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Megtartották a tökversenyt Jól sikerült a biciklitúra
a nemzetközi autómentes napon

Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 2017. évi helyi
versenyének kategória győztesei és dobogósa

Igazából nem kedvezett az időjárás 19.
temerini (Dél-bácskai) tökfesztivál és -verseny megtartásának, mégis miután csillapodott az eső, a közönség érdeklődéssel
tekintette meg a kiállított versenytököket,
tökfélékkel kapcsolatos kompozíciókat és
a kirakodó vásárt. Most is kelendő volt a
tökös rétes és a tökös görhe, amit a szervező Kertbarátkör kézimunkázó asszonyai
előző nap készítettek és sütöttek a Hofy
Cuki pékségben.
A fesztivált megtisztelték részvételükkel
az önkormányzat és az egyház képviselői,
továbbá Ótott Róbert Tartomány Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási titkárhelyettes, aki a rendezvényt megnyitotta. A
látottakról és tapasztaltakról nyilatkozva
elmondta, hogy a rossz idő ellenére is sok
a kiállító és a látogató. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy a közösség szempontjából nagyon fontos a rendezvény, mert
megmozgatja a falu apraját, nagyját. So-

A biciklitúra résztvevői

kan várják már évről évre a tökfesztivált,
amelynek környékbeli kiállítói és látogatói
is vannak. A titkárság felismerte a hagyományos, mezőgazdasággal kapcsolatos rendezvényeknek a fontosságát és jelentőségét,
ennélfogva anyagilag is támogatja.
Pásztor Róbert, a temerini községi képviselő-testület elnöke gratulált a
Kertbarátkörnek, hogy a rossz időben is
jól megszervezte a fesztivált. Az emelvényről szólt még a közönséghez Szungyi László
főesperes plébános, aki örömtelinek és
nagy dolognak tekintette, hogy hitünk szerint a Teremtő megáldotta az embert azzal
a képességgel, hogy dolgozzék és együttműködjék a természettel, amelyet a Mindenható adott. Snejder Sándor, a Kartbarátkör
elnöke elmondta, hogy az egyesület az idén
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, a
tökverseny egy évvel később indult és eddig
minden évben megtartották.
Folytatása a 2. oldalon

Egy franciaországi városban, LaRochelle-ben,
1997. szeptember 22-én rendeztek először autómentes napot. Ma már nemcsak Európa városaiban
emlékeznek meg e jeles napról, hanem a világ sok
részén több millió ember vesz részt a rendezvényeken. E világnap egyik hosszú távú célkitűzése
az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába,
iskolába vagy kikapcsolódni járókat, hogy az utazáshoz fenntartható, alternatív közlekedési módokat
vegyenek igénybe.
A Falco Természetkedvelők Egyesülete és a
Kókai Imre Általános Iskola természetvédői ez
alkalomból kerékpártúrát szerveztek a TemerinJegricska-Temerin távon. Az akcióhoz a temerini
cserkészek is csatlakoztak. Közel hetven résztvevője volt a megmozdulásnak. A kerékpározók
reggel 9 órakor indultak el a központi kisparkból
a főúton, rendőri kísérettel.
Szerettük volna felhívni a figyelmet arra, men�nyire fontos lenne kiépíteni ezen az útszakaszon
a kerékpárutat, hiszen a bicajosok biztonsága e
távon sokszor csak egy hajszálon múlik. Mivel a
gépjárművek szén-dioxidot bocsájtanak ki, ami az
egyik fő okozója a globális fölmelegedésnek, így
kerékpározással tulajdonképpen a klímaváltozás
ellen is teszünk. Ha többször választjuk a kerékpárt, kisebb mértékű lesz a levegőszennyezés,
kisebb a zaj, ugyanakkor jó kondícióban tartjuk
magunkat. Tehát: Amikor csak lehet, válaszd a
bringát!
A Jegricska partján, az Információs központban
a helyi idegenforgalmi szervezet előadását hallgattuk meg a kerékpáros turizmusról. Utána volt
alkalom megpihenni, sétálni a természetben. Végül nyereményjáték várt a résztvevőkre, a Capriolo
biciklibolt jóvoltából öt ajándékcsomag talált gazdára.
Z. A.
(Kovacsics Tóbiás felvétele)

Megtartották
a tökversenyt

Európai madármegfigyelő nap
a Jegricskán
A Falco Természetkedvelők Egyesülete, az Európai Madármegfigyelő Napok alkalmával, október 1-jén (vasárnap délután)
madármegfigyelési sétatúrát szervez a Jegricska Természeti Park
tanösvényén. A séta a Tájékoztató Központtól indul és a madármegfigyelő kilátóig tart. A túra teljes hossza 7 km. Szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen töltene néhány aktív órát a természetben,
szeretné közelebbről is megismerni a védett terület természeti értékeit, részt venne egy nemzetközi madárszámláláson, valamint aki
felkészültnek érzi magát egy ilyen sétatúrára. Ajánlatos a réteges
öltözet, kényelmes lábbeli, lehetőség szerint távcső, valamint egy
kis uzsonnát és innivalót hozni!
Gyülekező a Tájékoztató Központ bejáratánál (Bácsföldvár felé
vezető úton lévő híd jobb oldalán) vasárnap délután 14 órakor, indulás legkésőbb 14.15-kor, visszatérés 17 óra körül. A részletekről
érdeklődni a 064/31-46-850 telefonszámon lehet.

Varga József a leghosszabb kolbásztökkel. Lengyel Ferenc
(második kép) a konyhakertek magyarországi versenyének
országos 1. díjának serlegével.
Folytatás az 1. oldalról

A zsűrinek nem sok dolga akadt, mivel a nyári rekkentő hőségben
ezek a növények sem nőttek nagyon hosszúra és súlyukban, alakjukban
is elmaradtak a korábbi évek méretei mögött.
A kolbásztökök versenyében 1. Varga József (211 cm) 2. Varga Tibor (199 cm) 3.Varga Anasztázia (196 cm), valamennyien temeriniek.
Az óriástökök versenyében 1. Desnica Milan (194 kg) Torzsa (Savino
selo), 2. Bošković Jugoslav (150,7 kg) Torzsa (Savino selo), 3. Horváth
Sándor (104 kg) Temerin. Külön kategóriaként tartották meg a fehér
sütőtökök versenyét, amelyben Jánosi Márton (Temerin) 25 kilós termésével jeleskedett.
Varga József, az idei év leghosszabb kolbásztöktermesztője, elmondta, hogy többféle tököt is termeszt. Eddig Temerinben nyolcszor lett
első ebben a számban, a nagykikindai országos versenyen pedig négy
alkalommal.
Kiosztották Magyarország legszebb konyhakertjei program 2017.
évi helyi (vajdasági) versenye kategóriagyőzteseinek és dobogósainak
az elismeréseket és jutalmakat is. A vajdaságiak sikeres évet zártak: 1
országos díjat, 5 első helyezést, 5 másodikat, ugyancsak 5 harmadik
helyezést, valamint 5 különdíjat nyertek.
G. B.

