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Tekintettel arra, hogy a községben tíz 
alá csökkent a koronavírusos betegek szá-
ma, a válságtörzs szeptember 4-én feloldotta 
a rendkívüli helyzetet. Ennek értelmében a 
szervezett eseményeken a zárt és a szabad-
téri területeken legtöbb 30 személy tartóz-
kodhat egy időben, azzal hogy az összegyűl-
teknek be kell tartaniuk az egymás közötti 
1,5 méteres távolságot. Szervezett összejö-
vetelnek számítanak az ünnepségek, a ze-
nei, szórakoztató és kulturális események, 
a politikai összejövetelek, sportesemények 
a közönség jelenlétével és hasonlók. Nem 
esik korlátozás alá azon gazdasági egységek 
munkája, amelyek szolgáltatást nyújtanak a 
lakosság számára, valamint az állami szer-
vek és a közszolgáltatások tevékenysége, 
valamint a kulturális és művészeti rendez-
vények megtartásának lehetősége. 

Ilyen rendezvények zárt, nyilvános he-
lyen történő megtartása esetén egyszerre 
legfeljebb 500 látogató vehet részt, azzal 
hogy minden második helyet szabadon kell 

tartani, és a rendezvényeken a látogatók-
nak és az alkalmazottaknak kötelező vé-
dőmaszk viselése.

A kerthelyiséggel nem rendelkező ven-
déglátóhelyek és az éjszakai klubok 21:00 
és 06:00 óra között nem tarthatnak nyitva. 
A kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóhe-
lyek munkaideje is korlátozott, ezek a zárt 
részében 21:00 órától, a nyitott részében 
(kertben) pedig éjfél és hat óra között nem 
nyújthatnak vendéglátási szolgáltatást, hét-
végén 1:00 és 06:00 óra között kötelesek 
zárva tartani.

Az üzletek, bevásárlóközpontok, áruér-
tékesítő és szolgáltatást nyújtó helyek köte-
lesek bezárni 22:00 és 06:00 óra között. A 
létesítmények bejáratánál jól látható helyen 
ki kell tenni az értesítést az objektum terü-
letéről, és hogy egyidejűleg hány személy 
tartózkodhat az objektumban.

A korlátozások nem vonatkoznak a 
gyógyszertárakra és a benzinkutakra.

G. B.

Feloldották a rendkívüli helyzetet

Plébániatemplomunk védőszentje, Szent Rozália napján sokan 
részt vettek a búcsú-napi ünnepi szentmisén. Tiszteletüket tették 
a Temerinben működő ortodox atyák is, valamint a polgármester 
munkatársaival. A szentmise főcelebránsa és szónoka msgr. Nagy 
József pápai káplán, püspöki helynök, a zentai Szent Teréz temp-
lom plébánosa volt. Együtt misézett a környék papsága. A szentmise 
végén ft. Szöllősi Tibor plébános mindenkinek megköszönte a 
misén való részvételt, majd a kivonuláskor, készülve a doroszlói 
zarándoklatra a papság és a hívek a Lourdes-i oltárnál rövid imával 
fohászkodtak a Szent Szűz közbenjárásáért. A búcsú napján egész 
éjjel nyitva tartott a templom, hogy a hívőknek lehetősége legyen 
elmenni és imádkozni Szent Rozália közbenjárását kérve. A plébá-
niatemplom búcsúja alkalmából Mladen Zec polgármester a község 
közösségi oldalán a saját és munkatársai nevében jókívánságaival 
köszöntötte a római katolikus vallású polgárokat. G. B.

Búcsú-napi ünnepi szentmise

Figyeljünk a gyerekekre!
A közlekedés résztvevőinek a lehető legna-

gyobb figyelmet kell fordítaniuk a forgalom legfia-
talabb résztvevőire, azokra a kisdiákokra, akik most 
kezdtek iskolába járni. Tudni kell ugyanis, hogy a 
gyerekek nem rendelkeznek a biztonságos közleke-
déshez szükséges ismeretekkel, cselekvéseik ösztö-
nösek, és csak kevésbé szándékosak például akkor 
is, amikor átkelnek az utca túloldalára. Tízéves koru-
kig a szemük látószöge fejlődőben van, nem teljes, 
szűkebb, mint a felnőtteké. Ebben az időszakban a 
gyerekek csak nehezen figyelnek oda az utca forgal-
mára. Ezért ajánlatos, hogy a 12 évesnél fiatalabb 
gyermekek csak felnőtt kíséretében vegyenek részt 
a forgalomban – hívta fel a figyelmet Dragan Bjeljac 
közlekedési mérnök, a községi tanács beruházáso-
kért és a kommunális tevékenységekért felelős tagja.  
A fentiek mellett az önkormányzat arra kéri még a 
szülőket, hogy gyermekeiket gépjárművel kizárólag 
megfelelő autós gyermekülésben utaztassák. Furcsá-
nak tűnik ugyan, de igaz, hogy a járművek utasaiként 
éppen ők szenvednek legtöbbször balesetet a szerbi-
ai utakon, mégpedig éppen akkor, amikor szüleikkel 
utaznak, jóllehet éppen ekkor kellene, hogy a legna-
gyobb biztonságban legyenek.

G. B. A képviselő-testület 3. ülése
Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke, mára, szeptember 10-ére 

összehívta a testület 3. ülését. Napirenden szerepel a 2019. évi községi költségvetés 
zárszámadása, a 2020. évi költségvetés félévi megvalósítása, a költségvetésben a 
szociális védelmi szolgáltatásokra tervezett kiadások teljesítése, a 2021. évi köz-
ségi költségvetés előkészítése, a mezőgazdasági földterületekre és a mezőőrszol-
gálatra vonatkozó határozat meghozatala, több közintézmény tavalyi munkájáról 
szóló jelentés megvitatása és elfogadása.

A testület ülését a színházteremben tartják. (G. B.)

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett 
időpontig adják le hirdetésüket, információikat.

Az ünnepi szentmise, második jobbról msgr. Nagy József
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Élnünk kell a lehetőségekkel
Temerin új polgármesterével beszélgettünk

A képviselő-testület alakuló ülésén, augusz-
tus 21-én, választották meg Temerin új polgár-
mesterét. A helyhatósági választásokon legtöbb 
szavazatot megszerző, és ezzel a 33 tagú testület-
ben a legtöbb mandátummal rendelkező Szerb 
Haladó Párt (SNS) listájáról a képviselő-testület 
elnökének javaslatára történt megválasztása. 
Mladen Zec a temerini község eddigi legfiata-
labb elnöke (polgármestere). Megválasztása 
kapcsán beszélgettünk vele.

• Hogyan értékeli a Szerb Haladó Párt 
nagyarányú győzelmét a választásokon – 
kérdeztük.

– Úgy vélem, hogy a polgárok felismerték 
munkánk értékét az előző négy éves időszakban 
– mondta a polgármester. – Igaz, korábban a 
Szerb Haladó Pártnak, amely az előző időszak-
ban is hatalmon volt a községben, nem volt ennyi 
képviselője, mint most. Másrészt a párt válasz-
tási listáján sok képzett fiatal szerepelt. Nyilván 
ez is okot adott arra, hogy a polgárok bizalmat 
szavazzanak. Bízom benne, hogy igazolni fog-
juk elvárásaikat.

• A választási eredmények alapján 
egyedül is képesek lettek volna kormány-
zásra. Akkor miért osztották meg a hatal-
mat másokkal is a községben?

– Valóban többségben vagyunk a képvise-
lő-testületben, és a 18 képviselőnkkel egyedül 
is megalakíthattuk volna a községi tanácsot. 
De tudatában vagyunk annak, hogy ápolni kell 
a kapcsolatokat más pártokkal. Több nemzeti-
ségű közösségben élünk, amelyben a VMSZ-nek 
meghatározó szerepe van. Koalícióban voltuk 
az elmúlt mandátumban is, jól együttműköd-
tünk, és semmi okát sem látom annak, hogy ne 
lennénk továbbra is koalícióban. Ami a szoci-
alistákat illeti, nekik 3 képviselőjük van, míg a 

királypártiaknak 4, és úgy véljük, hogy velük is 
együtt tudunk működni. Végső soron a polgárok 
döntöttek úgy, hogy kire adják szavazatukat. És, 
ha már így alakultak az eredmények, akkor a 
legtöbb szavazattal rendelkező pártok képviselői 
alkossák a helyi kormányt.

• Ön már megválasztását követően 
felvázolt néhány teljesítendő feladatot. 
Részletezné ezeket?

– Valóban megemlítettem néhány fontos 
dolgot. Úgy gondolom, hogy Temerint közelebb 
kell vinni Újvidékhez. A tartományi székváros-
nak hatalmas fejlődési lehetőségei vannak. Ha 
megépítjük az Újvidékre vezető négysávos utat, 
máris közelebb kerültünk a városhoz. Az út mel-
lett új ipari negyedek nyílhatnak. Gondoljunk 
csak arra, hogy Veternik és Futak éppen a széles 
útnak köszönhetően került közelebb a városhoz, 
és sokat fejlődött. Mi semmivel sem vagyunk 
rosszabb helyzetben, csak élnünk kell a lehető-
ségeinkkel. Szeretnénk felépíteni a 8-as számú 
ipari negyedet Járek bejáratánál, a körforgalmi 
csomóponttól keletre. Hatalmas beruházásról 
van szó, állami támogatásra is számítunk.

– Égető gondunk a szennyvíz. A csatorna-
hálózatot és a víztisztítót községi költségvetés-
ből képtelenek vagyunk megépíteni, de ígéretet 
kaptunk állami támogatásra. Rajunk múlik, hogy 
minél hamarabb rendelkezzünk az építés mű-
szaki dokumentációjával valamennyi utcában. 
Másik megoldásra váró kérdés az egészséges 
ivóvíz biztosítása. Ehhez is átfogó műszaki doku-
mentáció szükséges, mert csak így nyerhetünk 
állami támogatást. Személyesen is törekedni 
fogok arra, hogy a támogatásokat elnyerjük.

• A társadalmi tevékenység keretében 
eddig nagy befektetések történtek az isko-
lák felújításába. Mik a további tervek?

