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Szeptember első napjaiban meg-
kezdődött az őszi termény-betakarí-
tás a temerini határban. A betakarítás 
üteme ugyan határrészenként változó, 
attól függően, hogy milyen volt a csa-
padék megoszlása, de a gazdák már 
mindenütt készülnek a termés lesze-
désére. Erről beszélgettünk Tóth Lász-
ló agrármérnökkel, a Zsúnyi-Szilák 
szövetkezet szakmunkatársával.

– Ha egészében nézzük a 2018-as 
évet, elmondhatjuk, hogy tavasszal a vetés 
időszaka kitolódott április közepére. Előt-
te igen csapadékos idő volt, viszont április 
közepétől és egész májusban nagyon szá-
raz, szeles időjárás uralkodott. Ahol nem 
maradt a földben elegendő téli nedvesség, 
ott a tavaszi vetés kelésével voltak gondok. 
Júniusban már az évszaknak megfelelően 
alakult a csapadék mennyisége, megfe-
lelt az ötven éves átlagnak. A július kife-
jezetten esős volt, ami augusztus elejéig 
tartott. A nappali hőmérséklet 25-30 fok 
körül, optimálisan alakult, az éjszakai is 
kedvezett a haszonnövényeknek. Így a 
tavaszi gondok után sokan kezdték leírni 
az idei évet, arra gondolván, hogy nagyon 
száraz lesz, gyenge hozamokkal, az idő-
járás rácáfolt. Tehát sohasem lehet meg-
jósolni teljességgel az időjárás alakulását 

és a terméseredményt. Erre az idei nyár 
nagyon  jó példa, hiszen mindent kárpó-
tolt – foglalta össze az időjárás alakulását 
beszélgetőtársunk. 

– Gondot csak a gyomirtás jelentett, 
mert azokon a parcellákon, ahol nem volt 
egyenletes az elvetett növények kelése, gyo-
mosabb volt a föld, nehezebb lett az irtás. 
Ezt az egyenetlen kelés okozta. A szak-
emberek utasítására ezeket a parcellákat 
csökkentett adag vegyszerrel kellett kezel-
ni. A megállapítás elsősorban a cukorrépá-
ra vonatkozik, ahol egyidejűleg különböző 
fejlettségi állapotban volt a vetés. Kis mér-
tékben hasonló volt a szója gyomtalanítása 
is, ám kukoricáé szinte tökéletes.

– A szója betakarítása már jó két hete 
tart. Ehhez az augusztusi hőség járult hoz-
zá, ugyanis a kánikula pótolta a termés be-
éréséhez szükséges hőmennyiséget – ko-
rábban nagyon úgy nézett ki, hogy késni 
fog a betakarítása. Megvan ugyanis az a 
hőmennyiség, ami a növények fejlődésé-
hez, illetve a termés beéréséhez szükséges. 
Nos, az augusztusi forróság ezt a hiányzó 
hőmennyiséget bepótolta.

– Mivel a szójatermés mintegy fele már 
be van takarítva, jól látható, hogy a hoza-
mok rácáfoltak az előjelzésekre.

Folytatása a 2. oldalon

Kukoricából várható 
a legjobb hozam
Megkezdődött az őszi termény-betakarítás

A hét végén tartották a vásártéren a templombúcsú világi részét, ami valójában a Szent Rozália-plébániatemplom névadójának 
ünnepéhez kapcsolódik. Szeptember 4-én a templomban a környék papsága oltárszolgálatot teljesített (a második képen). So-
kan hazajöttek családi ebédre és találkozásra azok közül, akik más helységekben vagy külföldön élnek.

Templombúcsú

Támogatás szakmát 
tanulóknak

A községi tanács nyilvános felhívást tett közzé 
szakmát tanuló diákok támogatására, amellyel ösz-
tönözni szeretné a beiratkozást a Lukijan Mušicki kö-
zépiskolába a 2018/2019-es tanévben. Jelentkezhet-
nek azok a tanulók, akik a hegesztői, autószerelői és 
gépkezelői oktatási profilt választották. Feltétel, hogy 
Temerin község területén éljenek és először iratkoztak 
be a tanintézetbe. A jelentkezési laphoz csatolni kell a 
születési anyakönyv kivonatát, a rendőrségi lakásbe-
jelentőt, a szülő vagy nevelő személyi igazolványának 
fénymásolatát, valamint az iskolai igazolást a közép-
iskolába való beiratkozásról. Az ösztönző támogatást 
az első évre 10 hónapon át szeptembertől kezdve 
folyósítják, a támogatás összegét a községi tanács 
határozza meg. Jelentkezési határidő, szeptember 21. 
A kérvényhez jelentkezési űrlap a községházán (Újvi-
déki utca 326., 3. számú ügyfélfogadó pult) kapható, 
és ott is kell átadni.

LomtaLanítás
A kommunális vállalat október 1. és 5. között lom-

talanítást végez. A lomtalanítás ugyanazon a napon 
történik az egyes körzetekben, mint a háztartási sze-
mét elszállítása.

Lomnak számítanak a kimustrált háztartási gépek, 
régi bútordarabok, autógumik és egyéb ehhez hasonló 
tárgyak. Nem tartozik ebbe a kategóriába és nem is 
viszik el a JKP dolgozói a növényi és állati eredetű 
hulladékot (levél, gally, kerti hulladék, istállótrágya 
stb.), valamint azt, amely építkezés és épületbontás 
során keletkezett.
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Savanović kertészetbena
Az őszi kínálatban: cserepes 
gömbkrizantém és különböző színű árvácskák.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények és kedvelt szobanövények.

temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
a temerini vásárlóknak folyamatosan kedvezmény!

Minőségi áru, kedvező áron

Kukoricából várható 
a legjobb hozam

Folytatás az 1. oldalról

– A szójatermés nagyon jó, ugyanis eddig nemigen volt 3,5 t/ha 
alatti hozam, most nem ritka az 5 tonnás sem. Parcellától függően 
tehát 22-32 mázsa a holdankénti hozam. A nyáron ugyanis gyakoriak 
voltak a helyi jellegű záporok, amikor a település egyik utcája vagy 
a határ egyik része kapott, a másik nem kapott esőt.

– A kukorica betakarítása a kisebb parcellákon kezdődött el. 
A szövetkezet csak szemes betakarítást végez. Akik górézni szeret-
nék a kukoricát, azoknak ajánlatos a törés megkezdése, mert túl 
száraz csövek esetén növekszik a betakarítás során bekövetkező 
szemveszteség. Érdemes megjegyezni, hogy a parcellákon szépen 
látszik a csövek beérése: a szár és a levelek a legtöbb helyen még 
zöldek, ám a csövek már szárazak, ami egyfajta biológiai beérést 
jelent. Ilyenkor csökken a legjobban a kukoricacsövek nedvesség-
tartalma, ami minőségi beérést jelent. Sokak szerint rekordhozamra 
számíthatunk. Vannak parcellák, amelyekről már szemesen is lehet 
a kukoricát betakarítani. A felvásárlást azonban még senki nem 
kezdte meg, mert a termelők és a felvásárlók is a szója átvételével 
vannak elfoglalva.

