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Szombaton tartották meg a tavaly no-
vemberben elhalasztott Tini és Ifjúsági Éne-
kes Vetélkedő döntőjét. A rendezvénynek ez 
alkalommal a színházterem adott otthont, 
és a járványhelyzethez igazodva, közönség 
nélkül zajlott a fesztivál. A teremben csak 
a meghívott vendégek és a fellépők hozzá-
tartozói foglaltak helyet. A Vajdasági Rádió 
és Televízió azonban élőben közvetített, így 

az érdeklődők otthonaikból követhették a 
színvonalas eseményt.

 A Szirmai Károly MME által szervezett 
versenyen összesen tizenöt fiatal énekes 
csillantotta fel tehetségét. Az este nyolc óra-
kor kezdődő vetélkedőt Ternovácz Ist-
ván, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 
Bizottságának tagja nyitotta meg. Köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy több szempont-
ból is bizonyítható az, hogy a nagy múlttal 
rendelkező esemény továbbra is életképes. 
Mint mondta egyrészt azért, mert azokban 
a háborús években sikerült tető alá hozni, 
amikor erről a területről ötven ezer nemzet-
társunk volt kénytelen elmenekülni. Másfe-
lől pedig azért, mert bebizonyítottuk, hogy 
nemcsak dolgozni, küzdeni, megmaradni 

tudunk és akarunk, hanem jól is szeret-
nénk magunkat érezni, ehhez kellett a 
tini fesztivál, az ének és a dal. A bátorí-
tó szavak után kezdetét vette a verseny. 
Az énekesek fellépését ez alkalommal is 
Aleksandar Dujin zenekara kísérte.

Először a tini korosztály (12-17 
évesek) versenyzői mutatkoztak be. Eb-
ben a korcsoportban kilenc fiatal tehet-

ség lépett színpadra, közülük 
két temerini versenyző: Sípos 
Réka és Orosz Lúcia. A 
temeriniek mellett csonoplyai, 
erzsébetlaki, moholi, szabad-
kai, kúlai és újvidéki éneke-
sek mutatkoztak még be. A 
fiatalabb korcsoportban ver-
senyzők főként mai slágereket 
adtak elő, de felcsendült né-
hány örökzöld dallam is.

Az ifjúsági kategóriában (18-28 
évesek) hat fiatal énekelt. A temerinieket 
ebben a kategóriában Szabó Zsuzsanna 
és Gusztony Endre képviselte, rajtuk 
kívül még két tornyosi és két óbecsei éne-
kes is bemutatkozott. Az ifjúsági korosz-
tályt képviselők előadásában is közismert 
dallamok csendültek fel.

Az est gálaműsorában az idén nem 
szerepelt sztárvendég, de a két tavalyi 
győztes, Erős Henrietta és Cservenák Ma-
rianna kellően felfűtötte a hangulatot a 
sz ínház te -
remben.

Folytatása 
a 3. oldalon
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Május ötödik vasárnapján tartották meg az idei 
második állat- és kirakódóvásárt. A kellemes idő-
ben sokan kilátogattak a vásártérre. Volt olyan 
időszak, amikor alig lehetett haladni a nézelő-
dők, kíváncsiskodók áradatában. A vasárnapi 
vásár slágere a magastörzsű rózsa (rózsafa) volt. 
A színpompásan virágzó növényeket sokan meg-
csodálták. Voltak, akik vásároltak is belőle. Egy 
tő 800 dinárba került.

Megszűnt a rendkívüli helyzet
A járványhelyzet kedvező alakulását figyelembe véve a 

községi válságtörzs javaslatára Mladen Zec polgármester 
megszüntette a tavaly novemberben bevezetett rendkí-
vüli helyzetet. A köztársasági válságtörzs által korábban 
meghatározott intézkedések ennek ellenére továbbra is 
érvényben maradnak a községben. (Teminfo)                                                              

Temeriniek sikere 
a tini fesztiválon

Sípos Réka és Szabó Zsuzsanna az első helyzettek

A két győztes: Sípos Réka és Szabó Zsuzsanna 

Hétfőn este tartotta meg alakuló ülését az Első Helyi 
Közösség Tanácsa. A közelmúltban megtartott helyi közös-
ségi választásokat követően tizenöt tagból tevődik össze 
a testület. Öten a magyar koalíciót képviselik, míg tizen a 
szerb haladó párt listájáról kerültek be. Az alakuló ülé-
sen, amelyen jelen volt Dejan Bradaš, a polgármester 
helyettese is, új elnököt választottak. Az egyhangú sza-
vazatok alapján Kristina Šobotot nevezték ki a tanács 
élére. Az elnökhelyettes Milan Gajić lett. A titkár feladatát 
továbbra is Varga Flórián látja el. A tanácstagok üdvö-
zölték az újonan kinevezetteket, majd kinevezték az új 
leltárbizottságot is. Az ülés folytatásában terveket, aktuális 
nehézségeket vitattak meg. A közeljövőben vélhetően újra 
asztalhoz ülnek a tanácstagok.