Mladen Zec
Temerin polgármestere
Mladen Zec, Temerin község elnöke 

(polgármestere) 1988. május 14-én szüle-
tett Újvidéken. 
Az általános is-
kolát Járekon 
2003-ban, a gaz-
dasági és keres-
kedelmi közép-
iskolát 2007-ben 
Óbecsén végezte. 
2014-ben a sza-
badkai Közgaz-
daságtudományi 
Karon végzett a pénzügyi, banki és bizto-
sítási szakon. A mesterképzés hallgatója. 
Szakmai gyakorlatát 2015 és 2016 között 
Temerinben a Szociális Munka Központban 
végezte. Beszél angolul. A korábbi községi 
tanácsban az egészségügyi és szociálisvé-
delmi ügykör felelőse volt.

– Két temerini általános iskola már teljesen 
megújult, folyamatban van a szőregi iskola felújí-
tása, amit a járeki követ majd. Utána következik 
a telepi iskola teljes felújítása és bővítése.

• Sok a panasz a kátyús utakra. Mit 
lehet tenni?

– Ezekben a napokban megfigyelhető, hogy 
többfelé aszfaltoznak, javítják az utakat. Örö-
mömre szolgál, hogy az Újvidéki utca telepi 
szakasza teljesen megújult. Most aszfaltoztak 
az Ivo L. Ribar utcában és sokfelé kátyúznak. 
Szeretnénk felújítani mindazokat az utcákat, 
amelyekben az utakról hiányzik a kopóréteg. 
Többfelé javítjuk a járdákat is és újakat építünk 
ott, ahol eddig nem volt, vagy teljesen tönkre-
ment – mondta befejezésül a polgármester.

G. B.

A Kókai iskola 150 millió dináros költséggel felújított épületét 
szeptember elsején birtokukba vették a diákok és pedagógusaik. Az 
ünnepélyes iskolaszentelésre, ami átadásnak is számíthat, csütörtökön 
került sor: Ft. Szöllősi Tibor plébános és Sáfrány Dávid káplán a 
Jóisten áldását kérték a tanintézetre, annak tanulóira és a tanári karra, 
majd megszentelték a tantermeket és helyiségeket.

A világi vendégek között ott volt Mladen Zec polgármester, Pász-
tor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke, a községi tanács 
tagjai és mások. Sziveri Béla igazgató elmondta, hogy az intézmény-
nek otthont adó épület felépülte óta ilyen mértékű felújítást még nem 
végeztek rajta. A bútorzaton kívül mindent felújítottak, a tetőzetet, 
nyílászárókat, padlózatot, vizesgócokat és a villanyhálózatot. Ener-
giatakarékos világítótesteket szereltek fel, a tantermekbe hangosítást, 
videó és internet-rendszert szereltek, külső hőszigeteléssel látták el 
az épületet és belső festést végeztek. Az igazgató örömmel újságolta, 
hogy a felújítás eredményeként az épület energiatakarékos, „zöld-
iskolává” vált. 

Mladen Zec polgármester az épület megtekintése után elismerő 
szavakkal szólt a látottakról. Elmondta, hogy elsőként a Patar Kočić 
iskolát újították fel, a sort a Kókaival folytatták, majd a szőregi kö-
vetkezett, amely befejezés előtt áll, most a járeki lesz soron. Ké-
szülőben vannak a telepi iskola felújítási és kibővítési tervei is. Az 
ünnepség éppen a tanórák váltásának idején zajlott. Megfigyelhető 
volt, hogy a diákok rendszeretők, és vigyáznak a felújított épületre 
és a berendezésre. 

G. B.

Iskolaszentelés
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Alkoholmentesen A kormánykeréknél
Tavaly a községi közlekedésbiztonsági tanács néhány kávéházban 

a vendégek körében kutatást végzett, hogy fogyasztanak-e szeszes 
italt. A tapasztaltakról tájékoztatta a Köztársasági Közlekedésbiz-
tonsági Ügynökséget. Ennek okán, pénteken este Temerinbe láto-
gatott Milan Ilić, az ügynökség igazgatójának tanácsosa és Dragan 
Bjeljacal, a helyi közlekedésbiztonsági tanács elnökével megkezd-
tek egy országos akciót a gépkocsivezetők alkoholfogyasztásának 
leküzdésére. Csinos lányok társaságában felkerestek néhány helyi 
vendéglőt, elbeszélgettek a gépkocsivezetőkkel és tájékoztatták 
őket az italfogyasztás veszélyeiről. Nem utolsó sorban arról, hogy 
ha a közúton rendőr végezné ugyanezt az ellenőrzést, akkor milyen 
bírsággal számolhatnának. Azok a gépkocsivezetők, akik nem ittak 
szeszes italt, jelképes ajándékban részesültek. (G. B.)

Nincs visszaadható 
állami föld

Az elmúlt héten, csütörtökön Pásztor Róbert elnökletével 
megtartotta első rendes ülését az új összetételű községi kép-
viselő-testület. Mindössze három kérdés megvitatása szere-
pelt napirenden: az állami földek védelméről, rendezéséről 
és használatáról szóló 2020-as évi program meghozatala, a 
bizottságok és munkatestületek megalakítása és a képviselői 
kérdések. A testület ülését a járvány-egészségügyi előírások 
betartása miatt a színházteremben tartották.

A temerini község területén elterülő állami földek hasznosításáról 
Slavko Vrhovac, a közigazgatási szolgálat állami földekkel megbízott 
felelőse mondott ismertetőt. Szavai szerint évente pályázatot hirdet-
nek bérbeadásukra, érvényesül előbérlési jogosultság, vagy díjtalan 
bérbeadás is. Elsőbbséget élveznek az állattenyésztéssel foglalkozók 
és azok a magánvállalatok, amelyek a privatizáció során állami földet 
vásároltak, a bérelt földön pedig öntözőrendszert működtetnek. Az 
idén a járvány miatt néhány hónapot késnek a program meghozatalával 
és a bérbeadási eljárás lebonyolításával. Bérbe adandó állami föld a 
temerini községben meglehetősen kevés van, elsősorban azért, mert 
a község kevés földdel rendelkezik, másrészt azért, mert az állami 
földek egy részét már visszaadták eredeti tulajdonosaiknak, illetve le-
származottaiknak. Ami kevés föld még szabad bérlésre rendelkezésre 
áll, az jórészt gyenge minőségű rét vagy legelő. 

A vita során Grísza Mária azzal a kérdéssel fordult Slavko 
Vrhovachoz, hogy pontosítsa, van-e visszaadásra szolgáló állami föld 
a temerini határban, mivel a Restitúciós Ügynökségtől olyan informá-
cióhoz jutott, hogy nincs. A községen többek még nem kapták vissza 
a háború után konfiskált vagyonukat és nincs is remény rá, hogy ez 
megtörténjen. Másokat a szomszédos községek falvainak határaiban 
elterülő földekkel kárpótoltak. 

Válaszában Vrhovac megerősítette, hogy Temerinben nincs vissza-
adható állami föld. A bérbeadásra szolgáló földek mind foglaltak és 
peres, vagy egyéb eljárások alatt állnak.

Csorba Béla képviselői kérdést intézett a közművállalathoz és a köz-
ségi tanácshoz. Azt kívánta megtudni, hogy a közművállalat mikor fogja 
eltávolítani a 22. lakónegyed és a Bem József utca közötti átjáróban lét-
rehozott illegális szemétlerakót. Ezt eddig annak ellenére sem tették meg, 
hogy a polgárok több panaszt is benyújtottak. A helyzettel kapcsolatban azt 
kérdezte, mit kíván tenni a községi tanács, hogy az eltakarítást a közmű-
vállalat elvégezze, és hogy hasonló helyzet ne ismétlődjön meg. A választ 
is megadta: fel kell szólítani az igazgatót a szemét eltakarítására. G. B

A községi önkormányzat több éve hozzájárul a községből más te-
lepülésekre utazó középiskolások útiköltségéhez. Ezzel kapcsolatban 
a községi tanács nyilvános felhívást tett közzé a község területén élő, 
a 2020/2021-es tanévben középiskolába járó tanulók útiköltsége egy 
részének megtérítésére. A jelentkezési laphoz csatolni kell az iskola 
igazolását arról, hogy a diák 2020/2021-es tanévben rendes tanulója 
a középiskolának; a tanuló személyi igazolványának fénymásolatát, 
kiskorúak esetében az egyik szülő személyazonossági igazolványá-
nak fénymásolatát, valamint a bankszámla fénymásolatát, amelyre a 
térítést utalják. A jelentkezési határidő szeptember 21. 

A határidő letelte után, a jelentkező diákok nyilvántartásba vé-
telét követően, a feltételeknek való megfelelés alapján kerül sor az 
útiköltség egy részének megtérítésére a rendelkezésre álló forrá-
sokkal összhangban. A tanulók nyilvántartásához szükséges je-
lentkezési lapot a kért okmányokkal a községi képviselő-testület 
címére (Újvidéki u. 326., 4. számú ügyfélfogadó pult) kell eljuttatni 
a megadott határidőig. 

Útiköltség-térítés 
középiskolásoknak

Villanyóra szekrények cseréje
Az év végére az összes villamosenergia-mérőhely az EPS Distribucija 

elosztórendszer-üzemeltető tulajdonába kerül, amely a későbbiekben 
majd gondoskodik róluk. Ez a folyamat azt is jelenti, hogy a régi villany-
óra szekrényeket új, fémből vagy műanyagból készültekkel helyettesítik. 
Eddig 590 ezer ilyen cserét végeztek el.

A mérő- és elosztószekrények átvételét Szerbia egész területén el-
végzik, 2020 végéig ezt a munkát be kell fejeznünk. Azokon a helyeken, 
ahol a meglevő szekrény a biztonságot veszélyezteti, elsőbbséget élvez a 
csere – közölte az áramelosztó munkatársa.

Szerbiában 3 millió 600 ezer mérőhely van a háztartások kategóri-
ájában. Az energetikai ügynökség által jóváhagyott terv szerint 1 millió 
600 ezer sürgős cserére szorul. A polgároknak ezért állítólag nem kell 
fizetniük.

