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A vártnál többen pályáztak

Ára 50 dinár

A képviselőtestület XIII. ülése
Kedden, február 7-én tartotta sorban XIII. ülését a
községi képviselő-testület. Pásztor Róbert, a testület
elnöke tizenkilenc pontból álló napirend megvitatását
javasolta. Többek között a községre vonatkozó 2017.
évi telekhasználati program meghozatalát, Temerin
szűkebb központi részének részletes szabályozási terve tartalmi kidolgozására vonatkozó korábbi határozat
módosítását és kiegészítését, a kommunális közvállalat
szolgáltatásai igénybevevőiknek felkínált kedvezmény
engedélyezését, továbbá a községi közigazgatási hivatal, az intézmények és közvállalatok munkáját érintő
határozatok és jóváhagyások jóváhagyását.

A telepi templom búcsúja
Pályázati dokumentumok átadása a Prosperitati Alapítvány temerini irodájában

Január utolsó napján zárult a
Prosperitati Alapítvány idei első pályázati kiírása pályaműveinek átadási határideje. Az első jelzések szerint a vajdasági magyarok körében
nem lankadt a pályázási kedv, hiszen
mind az öt kiírás nagy érdeklődést
váltott ki, és bátran kijelenthető, túlszárnyalta a várakozásokat.
Afelől, hogy milyen visszhangot váltott ki az idei első kiírás, és hogy hányan adták át a pályázati dokumentációt Temerinből és a temerini irodához
tartozó községekből, Juhász Bálinttól,
a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjétől érdeklődtünk. Megtudtuk, hogy
Temerinből mintegy 140-en, az irodához tartozó környező községekből pedig csaknem kétszázan pályáztak. Hogy
sokan pályáztak, azt az irodában magunk is megtapasztalhattunk. Az utolsó
nap egymás kezébe adták a kilincset a
pályázók.
A mostani kiírás sikeresebbnek bizonyult a tavalyiaknál, mert a Vajdaság területéről a szabadkai központba mintegy
négyezer pályamű érkezett be öt pályázati kiírás vonatkozásában. Ebből három
kisösszegű támogatási forma eszközbeszerzésre, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlására, valamint

többéves ültetvények telepítésére vonatkozott, kettő pedig nagy léptékű gazdasági
és mezőgazdaság-fejlesztési hitelkonstrukciós pályázatokra.
A legtöbb pályázati beadvány mezőgazdasági gépek vásárlására érkezett,
számuk meghaladja a 3200-at. A többire
is szép számban pályáztak, eszközbeszerzésre csaknem 700-an, többéves ültetvények telepítésére pedig több mint 60-an.
A hitelkonstrukciós pályázatokra, vagyis
a Kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztésre és a Kiemelt jelentőségű, nagy
léptékű gazdasági fejlesztésre kiírt pályázatra viszont megközelítőleg 40 pályamű
érkezett be.
A három kis ös�szegű pályázat vonatkozásában 280 millió
dinár, mezőgazdasági
és gazdasági fejlesztésekre megközelítőleg 1,8 milliárd dinár
áll rendelkezésre. A
pályázatok elbírálása
már megkezdődött.
Szeretnék, ha február végén, március
elején már lennének
eredmények.
G. B.

Szombaton a Lourdes-i Szűz Mária emléknapján,
a telepi millenniumi emléktemplom búcsúnapján van
a betegek világnapja. A betegek és a gyengélkedő
idősek a szentkenet szentségében részesülhetnek a
szentmisék keretén belül. A búcsúi körmenetre hozzunk magunkkal gyertyákat. A vidéki zarándokok megvendégelésére szánt süteményeket a búcsú napján 14
órától átadhatják a telepi közösségi házban.

Fenyőfák
Néhány évtizeddel ezelőtt Temerin legszebb utcáinak egyike volt a fenyőfasorral beültetett Május 1-je
utca. Évek során a fenyők megnőttek, elérték a villanyvezetékek magasságát, amiért a villanygazdaság munkásai többször is csúfosan megcsonkították a növényeket. Bár a fenyő rendkívül sokáig is elélhet, úgy tűnik,
hogy a csonkítások és más károsító körülmények miatt
az utca fái kiszáradásnak indultak. Többen kivágnák
őket, ehhez azonban jóváhagyás szükséges. G. B.

Hárompárti egyeztetés
A VMSZ, a VMDP és az MEP delegációjának
megbeszélése

A VMSZ elnökének kezdeményezésére Újvidéken találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar
Egység Párt küldöttsége, és megvitatta az időszerű politikai kérdéseket,
beleértve a soron következő köztársasági elnökválasztást is, olvasható a
VMSZ minapi közleményében.
A három vajdasági magyar párt megállapodott abban, hogy a közösség érdekeit szem előtt tartva, egységes álláspontot fog kialakítani a
köztársasági elnökválasztással kapcsolatban, közölte a Vajdasági Magyar
Szövetség sajtószolgálata.

Óriási érdeklődés

a nyugtás nyereményjáték iránt
A Vedd el a nyugtát, és nyerj! elnevezésű nyereményjáték első
napján 31 900, nyugtákkal teli borítékot küldtek el a megadott címre a
polgárok. A Szerbiai Posta Közvállalat arra kéri a polgárokat, hogy ne
vegyenek el több borítékot, mint amennyire szükségük van, ugyanis
az első nap 395 ezret kértek ki a postáról. Az eddig kinyomtatott 700
ezer boríték mellett folyamatban van további 500 ezer elosztása, így
mindenki, aki szeretné, beküldheti majd az összegyűjtött nyugtákat
– mondták el a szerbiai postánál. A szervezők elégedettek a nyereményjáték visszhangjával, s remélik, hogy a polgároknak van elegendő
számlájuk az összes borítékhoz, amit február 1-jén elvettek.
A borítékból készült elegendő, mindenkinek jutni fog. A polgárok
reakciója viszont felülmúlta a várakozásokat – hangzott el.
A szerb kormány és a NALED (a szürkegazdaság elleni szakbizottság) által szervezett nyereményjáték március 31-ig tart, s a résztvevők között értékes nyereményeket sorsolnak ki négy alkalommal.
A fődíj egy belgrádi lakás.

Különböző rendezvényekre bérelhető a felújított, patinás

Gulyáscsárda

Konyhájában kedvére süthet,
főzhet saját szervezésében.
Mérsékelt árak, keresztelő,
eljegyzés külön engedménnyel.
Cím: Gulyáscsárda, Majoros Pál, Temerin,
Petőfi Sándor u. 71. Tel.: 842-329, mob: 062/464-770

Szülőföldön magyarul
Pályázati felhívás
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és tanszer,
továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatás igénylésére
a 2016/2017-es tanévre. A támogatás az óvodáskorú gyerekekre vonatkozik, akik magyar nyelvű csoportba járnak, valamint a magyarul
tanuló általános és középiskolás diákokra. A pályázathoz csatolni
kell az egyik szülő érvényes személyi igazolványának fénymásolatát,
a gyerek/gyerekek anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint
az iskolalátogatási igazolást. A támogatási igénylést Temerinben a
CMH irodában (Újvidéki utca 344. szám) lehet átadni hétfőn, kedden,
szerdán és csütörtökön 8–15 óráig és pénteken 8–13.30-ig. A támogatást a 2016/2017-es tanévre 2017. január 31-től 2017. március 17-ig
lehet igényelni. Az érdeklődők bővebb információt a 021/842-373-as
telefonszámon kaphatnak.
A Kertbarátkör hírei

Folytatódnak a szakelőadások
Hétről-hétre egyre látogatottabbak a szakelőadások, melyeket a
Kertbarátkör szervez mezőgazdasági termelők és kertészkedők részére.
Ma este a KWS növénynemesítő cég szakemberei az új hibridek tulajdonságait ismertetik, majd a Bayer vegyipari cég munkatársai az időszerű
növényvédelemről tartanak előadást.
Az előadások este 7 órakor kezdődnek. A szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak.
V. I.

Betonvas szerelőket,
kőműveseket, ácsokat,
villanyszerelőket, lakatosokat
és segédmunkásokat keresünk
folyamatos, bejelentett
magyarországi munkára.
További tájékoztatás
a 061/610-9557 telefonon.