Szemét a dűlőúton
Csak szemét, szemét, lépten-nyomon szemét. A képen ábrázolt látvány
azonban meglepő: a goszpodincai határ
előtti dűlőúton kofferek, zsákok, dobozok rontják az őszi táj képét. Ki fogja ezt
innen eltakarítani? A szemét nem kijelölt
lerakóhelyen való elhelyezése szabálysértés. Az elkövetőket nehezen lehet
tetten érni, ha egyáltalán lehet, bírságot nem lehet kiszabni rájuk. A szemét
tehát halmozódik, és egy napon hullámai összecsapnak a fejünk felett. Ne
szemeteljünk, helyezzük a hulladékot
az arra kijelölt helyre!
M. É.
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Kézigránáttal
álldogált az utcán
Szolgálaton kívüli rendőr ártalmatlanított egy kézigránáttal felszerelkezett 45 éves begaszentgyörgyi férfit Temerinben. A rendőr azután
érkezett a helyszínre, hogy a polgárok szóltak neki, egy férfi kézigránáttal
a kezében álldogál az utcán. Az időközben a helyszínre érkező járőrrel
együtt a férfit bekísérték a rendőrállomásra, ahol az M75-ös típusú kézigránát mellett két kést is találtak nála.
A férfit 48 órára vizsgálati fogságba helyezték és kihallgatják, majd
kezdeményezik ellene az eljárás megindítását, írja a 021.
A Nagy öröm a kiskert

A vetélkedő évzárója

A Kertészkedők Egyesülete szeptember 17-én műsoros, zenés est
közepette megtartotta immár hatodik évzáróját. A Bálint Tamás (elnök),
Tóth Árpád, Varga Norbert, Majoros Pál összetételű zsűri okleveleket osztott ki. Bronzérmes
oklevelet kapott Pintér Erzsébet, Papp László, Faragó
József, ezüstérmeset Varga József, Lengyel Ferenc,
Papp Margit, Varga Katalin,
Kiss Zoltán, aranyérmeset
pedig Móricz Ferenc és
Nagyidai Pál. Az éremlista
legmagasabb fokára Francia Dániel került fel, ő kapta az Év Kertésze oklevelet.
Ezenkívül minden beneve- Fehér Zoltán (balról a második) a
zett kertészkedő elismerő zsűri tagjaival
oklevélben részesült. A folyamatos anyagi támogatásért a bekeretezett
köszönő oklevelet Fehér Zoltán, az Alba Agrár igazgatója vehette át.
Az egyesület iránt tanúsított hűségéért Móricz Ferenc, míg Varga Katalin a kívánatos önellátós háztartás gyakorlásáért részesült nyilvános
dicséretben.
Az elmúlt két esztendőben kitüntettük a legjobb kenyérgabona
termelőket, amit jövőre is szándékunkban van megtenni. Tavaszra
kibővítjük a versenylistát más terményekre is.
MAJOROS Pál
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A Dalárda jubileuma
Szeptember 30-án 19 órakor a színházteremben a Dalárda férfikórus 10 éves jubileuma
alkalmából ünnepi hangversenyt
rendez a Szirmai Károly MME.
Fellépő vendégkórusok: a csókai
Csalogány asszonykórus, az óbecsei
Dúdoló asszonykórus, az óbecsei
Botra férfikórus, a mórahalmi, solti
és soltvadkerti barátaik, a temerini
Kéknefelejcs citerazenekar és as�szonykórus.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre. A belépés
díjtalan.

Kimeszelték a klubhelyiséget

Rajzpályázat
Az Arany János Alapítvány rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére. Téma: Arany János verseinek illusztrálása. A diákok
a pályázati kiírásban felsorolt harminc vers közül választhatják ki
azt az egyet, amelyhez rajzot szeretnének készíteni. Egy pályázó egy
rajzzal nevezhet. Nevezési díj nincs.
A rajzokat a következő postacímre kérjük küldeni: Arany János
Alapítvány, 1062 Budapest, Bajza utca 18. A rajzok hátoldalára kérjük olvashatóan ráírni a pályázó nevét, életkorát, értesítési címét,
valamint a vers címét, melyhez a rajz készült.
Formátum: A4-es, álló. A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. november 6. Eredményhirdetés és díjátadó gála: 2017.
december 11.
A legjobb pályaműveket – Arany János versei mellett – kötetben
jelentetjük meg. A verseny legjobb alkotóit értékes tárgynyereményekkel jutalmazzuk.
A pályázók az alábbi versek közül választhatnak: Rozgonyiné,
Híd-avatás, Ágnes asszony, Pázmán lovag, Tetemre hívás, A hegedű,
Mátyás anyja, Családi kör, Rege a csodaszervasról, A tudós macskája, A fülemile, A falu bolondja, Rásüt az esthajnal..., Nemzetőr-dal,
Mit csinálunk?, Koldus-ének, A vén gulyás, A tölgyek alatt, Juliska
elbujdosása, Téli vers, A tetétleni halmon, Válasz Petőfinek, Az ó
torony, A szegény jobbágy, A világ, Írószobám, Érzékeny búcsu, A
méh románca, Télben, Hej! Iharfa...

Ajándékcsomag
elsősöknek
A Szirmai Károly MME helyiségeiben lázas munka folyt az elmúlt héten. Kimeszelték a helyiségeket, kibővítették a raktárt.
Szép munkát végeztek az ügyeskezű mesterek. Nagyban folynak az előkészületek a hétvégi jubileumi ünnepségre, a Dalárda
megalakulásának tízéves évfordulójára.
M. S.

Tehenek gondozására
munkást keresünk
Telefon:062/41-21-63

Az elsősök az idén számos ajándékcsomagban részesültek. Májusban, még óvodásként megkaphatták a Rákóczi Szövetség tanszercsomagját, majd szeptember 5-én a Magyar Nemzeti Tanács iskolakezdő csomagját osztották ki az iskolájukban, a közelmúltban pedig
megkapták a helyi önkormányzat ajándékát is. A temerini kisdiákokat
szeptember végéig még a községi Közlekedésbiztonsági Ügynökség és
a Közlekedésbiztonsági Tanács is megajándékozza egy fluoreszkáló
mellénnyel és egy közlekedési szabályokat ismertető könyvvel. A 300
ezer dinár értékű iskolakezdő csomagokat a község területén működő 4 általános iskolában osztották ki. Temerinben az idén 67 magyar
diák ült először a Kókai Imre Általános Iskola padjaiba.
Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750

Fedezzük fel Temerin nevezetességeit!

Magyar Dániel, a Temerini Múzeumbarátok Egyesületének elnöke
2017. szeptember 28.
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Csicsman Anita és Nagyidai Zoltán
(Moholon esküdtek 2017. szeptember 23-án)

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 46. szakasza
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és
83/2014. szám – más törvények), Temerin Község Statútumának 68. szakasza – tisztázott szöveg (Temerin
Község Hivatalos Lapja, 6/2014. és 14/2014. szám), Az
egyetemisták ösztöndíjazásáról szóló határozat 3. szakaszának 2. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja,
10/2009. és 12 /2013. szám), valamint Temerin Község
községi tanácsa Ügyrendjének 45. szakaszának 1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 13/2008. szám)
alapján Temerin Község községi Tanácsa 2017.IX.20-án
megtartott 57. ülésén
PÁLYÁZATOT
ír ki
TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ EGYETEMISTÁK
ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA A 2017/2018-AS TANÉVRE
I. Az ösztöndíj odaítéléséről szóló pályázat Temerin község
területén élő egyetemistáknak szól, akik 2017/2018-as tanévben alap- (első fokú) vagy diplomai akadémiai tanulmány
– master (másodfokú) képzésben részesülnek azon felsőoktatási intézmények egyikében, melynek az alapítója a Szerb
Köztársaság.
ALAPFELTÉTELEK: 1. Az ösztöndíjazási pályázatra azok a
II. – V. (és VI.) éves alapképzésen és a mesterforozaton (másodfokú) tanuló egyetemisták jelentkezhetnek, akik nincsenek
munkaviszonyban, akik az alapképzés után rögtön folytatták a
tanulmányaikat a másodfokú képzésen, valamint ha az alábbi
feltételeknek és mércéknek eleget tesznek:
• Szerbia állampolgára,
• alapképzésen 25. életévét még nem betöltő egyetemista,
mesterképzésen 26. életévét, valamint a 28. életévet nem
betöltő orvostanhallgató,
• költségvetés eszközeiből finanszírozott,
• évet nem ismételt,
• a kiválasztott felsőfokú oktatási intézmény oktatási tervének
és programjának megfelelően - a pályázat lezárásáig - az előző
tanulmányi éveiben mindegyik tantárgyból sikeresen levizsgázott és az eddigi évenkénti tanulmányi eredménye legalább
8,50 (nyolc és fél) átlagosztályzatú, valamint amennyiben az