– A cukorrépa hozama még bizonytalan. Míg tavaly igen jól ter-
mett, az idén erre a haszonnövényre volt legnagyobb hatással a vetést 
követő szárazság. A tőszám igencsak hiányos, általában 20 százalékkal 
kisebb a kelleténél, ami már látszik a hozamon, bár még csak most 
kezdődött a szedés. A próbamérések azt mutatják, hogy ha lesz annyi, 
akkor a közepes terméssel is be kell érnie a gazdának. Ott, ahol egész-
séges a levélzet, az októberben várható esők még sokat javíthatnak a 
terméshozamon, és a novemberi szedés nyilván mást mutat majd a 
mérlegen, mint a mostani – mondta befejezésül a szakember. G. B.

263 temerini elsős
Túl vagyunk a tanévnyitó ünnepségeken, az általános és közép-

iskolák igazgatói összegezték a beiratkozott első osztályos kisdiákok 
számát. Az interneten olvasható adatok szerint Szerbiában 65 510 
tanuló indult első osztályba, ami a legkevesebb, amióta statisztikát 
vezetnek az elsősökről, azaz 3090-nel kevesebb, mint az előző tan-
évben volt, közölte az Oktatási Minisztérium.

2000 szeptemberében 19 ezer 716 elsőssel volt több, mint most. 
Ez több száz osztálynyi tanulót jelent. Középiskolába megközelítően 
ugyanannyi elsős indult, mint általános iskolás. 

Itt jegyezzük meg, hogy az M1 köztelevízió híre szerint Magyar-
országon szeptember elsején mintegy 90 ezer kisdiák indult el az 
általános iskola első osztályába.

A Tartományi Oktatási Titkárság közlése szerint a Vajdaság-
ban 383 általános és 131 középiskolában kezdődött el az új tanév. 
Első osztályba 17 600 kisdiák, míg a középiskolába 18 634 tanuló 
iratkozott. 

A temerini beiratkozási eredményeket Korana Milanko, a községi 
tanács oktatási felelőse ismertette. Elmondta, hogy az iskolákban 
különösebb gond nélkül kezdődött meg az oktatás.

Az induló tanévben a község négy általános iskolájában 263 
tanuló kezdte meg az első osztályt: a Petar Kočić iskolában 126, 
a Kókai Imre iskolában 58, Járekon 53 és Szőregen 26. Valameny-
nyi első osztályba induló tanulónak a községi tanács tanévkezdési 
ajándékcsomagot adott.

A középiskola fémfeldolgozó szakának első osztályaiba 28-an 
iratkoztak, nekik a község 10 hónapon át 5-5 ezer dináros ösztönöző 
támogatást folyósít. Erről most jelent meg a pályázat.

A tanévnyitó ünnepségeken adták át az iskolák magyar tannyelvű 
első osztályaiba indulóknak a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási 
csomagjait, melyek anyaországi támogatásból készültek. Az idén 
mind küllemében, mind tartalmában változott a csomag: a tanszerek 
egy kartondobozban kaptak helyet, a csomag tartalma pedig abban 
változott, hogy a labda kikerült belőle, a betűkirakó pedig bekerült. 
Továbbá található benne egyebek mellett egy teljesen felszerelt 
tolltartó, füzetek, zsírkréta, vízfesték, filcek, gyurma, ragasztó, aba-
kusz, metalofon, rajztömb, de még ugrálókötél és tornazsák is. Így 
a szülőknek, ha nem siettek a tanszerek vásárlásával, esetleg csak 
a hiányzó eszközöket kell megvenniük. Az iskolaigazgatóktól szár-
mazó adatok szerint a vajdasági magyar elsősök száma 1521, 80-nal 
kevesebb, mint tavaly.

Tavaly felújították a Petar Kočić iskola épületét, most a Veljko 
Vlahović iskoláskor előtti intézmény központi, régi épületrészét újít-
ják fel. Megvan a pénz a Kókai Imre és a szőregi iskola renoválására 
is, ám adminisztratív okok miatt a közbeszerzési pályázat kiírására 
még nem került sor, és nyilván az idén már nem is kezdődnek el a 
felújítások. 

G. B.

a tiszta 
gumijavító műhelybe 

B kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkező 

munkást keresnek
Tel.: 063/8-227-447

mozogj! 
Énekelj sokat! 

ismerd meg környezeted! 
játssz tanuLva!

Szeptembertől megkezdődnek  
Fúró Edit óvónő képességfejlesztő 

foglalkozásai 3-5 éves gyermekek részére.

Érdeklődni: 064/54-62-158
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy postai 
ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, 

gyógyszerek kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

novák-taXit
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

A 30 ÉVES hAgyoMáNNyAl rENdElKEZő

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

Bővebben a Facebook.com optika rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

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

Tűzifa eladó, összevágva, fuvarral 2800 Din/m3, 
és nem összevágott 1800 Din/m3 plusz fuvardíj.

Tel.: 843-581, 06377-96-326

eladó:
• 6,7 hold föld, közel a Csárdához, a nádalji kataszteri 

községben (leje határrész), ára: 55 600 euró
• 1,83 hold föld Temerinben a Cigánybara 

határrészben, ára: 19 600 euró
• 115 m2-es rendezett lakóház, parketta, gáz, 

730 m2-es telken Temerinben, ára: 25 000 euró

Tel.: 851-595, 063/74-222-74

Ma, szeptember 13-án 18 órakor tagtoborzás lesz a Szirmai Károly 
MME óvodás csoportjába. Minden érdeklődő óvodást szeretettel várnak. 
Ugyanezen a napon, 19 órakor ugyanott az iskolás csoportokba várják 
a táncolni vágyó diákok jelentkezését. Újdonság! Az idén először a 2-3 
éves gyermekeket is várják szülővel együtt egy kis mondókázásra, ének-
lésre, együttlétre. A gyermekek mozgáskoordinációjával, a mozgás–be-
széd összerendezésével, zenére nevelésükkel és sok más alapkészség 
fejlesztésével foglalkoznak.

Az érdeklődők a 062-87-23-958-as vagy a 063-125-86-42-es tele-
fonszámokon jelentkezzenek.

Óvodásokat 
toboroz a Szirmai

Ajándékcsomagok

A Kókai Imre általános Iskola elsős diákjainak kedden délelőtt 
adták át az önkormányzat ajándékcsomagjait. A tanszereket tar-
talmazó jelképes ajándékot a községi vezetőség nevében Korana 
Milanko és Urbán Izabella adta át a kisdiákoknak. Az elsősök ked-
vesen üdvözölték a tantermükbe látogató vendégeket és nagyon 
örültek az ajándékoknak.