Hétvégéken gyalogosokat, kocogókat, futókat, kerékpározó-
kat lehet látni, amint a közelmúltban megépült kerékpárúton 
edzenek. Gyermekes családok is igénybe veszik az új utat, és 
többen a csárda melletti játszótérre igyekeznek, ami legtöbb 
esetben a végcél. Ott a gyerekek élvezik a hinták nyújtotta 
örömet, miközben a szülők elfogyasztanak egy-egy italt a te-
raszon. Varga Zoltán fotós külmunkatársunk szerint többen 
szóvá tették, hogy a nagy forgalom miatt a Jegricska hídon 
való átkeléstől a gyerekek ódzkodnak, félnek. A megoldás az 
lenne, mondták neki többen, ha a híd mellé fából egy kiegészí-
tő gyalogátkelőt szerelnének.

Átkelni a hídon
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„SZIA DRáGáM, HOGy VAGy? Mi újság 
Londonban? Mikor jössz haza?” A számítógé-
pen csak egy kattintás, és az üzenetem máris 
valahol ott kering a 135 méter magas London 
Eye óriáskerék fölött. Onnan pedig már villám-
gyorsan eljut a címzetthez, a rég nem látott, 
kedves unokatesómhoz, aki néhány éve már 
az angol fővárosban keresi boldogulását.

Kisgyermekként rengeteg időt töltöttünk 
együtt, később, amikor már iskolába jártunk, 
a nyári szünetben a nagymama szervezett 
számunkra egész napos programokat, hogy 
a négy unoka egy percre se unatkozzon a va-
káció ideje alatt. Sokszor azon tűnődöm, hogy 
vajon tényleg ennyire erőteljesen él bennem 
a kép az együtt eltöltött időkről, vagy sokkal 
inkább a VHS-kazettára rögzített filmkockák 
hozzák vissza emlékezetemben a régi történé-
seket? Végül is teljesen mindegy, ez most már 
az enyém, és azt hiszem, hogy örökre. Békákat 
fogdostunk a „kisbarából”, órákon át leterített 
takarón piknikeztünk a parkban, talicskában 
tologattuk egymást az udvarban, a mama sok-
szor még a rokonokhoz is elvitte a nem egyszer 
pajkos unokasereget. Ilyen történések közepet-
te múlt el a szünidő: az egyik, majd a másik, 
és még nagyon sok ehhez hasonló vakáció. 
A mama pedig minden évben tett azért, hogy 
megtöltse tartalommal a négy unoka iskolapa-
don kívül töltött idejét. Számomra akkoriban 
hihetetlenül hosszúnak tűnt a nyár, és beval-
lom, olykor már augusztus elején azon mé-
láztam, milyen jó lenne már az iskolakezdésre 
készülődni, beborítani a füzeteket, perceken át 
szaglászni a még nyomdaillatú tankönyveket 
(ez utóbbi mára már mániámmá vált).

„SZIA NEKED IS, DRáGA! Megvagyok, 
éppen dolgozni indulok. Jó lenne már talál-
kozni, de tudod, hogy ez most képtelenség” 
– térít észhez a múlt utáni sóvárgásomból a 
messziről jött üzenet. Mindössze három perc 
telt el az üzenetváltásunk között, annak elle-
nére, hogy az emlékképek visszapergésének 
üteme egyáltalán nem ezt éreztette velem. De 
ez most teljesen mindegy. Szomorúan kons-
tatálom, hogy akkor most az idén nyáron sem 
találkozhatunk, ölelhetjük meg egymást és 
traccsolhatunk órákon át mindenről, ami csak 

az eszünkbe jut. Találkozhatnánk, mert repü-
lőre szállhatna, és villámgyorsan az imént 
említett ábránd realitássá válhatna, csak nem 
e jelen körülmények között (14 napos házi 
karanténra nyilván most nem vágyna). Ennek 
és még nagyon sok mindennek most még 
nincs itt az ideje, hangoztatják már hónapok 
óta a járványkérdésben illetékes személyek: 
halasszuk el az utazásokat, sok esetben a 
már télen befizetett nyaralásokat, óvatosan 
szórakozzunk, kerüljük a tömeget, a szemé-
lyes találkozásokat, a maszkot pedig csak 
abban az esetben vegyük le az arcunkról, ha 
erre igazán nyomós okunk van, mert a vírus 
mindenhol ott lehet. Talán ez most kissé túl-
zás, de egyáltalán nem áll távol a realitástól, 
sőt. Ahogyan megpróbálunk alkalmazkodni 
ezekhez az eltorzult társadalmi normákhoz, 
és beültetni őket mindennapjainkba, mi is 
rákényszerülünk a változásra. Mindeközben 
harcot vívunk önmagunkkal, mert tudjuk és 
érezzük, hogy itt valami nagyon nem stimmel. 
De betartjuk, a gyereket maszkban küldjük az 
iskolába, az üzletbe már be sem léphetünk az 
orrunkat és a szánkat eltakaró anyagdarab 
nélkül, a kezünket pedig megrögzötten fer-
tőtlenítjük minden egyes idegen tárgy meg-
érintése után.

MIKöZBEN NAPONTA A FERTőZéSEK szá-
mának alakulását tanulmányoztuk, és próbál-
tuk azzal nyugtatni magunkat, hogy hamarosan 
véget ér a rémálom, elszállt felettünk az idő, 
véget ért a nyár. Az az időszak, amikor normá-
lis eseteben a legboldogabb az ember, amikor 
kiengedi a gőzt, amikor feltöltődik még a bús-
komorságot hozó ősz beköszönte előtt.

Noha Európa-szerte vannak kulturális kü-
lönbségek, és eltérnek a viselkedésminták, 
ez az életérzés jelen lehet ugyanúgy Lissza-
bonban, Isztambulban, vagy akár Londonban 
s Temerinben.

„MéG EGy KICSI, és újra találkozunk, 
meglátod” – olvasom unokatesóm sorait, köz-
ben azon gondolkodom, hogy a világban most 
hány ilyen üzenet keringhet. Azzal nyugta-
tom magam, hogy egyszer úgyis vége lesz az 
egésznek, végül is semmi sem tart örökké.

áDáM Csilla

Időszerű csevegésXXIX. Tini -ifjúsági 
énekes vetélkedő 

pályázata
Ha szoktál énekelni, szeretnél megjelen-

ni nagyszínpadon és a tv képernyőjén, be-
mutatkozni a nagyközönség előtt, íme a nagy 
lehetőség! Ha pedig már sokfelé jártál, de a 
temerini Tini fesztiválon még nem mutatkoztál, 
végső ideje, hogy bizonyíts. Mielőtt  szeren-
csét  próbálnál a nagyvilágban, legyél győztes 
az ifjúsági kategóriában.

A Szirmai Károly MME 2020 novemberé-
ben megszervezi a XXIX. TINI-IFJÚSÁGI köny-
nyűzenei énekes vetélkedő döntőjét. Az 1992-
2008-ig született lányok és fiúk jelentkezését 
várjuk. Az énekesek két korcsoportban ver-
senyeznek: 12-17 év a tini, illetve 18-28 év az 
ifjúsági kategória.

A jelentkezők a könnyűzene különböző 
területéről adhatnak elő zeneszámot magyar 
nyelven. Számításba jöhetnek pop, rock, jazz-
rock, musical stb. szerzemények magyar 
szerzőktől, vagy pedig a hazai és a nagyvilág 
könnyűzenei választékának magyar nyelvű 
fordításából, sőt saját szerzeményüket is szín-
padra vihetik.

Az audíción 3 dalt kell elénekelni élőben, 
lehetőség szerint hangszeres zenei alapra 
(karaoke), amit usb-re kell venni. Ajánla-
tos, hogy legalább az egyik szerzemény gyor-
sabb tempójú legyen. A szervezők nemsokára 
megjelentetnek egy dalkínálatot, és ajánlják 
a jelentkezőknek, hogy egyik előadott zene-
szám erről a listáról kerüljön ki. A nyár vé-
gén tartunk egy audíciót, ahol szakemberek 
kiválasztják a döntő résztvevőit és a továbbjutó 
énekesekkel egyeztetve, a megfelelő zeneszá-
mot. Ezután zenei alapot készít a zenekar, 
amelyre gyakorolhatnak a fiatalok. Terveink 
szerint a fesztivál előtt lehetőség nyílik az éne-
kesek számára, egy szakmai-tanácsadó meg-
hallgatásra.

A Tini fesztivál novemberi döntőjének 
résztvevői a temerini sportcsarnokban mu-
tatkoznak be, de viszontláthatják magukat a tv 
képernyőjén és online is. A díjazottak ajándé-
kokra számíthatnak, a legjobbak pedig érté-
kes jutalomban részesülnek. Az idén is külön 
meglepetést tartogatnak a szervezők.

A jelentkezési adatokat a www.szirmai.
org weboldalunkon az Űrlapok menüpont 
alatt lehet elküldeni. A dalkínálat elérhető a 
Szirmai weboldalán.

Jelentkezni lehet még a tinifeszt@gmail.
com villámpostán, valamint a Facebook-on.

A kapcsolattartó személyek telefonszámai 
063 8449998 és 063 1951260

Szirmai Károly MME

tAnuljunk együtt citerázni!
A Szirmai Károly MME ősztől citeraoktatást indít. A zenélés hozzájárul a gyermek 
értelmi, érzelmi, társadalmi, nyelvi és fizikai készségeinek fejlődéséhez, és ami a 

legfontosabb: sok-sok örömet nyújt.
Ha szeretnél te is egy gyönyörű pengetős hangszeren zenélni, akkor gyere el 

szeptember 10-én, csütörtökön este 6 órára a színházterembe. Hozd magaddal a 
barátod is, hiszen együtt minden jobb!

Hangszer hiányában citerát tudunk biztosítani.
Gyere, tanulj meg te is citerázni. Oktató: Kálmán Dóra.
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Anyakönyv
2020 júliusa

Fia született: Turopoljac Timeának 
és Branimirnek, Petrović Jelenának és 
Srđannak, Stajer Angélának és Attilának, 
Vuković Milicának és Bojannak, Babić 
Kristinának és Bojannak, Ćuk Gordanának és 
Nenadnak, Kalmár Ribár Anitának és Kalmár 
Dánielnek, Grgić Anának és Nebojšának, 
Vranešević Jelenának és Zorannak, Var-
ga Andreának, Vojvodić Aleksandrának és 
Slobodannak, Živković Ernának és Vidnek, 
Zséli Angélának és Hunornak.