4

Fotó Kantardžić Ágnes

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Varga Eleonóra és Medvecki Gábor

egyetemista nem saját anyanyelvén folytatja tanulmányait
az első és második évre vonatkozóan átlagosztályzata legalább 8,00 (nyolc), továbbá harmadik, negyedik, ötödik, hatodik tanév során az össz vizsgák átlagosztályzata legalább
8,50 (nyolc és fél).
az ösztöndíj megpályázása előtt legalább egy éve temerini
lakos.
2. Az ösztöndíjra nem jogosultak az alábbi egyetemisták:
• akik abszolvensek,
• akik munkaviszonyban vannak,
• akik betöltötték a 25. életévüket az alapképzésen, 26. életévüket mesterképzésen, valamint a 28. életévüket betöltő
orvostanhallgatók.
• akik más alapon ösztöndíjra jogosultak, illetve egyetemista
kölcsön használói a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, valamint más forrásokból
ösztöndíjhasználók.
A PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ OKMÁNYOK
1. kitöltött ösztöndíj iránti kérvény,
2. rövid életrajz,
3. a felsőfokú oktatási intézménybe való íratkozás eredeti
példánya, mellyel igazolható a beírt tanulmányi év, továbbá,
hogy a költségvetés eszközeiből finanszírozott, hogy évet
nem ismételt, hogy a pályázat lezárásáig az eddigi tanulmányi
évek alatt mindegyik tantárgyból sikeresen levizsgázott és az
eddigi tanulmányainak eredménye összességében legalább
8,50 (nyolc és fél) átlagosztályzatú, valamint amennyiben az
egyetemista nem saját anyanyelvén folytatja tanulmányait
az első és második évre vonatkozóan átlagosztályzata legalább 8,00 (nyolc), továbbá harmadik, negyedik, ötödik, hatodik tanév során az össz vizsgák átlagosztályzata legalább
8,50 (nyolc és fél).
4. az állampolgársági bizonylat fénymásolata,
5. az egyetemi hallgató személyi igazolványának hitelesített másolata,
6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó ösztöndíjat vagy egyetemista kölcsönt nem élvez a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből, valamint más
forrásokból sem.
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7. az alapképzésen szerzett bizonylat hitelesített fénymásolatát
8. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott munkanélküliségről szóló igazolás (a diplomai akadémiai tanulmány –
master (másodfokú) hallgatóinak esetében).
II. A községi Tanács végzéssel dönt az ösztöndíj összegéről,
amelyet 2017. október 2-ától havonta folyósítanak 10 hónapon keresztül, legkésőbb a folyó hó 10-éig az előző hónapra
vonatkozóan.
III. Az ösztöndíjazásról Ösztöndíjazási szerződést kell kötnek,
amely az ösztöndíj kiosztását, folyósításának és megvonásának módját részletezi.
IV. Jelentkezési határidő: 2017. október 2-ától 2017. október 31-éig.
A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
Minden érdekelt egyetemista, aki eleget tesz a fent említett
feltételeknek, az ösztöndíj iránti kérvényt a szükséges okmányokkal együtt a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában
közvetlenül átadhatja vagy elküldheti annak címére:
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE TEMERIN
KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
NOVODASKA 326., 21235 TEMERIN
Kérjük tüntessék fel: „Konkurs za dodelu stipendija
studentima sa teritorije opštine Temerin u školskoj
2017/2018 godini”.
A pályázati űrlap és a nyilatkozati űrlap, valamint minden közelebbi tájékoztatás a községi közigazgatási hivatal épületében,
Újvidéki u. 326., 3-as számú ügyfélszolgálati pultjánál kapható
- munkanapokon reggel 7 és 15 óra között.
V. Az ösztöndíjazásra beérkezett kérvények megvitatását és
az ösztöndíjak odaítésését Az ösztöndíjak kiosztására megalakított bizottság végzi.
A hiányos és késve érkezett kérvényeket nem veszik figyelembe.
VI. A pályázatot Temerin Község Hivatalos Lapjában közzé
kell tenni.
SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN
KÖZSÉG, KÖZSÉGI TANÁCS, Szám: 06-1/17-110-7-01,
TEMERIN, 2017. IX. 20.
ĐURO ŽIGA községi elnök
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Felújítások és építkezések
Szungyi László atyával beszélgettünk
A templomtorony felújítása kapcsán beszélgettünk Szungyi László plébánossal, szót ejtve a helyi egyházi ingatlanokon végzett korábbi felújítási és
építkezési munkálatokról is.
• A felületes szemlélőnek úgy tűnhet, a sekrestyében is a teendőket, furnérral vontuk
hogy kívülről és belülről is hosszabb idő- be a bútorzatot és új szekrényeket rendeltünk a
re rendezett templom áll a temerini hívek miseruháknak, felújítottuk a hittantermet, ahol
szolgálatára, a felújítások sora azonban kellett, a villanyhálózatot is. Ami a kezdeti lennem fogyatkozik. Most a templomtorony dületet illeti, nagyon fontos volt számomra, hogy
bádogborításának cseréjén van a sor. Ho- a hívek éreztették velem, hogy szükség van rám.
gyan halad a munka és van-e rá fedezet?
Nagyon odaadó pasztorális tanácsot örököltem,
– Valójában 1957-ben történt a régi, „csonka tagjai mindig mellém álltak, erős Rózsafüzér-tártorony” cseréje. Azóta a bádogborítás a festések sulatok működtek, továbbá a Biblia-kör, az imádellenére lassan tönkrement. A vörösrézlemez- kozó édesanyák köre, amelyekben az ima a lelki
borítás, minden bizonnyal tartósabb lesz, és a alapot jelentette a közösségi élethez.
mi korosztályunk erről már nem kell, hogy gon• Szólna talán néhány szót a telepi
dot viseljen.
templom építéséről, ami a legnehezebb
– Ami a költségeket illeti, nagy kiadásról van időkben, a 90-es években történ. Mi adott
szó. Amikor a községházán jártunk elmondtuk, lelki erőt, a lehetetlennek tűnő munka elhogy mit szeretnénk, és ha költségekhez hozzá- végzéséhez?
járulna az önkormányzat, azt szívesen vennénk. Így ezzel a támogatással megindulhat
a munka, ami távolról sem elegendő. Talán
a költségek egyharmadára, vagy valamivel
többre. Ezért lenne jó, ha a nehézségek
ellenére a hívek közössége is anyagilag
támogatná a munkát. Ez egy közös ügy,
amit ha átgondolunk, meg lehet valósítani.
A kedves hívek adományaikat a plébániai
fogadóórákon minden hétköznap, hétfő
kivételévek 9-től 10 óráig adhatják át –
mondta László atya.
• Ha már alkalom adódott e beszélgetésre, összegezné az elmúlt
időszak felújításait, amelyekből akadt
néhány, ide értve a telepi templom
építését is?
– Fiatalos lendülettel érkeztem Temerinbe és papkörökben úgy vélték, hogy jó
helyre jövök. A templom külső felújítása,
a szentély átalakítása és az új plébánia azt
a látszatot keltette, hogy jó ideig nem kell
sokat tenni, ami az épületeket illeti. Az első
bérmálás után azonban a püspök írt egy
levelet, hogy az iskola felőli drótkerítést,
téglakerítésre kellene cserélni. Hirtelen
nagy gondba jutottam, mert miután lemértük a hosszát, kiderült, hogy megépítése Mesterek a templom padlásán, igencsak magasra kell felépíteniük az állást (Varga Z. felv.)
nem lesz olcsó. De hála Istennek megcsináltuk, elkészült a kapu is. Így hát ideérkezésem
– Előbb azt gondoltam, hogy ez nekem nem
után a következő évben máris volt elfoglaltsá- fog gondot okozni, de miután átgondoltam a tengom. A püspök atya, amikor ismét Temerinben nivalókat, kiderült, hogy igen. A képviselőknek
járt megnézte a kerítést. Szemembe ugyan nem 1986-ban terjesztettem be az elképzelésemet,
dicsért meg (ez volt a szokása), de a tisztelendő hogy a telepi imaházzal tenni kellene valamit. Olynővérek előtt megtette. A nővérek alig várták, kor 220-240-en is voltunk, a gyerekek az oltár
hogy elmenjen és elmondhassák nekem, amit a előtt álltak. A kisfiúk néha a gyertyatartók közé
püspök mondott. Meg volt elégedve. Még most dugták a fejüket. Tehát tenni kellett valamit: bőis áll a fal.
víteni az imaházat, vagy valamit építeni. Meg is
– Tehát a hívek lelki gondozása mellet, az írtuk tervünket a püspöknek, aki, amikor felépítkezési munkákba is belecsöppentem. Láttam mentem hozzá mosolyogva mondta „Fiam, oda
2017. szeptember 28.
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Szungyi László atya 1984. november 1-jén,
csaknem 33 éve fiatal papként, de már kellő
élettapasztalattal vette át a temerini plébánia
vezetését. Elődje, Berecz Sándor atya, a zsinat szellemében megújított szentélyt, kívülről
műkővel borított szép templomot, új plébániaépületet, lelkileg gondozott hívőközösséget
hagyott utódjára. Akkoriban a temerini plébánia hívőközössége az egyik legerősebb, legnépesebb volt a szabadkai egyházmegyében.