FölDeT bérelek
Telefonszám: 

064/118-21-72
Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Temerinben a Dél-
Bácskai Tökfesztivált – közölte a Kertbarátkör vezetősége

Dél-Bácskai Tökfesztivál
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Vince Nóra és Koperec Gábor

Fo
tó

 N
ór

a

A hét végén tartották 50 éves osztálytalálkozójukat a Kókai Imre Általános Iskola 1967/68-ban végzett 8. B osztályának diákjai. 
A csoportképen a találkozó résztvevői, a felső sorban balról jobbra: Pásztor Vince, Nagy Zoltán, lócz Imre, Kókai István, Kurilla 
Mihály, hajdzser Károly, Kiss Károly, Morvai lászló, Kovács István, Vígh lászló. Ülnek: Berki Franciska, Szőnyi Erzsébet, 
Novák Márta, Ikotin Katalin, Tolvaj Magdolna, laskai Benjamin osztályfőnök, Nagy Ilona, Fehér Ilona, Varga Éva, Tóth Szerénke 
(Fotó: Majoros Zsuzsi)

Horváth Brigitta és Kálmán József
(Pacséron esküdtek 2018. szeptember 1-jén.)

50 éves osztálytalálkozó
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nál régebbi keltezésű. Ha a bejelentkező fél bi-
zonylata ennél valamennyivel régebbi, akkor 
ellenőrizzük az adatokat, és ha rendben vannak, 
azt is elfogadjuk. Ha újra van szükség, hivatal-
ból mi is beszerezhetjük, de időbe telik, amíg 
megjön. Ha a házasulandó feleknek sürgősen 
kell a dokumentum, lekérhetik elektroniku-
san vagy személyesen az illetékes anyakönyvi 
hivatalban. Házasságkötés után az okmányokat 
nem szolgáltatjuk vissza, hanem megtartjuk. Ez 
részben a névváltozás miatt, részben pedig azért 
van így, mert a születési anyakönyvi kivonaton 
mindkét fél esetében az „Utólagos bejegyzések” 
mezőben meg kell jelennie a „Házasságkötés:” 
bejegyzésének. A régi kivonatok tehát a beállt 
változások miatt már nem használhatók. 

– Az ifjú pár a községháza alagsori nagy-
termében a hét bármely napján, a szokásos 
házasságkötési ceremónia mellett díjmente-
sen mondhatja ki a boldogító igent. Az idén azt 
tapasztaltuk, hogy hétvégeken kevesen élnek 
ezzel a lehetőséggel, hanem inkább kérik az 
anyakönyvvezető helyszíni megjelenését. Erre 
egységesen 6 ezer dinár az illeték, és a befi-
zetésről szóló elismervényt már a jegyzőkönyv 
felvételekor mellékelni kell. Az anyakönyvve-
zető oda- és visszaszállításáról jegyespárnak, 
illetve megbízottainak kell gondoskodnia, és 
az esketés helyszínén arról az asztalról is, ame-
lyen a házasságkötési anyakönyv kinyitva elfér. 
A megbeszélt időponttól legfeljebb 5-10 perces 
kezdési eltérést tolerálhatunk.

– Az esküt megelőző jegyzőkönyv összeállí-
tása során kötelességünk a szerbiai Családjogi 
Törvény néhány szakaszát felolvasni. A házasu-
landók ekkor nyilatkoznak az eskü utáni veze-
téknevükről. Megbeszéljük a szertartás nyelvét, 
amely lehet csak magyar, csak szerb, vagy két-
nyelvű. A magyar nyelvű szertartásnak része le-
het a vendégek iránti tiszteletből egy szerb nyelvű 
rövid összefoglaló felolvasása. A házasságkötést 
követően a pár díjmentesen kap egy házassági 
anyakönyvi kivonatot, amelyet szerbül, cirill 
betűs írással állítunk ki.

A nemzetközi kivonat kiállítása 780 dinárba 
kerül, az adatok kitöltése szerb nyelven, latin 

betűs írással történik. A nemzeti kisebbségek 
tagjai kérhetik, hogy az adott kisebbség nyel-
vén is kitöltsék az okmányt. Gondot okozhat, 
ha az egyik házasulandó fél adatait a születési 
anyakönyvbe csak szerb nyelven és cirill betűvel 
írták be, a másikat pedig két nyelven. Ilyenkor a 
további nehézségek elkerülése végett javasoljuk 
a beírások egyeztetését. Ahol a születést beve-
zették a születési anyakönyvbe, ott egy űrlap 
kitöltésével személyesen kell kérni az egysze-
rűsített eljárás lefolytatását a kétnyelvű beírásra 
vonatkozóan. A kétnyelvű beírás azt jelenti, hogy 
a kérelmező nevét (a szülők nevét nem) szerb 
nyelven, cirill írásmóddal és magyar kérelme-
ző esetében magyar nyelven írják be a születési 
anyakönyvbe.

– A külföldön kötött házasságot mi is be-
jegyezzük, ha az egyik házastárs rendelkezik 
temerini lakhellyel. Ha mindketten szerb ál-
lampolgárok, akkor jelentést küldünk a házas-
ságkötésről a születési anyakönyvbe, ha nem, 
akkor csak a Szerbiában született fél esetében 
jelentünk. A házasságkötés bejegyzéséhez szük-
séges egy friss keltezésű születési és házassági 
kivonat. Ha a kivonatot nem nemzetközi űrla-
pon töltötték ki, le kell fordíttatni. A kérelme-
zővel a részleteket a kérelem benyújtása során 
megbeszéljük.

(Következik: Haláleset és hagyatéki 
eljárás)

mcsm

Vásárolok régi 
mélyhűtőket, frizsidereket, 

mosógépeket, 
tévéket, tollat. 
Házhoz jövök, 

azonnal fizetek.
Telefon: 062/133-22-69

Az anyakönyvi hivatalnak, mint ismeretes, 
egyebek között a polgári esketés, a polgári eskü-
vők lebonyolítása is a munkakörébe tartozik. Az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókról Harmath Szilák 
Ottília  anyakönyvvezető-helyettest kérdeztük.

– A törvényszabályok szerint a házasulandó 
feleknek 30 nappal a házasságkötés időpontja 
előtt be kell jelentkezniük az anyakönyvi hiva-
talban. Igazolt okok miatt lehetséges eltérés. 
Amikor a házasulandó felek bejönnek a hiva-
talba, ismertetjük velük, hogy milyen okmányok 
szükségesek a házasságkötéshez.

Mindent megelőzően azonban, főleg ha 
szombatra vagy vasárnapra tervezik az eskü-
vőt, ajánljuk, hogy nálunk ellenőrizék, szabad-e 
a kiválasztott időpont. Ugyanis előfordult, hogy 
már foglalt volt. Másrészt mostanában mind 
többen kérik a polgári esküvőnek a lakodalmas 
teremben való lebonyolítását, ami legalább egy 
órát vesz igénybe.