Lánya született: Samu Izabellának 
és Róbertnek, Stojanović Draganának és 
Dragannak, Grubačević Nikolinának és 
Ćomić Aleksandarnak, Mačkić Biljanának, 
Grubač Ljubicának és Nebojšának, Ćurčić 
Milijanának és Tomislavnak, Karać Marijának 
és Darkonak, Stanivuk Marijának és Simonak, 
Mojzis Zsuzsannának, Svorcan Jelenának, 
Burinović Ivanának és Dušannak.

Házasságot kötött: Kostić Stevan és 
Stanojević Sanela, Smiljanić Ilija és Šatara 
Milica, Kajári Attila és Bohócki Valentina, 
Popović Žarko és Kartić Dejana, Jánosi Nor-
bert és Lackó Linda, Jerković Dragoljub és 
Benović Dunja, Simeunović Mirko és Mačkić 
Tamara, Obradović Saša és Kitić Gorana, 
Schmidt Thomas és Majoros Csilla.

Elhunyt: Pásztor (Biszák) Júlia (1942), 
Kovačević Kosa (1966), Pethő (Baráth) Mar-
git (1940), Čugalj Dmitar (1933), Kohanec 
István (1954), Mijatović (Ognjenović) 
Draginja (1929), Bálint Sándor (1934), 
Paska (Vén) Katalin (1934).

A Szent Rozália-plébániatemplom 
búcsújának világi részét a találgatások 
és az azt megelőző napokban terjedő 
tévinformációk ellenére, hogy az idén 
ez is elmarad – mégis megtartották.

Talán a legfiatalabb korosztály örült a hír-
nek a legjobban. „Na végre egy esemény, ami 
nem marad el a vírus miatt!” – hangzott el az 
örömkiáltás a mi családunkban is a hír hal-
latán. Azonnal előkerültek a malacperselyek, 
a gyerekek számolgatták a zsebpénzüket, mi-
közben gondolatban már kedvenc körhintáju-
kon ültek. Az örömtől csillogó szemek láttán 
azonnal tudtuk, hogy ettől az élvezettől nem 
foszthattjuk meg őket az idén sem. 

A vasárnapi ünnepi ebéd elfogyasztása után 
nem volt egyszerű pihenésre bírni őket, mert 
hát nagy volt az izgalom és a kíváncsiság. 

Készülődés közben felvillant bennem né-
hány emlék. Szinte éreztem amint édesanyám 
rámadja a gondosan kivasalt és előkészített 
fodros ruhámat és azt is, ahogyan lágyan si-
mogató kezével masnit köt a hajamba. Ilyen-
kor az egész család ünneplőbe öltözött, és úgy 
indultunk a vásártérre, ahol hasonlóképpen 
ünneplő rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel 
találkoztunk, akkikel olykor-olykor hosszasan 
elbeszélgettünk. Számomra akkoriban az álta-
lam helikopternek becézett gyermekhinta volt 
a legkedvesebb, és csak csodáltam azokat az 
idősebb gyerekeket, akik bátorkodtak felülni 
a legnagyobb atrakciónak számító „esernyős” 
hintára. Ezek mellett a még ma is népszerű 
dodgem autók, egy-egy láncoshinta, a lovacs-
kás körhinta, és a mára már feledésbe merült 
jukebox terem kapott még otthont néhány napig 
a vásártéren ilyenkor.

Azt nem tudom, hogy a szüleimnek meny-
nyire volt költséges akkoriban egy-egy búcsú-
látogatás, de azt tudom, hogy számomra mindig 
nagy élmény volt. Ódzkodva bár, de vasárnap 
mi is kivonultunk a gyerekeinkkel a vásártérre. 
Már a kapuban láttam, hogy ez a búcsú egészen 
más, mint ami korábban lenni szokott. Felállí-
tott hintákból és játékokból kedvükre válogat-
hattak a gyerekek. Dodgem autókból hármat is 
hoztak a „búcsúsok”, légvárakból úgyszintén 
többet is kipróbálhattak a csemeték, de a legki-
sebbek számára is akadt játékszer bőven. Hul-
lámvasútból is kettő volt, persze most sem ma-
radt el a manapság igen közkedvelt „speedy”, 
ami mellé még egy repülő szőnyeg-szerű, és 
egy kalapácshoz hasonlító nagy hinta is páro-
sult. Talán felsorolni sem lehet mindazokat a 
játékszereket, amelyek vasárnap a gyerekeket 
csalogatták. Nem mellesleg: nem olcsó pénzért 
cserébe. Tehát ami a felhozatalt illeti, játékok-
ból nem volt hiány, azonban a hinták között sé-
tálva néhány hiányosságra is felfigyeltem: kevés 
ismerős arcot láttam, és mind több idegent, 

hiányoztak a nagy találkozások a régen látott 
ismerősökkel. Olyan érzésem támadt, mintha 
mindenki sietett volna valahová, és rutinszerűen 
igyekeztek túlleni az eseményen. Az is feltűnt, 
hogy a fentebb felsorolt hinták és játékok félig 
üresen forogtak, de hiányoztak a hosszú cukor-
kás asztalok, és mintha az árusok nagy része is 
figyelmen kívül hagyta volna a temerini búcsút. 
Nehéz megállapítani, hogy a járvány okozta kö-
rülmények miatt változott-e meg e rendezvény 
ábrázata. Esetleg a felgyorsult, érdektelenné 
vált világ következményének foszlányát láthat-
tuk vasárnap a vásártéren? 

Körkérdésemben arra kértem a 
temerinieket, segítsenek választ adni a 
kérdésre.

P. L . : Évek óta nem járunk ki, most sem 
voltunk. Gyerekeink felnőttek, de ők azért a ba-
rátokkal még kilátogatnak néha. A fiunk Német-
országban dolgozik, és úgy alakult, hogy hosszú 
hónapok óta most végre hazalátogathatott, ezért 
számunkra az idén nagy boldogságban telt ez 
a nap. Végre együtt lehetett a család az ünnepi 
asztalnál, számunkra ez volt a legfontosabb.

M. R. : A gyerekek minden évben nagyon 
várják a szeptember elejét a búcsú miatt. 
Pici koruk óta minden évben elvittük őket, 
hogy élvezzék a sok a hintát, és hogy bú-
csúfiát vásároljunk nekik. Az utóbbi évek-
ben mintha ennek az ünnepnek is elveszett 
volna a varázsa. A zsetonokat is elég drágán 
árulják, és ajándékot sem könnyű nekik 
találni. Bár meglepődtünk, hogy a járvány 
idején mégis megtartották a rendezvényt, 
de azért mi is kilátogattunk. Ilyen helyen, 
ahol sok ember van, nagyon nehéz betar-
tani a távolságot, mégis igye-
keztünk odafigyelni.

F. R. : Kicsi gyerekeink van-
nak, akiknek ez a forgatag nagy 
örömet okoz, ott voltunk most is. 
Végre új elemek is megjelentek a 
már megszokott hintákon kívül, 
így a kicsik kedvükre válogathat-
tak. Nem olcsóak a zsetonok, de 
évente egyszer ki lehet bírni, és 
természetesen ajándékkal is si-
került meglepni őket. Jól éreztük 
magunkat. 

T. M. : Szeretem a búcsú-
kat, kisétálok minden évben. 
Régen látott ismerősökkel 
is találkozhatok. Az idén is 
tettem egy kört a vásártéren. 
Cukorkán kívül mást nem vet-
tem most sem, de az unokák 
mindig kapnak ilyenkor egy 
kis zsebpénzt. 

TÓTH Dianna

Forogtak a körhinták

Elfogták 
a fatolvajokat

Már huzamosabb ideje lopják a fát a határban levő 
üresen álló tanyákról, illetve azok helyén kialakult kis er-
dőkből. A falopások száma különösen az idén szaporodott 
el. Az elkövetők olykor a vetést sem kímélve mentek be a 
tanyákra, és több köbméter akácfát is kivágtak, elvittek. A 
mezőőrök figyelték a tanyákat, akik sajnos kevesen vannak, 
amit tudhattak a tolvajok is, és egyre bátrabban, különösen 
most a fűtési idény előtt, tevékenykedtek.

Az elmúlt hétvégén a szolgálatban levő mezőőrnek, 
a határban levő polgároknak, a rendőrség bevonásával a 
túllabarai határrészben sikerült elfogni a tolvajokat (nincs 
kizárva, hogy nem mind), amint éppen fakivágással fogla-
latoskodtak. Megpróbáltak megszökni, hátrahagyva a már 
kivágott és ölbe rakott hasábokat, motoros láncfűrészt. A 
rendőrség közbelépésének köszönhetően elfogták őket. 
állítólag Bácsföldvári illetékességűek. A lopott fát fele 
áron árulták.

G. B.
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2009 óta a Lánchíd rákerült a 200 
forintos pénzérmére. A híd ügye mos-
tanában forró témának számít a magyar 
közéletben, mert napról napra romlik 
az állapota. Az új, baloldali városvezetés 
folyamatosan elhibázza a közbeszerzés 
kiírását, és csak húzza az időt.

– Valamikor olvastam, hogy nagy viták 
előzték meg a híd építését, a Széchenyi tervét 
ellenzők inkább kőből akarták megépíttetni, 
mert szépapám ötletét veszélyesnek tartották, 
ő azonban amolyan „tech-freakként” csakis a 
legújabb technológiát volt hajlandó elfogadni. 
Ez meglep, nem tudtam, hogy ennyire rossz az 
állapota.

• Mutatok pár fotót: rozsdamarta, el-
hanyagolt állapotban van, szinte életve-
szélyes.

– Ironikusan azt is mondhatnám, hogy Szé-
chenyi ellenzőinek mégis igazuk volt, és inkább 
kőből kellett volna megépíteni. De akkor nem 
vált volna nemzeti szimbólummá! Ez a korabeli 
csúcstechnológia volt, olyasmi, mint manapság 
egy önjáró autó, akkoriban csak az angolok 
tudtak ilyet alkotni. A hidat helyre kell állítani, 
nem szabad veszni hagyni, mert Magyarország 
modernségének a jelképe, és arra emlékeztet, 
hogy Magyarország felvirágzása az új technoló-
giák befogadásával kezdődött. Érzelmileg igenis 
kötődöm a hídhoz, fájó, hogy ilyen az állapota. 
Ha máshogy nem megy, ha a városvezetés nem 
tudja, vagy nem akarja renoválni, akkor azt aján-
lom, hogy újítsák fel közadakozásból, és kapjon 
mindenki egy elismervényt arról, hogy hozzá-
járult a híd helyreállításához. Ha pedig végkép 
nem megy, akkor szedjenek hídpénzt, mint a 
régi szép időkben. Egyszerű: minél nagyobb a 
kocsid, annál többet kell fizetni, gyalog ingyen át 
lehetne kelni rajta. Ez a híd mindenkié, az egész 
magyarságé, társadalmi üggyé kellene tenni.

