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Községi fejlesztési 
stratégia

Egyértelmű a lakosság elöregedése
A községi önkormányzat honlapján közzétette 

a község 2016-2020-ra vonatkozó fejlesztési straté-
giájának tervezetét, amelyet a Községi Fejlesztési 
Ügynökség és az újvidéki székhelyű Vajdasági Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség készített. A polgárok, 
a politikai pártok és a civil szervezetek szeptember 
12-éig tehetnek észrevételt, javaslatot és kiegészítést 
a tervezetre, ami után a képviselő-testület elé kerül 
elfogadásra. A dokumentum nagyon sok gazdasági, 
társadalmi és demográfiai adatot dolgoz fel, melyek 
a Köztársasági Statisztikai Hivatal népszámlálási és 
más adatokra támaszkodnak. Ebből a község népes-
ségére vonatkozó bejegyzéseket ismertetjük.

Az 1948-as népszámlálás óta a község lakosságá-
nak állandó növekedése figyelhető meg. Míg a jelzett 
évben a lakosok száma 15 157 volt, a 2011. évi össze-
írás szerint csaknem megduplázódott és 28 287 lett. Ha 
elemezzük az utóbbi két népszámlálás adatait (2002-
ben és 2011-ben), megfigyelhető, hogy a Vajdaságban 
az összes önkormányzat közül csupán Újvidéken és 
Temerinben növekedett a lakosság száma (2011-ben 
Temerinben 12-vel volt több lakos, mint 2002-ben). A 
nemi összetételt illetően a nők vannak többségben 
(50,8 százalék), de szinte csak jelképesen.

A településeket illetően a legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint a község lakosságának 69,5 százaléka 
(19 661) Temerinben él, 20,1 százalék (5687) Járekon, 
míg 10,4 százalék (2939) Szőregen. A korösszetételt te-
kintve megállapítható, hogy a lakosság 21,3 százalékát 
a fiatalok (19 év alatt) képezik, a fiatalabb középkorúak 
28,1 százalékot, az idősebb középkorúak 29,1, az idő-
sek (60 év felett) pedig 21,6 százalékot. Ebből adódik, 
hogy a népesség többségét a középkorúak képezik 
(20 és 59 év között), ami jónak mondható, mivel ők 
alkotják a munkaképes lakosság java részét.

Folytatása a  2. oldalon

A temerini község korfája a 2011. évi népszámlálási adatok szerint. A grafi-
kon bal oldalán a férfiak, jobb oldalán a nők számának százalékos eloszlá-
sa az adott életkorú népességen belül. Alul helyezkednek el a legfiatalabb, 
majd felfelé haladva az egyre idősebb korosztályok.

Temerin község korfája

A közművállalat harmadik alkalommal szervezett flakonkupak gyűj-
tést a Kupakkal a mosolyért (Čepom do osmeha) elnevezésű újvidéki 
székhelyű humanitárius és ökológiai szervezet javára. A több mint har-
minc zsák kupakot, melynek súlyát mintegy 400 kilóra becsülték, a 
fürdőközpontban adták át a szervezet képviselőjének. A humanitárius 
szervezet a kupakokért kapott pénzt rokkant és sérült gyermekek meg-
segítésére fordítja. Csaknem egész Vajdaság területén vannak szerve-
zetek, amelyek bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Eddig több mint tíz sérült 
gyermeknek vásároltak tolószéket és más segédeszközt. Folyamatba van 
az újabb pályázatuk, amelyre várják a segítségre szoruló sérült gyerme-
kek szüleinek jelentkezését. Bővebben a http://cepomdoosmeha.org.rs 
honlapon és a Facebookon. Képünkön a közművállalat igazgatója segít 
a kupakokkal teli zsákok berakásánál. G. B.

Október elsejétől 3,8 százalékkal 
megdrágul a villanyáram, jelentette be 
Aleksandar Antić energiaügyi miniszter. 
A Nemzetközi Valutaalappal folytatott 
tárgyalások során állapodtak meg a drá-
gítás mértékéről, ami a lehető legkisebb 
mértékű. A miniszter kérte a fogyasztó-
kat, hogy az árkülönbséget, ami egyéb-
ként először a novemberi számlán lesz 
észlelhető, spórolják meg. A tárcavezető 

elmondta, hogy Szerbiában ma egy át-
lagos háztartás körülbelül 3 és fél ezer 
dináros villanyszámlát kap, a drágulás 
havi szinten mintegy 120 dinárral fogja 
növelni a költségeket – közölte az N1 
hírtelevízió. A legutóbb tavaly augusz-
tusban drágult az áram, akkor az IMF 15 
százalékos árnövekedést kért, Szerbia 
pedig akkor is mérsékeltebb, 12 száza-
lékos drágítást hajtott végre.

Kupakkal a mosolyért

Megdrágul a villanyáram
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Községi fejlesztési stratégia
Folytatás az 1. oldalról

Tovább elemezve a népességi mutatókat megállapítható, hogy az 
idősebb középkorúak Szőregen a lakosság 30 százalékát, Temerinben 
29,4, míg Járekon a 27,5 százalékát alkotják, továbbá, hogy a fiatalabb 
középkorúak Szőregen a lakosság 28,2 százalékát, Temerinben 28,4, 
míg Járekon a 27,2 százalékát alkotják. A fiatalok Szőregen a lakosság 
21,1 százalékát, Temerinben 21,5, míg Járekon a 21,6 százalékát alkot-
ják, az idősek pedig Szőregen a lakosság 20,71 százalékát, Temerinben 
20,8, míg Járekon a 24,4 százalékát. Ezek alapján leszögezhető, hogy 
Járekon az idősek száma nagyobb a fiatalokénál, ami nem mondható a 
többi településre vonatkozóan, vagyis Járek lakossága jobban öregszik, 
mint a többi településé a községben.

2013-ra vonatkozóan a község lakosságának átlag életkora 40,9 
év, ami alig magasabb a Dél-bácskai körzet átlagánál (40,8), melyhez 
Temerin is tartozik, de alacsonyabb a vajdaságinál (42,0). Ugyanerre 
az évre vonatkozó népességi adatok szerint az ezer, hatvan év felettiekre 
jutó fiatalok (19 évig) aránya 107,4, míg 2009-ben 89,5 volt. Ami egy-
értelműen a lakosság elöregedését mutatja.

A lakosság átlag életkora a községben 2012-2014 között a férfiaknál 
72,8 év, nőknél 77,2 év volt. Magasabb, mint 2005 és 2007 között, amikor 
is 70,1 illetve 75,9 év volt. Vagyis a lakosság egyre tovább él.

Ugyancsak 2013. évi statisztikai adatok szerint a temerini községben 
19 nemzet él. Legtöbben vannak a szerbek (67,6 százalék) és a magyarok 
(26,4). A magyarok összlétszámát tekintve 98,1 százalékuk Temerinben 
él, Szőregen 1,4, Járekon 0,5 százalék. A többiek közül legtöbb a horvát 
(0,6 százalék), jugoszláv (0,4), roma (0,3). Szerb nyelven a lakosság 
70,9 százaléka beszél, magyarul 26,5. G. B.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte a levélcsomagok kül-
dését azoknak a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó-
polgároknak, akik élni szeretnének szavazati jogukkal az októberi 
magyarországi népszavazáson. Eddig (szeptember 1-jei nyilvántartásba 
vétel szerint) mintegy 265 ezren szerepelnek a magyarországi lak-
címmel nem rendelkező, névjegyzékbe vett választópolgárok listáján, 
Szerbiából 29 883-an.

Ám a 2014-es országgyűlési választások óta csak kevés határon túli 
magyar regisztrált az október 2-ára kiírt kvóta-népszavazásra. A név-
jegyzékbe vétel 17 éves kortól kérhető, de csak az szavazhat, aki 18. 
életévét betölti a szavazás napjáig. Idő azonban van még, vagyis aki sza-
vazni szeretne, de még nincs a jegyzékben, a választások előtti 15. napig 
regisztrálhat, vagyis szavazhat, ha szeptember 17-én 16 óráig felvették 
a levélben szavazók névjegyzékébe. Regisztrálni elektronikusan a NVI 
honlapján lehet, vagy az onnan letöltött nyomtatványt postai úton is el 
lehet küldeni. Aki részt szeretne venni az október 2-i kvóta-népszava-
záson, és van magyar állampolgársága, okvetlenül regisztrálnia kell a 
www.valasztas.hu oldalon. A kezdőoldalon, a Határon túli magyarok 
választási regisztrációja menüpontra kattintva kell kiválasztani az online 
regisztráció indítását.

Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampol-
gár, aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regiszt-
rált, már szerepel a névjegyzékben, és nem kell újra kérnie a regiszt-
rációt. A Nemzeti Választási Iroda arra a címre küldi ki a szavazási 
levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben 
megjelölt. Nincs szükség regisztrációra akkor sem, ha a szavazópolgár 
magyarországi lakóhellyel rendelkezik, vagy van érvényes magyaror-
szági tartózkodási helye.

Emlékeztetünk arra, hogy is működik a levélben történő szavazás.

Érkeznek a

Harmadik rendes ülését tartotta a múlt kedden az Első Helyi Közös-
ség tanácsa. Az Illés-napi ünnepség szervezőbizottságának koordiná-
tora, Ádám István arról tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a rendezvény 
szigorú takarékoskodás mellett zajlott, és sikerült a tervezett pénzügyi 
keretbe beilleszkedni. 