T. D.

Megalakult a tanács
Helyi közösségi választások után

Mikor lesz vége a járványnak?
Szerbiában az elmúlt hétig 2 millió 464 ezer 701 

személy vette fel a koronavírus elleni védőoltást, 
ami a felnőtt lakosság csaknem 45,6 százalékát teszi 
ki, ismertette Ana Brnabić kormányfő, aki ismétel-
ten arra kérte a lakosságot, főként a harminc évnél 
fiatalabbakat, hogy oltakozzanak, hiszen csak ily 
módon tehető pont a járvány végére, jelentette a 
napi sajtó.
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Savanović kertészetben
Most vásároljon a tavaszi program 
virágaiból muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.
Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

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

Idényvégi árkedvezmény

A

Hatvanhat napirendi pontról döntött a köz-
ségi képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén. 
Határozatot hozott a tavalyi költségvetés zár-
számadásáról, ötvenhat ingatlan elidegeníté-
séről a menekülteknek épült szőregi lakások 
esetében, egy épület nélküli telek mezőgazda-
sági termelésre történő bérbeadásáról, valamint 
két ingatlan megszerzéséről. Ez utóbbi a Kos-
suth Lajos és a Nikola Pašić utcák sarkán lévő 
területre vonatkozik, az ott árválkodó romos 
állapotban lévő épületmaradvány már hosszú 
ideje csúfítja községünk látképét. Az önkor-
mányzat azonban csak akkor tudja ezt rendbe 
tenni, ha teljes egészében átkerül a tulajdoná-
ba, hallottuk Pásztor Róberttől, a képvise-
lő-testület elnökétől, aki egyéb döntésekről is 
beszámolt.

– Határozat született egy, a közműválla-
lat tulajdonában lévő épület lebontásáról. Az 
Óbecse felé vezető kijáratnál a közművállalat 
tehergépkocsi-parkolót tervez építeni. Erre rég 
óta szükség van, mert a hatalmas kamionok a 
házak előtt, kis utcákban parkolva nehezítik 
a közlekedést. Az ülésen elfogadtuk a május 
9-én megtartott helyi közösségi választásokról 
szóló jelentést, a Szirmai Károly Közkönyvtár 

tavalyi évre vonatkozó munka- és pénzügyi je-
lentését, valamint a közművállalat igazgatójának 
kinevezésére vonatkozó végzést. A zárszám-
adás vitájában elhangzott két felszólalásomban 
arra hívtam fel a figyelmet, hogy a dokumentum 
egyetlen egy olyan tételt sem tartalmaz, amely a 
közterületek használati díjának megfizettetését 
igazolná. Tavaly legalább négy lakóépülettel 
bővült Temerin szűkebb központja, és látjuk 
azt, hogy a munkálatok során nem egyszer az 
utca jelentős részét elfoglalják. Nem kis tételt 
jelentene, ha ezeket a használati díjakat meg-
fizettetnénk. Példaként 
említem, hogy ha egy 
száz négyzetméternyi 
területen tíz hónapon át 
tartanak a munkálatok, 
akkor az csaknem 600 
ezer dináros bevételt je-
lenthetne a községnek. 
Felszólalásomban kitér-
tem a piactér állapotá-
ra is, mert mint látjuk, 
a kávézó tulajdonosok 
ismét kerthelyisége-
ket alakítanak ki ott. 

Döntés 66 napirendi pontról
Beszámoló a községi képviselő-testület üléséről

Guszton András akkori polgármester a 2008 
és 2012 közötti időszakban rengeteg energiát 
fektetett abba, hogy rend legyen a piactéren. 
Temerin arculatának teljes megváltoztatását 
tapasztaljuk napjainkban. Hallatlan, hogy a 
központban többemeletes lakótömböket épí-
tenek fel, de parkolók hiányában, a közlekedés 
pedig immár irányíthatatlanná vált. Senki sem 
ellenzi a fejlődést, de ne az őslakosok kárára 
történjen mindez. 