Jó hangulatú iparosbál

A jó hangulatban eltelt iparosbál főnyereményét, a 82 cm átmérőjű LED-tévét Varga Somogyi Ottó és felesége nyerte meg
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A külhoni magyar
családi vállalkozások éve
A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2012
óta hirdet tematikus éveket. A magyarság megtartása és versenyképességének növelése érdekében az államtitkárság évente kiemel egy célcsoportot, amelynek szakmai és anyagi támogatást nyújt. 2012 és 2014
között az oktatásfejlesztés állt a középpontban, 2015-től a programok
a gazdaságfejlesztés területén a szakképzésre és a külhoni magyar fiatal
vállalkozókra fókuszáltak.
A 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében
több mint 2000 fiatal külhoni magyar vállalkozót és vállalkozni vágyó
fiatalt sikerült megszólítani a Kárpát-medence országaiban. A rendezvények és pályázatok népszerűsége is azt mutatja, hogy egy eddig teljesítetlen igényre válaszoltak – áll egyebek között a magyarországi intézmény
közlésében, amely így folytatódik:
Tavaly, a program megvalósítására 750 millió forint állt rendelkezésre.
A Vajdaságból 154 pályázat érkezett be, a nyertes pályázatok száma 15
volt, a megítélt támogatások összértéke 74 millió forintra rúgott.
Az év során olyan külhoni magyar fiatalokkal foglalkoztak, akik majd
a külhonban a magyar nemzet jövőjének meghatározói lehetnek, akik
nyitott szemmel és szakértelemmel használják a szülőföldjük, a lakóhelyük erőforrásait, ötleteikkel azon dolgoznak, hogy azokat megőrizzék és gyarapítsák.
Az idén a külhoni magyar családi vállalkozások évét hirdeti meg az
államtitkárság. A tematikus év nyitórendezvényére e hó 23-tól 25-ig kerül sor Balatonalmádiban. A tematikus év keretén belül az államtitkárság szervezésében szakmai tanácsadásra, több workshopra és képzésre
kerül majd sor Magyarországon és helyben is. Bővebb információkat
és a nyitórendezvény jelentkezési űrlapját a www.vallalkozokeve.hu
webcímen lehet találni.

Brüsszeli gyakornoki beszámoló (2.)
Fénylő kékség. Végtelen folyosók. Kibogozhatatlannak tűnő
üveglabirintus. Lobogók. Tudás – hatalom. Brüsszel…
Itt lebeg előttem a szegedi recsegő-ropogó katedra, rajta Schiffner
Imola tanárnővel, ahogy mosolyogva, de határozottan diktál, mi meg
bosszúsan, de iparkodva karcoljuk az akkor még oly semmitmondó
szavakat. Szinte látom a jegyzetem. Európai Parlament. Aláhúz, új
sor. Az Elnök. Két és fél évre választják a Parlament tagjai maguk
közül. Új sor: feladatai…
És most, három évvel később, itt, az időjárását tekintve követhetetlenül szeszélyes, ugyanakkor behatárolhatatlanul sokszínű és a
maga módján mégis hívogatóan nyüzsgő Brüsszelben csücsülünk
mi is, mikor az új elnökről szavaznak. Hihetetlen, nem igaz?!

Hornyik Anna, Majoros Brigitta és Deli Andor

Az idén február 28-án, kedden 18 órai
kezdettel kerül megrendezésre
a fergeteges hangulatú túlabarai

Hurkabál

Menü: vendégváró aperitif és tepertőspogácsa, bőséges hurkatál
(hurka, kolbász, krumpli pékné módra és savanyú káposzta),
vacsora után hagyományos hájas kifli,
és mindezt megkoronázzuk egy-egy szelet dobostortával.
Az italról mindenki maga gondoskodik!
A talpalávalót a péterrévei Karaván együttes szolgáltatja.

Helyszín: a vadászegyesület terme.

Belépőjegy: 1000 din/fő, jegyek elővételben:

063/499-590, 021/3-842-290
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Savanović

A

kertészet
színes, virágos Valentin-napot kíván!
Lepje meg kedvesét a szerelmesek napján
színpompás virággal – ciklámennel, korallvirággal,
(Kalanchoe), primulával – vagy válasszon a szokásos
kínálatból Schefflerát, Filodendront, kaktuszt,
Benjámin fikuszt stb.

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Megrendelésre kerttervezés, tervrajzkészítés, kertbeültetés
és -rendezés, gyepöntözőrendszer kiépítése: 063/19-16-169
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Lobogók, tudás, hatalom

És mi történik a következő héten? Hétfő reggel mit sem sejtve a
néppárt politikai közgyűlésre igyekszünk, ahol az utolsó sorokban
tanyázó, buzgón jegyzetelő gyakornokok között helyet keresünk
mi is. A fülhallgatókat igazítva a még ropogós napirendet böngés�szük, mikor egyik pillanatban hatalmas tapsvihar kerekedik. Mire
az aznapra megvitatásra kitűzött témák szakszavainak áradatából
feleszmélünk, a frissen megválasztott Tajani elnök már ott integet
üdvözlően az ülésterem közepén.
Lendületes, határozott, vidám olaszságára nem lehet nem odafigyelni. Bele is telik még néhány percbe, mire feleszmélek, hogy
annyi év EU-s tantárgy és vizsga után végül tényleg itt vagyok, és
tapasztalom, a bőrömön érzem Európa „illatát”. Hallom és végre át is
látom azt a folyamatot, ahogyan a tárgyalások pörögnek, a felszólalások elhangoznak, a szavazások folynak, a jelentések bemutatásra
kerülnek, az eredmények megszületnek.
Olyan témakörök rejtett jogi bugyraiba kaptunk betekintést az
elmúlt négy hétben, melyekre a hétköznapokban nem is gondolunk,
mégis szerves részét képezik az európai polgárok életének. Szó
esett a külföldi örökbefogadás jogi hátterének hiányosságairól, az
új amerikai adminisztráció váratlan döntései okozta kihívásokról, a
hirtelen kirobbant romániai igazságügyi visszaélés megoldásának
lehetőségeiről, a szerb-koszovói vita rendezéséről, örökbefogadási kérdésekről, a tengeri közlekedés rejtelmeiről, repülési csomag
elfogadásáról, az utasok védelméről.
Köszönhetek ennek az egy hónapnak még váratlan barátságokat,
vidám utazást, francia és belga kalandot, forró waffle-illatot, nyálkás
esőt, havat, új ízeket, tavaszi fényeket.
Köszönöm a lehetőséget!
Hornyik Anna
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Valentin-napi est
borkóstolóval

Ünnepélyes keresztelés

Február 17-én 20 órai kezdettel
a Rubin teremben legyen részese egy
romantikus, zenés estnek, ahol a jó hangulatról
Toll Gyula, az Újvidéki RTV prímása
és Mészáros Kelemen Kemi gondoskodik.

A finom vacsorát
a Vindulo borház nedűivel kísérjük.
Jegyek 800 dináros áron megvásárolhatók
a Stari Rubin étteremben, Nikola Pašić u. 75.

Érdeklődni a 069/1970-221-es telefonon.

A járeki ortodox
templom
Szűz Mária bevezetése a templomba ünnepén felszentelték a
járeki ortodox templomot. A szentelés a Julián naptár szerint tavaly
november 21-én, azaz december 4-én a szokásos módon, kimondottan
egyházi körben zajlott, így nem kapott nagy teret a világi sajtóban.
A Bácskai ortodox püspökség közlése szerint az egyházi méltóságok fogadását követően kezdődött a szentelés, minek során körmenetben bevitték az ereklyéket a templomba. A szerb pravoszláv
szentek ereklyéit az oltárasztalban kialakított helyen helyezték el.
A templomszentelési szertartás keretében hálát adva Istennek, és
a Boldogságos Szűz Máriának Őfőméltósága Porfirije, Zágráb és
Ljubljana ortodox metropolitája, Őméltósága Irinej bácskai ortodox
püspök közreműködésével, több pap és számos hívő jelenlétében,
előírásosan megszentelte a Szent Szűz Mennybemenetének tiszteletére épített templomot.
A szentelést követően szent liturgiát mutattak be. Az evangéliumi
részletek olvasását követően Porfirije metropolita szentbeszédet intézett az összesereglett hívőkhöz, amelyben kihangsúlyozta az ünnep
jelentőségét és az Isten házában való gyülekezés fontosságát. Beszéde végén köszönetet mondott a templom építése támogatóinak, legfőképpen Tomislav Đorđevićnak, Živojin Janićnak és Rade Dikićnek,
akiket a Másodfokú Szent Száva Érdemrenddel tűntetett ki. Elismerésben részesítették mindazokat is, akik önfeláldozóan részt vállaltak
a templom felépítésében. A szentelési szertartással tulajdonképen
befejeződött a járeki ortodox templom építése.

A járeki templom freskói és ikonfala
4

Vasárnap ünnepélyes keretek között a keresztség szentségében részesült: Dániel (Kormos Antal és Varga Natália fia) és
Albert (Stajer Attila és Gál Angéla fia).