A helyi közösségek október végéig kötelesek a jövő évi munkater-
veiket kidolgozni, ezért Nedeljko Pekez tanácselnök megkérte a tanács 
tagjait, térképezzék fel a környékükön legégetőbbnek tűnő problémákat, 
amelyek megoldását beépítik a 2017-es évi munkaprogramba. Minderre 
azért van szükség, hogy a készülő községi költségvetés is számoljon a 
helyi közösségek igényeivel. 

Ismételten elhangzott, hogy az Ifjúsági Otthon sürgős tatarozásra szo-
rul. Az önkormányzat által folyósított egy millió dinár kevésnek bizonyul 
mindennemű javításra. Minden munkálathoz egyébként a Tartományi 
Műemlékvédelmi Intézet, valamint az önkormányzat beleegyezésére van 
szükség. Az előbbi intézmény munkatársa már átvizsgálta az épületet. 
Az a véleménye, hogy teljes felújításra van szükség. Az Első Helyi 
Közösség tanácsa kezdeményezni fogja az önkormányzatnál az 
Ifjúsági Otthon teljes felújítását. Ez annál inkább időszerű, mert 
a többi három helyi közösség épületét már teljes egészében meg-
javíttatta az önkormányzat.

Teljes felújítás kell
A 30 éVES hAgyOMáNNyAl RENdElkEző

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

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

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

Csörömpölők
Temerinben vendégszerepel a kecskeméti Csörömpölők 

együttes. Az idén 20 éves Juventus énekkar a gyermekekre 
is gondolt a jubileum évében: szeretettel várunk benneteket 
szeptember 14-én 17 órakor az Ifjúság Otthonban. Jókedvet 
hozzatok magatokkal. A belépés díjtalan.

Cs. zs. A volt öregiskola – az Ifjúsági Otthon épülete
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Létünk a tét
demográfiai népmozgalmak serkentése, kikényszerítése és egyéb 

formájú befolyásolása, tömegek szándékainak célirányos manipu-
lálása közismert politikai fegyver, mely minden időben kiváló esz-
köznek bizonyul az addigi hatalmi egyensúly azonnali vagy későbbi 
megbontására, egy-egy nemzet szuverenitásának meggyengítésére 
vagy akár szétverésére, az új helyzet bebetonozására s az alárendelt 
helyzetbe került nemzetrészek asszimilációjára. Az etnikumok közötti 
népesedési arányok tudatos megváltoztatásával és e változásoknak 
a befogadó nemzet számára hátrányos következményeivel a kárpát-
medencei magyarságot újabb kori történelme során többször is térdre 
kényszerítették, de hasonló tapasztalata a Finnországtól a Balkánig 
húzódó sávban minden európai kisnemzetnek van. Nem véletlen, 
hogy éppen ezek a nemzetek – s közöttük elsőnek Magyarország 
– kongatta meg a vészharangot , hiszen a migrációs áradat  tartós 
társadalmi válsággal fenyegeti Európát, amely hosszú távú követ-
kezményeiben az Ókontinens perifériáján élő nemzeti közösségek 
felmorzsolásához vezethet.  Ma már nem titok, hogy ilyen tervek lé-
teznek, s az sem, hogy kiötlőik számára a nemzetállami szuverenitás 
– még a mostani, meggyöngült formájában is – az egyik legnagyobb 
akadály céljaik megvalósítása terén. 

Az október 2-ai magyar népszavazás  tehát nem egyszerűen a 
menekültkvóták kötelező elosztásról szól, hanem a magyar állam 
és a magyar nemzet még megmaradt szuverenitásának védelméről, 
amit – ezt tudnunk kell – korántsem csupán az iszlám fundamenta-
lizmus veszélyeztet, hanem történelmünk során nem először, egyéb 
nagyhatalmi érdekek is. Szabadságharc  ez a  javából, mely értünk, 
délvidéki magyarokért is folyik, hiszen megmaradásunk, támogatá-
sunk és hatékony védelmünk a kizárólag saját polgárainak felelős, 
önálló döntésekre képes magyar állam nélkül elképzelhetetlen. 

Ezt kell tudnia mindenkinek, aki egy csepp felelősséget is érez 
nemzeti közösségünk  jövője iránt, ezért mindnyájunknak, akik ma-
gyar állampolgársággal rendelkezünk, részt kell vennünk a népsza-
vazáson, erősítenünk kell a magyar kormány törekvéseit. Szavaza-
tunk legyen a NEM!

létünk a tét… 
Temerin, 2016. szeptember 3.

A Vajdasági Magyar demokrata Párt Választmánya:
CSORBA Béla elnök

levélcsomagok
A levélcsomagban (amelyet már többen meg is kaptak) egy tájékoz-

tatót találnak a választópolgárok, valamint egy azonosító nyilatkozatot, 
amelyet összevetnek a választópolgárnak a nyilvántartásban szereplő 
adataival. A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt a választó aláírja. 
A levélcsomag tartalmazza a szavazólapot, valamint a felirat nélküli kis 
borítékot a szavazólapnak, illetve a nagy borítékot, a szavazólapot tar-
talmazó borítéknak és a nyilatkozatnak. A nagy borítékot – ahogyan a 
2014-es országgyűlési választáson is – biztonsági ragasztócsíkkal kell 
leragasztani (amely szintén a küldemény része), így abból nem lehet 
sérülésmentesen szavazatot kivenni vagy beletenni.

Szavazni egy válaszra lehet. A szavazáshoz tollat („örökírót”) kell 
használni. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x 
vagy +) történik a szavazás. 

Az azonosító nyilatkozat kitöltése során fokozott figyelemmel kell el-
járni, mivel annak a regisztrációs kérelmében, vagy a lakcímkártyáján, 
az útlevélben, vagy a honosítási okiratban, állampolgársági bizonyítvány-
ban szereplő adatokkal egyezőnek kell lenni. A hiányosan kitöltött vagy 
aláírás nélküli nyilatkozat esetén a szavazata érvénytelen.

A megcímezett válaszborítékba csak a választópolgár saját nyilatkoza-
ta és a saját szavazólapját tartalmazó boríték lehet. Ha valaki egy válasz-
borítékba több nyilatkozatot vagy szavazólapot tartalmazó borítékot zár, 
valamennyi érvénytelen. A borítékba zárt szavazatot minél előbb postára 
kell adni, hogy az legkésőbb október 1-jén éjfélig megérkezzen a Nemzeti 
Választási Irodához. A küldemény ingyenesen feladható minden postán.

Aki a népszavazáson nem kíván részt venni, nincs teendője: nem kö-
telező visszaküldeni a postán megkapott szavazólapot. Bármikor kérheti 
törlését a névjegyzékből is. Ám ebben az esetben a későbbi választásokon 
sem szavazhat, de lehetősége van bármikor ismételten regisztrálni.

G. B.

A tulajdonos igényt 
tart az épületre

Legutóbbi számunkban képet közöltünk arról, hogy az arra illetékesek 
eltakarították a Kossuth Lajos és a Nikola Pašić utcák kereszteződésé-
nél levő düledező Blunzer-féle ház (a képen) utcára hulló omladékát. A 
napokban az önkormányzat megbízásából deszkapalánkkal zárták le az 
épület romos részét úgy, hogy a járdán nem lehet elmenni. Megtudtuk, 
hogy az épületet, amelynek egy része községi tulajdonban van, a többi 
tulajdonos beleegyezése nélkül nem lehet elbontani. Az esetleges bontást 
nehezíti, hogy a régi tulajdonos örököse a restitúciós ügynökségnél visz-
szaköveteli az elvett vagyont, amit a háború utáni években konfiszkáltak. 
Most így néz ki az épület.

BAlRÓl: lencsevégre kaptunk még egy gyorsan épülő tető-
teres épületet az egykori korzó étterem mellett. Ez is rendel-
kezik szabályos építkezési engedéllyel, és kivételt képez a vá-
rosközpont részletes rendezési tervének elkészítéséig szóló 
tilalmat illetően, mivel még a tiltó határozat elfogadása előtt 
fogtak az építkezéshez. A beruházó a Beba A&dJ doo, az épít-
kezést a Vidogradnja vállalat végzi.

Még egy épület 
a központban



TEMERINI ÚJSÁG 2016. szeptember 8.4

Munkást keresek 
a	Tiszta	gumijavító	műhelybe. 

Tel.:	063/8-227-447

A kedves szülőknek 
Jakubec Jánosnak és 

Komiszár Rozáliának
a 60 éves házassági 

évforduló alkalmából 
sok boldogságot és 

további jó egészséget kíván
lányuk, Franciska, vejük, Antal 

és családjuk

Karuba Szent János
Hegedűs Mári, apai nagyanyáM, akárcsak a régi temerini 

asszonyok szinte mindegyike, mestere volt a jóféle kelett kalá-
csoknak. (Mert nálunk így mondják, nem pedig kelt-nek, és a világért 
sem bejglinek, ami a pesti tévécsatornák hatására csak újabb időkben 
kezd errefelé is ok nélkül éktelenkedni). Köztük a szentjánoskenyérrel 
töltöttnek is. A szentjánoskenyér, ha valaki nem tudná, a Földközi-tenger 
vidékén gyakori, vadon is megtermő örökzöld fának a lapos, hüvelysze-
rű, feketésbarna, mélybordó színűre érő édeskésen fanyar gyümölcse, 
ami mind eredeti, szárított, mind pedig őrölt formájában fogyasztanak. 
A termés küllemében emlékeztet, de ízében nem a nálunk is előforduló 
krisztustövisfa emberi táplálkozásra tulajdonképp alkalmatlan gyümöl-
csére – bár gyermekkel előfordul, hogy nedvét szopogatják – s van, aki 
tájékozatlanságból a kettőt azonosnak hiszi.