• A fővárosi vezetés másból csinál tár-
sadalmi ügyet: most a Pride szimbóluma, 
a szivárványos zászló rázza fel leginkább 
a közéletet. Karácsony Gergely főpolgár-
mester – a városháza történetében elő-
ször – kitűzte a szivárványos zászlót a 
főpolgármesteri hivatalra. Egy másik párt 
egyik vezetője létrával felmászott és le-
szedte.

– Nekem nincs semmi bajom a szivárványos 
zászlóval, a történelem során valóban üldözték a 
homoszexuálisokat, Németországban még a 70-
es években is büntetőjogi kategóriának számí-
tott. Értem, hogy ezek az emberek meg akarják 
ünnepelni a mostani szabadságukat. De mi van 
akkor, ha a Starbucks, az Apple, a Coca-Cola 
vagy bármelyik másik cégóriás, állami intézmény 

kirakja a szivárványos zászlót? Hatalmas erkölcsi 
nyomást helyez az emberekre, mert azt sugallja, 
hogy ha nem értesz egyet ezzel, akkor kívülál-
ló vagy, és ez előbb-utóbb dogmává válhat. Egy 
híres német modell ismerősöm mesélte, hogy 
az összes kollégája állást foglalt a Black Lives 
Matter ügyében a közösségi médiában, de ő 
inkább nem nyilvánul meg, mert azt mondta, 
hogy nem foglalkozik politikával. Ezt értem, de 
mi van akkor, hogyha egy év múlva elővesznek, 
és elkezdik számon kérni, hogy te miért nem 
támogattad ezt? A nyugati világban manapság 
társadalmi és politikai halálnak számít, ha el-
lenük foglalsz állást, de ha nem mondasz sem-

mit, az is oda vezethet. Ma ott tartunk, hogy 
ha nem lengeted a szivárványos zászlót, akkor 
problémád lehet belőle. George Orwell világá-
ra emlékeztet ez, melyben mindenki ugyanúgy 
gondolkodik, és ez baj.

• Jól érzékelem, hogy ez a fajta he-
vesség Széchenyi-vonás?

– Széchenyi István legnagyobb vitája a nyelvi 
vita volt. A magyar nyelv jogaiért küzdött, ma-
gyarul beszélt az országgyűlésben, és ezt Bécs-
ben ellenezték, mert tudjuk jól, hogy a nyelv 
hatalom, hisz a nyelv által gondolkodunk. Ha 
megtiltod az embereknek, hogy egy bizonyos 
nyelvet vagy nyelven beszéljenek, az olyan, mint-
ha megtiltanád a gondolkodást. Brüsszelnek van 
ilyen irányú törekvése, pedig nem lenne szabad 
egy mainstream nyelvre és főleg gondolkodásra 
ítélni az európaiakat, illetve az egész világot.

• Újságíróként, vezető német lapok 
korábbi és mostani vezetőjeként mit gon-
dol, hogyan látják ma Magyarországot 
Nyugaton?

– Ha azt nézem, hogy most Magyarországról 
hogyan gondolkodnak Nyugaton – főleg Német-

Egy kis nagypolitika

Modernség és konzervativizmus
Egy Széchenyi ivadék véleménye (2.)

országban – rengeteg párhuzamot találok Szé-
chenyi István korával. Metternichék és a bécsi-
ek radikálisnak tartották Széchenyit, pedig egy 
középutat járó, modern gondolkodású ember 
volt, aki a nemesi privilégiumok eltörléséért, a 
közteherviselésért küzdött. Ugyanilyen radiká-
lisnak látják ma Orbán Viktort, pedig ő is nyil-
vánvalóan liberális, kulturálisan konzervatív és 
Nyugat-párti politikus. Noha az „új birodalom” 
része akar lenni, Merkelék mégis radikálisnak 
tekintik. Széchenyi is hitt a modern technoló-
giában, hidat, vasutat akart építeni, Magyaror-
szágot egy modern állammá akarta formálni, 
de kulturálisan konzervatív volt.

• Ha már kulturális konzervativizmus: 
látom, hogy a telefontokján szentkép van. 
Gondolom nem véletlenül.

– Nem csoda, hisz egy nagyon katolikus 
család vagyunk – Széchenyi György személyé-
ben érseket is adtunk az országnak. Én katoli-
kusként Orbánt leginkább a családpolitikájáért 
tisztelem. De azt is látni kell, hogy Magyarország 
mindemellett egy nagyon modern ország, hisz 
Zala megyében okosváros épült állami pénzből, 
és nagyon fejlett, világszínvonalú autóipara van. 
Szerintem manapság ez az egyetlen járható út: 
egyszerre konzervatívnak és jövőpártinak, tech-
nológia-pártinak kell lenni. Lehetséges, hogy 
Orbántól azért tartanak, mert nem úgy táncol, 
ahogy Brüsszelben fütyülnek, nem hajlandó le-
mondani a nemzeti eszméről és a határokról.

• Legtöbbször diktátornak nevezik, 
mindenféle negatív jelzővel illetik, aho-
gyan az országot is. Sőt, a legfrissebb fej-
lemény: a magyar külügy bekérette Né-
metország budapesti nagykövetét Michael 
Roth német politikus nyilatkozata miatt, 
mert a német szociáldemokrata külügyi 
államtitkár azt nyilatkozta, hogy a Ma-
gyarország elleni hetes cikkely szerinti 
eljárás egyik fő oka az antiszemitizmus.

– Ez butaság, hisz a Fidesz egy liberális–
konzervatív párt, hogyan mondhatják rá azt, 
hogy antiszemita? Magyarország nyugati percep-
ciója tele van negatív propagandával és negatív 
sztereotípiákkal. Azt is mondják Nyugaton, hogy 
Orbán be próbálja kebelezni a médiát, de hát a 
legnagyobb és legnézettebb adó Magyarországon 
is a német RTL.

• Ha teheti, ezt el is mondja azoknak, 
akik ezt a negatív propagandát terjesztik, 
vagy nem érdemes vitákba bonyolódni?

– Újságíró vagyok, Berlinben lakom, ahol 
a nagy, kortárs európai viták zajlanak. Küldeté-
semnek érzem, hogy ezekről írjak, hogy az érem 
másik oldalát is megmutassam. Sok munkába 
telik, mert az emberek szeretik a saját sztere-
otípiáikat. De a vitáknál maradva: szerintem 
nagyon fontos, hogy ne futamodjunk meg elő-
lük. A magyarokban azt szeretem, hogy nagy az 
önbizalmuk. Elmondok erről egy viccet, amit 
még az édesanyámtól hallottam.

Magyar Hírlap, Budapest
(Befejező része következik)

Alexander von Schönburg Széchenyi 
István, „a legnagyobb magyar” szép-
unokája
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A Szlat(y)ina-e a Fehér-árok  
vagy megfordítva?

A községi képviselő testület tavaly hivatalosan is megnevezte a 
község határában levő dűlőutakat és tanyákat. Például: Brésztó dűlő, 
Fehér tanya stb. Tudomásunk szerint a helyi vizek elnevezésével nem 
foglalkozott. Ha megtette volna, talán most könnyebb lenne eldönte-
ni a Facebook-on felmerült dilemmákat, amelyek nem életbevágóak 
ugyan, de a helyi emberek számára talán mégsem mellékesek. Ime 
miről van szó: 

A napokban Varga József (aJó) ny. újságíró a következő bejegyzést 
írta: A mai szokásos kerékpáros utunk alkalmával útba ejtettük a 
néhány évvel ezelőtti, kedvenc pecázó helyünket, ahol Fehér-árok 
vize torkollik a Jegricskába. Hogy ott egyetlen pecázó nem élt ked-
venc foglalatosságával, nem csodálkoztunk. Inkább mérgelődtünk, 
nem véletlenül. (A szeptember 3-án délután készült felvételeken a 
felszín a víz szennyezettségről árulkodott – a szerk.) 

De nem is erről alakult ki a véleménycsere, hanem arról, hogy 
melyik vízfolyásnak mi az elnevezése, pontosabban, hogy melyik me-
lyikbe torkollik. Idézünk néhány bejegyzést:

• Ezt még nem is hallottam, hogy a Fehér-árok torkollik 
a Jegricskába. 

• Tudtom szerint (a Fehér-árok folyik) a Szlatinába, vagy 
én tévedek, és az torkollik a Jegricskába.

• A Szlatyina (én így ismerem) a Jegricskába torkollik, a 
Fehér-árok a Szlatyinába.

• Hacsak, nem a Szlatyinát hívják Fehér-ároknak.
• Rakjatok fel térképet és azon magyarázzátok, hogy mi hol 

folyik, és melyik hol torkollik a másikba, végül a Nagybarába. 
Több mint nyolcvan év van mögöttem, de ezekről eddig mitsem 
tudtam. Térképet, térképet kérek! – írta Mazán János nyugal-
mazott újságíró kollégánk.

Nos, a Temerini Újság is igyekszik eleget tenni kérésének. Két tér-
képet teszünk közzé: 

Az egyik egy kivágás a magyarországi Topograf cég 2004-ben Dél-
vidék (Vajdaság-Vojvodina) címmel megjelent térképéből. Eszerint a 
Jegricskába/Nagybarába a Beli kanal (Fehér-árok) torkollik. A térképen 
látható az is, noha felírattal nincs jelezve, hogy a Fehér-árok egyenes 
folytatása annak a vízfolyásnak, amely áthalad a Temerin–Szőreg út 
egyik hídja alatt.

Az aJó által feltett szerb nyelvű szerzői cikk a Szlatyinát/Slatinát 
nem említi, és a vízfolyást mindvégig Beli kanalnak nevezi. 