Az ereklyék behelyezése az oltárasztalba

Járekon a múlt század kilencvenes éveiig nem volt ortodox templom. A nyolcvanas évek végén bekövetkezett szemléletváltást követően a helyi vezetés és az ideológiailag más beállítottságú polgárok
még nem igényelték a templomépítést. A vallásos érzületűek a környék templomaiba, Čenejre, Staro Đurđevóra vagy Gospođincire
jártak liturgiára. Csak 1995-ben alakult meg az első önálló parókia
(plébánia), az első lelkésze (protopresbiter) pedig Ilija Prole atya volt.
Kezdetben a járeki temető kápolnájában tartotta a liturgiákat, amelyeket a megboldogult Tomislav Đorđević építetett. Miután a faluban
egyre nagyobb igény mutatkozott a vallási élet iránt, Ilija atya maga
köré gyűjtötte a vallásos érzületű embereket, és Rade Dikićtyel, az
egyházi tanács elnökével az élen hozzálátott az új templom felépítésének előkészítéséhez. Nagy gondot a templom telkének biztosítása
jelentette a falu központjában. Miután ez is megtörtént, 1998 végén
Irinej bácskai püspök jóváhagyásával és áldásával megkezdődhetett
az építkezés. Az építkezés terhét a már említett és kitűntetett személyek viselték, de támogatták a helyi hívek is. Az építkezést 2008-ban
fejezték be. Lelkésznek a püspök Dojčin Stojanovićet nevezte ki, aki
2014-ig állta parókia élén. Jelenleg Dragan Petrović preszbiter látja
el a papi feladatokat.
A templom ikonfala (amely elválasztja az oltárrészt a templombelsőtől) a dvori szerzetesnővérek támogatásával készült. A fametszetek
a titeli Simo Budiša keze munkáját dicsérik. A freskók mintegy 1600
négyzetméteres felületet foglalnak el, öt évig készültek, és belgrádi,
újvidéki, nagybecskereki mesterek munkái.
G. B.
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Aranykakas kiskocsma
A Temerini Újság múlt csütörtöki szá- ma is ismerik. A Pethőknek is volt ragadványmában már igyekeztem bemutatni az egy- neve: Dolfi, Kertész a Túlabarán, a Bratya meg a
kori Bratstvo vendéglátóipari vállalat Vasúti Szaszko Pethők. Béla bácsi ereiben Majoros vér
vendéglő cégért viselő gasztró egységét. Ez is csörgedezett, mert ha köztünk szóba került a
alkalommal és a közeljövőben szeretnék emléket állítani néhány
további temerini kiskocsmának.
Alább az Aranykakas
kisvendéglőt próbálom
körvonalazni, mely a
Cilcer-köz (J. J. Zmaj utca)
napos oldala közepe táján
üzemelt. Tulajdonosa Pethő
Béla bácsi volt, aki zenész
dinasztiából származott,
mert édesapját, Jánost,
aki „szintén zenész” volt,
neves tamburaprímásként
tartották számon. Mellesleg
jegyzem meg, hogy tudo- 1959: Mate Domjanović és Mirko Mlinarević biliárdozik
másom szerint létezett még egy Pethő János is, boksz, büszkélkedett azzal, hogy ő is a Csontos
a boltos, aki Kiszomborban lakott.
Majorosok származéka anyai ágon. Megemlítem,
Az előbbi magas fokon művelte a tambu- hogy voltak Csontos, Csingér, Kumi és Káromrazenét, olyannyira, hogy alkotásait talán még kodós Majorosok is. Hozzáértők szerint – tegyem még hozzá – mi,
Majorosok a Vargákkal, a Kurcinákokkal,
a Ferenciekkel és a
Hugyikokkal a felvidéki Nógrád megye Szanda
falujából származunk.
Az Aranykakas igazi
kiskocsma volt, benne
sankpulttal, négy asztallal és középen biliárdasztallal. Akkortájt az
efféle vendéglőkben a
tulajdonos volt a kiszolgáló, amiként Béla bácsi
Pethő Béla bácsi kocsmáros, Petrik Antal, Varga László és esetében is. Ha netán a
tulaj rövid déli pihenőt
Lukács János – Lulu nagybőgős

Az olvasó írja

Üdvözlöm a szerkesztőséget!
Mint sokan mások, én is olvasója vagyok a Temerini Újságnak, minden csütörtökön megvásárolom a benne levő tartalmas olvasnivalóért. Legutóbb a 4. oldalon megakadt a szemem
a Caritasban jártunk c. cikken. Nagyon megörültem neki, hogy mégis vanak Temerinben jó
és segítőkész emberek, akik gondolnak a szegényebbekre, és fáradságot nem ismerve segítenek, adományokat gyűjtenek a rászorulóknak. Mészáros Teréziának és munkatársainak
tisztelet és becsület a segítségért, jószívű munkájukért. Tudják, kin kell segíteni. Munkájukat
tisztelni és becsülni kell, Isten áldja meg őket érte!
Másik téma, amihez hozzá szeretnék szólni, az a nyugdíjasok sorsa. Mindenki tudja és
érzi, mily nehéz a nyugdíjas élet, és sokan alig tudják beosztani azt a keveset. Ha bevásárolni
megy az ember, az önkiszolgálóban az áruk alatt ki van írva az ár, de az árukon nincs rajta,
mennyibe kerülnek. Kérem egy kicsit vegyék figyelembe, hogy ez így nem jól van.
Elnézésüket kérem, és tisztelet a szerkesztőségnek szorgalmas munkájukért!
Hű olvasójuk, Sági Erzsébet
2017. február 9.
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Jól megrugdostam –
a lovát

Az Aranykakasban hallottam az alábbi történetet: Ott sankolt egy mindennapi
vendég az Aranykakasban kerítésszaggatót szopogatva, amikor egyik szomszédja
lépett be az ivóba, mondván:
– Te itt zabász, a szódás kocsija-lova
meg ott áll a házad előtt!
A megszólított fölhajtotta a targyit és
elrobogott. Mindenki tudta a faluban, hogy
a szódás az asszonykája körül legyeskedik.
Kisvártatva lihegve jött vissza az érintett.
– No, oszt, mire mentél? – kérdezte a
szomszéd.
– Mire? Kiengedtem az összes szódáját,
a lovát meg jó megrugdostam! – válaszolta
az érintett megnyugtatóan.

tartott, felesége, Mariska néni várta és szolgálta
ki a vendéget. Béla bácsi olykor leakasztotta a
fogason lógó tamburacsellóját, hogy kedvébe
járjon a kedves vendégnek.
Az ötvenes évek eleje táján Béla bácsi kocsmája társaságunk kedvenc találkozóhelye volt.
A díszes társaság a következő színes egyéniségekből tevődött össze: Sára testvérek, a Gruci
meg a Haspusz, Milinszki Imre - Miló, a Szőllősi
fivérek, Sándor és Gáspár, Cvager és Dzsingisz,
Gero Sándor - Trufman, Varga László - Pipa,
Bohócki András - Getyes és így tovább.
A kiskocsma kimagasló egyénisége Dohányos Varga Károly fuvolás volt, akire valahányan
csak fölnézni tudtunk, ugyanis a biliárdozásban
nem volt párja a környéken. Egy fröccs ellenében mindenkivel megosztotta ebbéli tudományát,
a „karambol” játék minden csínját-bínját.
Régen volt, talán igaz se volt.
MAJOROS Pál

TSK bál

a Fox teremben
február 25-én, szombaton
A vendégeket
a Szimpla Trió zenekar
szórakoztatja.
Gazdag tombola!

Jegyek, amelyek a vacsorát
és az italfogyasztást is
tartalmazzák, mindössze
1000 dináros áron kaphatók

Nagy Imrénél
(063/581-963),
Ádám Ferencnél
(062/805-44-92)
és Varga Tamásnál
(062/799-011)
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Újra Dél-Amerikában
Beszélgetés Zakinszky Márkkal, aki harmadszor tudósított
a Dakar-raliról
Január első felében tartották meg
Dél-Amerikában a hagyományos Dakarralit, amelynek házigazdája sokáig Afrika volt, 2008-ban viszont a szervezők új
helyszínt választottak, mert a versenyzőket terrorveszély fenyegette Afrikában.
Zakinszky Márk harmadszor tudósíthatott Dél-Amerikából, erről kérdeztük az
RTV sportújságíróját.
– Odafelé 37, visszafelé pedig 17 órát utaztunk. Belgrádból indultunk, majd London,
Buenos Aires, Asunción
útvonalon haladtunk. A
brit és az argentin fővárosban is volt 7-8 óra
pihenőnk a két járat között, ezért elég hosszúra
sikerült az utunk odafelé. Paraguay fővárosában,
Asunciónban az várt bennünket, amire számítottam is, nagy páratartalom
és hőség, noha december
31-én az esti órákban értünk oda. Mi persze hos�szú nadrágban és felsőben utaztunk, így még
nehezebb volt a meleget
elviselni, amikor kijöttünk a repülőtérről. Az új Zakinszky Márk
évet egy hotelben vártunk be, emlékszem rá,
hogy még az éjjeli órákban is 25-30 fok volt.
Ezúttal nem töltöttünk annyi időt az autóban,
mint két éve, de így is rengeteget utaztunk.
Két terepjáróval kísértük a versenyzőket, és
valamennyivel több mint két hetet töltöttünk
Dél-Amerikában.
• Először jártál Paraguayban és Bolíviában. Milyen ez a két ország?
– Paraguayból igazából nem láttunk sokat, mivel csak két napot töltöttünk ott. De
ennyi idő alatt is sikerült leégnem, délelőtt 10
és 12 óra között sétáltunk egyet a városban,
de nem gondoltunk arra, hogy annyira erős
lesz a nap. Szerencsére a szállodánk tetején
volt egy medence, így lehűthettük magunkat.
A résztvevők már a Dakar első versenynapján
átmentek Bolíviába, ebbe a nagyon szegény országba. Sokan panaszkodnak arra, hogy milyen
az élet nálunk Szerbiában, de ha látnák, hogyan élnek az emberek Bolíviában, akkor azt
hiszem, hogy jobban megbecsülnék az itteni
körülményeket. Amint átmentünk a határon,
észre lehetett venni, hogy mennyire szegények
ott a lakosok. Mi öt napot töltöttünk ebben az
országban. Gyakran 3000 méteres tengerszint
feletti magasságban voltunk, de 4000 méter
felett is jártunk. Kell egy kis idő, mire meg6