templom van tervezve”. Szólt a titkárának és elővetette a kész terveket, de nem azt, ami alapján
a mostani templom épült. Ez egy más stílusú, kis
templom volt, teli oszlopokkal. Mondta is, hogy
ezek a tervek, még a hatvanas években készültek.
Egyébként üdvözölte a templom építésére vonatkozó elképzelést, de feltette a kérdést, hogy mit
gondolok az anyagiak előteremtéséről. Nem is
hagyta, hogy válaszoljak, ő maga mondta, hogy
bízik a temeriniekben, hogy lesz erő a templom
felépítésére, tart, ameddig tart.
– Évekig eltartott a huzavona amíg az engedélyeket beszereztük, de minden álmunk az volt,
hogy templomot építsünk a Telepen. Nagyon nagy
feladatnak tekintettem, mert nem minden papnak
van lehetősége arra, hogy templomot építsen. Az
építkezés megkezdésekor még nem tudtuk, hogy
milyen nagy nehézségek várnak ránk. Úgy gondoltuk, hogy előttünk a jövő, lesz egy alkalmas
hely, ahova a hívők serege gyülekezhet. Ez volt
az, ami erőt adott.
• Mondhatnánk, hogy lendületben volt,
mert a templomszentelést követően hozzáfogott a plébániatemplom 200 éves fennállása megünneplésének előkészítéséhez. Mi
mindent kellet és sikerült elvégezni?
– Már korábban is foglalkoztatott a gondolat,
hogy a plébániatemplomot rendbe kell tenni a felépítés 200. évfordulójára, csak hát az anyagiakat
a telepi templomra irányítottuk. Közös vágyunk
volt, hogy a belső festést felújítjuk, aminek számos
előfeltétele volt, például a teljes villanyhálózat cseréje, ami meg is történt, bár a templom festése,
nem a templomépítés kezdetének évfordulójára
készült el, hanem későbbre. Hozzáértő mesterek
tavasztól őszig dolgoztak rajta.
– Még folytak a telepi templomon a munkálatok, amikor a plébániatemplomon hozzáfogtunk a cserépcseréhez (addig 10-12 fajta cserép fedte a templomot, mert a komolyabb vihar
mindig lesodort néhány százat, amit nem lehetett
ugyanolyannal pótolni), aminek szintén előfeltétele volt a gerendaszerkezet átvizsgálása és a
rosszak pótlása. Szerencsére mindenhez volt alkalmas ember, aminek köszönhetően valójában
teljesen megújult a plébániatemplom tetőzete. És
ha már volt új tető, kellett az új csatorna is. Ez is
meglett. Maradt a templom burkolatának felújítása, ami a templomépítés 210. évfordulójára el
is készült. Természetesen folytak más munkálatok is, például a kálvária és az útmenti keresztek
felújítása és mások.
G. B.
5

Bábelőadás

Idősek itthon és a világban
Mi a helyzet Temerinben?

Új előadással tájol a Vándor Bábszínház. A Megy a Gí-Gá világgá... című
előadást szeptember 29-én mutatjuk be
a temerini tájházban, délután öt órakor.
A bemutatónak most is lesznek a közönség soraiban meghívott vendégei, idén a
temerini kiselsősök és tanítóik láthatják elsőként a Vándor Bábszínház nyolcadik előadását. Idei ajánlatunk egyik vezérfonala a
játék, éppen ezért a bemutató napján egyéb
aktivitásokkal is készülünk, melyekhez a
TAKT és a Szirmai Károly MME képviselőit hívtuk segítségül. Bemelegítésképp a
Tájház udvarán szabadtéri csoportjátékok,
majd az előadás után népi gyermekjátékok
szórakoztatják közönségünket. A rendezvény zárt körű!
Az előadás tartalmából: Idén Kodály Zoltán születésének 135-ik, halálának 50-edik
évfordulójára emlékezünk. Világhírű magyar
zeneszerzőnk hungarikummá vált zenepedagógiai módszeréről, de arról is ismert,
hogy lelkesen kutatta a népzenét, vokális
alkotásaiban mindenekelőtt a magyar dalkultúra megteremtésére törekedett.
T. L.

Építkezésre, hosszabb
távú munkára
kőműveseket, ácsokat
és fizikai munkásokat
keresünk.

Kifizetés hetente.
Telefonszám:

069/31-94-611
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Elemzők szerint 2050-ben az alacsony és
közepes jövedelmű országokban él majd a
legtöbb idős ember. Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2000 és 2050 között a világ
hatvan év feletti népességének aránya 11-ről
22 százalékra, lélekszámuk 605 millióról kétmilliárdra emelkedik. Szakértők szerint ez
az alacsony és közepes jövedelmű országokban lesz a legdrámaibb, 2050-re az idősek 80
százaléka ezekben az országokban fog élni. A
nyolcvan évesek és az idősebbek száma 2050re négyszeresére nő. Ez azzal jár majd, hogy
egyre több gyermek fogja ismerni a nagyszüleit, dédszüleit, különösen a dédanyját, hiszen
a nők átlagosan hat-nyolc évvel tovább élnek
a férfiaknál.
Az öregedés üteme, minősége sok tényezőtől függ. Testünk teljesítő képessége a fiatal
felnőtt korban elért maximum után hanyatlani
kezd, és az, hogy a hanyatlás milyen egyéb folyamatokkal jár, az jelentős részben az életmódunknak, vagyis annak a függvénye, hogy
mit eszünk, mennyit mozgunk, és próbáljuk-e
magunkat megvédeni olyan egészségi kockáSzerbia
Összesen
Férfiak
Nők

65-69 év
460 406
209 580
250 826

70-74 év
387 284
167 178
220 106

zatoktól, mint az alkoholfogyasztás, dohányzás
vagy egyéb egészségromboló tevékenységek.
Az Európai Unió országaihoz hasonlítva
Szerbiában a hatodik legalacsonyabb a várható
élettartam: öt évvel kevesebb, mint amire egy
uniós átlagpolgár számíthat. Akik megélik a
65. életévet, azoknak életkilátásai javulnak
ugyan, de a későbbi nyugdíjba vonulás lehetősége miatt a férfiak átlagosan 8, nők pedig
16,5 évvel élik túl a nyugdíjkorhatárt. A statisztikai adatok szerint a férfiak várható átlag
életkora ugyanis 73, a nőké pedig 78 év (ami
átlag 75 év).
Jelenleg Japán a világ legöregebb lakossággal rendelkező országa a 65 év felettiek
arányát nézve – a teljes lakosság majdnem 30
százaléka koros ember. Egy tanulmány szerint
e vezető szerepét Japán 2050-ig meg is őrzi.
Jelenleg Németország van a második helyen,
de 2050-re Dél-Korea, Hongkong és Tajvan
kerül a második helyere Japán után. Szerbia
most kicsivel az átlag alatt van az idősek arányát nézve.
G. B.
75-79 év
247 338
945 52
152 786

80-on felül
145 477
53 320
92 157

átlag életk.
40,25
38,97
41,46

Szerbiának a Köztársasági Statisztikai Intézet év eleji becslése szerint 7millió 40
ezer 272 lakosa volt. A népességéből a 65 évesek és idősebbek száma 2017. január
1-jén 1 millió 244 ezer volt, ami a népesség 17,6 százaléka. A nők száma valamennyi
korcsoportban jelentősen meghaladja a férfiakét, az elmúlt 15 évben csaknem 200
ezerrel.
Vajdaság
Összesen
Férfiak
Nők