A másik térképen Temerin Község vízfolyásai láthatók, igaz, fel-
iratok nélkül, de jobban kivehető formában. (A Fehér-árok feliratot 
a szerkesztőség helyezte el.)
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Nehéz helyzetbe került egy húsz éve Temerinben működő 
állatmenhely, miután a tulajdonosa elhunyt. A jelenleg tulajdo-
nos nélküli menhely nem részesül semmilyen támogatásban, és 
ha rövid időn belül az állatok nem találnak megfelelő otthonra, 
akár be is zárhatják azt. Bóka László több mint 20 éve viselte az 
utcán kóborló állatok gondját, azonban a halála után csak ketten 
maradtak, akik ezt folytatják. 

– Az állatokat el fogjuk ajándékozni, de nem dicsekedhetek 
azzal, hogy korábbi alkalmakkor sok gazdit sikerült találnunk, 
mondja Mirjana Knežević, aki a Dobra nada (Jó Remény) állat-
menhelyen tevékenykedik: – A legtöbb macskánk már idősebb, 
nekik naponta 9 konzervet kell vásárolnunk. A kutyáknak napi 
25 kilogramm granulátumra van szükségük. Kérem mindazokat, 
akik szeretnének segíteni, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
mivel sokat jelentene, ha volna valaki, akire havonta tudnánk 
számítani. Ez sokat könnyítene rajtunk. László halála után a kö-
zösségi oldalakon keresztül próbálnak segítséget kérni, támo-
gatókat találni.

Bóka Ida, Jó Remény állatmenhely: – Jelenleg a meglévő po-
puláció csökkentésén dolgozunk. Tehát az örökbeadás az első 
számú szempont, most fényképezzük a kutyákat, és már sokan je-
lentkeztek, hogy szeretnének segíteni. Aki szeretne örökbe fogadni 
állatot, kövesse a közösségi oldalon a Dobra Nada weboldalt.

A menhelyen jelenleg 78 kutya és 28 macska vár gazdára. 
Mindegyik állat csippel van ellátva, megkapták a veszettség el-
leni védőoltást, valamint ivartalanítva és féregtelenítve vannak. 
Elérhetőségek támogatási vagy segítési szándék esetén: Tel.: 
064/13-53-233

Számlaszám: 160-5800100084915-07

Nehéz helyzetben 
az állatmenhely

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
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

D. 

Kivágás a magyarországi térképből Temerin község vízrajza
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 Az első világháború évei alatt,mélyen a fron-
tok mögött, a hátország lakossága nagy nélkü-
lözést szenvedett a legalapvetőbb szükségcik-
kekben is. A hiányt leginkább a városokban 
élő polgárok érezték meg, a falusiak többek 
között az állattenyésztésnek is köszönhetően 
tovább tudtak gondoskodni saját ellátásukról. 
A gazdaság túlnyomórészt a hadsereg számára 
termelt, ezért a háború elhúzódásával egyre na-
gyobb szükség mutatkozott a hátországban élők 
áldozatvállalására. Ezek elsősorban a rekvirá-
lásokban mutatkoztak meg, melynek során fő-
ként létfontosságú mezőgazdasági terményeket 
hajtottak be a lakosságtól az állami hatóságok 
illetékesei. A rekvirálás nemcsak a mezőgazda-
sági árucikkeket, hanem a fémeket is érintette. 
A réznek, mint fontos hadianyagnak forgalmát 
a háború előrehaladtával leállította az állam, sőt 
1916 júliusa és augusztusa folyamánországos 
szinten is megkezdődött a hadianyag utánpótlása 
végett többek között a harangok rekvirálása is. 
Az erre vonatkozó rendelet szerint minden te-
lepülés templomában egyedül csak a legkisebb 
harangot lehetett hátrahagyni. A temerini Szent 
Rozália plébániatemplomban ekkoriban négy 
harang hívta ímára a hívőket. Az 1916. augusztus 
28-ai rekvirálás során a rendelettel ellentétben, 
az 1861-ben öntött és a mai napig is szolgálatban 
lévő 16,29 mázsa (912 kg) súlyú nagyharangot 
hagyták meg. A következő harangok vonultak 

hadba templomunkból és lettek beolvasztva a 
híres budapesti Weiss Manfréd Acél- és Fémmű-
vekbe: a 8,4 mázsa (kb. 450 kg) súlyú középha-
rang, a 3,14 mázsás (176 kg) kisharang, vala-
mint az 1 mázsás (56 kg) lélekharang, emellett 
még a temetőkápolna harangja is.

Az ágyúknak szánt harangokat elszállításuk 
előtt lefényképezték, majd a képeket sokszo-
rosították, és ezekből 50 fillérért háromszáz 
darabot el is adtak a hívek, a bevételt pedig a 

Vöröskereszt javára adományozták. Az elszállí-
tásuk külön egyházi ünnepség keretében zajlott 
le, amelyet pontosan meghatározott rend sze-
rint bonyolítottak le. Az Újvidéki Hirlap 1916. 
július 2-i számában közölte Várady Lipót Árpád 
kalocsai érsek pásztorlevelének erre vonatko-
zó részletét: „Előző nap este angyali üdvözlet 
után bucsuzáskép fél-óráig harangoztassanak 
az átadandó harangokkal. Másnap ünnepélyes 

A temerini hadbavonult harangok

Hadbavonult harangok szentmise végeztessék azért, hogy szeretett ha-
zánk ellenségéinek sokasága és nagy erőfe-
szítése dacára mindeddig sértetlenül áll fenn. 
Koszoruzzuk meg a harangokat, mert koszorús 
hőseink segítőtársaivá válnak. Csókoljuk meg, 
mert Isten tiszteletére voltak szánva.”

A temerini hívek is ezen előírások szerint 
búcsúztatták el templomuk harangjait, mely-
nek körülményeiről az Újvidéki Hirlap 1916. 
augusztus 29-i számában a következőket ol-
vashatjuk: „Elmentek a temerini harangok is. 
Hadbavonultak tegnap a temerini harangok 
is, amelyek eddig ájtatos imára szólították 
a temerini hívőket. A misére serkentő szelíd 
harangokból haláltosztó, ellenségetverő ágyuk 
lesznek. Amikor a temerini harangok utoljá-
ra kondultak meg estimára, könny tódult a 
harangok búcsújára megjelent hivők szemé-
be, akik fájdalmas érzéssel néztek a harcba 
szálló harangok után és mindannyiuk lelke 
egy vágytól volt eltelve: bár jönne már az idő, 
amikor majd harangot öntenek az ágyukból 
és a vérözön helyébe a béke lesza földön.”

Egészen 1925-ig csak a nagyharang szolgálta 
a híveket, majd ezt követően adományokból ösz-
szegyűlt pénzből, három újat sikerült beszerezni: 
az 520 kg súlyú Szűz Mária harangot, a 272 kg-
os kisharangot és a 111 kg-os lélekharangot. Az 
1925-ben öntött Szűz Mária középharangot ki 
kellett cserélni, mert megrepedt. Az újat, amely 
545 kg súlyú, Zvekánovity Mátyás püspök szen-
telte fel 1966. június 29-én.

FÚRÓ Dénes

Temerini plébánosok (9.)

Kopping Gáspár
Csonoplyán született 1888. január 6-án. Hittudományi tanulmánya-

it Kalocsán végezte, 1912-ben szentelték pappá. Temerinbe 1919-ben 
került káplánnak, 1920-ban rövid ideig 
Tiszakálmánfalván volt adminisztrátor, majd 
a következő évben megkapta a temerini plé-
bániát. Az 1918-as fordulat következtében az 
új államba került bácskai híveknek, akiknek 
többségét a magyarság képezte, megszakadt 
a kapcsolata a kalocsai központtal.

XI. Pius pápa Budánovics Lajost, a sza-
badkai Szent Teréz-plébánia plébánosát 
1923-ban kinevezte a területek adminiszt-
rátorává, majd 1927-ben püspökévé. Első 
intézkedései közé tartozott a hitközségi kép-
viselő-testületek megalakítására vonatkozó 
rendelete. Kopping plébános 1923. szeptem-
ber 13-án ejtette meg a választásokat, és a képviselő-testületbe 18 tagot 
választottak. A plébános és vele együtt a hitközségi képviselet legégetőbb 
problémája a templom karbantartása volt. Még mielőtt sor került volna 
a templom és a plébánia tatarozására, a háborúban odaveszett harangok 
helyett újakat kellett öntetni.

1925. augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja kettős ünnepe volt 
Temerinnek, Nagyasszony napja, és a harangok megáldása. Három gyö-
nyörű harangot szerzett be Temerin község katolikus lakossága: az 520 
kg-os Szűz Mária-harangot, a 272 kg-os Szent Rozália-harangot és a 111 

kg-os Szent József-harangot. A községben 1927-ben bevezették a villanyt. 
Még az év karácsonya előtt a templomot is egy csillárral kivilágították. Ez 
azonban kevésnek bizonyult, és egy újabb adományból 1928 karácsonyá-
ra kibővíttették a világítást. Kivilágították a főoltárt majd a sekrestyét és a 
kórust is 

Kopping Gáspár plébános a községi hatósággal 1928. január 1-jével 
megújította az 1927-ben megszűnt egyházi járulékok beszedéséről szóló 
szerződést, amivel megoldódott az egyházi személyek – a plébános, a kántor 
és a harangozó – javadalmazása. Az 1930–1940 közötti időszakban olyan 
kérdések foglalkoztatták, amelyek nemegyszer a magyar és a német hívek 
megosztottságához vezettek. Higgadt, okos, körültekintő fellépésére volt 
szükség, hogy a híveket együvé tartsa, mi több, sikerült maga köré gyűjteni 
az értelmiségi, iparos és földműves fiatalokat, ami a temerini magyarság 
társadalmi, kulturális és sportéletében olyan fellendülést hozott, amilyenre 
sem előtte, sem utána nem volt példa.

1941-ben széthullott a királyi Jugoszlávia. Bácska magyar fennhatóság 
alá került. Egyházilag Bácska visszakerült a kalocsai és bácsi főegyházme-
gyébe, de köztes megoldásként apostoli kormányzóság maradt. A háborúba 
sodródott ország helyzete kihatással volt a vallási élet több területére is.