szokja az ember, mivel kevés az oxigén a levegőben. Ott már jóval hűvösebb idő fogadott
bennünket, 10-15 fok volt a hőmérséklet, pedig Bolíviában ilyenkor nyár van. A legnagyobb
gondunk az volt, hogy rengeteget esett az eső,
ami miatt a szervezők töröltek néhány szakaszt,
egyszerűen nem lehetett versenyezni.
• Megjártátok a bolíviai fővárost, La
Pazt is.
– La Paz 3800 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A város egy völgyben

található, körülötte hegyek vannak. A lakosok
sífelvonókkal közlekednek a város egyik részéből a másikba, mert úgy sokkal gyorsabb,
mint az utakon. A belgrádi újságíró kolléga
és én a munka miatt nem tudtunk kimenni a
városba, a többiek viszont kipróbálták ezeket a sífelvonókat. Történt ott egy kellemetlen
eset is, ugyanis sofőrünknek kimetszették az
oldalsó zsebét és ellopták a pénzét. La Pazt

nevezhetném az ellentétek városának, hiszen
a központban gyönyörű szálloda is található,
de például száz méterre tőle szemétrakások
vannak az utcákon, úgy kell őket kikerülni.
• Ez után gondolom némi megkön�nyebbülést hozott Argentína...
– Argentína északi része még elég hegyes,
de ahogy haladtunk dél felé, egyre melegebbé
vált az idő. Nem csoda, hiszen ott most is nyár
van. A dél-amerikai országok közül nekem
Argentína a legszebb. A cél Buenos Airesben
volt, ami egy gyönyörű város.
• A versenyzők hogyan viselték a
szélsőséges időjárási körülményeket?
– Sokat panaszkodtak, főleg a motorosok,
akiknek nehezebb dolguk van, mint az autósoknak és a kamionosoknak. Nem egy alkalommal 40-50 fokban versenyeztek a sivatagban, de előfordult, hogy hóban és jégesőben
haladtak a magas hegyekben. Gyenes Emánuel,
az erdélyi motoros mesélte, hogy már azon
gondolkozott, hogy feladja a küzdelmet, mert
nagy fájdalmai voltak, annyira verte a jég.
• Miből állt pontosan a munkátok,
és szórakozásra jutott-e idő?
– A munka a versenyzők kövétését jelentette. Elsősorban a szabadkai Saghmeister Gábort
kísértük, aki végül a 73. helyen végzett a 96
célba érkező motorversenyző közül. Rajta kívül
még hárman szerepeltek ebben a csapatban,
a 17. helyen végző erdélyi Gyenes Emánuel,
valamint a magyarországi Dési János, aki az
56. lett és Horváth Lajos, aki feladásra kényszerült. A szakaszok végénél bevártuk őket,
nyilatkozatot kértünk, majd küldtük haza a
jelentéseket. Az újságíróknak szórakozásra
nem jutott sok idejük. Salta városában szerettük volna megnézni az éjszakai életet, de
aznap kőomlás történt útközben, ami miatt
sok időt veszítettünk, és csak későn értünk a
városba. Érdekesség, hogy Argentínában későn
kezdődik az éjszakai élet, a szórakozóhelyek
éjjel két óra körül nyitnak ki – mesélt élményeiről Zakinszky Márk.
TÖRŐCSIK NAGY Tamás

Régi
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Az én történetem Illés Sándorral
Illés Sándor Temerin, 1914. február
12. – 2009. július 8., újságíró, költő, író,
műfordító.
Az én történetem Illés Sándorral és
Temerinnel olyan, akár egy mese, amelyik
így is kezdődhetne: „Volt egyszer egy fiatalas�szony, akit valamiféle láthatatlan és elszakíthatatlan kötelék fűzött most már kicsit távolabb
lévő szülőföldjéhez. Aztán egyszer csak a kezébe került egy könyv. Újvidéki kaland volt a
címe és Illés Sándornak hívták az íróját. Ebből
az íróból is szüntelenül a szülőföldön maradt
emlékek törtek fel...” Így kezdődött, s az erdélyi, s a délvidéki szív, amelybe belesűrűsödött
mindaz a sok öröm, boldogság, keserűség és
fájdalom, ami egy felnövekvő gyermeket és
aztán egy szülőföldjétől elszakadt fiatalt elkísérhet, e könyv lapjain keresztül valamiképpen összetalálkozott, egymásra talált… Ez a
rokonérzelműség íratta meg velem 1997-ben
azt a levelet Sanyi bácsinak, amelyből aztán
megismerkedés, kivételes barátság és sok közös munka is fakadt – amiért örökké hálás
leszek a Jóistennek.
A Sándor bácsi írásaiban vissza-visszatérő
Temerin egy idő után számomra nem csupán
egy település nevét jelentette, hanem egy álom
egykori valóságát, annak az áloménak a helyszí-

nét, amely Sándor bácsi lelki szemei elé olyan
sokszor visszatért, éjjel is, nappal is, s amelyet
magam is hovatovább egy semmi máshoz nem
hasonlítható csodaként értelmeztem. Minél többet olvastam Sándor bácsi Magyar Nemzetben
és másutt megjelent írásaiból, annál erősebben
jelentkezett bennem a vágy, hogy ennek a csodának egyszer magam is a közelébe kerüljek,
egészen a közelébe, olyannyira, hogy meg is
érinthessem, egy kicsikét megtapasztalhassam.
És akkor a mese újabb fordulatot hozott: „A
hűséges és rajongással teli olvasó, aki annyit
olvasott a temerini szülői házról, egyszer csak
ott állt szemtől szembe az oly sok szép emléket őrző falai, sokat látott ablakai előtt, szemtől
szemben azzal a kapuval, amely elé annyiszor
állt hétköznapi, kék, fakult ruhájában a Mama
és várt a fiára rendületlenül ötven esztendőn át.
Ott állt az olvasó szemtől szemben a ház vadszőlővel befuttatott lugasával, ahol Sándor bácsi mindig hallotta a baromfiudvar neszezését;
a szomszédban csikó nyerített, nagy szekerek
zörögtek. Még a felszálló port is érezte, csak be
kellett hunynia a szemét.”
Hiába is próbálkozom, leírhatatlan számomra Temerin s a
temeriniek megisme-

Nőnapi bál

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy
postai ügyintézésre van szüksége a városban, 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
Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Március 11-én az Ifjúsági Otthonban
19 órai kezdettel