65-69 év
119 249
52 720
66 529

70-74 év
96 158
39 697
56 461

75-79 év
60 604
20 755
39 849

80-on felül
39 174
12 792
26 382

átlag életk.
39,82
38,27
41,27

Vajdaságban bizonyos eltéréssel az országoshoz hasonló demográfiai kép figyelhető meg. A lakosság száma év eleji becslés szerint 2 millió 31 ezer 992 volt, míg a 65
évnél idősebbek száma 315 ezer 185, ami az összlakosság 15,5 százaléka, vagyis a
tartomány népessége fiatalabb az országos átlagnál, amit tanúsít a lakosság átlagéletkora is, ami 39,82 év (a férfiaké 38,27 év, a nőké 41, 27).
Temerin
Összesen
Férfiak
Nők

65-69 év
1441
621
820

70-74 év
1124
470
654

75-79 év
663
229
434

80-on felül
445
142
303

átlag életk.
38,29
37,09
39,44

Temerin összlakosságának átlag életkora még a vajdaságinál is alacsonyabb. Becslés szerint a község lakóinak száma 28 275 fő. A 65 évnél idősebbek száma 3676
(ebből a 80 éven felülieké 445) ami a lakosság 13 százaléka, vagyis a a község népessége fiatalabb még a tartományi átlagnál is. Az itt élő férfiak átlag életkora 38,24
a nőké 41,27 év. Az átlag 39,82 év.

Földet bérelek: 061/5-843-405
TEMERINI ÚJSÁG
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Svájcból hazatérve
Úri Károly és Zsuzsanna 1989-ben rült megszerezni – elevenítette fel a 28 évvel
döntött úgy, hogy külföldön kezd új éle- ezelőtti eseményeket.
tet, mégpedig Svájcban, a Zürichhez kö– Szabadságra évente többször is hazajötzeli Rütiben. Károly ma már nyugdíjas, tünk – kapcsolódott be a beszélgetésbe Zsuzsanhuszonnyolc év után itthon, Temerinben na: – Ilyenkor anyám öreg házában laktunk.
élvezi a jól megérdemelt szabadság min- Szerettem hazajönni, hiszen ott kint nagyon maden percét. Otthonukban kerestük fel a gányosnak éreztem magam, sokat voltam egyeházaspárt, akik szívesen meséltek arról, dül. 1992-ben megszületett Artúr fiunk. Amikor
hogy milyen kihívást jelentett nyelvet, szo- óvodába indult, akkor kezdtem el dolgozgatni.
kásokat nem ismerve nekivágni egy ide- Kórházban takarítottam kilenc hónapig, majd
gen országnak:
egy kertészeti központban vállaltam munkát,
– Akkor a Petőfiben sofőrként dolgoztam ahol tizenhét évet lehúztam – mondja Zsuzsan– kezdte a történetüket Károly. – Noha ott na, akit a főnökök és a munkatársak olyannyira
a munkakörülmények elfogadhatóak voltak, nem
rendelkeztünk saját házzal, ezért elhatároztuk,
hogy néhány évet ledolgozunk Svájcban, de csak
éppen annyit, ami alatt az
építkezéshez szükséges
pénzt összegyűjtjük. Akkor még gond nélkül ki
tudott jutni az ember, szerencsémre ismerősök segítettek munkát és lakást
találni – mondja Károly,
aki a kezdetben egy kertészetben kapott munkát:
– A többi temerini is ott
dolgozott, összetartottunk,
segítettük egymást, szinte
mindenki magyarul be- Úri Károly és Zsuzsanna, jobbról Artúr, balról Károly első
szélt. Ekkor kaptuk meg házasságából származó fia, Róbert
az A vízumot, ami valójában igazolványnak mi- megkedveltek és szerettek, hogy szinte haza sem
nősült. Egy társasházban laktunk feleségemmel akarták engedni a legutóbbi távozása során.
együtt, egy szobánk volt. A B vízumot, amely
– Habár sokan azt hiszik, hogy igen, Svájcfeljogosítja a tulajdonosát, hogy saját magának ban sem fenékig tejföl az élet. Sokat kell dolkereshet munkát, négy-öt évvel később sike- gozni – veti közbe Károly: – Rengeteg munkánk

Kedvező áron vállalunk malterozást,
falazást, tetőjavítást, teraszés pinceszigetelését, különböző
építkezési munkálatokat valamint
új és régi épületek adaptálását.
Hívja bizalommal: 063/506-653

volt a kertészetben. Reggeltől estig, szakadó esőben, hóban kint dolgoztunk a szabad ég alatt. A
legnagyobb hajrá mindig karácsony táján volt.
Tíz-tizenegy évet ledolgoztam itt, majd amikor
a főnök nyugdíjba ment, a többi temerinivel
együtt, én is új munkát kerestem. Egy sódertelepen gépkezelőként alkalmaztak, utakat, csatornahálózatot készítettünk. Néhány év után a
főnök munkásokkal együtt eladta a vállalatot,
így nyugdíjbavonulásomig itt maradtam – teszi hozzá.
Mint mindketten mondják, könnyen megszokták a svájci pedantériát, pontosságot, így
olykor bosszúságot okoz, ha idehaza valaki nem
érkezik meg időben a megbeszélt helyre. Károly: – De a túlzott pontosság, pedánsság olykor
zavaró is, még a vonatok is másodpercre pontosan indulnak. Az életszínvonal egyértelműen
magasabb, ha az ember odafigyel, tud takarékoskodni. Ám ott lakást, vagy házat képtelenség vásárolni, egyrészt drága, másrészt viszont
a bank birtokolja az ingatlan hetven százalékát.
Ott szinte mindenki lakást bérel, ami egyáltalán
nem olcsó.
Noha a kezdetben azt gondoltuk, hogy csak
néhány évet maradunk Svájcban, amikor Artúr
elkezdett iskolába járni, már tudtuk, hogy egyhamar nem jövünk vissza – mesélte a beszélgetés
során Zsuzsanna: – A nyári szabadságot általában itthon töltöttük, kint viszont nem igazán volt
szórakozási lehetőségünk. Összejártunk a többi
temerinivel, sütögettünk, beszélgettünk. Karcsi
sokat járt motorozni – teszi hozzá.
Károly két évvel korábban, 63 évesen vonult
nyugdíjba, mint mondja mára már belefáradt a
munkába: – Most jó itthon, amióta hazajöttünk
még nem volt időnk unatkozni, mindig szervezünk magunknak programot. Artúr Svájcban
maradt, de volt már itthon, és úgy tervezzük,
hogy mi többször meglátogatjuk őt – zárta a
beszélgetést a házaspár.
ácsi

Minőségi áru, kedvező áron a

Savanović

kertészetben

Az őszi kínálatban: cserepes gömbkrizantém
és különböző színű árvácska.
A szokásos kínálatban:
örökzöldek és kedvelt szobanövények.
Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Kertrendezés és megrendelésre beültetés: 063/19-16-169
A temerini vásárlóknak folyamatosan kedvezmény!

Temerin központjában eladó
egy 61 m2-es földszinti lakás,
új épületben, a Tanító utcában.
Telefon:
2017. szeptember 28.