A cukorral kevert töltelékkel ízesített szentjánoskenyeres ínyenc-
ségeknek – a palacsintát és a gubát is beleértve – magam mindig nagy 
kedvelője voltam, aztán, ha hiányzott, gyakran engem szalasztottak érte 
a boltba. Így történt, hogy az 1970-es években a tullabarai Dohányos 
Varga házban működő Miló-féle szatócsüzletben nekem még volt alkal-
mam látni olyan gyári csomagolású dalmáciai szentjánoskenyér őrle-
ményt, amelynek szerény zacskóján a ROGAČ mellett nyomtatott betűkkel 
magyar nyelvű szöveg is tündökölt, így: KARUBA SZENT JANOS. Sokáig 
őriztem, mint valami ritka ősnyomtatványt, nyelvi leletet. Nem csak a ma-
gyar szöveg volt a feltűnő, ha némi helyesírási hibával is, de számomra 
rejtélyes jelentése is. 

egy ideig törteM a fejeM, mit jelenhet a karuba. Először 
valamelyik János nevezetű szent melléknevének gondoltam, Keresztes 
Szent János, Aranyszájú Szent János, Nepomuki Szent János és a többiek 
nyomán. Igazán sok van belőlük, de még több azon druszáikból, akik 
egyelőre be sem kerültek a naptárba, így aztán egy ideig kénytelenek 
lesznek a nyomda bejárata előtt toporogni, de hát biztos van türelmük 
is tenger végtelen. Később meg arra vetettem, hogy a termény valamilyen 
szempontból talán különleges, és a jelző a megkülönböztetést szolgálja, 
mint mondjuk a masánszki alma vagy a kiffer körte kifejezések előtagjai. 
Évek múltán jöttem rá a (vélhetően) valódi magyarázatra.

A karuba az adriai Rab szigetén, meg föltételezhetően a dalmát tenger-
mellék több más helyén is valójában nem más, mint a szentjánoskenyér 
(latinul Ceratonia siliqua) regionális neve, amit az olaszból, carruba, 
vettek át, ők meg az arabból, harūb, de végső soron a kifejezés aligha-
nem visszavezethető az ókori asszír harūbu-ra.

a szentjánoskenyér horvátuL rogač. Šolta szigetén Rogač 
nevű városka is található, s lám, olaszul Porto Carober-nek hívják, ami 
annyit tesz, mint szentjánoskenyér kikötő. Etimológiai szótárában  Petar 
Skok horvát nyelvész egy 17. századi dubrovniki szólást idéz: „Ne bih za 
to dao harubu”. Magyarul ezt úgy mondanánk, hogy „nem ér egy pipa 
dohányt sem”. Ebből viszont arra lehet következtetni, hogy a szentjános-
kenyér egykor nem sokat ért, de idők múltán jócskán felértékelődött. 
Így aztán nem csoda, hogy az újvidéki zsidó polgárság közkedvelt na-
pilapjában, a Vajdaságban, 1924. március 6-án a következő hirdetésen 
akadt meg az olvasók szeme: 

Érkezett prima méz, idei dalmát jánoskenyér.
Zsáktételekben kg.-ként 6 dinár.
Viszonteladóknak engedmény.

SAVA LAUŠEVIĆ füszernagykereskedő, Subotica,
Tolstojeva-ul. 11.

Mint ahogyan az seM, hogy a második világháborút követően, 
Rákosi majd Kádár diktatúrája idején a magyar külkereskedők nem vihettek 
be az országba efféle imperialista terméket, így aztán először a boltokból, 
aztán a konyhákból, később a köztudatból, majd az emlékezetből tűnt el 
majdnem véglegesen. Ízét, illatát, de talán még a nevét is 1990 után kezdték 
az idősebb nemzedékek újra, a fiatalok pedig először felfedezni.

CS. B.

Az Újvidéki diáksegélyező Egyesület (ÚdE) pályázatot hirdet ösz-
töndíjak odaítélésére a 2016/2017-es tanévre. A pályázatra jelentkez-
hetnek: 1. Azok a középiskolások és egyetemei hallgatók, akiknek 
bejelentett lakóhelyük a következő önkormányzatok területén és azok-
nak környékén van: Újvidék, Óbecse, Szenttamás, Temerin és Titel, 
valamint a Szerémség egész területe. 2. Azok a magyar anyanyelvű, 
Szerbiában tanuló középiskolások, akiknek tanulmányi eredménye 
meghaladja a 3,50-es átlagot, és magyar nyelven folytatják tanulmá-
nyaikat – amennyiben erre van lehetőség –, valamint minden korábbi 
segélyezettünk, aki Újvidéken folytatja tanulmányait és nem részesül 
más ösztöndíjban. 3. Azok a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi 
hallgatók, akik Szerbia területén folytatnak felsőfokú tanulmányokat 
és nem részesülnek más ösztöndíjban.

Pályázni kizárólag az ÚdE pályázati adatlapjának (űrlap) kitöltésével 
lehet, az adatlap 4. oldalán felsorolt dokumentumok mellékelésével. Az 
adatlap letölthető a www.vmpe.org.rs honlapról. A pályázatokat 2016. 
augusztus 25-e és szeptember 25-e között lehet átadni személyesen 
(munkanapokon 8 és 14 óra között) vagy postai úton az alábbi  címen: 
Apáczai diákotthon (Az Újvidéki diáksegélyező Egyesület – ÚdE ré-
szére) 21000 Újvidék Ćirpanova utca 54.

A pályázat a Bethlen gábor Alap támogatási forrásaiból valósul 
meg. Bővebb információ a 063 18 646 21 mobilszámon 9-13 és 16-19 óra 
között, valamint a 061 21 73 994 mobilszámon 9-14 és 20 óra között.

Az ÚDE 
ösztöndíjpályázata
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Hatvan évvel ezelőtt, pontosabban 1956 ok-
tóberében esküdött egymásnak örök hűséget 
Zsúnyi János és Ilona. Azóta élnek boldog há-
zasságban, gyermekeik, unokáik és déduno-
káik körében.

A gyémántlakodalmát ünneplő házaspárral 
felidéztük a múltat, megismerkedésük történe-
tét. A kezdetekről János ezt mondja: – 1954-ben 
a tánciskolában ismerkedtünk meg, abban az 
időben, amikor még a nagymamák kísérték el a 
nagylányokat a táncra. Már 1956-ban, pünkösd 
napján megtartottuk az eljegyzést. Édesapám 
Oroszországban odaveszett, 
de a feleségem is elveszítette 
az apját, ezért döntöttünk, 
hogy még a katonaság előtt 
házasságra lépünk. Én akkor 
még húsz éves sem voltam, 
ő pedig nem egészen tizen-
nyolc. Mindig mindent meg-
beszéltünk, nagyon sokat se-
gített nekem a munkában. 
Azt a kis pénzt, amink volt, 
mindig közösen döntöttük 
el, hogy mire költjük. Nap-
számos bérére nem futot-
ta, így igyekeztünk minden 
munkát magunk elvégezni. 
Hajnalban kimentünk a ha-
tárba szárat vágni, ő hazajött 
megetetni, én meg addig fölkötöttem a szárat. A 
feleségem hajtotta ki a lovat, együtt raktuk fel a 
kukoricát és hoztuk haza – emlékezik visssza 
a férj. 

Egy lóval, egy tehénnel és egy kisborjúval 
kezdtük az életet. Mindkettőnk öt-öt hold földdel 
rendelkezett – teszi hozzá Ilona, majd folytatja a 
történetet: – Időközben megszületett kislányunk, 
Zsuzsika, majd a férjem 1959-ben berukkolt. 

Két évig nekem kellett szántani, a lovakat etetni, 
közben növekedett az állatállomány, így mire 
leszerelt, már sokkal könnyebb volt. 1962-től 
1986-ig bejártam Újvidékre a piacra, ott a tej-
portékát árultam. Olyan is előfordult, hogy egy 
héten négyszer is bementem. Négy évig kerék-
párral tettem meg az utat – meséli a feleség.

Ismét a férj veszi át a szót: – A katonaság 
után, 1962-ben megszületett a fiunk, Józsi is. Mi-
vel ebben a házban lakott a testvérem, az édes-
anyám és a nagymamám is, már kevés volt a 
hely, így átalakítottuk, „keresztbe fordítottuk” 

a házat. A lovakat időközben eladtam, 1965-
ben vettem egy öreg traktort, azzal kezdtem el 
dolgozni. Közben elkezdtünk hízlalni, huszon-
egynéhány hízó volt, bikákat neveltünk, eladtuk, 
majd újra befektettük, így próbáltunk keresetre 
szert tenni. Abban az időben ebből igen könnyen 
lehetett építkezni, nem úgy, mint ma. Én a határ-
ba jártam, ő a piacra, de még mielőtt mindenki 
elment volna dolgozni, minden állatot megetet-

hatvan éve együtt jóban, rosszban

zsúnyi János és felesége, Ilona

A pusztítást egy viszonylag új kártevő, 
a selyemfényű puszpángmoly okozza

Rövid idő leforgása alatt szinte minden buxus kiszáradt Temerinben, 
ide értve a temetők puszpángjait is. A pusztítást a selyemfényű pusz-
pángmoly (Cydalima perspectalis) idézte elő, amit közép-Európában 
Sopron környékén figyeltek meg először 2011 őszén. Nagy bosszúsá-
got és keserűséget okoztak a lassan növő növényből évtizedek alatt 
szép bokrokat, sövényeket nevelő kertészeknek. Európában néhány 
évvel ezelőtt Németországban találták meg a kártevőt, ahová feltehető-
leg gyökeres (konténeres) buxus tövekkel hurcolták be ázsiából.