Bőséges vacsora, hajnali terítés
Muzsikál a szenttamási Csillagfény együttes
Gazdag tombola
Jegyek 1300 dináros áron megvásárolhatók
a Zizi Papírkereskedésben vagy
a következő telefonszámokon:
062/270-127 és 069/569-4111
Szervező: Horváth Melinda
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résének élménye. Ezért is tértem vissza újra,
amikor tehettem, s ezért sem tudtam elszakadni Temerintől s a temeriniektől sohasem. Ezért
ajánlottam fel 2012 nyarán Temerinnek azt az
1997 óta válogatott és rendszerezett, hat iratrendezőnyi levéltári gyűjteményemet, amely Sándor
bácsi írói munkásságához kapcsolódó kéziratokat, újságcikkeket, lap- és folyóiratpéldányokat,
leveleket, beszédeket, meghívókat, feljegyzéseket és más dokumentumokat tartalmaz. S ezért
jártam ki két évvel ezelőtt a budapesti Kairosz
Kiadónál és két jelentős támogatónál, hogy Sándor bácsi Miképpen mi is megbocsátunk című
regényének készleten maradt ötszáz példánya
ajándékként Temerinbe kerüljön.
Temerin és Illés Sándor egy és elválaszthatatlan – ennek a szimbólumaként áll majd itt
az emlékszoba, s hirdeti minden ide betérőnek,
hogy ezt a nagy Írót és Embert a magyar irodalomnak és a világnak Temerin adta, és hogy
Temerin nevét olyan sokak szívébe ez a nagy
Író és Ember véste.
Varga Gabriella
Részlet az Illés Sándor-emlékszoba megnyitás alkalmára, 2014. október 25-ére küldött
üzenetből. Az író születésnapja alkalmából közlésre ajánlotta: -aJó-
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A főutca, előtérben dr. Fehér Mihály (1898–
1982) ügyvéd házával. Az első felvétel az
1960-as évek legelején, a második néhány
héttel ezelőtt készült. Az ügyvéd Temerin
ismert egyénisége volt, bölcs és széles
látókörű ember, aki rendkívül pozitív szerepet játszott a második világháború idején történt szőregi eseményekben. Idős
korában főként festészettel foglalkozott,
plain air stílusban, ami valójában a téma
helyszínen történő megörökítését jelenti.
A szülőfalu utcarészleteit ábrázoló alkotásai ma a Kókai iskola folyosóját ékesítik.
E sorok írója az 1980-as évek legelején
szívesen látott vendég volt Miska bácsi
műtermében. Ám ő a festészetről, amiről a vendég beszélgetni akart, mindig a
napi politikára terelte a szót így akarván
minél több friss információt megszerezni
az újvidéki napilap külpolitikai rovatának
munkatársától.
D
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Temeriniek az első
világháborúban (5.)
A háború során számos esetről tudunk, amikor is sebesülteket, foglyokat vagy civileket végeztek ki hidegvérrel mindkét oldalról katonák,
ezzel megszegve minden írott és íratlan szabályt.
Már rögtön a háború elején történtek hasonló
esetek. A következő történetből is erről kaphatunk képet.
Szkotovics Ferenc 1914 júliusában a ,,nagy
mozgósításkor” vonult be a magyar kir. 4. huszárezred 1. századának kötelékébe. Szeptember
elején került ki Szerémségbe ezredével. Ezekben
a napokban Obrež és Kupinovo közt elterülő erdőben állomásoztak a 4-es huszárok 1. százada
és a cs. kir. 52. gyalogezred katonái. A Šabac
felől előnyomuló szerb egységek ugyanakkor a
platičevói erdőben táboroztak, és innen támadták hátba az említett helyen táborozó magyar
egységeket. A gyalogosok az ingoványos területről el tudtak menekülni, viszont a huszároknak
csak egy járható menekülési útjuk volt, de ezt is
elzárta az ellenség. A kialakult rövid harc után
mintegy 88 fő került fogságba, köztük Szkotovics
Ferenc és rajta kívül még négy temerini. Három
katonának viszont sikerült megszöknie, a közeli
nádasban bújtak el. Innen látták, amint a szerbek
gödröket ásattak a foglyokkal, majd mind a 88
embert ezekbe lövöldözték bele.
A háború végén viszont már a Monarchia csapatain belül a nemzetiségek között is jelenősen
megnőtt az ellenségesség. A szláv nemzetiségű
katonák közül a csehek dezertáltak a legnagyobb
számban. Találunk olyan eseteket is, melynek
során magyar katonákat küldtek az első vonalakba, és a cseh tüzérek beléjük lőttek. A magyar
katonák viszont, mikor cseh egységekkel futottak
össze, eldobálták a fegyvereiket és kezeiket feltartották, ezzel bosszantva őket. Mindez már az
olasz fronton történt, ahol végül is 1918. október
24-én indult meg a végső támadás. A Monarchia

katonái minden nehézség ellenére is a túlerőt
négy napon keresztül visszatartották. Október 28án azonban az ellenség a front több részén is át- kézzelfogható bizonyítékaim arra, hogy mi lett
tört, ezért elrendelték az általános visszavonulást. a sorsuk, így őket nem soroltam a veszteség
Az Osztrák-Magyar Monarchia november 3-án közé. A temeriniekről létrehozott adattár nem
Padovában aláírta a fegyverszünetet. A katonák
nevezhető teljesnek, mivel mint az a fentiekből
szeme előtt e hír hallatán csupán egy cél lebegett:
is látható, több mint 300 fő hiányzik. A Magyar
minél előbb hazatérni. Az olasz frontról visszatérő
temeriniek először Innsbruckban szálltak vonat- Nemzeti Országos Levéltár viszont azon dolgozik,
ra, de a szállítás nagyon lassan zajlott, mivel tízez- hogy 2018-ra digitalizálja és elérhetővé tegye
rek várakoztak a vasútállomásokon. Salzburgba az összes Magyarország területéről besorozotérve az ottani állomáson viszont a magyar és cseh tak adatait, ezzel lehetőség nyílik pontosítani
nemzetiségűek között szópárbaj alakult ki, ami adattárunkat.
Halottak korosztály szerint:
végül tettlegességgé fajult. Hévízi Péter a háború
20 évig: 26 fő
alatt a 8-as huszárezredben szolgált. Ő is több
21-30 évig: 105 fő
társával együtt belekeveredett a tusába, ennek
31-40 évig: 59 fő
során egy cseh katona bajonettel hasbaszúrta.
41 év felett:17 fő
Azonnal kórházba szállították, de hamarosan
életkor megállapíthatatlan: 16 fő
belehalt sérülésébe. A többiek tovább robogtak
összesen: 223 fő
Csáktornya (ma Čakovec, Horvátország) felé, de
FÚRÓ Dénes
itt is megtámadták a vonatot. A lövöldözés során
Fuszkó János haslövést kapott. Füstös Ferenc és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi
még néhány temerini tartották benne az életet, Kara Történelmi Tanszékének hallgatója
(Vége)
majd Nagykanizsára érve leszállították a vonatról és az ottani kórházba vitték. Rövid idő után
Fuszkó is elhunyt a nagykanizsai kórházban.
Összefoglalásképpen jöjjön egy kis sta- február 18-án az Ifjúsági Otthonban
tisztika. Az első világégés során Temerinből
besorozottak száma
együttes, belépődíj 600 din.
1300 és 1400 fő között
mozgott. Ebből mintegy
Érdeklődni Oláh Lászlónál, tel.: 844-983
223 ember vesztette életét, valamint további 15
főről, akik szerb fogság- Ha hoztok, esztek, ha jöttök, lesztek!
ba kerültek, nincsenek

Batyubál
Muzsikál a The End

Szerb Köztársaság - Vajdaság AT, Temerini Közigazgatási Hivatal, Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, Szám:
501-1/2017-04, Temerin, 2017. I. 30.
ÉRTESÍTÉS
a meghozott végzésről, mely szerint Temerin község területén, a Temerini k.k.
11814/194-es parcelláján működtetett Temerini víztisztító berendezés - első
fázis 18000 ES elnevezésű projektum esetében nem szükséges a környezeti
hatástanulmány kidolgozása
A projektum beterjesztője, a temerini Temerin Község (21235 Temerin, Újvidéki u.
326.) kérelmezte a Temerini víztisztító berendezés - első fázis 18000 ES elnevezésű PROJEKTUM környezeti ártalma felmérésének szükségessége eldöntését
Temerin község területén a 19-es lakónegyedben levő építkezési övezetben, a
temerini kataszteri község 11814/194-es számú parcella lokációján.
A lebonyolított eljárást követően a Településrendezési, Lakás- és Közművesítésügyi és Környezetvédelmi Osztály 2017.I.26-án meghozta az 501-01/2017-04
számú végzését, mely alapján nincs szükség a kötnyezeti hatástanulmány kidolgozására. A kérelemhez mellékelt dokumentációba való betekintést, valamint a
Temerin község területén, a Temerini k.k. 11814/194-es parcelláján működtetett
Temerini víztisztító berendezés - első fázis 18000 ES elnevezésű projektum
megvitatását követően a fent említett szerv elvégezte a környezeti ártalom felmérésének első fázisát, majd megállapította, hogy a környezeti hatástanulmány
kidolgozása erre vonatkozóan nem szükséges.
A tárgyat képező végzést Temerini Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben
(Temerin, Újvidéki u. 326., 9. iroda) munkanapokon 8 -15 óráig, vagy Temerin Község www.temerin.rs honlapján a Környezetvédelem alcím alatt tekinthető meg.
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A kedves Olvasó a következő internetes linken érheti el adattárunkat, ahol az
első világháborúban részt vett temerini
magyarok eddig legteljesebb névsora található: https://goo.gl/ijAccl

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT,Településrendezési, Lakás- és Közművesítésügyi és Környezetvédelmi Osztály, Szám: 501-10/2017-04, Тemerin, 2017.II.03.
ÉRTESÍTÉS
AZ NS 06, NSU 06, NSO 06 ÓKÉRI (ZMAJEVÓI) MOBILTELEFON
BÁZISÁLLOMÁS ELNEVEZÉSŰ PROJEKTUM KÖRNYEZETI ÁRTALMA
FELMÉRÉSE SZÜKSÉGESSÉGE ELDÖNTÉSÉNEK KÉRELMEZÉSÉRŐL
Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a projektum beterjesztője, a belgrádi TELEKOM
SRBIJA Rt. Távközlési Vállalat (Takovo u. 2., újvidéki körzet), újvidéki kivitelező
egysége által (21000 Újvidék, Néphősök u. 2.) kérelmezte az NS06, NSU06,
NSO06 ókéri (zmajevói) mobiltelefon bázisállomás elnevezésű PROJEKTUM
környezeti ártalma felmérése szükségessége eldöntését a kamendini kataszteri
község 27/3-as számú parcella lokációján, a Szabadka-Újvidék autóút mentén,
Ókér közelében, mely Temerin község területén található.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció a
Temerini Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben (Temerin, Újvidéki u.
326., 9. sz. iroda) 2017.II.8-ától 2017.II.17-éig munkanapokon 8 -15 óráig tekinthetők meg.
Az érdekeltek a szóban forgó projektum környezeti ártalma felmérése szükségessége eldöntésének kérelmével kapcsolatban az értesítés közzétételétől számított 10 napon belül, ezen szervnek írásban juttathatják el véleményüket.
Ezen szerv az értesítés 3. szakaszában említett határidőt követő 10 napon
belül döntést hoz a javasolt projektum környezeti ártalma felmérésének szükségességéről, amelyről a nyilvánosságot időben értesíteni fogja.