TEMERINI ÚJSÁG

064/11-823-66
7

Vásári séta

Vénasszonyok nyara fogadta a vásárlátogatókat, mégsem tolongtak a látogatók
a vásártéren. Ennek talán legfőbb oka az
általános pénztelenség és a rendszeres járandóságok, úgymint nyugdíj, fizetés stb.
kifizetésének e hétre való tolódása volt.
Az árusoknak a gyér látogatottság miatt a
szokásosnál jóval kisebb forgalmuk volt.
Ezért egyre többen veszik fontolóra, hogy
a jelenlegi üzemanyagárak és egyéb kötelező kiadások mellett megéri-e árulni
a vásárokban.
Az állatvásáron jóformán csak a vendéglősök
vásárolták a pecsenyének valót. Kezdjük megint
a malacokkal: volt, aki kilenc, mintegy 10 kilós
malacért 32 000 dinárt, egy másik árus pedig
a hat, mintegy 20 kilósért 22 000 dinárt kért.
Készek voltak engedni is az árból, de senki sem
állt le alkudni velük. Egy alpesi kecske 50 euróba
került, de az sem kellett senkinek. Több helyen
árultak birkát kilónként 280-300 dinárért. Állt
a lóvásár is. Az egy eurós kilónkénti ár nagyon
népszerűtlen volt. Gyér volt a lábasjószág-felhozatal is. A legtöbben nyulat kínáltak nagyságtól
függően 500-800 dinárért. A hosszú szőrű, angóra tapsifülesek 1000 dinárba kerültek. Sárhegyi
kéthónapos kiskutyákért 50 eurót kért a gazda.
Simogatni azonban ingyen lehetett őket. A gye-
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Olvasóink figyelmébe
A tullabarai tanyákról szóló sorozatunkat jövő számunkban folytatjuk.

rekek zöme nem hagyta ki ezt a lehetőséget, de
az angóra nyulak simogatását sem.
műanyag vödröt 60 dinárért, divatos farmernadA kirakodóvásáron legtöbben a kukorica- rágot 500 dinárért, vagy éppen öt kiló búzadarát
hordó kosarak ára iránt érdeklődtek. A minőségi 300 dinárért. Legnagyobb keletje azért az osztrák
vesszőből font kosarak 1000-1200, míg a silá- behozatali öko bőr kabátnak volt, amelyet 800
nyabból készítettek 500-600 dinárba kerültek. dinárért árultak. Ez az árus nem panaszkodhaÚjdonságnak számított a kutyakosár, illetve a két- tott a forgalomra.
kapcsos (amelyekkel a kerékpárra is rögzíthető)
Szokásos formájukat hozták a vendéglősök.
piaci karkosár, amelyek ára egyaránt 1200 dinár A vásár specialitásaiért, a bárány- illetve a mavolt. A klasszikus biciklikosár is ugyanennyibe lacpecsenyéért ismét hosszú sorok kígyóztak. A
került. A nyélre ütött fejsze 1500 dinár volt. A báránypecsenye kilója 1600, a malacpecsenyéé
szeptemberi vásár slágere a söprű volt, a cirok- pedig 1200 dinárba került. A temerini marhasöprű ára nagyságtól függően 100 és 300 dinár és birkapörkölt adagja kenyérrel és salátával
között alakult, a nagyméretű kórósöprűk 500 550 dinár volt. A lepénybe helyezett sültkolbász,
dinárba kerültek. Sokan megcsodálták az óriás plyeszkavica, csevap-csicsa, cigánypecsenye és
fűkaszálót. A szinte már kistraktor méretű fűka- sült csirkecomb ára 200 és 300 dinár között
szálóért 1200 eurót kértek, kisebbeket azonban alakult. A különböző ízesítésű: fahéjas, kókujóval olcsóbban, 100-200 euróért vásárolhattunk. szos, kakaós kürtőskalács 150 dinár volt. Tíz
Gyümölcsdarálót 4000 dinárért, húsvágó ollót deka dióscukorka 70, zselés és meszetcukor
30 euróért vehettünk. A fa újságtartó 1000, a 80-100, fél kiló mézespogácsa 150-200 dinárkáposztagyalu nagyságtól függően 2000-4000, a ba került.
gyúrólap pedig 2500 dinárba került. Egyre több
M. D.
helyen kínálnak különböző termékeket akciós
áron. E termékek iránt
most is többen érdeklőd- és mezőgazdasági munkálatokat vállalok.
tek. Például 500 dinárért
vehettünk 3 törölközőt,

Földet bérelek
063/8-920-687

TEMERINI ÚJSÁG

2017. szeptember 28.

VÉGSŐ BÚCSÚ

Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

Mély fájdalommal a szívünkben mondunk köszönetet a
rokonoknak, barátoknak, utcabelieknek, ismerősöknek,
volt munkatársaknak és minden végtiszteletadónak, akik
szerettünk

Szomorú hat hónapja, hogy
itt hagyott bennünket szeretett édesanyánk, anyósom,
mamánk, dédink

Fájó szívvel emlékezünk
szerettünkre, aki egy éve
távozott közölünk

Megtört szívvel jelentjük,
hogy rövid betegség után
75. életévében elhunyt szerető apám, apósom és nagyapánk

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Oly hirtelen jött a szörnyű
pillanat, elhagytál minket
egy röpke perc alatt.
Az élt sora hosszú és
nehéz, mert a feledéshez
egy élet is kevés.
A búcsú, mit nem mondtál ki,
elmaradt, de szívünkben
míg élünk, velünk maradsz.
Emléked örökre szívébe
zárja lányod, Edit, vejed,
Attila és unokáid,
Szabolcs párjával
és Zsolt

BADONÉ
PATARICA Katalin
(1929–2017)
PUSKÁS Zoltán
(1951–2017)
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a
kegyelet virágait helyezték,
és személyesen, vagy más
formában részvétüket fejezték ki és együttéreztek velünk szerettünk elvesztése
felett érzett fájdalmunkban.

A virágok elhervadnak,
a sír eltakar, de akit
szerettünk, a szívünkben
örökké megmarad.
Emlékét őrzi fia, István,
lánya, Katica, veje, Sanyi,
unokái párjaikkal és
dédunokái: Dávid, Szilvia,
Előd, Eszter, Emese,
Filip és Katarina

VARGA Endre
(1985–2016)
Köszönjük, hogy éltél,
s minket szerettél,
nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él
emléked örökre.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
szívből szeretünk,
s nem feledünk téged.
Szeretteid

A gyászoló család

Egyházközségi hírek

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett nagymamámtól,
dédmamánktól

Október 1-jén lesz tíz éve,
hogy nincs közöttünk drága szerettünk

• Esküvői hirdetés: Vecsera Krisztián (János és Pethő
Rozália fia) és Vékony Mária Magdolna Orsolya (Vékony
Ibolya leánya), esküdnek szeptember 30-án, szombaton
16 órakor nászmise keretében.
• Csíszér László koncertje a telepi templomban
pénteken 18 órakor.
• Plébániai hittan a kifüggesztett beosztás szerint
szept. 30. szombaton. Hozzák magukkal a Vasárnapi
RAPCSÁK
kartonokat ellenőrzés céljából.
MORVAI Sándor
ZÓRÁD Máriától
• Egyházmegyei Ministráns találkozó Becsén szep(1945–2007)
(1933–2017)
tember 30.
Pihenése felett őrködj,
Az élet elmúlik,
• Ünnepélyes keresztelések: vasárnap, október Istenem, csendes álmát
de az emlékek élnek,
1-jén. Előzőleg keresztelési találkozó a szülőkkel és ne zavarja meg semmi sem.
és míg élünk,
keresztszülőkkel szeptember 28-án, csütörtökön 16.30- Szívünkben megmarad
őrizzük őket.
szép emléked, legyen
kor.
Legyen pihenésed békés,
• Országos Ifjúsági találkozó Belgrádban október áldott és békés a pihenésed.
emléked áldott.
Fájó szívvel búcsúzik
7-én, témája: „Nagyot tett velem a hatalmas és Szent
Nyugodj békében!
tőled unokád, Imi,
az Ő neve.” Jelentkezni október 1-ig. Kedvezményes
Emléked őrzi
unokamenyed, Tina
útiköltség, ára 500 din.
öcséd, Szilvi
és dédunokáid:
és családja
Andreász
és
Dávid
• A templomtornyon történő munkálatok miatt kérjük a
polgárokat és főként a gyermekeket, legyenek elővigyázatosak. Hétköznapokon a szentmisékre érkezők részé- Barna Gáspár és a család elh. tagjai, délután 4 órakor
nászmise.
re a templom jobb oldalán levő bejárat lesz nyitva.
Október 1-jén, évközi 26. vasárnap, a Telepen 7 órakor:
†Paár Daniella Elizabet és Francia Árpád a plébániatemplomban 8.30 órakor: a temerini elh. tiszt. nővérekért, 10
29-én, pénteken 8 órakor: †Francia Mihály és a család el- órakor: a népért.
hunytjaiért, 18 órakor horvát nyelvű szentmise.
2-án, hétfőn 8 órakor: Őrangyalok tiszteletére.
30-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért, 3-án, kedden 8 órakor: egy szándékra.
valamint: †id. Gyuráki János, Ternovác Viktória, Majo- 4-én, szerdán 8 órakor: egy szándékra.
ros András és Sípos Ilona, valamint: †László Borbála, 5-én, csütörtökön 17 órakor: egy szándékra.

id. DÁNYI József
(1942–2017)
Mint gyertyaláng lobban
el az élet, mint gyors folyó,
rohannak az évek.
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
drága emléked és hiányod
szívünkben örökké él.
Munka és küzdelem volt
az élete, legyen áldott
és békés a pihenése.
Emléked szívébe zárta
lányod, Mari,
vejed, Attila, unokáid:
Karolina és Laura

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. Rapcsák
Zórád Mária
(1933–2017. 9. 21.)