A selyemfényű puszpángmoly évente 3 nemzedéket nevel ki, tehát 
háromszor rajzik a lepkéje. A kifejlett egyedek szétnyitott szárnyakkal 
elérik a 4 centimétert, színük fehéres, és szárnyukat körben széles 
barnás szegély övezi. 

A lárváik zöld színűek, teljes fejlettségükben 4 cm-es méretet is 
meghaladhatják. A fejlett lárvák feketés csíkokkal mintázottak, fejük 

fekete. általában a levelek hátoldalán élnek, odatapadva, rejtőzködve. 
Bábozódáshoz vonuló lárvák több levelet összeszőnek, abban húzód-
nak meg, azokból fejlődnek ki a kirepülő lepkék.

A kárt a hernyók rágásukkal okozzák: a fiatal hernyók csak hámoz-
gatják a fiatal leveleket (csak egyik oldalról rágják le a levélszövet felszí-
nét), ezek a levelek kisárgulnak. A fejlettebb, nagyobb méretű hernyók 
már gyors mértékben lerágják a kis leveleket, gyakran a teljes levélle-
mezt. Erős fertőzésnél tipikus, hogy csak a csupasz hajtás és levélnyél 
marad vissza, melyen a lárvák szövedéke is látható zöld ürülékükkel.

Védekezés a következő hatóanyagokkal lehetséges: bifentrin (Pinto) 
– kontakt hatás, acetamiprid (Mospilan), deltametrin (decis)- kontakt. 
A szerek beszerezhetők a helyi gazdaboltokban.

korán érkező tavasz esetén résen kell lenni: már március vége előtt 
megjelenhetnek az előző év utolsó nemzedékének áttelelt hernyói, és 
elkezdik rágni a leveleket. Európában az eddigi megfigyelések alapján 
csak három generációval szaporodik.

Az áttelelő nemzedéknél a késő ősszel, illetve kora tavasszal el-
végzett szakszerű metszéssel jelentős egyedszám csökkenést lehet 
elérni. Nagyobb mértékű rágások után is érdemes a puszpángot erő-
sebben visszavágni, hogy regenerálódását elősegítsük (nagyon jó a 
megújuló képessége).

Miért száradtak el 
a buxusok?

tünk. Közben a gyerekek is nőttek, lassan őket 
is belevezettük a jószágok ellátásába. 1967-ben 
fúrattam a mélykutat, bevezettük a vizet, így az 
itatás is egyszerűbb lett. Időközben megvásá-
rolgattuk a szükséges gépket: ültetőt, tárcsát, 
fogast, kapálóekét, majd a Zmaj búzakombájnt. 
A gyerekek ekkor már felcseperedtek, és látták, 
hogy érdemes földdel, jószággal foglalkozni. Ott 
hagyták a vállalatot, ahol dolgoztak. A zsablyai 
gyár felkérte őket a cukorrépa termelésre, de 
mivel ehhez gépekre is szükség volt, vettek né-
hány öreg traktort. Beindult az üzem, egyre kor-
szerűbb gépeket sikerült vásárolni. Több mint 
tíz éve annak, hogy megalakult a Zsúnyi–Szilák 
Földműves-szövetkezet. Kezdetben nálunk dol-
goztak, itt voltak az irodák, majd sikerült meg-
vásárolni a szomszéd telket, ahova átköltöztek 
– eleveníti fel a történteket a férj. 

Ilonka szerint sokat köszönhetnek a gyere-
keknek: – Nagyon jó gyerekeink vannak, mindig 
megértettük és segítettük egymást. Ez a mai na-
pig így van. Mára már négy unokánk, és három 
dédunokánk van. Szeretnek bennünket, nagyon 
sokat nálunk vannak. Az ünnepek nem múlnak 
el úgy, hogy ne nálunk legyen az ebéd. Az asztalt 
tizenöten is körbeüljük, ez jelenti az igazi csalá-
dot. Nem tudom, hogy kinek tartozok hálával, 
hogy ilyen jó embert küldött nekem a sors. Mint 
minden ember életében, nálunk is voltak nehe-
zebb időszakok, ezt főleg a szegénység szülte. De 
a hit, a szeretet és a megértés segített bennünket 
abban, hogy átvészeljük ezt. Akármennyit is dol-
goztunk hétköznap, vasárnap mindig pihenőna-
pot tartottunk, templomba jártunk. 

Noha nyugdíjasok vagyunk, társasági éle-
tet élünk. Kártyapartikat tartunk hetente há-
romszor. Itt vagyunk egymásnak, körülvesznek 
bennünket a gyerekek, nem panaszkodhatunk 
– mondja boldogan Ilona. 

Á. Cs.

–ó
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Minden templomot egy hittitok, vagy 
egy szent tiszteletére szentelnek fel. a 
temerini központi templom és egyház-
községünk patrónusa, védőszentje pa-
lermói szent rozália. keveset tudunk 
mind róla, mind arról, mit is jelent a 
templombúcsú valójában.

Szent Rozália a 12. században élt nor-
mann nemesi családból származó szent volt, 
aki apja halála után a remeteéletet választotta, 
és 12 évet töltött egy kicsiny barlangban, teljes 
magányban. Halála után közel ötszáz évvel, 
1624 augusztusában találták meg a barlangja 
falára írt következő szöveget: „Én, Rozália, 
Sinibaldinak, Quisquina és Rose urának le-
ánya, elhatároztam, hogy az én Uram, Jézus 
Krisztus szeretetéből ebben a barlangban la-
kom.” A szent halálát követően nem sokkal 
már el is kezdődtek a csodák, és a palermó-
iak gyakran imádkoztak hozzá közbenjárását 
kérve. Egyik fő csodatevése egy pestisjárvány 
megszűnése volt, mikor csontjait a városban 
körbevitték. Rozália a katolikus barokk nép-
életnek egyik legjellegzetesebb alakja, az egy-
kori járványos betegségek kiemelkedő védő-
szentje.

Ma a fiatalok és gyermekek fejében ez az 
ünnep leginkább a vásártéren zajló vidám-
parkkal és mulatsággal fonódik egybe, a sok 
körhintával és cukrászok sokaságával. A temp-
lombúcsú azonban ennél jóval több. Latin 
megnevezése: indulgentiae, aminek magyar 
megfelelője az „elengedés”. Ez azt fejezte ki, 
hogy Isten az Egyház által elengedi az ez ideig 
tartó büntetést. A magyar „búcsú” kifejezés 

arra utal, hogy az ember búcsút vesz a reá 
váró büntetéstől. 

Sokat változtak az ünnepi szokások az év-
tizedek során. Az idősebbek szívesen idézik 
emlékezetbe a templomkertben tartott ünnep-
ségeket, a fiatalabbak tudatában már a vásár-
téri forgatag az, ami a meghatározó élmény a 
búcsú világi részét illetően. Egy dolog azonban 
nem változott: ilyenkor a család, az elszárma-
zottak hazatérnek és találkoznak. 

– Fiatal koromban a templom udvarában 
zajlott az ünnep világi része. A parókia mosta-
ni épülete még nem létezett, a templomudvar 
tágasabb volt, és elfértek benne a különböző 
körhinták, a cukrászok és játékárusok. Em-
lékszem, édesanyám mindig süteményt sütött 
erre a napra, amit a szentmise és a vidám-

Az én ifjúkoromban még szekerek szállították szeptember ele-
jén a falvak továbbtanuló gyermekeit a városi iskolákba, ami mindig 
esemény volt, akkor is, ha csak néhány órányira volt az iskola a lakó-
helytől. hogy kit vittek a szekerek ilyenkor továbbtanulni, azt a falu 
szigorúan nyilvántartotta.

Nagy vesszőkosárba került a megtalpalt cipő, a szegényes fehér-
nemű. Nekem a mama mákoskalácsot és dióspatkót sütött az útra, 
közben sürgött-forgott körülöttem, és százszor is a lelkemre kötötte: 
„A pénzedre jól vigyázz, ne költekezz. Tudod mennyire szűken va-
gyunk!...” Apa meg ugyanezt folytatva: „légy szorgalmas, mert lát-
hatod: nem sok jövője van itthon a paraszti életnek!”

Talán ezért is raktak minden szeptemberben szekérre. Hogy mene-
küljek minél magasabbra a földtől, a paraszti munkától. és én balga, 
elfutottam, de azóta is visszavágyok a fáktól dajkált régi tanyára. Su-
gárzó szentképként őrzöm a szívemben a szelektől zilált, kócos tete-
jű házat, a gyermekkoromra vigyázó fákat, a nagy jegenyéket az ólak 
mögött és a mindezeken átsugárzó, otthont adó melegséget.

Izgalommal és az elválás szomorúságával telítve készülődtem. 
Az utazást megelőző napon a nagyapával még némán körüljártuk az 
udvart, kimentünk a kertbe. Piroslott a fákon az őszi alma. levette a 

legszebbiket, gyengéden megtörölgette a kabátja ujjába, majd nekem 
adta. Úgy él még ma is bennem a nagyapa, ahogy állt ott velem szem-
ben, ősz bajusza meg-megrándult, szeme fénylett, s nyújtotta felém az 
almát. Ma már tudom, nem csak az az alma volt a tenyerében, hanem 
a szíve is, amit nekem adott.