A Kommunális Közvállalat (JKP) igazgatójá-
nak kinevezése kapcsán hangsúlyoztam, hogy 
Željko Džakula már több alkalommal bizonyí-
totta rátermettségét, ezért a két magyar párt tel-
jes mértékben támogatja őt – emelte ki a Pásztor 
Róber, a községi képviselő-testület elnöke.
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Nincs még egy növény, amely olyan gyógyhatással 
rendelkezne, mint a fekete berkenye (arónia). Hogy milyen nagy 

szükségünk van az immunitásra napjainkban, szinte nem is kell mondani!
Tartósítószer nélküli, hidegen préselt 100%-os arónialé, 0,75 literes 

kiszerelés. Ára 650 dinár.

Telefonszám:

062/19-55-414

100%-os arónia

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Jánosi Eleonóra és Örlős Géza

Temeriniek sikere 
a tini fesztiválon

Folytatás az 1. oldalról
Az ő fellépésüket követően már csak az eredményhirdetés maradt 

hátra. A Kovács Anikó, Szerda Árpád és Erős Ervin összetételű zsűri 
döntése alapján a tini kategóriában a temerini Sípos Réka bizonyult a 
legjobbnak, aki a Szívemben bomba van című zeneszámmal nyűgözte 
le a bizottságot. A második díjat a kúlai Fenyvesi Petronella vihette 
haza, előadásában a Hamu és gyémánt című sláger volt hallható. A har-
madik helyezést a moholi Harmat Edina érdemelte ki, aki a Reggeli 
dalt adta elő. A zsűri különdíjjal jutalmazta az újvidéki Túró Tímeát és 
a tornyosi Kovács Kristófot.

Az ifjúsági korcsoport legjobbjának járó helyezést a temerini Szabó 
Zsuzsanna érdemelte ki, aki a Most múlik pontosan című zeneszámmal 
aratott sikert. Második lett az óbecsei Virág Alekszandár, az ő elő-
adásában az Ima című dal volt hallható. A harmadik helyezést pedig a 
temerini Gusztony Endre kapta, aki a Szabadság vándorai című dalt 
énekelte el.

Erős Ervin zsűritag elmondása szerint idén is erős volt a mezőny, ki-
tűnő tehetségek váltották egymást a színpadon. Mint mondta, figyelemmel 
kísérték a versenyzők felkészülését, de a díjak odaítélésekor a döntőben 
nyújtott produkciókat értékelték. Most is az éneklés, az intonáció, a dikció 
és a színpadi megjelenés, illetve mindezek összhangja számított elsőd-
leges szempontnak. Örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a visszatérő 
versenyzőknél hatalmas fejlődés tapasztalható, amelyet kellően tükröz 
a két tavalyi győztes fellépése is a gálaműsorban, akik személyében már 
kiforrott előadókat láthat a közönség.

TÓTH Dianna

Nagy öröm a kiskert 2021
A Kertészkedők Egyesületének versenybizottsága megtartotta a 

kertek első vizitelését, és elégedett a látottakkal. Említést érdemel 
Gulyás Ilona kertészkedő, aki tavaly jegyeztette kertjét a versenyre, 
az idei messze meghaladja a tavalyi állapotot, szorgalmával kipro-
vokálva kertszomszédjait, hogy ők is szebbé tegyék kertjüket. Ez 
sikerült olyannyira, amennyire csak elképzelni lehet ilyen kertes 
környezetben.

A paradicsom és paprika ágyásokat vizsgálgatva megállapítottuk, hogy 
a paradicsom növények már diónyira nőtt termésekkel vannak megrakod-
va, azokon a növényeken, ahol a hónaljhajtásokat időben eltávolították. A 
paprika ültetvények sínylik a reggeli alacsony hőmérsékletet.

Itt említjük meg, hogy akik még be szeretnék jegyeztetni kertjüket a 
vetélkedőre, megtehetik ezt június 12-éig a következő címeken: Alba Agrar 
gazdabolt a vasútállomásnál, telefon: 845-842, Bálint Tamás, Újvidéki utca 
465, telefon: 063/7436-789, Majoros Pál, Petőfi Sándor u. 71., telefon: 
842-329. Hivatalos óra kedden este 7–8 óra között a Gulyáscsárdában. 
Tagok felvétele, tagsági díjak befizetése Varga Zoltán pénztárosnál, tele-
fon: 064/02113-99.