– A mi szempontunkból a házasságkötés 
elvégzéséhez a dokumentumok a lényegesek és 
nem a jegygyűrű. Szükséges okmányok mindkét 
fél részéről: születési anyakönyvi kivonat, állam-
polgársági bizonylat, érvényes személyazonos-
sági igazolvány; a tanúknak: az érvényes szemé-
lyi igazolvány fénymásolata, illetve a leolvasott 
csipes változat. A fénymásolást és a leolvasást 
mi is elvégezzük. A törvény megengedi a rózsa-
szín, hologramos, úgynevezett tartós anyakönyvi 
kivonat elfogadását, amennyiben a kiadása óta 
nem történt változás a személyt illetően. Ha a 
felek valamelyike nem rendelkezik kivonattal, 
hivatalunk is kinyomtathatja az adattárból. Az 
állampolgársági bizonylat sem lehet hat hónap-

Tudnivalók 
a polgári 
esküvőről 

Beszélgetés 
Harmath Szilák Ottíliával 

Találkozás a tó völgyében
Mindig nagy örömet jelent számomra, ami-

kor az Újvilágban földijeimmel találkozok, hát 
még akkor, ha személyesen keresnek fel. Így 
történt ez nemrégiben is, amikor egy ontariói 
magyar kirándulócsoport látogatott el hozzánk a 
nyugat-kanadai Okanagan-tó völgyébe, s köztük 
volt a Temerinből elszármazott Gregus házas-
pár, Varga-Somogyi Rózsa és Bohóczki Gizella 
is. Kanada keleti részéből érkezett vendégeink 
jórészt a Napjaink családi magazin lelkes olva-
sótáborához tartoznak, így született meg az ötlet 
ahhoz, hogy a havilappal a kezünkben egy közös 
felvétel készüljön.

MóricZ Lajos, Kanada
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A XiX. század utolsó évtizedében 
Temerinben ismeretes volt egy bizonyos 
Varga roza nevezetű javasasszony, ki-
nek faluvégi kunyhóját sűrűn látogatták 
különböző kéréseikkel egyes babonás 
emberek. Több, hirtelen bekövetkezett 
haláleset is történt ebben az időszakban 
a faluban. Ezeknek a szenzációszámba 
menő eseteknek részletes leírását a ko-
rabeli sajtóban találhatjuk meg. 

A Pesti Napló 1893. február 11-ei szá-
ma egy ilyen esetről számol be:

 ,,A cigányasszony bájitala. Radó Veronát, 
Temerin bácsmegyei falu egyik legszebbik le-
ányát, elhagyta régi szeretője, Pörge Ferenc. 
Sokáig busult, bánkódott a leány, mikor az-
tán édes sejtelem megsúgta neki, hogy hűtlen 
szeretőjétől kis időnek múltán drága emlé-
ke lesz, végső kétségbeesésében felkereste 
Varga Rózánét, a cigányasszonyt. Arról volt 
hires a faluban Varga Rózáné, hogy a hűt-
len szeretőket bűbájos itallal visszahódítja 
a régi kedvesének. Ujdonatúj huszkoronás 
aranynak fejében Radó Veronának is adott a 
cigányasszony a bűbájos italból s biztosítot-
ta róla, hogy ha kétszer iszik belőle, Pörge 
Ferenc csuszva-mászva fog majd visszajön-
ni s szerelméért ujra könyörögni. A leány 
csak egyszer ivott a cigányasszony italából 
s néhány nap múlva megszabadult minden 
bajától. A Pörge Ferenc is visszatért hozzája, 
de már csak a koporsójához. A bűbájos ital 
megmérgezte, korai sírba temette. A kuruzs-
ló cigányasszonyt, mikor a dolog kitudódott, 
mint zsablyai levelezőnk irja, letartóztatták s 
az ujvidéki törvényszék börtönébe vitték.” 

Nem ez volt az egyetlen eset, amiről a 
korabeli magyar sajtó beszámolt. ismét 
a Pesti Naplót idézem, melynek 1893. 
április 14-ei számában a következő meg-
rendítő történetet olvashatjuk: 

,,Emberi szörnyeteg. Bácsmegyéből; Temerinből 
irja levelezőnk, hogy ott Fuszkó János jómódú gaz-
da, ki kétszer is volt biró s többször nősült, két szép 
fiatal feleségét megölte (megj.: Zséli Anna – 1889. 

augusztus 16-án, ill. Faragó Viktória – 1892. au-
gusztus 26-án hunytak el) és mikor azok remény-
teljes állapotban voltak, mert nem akarta, hogy 
gyermekei legyenek. Fuszkó János harmadszor is 
nősült és mikor felesége elmondta férjének, hogy 

Temerin a XIX. századi pesti sajtó hasábjain

Javasasszony és kuruzsló Temerinben
anyai örömöknek néz elébe, felkereste a faluban azt 
a cigányasszonyt, a ki már két alkalommal adogatott 
el neki olyan kotyvasztékot, melynek élvezetétől az 
asszony megszabadul a terhétől. De Fuszkó harma-
dik felesége nem akarta meginni a cigányasszony 
szerét és ekkor a szörnyeteg kicsalta a feleségét a 
tanyára és ott egy darab fával olyat ütött a nő hasára, 
hogy az asszony összerogyott és borzasztó kínok 
között holt gyermeket szült. Fuszkó a kis tetemet a 
közeli disznóól alá temette. Az asszony pár napra 
talpra állott és az urától hazaszökött szülőihez, a 
kiknek elmondta férje rémtettét. Az asszony szülei 
feljelentették az esetet és Fuszkót azonnal láncra 
verve bekísérték az újvidéki törvényszékhez. Más-
nap a temerini cigányasszonyt is letartóztatták a 
csendőrök és sokféle veszedelmes mérget találtak 
nála. A törvényszék kiásatta Fuszkó két első fele-
ségének a hulláját és kiderült, hogy a két asszony 
halálát méreg okozta. A mérget Fuszkó a cigány-
asszonytól vásárolta.”

Egy másik kuruzsló szereitől is több 
temerini lelte halálát. A Budapesti Hirlap 
1893. szeptember 19-ei számából érte-
sülhetünk az esetről: 

,,Elfogott méregkeverő. Szent-Tamáson 
(Bács-Bodrogm.) a napokban – mint levele-
zőnk jelenti – egy veszedelmes méregkeverőt 
fedezett föl a csendőrség Drescher Mátyás asz-
talos személyében. Egy asszony, a kinek férjét 
szintén eltette lábalól a gonosz kuruzsló, elárulta 
a szörnyű titkot, mire a csendőrség házkutatást 
tartott az asztalosnál. Egy vékában apró üveg-
palackokat találtak, melyekben az orvosok gyil-
koló méreg nyomát födözték fel. A csendőrség 
erre a környéken is megindította a nyomozást 
s Temerinben már négy olyan halottat ástak ki, 
kik Drescher szereitől kerültek a föld alá. A ku-
ruzsló asztalost azonnal letartóztatták.”