A temerini hívek az 1944-es őszi hónapokban csak az isteni gond-
viselésben bízhattak és remélhettek. A hívek megdöbbenésére papjaik a 
bizonytalanság nehéz óráiban magukra hagyták őket. Kopping plébános 
távollétét Csonoplyán, szüleinél és Zomborban, a barátoknál töltötte. No-
vember 18-án tért haza, de csak három hétig lehetett Temerinben, mert 
december elején a járeki német gyűjtőtáborba vitték. Ott nehéz testi mun-
kát végeztettek vele, később a Zombor melletti kruševljei lágerbe került. 
Négy és fél évig volt oda. Nagyon megtörten tért haza. 1950. január 15-én 
hunyt el. Távollétében ft. Tóth József látta el a hívek lelki gondozását és a 
plébánia vezetését.

G. B.

Kopping Gáspár
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– A sors úgy hozta, vagy inkább a Teremtő 
úgy akarta, hogy 1990-ben még egyszer elmen-
jek Rómába. Ekkor sikerült II. János Pál pápával 
kezet fognom, és olyan közel jutni hozzá, hogy 
kézcsókkal tudjam megtisztelni. Sőt, pár szót 
váltottam is vele. Megállt előttem, mondom Neki: 
"Szentatya, áldja meg a jugoszláviai magyar za-
rándokokat!" Rám nézett, és úgy, gondterhelten 
annyit mondott: Óh, Jugoszlavijo, majd kezet 
fogott velem, én pedig megcsókoltam a kezét, 
ezt követően a következő szavakkal megáldott 
bennünket:

Kedves magyar zarándokok! Legyetek ha-
zátokban Krisztus békéjének és szeretetének 
hírnökei. Őrizzétek meg magyarságotokat az 
ősöktől kapott hittel együtt. Apostoli áldásomat 
adom minden jugoszláviai magyar katolikusra! 
Dícsértessék a Jézus Krisztus! A kézcsókról van 
egy képem, ez sincs mindenkinek, erre mindig 
olyan jó érzéssel gondolok, hálát mondok az 
Úrnak, hogy ezt is megérhettem. Persze, nem 
csak mi, temeriniek voltunk ott, hanem topo-
lyaiak, környékbeliek, meg bánátiak is. Akkor 
velünk volt a Bogdán József fiatal pap is, meg a 
nagybecskereki Németh László püspök úr is, aki 
Rómában tanult, végezte az iskolát és a hódsági 
szüleinél volt látogatáson. Akkor ment vissza a 
doktorátusát elkészíteni. Elvezetett a rendházuk-
ba, így láthattuk azt is, hogy hol élnek, tanulnak 
a mi papnövendékeink. Szerencsénk is volt, 
mert az egyik gondnoknő elvezetett bennünket 
nagyon sok szép helyre.

• Profán kérdés: miután a pápa ke-
zet fogott veled, te kezet csókoltál, utána 
meddig nem mostál kezet?

– Nem is tudom. Én annyira örültem, any-
nyira boldog voltam, erre nem is gondoltam, 
egyáltalán nem jutott ez eszembe. Még most 
is látom, ahogy nyújtja felém a kezét, én meg-

csókoltam a kezén levő gyűrűt. Hogy nem csak 
találkoztam egy ilyen szent emberrel, hanem 
kezet fogott velem és én megcsókolhattam a 
pápai gyűrűt. Úgy gondolom, hogy a vacsora 
előtt meg kellett mosnom a kezem. Azt is ame-
lyikkel kezet fogtunk.

Amikor II. János Pál meghalt, a koporsóját 
a Szent Péter téren a földre lehelyezték, nem tet-

ték fel semmilyen emelvényre. Így kérte, annyira 
szerény volt. Nemrégiben láttam Az ember, aki 
pápa lett című lengyel filmet. Nagyon lenyűgö-
zött, újraéltem az emléket. 

Visszagondolván ilyen gondolatok jártak a 
fejemben: mekkora megtiszteltetés számom-
ra, a Jóisten kegyelme, amit nem is tudok még 
ma sem felfogni, hogy egy ilyen ma vagy hol-
nap szentté avatandó emberrel találkozhattam. 

Mesélő magnószalagok

Kezet csókoltam a pápának (2.)

Pont előttem állt meg a korlátnál, rám nézett, 
nyújtotta a kezét, kezet fogtunk, én megcsókol-
tam a pápai gyűrűt, meghallgatta a kérésemet 
és rajtam keresztül áldotta meg a jugoszláviai 
magyar katolikusokat! 

A magyarországi magyarokkal utána együtt 
énekeltük, hogy Boldogasszony Anyánk, égi nagy 
Patrónánk. Amikor idehaza elmeséltem Szungyi 
László atyának, aki szintén ott tanult és ott volt 
közvetlenül II. János Pál pápa körül, a közelé-
ben, ő is azt mondta, hogy a Jóisten különös 
kegyelme, hogy pápai áldásban részesültem. 
Hogy én, egy egyszerű, minden befolyás nél-
küli falusi személy ekkora megtiszteltetésben 
részesüljek? Már-már kételkedni kezdtem. Ám 
olvasgatva Teréz Anya könyveit, tudom, hogy 
nem szabad kételkedni. Mert amit a Jóisten el-
rendel, az úgy történik, bízzuk magunkat a Jó-
istenre, és Ő odavezeti azt a személyt, azokat az 
embereket, akire szükségünk van, vagy akikre 
valakinek szüksége van.

-aJó-
Vége

Friss temerini és 
dunabökényi 

akác-, valamint 
Tarcal-hegyi 

hársméz eladó 
a termelőtől.

Tel.: 063/511-925

A csúrogi út menti tanyák c. tárcánkat 
következő számunkban folytatjuk.

Mészáros Teréz kezet csókol II. János Pál pápának, aki később a kérésére megál-
dotta a vajdasági magyar római katolikus hívőket

Temerini zarándokok egy csoportja Rómában, 1966
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MEGEMLÉKEZÉS

Nem maradt más nekünk, mint egy csendes sírhalom, 
melyet öntöz a könny, és ápol a fájdalom.

Szomorú az út, ami sírotokhoz vezet, 
mert a szívünkben nincs más, csak a fájó emléketek.

Nagyon szerettünk, amíg csak éltetek, 
legyen áldott a föld, ahova megpihenni tértetek.

Hiányoztok nagyon!

Gyermekeitek: Gizella és Rudolf, unokátok, Mónika, 
unokavejetek, Attila és dédunokátok, Attila

Fájdalmas hat hónapja, hogy 
itt hagyott bennünket drága 
jó édesanyánk, nagymamám, 
dédmamám

Fájó szívvel emlékezünk 24 
éve elhunyt édesapánkra, 
nagyapámra dédapámra

LUKÁCSNÉ 
VARGA Ilona 

(1935–2020. III. 3.)

LUKÁCS Józsefre 
cipész 

(1932–1996. X. 14.)

Elhagytad a házat, amit úgy 
szerettél, itt hagytál mindent, 
amikért küzdöttél.
Most már nélküled jön el 
a nyár, az ősz, a tél, 
a tavasz, de bármilyen szép is, 
nélküled nem lesz ugyanaz! 
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. 
Nem tudtunk megmenteni, 
pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon 
veled, helyettünk angyalok 
simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy 
azt nem pótolja senki, lelkünk 
sebeit nem gyógyítja semmi.

Elment, kit legjobban 
szerettem, kinek az 
életem köszönhetem. 
Ki mindig kiállt 
mellettem, ha olykor 
rossz dolgot is tettem. 
Megtanított őszintén 
szeretni, s mindig 
igazat mondani, 
a kitűzött célért küzdeni.
Mindenkivel 
emberséggel bánni. 
Hogy egy édesapa 
milyen drága kincs, 
csak az tudta, akinek 
már nincs.

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

LEHOCKI Sándorra 
(1935–2010)

Véget ért egy út, 
az életnek útja. 
Elmentél tőlünk 
egy rideg, hideg útra.
Égjen itt most minden 
gyertya a Te emlékedre, 
ígérjük, hogy 
nem felejtünk, 
őrzünk egy életre.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy na-
gyon hiányzol közülünk sze-
retett édesapám, apósom, 
nagyapánk és déditatám

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

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

Emléked őrzi szerető 
fiad, Ottó, menyed, Erzsi, 

unokáid: Ottó, Tibor és 
Tímea a párjával és pici 

dédunokád, Lilien

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete fáj a szomorú való-
ság, hogy nincs velem sze-
retett férjem

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

Egy könnycsepp 
a szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon
érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi 
az emléked, s egy út, 
mely elvitte életed. 
A bánat, a fájdalom 
örökké megmarad. 
Mindig velem leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Emléked őrzi gyászoló 
özvegyed, Katica

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

MAGyARNÉ 
FARAGó Rozália 
(1951–2020. 9. 6.)

KOVÁCS Ilona 
(1935–2020. 9. 12.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Baba Milkától

DRAŽIĆ NOVAKOVIĆ Milka 
(1933–2020)

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

Emlékét őrzi Rózsa 
és családja

Miserend
11-én, 8 órakor: Jézus Szíve és Szűz Mária Szíve tisztele-
tére egy szándékra.
12-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunyta-
kért.
13-án, évközi 24. vasárnap, elsősök fogadása a telepen 7 
órakor: †Szöllősi Katalin, Vecsera Sándor, Zoltán és Judit, 
elsősök fogadása a plébániatemplomban 8:30-kor: †Fran-
cia Rozália, elh. Francia és Balázs nagyszülőkért; 10 óra-
kor: Népért.
14-én, hétfőn 8 órakor: Egy élő családért.
15-én, kedden, 8 órakor: Szabad szándék.
16-án, szerdán 8 órakor: Szabad szándék.
17-én, csütörtökön, 18 órakor: egy szándékra.

Egyházközségi hírek
A júniusban elmaradt elsőgyónás szept. 27-én lesz. Erre 
való előkészületként szeretettel várjuk a harmadikos tanu-
lók szüleit szülőértekezletre pénteken telepen 18 órára, a 
plébániatemplomban 19:15 órára.