M. P.

Mérleget a piacra
Mi vásárlók megértjük és elfogadjuk a piaci házirendet, ami ott egy 

nagy táblára van kifüggesztve, de a vásárló látogatóknak is vannak elvá-
rásaik. Ők ugyanis több alkalommal kérték piaci ellenőrző mérleg kihe-
lyezését, de erre még mindig nem került sor. Jó lenne, ha lenne már.

MEDVECKI S.

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.
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Felső sor, balról jobb-
ra: Boldizsár denisz, 
Verebélyi Andrej, Tadić 
Viktor.
középső sor: Balogh 
Ákos, Vince Valentin, 
Varga dániel, Ciganović 
dominik, Tóth dávid, 
Faragó dominik, 
gőz Viktor.
Első sor: molnár Szipán 
Viktor, kucsera Alen, 
Faragó dániel, Sáfrány 
dávid atya, Szöllősi 
Tibor plébános, morvai 
márk, lóc Teodor, Tóth 
Arnold.

Felső sor, balról 
jobbra: Vrcelj Teodóra, 
Varga Emese, Béres 
kinga, Vajda Vivien.
középső sor: Csernák 
Jana, miskolci martina, 
Verebélyi lea, Urbán 
marina, Varga laura, 
majoros leonóra, 
Fehér Anett.
Első sor: Németh gab-
riella, Borbás karina, 
Vízi Emma, Sáfrány 
dávid atya, Szöllősi 
Tibor atya, Csorba 
Anna, molnár kriszti-
na, morvai Adrienn.
Ádám Mária iskolai 
hitoktató, Illés Etelka 
plébániai hittancso-
port kisegítő.

Telepi csoport, 
felső sor: Pászti 
Erzsébet plébániai 
hittancsoport kisegítő, 
karanović Izabella 
tanítónő, Varga Péter, 
Pap dániel, Faragó Ba-
lázs, Francia krisztián, 
Szabó Viktor,
Ádám Mária iskolai 
hitoktató.
Első sor: győri Csen-
ge, Zakinszky Emina, 
Tóth Evelin, Szöllősi 
Tibor és Sáfrány dávid 
atyák, lulić dianna, 
Uracs klaudia és 
kurcinák dorottya.

Elsőgyónók 2021
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A vörös sárkány karmai között
Könyvbemutató és díjátadó volt az alkotóházban

A temerini alkotóház kiállítótermében mutatták be pénteken este 
Wendelin Gruber szentfülöpi származású jezsuita atya A vörös sárkány 
karmai között című német és portugál nyelvű memoárjának magyar for-
dítását. A hátborzongató történeketekben és adatokban gazdag kiadvány 
a Keskenyúton Alapítvány gondozásában jelent meg. 

Cseresnyésné Kiss Magdolna, az alapítvány kuratóriumi elnöke a 
könyvbemutatón elmondta, a napló írója 1946-ban életét kockáztatva 
bejárta a partizánok által a második világháború végén létesített legna-
gyobb megsemmisítő táborokat, és az elsők között adott hírt a világnak 
az ott tapasztalt borzalmakról.

A műsor elején az áldozatok emlékének megőrzéséért végzett kul-
turális, ismeretterjesztő és megemlékezést szervező önzetlen munkáju-
kért a temerini Szabó család átvette a még tavaly novemberben odaítélt 
keskenyúton emlékérmet.

A kedvezőtlen járványhelyzet miatt tavaly számos rendezvény 
meghiúsult a Szirmai károly magyar művelődési Egyesületben. 
Így történt ez a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára terve-
zett emlékműsor esetében is. A centenáriumról zárt körben meg-
emlékeztek ugyan, de az erre az alkalomra készített műsort most 
a közönségnek is bemutatják. A műsor kapcsán Nagy gergővel 
beszélgettünk, aki elmondta, hogy az egyesület szinte minden 
tagja részt vesz az eseményen, de arra is kitért, hogy milyen je-
lentősége van a trianoni békediktátumnak a mai világban. 

– Trianont fiatalként inkább egy történelmi folyamatként ér-
telmezem. mi magunk nem éltük át, csupán az utóhatásait ta-
pasztaljuk, de ebből még mindig lecsapódik bennünk az, hogy 
mekkora terhet és büntetést is rótak egy népre. Ez a nemzeti 
összetartozás napja is, mert területileg bár nem vagyunk egyek, 
de szellemiségében a magyar nép egy. még akkor is, ha a Nyugat 
zsoldjából jól megélő embernek nem nevezhető, s magyarnak 
még annyira sem nevezhető egyének mást akarnak elhitetni. Ez 
a teher bennünket, külhoni magyarokat még erősebbé és össze-
tartóbbá kovácsolt.