TEMERINI ÚJSÁG
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APRÓHIRDETÉSEK
• Badó Edit (JMBG 2910972805061) ezúton
érvényteleníti a temerini Május 25. Középiskola 1990. VI. 25-én kiadott 14/42 számú diplomáját.
• Új központi kazánok, egy 35 kW-os és egy
25 kW-os, valamint egy felújított Smederevo
sparhelt eladó. Telefonszámok: 063/77-96326, 843-581.
• Sarokrészes ülőgarnitúra, kihúzható, fotellel
együtt eladó, valamint két üvegezett teraszajtó és két teraszablak. Telefonszám: 063/1065-901.
• Takarítást, házimunkák végzését, valamint
idősebb személyeknél bevásárlást, ellátást
vállalok. Tel.: 843-581, 062/898-57-72.
• Hereszéna eladó. Telefon: 063/8-581-901.
• Bálázott hereszéna és búzaszalma eladó.
Marko Orešković u. 20. telefon: 843-700.
• Szalma, valamint morzsoló-daráló eladó.
Táncsis Mihály u. 23/1-ben, tel.: 845-219.
• Ház eladó a Pap Pál utca 80. szám alatt.
Érdeklődni a Bosnyák utca 30-ban, telefonszám: 841-073.
• 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. Tel.: 064/468-23-35.
• Alig használt szolárium rezerva fénycsövekkel eladó. Telefonszám: 064/28-39-533

2017. február 9.

• Fűrészpor eladó (bükkfa). Telefonszám:
062/86-02-053.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefonszám:
062/877-90-50.
• Beteg ellátását vállalom a saját otthonában,
megegyezés szerint. Telefonszámok: 840-472,
063/8541-586.
• Magányos, idős személyeknél gondozást
vállalok, a saját házukban, megegyezés szerint. Telefon: 063/19-16-164.
• Vásárolok hagyatékot (ingatlant is), használt
bútorokat és minden felesleges tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-043-516.
• Malacok eladók (25–30 kg). Földműves utca
14., telefon: 3841-441, 063/80-50-716.
• Szilvapálinka eladó. Telefon: 063/414-301.
• Hízók (130–140 kg) eladók. Telefonszám:
069/33-24-005.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös telefonszámon.
• Takarítást vállalok (tel.: 841-412), szlovén
vákuumos ablakok, kombinált tűzhely (fele
gáz, fele villany), Smederevac 7-es tűzhely,
ebédlőasztal hat székkel, ágy, Nike sportcipő, billenős garázsajtó, butánpalack, fodrászszalon-fölszerelés, tévék (5000 Din),
matracok, etetőszék, hűtőszekrény, sarok
ülőrész, ötrészes szekrénysor, kaucsok, fotelok, szőnyegek, hőtároló kályha (6 kW),
lapos tévé, luszterok, függönyök, DVDlejátszó, hálószobabútor, franciaágy, kukoricadaráló, kivarrt Wihler-gobelin rámával

TEMERINI ÚJSÁG

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk édesapám
és apósom

Szomorú egy éve, hogy nincs
közöttünk szeretett öcsém

NOVÁK Imre
(1945–2015)
Fájdalmas az út,
ami sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.
Téged elfeledni
sohasem lehet,
csak letörölni
az érted hulló könnyeket.

ZAVARKÓ Dávid
(1996–2016)
Elmúlt egy év, és te nem
kérdezel, nem mesélsz.
Bár a napok tovább szállnak,
az emlékek csendben fájnak.
A búcsú, mit
nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben míg élünk,
te örökké velünk maradsz.

Szép emléked megőrzi
lányod, Angéla
és vejed, Tibor

Emléked szívébe zárta
nővéred, Laura, sógorod,
Gábor és unokahúgod,
Johanna

(50 euró), Siporex (150 db),
harmonikaajtó, ebédlőbe
való vitrin, villanytűzhely, tévéállvány, kéménybe köthe-

tő gázkályhák (50–60 euró).
Csáki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 841-412, 063/7434-095.
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Volt tanító néninktől

Február 6-án volt 30 éve,
hogy elvesztettük, akit szerettünk

Fájó szívvel emlékezünk a
hat hete elhunyt szeretett
vejünkre

Szomorú szívvel gondolunk hat hete elhunyt szeretett sógorunkra

Fájó szívvel búcsúzok szeretett keresztanyámtól

NAGY Sándort
(1941–1987)

SIMON Zoltánra
(1956–2016)

SIMON Zoltánra
(1956–2016)

Minden elmúlik,
mint az álom, elröpül,
mint a vándormadár, csak
az emlék marad meg a
szívben, halványan,
mint a holdsugár.

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben
örök a fájdalom és
a szeretet.
Számunkra ő sohasem
lesz halott, mert a jók
örökké élnek,
mint a csillagok.

TÓTH Iréntől
(1930–2017)
„Nem múlnak el ők,
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Emlékét szívünkben
megőrizzük.
A Kókai Imre Általános
Iskola 1976-os generációja
b osztályának tanulói

Fia, menye
és unokái

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybátyánktól
Egy szál gyertya,
mely végig ég, egy élet,
mely gyorsan véget ér.
A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.

Szép emléked megőrzi
apósod és anyósod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk öcsém, sógorom és nagybátyánk

Mikor elmentél,
kialudt egy csillag.
Az angyalok
a mennyországba hívtak.
De sajnos, itt lent,
elvesztettünk téged,
a legtisztább angyalát
a földnek s az égnek.
Emléked őrzi sógornőd,
Zsuzsi, sógorod, Csongi,
valamint Flóra és Dóri

MEGEMLÉKEZÉS
Elmúlt szomorú két éve,
hogy nincs mellettem drága férjem

Nyugodjon békében!
FRANCIA Mihálytól
(1945–2017)

Hozzád már csak
a temetőbe mehetünk,
virágot csak
a sírodra tehetünk.
Ha könnycsepp gördül
arcunkon, az azért van,
mert hiányzol nagyon.
Emlékét szeretettel őrzi
keresztlánya, Boriska és
családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, a volt tanítványoknak és munkatársaknak és minden végtiszteletadónak, akik szerettünk

Szeretettel őrizzük
emléked: Ani és Vali
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk szeretett
apukám, apósom és nagytatánk

NOVÁK Imre
(1945–2015)
ZAVARKÓ Dávid
(1996–2016)
A mélybe csak
a tested merült el, csak
az tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege
ezerfelé szóródva is
köztünk maradt.
Emléked örökre
szívünkben őrizzük.

KURILLA János
(1946–2012)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak
árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk,
csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
kitündököl és ragyog egyre szebben, és melegít,
mint kandalló a télben, derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága,
tiszta üdvét fölissza lelkünk, mint virág a napfényt,
és élnek ők tovább szűz gondolatként.”
Drága emlékét szeretettel őrzi
lánya, veje és unokái: Melinda és Eleonóra
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HORVÁTNÉ VARGA
SOMOGYI Margittól
(1929–2017)

Nővéred, Zita, sógorod,
Tamás és a gyerekek,
Emese és Gábriel

Itt hagytad azokat,
akiket szerettél, itt hagytad
mindazt, amiért küzdöttél.
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
az egész életed.
Szomorú az út,
mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezik
rád feleséged, Margit

Miserend
10-én, pénteken 8-kor: egy szándékra.
11-én, szombaton, Lourdes-i Szűz Mária, a
telepi millenniumi emléktemplom búcsúja, a
plébániatemplomban 10 órakor: a Lourdes-i
Szűz Mária tiszteletére a templomi imacsoport élő és elhunyt tagjaiért, a Telepen 14:30
órakor: búcsúi szentmise horvát nyelven, 17
TEMERINI ÚJSÁG

TÓTH Irén
tanítónő
(1930–2017)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Szívünkben megmarad
szép emléke, legyen
áldott, békés a pihenése.
A gyászoló család

órakor: búcsúi szentmise.
12-én, Évközi 6. vasárnap, a Telepen 7-kor:
†Novák Imre, Szilák Károly és Fuszkó Rozália,
a plébániatemplomban 8.30-kor: a népért,
10-kor: †Mondovicsné Mester Margit.
13-án, hétfőn, 14-én, kedden és 15-én,
szerdán 8 órakor: egy szándékra.
16-án, csütörtökön 17-kor: egy szándékra.
2017. február 9.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Öt éve hiányzik közülünk

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal és szeretettel
emlékezünk drága jó szüleinkre

Szomorú egy éve, hogy szeretett unokaöcsénk eltávozott közülünk

Szomorú szívvel búcsúzok
volt barátnőmtől

KURILLA János
(1946–2012)

SZILÁK Károly
(1910–1997)

FUSZKÓ Rozália
(1920–2001)

Szegényebb lett a világ,
te már nem vagy köztünk.
Édesapám, fentről nézed,
utad miként követjük.
Életeddel sokat adtál,
amit kincsként őrizünk.
Nem feledjük, milyen
voltál, példa lettél minekünk.