A mama kacsát sütött az útra és a csíkos szalvettával átkötött tálat 
a szalmával bélelt kosárba ágyazta. Mellé került kékhasú üvegben apám 
bora, s külön a pogácsa, amit útközben némán elrágcsáltunk.

két órányi szekerezésre volt a falumtól Újvidék, ahová vittek. gyor-
sabban eljutottam volna autóbusszal, vagy az óbecsei vicinálissal. de hát 
akkoriban nem úgy utazott a diákság, mint manapság, vitte magával a mat-
racát, a párnát, a pokrócot és a nagy fonott kosarat, s ment vele a család 
is, ahogy illett. „Mit szólna a világ, ha nem szekéren érkeznénk a megnyi-
tóra?” – méltatlankodott a mama. és mit szólt volna hozzá a falu?

Futott velünk a szekér. én hátul ültem a mamával, a féderes ülésen. 
Behunytam a szemem. Apám egyedül feszített a bakon, ünneplő kalap-
ban, bojtos ostorát pattogtatva. Kíváncsi tekintetek követték a szekeret, 
prüszköltek a lovak, s csak az országúton csendesedtek le. lassan 
elmaradtak mögöttünk a sárguló fák, füst nélküli lánggal égett az ősz 
tüze a lombokon. A kapuk előtt álló emberek köszöngettek, integettek. 
Tudta az egész falu a nagy eseményt: Számon tartotta, hány szekér 
indul el szeptemberben. Volt olyan község a Bácskában, ahonnan öt 
szekér kanyarodott ki a faluból pántlikás sörényű lovakkal szeptem-
berben. Nem tudom, a diákok közül hányan tértek vissza… (…)

IlléS Sándor

Szeptemberi 
szekerek

templombúcsút ünnepeltünk parkban töltött időt követően fogyasztottunk 
el. Unokáimat én is kiviszem a vásártérre, és 
ők is ugyanúgy élvezik, mint mi akkor, gyer-
mekként – mondja K. M.

– Évről évre azt veszem észre, hogy egyre 
kevesebb a látogató a vásártéren, kevesebb 
az árus is, a körhinták és az árusított portéka 
nem különben. Ennek nem tudom az okát. Mi 
a búcsú napját megelőző héten is szinte na-
ponta kimentünk körhintázni, autózni. Most 
szombat este is alig voltak – közli V. A.

– A gyerekek mindig várják a búcsút, él-
vezik, ezért mentünk ki vasárnap is a vásár-
térre. Érthető, hiszen mi is odavoltunk érte 
gyerekként. A rendezvény tömegessége azon-
ban érezhetően alábbhagyott, persze ez az ön-
feledten játszó gyerekeknek mit sem számít 
– mondja V. E. 

ternováCz fanni

Egyre inkább zsugorodik a templombúcsú világi része
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A taxizás nem kifejezetten női munka, de mégis van rá példa itt, 
Temerinben is. Családi összefogás formájában működik a Novák–
Milenković taxiszolgálat, egyéni vállalkozás. A feleséggel, klárival be-
szélgettünk arról, miért is döntött a taxizás mellett, és 
hogyan osztják meg egymás között a munkát.

– Mivel nagyon szeretek vezetni, a szervezés, 
rendezkedés is a véremben van, így én is bekap-
csolódtam a vállalkozásba. de nem is nagyon le-
hetne belőle kimaradni, hiszen ha a férjem éjszaka 
dolgozik, sokszor hajnalban ér haza, akkor a nap-
pali fuvarozás elmaradna. Ezért a nappali műsza-
kot én vállalom. Hogy milyen fuvarokat vállalunk? 
Fuvarozunk helyben, Temerin területén, visszük 
az utasainkat Újvidékre, Belgrádba, vagy bárhova, 
az igénytől függően. Mivel én vagyok a nappalos, 
sok olyan fuvart vállalok, ahol az utasokat ki kell 
segíteni, útbaigazítani. Egy része a munkámnak itt 
helyben van. Például ha idős személy a temetőbe 
szeretne virágot vinni, kifuvarozom, ha szükséges, 
elkísérem, segítek a virágot elhelyezni. Ugyanígy 
járok el, amikor üzletbe viszek valakit. Nemcsak 
hogy megvárom a taxiban, hanem, ha kéri, segítek neki a vásár-
lásban is. de vállalunk fuvart az egészségházba, bankba, ha valaki 
a nyugdíjat szeretné felvenni, vagy számlákat fizetni, vagy akár a 
gyógyszerkiváltást is elintézzük. Megesik, hogy az utas a barátját, 

barátnőjét szeretné meglátogatni. Elviszem őt, és a megbeszélt idő-
ben visszamegyek érte. Ugyanúgy fuvarozunk fiatalokat esténként, 
ha vidéken szeretnének szórakozni. Elvisszük őket, értük megyünk, 
amikor hívnak.

Talán többen tudják már azt, hogy az újvidéki, kamenicai kór-
házba is vállalok fuvart. Elviszem a beteget, bekísérem az orvoshoz, 
ha kell – különösen idősebbek, akik nem nagyon beszélik a szerb 
nyelvet, fordítok. Azon kívül vállalom, hogy beviszek vér- vagy egyéb 

mintákat vizsgálatra, vagy az eredményt felveszem, 
hazahozom, betegek bejelentését is elintézem. de 
szállítottam már utast gyógyfürdőbe, reptérre, vo-
natra, buszra, megbeszélés szerint pedig megvárom 
őket érkezéskor. Minden a megbeszélés dolga.

•	Mióta	foglalkozik	ezzel	a	tevékenységgel?
 – Négy évvel ezelőtt kezdtük meg a taxis fuva-

rozást a férjemmel közösen. Vannak olyan esetek, 
amikor a női sofőr előnyt jelent. ki tudom használni 
azt a tulajdonságomat is, hogy szeretek intézkedni, 
azon kívül beszélek szerbül. éjjeli munkát csak meg-
beszélés alapján vállalok, az inkább a férjemre vár. 
Megbízható, jó sofőr, neki is sok ügyfele van.

•	Néhány	érdekesség	a	szakmából?
– hát akad! Vittünk már egyetlen doboz cigarettát, 

vagy kora reggel egy csomag kávét, virágot, ajándé-
kot. de ezt is elvállaljuk, mert a lényeg az, hogy amit 
kérnek, megrendelnek, azt mi teljesítsük. Fontosnak 

tartom azt is elmondani, hogy egy-egy fuvar előre is megrendelhető: 
ha valaki utazik, már tudja előre a dátumot, előre beszólhatja a fuvart, 
vagy akár a kórházba is, ha van időpontja, rezerválhatja a fuvart is.

Telefon: 063/132-1968

Taxis fuvar 
és ügyintézés

Használja ki, keresse meg, mit szeret csi-
nálni, és keressen saját barátokat ugyanúgy, 
mint húszévesen! Keressen az interneten, a 
sajtóban hirdetéseket, lehetőségeket. Ha ide-
genkedünk a számítógéptől, internettől, akkor 
kérjünk segítséget a fiataloktól, akik szívesen 
megmutatnak nekünk pár olyan oldalt, ahol 
online kommunikálhatunk, játszhatunk, ta-
nulhatunk, ismerkedhetünk otthonunkból 
is, és megmutatják azt is, hogyan keressünk 
meg bármit, amire szükségünk van. Legin-
kább bátorság kell ahhoz, hogy felálljunk a 
fotelból, eldobjuk a horgolótűt és felvegyük a 
telefont, hogy megkezdhessük nyugdíjas ka-
landozásainkat. Fontos, hogy ha elsőre nem 
sikerül megfelelő közösséget találni, akkor ne 
érezzünk csalódottságot, hanem keressünk 
tovább. Fiatalon is voltak olyan társaságok, 
melyekbe jobban illettünk, és voltak, amely-
ből kilógtunk.

Az, hogy egy közösség milyen elfoglaltságot 
talál magának, és egyénenként milyen rendsze-
rességgel veszünk részt rajta, az mind tőlünk 
függ. Ezek a közösségek szerveznek tornaórákat, 
táncmulatságokat, kézműves foglalkozásokat, 
kórusokat, kirándulásokat, a legkülönfélébb 
témájú beszélgetős fórumokat, aktívan részt 
vesznek a falunapokon, kulturális vásárokon, 
melyeken a fiatalok nyitottsággal és szeretettel 
fogadják őket.

Rengeteg közösség csoportosul az utazás 
körül, hiszen sokaknak nem volt idejük és pén-
zük eleget látni a világból, amíg dolgoztak. Az 
ilyen szervezetek jól értesültek a nyugdíjas ked-
vezményekről, aktív szervezői vannak, akiknek 
örömteli elfoglaltság megtervezni és levezényelni 
a meghirdetett kirándulásokat, esetleg belföldi 
vagy külföldi körutazásokat, kiállítás látogatá-
sokat. Bátran csatlakozzunk hozzájuk, biztosan 
lesz olyan, aki kedvesen megszólít minket, és 
külön barátságok is köthetőek, de már csak a 
világlátás miatt is érdemes csatlakozni.