A történéseknek azonban van fontos hozadéka is, hiszen 
olyan népzenei, néptáncbéli és kulturális gyűjtéssel egyetlen 
nép se rendelkezik, mint a magyar. Ahhoz, hogy ezek az értékek 
megmaradjanak, talán kellett ez a pofon is a huszadik századtól. 
Ez biztosította, hogy a kultúránk révén megmaradhassunk. olyan 
volt nekünk Trianon, mint egy rossz kritika, mert elfelejtették az 
emberek, hogy az országuk, a közösségük az első, és kiárusí-
tották mindazt az értéket, amit az elődeink örökül hagytak, de 
mindennek hatására mégis elindult valami. és bár létszámban 
fogyunk, de emberi minőségben szerintem nem, csak megfele-
lően kell összegyűjteni ehhez az embereket.

A most bemutatásra kerülő műsor is ezt hivatott bizonyítani. 
Ez a műsor egy reflektálás a Trianonra, egy történet, ami minden 
magyar ember története kell, hogy legyen, és amit mindenestül, 
ami ma bennünket magyarrá tesz, át kell adnunk a majd utánunk 
következőknek is. A Szirmai károly mmE szinte összes csoport-
jából megmutatja magát valaki valamilyen formában, hiszen mi 
mindannyian fontosnak tartjuk ezeket az értékeket.

A trianoni emlékműsorunk pénteken este nyolc órai kezdettel 
kerül bemutatásra a színházteremben. A rendezvényre nagy sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt. Belépődíj nincs.

Trianoni emlékműsor

T. d.

Tizenhét közül a legjobbak
Az Arcus Környezetvédő Egyesület Természetvédelem határok nélkül 

címmel természetismereti vetélkedőt szervezett, amelyen első alkalommal 
a temerini Kókai Imre Általános Iskola felső tagozatos diákjai is részt vettek. 
A témakör a vizes és gyepes élőhelyek, valamint a Szerbia és Magyarország 
közötti államhatár menti térség élővilága volt. Az első helyezett csapat jutalom-
ként hátom napos magyarországi szakmai tanulmányi úton vehet részt a nyári 
szünetben. A versenyre 17 ötfős csapat jelentkezett be. Közülük a temerini 
Biosz-szakik csapata, (a képen) első helyezést ért el. (Facebook)

Balról jobbra: gombár Viktor, Rencsár Ágnes, Rencsár Béla, 
Verebélyi Viktor és Zakinszki Regina. mentor: Rencsár Béla, 
felkészítő tanár: Zelenka Angéla.

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
Költöztetést	vállalunk	kombival

ÁDÁM Csilla

Egyházközségi 
hírek

Elsőpénteken, jún. 4-én egész éjje-
les szentségimádás az esti szent-
mise végétől a szombat 7:15-kor 
kezdődő rózsafüzér és szentségbe-
tétel időpontjáig. Lehetőség ez min-
denki számára az elcsendesedésre 
és az Úr Jézussal töltött időre.
Vasárnap a nagymise keretében ün-
nepélyes keresztelések. Lelki elő-
készület, próba és gyónási alkalom 
pénteken délután öt órakor.
Mint minden év június 7-én, úgy 
az idén is hétfőn szentségimádá-
si nap a telepi milleniumi em-
léktemplomban. A reggel 8 órás 
szentmise után szentségkitétel, majd 
egész napos szentségimádás után 
este 8-kor a szentségbetétel áldás-
sal. A temerini rózsafüzér-társulatok, 

imacsoportok és egyének is bátran 
vállalhatnak fél vagy egy óra imádsá-
got. Még a napközben dolgozók szá-
mára is van lehetőség elcsendesedni 
a késő délutáni és esti órákban.
Hatodikosok figyelmébe: Plé-
bánia hittan a VI. a számára ked-
den du. 3 ó, a VI. b. számára du. 4 
órakor. Mindenki hozza magával a 
misekartonját is. A korábbi évekhez 
hasonlóan Jézus Szentséges Szívének 
ünnepe utáni vasárnapokon, a nagy-
mise keretében áldásban részesül-
nek az idén jubiláló házaspárok:
10. házassági évfordulójukat ün-
neplők jún. 13-án, 25. házassági 
évfordulójukat ünneplők jún. 20-
án, 40., 50., 60. házassági évfor-
dulójukat ünneplők jún. 27-én.
Lelki előkészület, találkozó és gyó-
nási lehetőség számukra a fenti dá-
tumok előtti szombat 19 óra.
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– Anya! Tudod, mi leszek, ha 
nagy leszek? – szegezte nekem a 
kérdést az oviból hazafelé tartva 
a hamarosan ötéves kisfiam. Tud-
tam, hogy aznap nagy élményben 
volt része az óvodában, ezért biztos 
voltam a válaszban, de azért hagy-
tam, hogy ő meséljen.