Az idő múlik, de a fájdalom csak nő,
mert nem hoz enyhülést a múló idő.
Az ő szívük pihen, a miénk pedig vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Drága jó szüleink emlékét örökre szívünkbe zártuk.

Nem hal meg az, akit őriz
családja a szívében.
Édesapám,
te is bennünk élsz már,
örök léted fényében.

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre

Szerető lányaitok, Margit és Erzsi családjukkal

ZAVARKÓ Dávid
(1996–2016)
Szívünkben megmarad
szép emléke,
legyen békés a pihenése.
Gizi nena
és családja

DANI
MÉSZÁROS Rozáliától
(1932–2017)
Nyugodjál békében!
Emléked megőrzöm,
míg élek.
Temerin–Újvidék

Panni és gondozói:
Jánosi Rózsa és András

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Kilenc éve,
hogy emlékeinkben él

Emlékét szeretettel őrzi
fia, menye és unokái:
Jucus és Máté

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 11 év telt el azóta,
hogy nincs közöttünk szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy itt
hagyott bennünket szerettünk

ÖKRÉSZNÉ
ÖKRÉSZ Sándor
PÁLINKÁS Franciska
(1929–1995)
(1936–2007)
Elmentek tőlünk, de nincsenek messze,
szívünkben maradnak most és mindörökre.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik

Köszönetnyilvánítás
NOVÁK Imre
(1945–2015)

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, utcabelieknek, akik elhunyt szerettünk

NAGY Mihály
(1930–2008)
Szeretetét és jóságát
nem feledjük.
Özvegye, Rozália, lánya,
Magdi, veje, Laci, unokái,
Tamás és Gábor

Emléked szívünkben
örökké él!
Unokád, Renáta,
unokavejed, Árpi és
egyetlen dédunokád,
Kinga
2017. február 9.

„Egy emlék addig él,
amíg emlékeznek rád.”
(Fekete István)

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MEGEMLÉKEZÉS
Két szomorú év múlt el, mióta elvesztettük szeretett
testvérünket

Ki életében küzdött,
nem állt meg soha,
de időt szentelt mindig
a családszeretetre,
de a sors néha kegyetlen
játékot űz velünk,
mikor elveszi tőlünk azt,
kit úgy szerettünk.
Fájdalmas hiányára nem
nyújt vigaszt semmi,
csak nézzük némán,
fájón a csillagos eget, s
fohászkodunk a jó Istenhez,
legyen ott is veled.

MAGYAR Zoltán
(1956–2006)

FRANCIA Mihály
(1945–2017)
temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték, részvétnyilvánításukkal, koszorú- és virágadományukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a Temerini Földműves Szövetkezetnek, a Kertbarátkör tagságának, az Első Helyi Közösség
Kézimunka Szakkör tagjainak, a volt osztálytársaknak, valamint Szungyi László atyának és a kántor úrnak a megható búcsúszertartásért, valamint a Kókai temetkezési vállalatnak az
önzetlen segítségért.
A gyászoló család

TEMERINI ÚJSÁG

DANI
(MÉSZÁROS) Rozália
(1932–2017)
Csólyospálos–Temerin
Kegyelettel emlékezünk azokra,
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat
tul.: LACKÓ Tünde
Népfront u. 52.,
tel.: 843-079

NOVÁK Imrét
(1945–2015)
Őrizzük emlékét,
mint napfényt a tenger,
elrejtve mélyen,
nagy-nagy szeretettel.
Testvéreid
családjukkal
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MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Köszönetnyilvánítás

Ma van hat hete annak a borzalmas napnak,
amikor elvesztettem szeretett jó férjemet

Szeretett édesanyámtól,
nagymamánktól és dédmamánktól

Szerettünktől

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,
volt munkatársaknak, vadászoknak, szomszédoknak és minden végtiszteletadónak, akik szerettünk

FRANCIA Mihálytól
(1945–2017)
HORVÁTHNÉ VARGA
SOMOGYI Margittól
(1929–2017)
ZOLIT
(1956–2016)
Örök álomba merültél, a szívem megszakadt,
nélküled az egész életem kegyetlenül félbeszakadt.
Istenem, miért büntetsz?
Hisz nem volt semmi vétkem,
de ha már így tetted, hát adj erőt élnem!
Sírva írom szomorú gyászdalom, nálad jár minden gondolatom.
S hogy örökre elmentél, elfogadni soha nem tudom!
Feleséged, Gita

Megállt egy nemes szív,
mely értünk dobogott,
pihen a két áldott kéz,
mely értünk dolgozott.

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Legyen csendes
álmod és találj odafönn
örök boldogságot.

Nyugodjon békében!

Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzi fia,
Imre és családja

Emléked megőrzi
Rózsi ángyi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tizenegy éve, hogy elvesztettük szeretteinket

Rajko KUBET
(1935–2017)
temetésén megjelentek és
utolsó útjára elkísérték. Köszönet minden virágszálért,
részvétnyilvánításért, mel�lyel mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott.
Neka ti je večna slava
i hvala.

MEGEMLÉKEZÉS

A gyászoló család

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
a 11 évvel ezelőtt elvesztett szeretteinkre

MEGEMLÉKEZÉS
Édes fiamról, bátyámról

PAAR Daniella és FRANCIA Árpád
(2006–2017)
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Szerető húgod, Andrea, sógorod, Szabolcs
és a kicsi Hanna

PAAR Daniella és FRANCIA Árpád
(2006–2017)
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
Szerető Talló mama, Talló tata és Laci bátya

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 30 éve, illetve 5 éve,
hogy örökre eltávoztak tőlünk szeretteink

MEGEMLÉKEZÉS

PÉCSINÉ
KURILLA János
KURILLA Rozália
(1946–2012)
(1934–1987)
Egy téli napon váratlan percben életünk véget ért.
Emberi törvény kibírni mindent, s menni, menni tovább.
Még akkor is, ha örökké fáj a szomorú valóság.

Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem,
hanem amit a szívünkben hordunk, mélyen, csendesen.
Szeretteid
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aki hat hete, hogy mély fájdalmat hagyva maga után,
eltávozott közülünk.
„Mindenütt ott vagy,
ahol valaha tudtalak,
láttalak, szerettelek…
de mindig feljajdul
a halk sikoly: e sok
Mindenütt mindenütt Sehol!”
(Szabó L.)

Szomorúságban és bánatban eltelt 11 év, amióta nincsenek
velünk, akiket nagyon szerettünk

PAAR Daniella és FRANCIA Árpád
(2006–2017)

SIMON Zoltánról
(1956–2016)

Kimondhatatlanul hiányzol!
Emlékedet fájó szívvel
örökké szívünkben
hordozzuk.
Vigasztalhatatlan
édesanyád és húgod,
Rózsa

Nyugodjanak békében, a jó Isten őrködjön felettük!
Szerető felesége és sógornője, illetve
szerető testvérei, Jutka és Maca

TEMERINI ÚJSÁG

2017. február 9.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Kedves sógorunktól

Nászunktól

Szeretett Irénke nénitől

Tanító néninktől

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
fiunk

FRANCIA Mihálytól
(1945–2017)

FRANCIA Mihálytól
(1945–2017)

TÓTH Irén
(1930–2017)

TÓTH Irénkétől
(1930–2017)

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

Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen nyugodt,
békés a pihenésed.

