele Temerinben.
SIRIG–PETROVARADIN 3:2

A temeriniekkel ellentétben
a községünk másik csapata győzelemmel kezdett az Újvidéki ligában. A szőregiek a második körben
Ledinciben játszanak a Vinogradarral.

ASZTALITENISZ
Pető Zsolt pályafutásának talán legértékesebb győzelmét aratta a múlt héten Oroszországban.
Csapata, az ausztriai Walter Wels
a címvédő Orenbourghoz látogatott a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek első fordulójában
és 3:1-re legyőzte a tavalyi bajnokot. Petőnek az Európa-bajnok és a jelenlegi világranglistán
ötödik helyezett német Dimitrij
Ovtcharov volt az ellenfele, akinél 3:1 (11:8, 8:11, 11:4, 11:8)
arányban bizonyult jobbnak szettekben. A temerini játékoson kívül még a japán Oshima remekelt az osztrák együttesben, aki
Ovtcharovot, valamint a világranglistán nyolcadik fehérorosz
Vladimir Samsonovot is felülmúlta. Az osztrák és az orosz csapaton kívül ebben a csoportban még
a német Saarbrücken és a francia
Vaillante Sports Angers szerepel a
Bajnokok Ligájában. Petőék október 9-én Franciaországba utaznak.
T. N. T.

Újra Temerinben
Másfél évtized után ismét temerini színekben szerepel Pető Zoltán
válogatott asztaliteniszező, aki ezentúl egyben az edzői teendőket is ellátja az egyesületben. A helyi csapattal, amelynek nagy céljai vannak, a
második liga északi csoportjában fog játszani.
– Augusztus elején megkezdődött a felkészülés az új idényre. Az én
csoportomba 15 gyerek jár. Az eddigi munkával elégedett vagyok, napi
két alkalommal edzünk, összesen négy-öt órát. Mivel az idény elején
járunk, nagyobb hangsúlyt fektetünk az erőnléti edzésekre, a parkban
futunk, illetve a medencén is tartottam már edzést. A fiatalok szorgalmasak, majd meglátjuk, hogy mindez milyen eredményekre lesz elég az
előttünk álló idényben. Ami a ligaküzdelmeket illeti, szeptember közepén
kezdjük meg a szereplést. A második liga északi csoportjának vagyunk
a tagjai, és esélyesek vagyunk arra, hogy feljussunk a magasabb rangfokozatba, habár több jó csapattal is meg kell küzdenünk.
• Kik lesznek a legnagyobb riválisok?
– Ki kell emelni a debelyacsai Szpartakuszt, a Topolyát, a Dunacsébet
és az újvidéki Radničkit. A temerini csapatot Nagyidai Zoltán, Pero Tepić
és Jovan Vranešević alkotja rajtam kívül, tehát két tapasztaltabb játékos,
valamint két fiatal, akik az elmúlt években kiváló eredményeket értek el
az országos szintű korosztályos versenyeken.
• Távolabbi tervei is vannak a csapatnak, mik is ezek pontosan?
– A cél az, hogy három éven belül bejussunk a Szuperligába, vagyis
a legfelső rangba Szerbiában. Ezzel a csapattal képesek lehetünk erre,
persze ha adottak lesznek a feltételek hozzá. A legfontosabb az, hogy
folyamatosan tudjunk edzeni, vagyis napi két alkalommal, és az is, hogy
a fiatalok továbbra is komolyan vegyék a sportolást. Kiemelném még
azt, hogy csapatunk temerini játékosokból áll, velük szeretnénk elérni
a kitűzött célokat, és nem más városokból igazolt asztaliteniszezőkkel.
Igaz, hogy a zentai Fehér Roland papíron tagja a klubnak, de ő valószínűleg idén már nem fog asztalhoz állni.
• Nemcsak a ligaküzdelmek során leszel a fiatalok edzője,
hanem az egyéni versenyeken is.
– Igen, és már ezen a hétvégén megtartják az első hivatalos versenyt
Csókán, ahová mi is elutazunk. Olyan egyezségünk van, hogy idén én vezetem a fiatalokat a hivatalos versenyeken, valamint a vajdasági és az országos bajnokságon. A cél az, hogy az 5. és a 6. osztályosok mezőnyében,
illetve a junioroknál is a legjobb négy csapat között legyünk az országban a
fiúknál – mondta Pető Zoltán. Az első férficsapat mellett a második csapat
is versenyez a ligákban, Bálind Valentin, Marko Vučenović, Mladen Puhača,
Hévízi Viktor, ifj. Orosz András, Cehola Dávid, Karácsonyi Dániel felállításban. A női csapatot Vegyelek Dóra, Milana Mrkobrad, Pásztor Emma, Kiss
Diana, Nagyidai Andrea és Bollók Klementina alkotja.
T. N. T.

Íjászat
Az augusztus 23-án, Becsén
megtartott Field Íjászversenyen a
Castle Archery íjászai a következő
eredményeket érték el: aranyérmet
szerzett Klajner Roland, ifj. Csányi
Zoltán és ifj. Koroknai Károly, ezüstöt pedig id. Csányi Zoltán.
K. L.

Bálind Valentin, Pero Tepić, Nagyidai Zoltán, Pető Zoltán és
Jovan Vranešević
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