 – Tűzoltó! – vágta rá, majd így 
folytatta: – lesz sisakom, tömlőm 
és mindenféle szerszámom. már azt 
is tudom, hogy milyen egy tűzoltó-
autó belülről és, hogy hogyan kell 
vezetni.

Elmosolyodtam a mesén, de né-
hány perc múlva további terveket 
osztott meg velem. – Ha netán még-
sem tűzoltó lenne belőlem nagyko-
romban, akkor citerázni vagy gi-
tározni (tamburázni) fogok, mint a 
Pista bácsi! 

Helyeslően bólogatok tovább, 
és bátorítom a terveit, hiszen pon-
tosan tudom, hogy a gyerekkori él-
mények meghatározó szerepet töl-
tenek be az ember életében. és ha 
esetleg a jövő mégis más irányba 
terelné az életét, az élmény akkor 
is megmarad.

A múlt század történelmének vészterhes évei 
során a szélrózsa minden irányába emigrált és a 
jobb megélhetés, kedvezőbb életkörülményeket 
kereső földijeink tízezrei, az internet széleskörű 
használatba kerülését megelőzően vajmi keveset 
tudhattak meg a szülőföldjükön történő esemé-
nyekről. A sokakban fel-feltörő honvágy egyre 
nagyobb érdeklődést mutatott az elhagyni kény-
szerült szülőföld sorsa iránt, az ott folyó törté-
nésekről pedig csak a külföldi hírcsatornákon 
elhangzó kósza hírekből és néhány hazai újság-
ból tájékozódhattak, amennyiben azok eljutottak 
hozzájuk. A kilencvenes évek vérzivataros évei-
ben méginkább megnövekedett az érdeklődés 
és az aggodalom a diaszpórában élő vajdasági 
származású magyarság körében.

Ennek az igénynek eleget téve Temerinben 
1992 júliusában megjelent a Vajdasági Hírnök 
nulladik és ingyenes bemutatkozó száma. A lap 
elsődleges célközönsége a diaszpórába szakadt 
vajdasági származású magyarok voltak, feladatá-
ul pedig annak minél részletesebb tájékoztatását 
jelölte ki. A lap kiadója a bemutatkozó példány 
címoldalán is világosan meghatározta a lap cél-
ját, melyet a következő frappáns megfogalmazá-
sú szöveggel vezettek fel: „Ön Új-Dél-Walesben 
élő délbánáti? Vagy a Bácskából elszármazott 
kanadai? Netán Münchenben élő tősgyökeres 
temerini? Akkor most megtalálta kedvenc 
lapját! A szülőföld kis és nagy híreivel szol-
gálunk Önnek!”. 

A lap kezdeményezője, gazdája és főszer-
kesztője, Dujmovics György a következőképpen 
fogalmazta meg akkoriban a kiadvány céljait és 
feladatait: „Kedves Olvasó! Ön a Vajdasági Hír-
nök ingyenes, bemutatkozó számát tartja a 
kezében, annak a lapnak a nulladik számát, 
amelyet elsősorban az innen elszármazott 
– kivándorolt, elköltözött, vagy éppenséggel 
elmenekült – honfitársaink számára indí-
tunk. Néhány független hírlapíró abban a 

reményben teszi ezt, hogy igény mutatkozik 
egy ilyen kiadványra, s hogy az újság révén 
hitelesen tájékoztathatja Önt olyan témákról, 
eseményekről, amelyekkel a külföldi sajtó 
nemigen foglalkozhat. Ugyanúgy hozzá sze-
retnénk járulni a Vajdaságból, a Délvidékről 
elszármazott honfitársaink nemzeti identi-
tástudatának megőrzéséhez, az összetartás 
szorosabbravonásához. (...)”. 