Emlékét megőrizzük:
Ica nena, Dávid, Zsófi
és keresztfia, Tamás
családjával

Búcsúzik tőled
Kovács nászod és
nászasszonyod
családjukkal

Nem az a bánat,
amin zokogunk, hanem
amit egy életen át
a szívünkben hordozunk.
Tóth István és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Az 1970-es generáció
tanulói

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megrendülve búcsúzunk
tagtársunktól

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban eltelt 6 hét,
mióta a kegyetlen halál elrabolta tőlünk édesapánkat

ZAVARKÓ Dávid
(1996–2016)
Valaki hiányzik közülünk,
elment, csendben távozott,
nem búcsúzott, de emléke
szívünkbe záródott.
Hozzád már csak
a temetőbe mehetünk,
virágot csak
a sírodra tehetünk.
Ha könnycsepp gördül
végig arcunkon, azért van,
mert hiányzol nagyon.
Drága emléked
szívünkben őrizzük!
Anya és Apa

TÓTH Iréntől
(1930–2017)
SIMON Zoltánt
(1956–2016)
Számunkra te sohasem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám,
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk.
Emléked örökre megőrzi szerető
fiad, Csaba és lányod, Csilla

Egy dolog elméletben
elfogadni az elszakadást,
és megint más ülni a
reptéren és szembenézni
a tényleges búcsúval.
Emléked őrzi fiad, Árpád

VÉGSŐ BÚCSÚ

FRANCIA Mihálytól
(1945–2017)
Emlékét tisztelettel és
szeretettel megőrizzük.

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

MEGEMLÉKEZÉS

Nyugodjon békében!
A Kertbarátkör tagsága

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy itt
hagyott bennünket az, akit
nagyon szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs velem szeretett férjem

özv. Tóthné Varga Irénke
(1930–2017. 2. 2.)

HORVÁTNÉ VARGA
SOMOGYI Margittól
(1929–2017)

KURILLA János
(1946–2012)
Egy perc volt és véget ért az életed.
Itt hagytál minket, kik szerettek tégedet. Imádtad a családod,
mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél.
Keresünk, de nem vagy már sehol, mégis itt vagy valahol.
Talán egy napsugárban… vagy egy csillagban az égen.
Mi most is várunk, mint nem is olyan régen.
Emlékét örökké őrzi felesége, Rozália
2017. február 9.

Istenünk, kérünk vedd
helyettünk oltalmadba őt,
tárd ki kapudat nyugodni
vágyó lelke előtt.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled lányod, Hajnalka,
unokáid, Tímea és
Lóránd, unokamenyed,
Csilla és dédunokáid,
Lénárd, Botond
és Zsombor

TEMERINI ÚJSÁG

BÁNYAI Anna
(1946–2009)
Köszönjük, hogy éltél és
minket szerettél,
nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Legyen álmod
csendes és nyugodt.
Emléked őrzi fiad, Antal,
menyed, Ibolya, unokáid,
Martina és Hermina

özv. Horváthné Varga
Somogyi Margit
(1929–2017. 2. 4.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
Köszönet mindazoknak,
akik a temetésen megjelentek.
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TEKE
A TSK-nak a hétvégén kellett
volna lejátszania a téli szünet utáni első mérkőzését az első vajdasági ligában, a zombori Vihor elleni
találkozót azonban elhalasztották,
mert a bácsföldvári pálya, ahol a
temeriniek a hazai meccseiket vívják, elromlott. A TSK tekézői ezen
a hétvégén a listavezető golubinci
Jadran vendégei lesznek a 14. fordulóban.

LABDARÚGÁS
A TSK labdarúgói január 28-án
megkezdték a felkészülést a tavaszi
idényre. Ha nem történik változás,
akkor az első barátságos találkozót
most vasárnap vívják Temerinben
az újvidéki Proleter ellen. A TSK
a negyedik helyről várja a tavaszi
idényt az Újvidéki ligában, amelyben az a cél, hogy felkapaszkodjon a második helyre. Az átigazolási időszak február 17-ig tart, de
máris tudni lehet, hogy erősödik a
keret. A temeriniekkel edz néhány
új játékos, Srđan Rosić, Nemanja
Milanović, Nemanja Milosavljević,
Milovan Knežević és Dejan Zukić.

ASZTALITENISZ
A múlt héten tartották meg
Budapesten a hagyományos Molnár János emlékversenyt, amely az
egyik legerősebb korosztályos torna a térségben. Temerinből ketten utaztak el a magyar fővárosba.
Orosz András a 2005-ös születésű játékosok mezőnyében továbbjutott a csoportból, utána azonban
kiesett a nyolcaddöntőben. Orosz a
tőle idősebbek mezőnyében is szerepelt, de nem jutott tovább a csoportból, akárcsak Mladen Puhača
sem a 2002-es születésű korosztályban.

Óbecsén rendezték meg az országos csapatbajnokságot az ifjúságiak mezőnyében. A temeriniek az
első helyről jutottak tovább a csoportból, utána azonban 3:2-re kikaptak az elődöntőben a szabadkai Spartacustól. Csapatunkat Pero
Tepić, Jovan Vranešević, Bálind Valentin és Benkő Ákos alkotta.
Szintén Óbecsén tartottak egyéni versenyt, ahol két temerini érem
is született. Varga Dániel első lett a
3. és 4. osztályosok mezőnyében,
míg Erős Oszkár a harmadik helyen végzett az 5. és 6. osztályosok
versenyében.
A hétvégén bajnoki meccset
játszanak a férfiak az első ligában. A sportcsarnok kistermében
a Paraćin vendégszerepel.

CSELGÁNCS
A múlt szombaton az újvidéki
Slavija szervezett egy rangos nemzetközi versenyt, amelyen 562 fiatal vett részt. A temeriniek ebben az
erős mezőnyben három érmet nyertek. Biacsi Natália az első, Varga Somogyi Inesz és Milica Lavrnja pedig
a harmadik helyen végzett.
Ezen a hétvégén rendezik meg a
TSK hagyományos versenyét a sportcsarnokban, amelyre több országból érkeznek majd résztvevők. A
küzdelmeket szombaton és vasárnap bonyolítják le.
T. N. T.

Íjászat
A vasárnap Cservenkán megtartott elsõ idei 3d íjászversenyen
Kabács Antal ismét jól szerepelt: veterán IB (ösztönös íj) kategóriában
megszerezte az elsõ helyet. Mivel az
idõjárási viszonyok még nem engedik meg a szabadban való versenyzést, ezt a megmérettetést a
cservenkai sportközpontban tartották meg.
ka

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750

Rétet bérelek
Tel.: 063/544-174

Újra bajban a Sloga
Nem először kongatta meg a vészharangot a Sloga labdarúgó
klub vezetősége, mivel az egyesület komoly anyagi gondokkal küzd.
A múlt pénteki közgyűlést azért hívták össze, hogy határozzanak
arról, folytassák-e a küzdelmet a szerb liga vajdasági csoportjában. Milorad Tomić úgy döntött, hogy 15 év után lemond az elnöki
posztról, a klub vezetését pedig egy munkacsoport veszi át. A jelen
állás szerint a csapat indul majd a tavaszi idényben.
– Nincs erőm folytatni a munkát, mert nem látok esélyt arra,
hogy megoldjuk az anyagi problémát. Többször szóltunk, hogy
bajban vagyunk, de nem segít rajtunk senki. Felvetettem annak a
lehetőségét, hogy bezárjuk a klubot, de ez a most megalakult munkacsoport megpróbálja rendezni a helyzetet. Azok a játékosok, akik
nem igazoltak át más csapathoz a télen, majd megpróbálják kiharcolni a bentmaradást. Ha kiléptünk volna a ligából, akkor két osztállyal alacsonyabb rangfokozatba kerülünk – nyilatkozta Tomić.
A Slogának tetemes az adóssága. Mint azt az elnök mondta,
csak a gázért 600 000 dinárral tartoznak, a játékosok viszont megkapták a járandóságuk java részét, mindössze egy havi fizetéssel
adósak nekik.
A közgyűlésen részt vett Nedeljko Đukić, a nemrégiben megalakult sportszövetség elnöke is, aki elmondta, a sportszövetség nem
dönthet arról, hogy a községi pénzekből mennyi jut a kluboknak.
Szót kért Trivun Josipović, a Mladost labdarúgóinak elnöke
is, aki elmondta, hogy a járeki egyesületben is hasonló a helyzet. Szerinte, ha a községi vezetés a jövőben nem segíti nagyobb
mértékben a klubokat, akkor a Mladost is hasonló sorsra jut, mint
a Sloga.
A kolóniai csapatot több labdarúgó elhagyta a télen, többek
között Aleksandar Ivanović (Bratstvo), Nemanja Grujić (Zemun),
Danijel Panić (Ausztria), Nenad Stojisavljavić (Becse), Slobodan
Paprić (újvidéki Borac), Miloš Savanović (nagybecskereki Radnički),
Nikola Milanović (Omladinac), Srđan Vukaljević és Zoran Karać
(újvidéki Proleter). Távozott Dejan Zukić, a kapusok edzője is, aki
a TSK-ba igazolt.
T. N. T.

esküvői ruhaszalon

Elsőáldozásra

– kislányoknak ruhák rendelésre, méret szerint,
kesztyűk, fejdíszek
– kisfiúknak öltönyök megvételre és kölcsönzésre,
ameddig a készlet tart, kesztyűk, kitűzők
Menyasszonyoknak és menyecskéknek
komplett felszerelés.

Érdeklődni és időpontot kérni:
063/7-356-816 vagy 844-876
Temerin, Újvidéki u. 408.
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