Fúró Dénes
történelemszakos hallgató

Zichy Mihály: Javasasszony

Régi temerini fotók

Két hónapos keverék 
kiskutyákat 

ajándÉkozunk.
Rákóczi Ferenc u. 117.

Tel.: 063/846-94-53

Temerinben az 1960-as évek 
végén több komlóültetvény 

is volt. A komlószüret általában 
egybeesett az iskolakezdéssel, 
volt amikor a diákok szervezet-
ten vettek részt a munkában. 
A leszedett termést ki-ki a sa-
ját edényébe gyűjtötte, majd 
a „teljesítményt” űrmértékkel, 
úgynevezett pozsonyi mérő-
vel (62,53 liter) mérték le, és az 
után fizették ki a szedőket.
Banko Pál korabeli felvételén 
diákok csoportja látható. A ké-
pen a szőke fiú Zavarkó lászló, 
a másik fiú Mészáros István – 
Famo, az elöl ülő lányka Varga 
Júlia.



TEMERINI ÚJSÁG2018. szeptember 13. 7

Kilencven évvel ezelőtt
Temerinnek 1928 és 1944 között saját lapja volt, amelyet a Lang 

györgy nyomdász tulajdonában levő lang Nyomda adott ki heten-
te Temerini Újság címen. E lap első száma 90 évvel ezelőtt, 1928. 
szeptember 2-án jelent meg. A lang nyomda a főutcán, a Péter-féle 
sarokház melletti épületek egyikében működött. 

Az 1944 és 1959 közötti időszakban több-kevesebb rendszeres-
séggel temerini eseményekről a Magyar Szó napilap tájékoztatott. 

A napilap 1959-től Temerini rovat cím alatt híreket közölt, előbb 
szórványosan, majd csütörtökönként rendszeresen. Ebből lett 1960-tól 
a Csütörtöki Temerini Újság melléklet. Elnevezése 1966-ban Temerini 
Újságra változott, s 1974-től kezdve csütörtökön és szombaton is meg-
jelent. A nagy (315x470 mm, „berlini”) formátumú, 4 oldalas Temerini 
Újság 1978 októberétől szolgálta a község magyar ajkú lakosainak 
tájékoztatását, felelős szerkesztője góbor Béla volt. 

A Magyar Szó szerkesztősége, illetve az újvidéki Forum kiadóház 
az 1990-es évek elején az összes többi, hetente megjelenő mellékle-
téhez hasonlóan  (Tiszavidék, Dunatáj, Bánáti Híradó, Föld Népe stb.) 
a Temerini Újságot is megszüntette (1993). Ennek okaként a háborús 
körülményeken kívül a hiperinflációt nevezték meg, aminek követ-
keztében a fenntartó községek, köztük a temerini is, megszüntették 
az említett helyi tájékoztató kiadványok finanszírozását.

Ökrész Károly (1929–2016) volt községi elnök és helytörténész 
ösztönzésére Dujmovics György, a Magyar Szó külpolitikai rovatá-
nak volt újságírója és szerkesztője 1995 márciusától családi vál-
lalkozás formájában újraalapította és újraindította a lapot, amely 
azóta folyamatosan, hetente megjelenik (a jelen lapszám az 1224.). 
Az újság a kiadó nyomdájában készül, amelynek tulajdonosa 2018 
óta Dujmovics Krisztián egyéni vállalkozó. Az újság be van jegyezve 
a belgrádi gazdasági Nyilvántartások Ügynöksége (APr) hírközlő 
szervek nyilvántartásába, a kiadó pedig az Egyéni vállalkozókat 
nyilvántartó jegyzékbe. 

A helyi tájékoztató hetilap az egyetlen magyar nyelvű médium a 
községben. Magánkézben van, de igyekszik közérdeket szolgálni.

D.

Faragó István és Ilona
55. házassági évfordulónk 

alkalmából sok boldogságot 
és jó egészséget kívánunk 

egymásnak

Tojás 8-12 din/db 
Zöldség 140-200 din/kg
Sárgarépa 80-90 din/kg
Szárazbab 240-250 din/kg
Zöldbab 120-130 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Burgonya 400 din/10 kg
Káposzta 40-50 din/kg
Paradicsom 80-100 din/kg
Karfiol 50-60 din/db
Padlizsán 50-60 din/kg
Zeller 50-100 din/db
Paprika 40-100 din/kg
Uborka 80-100 din/kg
Vöröshagyma 50-60 din/kg
Fokhagyma 250-300 din/kg

Cékla  50 din/kg
Tök 40-50 din/db
Sütőtök 50 din/kg
Alma 40-80 din/kg
Körte 80-120 din/kg
Szőlő 100 din/kg
Szilva 50-80 din/kg
Málna 100 din/1/2 kg
Görögdinnye 30 din/kg
Sárgadinnye 50 din/kg
Dióbél 800 din/kg 
Mogyoró 700-800 din/kg
Méz 600-1000 din/kg
Hajtogatott sajt 700 din/kg
Túró 300 din/kg
Csemegekukorica 20 din/db
Paradicsomlé 130 din/l

PIAC, 2018. IX. 9.

Az októberi nyugdíj 
már nagyobb lesz

A köztársasági kormány elfogadta a nyugdíjtörvény módosítását, 
ezzel együtt a járandóság ideiglenes csökkentéséről szóló törvény visz-
szavonását. Siniša Mali pénzügyminiszter közölte, hogy az októbertől 
visszaállított nyugdíjakat novemberben folyósítják. Erre van elég pénz az 
államkasszában, nincs szükség pótköltségvetésre – mondta a tárcavezető. 
A törvényben megteremtik a jogi alapját annak, hogy a kormány a jövő-
ben növelje a járandóságot, a gazdasági folyamatoktól és a költségvetési 
lehetőségektől függően. (RTV)

hogyAN VEZESSÜNK KörForgAloMBAN

JOBBRA 
FORDULÁS 

ESETéN

BALRA 
FORDULÁS 

ESETéN

VISSZAFordUláS 
ESETéN

TOVÁBBHALADÁS
AZoNoS 

IRÁNyBAN

legalizációhoz szükséges 
tervdokumentáció elkészítése
ambijent d.o.o.

Temerin, Népfront utca 95.
Tel.: 021-844-766, 063-7114-068
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Katarina asszony az idei nyári látogatottság-
ról elmondta, hogy voltak, akik egyéni szerve-
zésben, mások csoportos kirándulás keretében 
érkeztek, ismét mások a helyi idegenforgalmi 
szervezet közreműködésével.