Aki kipróbálta egyszer, az rabja lesz a kü-
lönböző rekreációs tevékenységeknek, ahol a 
kényeztetés mellett szintén lehetőség van az is-
merkedésre, de saját barátnőinket is elcsalhatjuk 
néha fürdőbe, belföldi üdülésekre, gyógytornára, 
tánctanfolyamra stb. Nyugdíjasoknak jelentősen 
olcsóbban kínálják az ilyen szolgáltatásokat is.

Közösséget biztosítanak a különböző egy-
házak is, ahol nem akadály általában, ha aktív 
korunkban nem voltunk a közösség gyakori 
résztvevői. Biztosan szeretettel befogadják a 
keresőket, és mindenki számára nagy támaszt 
nyújthat a közös beszélgetés, imádkozás, süte-
ménysütés, ezért bátran látogassuk meg a va-
sárnapi szertartásokon kívül a külön templomi 
programokat is.

Ha valamiért nehezen közlekedünk, és 
nem tudunk kimozdulni otthonunkból, már 

sikeres nyugdíjas (2.)

egy-egy ilyen személyes alkalommal kötött 
ismerkedésünk során szert tehetünk olyan 
érdekes emberek nyitottságára, akik szíve-
sen meglátogatnak minket, mert ők is társa-
ságra vágynak.

(az írást az internetről kölcsönöztük)

Ötödik alkalommal szervezett szomba-
ton kórustalálkozót Szent Rozália napja, a 
templombúcsú alkalmából a Szirmai Kár-
oly Magyar Művelődési Egyesület férfikó-
rusa. A színházteremben egybegyűlteket, 
közöttük Szungyi lászló főesperes-plé-
bánost és Szőlősi Tibor káplánt, elsőként 
Czeller zoltán, Jánoshalma polgármestere 
köszöntötte, majd az önkormányzat nevé-
ben guszton András üdvözölte a helyieket 
és a vendégeket. Mint elhangzott, Temerin 
és Jánoshalma hetvenöt éves jó kapcsola-
tot ápol, és egy-egy ilyen kórustalálkozó is 
a barátságok elmélyítését szolgálja. Az est 
során fellépett a jánoshalmi Mitrasz pedagó-
guskórus, a helyi dalárda, az óbecsei Bot-
ra férfikórus és a dúdoló asszonykórus, a 
múzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület citerazenekara és kórusa, vala-
mint a temerini Kék Nefelejcs citerazenekar 
és népdalkórus. A találkozó társalgással, 
közös vacsorával zárult.

-ácsi-

Kórustalálkozó
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zaja zavarta meg a tanévkezdéskor a Kókai iskola környékét. Éppen 
most kezdték el az iskola előtti parkoló felbontását, hogy felújítsák a 
távhővezetéket. Sokan kérdik, miért nem lehetett ezt a munkát inkább 
a nyáron elvégezni.

Hangos munkagépek

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó 
feliratok, cégtáblák stb. a Temerini Újság 

nyomdájában. Tel.: 843-750

Miserend
9-én, pénteken 8 órakor: szabad 
a szándék.
10-én, szombaton 8-kor: a hét folya-
mán elhunytakért, valamint: †Dr. Pál 
Tibor, Pál János, Balázs Jolán, Gábor 
Ilona, ifj. és id. Balázs Rudolf.
11-én, Évközi 24. vasárnap, a Tele-
pen 7-kor: szabad a szándék, a plé-
bániatemplomban 8.30-kor: szabad 
a szándék, 10 órakor: A népért.
12-én, hétfőn 8 órakor: egy élő csa-
ládért a Szűzanya tiszteletére.
13-án, kedden 8 órakor: szabad 
a szándék.
14-én, szerdán Szent Kereszt fel-
magasztalásának ünnepén 8 órakor: 
szabad a szándék.
15-én, csütörtökön 8 órakor: sza-
bad a szándék.

egyházközségi hírek
• Szeretettel kérjük az első osztá-
lyos tanulók szüleit, hogy a plé-
bánián se felejtsék el beíratni 
gyermeküket a hittanra. Mindez 
a gyermek születési és keresztelési 
adatai miatt szükséges. Mivel ezek 

az adatok megtalálhatók a családi 
könyvecskében, ezért szíveskedje-
nek azzal együtt jönni a plébánia 
irodájába.
• Szeptember 10-én, szombaton 
19 órakor megkezdődik az ifjúsági 
hittan a plébánián. Szeretettel hívjuk 
és várjuk a 19 és 28 év körüli fiata-
lokat egy közös együttlétre. Érezzék 
magukat megszólítva azok is, akik 
nem járnak rendszeresen szentmi-
sére. A feldolgozandó témák közül 
néhány: Érdemes-e ma vallással fog-
lalkozni? Tanuljunk meg felnőttként 
imádkozni! Bizonyítható a Szentírás 
isteni eredete? Van-e bizonyítékunk 
a Jézussal kapcsolatos dolgok igaz 
volta mellett? Mi újat hozott Jézus 
a többi valláshoz képest? És egyéb 
érdekes témák.
• Szeptember 11-én a Férfiak 
búcsújára Doroszlóra zarándoko-
lunk. A program 15 órakor kezdő-
dik. Biztosított a gyónási lehetőség, 
amit Fuderer László ezüstmisés atya 
katekézise követ. A nap keresztúttal 
és 18 órakor kezdődő szentmisé-
vel zárul.
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Kérjük tisztelt 
hirdetőinket, hogy 

hirdetéseiket szívesked-
jenek legkésőbb 

hétfő délután 4 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőség-
ben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Egy váratlan percben 
életed véget ért. 
Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél. 
De az élet csendben 
megy tovább, a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Hiányod nagyon fáj, 
örökké így is marad, 
te mindig velünk vagy, 
az idő bárhogy is halad.

Szerető feleséged, Erzsi 
és lányaid: 

Dóra, Flóra és Sarolta

VÉGSŐ BÚCSÚ

BADÓ István 
(1947–2016)

Munka és küzdelem volt 
az élete, legyen csendes 
és békés a pihenése.

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

Búcsúzik tőled húgod, 
Ilonka családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenkét fájó év telt el azóta, 
hogy nincs köztünk, akit na-
gyon szerettünk

id. KÁCSOR Mihály 
(1932–2004)

Eleget tudok már 
a gyászról, hogy felfogjam, 
sosem szűnik meg 
a hiányérzet, 
csak megtanulsz élni 
a tátongó űrrel, 
amit maguk után hagynak, 
akik elmennek.

(Alyson Noël)

A szép pillanatok 
igazi értékeit most érezzük, 
amikor már 
csak emlékké váltak...

Lányai, Katica és Erzsi, 
valamint fia, Misi 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlé-
kezünk a hat éve elhunyt 
édesapánkra, apósunkra, 
nagyapánkra és dédnagy-
apánkra

LEHOCKI Sándorra 
(1935–2010)

Hiába takar sírhalom és 
borul rád a temető 
csendje, te örökké élni 
fogsz a szívünkben.

Hiányod fáj, örökre 
így is marad, te mindig 
velünk vagy, 
az idő bár hogy is halad.
Ha könnycsepp ragyog 
az arcunkon, az azért van, 
mert hiányzol nagyon.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Húsz szomorú éve, hogy 
nincs közöttünk, akit oly 
nagyon szerettünk és soha 
nem feledünk

PÁLINKÁS János 
(1930–1996)

Szívünkben megmarad 
az örök szeretet, 
ami elfeledni 
nem enged Tégedet.

Minden szál virág, 
amit sírodra teszünk, 
elmondja, mennyire 
hiányzol nekünk.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
akik szívből szerettek, 
nem felednek Téged.

Nyugodjál békében!

Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

szerető férjemtől

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Hulló könnyekkel állok 
sírod felett, a koporsó lezárta 
legdrágább kincsemet.

Megállt egy szív, mely élni 
vágyott, csak az idő 
múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni 
nélküled, felejteni téged, 
soha nem lehet.
Ha bús napjaim le fognak 
telni, oda vágyom hozzád, 
megpihenni.

Emléked szívébe 
zárta gyászoló 

feleséged, Margit

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

BADÓ István 
(1947–2016. 8. 30.)

özv. BAKOSNÉ 
PAPP Katalin 

(1930–2016. 9. 2.)

KIHuT László 
(1944–2016. 9. 5.)

MÉSZÁROS Imre 
(1932–2016. 9. 5.)

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Az élet múlik, de az emlékek 
élnek, míg élünk, 
a szívünkben őrizzük őket.

Emléked megőrzi 
a Szendi család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól és 

nagyapámtól

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Fáradt szíved nem 
dobog már, dolgos kezed 
megpihent már.

Itt hagytál mindent, amiért 
küzdöttél, elváltál azoktól, 
akiket szerettél.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Imre és 

unokád, György

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagyapánktól

BADÓ Istvántól 
(1947–2016)

Nem beszéltél, 
nem szóltál, de valamit 
mondani akartál, hogy 
szerettél volna még élni, 
gyermekeid, unokáid 
boldogságát nézni.

Búcsúzni nem volt erőd, 
csak csendben elmentél, 
magukra hagyva, 
akiket szerettél.

Legyen boldog, 
békés nyugodalmad.

Emlékét megőrzi  
fia, József, menye, 

Mónika, unokái, 
Csongor és Árpád
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MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember 2-án volt szo-
morú két éve annak a nap-
nak, amikor szíved meg-
szűnt dobogni, itt hagytál

VARGA DuKAI Márta 
(1947–2014)

Az élet csendesen 
megy tovább, 
de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Szívemben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott, 
békés pihenésed.