A magát függetlennek nevező hír- és kép-
magazin első száma 1992. október 31-én látta 
meg a napvilágot. A szerkesztők minden törek-
vése ellenére is, a nehéz háborús körülmények 
és többek között az infláció miatt is nehézke-

sen indult el útjára a Vajdasági Hírnök. A lap 
kéthetilap helyett két éven keresztül havonta 
egyszer tudott megjelenni. A kiszámíthatatlan 
gazdasági körülmények ellenére is a külföldre 
kivándorolt vajdasági magyarok körében nagy 
népszerűségnek örvendett. 

A 20–24 oldalas, A4-es nagyságú újság első 
négy-öt oldalán „A Vajdasági Hírnök jelenti” 
című rovat alatt néhány mondatos rövid hí-
rek jelentek meg. Ezek forrása a jugoszláviai 
magyar, szerb és horvát nyelvű sajtó volt. Ezt 
követően pedig olyan neves vajdasági írók, új-
ságírók tollából származó történelmmel, nép-
rajzzal, népszokásokkal kapcsolatos cikkek, 
valamint érdekfeszítő riportok jelentek meg, 
mint Szeli Miklós, Gyarmati József, Brasnyó 
Erzsébet, Fischer Jenő, Csorba István, Illés Sán-
dor, Harkai Imre, Németh Ferenc, Németh Ist-
ván, Matuska Márton, Sinkovits Péter, Kalapis 
Zoltán és még folytathatnánk a sort. Az írások 
mellett számos illusztráció is megjelent, ami 
csak tovább növelte a lap értékét. Az utolsó 
két oldalon rendszerint „A szerkesztő postája” 
című rovatot találhatjuk meg, amelyben a kül-
földi olvasók üzenetei, különféle témájú levelei 
kaptak helyet. Emellett az újság előfizetésére 
szolgáló tájékoztatót és befizető lapot is megta-
lálhatták az érdeklődők. Az újság ugyanezen ol-
dalain időnként keresztrejtvény, illetve humoros 
történetek is helyet foglaltak. Ez utóbbiak kö-
zül kiemelkedik „Fekete Péterke levele” című 
rovat (szerzője Brasnyó Erzsébet volt), amely 
kisérteties hasonlóságot mutat a Magyar Szó na-
pilap hasábjain megjelenő „MagyarZó Pistike 
messéi” című humoros történetekkel. Fekete 
Péterke először a Vajdasági Hírnök 1993. jú-
nius 20-ai számában jelentkezett, ahol bemu-

A temerini lapkiadás történetéből

Korábbi számainkban egy-egy 
írásban ismertettük a Lang György-
féle Temerini Újság történetét, a Ma-
gyar Szó által kiadottat és a mosta-
ni Temerini Újságot. Kevesen tudják, 
hogy további három olyan sajtókiad-
vány volt, amely Temerinben jelent 
meg. Ezek a következők: a Market Ext-
ra nevű ingyenes hirdetőújság (szerb 
nyelven és alapvetően újvidéki terjesz-
téssel), a Vajdasági Hírnök, valamint a 
Jó Gazda c. mezőgazdasági, kertészeti 
havilap. Ezeket mutatja be a követke-
zőkben munkatársunk. 

tatkozó szövegében be is ismerte, hogy „Én 
is pontosan olyan kisdiák vagyok, mint a 
Magyar Szó Pistikéje”. Az eseményeket és 
történéseket humorosan bemutatni igyekvő 
Fekete Péterke azonban nem sokáig szóra-
koztatta az olvasókat, ugyanis a lap 1993. 
augusztus 20-ai számában jelentkezett utol-
jára. Ezt követően az utolsó oldalon egy kü-
lön „Humor” rovat volt hivatott az olvasókat 
nevetésre deríteni. 

A gazdagon illusztrált és korabeli 
poilitikai személyiségeket és aktuális hely-
zetet is kifigurázó, karikatúrákat is tartalma-
zó lap négy esztendőn keresztül jelent meg, 
az utolsó száma 1996 októberében került 
az olvasók kezébe. Megszűnésének alapvető 
oka a postaköltség drasztikus megdrágulá-
sa volt, amit az Avramović-féle szuperdinár 
bevezetése idézett elő. 

A lap mindezek ellenére a vajdasági ma-
gyar újkori sajtótörténet szempontjából és a 
délszláv háborúk korszakában mégis egy üde 
színfoltot jelentett, és nagy szolgálatot tett a 
magyarság kultúrájának és nemzeti identi-
tásának megőrzése terén is.

A kiadvány példányai megtalálhatók az 
Újvidéki Matica Srpska könyvtárában és 
a budapesti Országos Széchényi Könyvtár 
gyűjteményeben.