Miserend

2017. szeptember 28.

TEMERINI ÚJSÁG

Puskás Zoltán
(1951–2017. 9. 22.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
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VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Áldott jó vejemtől

Fájó szívvel jelentjük, hogy
rövid betegség után elhunyt
szerető édesapám, apósom,
tatánk

Szeretett jó édesapámtól,
apósomtól és tatánktól

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve,
hogy elhunyt

id. DÁNYI Józseftől
(1942–2017)
id. DÁNYI József
(1942–2017)
Az életet szerényen élted,
mindig jóra intettél minket.
Értünk dolgoztál és éltél,
a családi összetartásra
neveltél.
Sok mindenre
megtanítottál,
csak egyre nem, hogyan
éljünk tovább nélküled.
Lányod, Angéla, vejed,
Ferenc, unokáid,
Roland és Krisztián,
és Pisti Szenttamásról

MEGEMLÉKEZÉS
ifj. MORVAI József
(1954–2016)
Minden mulandó a világon,
mint harmat a virágon,
csak egy nem,
ami a sírig elvezet,
az örök hű emlékezet.
Emléked őrzi testvéred
és keresztlányod

Szomorú szívvel emlékezünk harminckét éve elhunyt édesapánkra, apósunkra, nagyapánkra és
dédnagyapánkra

Az életben sok mindennel
harcot vívtam,
de a halállal nem bírtam.
Nem ezt akartam, szerettem
volna még élni, unokáim
boldogságát megérni.
Oly hirtelen jött a szörnyű
pillanat, elhagytalak
titeket egy röpke perc alatt.
Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett,
így búcsúszó nélkül
szívetekben örökké élhetek.

Legyen nyugodt és békés
örök álma!

Elmentél tőlünk egy csendes
hajnalon, köszönni,
búcsúzni nem volt alkalom.
Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.

Emléked őrzi
testvéred, Laci
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, hogy örökre eltávozott szerettünk

Elmentél, pedig
sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel
a családod életét.
Elmentél, s veled együtt
eltűnt a remény, de lelkünk
egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is,
te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy.
Szeretteid

Emléked szeretettel
megőrzi unokád, Szilvia
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szerető fiad, József,
menyed, Andrea,
unokáid, Klaudia
és Ramóna

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

KARÁCSONYI Dénes
(1945–2014)

Nyugodjál békében!
BÚS Istvánra
(1926–1985)
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özv. RAPCSÁK
ZÓRÁD Máriától
(1933–2017)

„Halhatatlan az,
ami soha nem él.
Mi lett, született,
mind eltűnik, elmúl;
ember, fű, virág,
árnyék, falevél…”
(Vajda János)

A szeretett násztól

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Minden elmúlik,
minden véget ér,
de az emlék örökké él.
Emlékét megőrzi
nászasszonya, Erzsi,
Rozi mama és Pisti

Elmentél oda,
ahol nincsen szenvedés,
csak béke és örök nyugalom.

Nyugodjon békében!

VÉGSŐ BÚCSÚ

id. DÁNYI Józseftől
(1942–2017)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk
nagymamánktól és ómitól

PUSKÁS Zoltán
(1951–2017)

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Istenünk, kérünk, vedd
helyettünk oltalmadba őt,
tárd ki kapudat
pihenni vágyó lelke előtt.
Drága emlékét szívébe
zárta szerető anyósa

VÉGSŐ BÚCSÚ

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájó emlék
elkísér egy életen át.
Mindig dolgozva éltél,
de egy napon
csendben elmentél.

Szerettei

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Szép emléked szeretettel
megőrizzük.
Nyugodjál békében!
Volt osztálytársaid
és az osztályfőnök,
Németh Erzsébet

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy
nincs közöttünk

Szomorú 21 éve, hogy
nincs közöttünk

özv. KÖVESDI OLÁH Ilona
(1931–2007)

KÖVESDI József
(1929–1996)

Örök álom zárta le
a szemed, megpihenni tért
két dolgos kezed.
Fájdalmas az út, mely
sírodhoz vezet, a jó Isten
őrködjön pihenésed felett!
Emlékét örökre szívébe
zárja szerető
felesége, Katalin

A plébánia telefonszáma: 844-001
TEMERINI ÚJSÁG

Szülőket, nagyszülőket, kiket a föld mélye rejt,
fájó szívünk titeket soha nem felejt.
Legyen áldott és békés a pihenésük!
Szeretteik
2017. szeptember 28.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól, nagymamától
és dédnagymamától

Szeretett nászunktól

Szeretett sógorunktól

Fájó szívvel búcsúzunk
drága szerettünktől

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Megállt egy szív,
pedig élni vágyott,
pihen a két áldott kéz,
mely értünk dolgozott.
Szólni sem bírtál, hogy
indulsz a messzeségbe,
nem búcsúztál,
csak elmentél.
Feledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni
nélküled és letörölni
az érted hulló könnyeket.
Emléked örökre szívébe
zárja lányod, Ildikó,
vejed, Róbert
és unokáid,
Krisztián és Szebasztián

özv. RAPCSÁK
ZÓRÁD Máriától
(1933–2017)
Lám, ennyi az élet,
gondoltad-e?
Egy pillanat
és mindennek vége,
szólni sem tudtál,
hogy indulsz
a messzeségbe.
Elmentél oda,
ahol néma csend honol,
ahol nincsen szenvedés,
csak béke és
örök nyugalom.

Megnyugvást talált
szerető szíve,
pihen a két dolgos keze.
Szeretetét és jóságát
örökre megőrizzük.
A Horváth nász és
a nászasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ

Emlékét őrzi lánya, Mari
és veje, Imre

MEGEMLÉKEZÉS

Emléked őrzi sógorod,
János, ángyod, Magdi
családjukkal

Köszönetnyilvánítás

Óbecse–Temerin

Szomorúan emlékezünk drága szüleinkre, illetve nagyszüleinkre és dédszüleinkre haláluk évfordulója alkalmából, akik
47 éve, illetve 8 éve

Hosszú útra mentél,
búcsút nem intettél.
Elmentél tőlünk,
nem láthatunk többé,
de szívünkben
itt leszel örökké.
Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendben,
szerényen, drága lelked
nyugodjon békében.

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
A virág elhervad pár
rövid nap alatt,
de emléked szívünkben
örökre megmarad.
Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, utcabelieknek, ismerősöknek,
szomszédoknak és minden
végtiszteletadónak, akik
szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk és dédnagymamánk

Emléked megőrizzük!
A Horváth család
Újvidékről
id. GYURÁKI János
TERNOVÁC Viktória
(1926–1970. 11. 27.)
(1926–2009. 11. 21.)
20 éve, illetve 3 éve nincsenek közöttünk

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

Megemlékezés
a héten elhunyt

MAJOROS András
(1928–1997. 9. 28.)

SÍPOS Ilona
(1928–2014. 11. 13)

Drága szüleink hiányoznak az életünkből, de szívünkben és
emlékeinkben élnek, mindig szeretve és soha nem feledve.
Testeteket nem gyötrik már földi gondok s bajok, legyetek
odafenn, Isten országában örökre boldogok.
Szeretteik
2017. szeptember 28.

id. DÁNYI József
(1942–2017)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!