Gyászoló fiad, Zsolt

MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH József 
(1935–2016)

TÓTH Rozália 
(1942–2011)

Hat hete, valamint öt éve hiányoztok közülünk

Örök álom zárja le két szemetek, 
megpihenni tért dolgos két kezetek.

E földön küzdöttetek, de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át és a szeretet.

Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésetek felett.
Szívünk örök fájdalmával emlékezünk.

Szeretteik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvérünktől

KIHuT Lászlótól 
(1944–2016)

Messze tengeren túl búcsúzunk Tőled. Mélyen érintett 
halálod, nagyon fáj, hogy itt hagytál bennünket. 
A gyerekkori emlékeket szívünk mélyén őrizzük, 
fényt mutat a múlt. A jelent sötétség és bánat borítja.

Ezúton is őszinte részvétünket fejezzük ki Ica ángyinak, 
Zsuzsikának és családjának, és testvérednek, Marikának, 
aki nagyon szeretett.

Lacikám, nyugodjál békében! Nem feledünk.
Kanada

Szerető unokatestvéreid: Rózsa családjával 
és Zoltán családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nagyapánktól

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt 
valamikor rég.

Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
megőriznek téged.

Emléked szívébe zárta 
unokád, Szilvia, 

unokavejed, Dénes, 
dédunokáid: 

Dianna és Denisz

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól és 

apósomtól

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

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

Csak állunk a sírodnál, 
szemünk könnyben áll, 
nem tudjuk elmondani, 
hogy hiányod mennyire fáj.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled lányod, Mária 

és vejed, László

APRÓhIRdETéSEk
• Padlásszobás, újabb építésű ház a Tele-
pen, közel a főúthoz, hozzáférhető áron el-
adó. Telefonszámok: 021/3840-699, 062/8-
390-127.
• Ház eladó a Pap Pál utca 80. sz. alatt, va-
lamint 4 méteres kukoricafelvonó és tritikálé. 
Telefonszám: 841-073.
• konyha-, ebédlő-, nappali- és hálószo-
babútor, hőtároló kályha (6 kW) és két 
kreka Weso kályha eladó. Telefonszám: 
062/80-91-952.
• Kilenc méteres kukoricafelvonó, eszéki, 150 
literes permetezőtartály Morava MP-25 pum-
pával, valamint 35 kilós gida eladó. Telefon-
szám: 846-130.
• Egészségügyi nővér betegápolást vállal. 
Részletek személyesen a 064/514-33-00-as 
telefonszámon.
• Fizikából és matematikából különórákat tartok 
általános- és középiskolásoknak, egyetemisták-
nak. Telefonszám: 063/87-12-744.
• Európai cég állandó munkára munkatár-
sakat keres. Telefonszámok: 069/1972-911, 
062/154-6-172. 
• Eladó 14 colos háromágú Opel Corsa alufelni 
(4 db), valamint jól megőrzött Preporod tüzelős 
sparhelt, vákuumozott szlovén ablak (barna). 
Telefonszám: 842-658.
• Eladó 9 méteres kukoricafelvonó, 18 soros 
gama búzavetőgép. érdeklődni a 062/107-
41-96-os telefonszámon.
• Hereszéna, szalma, kukorica eladó. Dózsa 
György utca 83., telefonszámok: 840-903, 
062/8-646-540.
• Vietnámi malacok eladók. Tel.: 844-138.
• Kertet, udvart trimmerrel kaszálok, fanyestés, 
udvar és kertek takarítása. Telefonszám: 
064/45-91-061.

• kerékpárok javítása, alkatrészek valamint 
kitűnő állapotban levő használt kerékpár-
ok árusítása. Ugyanott Tomos motorkerék-
párok javítása, szervizelése. Telefonszám: 
064/207-26-02.
• Bagat varrógép új motorral és kofferral eladó, 
ára 80 euró. Tel.: 063/154-40-28. 
• 2016-ban épült földszintes családi ház el-
adó (110+28 négyzetméter alapterület és 
terasz) építkezési engedéllyel, lakható ál-
lapotban. Munkás utca 14., telefonszám: 
060/3-456-765.
• Pecsenyecsibék eladók, valamint fehér puli 
kölykök. Telefonszám: 069/20-08-206.
• Raktárnak vagy műhelynek használható 
500 négyzetméter területű csarnok kiadó, 
4–6 méter belmagasságig, két vizesgóccal 
és egy irodahelyiséggel. Telefonszám: 060/3-
456-765. 
• Elan csónak eladó vontatóval együtt, hosz-
sza 4 méter, alumínium versenykerékpár olasz 
részekkel, valamint német drótszőrű vadász 
szuka, 3 hónapos, törzskönyvezett, minden 
kötelező oltást megkapott. Rákóczi Ferenc 
utca 57., telefonszám: 843-788.
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, 
(kockázatos helyen is), tűzifa összevágá-
sát, hasogatását és berakását, valamint 
fűkaszálást motoros kaszával (trimmer) és 
elhanyagolt telkek rendbetételét vállalom. 
Telefonszám: 064/20-72-602.
• Kedvező áron, kitűnő állapotban levő LCD 
és LED televíziók eladók, valamint minden tí-
pusú televízió, mikrosütő és elektronikai be-
rendezés javítását vállalom. Ady Endre u. 13., 
telefonszám: 069/1-844-297.
• hízó és malacok eladók, ugyanott csere-
pes virágok, főleg kaktuszok és rozmaring. 
Telefonszám: 843-397.

• Az Újvidéki utca 314-ben, az udvarban, földszintes, 62 négyzet-
méteres lakás eladó. Telefonszám: 844-064.
• lakás kiadó szeptember 1-jétől, ugyanott T-12-es motorkerék-
pár és hegesztő apparátus eladó. Telefonszám: 38-43-612.
• Régi kanizsai mediterrán cserép eladó. Telefonszám: 842-813.
• Vásárolok öreg autókat, rosszvasat és mindenféle színes 
fémet. Fizetés azonnal. Telefonszám: 063/77-63-415.
• Eladó két használt teraszajtó, vákuumozott üveggel. Telefon-
szám: 063/8-503-307.
• ház eladó. érdeklődni a 063/511-925-ös telefonszámon.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m széles és 110 m hosszú), 
építkezési engedéllyel. Telefonszám: 063/539-768.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniu-
mot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képre-
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MEGEMLÉKEZÉS
Tizenöt éves osztálytalálko-
zónk alkalmából kegyelet-
tel emlékezünk volt osztály-
társunkra

PÁPISTA Zoltánra 
(1986–2007)

Emléke szívünkben 
örökké él.

Nyugodjon békében!

Emléked őrzik a 
2000/2001-ben végzett 

nemzedék diákjai, 
a tanító néni 

és az osztályfőnök

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tizenkét éve, hogy 
nincs közöttünk szerető fér-
jem

id. KÁCSOR Mihály 
(1932–2004)

Kinn a temetőben 
lassan megyek, 
halkan lépek.

Rád emlékezem, 
várom, hogy szólj, 
de nem beszélsz, 
ezt elhinni 
még mindig nagyon nehéz.

Felesége, Margit

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 11 éve, hogy nincs 
közöttünk

VINCE Péter 
(1934–2005)

Könnyes az út, 
mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Emlékét örökre szívébe 
zárta lánya és fia 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól, anyósom- 
tól, nagymamámtól, dédma- 
mámtól

özv. BAKOSNÉ 
PAPP Katalintól 

(1930–2016)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk.

Emlékét megőrzi lányod, 
Magdi, vejed, Tibor, 

unokád, Kinga 
és dédunokád, RómeóMEGEMLÉKEZÉS

Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk sógorunk

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Elmentél oda, 
ahol a néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, 
csak béke 
és örök nyugalom.
Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, ott, 
ahol csendből épül vár, 
s igaz lelkedre 
Isten vigyáz már.

Emléked megőrzi 
Ciki sógor, Magdi nena, 

Csilla és Évi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Már hat hete, hogy a szere-
tett Combi sógorunk nincs 
az élők sorában

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Téged elfeledni 
soha sem lehet, 
csak letörölni 
az érted hulló könnyeket.
Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.

Emléked szívünkben 
örökre megőrizzük!

A Süle család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú, fájdalmas két éve 
volt szeptember 2-án annak 
a napnak, mikor örökre el-
veszítettük azt, akit nagyon 
szerettünk

VARGA DuKAI Márta 
(1947–2014)

Az idő halad, csak az 
emlék és a szeretet marad.
Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
szívünkben örökké él.

A szerető gyászoló 
család, ki mindig 

gondol rád: férjed, István 
és fiad, Zsolt

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagyapánktól

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Nem vár már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örül már nekünk, 
szerető szívvel.
A búcsú, mit nem 
mondott ki, elmaradt, 
de szívünkben, míg élünk, 
velünk marad.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Árpád, 
menyed, Judit és 

unokáid: Árpád és Virág

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal megtört szívvel búcsúzunk bátyánktól

BADÓ Istvántól 
(1947–2016)

Legyen áldott emléked!

unokahúgod, Erika, Csaba, 
Marietta és Bettina

unokaöcséd, József, 
Katalin és Róbert

Utolsó sóhajod is elvitte a szél, 
a szívedben csak az volt, 
hogy minket nagyon szerettél.
Őrzöm emléked, mint napsugarat 
a tenger, mélyen elrejtve 
szívemben, nagy-nagy szeretettel.

Elvitted a mosolyt, 
a derűt, csak egy 
fénysugarat hagytál, 
az emlékedet.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk nagyapánktól

Elmentél tőlünk, 
de az emlékek 
szívünkben élnek, 
és amíg élünk, 
őrizzük őket.