– Voltak a vendégek között az óvodásoktól 
kezdve az iskolásokon át a nyugdíjasokig belg-
rádiak, zomboriak, verbásziak, törökbecseiek 
és a Vajdaság más helységeiből valók is. A cso-
portos látogatásokat előre 
be kell jelenteni, ugyanis a 
pihenőhelyek száma korlá-
tozott, és ha nyáron netán 
hirtelen zápor kerekedik, 
akkor a látogatóknak ugyan-
ezekre a helyekre kell be-
húzódniuk. Bejelentett cso-
portos látogatások esetén a 
gazdasszony, mint mondja, 
igyekszik úgy intézni ügyes-
bajos dolgait, hogy a kérdé-
ses időpontban mindig ott-
hon legyen.

– Papagájok, galambok, 
pávák, hattyúk, emuk, pulykák, kakasok, tyú-
kok, kacsák, libák stb., de őzgida és majom is 
szerepel a látnivaló állatok között. A gyerekek 
leginkább a majmot kedvelik, de az idén talán 
a kiskacsák voltak számukra a legkedvesebbek. 
A gyerekek élvezik, ha az állatok a közelükben 
vannak, ha követik őket. Nem szívesen teszem, 
de időnként ki kell engednem ketreceikből pél-

dául a tyúkokat, kakasokat, hogy legeljenek. 
De szabadon mozognak a pulykák, a pávák, a 
kacsák stb. Van egy hatéves emupárunk, amely-
nek egyik tagját gyakran kiengedem a karámból 
– mondja Katarina és hozzáteszi:

– Az önkormányzat támogatja az állatkertet, 
az idén 210 ezer dinárral járult hozzá a fenntar-
táshoz, a többi pénzt adományból és önerőből 
teremtjük elő. Az idei nyár egy szakasza rend-

kívül esős volt, ezért a szokásosnál több alka-
lommal kellett az állatkert területén kaszálni a 
füvet. Sajnos az idén már nem tudok besegíteni 
az állatok etetésébe és itatásába. A tiszteletdíjas 
alkalmazottam napi 4 órás munkaidőben nem 
tudta elvégezni az etetést, az itatást, a takarí-
tást, a kaszálást stb. Gyakran túlórázott. Ezáltal 
a költségek megnövekedtek. 

Séta az Oázisban
A helyi állatkertben jártunk

A helyi idegenforgalmi látványosságok egyike a rákóczi Ferenc utcai Oázis 
Mini Állatkert, amelyet néhai Kiss Károly és felesége, Katarina hozott létre. A 
házaspár a múlt század nyolcvanas éveinek elején kezdte meg a kialakítását 
és tíz év után, 1991-ben az Első Helyi Közösség támogatásával nyitotta meg a 
látogatók előtt. Károly sajnos távozott az élők sorából, de feleség ma is fenn-
tartja. A működéshez hozzájárul az önkormányzat, és azok a helybeliek is, 
akik a létesítmény sorsát a szívükön viselik. A belépés ingyenes, de a látogatók 
önkéntes adománnyal hozzá járulhatnak az állatkert költségeinek fedezésé-
hez, amit a bejáratnál elhelyezett ládikóban lehet elhelyezni.

Az idei nyáron a majmot lekörözték a 
kiskacsák

– Nem akarok panaszkodni, de nem könnyű 
a mini állatkert fenntartása. A takarmány meg-
lehetősen drága. Terveken nem gondolkodom, 
örülök, hogy a meglévő állatokról gondoskod-
ni tudunk. Szeretem az állatokat, és igyekszem 
fenntartani azt, amit a férjemmel létrehoztunk. 
Általában nem fogadok el állatokat, de a közel-
múltban egy helybelitől kaptam négy díszkakast, 
velük bővült a meglévőek sora. Alkalomadtán 
szeretnék hozzájuk tyúkokat is beszerezni. Az 
őzikét szintén kaptam, piciként, és kecsketejen 
én neveltem fel.

mcsm

Jól megférnek egymás mellett a libák, a kacsák, a hattyúk

huszonhét évvel ezelőtt nyílt meg a mini állatkert
Járekon folytatják 

a csatornázást
Az illetékes tartományi titkárság vízmű-

vek és szennyvízkezelő létesítmények épí-
tése és felújítása társfinanszírozására kiírt 
pályázatán a helyi önkormányzat tízmil-
lió dináros támogatást nyert, amit a járeki 
szennyvízcsatorna hálózatának bővítésére 
fordítanak. A tervezett bővítés nettó 18,3 
millió dinár, melyből a község 8,3 milliót fi-
nanszíroz. A tervezett másodlagos szenny-
vízcsatorna-hálózat hossza 1430 méter és 
a Mladen Stojanović, a Nikola Tesla, a Mike 
Bosnić és az Ivo Andrić utcákban kerül 
kiépítésre, amivel a hálózatra kapcsolód-
hatnak a középületek (iskola, óvoda, orvosi 
rendelő, helyi közösség) és még mintegy 
száz lakóépület és üzlethelyiség.

A társfinanszírozásról szóló szerződést 
az elmúlt héten kötötték meg, aláírói pe-
dig Igor Mirović tartományi kormányfő je-
lenlétében Vuk radojević mezőgazdasági, 
víz- és erdőgazdálkodási titkár, valamint 
Nikola Ember temerini segédpolgármes-
ter voltak.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk

id. TERNOVÁC István 
(1939–2018)

Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafenn 
örök boldogságot.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk

DUJMOVICS Ildikóra 
(1954–2017)

Egy éve hiányzol közülünk, 
de emlékeinkben 
most is velünk vagy.

Sógoraid és sógornőid 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember 10-én múlt el szomorú 6 hónapja, 

hogy nincs közöttünk szerető édesapánk, apósom, 
nagypapánk és déditatánk

id. GÓBOR Mihály 
(1926–2018)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz a jónál is jobbat érdemeltél.

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. 
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Emlékét őrzi szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

FARAGÓ Istvántól 
(1950–2018)

Hozzád már csak a temetőbe 
mehetünk, virágot csak a 
sírodra tehetünk. 

Hiába borul rád a temető 
csendje, te élni fogsz 
emlékezetünkben, örökre.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Frigyes, 

 menyed, Andrea és 
unokáid: Félix és Alex

Miserend
14-én, pénteken 8 órakor: †id. Ternovácz István. 
15-én, szombaton 8 órakor: a két hét folyamán elhunyta-
kért, valamint: †dr. Pál Tibor, Pál János, Balázs Jolán, ifj. 
és id. Balázs Rudolf, Gábor Ilona, Balázs Nada és elh. hoz-
zátartozókért, valamint: †Dujmovics Ildikó.
16-án, évközi 24. vasárnap, a Telepen 7 órakor: †id. és ifj. 
Zavarkó Sándor és a Barna szülőkért, a plébániatemplomban 
8.30 órakor: a népért, 10 órakor: †Németh József. 
17-én, hétfőn, 18-án, kedden és 19-én, szerdán 8 órakor: 
szabad a szándék.
20-án, csütörtökön 18 órakor: szabad a szándék.