TEMERINI ÚJSÁG

özv. RAPCSÁK
ZÓRÁD Mária
(1933–2017)
temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait helyezték és személyesen
vagy más formában részvétüket fejezték ki, és együtt
éreztek velünk szerettünk
elvesztése felett érzett fájdalmunkban. Köszönet a
sok szép virágért.
Külön köszönetet mondunk
Szungyi László atyának és
Balázs kántornak a méltóságteljes gyászszertartásért.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
A gyászoló család

PUSKÁS Zoltántól
(1951–2017)
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka
volt az életed.
Minden elmúlik, minden
véget ér, de szép emléked
örökké szívünkben él.
Gyászoló öcséd, János,
ángyod, Zorica
és Milka mama

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek,
utcabelieknek, akik szeretett
apánkat, tatánkat, apóst, nászunkat

id. DÁNYI Józsefet
(1942–2017)
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a virágért
és a vigasztaló szóért.
Külön köszönetet mondunk
Szungyi László esperes
atyának és a kántor úrnak
a megható szertartásért.
Bíztunk az életben,
hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem,
legalább a csodában.
Az életben sok mindennel
harcot vívott,
de a betegséggel
megküzdeni nem tudott,
mert ereje elfogyott.
Az ő szíve pihen, a miénk
vérzik, mert a fájdalmat
csak a földiek érzik.
Nyugodjon békében!
Szerető fia, Norbi
és Móni
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LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport
DUNAV (Stari Banovci)–
MLADOST 1:2 (1:1)

A járekiak a 24. percben,
Petković távoli lövésével szerezték
meg a vezetést, a hazaiak azonban
nem sokkal a szünet előtt kiegyenlítettek. Az 51. percben a játékvezető tizenegyest ítélt a vendégeknek,
amelyet Marić értékesített, a Mladost
így három ponttal távozott Stari
Banovciból. A járekiak tíz ponttal a
hetedik helyen vannak a táblázaton,
szombaton a hetedik fordulóban a
pancsovai Železničart fogadják 15
óra 30 perces kezdettel.
Vajdasági liga – Déli csoport
HAJDUK (Divoš)–SLOGA 2:0
(0:0)

Az eseménytelen első félidő
után a hazaiak jobban játszottak,
és két góllal megérdemelt győzelmet arattak. A Sloga, amely a hatodik forduló után nyolc ponttal kilencedik a táblázaton, szombaton
15 óra 30 perces kezdettel a sereghajtó Kupinovót látja vendégül.

míg szombaton a kilencedik fordulóban Zsablyára utazik, ahol 15
óra 30 perces kezdettel a ŽSK ellen lép pályára.
TSK: Petković, Pantoš, Jelić,
Varga, Milosavljević, Stanković,
Rosić, Višekruna, Savić (Bjelajac),
Pupovac, Blanuša (D. Kozomora).
A TSK a múlt szerdán a kupában 2:0-ra legyőzte Temerinben a
kiszácsi Tatrát, így bejutott a negyedik fordulóba. A pénteki sorsoláson
eldőlt, hogy csapatunk következő
ellenfele a vajdasági ligás Hajduk
lesz Csúrogon október 4-én, azaz
a jövő szerdán.
BAČKA (Sajkásgyörgye)–
SIRIG 2:0

A szőregiek tegnap a bánostori
Proletert látták vendégül, vasárnap pedig Boldogasszonyfalvára
(Gospođinci) utaznak a Jedinstvóhoz.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport
TEMERIN–MLADOST
(Szerbcsernye) 26:24 (16:10)

Újvidéki liga

Megkezdődött a 2017/2018-as
bajnoki idény. A temerini lányok
győzelemmel mutatkoztak be az
első fordulóban.

FRUŠKOGORSKI PARTIZAN
(Bukovac)–TSK 0:0 –
megszakadt a 89. percben

MLADOST TSK–SIVAC 22:23
(6:14)

A temeriniek a 89. percig jobbak voltak, a helyzeteket azonban
nem sikerült értékesíteniük. A hajrában Stankovićon szabálytalankodott durván a hazaiak egyik játékosa. Ezt követően lökdösődés alakult
ki, majd az egyik bukovaci futballista megütötte Savićot, aki emiatt
végül a kórházban kötött ki. A játékvezető nem igazán láthatta, hogy
ki kit ütött meg a kakaskodás során, ezért olyan döntést hozott, hogy
mind a két csapatból két-két játékost kiállít. A TSK-ból furcsamód a
pórul járt Savić, valamint Rosić kapott piros lapot. A csetepaté után a
bíró jobbnak látta, hogy lefújja a
mérkőzést, a három pont sorsáról
így a zöld asztal mellett döntenek
az illetékesek.
A TSK tegnap (szerdán) a
kiszácsi Tatrával játszott rangadót,

Első férfi liga – Északi csoport

A járeki csapat az előző évhez
képest egy osztállyal magasabb
rangfokozatban kezdte meg a szereplést, a bemutatkozáson azonban minimális arányú vereséget
szenvedett. A sziváciak a második
félidő elején 16:7-re is vezettek,
és úgy tűnt, hogy könnyen nyernek, a hazaiak azonban nem adták fel a küzdelmet, feljöttek egy
gólos különbségre, de végül mégis a vendégek örülhettek a győzelemnek.

ASZTALITENISZ
Kiskunmajsán szerzett egy-egy
ezüst- és bronzérmet az elmúlt hétvégén Varga Dániel. A temerini klub
fiatal versenyzője a magyarországi
Horváth István-emléktornán állhatott fel kétszer is a dobogóra.
T. N. T.

APRÓHIRDETÉSEK

• Két hold föld eladó közvetlenül a
goszpodincai út mellett, közel a faluhoz. Telefonszám: 062/76-60-41.
• Traktorral és pótkocsival fuvarozást vállalok. Tel.: 063/7-30-46-35.
• Különórákat tartok matematikából és
fizikából. Telefon: 063/8-712-744.
• Keverék, rövidszőrű, féléves kiskutyákat ajándékozok. Telefonszámok:
842-890, 063/8-960-459.
• Vágni való csirkék élve vagy konyhakészen eladók. Sonja Marinković utca
7., telefonszám: 841-800.
• Bárány eladó, ugyanott bárányhús
kapható. Perczel Mór utca 1/1, telefonszám: 063/53-65-84.
• Fiatal hizlalt kacsák, tavalyi japánkacsák és tavalyi libák eladók. Telefonszám: 069/2008-206.
• Lakás kiadó a JNH utca 21-ben.
Telefonszám: 069/110-80-66.
• Malacok (15 kg) eladók. Telefon:
062/89-36-120, 021/3-842-721.
• Malacok (20–25 kg) eladók. Dózsa György utca 77., telefonszám:
062/129-29-90.
• Eladó egy jó állapotban levő használt
tüzelős sparhelt, konvektoros FÉG gázkályha, valamint nagyon jó állapotban
levő 3 ablak, egy teraszajtó, dupla vákuumozott üveggel, sötétbarna, szlovén gyártmány és egy furnéros belső
ajtó. Telefon: 842-658.
• Hálószobabútor, 6 kW-os villanykályha, 5 tonnás loznicai pótkocsi
és kétvasú IMT eke eladó. Telefonszám: 062/809-19-52.

• 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.
• Felújított, részben bútorozott ház
kiadó a Telepen, a főutcán. Telefonszám: 063/50-27-27.
• Kerékpárok szervizelése, javítása, új
és használt kerékpáralkatrészek árusítása, valamint használt kerékpárok árusítása. Egyben értesítem eddigi ügyfeleimet, hogy a kerékpárjavító műhely
a Szirmai Károly utca 40. szám alól
átköltözött a Vörösmarty Mihály utca
12-be. Telefon: 064/20-72-602.
• Bagat varrógép, valamint asztalos
szerszámok eladók. Telefonszám:
021/844-025.
• Családi ház eladó a Főutcán, közel
a központhoz. Telefon: 063/80-59-615,
062/80-24-188.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511925-ös telefonszámon.
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, (kockázatos helyen is), tűzifa ös�szevágását, hasogatását és berakását,
valamint fűkaszálást motoros kaszával
(trimmer) és elhanyagolt telkek rendbetételét vállalom. Telefonszám: 064/2072-602.
• Tritikálé és házipálinka eladó. Telefonszámok: 3841-797, 063/13088-60.
• Eladó kéménybe köthető gázkályha
és egy elektromos átfolyós bojler. Telefonszám: 063/8-503-307.

Svájcba
külső szigetelésre

szakmunkást
keresünk
Napi bérek 100 eurótól
Szállás, út biztosítva

Tel.:

063/863 2737
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