MÉSZÁROS Imrétől 
(1932–2016)

Szerető unokád, Szerénke 
és unokavejed, Csaba

gényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Telefon: 064/468-23-35. 
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és 
egyéb felesleges tárgyakat padlásról, garázs-
ból, pincéből. Azonnal fizetek. Telefonszám: 
063/8-043-516.
• Takarítást vállalok (tel.: 841-412), billenős 
garázsajtó, butánpalack, bejárati ajtó, fod-
rászszalon-fölszerelés, vadonatúj, három 
kerekű elektromos kerékpár, Smederevói 
tűzhely (5500 din), álló mélyhűtő, matracok, 
etetőszék, hűtőszekrény, mosógép, sarok 
ülőrész, ötrészes szekrénysor, kaucsok, fo-
telok, szőnyegek, hőtároló kályha (6 kW), la-

pos tévé, luszterok, függönyök, dVd-lejátszó, 
hálószobabútor, morzsoló-daráló (110 euró), 
alig használt fürdőszobai tükör és kézmosó 
szekrényekkel, franciaágy, kukoricadaráló, 
kivarrt Wihler-gobelin rámával (50 euró), gáz-
kályha butánpalackkal együtt 5000 din, sző-
nyeg jó állapotban (1700 din), Siporex (150 
db), harmonikaajtó, ebédlőbe való vitrin, vil-
lanytűzhely, tévéállvány, 200 kg-ig mérő má-
zsa (5000 din), kéménybe köthető gázkály-
hák (50–60 euró), varrógépek. Csáki lajos u. 
66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.
• Tizenhét inches Samsung monitor, 20 euró 
(képcsöves, használt). Tel.: 063/8-503-307.
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LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport

RADNIČKI (Šid)–SLOGA 1:1
A temeriniek a negyedik for-

dulóban sem tudtak nyerni, így 
három ponttal az utolsók között 
vannak a táblázaton. Szombaton 
16 órától az Omladinac ellen sze-
rezhetik meg első győzelmüket a 
kolóniai pályán.

A Sloga a múlt szerdán egy du-
bai csapattal, az Al Daiddal mér-
kőzött meg Temerinben. A hazai-
ak kétszer is vezettek a barátságos 
meccsen, a vendégek azonban 
mind a két alkalommal kiegyen-
lítettek, így alakult ki a 2:2-es vég-
eredmény. 

Vajdasági liga – Déli csoport

KABEL (Újvidék)–MLADOST 
0:0

A járekiak nem tudták kihasz-
nálni azt, hogy csaknem 50 per-
cen át emberelőnyben futballoz-
tak. A végén még örülhettek is 
annak, hogy gólnélküli döntetlen 
született, mert az újvidékiek a haj-
rában kihagytak egy kiváló helyze-
tet. A Mladost szombaton 16 órá-
tól az ötödik fordulóban a futaki 
Sofeks ellen játszik Járekon.

Újvidéki liga

TSK–TITEL 7:0 (5:0)
Valóságos gólzáport hozott 

a temeriniek idei harmadik baj-
noki találkozója. Az első talála-
tot Varga szerezte, de még a szü-
net előtt Višekruna kétszer, Rosić 
és Karać pedig egy-egy alkalom-
mal betalált a hálóba. A térfélcse-
re után Perendić volt eredményes, 
majd Rosić a második góljával be-
állította a nem mindennapi vég-
eredményt. A TSK két mérkőzést 
játszik a héten. Tegnap, a hét-
közi fordulóban a Bačka vendé-
ge volt Đurđevón, szombaton pe-
dig a mošorini Miletićet fogadja, 
amely mind a három eddigi mecs-
csén kikapott. A temerini mérkő-
zés 16 órakor kezdődik.

TSK: Petković, Varga (U. 
Kozomora), Jelić, N. Stojanović, 
Pilić, Višekruna, D. Kozomora 

(Zečević), Perendić, Rosić, 
Pupovac (Marković), Karać.
SIRIG–VINOGRADAR (Ledinci) 

1:2
A szőregiek a harmadik fordu-

lóban a második vereségüket jegyez-
ték. Tegnap a hétközi mérkőzésen a 
gospođincai Jedinstvót látták vendé-
gül, szombaton pedig a Mladost el-
len játszanak Újvidéken.

ASZTALITENISZ
A hétvégén megkezdődött az 

asztalitenisz idény a fiatalok ré-
szére. Az ifjúsági korosztály Újvi-
déken, a serdülők pedig Zentán 
harcoltak az országos ranglista 
pontokért. A temerini fiatalok kö-
zül az újvidéki tornán Pero Tepić 
a harmadik lett, Benkő Ákos a 
legjobb 16, Bálind Valentin és 
Stefan Lazić a legjobb 32, Jovan 
Vranešević és Mladen Puhača pe-
dig a legjobb 64 között esett ki. 
A lányoknál Orosz Nikolett a leg-
jobb 8, Vegyelek Dóra pedig a leg-
jobb 16 között búcsúzott. A ser-
dülők versenyében Benkő Ákos 
és Stefan Lazić az elődöntőben 
esett ki, így a 3. helyet osztot-
ták. Mladen Puhača a legjobb 32 
közé jutott be. A fiatalabb serdü-
lők mezőnyében sikerült legkevés-
bé a verseny, mivel három játéko-
sunk, Varga Dániel, Csorba Gergő 
és Erős Oszkár sem jutott tovább a 
selejtezőből, egyedül Orosz And-
rás került a főtáblára, de ő is az 
első fordulóban kiesett.

t. n. t.

kezdődhet a következő idény
Szombaton az első férfi csapat számára megkezdődik az új asz-

talitenisz idény az első ligában, amelyben a temeriniek újoncok lesz-
nek, mivel tavaly megnyerték a második liga északi csoportját. Némi 
változások is történtek, amiről Pető zoltán, a klub játékosa és edzője 
számolt be.

– Annyi változás történt az első csapatban, hogy hozzánk igazolt 
a bácsföldvári Benkő ákos, aki válogatott serdülő játékos. Még egy 
erősítésünk van a csókai Stefan lazić személyében, ő azonban még 
fiatal, és majd a korosztályos tornákon erősíti a klub színeit. Az első 
csapatnak a kapitánya továbbra is Nagyidai zoltán lesz, rajta kívül pedig 
még Benkő ákos, Pero Tepić és jómagam szerepelünk a bajnoki mecs-
cseken. Ami a terveket illeti, a cél az, hogy feljussunk a legmagasabb 
rangfokozatba, a Szuperligába, de nem lesz könnyű, mert 5-6 csapat 
nagyjából hasonló esélyekkel pályázik a bajnoki címre. A debelyacsaiak, 
a nišiek, a szabadkaiak, az uzdiniek, a nagykikindaiak és a prokupljeiek 
is esélyesek. A feljutást az első kettő harcolja ki az idény végén. A hazai 
találkozókat továbbra is a sportcsarnok nagytermében rendezzük, azzal, 
hogy változtattunk az időponton. Nem 20, hanem 18 órakor kezdőd-
nek a meccsek. Az első mérkőzés ezen a szombaton lesz a prokupljei 
csapat ellen, utána pedig a többi találkozót mindig vasárnap játsszuk 
18 órai kezdettel. Egyébként a fiatalabb csapatok közé tartozunk az 
első ligában, majd meglátjuk, hogy mire leszünk képesek. A bajnok-
ságra már javában készülünk. Júliusban az egyesület néhány tagjával 
a tengeren voltunk, ez az időszak szórakozással összekötött erőnléti 
felkészülés volt. Augusztus eleje óta napi két alkalommal, délelőtt és 
az esti órákban is edzünk a sportcsarnokban. A gyerekek a tudásuk 
szerint lebontva két csoportban tréningeznek. Még elmondanán, hogy 
új tagokat toborzunk. hétfőn, szerdán és pénteken 18 órától jelentkez-
hetnek a sportcsarnokban azok, akik meg szeretnének tanulni asztali-
teniszezni – nyilatkozta Pető zoltán.

A temerini klub új tagja a bácsföldvári Benkő ákos, aki a hazai és a 
nemzetközi szinten is kiváló eredményeket ért el az elmúlt években. 

– Öt éves voltam, amikor először elvittek a bácsföldvári asztalitenisz 
klubba. Előtte apukám és testvérem, Edina is játszott. Büszke vagyok 
arra, hogy két éve, amikor a hatodik osztályba jártam, az összes ver-
senyt megnyertem a korosztályomban, az egész idény során egyetlen 

mérkőzést sem veszítettem el. két 
egyéni országos bajnoki címem van, 
valamint bronzérmet szereztem pá-
rosban és csapatban a Balkán-baj-
nokságon. Sok külföldi versenyen 
is jártam, nemrégiben például részt 
vettem zágrábban a korosztályos 
Európa-bajnokságon, ahol csapat-
ban a 23. helyen végeztünk. Augusz-
tus óta edzek Temerinben. Szeretek 
itt, főleg azért, mert jó edzőpartne-
rek vannak, ami nagyon fontos eb-
ben a sportban. A nyári szünetben 
a temerini nagymamámnál laktam, 
szeptembertől pedig Bácsföldvárról 
utazok az edzésekre – mondta 
Benkő ákos. T. N. T.

Az asztalitenisz csapat, balról jobbra: Nagyidai zoltán, Benkő 
ákos, Bálind Valentin, Pető zoltán, Jovan Vranešević, Pero Tepić