Az idén 10 éves házassági évfordulót ünneplő házaspárok 
hálaadása és külön megáldása vasárnap a 10 órás nagymi-
se keretében lesz. Számukra találkozó, lelkielőkészület és 
gyónáslehetőség csütörtökön 16:30 órától a hittanteremben 
lesz. Szept. 17-én csütörtökön a 25 éves házassági évfordulót 
ünneplőket várjuk ugyanebben az időben. Számukra a külön 
áldás és hálaadás szept. 20-án vasárnap a nagymisében lesz. 
Az idén 40, 50, 60 éves házassági évfordulójukat ünneplők 
különáldása szept. 27-én szintén a nagymisében lesz.
Rózsafüzért imádkozunk a telepi Lourdes-i barlangnál szom-
baton 17 órától.
A jövő évi falinaptár a sajtó asztalnál vagy az irodában kizá-
rólag iroda időben kapható.

A plébánia telefonszáma: 844-001

Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10h,

csütörtökön az esti szentmise után is.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezek szeretett szüleimre, öcsémre és unokahúgomra

VECSERÁNÉ 
SZÖLLŐSI Katalin 

(1928–1995)

VECSERA Sándor 
(1925–1992)

VECSERA Zoltán 
(1957–1983)

VECSERA Judit 
(1975–2010)

Ez a gyertya most érettetek égjen, kik fenn laktok a magas égben. Ott, ahol csendből épül vár, s lelketekre Isten vigyáz már.
Nyugalmatok legyen békés, emléketek áldott!

Emléketeket őrzi szerető lányotok, illetve nővéred, illetve nagynénéd, Katalin családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszé-
doknak, utcabelieknek és 
ismerősöknek, akik szere-
tett édesanyám

DRAŽIĆ Milka 
(1933–2020)

temetésén megjelentek, vi-
rágaikkal és koszorúikkal, 
valamint részvétnyilvánítá-
sukkal fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk 
Kocsicska Rozáliának és 
Bohócki Sándornak önzet-
len segítségükért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről

VARGA Lajosról 
(1961–2019)

Lelked, remélem 
békére talált, s te már 
a mennyből vigyázol ránk.

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Emléked örökké őrzi 
Erika

VÉGSŐ BÚCSÚ

MAGyARNÉ 
FARAGó Rozáliától 

(1951–2020)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Búcsúznak tőled az Első 
Helyi Közösség 

Kézimunka kedvelők 
Körének tagjai

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, 

hogy nem vagy közöttünk

DUJMOVICS Ildikó 
(1954–2017)

Lelked, remélem békére talált, 
s Te már a Mennyből vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön örökké emlékezünk!

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesanyámtól és anyó-
somtól

DRAŽIĆ Milkatól 
(1933–2020)

Jó lenne újra beszélgetni 
veled, melléd ülni 
és fogni a kezed.
Elmesélni neked, 
ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje a 
szememben ragyog.
Hiányzol, és néha 
nem igazán értem, 
miért mennek el azok, 
akik fontosak nékem.

Legyen nyugodt 
és békés örök álmod! 
Drága emléked 
örökre szívünkbe zártuk.

Szerető lányod, Zorica 
és vejed, János

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nin-
csen velünk szeretett édes-
apám és nagyapám

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit 
keresünk, aki nincs már.

A temető csendje 
ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma 
örökre megmarad.

Emléked őrzi szerető 
fiad, Csaba és unokád, 

Una

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett édesapám

VARGA Lajos 
(1961–2019)

Maroknyi fény, tengernyi bánat és
mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szememből a könny naponta kicsordul.
Nevedet a szél simogatja egy táblán,
az örök kék ég alatt örök magány.
De bennem élsz örökké, fájdalmamat nem enyhíti
Mosolyom mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velem vagy, bármerre is járok.
Tudom, hogy nem jössz, mégis nagyon várlak.

Emléked őrzi szerető lányod, Edina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvéremtől

MAGyARNÉ 
FARAGó Rozáliától 

(1951–2020)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
a sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.
Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Búcsúzik tőled 
a Kalmár család
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
SLOGA 0:0

Az újvidékiek a találkozó elején 
tizenegyest kaptak, de kihagyták a 
lehetőséget. A temeriniek előtt is 
adódtak helyzetek, Grujić eltalálta 
például a szemöldökfát, a harcias 
találkozón azonban végül nem szü-
letett gól. A vendégek két piros lap 
miatt kilenc játékossal fejezték be 
a mérkőzést. 

SLOGA–JEDINSTVO (Piros) 
0:0

A temeriniek sorozatban a har-
madik találkozójukon is gól nélkü-
li döntetlent játszottak. Az Újvidéki 
liga előző idényének a bajnokával 
szoros mérkőzést vívtak, s mind a 
két oldalon kevés gólhelyzet ala-
kult ki. A kolóniai együttes az idei 
öt meccsén nem tudott nyerni, és ha 
figyelembe vesszük, hogy az előző 
szezon öt utolsó találkozóján sem 
győzött, akkor tíz mérkőzésre nőtt 
a nyeretlenségi sorozata.

A Sloga vasárnap esélytelenként 
lép pályára Újvidéken az Indeks el-
len. 

MLADOST–SLOBODA (Donji 
Tovarnik) 0:2 (0:1)

Mind a két együttesnek voltak 
jó lehetőségei, a járekiak azonban 
nem tudták feltörni a vendégek vé-
delmét, akiknek a kapusa kiváló 
napot fogott ki. A Mladost a baj-
nokság negyedik fordulójában az 
első vereségét szenvedte el.
NOVI SAD–MLADOST 2:0 (1:0)

A múlt szerdán elszenvedett 
idei első vereség után szombaton 
következett a második, amelyet a 
járekiak Újvidéken könyveltek el.

A Mladostnak öt forduló után 
kilenc pontja van. Szombaton az 
újpazovai Radnički érkezik a járeki 
pályára.

Újvidéki liga

TSK–SLAVIJA (Újvidék) 1:0 
(1:0)

A vendégek szabadrúgásból 
veszélyeztettek a találkozó ele-
jén. A 14. percben szerezték meg 
a temeriniek a vezetést, amikor 
Pupovac végezte el a szögletet, Bo-

ASavanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti 
növények, szobanövények: Schefflera, Benjamin fikusz, 
100 fajta kaktusz.

temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 
(a vasúti átjárónál) tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 
beültetés: 063/19-16-169

APRÓHIRDETéSEK
• Nyolc elválasztott törpenyúl el-
adó. ár megegyezés szerint. Tel.: 
064/546-21-62.
• Kilenc méteres kukorica felhordó új-
szerű állapotban 500 euróért eladó. 
Telefon: 064/202-10-50.
• Családi házban lakás kiadó a Kos-
suth Lajos utcában, az iskolához 
közel. Telefon: 064/80-55-023.
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Tel.: 069/407-49-44.
• Lakható, öregebb építésű ház el-
adó a Dózsa György utca 103-ban. 
ára 17 ezer euró. Telefonszám: 
061/62-02-535, vagy 38-40-153.
• Eladó egy jó állapotban levő gáz-
kályha jutányos áron. Telefonszám: 
063/82-80-616.
• Eladó 500 darab használt kikindai 
333-as cserép, egy villanymotoros 
morzsoló-daráló, valamint egy ha-
tos és egy négyes hőtároló kályha 
kedvező áron. Telefonszám: 064/38-
18-971.
• Szarvasmarhák körüli munkára mun-
kást keresünk. Telefonszám: 060/090-
10-15.
• Eladó 4,75 hold föld a Gyórgyában. 
Telefon: 063/88-222-45.
• Takarítást, vagy idősebb személy 
gondozását, ápolását vállalom több 
évi tapasztalattal. Tel.: 021/842-890 
(16 és 20 óra között).

• Nőbetegek ápolását vállalom, napi 
4–5 órára. Telefon: 060/719-30-65. 
• Eladó 250 amperos háromfázisú he-
gesztőkészülék, gyári, kerekeken gu-
rul, üzemképes. Tel.: 063/84-09-854.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy 
régi, fából készült talicskát (trágyahor-
dó) keresek megvételre Temerinből 
vagy környékéről. Telefonszám: 
064/546-21-62.
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefon: 062/78-20-02.
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás bejegyzett, 
befejezett és azonnal beköltözhető. 
Telefonszám: 064/40-55-431. 
• 5-6 hold földet vennék. Telefon-
szám: 064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Tele-
fon: 62/78-2002.
• Vásárolok hagyatékot, használt 
bútorokat és minden felesleges tár-
gyat padlásról, garázsból, pincéből. 
Telefonszám: 063/8-143-147.

bot pedig közelről lábbal a háló-
ba talált.

A szünet után sem adódott sok 
gólhelyzet. Novaković és Klaić tá-
volról lőtt fölé, Stričević távoli pró-
bálkozását pedig védte a kapus. A 
70. percben a vendégeknek is akadt 
egy lehetősége, csatáruk azonban öt 
méterről szerencsére nem találta 
el a kaput. Pupovac szabadrúgása 
után a labda nem sokkal a szemöl-
dökfa felett suhant el. A bírói ráadás 
utolsó percében az újvidékiek jó 
szögből végezhettek el egy szabad-
rúgást, az eredmény azonban nem 
változott. A hajrában a nézők lát-
hattak néhány keményebb becsú-
szást, a találkozó azonban sport-
szerű volt.

A TSK négy forduló után 7 pont-
tal a hetedik helyet osztja a tábláza-
ton. Tegnap (szerdán) a temeriniek 
községi rangadót vívtak Szőregen, 

vasárnap pedig a kamenicai 
Fruškogorac érkezik a vásártéri 
pályára 16 óra 30 perckor.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bobot 
(Grlica), Stričević, Milosavljević, 
Soldat, N. Nikolić (Varga), Kosić 
(Klaić), Radin (Grgić), Pupovac, 
Novaković.

Az Újvidéki kupa harmadik for-
dulójában a temeriniek 1:1-es dön-
tetlen után tizenegyesekkel felülmúl-
ták Kamenicán a Fruškogoracot. A 
TSK következő vetélytársa a kovilji 
Šajkaš lesz.

SUSEK–SIRIG 1:3 
A bajnokság egyik legkelleme-

sebb meglepetése a szőregi csapat, 
amely a negyedik fordulóban a ne-
gyedik mérkőzését is megnyerte. A 
Sirig tegnap (szerdán) a TSK-val ját-
szott, vasárnap pedig Koviljra uta-
zik a Šajkašhoz.

T. N. T.