Egyházközségi hírek
Közös rózsafüzér-imádság a telepi szabadtéri lourdes-i bar-
langnál szombaton 18 órakor.
Férfiak zarándoklata egyházmegyei kegyhelyünkre, Doroszló 
– Szentkútra: szeptember 16-án 15 órakor.

APRÓHIRDETéSEK
• Idősek kisegítését vállalom: bevásárlás, számlák kifizetése, 
gyógyszerek beszerzése és egyéb, megbeszélés szerint. Te-
lefon: 064/289-10-33.
• Kisegítő munkást keresnek az Aleksandar étterembe. Te-
lefon: 021/851-906.
• Vágni való csirkék, élve vagy konyhakészen, eladók. Sonjа 
Marinković u. 7., telefon: 021/3848-200.
• ház eladó a Pap Pál utca 25. sz. alatt, ugyanott eladó ka-
napé és két fotel. Telefon: 842-170.
•Yugo 45-ös, 1986-os kiadású, júniusig bejegyzett, eladó. Te-
lefon: 845-209.
• rózsaszínű babakocsi, külföldi ruhanemű, női, férfi és 
gyerekbicikli, lábbeli, rokkantkocsi, járóka, új gyerekjáték-
ok, férfi pólók, ingek, új munkásnadrágok. Proletár utca 
65., telefon: 062/56-97-73.
• Minőségi külföldi ruhanemű jutányos áron kapható. Nagyban vi-
szonteladásra is alkalmas. Telefon: 062/865-83-14, 841-019.
• Peugeot 106-os, 1998-as, attesztált gáz, bejegyezve, vala-
mint Kreka Weso kályha újszerű állapotban, ára 120 euró. 
Telefon: 063/507-395, 021/840-489.
• Lifam gyártmányú egysoros silózó, bakkecske, fejőskecskék 
és gidák eladók. Telefon:063/73-82-446.
• Földszintes kétszobás lakás (62 m2) a szűk központban, 
Újvidéki utca 314/3, eladó. Telefon: 844-064.
• Használt gerendák és horogfák (4,5–7 m) eladók. Petőfi Sán-
dor  u. 25., telefon: 062/841-33-15.
• ház eladó a Proletár utca 10. szám alatt, ára 30 000 euró, 
ugyanott rozmaring. Telefon: 063/783-78-43. 
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-043-516.
• Kerékpárok szervizelése, javítása, új és használt kerékpár-
alkatrészek árusítása, valamint használt kerékpárok árusítá-
sa. Vörösmarty Mihály utca 12., telefon: 064/20-72-602. 
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, (kockázatos helyen 
is), tűzifa összevágását, hasogatását és berakását, valamint 
fűkaszálást motoros kaszával (trimmer) és elhanyagolt telkek 
rendbetételét vállalom. Tel.: 064/20-72-602.
• Családi ház eladó. Telefon: 842-318.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös telefonszámon.
• Svéd Nyström felhangolt pianító eladó (550 euró). 063/10-79-110.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, édesapánktól, apósomtól és nagyapánktól

id. NÉMETH Mihálytól 
(1944–2018)

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
s egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel búcsúzik tőled 
feleséged, Katalin, lányod, Zsuzsa, 

fiad, Mihály, menyed, Cecília és unokáid: 
Dániel, Dávid és Olivér

id. NÉMETH Mihály 
(1944–2018. 9. 9.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosról Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Nyugodjék békében!
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A plébánia telefonszáma: 844-001

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

Egyházközségünk honlapjának címe:
www.plebania.temerin.info

MEGEMLÉKEZÉS

ifj. ZAVARKÓ Sándor 
(1953–2009)

id. ZAVARKÓ Sándor 
(1926–1983)

Soha el nem múló szeretettel emlékezem 
drága fiamra és férjemre

A percek gyorsan peregnek, a napok tovaszállnak, 
az emlékek élnek, de csendesen fájnak. 
Egy a reményem, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozom veletek.

Szép emléküket szívemben őrzöm.

Édesanyád, illetve feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Az 50 éves osztálytalálko-
zónk alkalmából kegyelettel 
emlékezünk elhunyt

KOVÁCSEVICS Mária
SZABADI Ilona

tanítónőkre

VARGA SZITÁR Gábor

VARGA SOMOGYI László

HAJDÚ Ferenc

ÚRI József

TALLÓ László

BALOG Sándor

RÉVÉSZ Marcella

HEGEDŰS Pál

OLÁH Eszter

GŐZ Gyula

GAJO Mihály

BADO Magdolna

OROSZ Sándor

osztálytársakra

Nyugodjanak békében!

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1968-ban végzett 
8. c osztálya tanulói és 

az osztályfőnök

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagyapánktól

FARAGÓ Istvántól 
(1950–2018)

Csendesen alszik, 
megpihent végleg, 
angyalok bölcsője 
ringatja már.
Nem jöhet vissza, 
hiába hívjuk, 
emléke szívünkben 
otthonra talált.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Vilmos, 
menyed, Csilla és 

unokáid: Bea és Ákos

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve múlt, hogy 
nincs közöttünk feleségem, 
édesanyánk, nagymamánk, 
anyósunk

FRANCIÁNÉ 
BALÁZS Rozália 

(1939–2017)

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

Bennünk él a múlt, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.

Egy a reményünk, 
mely éltet és vezet, 
hogy egyszer majd 
találkozunk veled.

Emléked őrzik: 
férjed, lányaid és fiaid 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember 10-én múlt 
szomorú 6 hónapja, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
feleségem, édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk, 
dédink

MILINSZKINÉ 
HORNYIK Piroska 

(1937–2018)

Keresünk, de nem vagy 
már sehol, mégis itt vagy 
mindig valahol.
Talán a napsugárban, 
talán a holdfényben, 
talán egy csillagban 
fent az égen.
És mi még mindig 
úgy várunk, 
mint valamikor régen.

Drága emléked 
őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ SZERETETT BÁTYÁMTÓL

id. NÉMETH Mihálytól 
(1944. 10. 10.–2018. 9. 9.)

Álmodtál egy szép világot, megélhetted a javát, és most 
mégsem folytathatod, mert nyitják a menny kapuját.
Égi csodák várnak most rád, édesanyánk szava hív. 
Az angyalok már fogják a kezed, drága bátyám, 
a Jó Isten legyen veled!
Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, 
találj odafenn örök boldogságot.

Szerető húgod, Aranka családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

DUJMOVICS Ildikó 
(1954–2017)

„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!”

Szeptember 15-én, szombaton reggel 8 órakor 
a Szent Rozália plébániatemplomban szentmisét szolgáltatunk érte.

Férjed, Ferenc, lányod, Lívia, vejed, Zsolt, 
unokáid: Dániel és Gábor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

FARAGÓ Istvántól 
(1950–2018)

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott, 
pihen a két áldott kéz, 
mely oly sokat dolgozott.

Munka volt az élete, 
megannyi küzdelem, 
elment közülünk örökre, 
csendesen.

Szép emlékét szívében 
őrzi özvegye, Ica

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, volt mun-
katársaknak és minden vég-
tiszteletadónak, akik sze-
retett férjem, édesapánk, 
apósunk és nagyapánk

FARAGÓ István 
(1950–2018)

temetésén megjelentek, ko-
szorú és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed! 
Nyugodjál békében!

A gyászoló család
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A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközök révén hozzájárul:

Művelődési és Tájékoztatási 
Titkárság – Belgrád

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság – Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

A támogató nem feltétlenül ért egyet az általa támogatott cikkek tartalmával

LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport

CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
MLADOST 4:1 (1:1)

A járekiak a 33. percben meg-
szerezték a vezetést. Marić gólja 
után úgy tűnt, hogy kedvező ered-
ményt harcolnak ki az újvidéki ven-
dégszereplés alkalmával, a hazaiak 
azonban a szünetig kiegyenlítettek, 
majd a folytatásban további három 
találattal terhelték Rajić kapus há-
lóját. A járekiak a negyedik fordu-
lóban már a harmadik vereségü-
ket szenvedték el, és csak a 15. 
helyen vannak a 18 tagú mezőny 
táblázatán.

A Mladost szombaton a Dunavot 
(Stari Banovci) látja vendégül 16 
órai kezdettel.

Vajdasági liga – Déli csoport

HAJDUK (Csúrog)–SLOGA 0:2 
(0:0)

A sereghajtó otthonából hoz-
ta el a bajnoki pontokat a temerini 
csapat. Az első gól nem sokkal a 
szünet után született Tomić ré-
vén, majd pár perccel a vége előtt 
Pavlović állította be a végeredményt. 
A kolóniaiak az eddigi három ta-
lálkozójukon összesen hét pontot 
gyűjtöttek.

A Sloga szombaton 16 órától 
a kátyi Jugović ellen játszik hazai 
pályán.

Újvidéki liga

Miletić (Mošorin)–TSK 0:1 (0:0)
Zsinórban a negyedik mérkőzé-

sét is megnyerte a temerini csapat. 
A múlt vasárnap sem született meg 
könnyen a győzelem Mošorinban, 
a legfontosabb azonban, hogy új-

ból megvan a három bajnoki pont. 
Az egyetlen gólt a csereként beálló 
Marko Rosić szerezte a találkozó 
61. percében.

A TSK-ra rangadó vár vasár-
nap a vásártéri pályán, hiszen az 
öt forduló után szintén 13 pontos 
bukovaci Fruškogorski Partizan 
vendégszerepel Temerinben, 16 
óra 30 perces kezdettel.

Az Újvidéki kupában 3:0-
ra nyert a múlt héten a TSK 
Boldogasszonyfalván a Jedinstvo el-
len. Tegnap (szerdán) a temeriniek 
a Titelt fogadták a negyeddöntő-
ben. 

TSK: Vojvodić, Pantoš, Brež- 
njak (Drinić), Varga, Milosavljević, 
Malinović, Blanuša (Sekulić), 
Vuković (Rosić), Savić, Pupovac, 
Zukić.

SOFEKS (Futak)–SIRIG 3:2
A szőregiek az ötödik forduló-

ban a harmadik vereségüket szen-
vedték el. A következő ellenfél a 
stepanovićevói Omladinac lesz ha-
zai közönség előtt vasárnap 16 óra 
30 perctől.

ASZTALITENISZ
Lassan a hajrájához érkezik 

a felkészülés a felnőtt férfi csa-
pat részére, hiszen a hónap vé-
gén megkezdődik a Szuperli-
ga 2018/2019-es bajnoki idénye. 
Szombaton barátságos tornát szer-
vez a temerini klub, amelyen össze-
sen nyolc csapat játszik egymással a 
sportcsarnokban. A Temerin mellett 
a nagybecskereki Banat és Stenes, 
az újvidéki Radnički, a Palánka, a 
Požarevac, a szabadkai Spartacus 
és a niši Železničar áll asztalhoz. 
A mérkőzések délelőtt 10 órakor 
kezdődnek.

T. N. T.

Az öregfiúk vendégszereplése 
Szlovákiában

A szlovákiai Nemesócsán jártak a TSK öregfiúi. A lecsónapok 
keretében megrendezett nemzetközi labdarúgó tornára voltak hiva-
talosak. hosszú és eseményekben bővelkedő utazás után, az ünne-
pi megnyitót lekésve érkeztek meg a szlovákiai faluba, ahol nagyon 
szívélyes fogadtatásban volt részük. A TSK focistáinak majdhogy-
nem az autóbuszból kellett kifutniuk a nemesócsai focipálya zöld 
gyepére. Ez bizony meg is látszott az első mérkőzés eredményén. 
gólokban bővelkedő mérkőzésen a hazaiak nyertek 8:7 arányban. A 
következő mérkőzés már jobban sikerült, és itt a TSK nyert a magyar-
országi győrújbarát ellen 3:1 arányban. A lejátszott mérkőzések után 
Nemesócsa polgármestere köszöntötte a csapatokat, és átnyújtotta 
az elért eredményekért járó elismeréseket és serlegeket.

Első lett győrújbarát, 2. TSK (mindössze csak még egy rú-
gott gól hiányzott az első hely megszerzéséhez), 3. Nemesócsa. 
A legjobb játékosnak kijáró serleget Majoros Attila érdemelte ki 
a TSK-ból. A focipályáról a résztvevőket a polgármester a lecsó-
fesztiválra és a faluünnepre invitálta, ahol kiváló zene és ünnepi 
műsor várta őket.

A TSK öregfiúi még egyszer, ezúton is köszönik a baráti fogad-
tatást és a vendéglátást. remélik, hogy jövőre Temerinben mindezt 
viszonozni tudják, és sikerül egy hosszú távú kapcsolatot kiépíteni 
a két csapat között.

UrACS Zoltán

Vasárnap tartották meg ko-
ronglövészetből a vajdasági liga 
döntőjét 90 versenyző részvéte-
lével. Közöttük 7 junior, 4 nő, 9 
veterán, a többiek pedig a szenior 
csoportban versenyeztek.

A temerini Pacik Róbert 3. he-
lyezett lett a juniorok csoportjában, 
míg Pacik Renáta a nők csoportjá-
ban az 1. helyen végzett.

Szeptember 23-án kerül meg-
rendezésre az országos verseny, 
amelyen mindketten szerepelni 
fognak.

A képen: Pacik Róbert és Pacik 
Renáta a kiérdemelt díjakkal.

P. r.

Koronglövészet

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