FÚRÓ Dénes

A Vajdasági Hírnök első számának fejléce

Vajdasági Hírnök
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Biacsi Mónika, az Ákom bákom óvoda óvónő-
je nagy figyelmet fordít arra, hogy a csöppségek 
minél több élménnyel gazdagodjanak, és hogy 
minél szélesebbre tárja a gyerekek látókörét. Az 
elmúlt időszakban több vendéget is meghívott 
az óvodájába, hogy a gyerekek testközelből is 
megismerkedhessenek egy-egy foglalkozással, 
művészettel, mesterséggel. 

Arra kértem, mondja el, milyen programokat 
szervezett a gyerekeknek a közelmúltban, és hogy 
ezt milyen céllal tette. – Több vendégünk is volt 
az utóbbi hónapokban. Korábban, amikor a hideg 
idő miatt csak bent lehetett foglalkozásokat tarta-
ni, főleg a hangszerek megismerésére fektettük 
a hangsúlyt. Az az elvem, hogy sosem tudhatjuk, 
melyik kisgyerekben milyen tehetségek, képessé-
gek magvai rejlenek. Minél több tapasztalatot nyúj-
tunk a kicsiknek, annál nagyobb az esélye, hogy 
felismerjük a jövendőbeli művészeket, tudósokat, 
kertészeket stb. és ők maguk is megtapasztalhat-
ják, hogy mi az, ami iránt érdeklődnek. Korábban 
csak számítógépről engedtem nekik különböző 
hangszerek zenéit, és olyankor egész nap ismé-
telgettük, hogy az éppen melyik hangszer. Ez is 
jó módszer, de az az igazi, amikor testközelben 
is megtapasztalhatják a hangszert. Ezért indultak 
el nálunk a hangszeres napok. Mondanom sem 
kell, hogy a gyerekek nagyon élvezik. Meghall-

gatják a hangszer hangját, megbeszéljük, milyen 
anyagból készül, hogyan varázsolja elő belőle a 
zenész a csodálatos hangokat, együtt énekelünk, 
és legtöbbször ki is próbálhatják. Nagyon hálásak 
vagyunk ezért a segítőkész zenészeknek, akik 
ránk szánják az idejüket. 

Csodálatos vendégeink voltak eddig. Vojvodić 
Valentina, Zelenka Anna és Flóra, Remlinger Ro-
land és Hévízi Pista bácsi nagy örömmel jöttek el 
hozzánk. Azt azonban sajnálom, hogy a gyerekek 
számára legvonzóbb hangszert a mérete miatt 
nem tudjuk az óvodába varázsolni. Mondanom 
sem kell, hogy ezek a dobok. Bízom benne, hogy 
azért kínálkozik még lehetőség ezt a 
hangszert is megismerni. 

Ahogy a jó idő megérkezett a ker-
ti játszáshoz, más vendégünk is volt, 
aki nagy rajongást váltott ki a gyere-
kek körében. Rencsár Bélának köszön-
hetően valódi tűzoltóautó, egy kamion 
járt nálunk. A legtöbb gyerek ilyen kö-
zelről még nem látott ilyent és hatal-
mas élményt nyújtott számukra. Béla 
készségesen mutatta be nekik a nagy 
jármű minden rejtett zugát, a tömlőket, 
amelyekkel a vizet fecskendezik a tűzre, 
be is ülhettek a vezetőfülkébe, és nagy 
megtiszteltetés volt számukra, hogy a 

fejükre téve kipróbálhatták a tűzoltósisakot.
Más alkalmakkor a gyerekekkel a közelben 

található állatfarmokra, tenyésztőkhöz látogat-
tunk. Fontosnak tartom, hogy ne csak a tévében 
lássanak lovakat, teheneket, hiszen lehetőségük 
van személyesen is találkozni velük. Barnáék és 
Kósáék szívélyes fogadtatását élvezhettük, meg-
simogathattuk a bocikat, lovakat, kecskéket, bir-
kákat stb. Igazi élmény ez a gyerekek számára. 
További terveink is vannak. Előttünk a nyár, lesz 
még részük kalandokban bőven, hiszen a gye-
rekek számára, mint mondtam, nagyon fontosak 
ezek az élmények. Meggyőződésem, hogy életünk 
minden korszakában a leghatékonyabb tanulást 
a sok-sok tapasztalat jelenti, ezért még számos 
dologgal szeretném megismertetni a gyerekeket 
– mondja Mónika óvónő.

Hátborzongató dolgot műveltek egy fo-
gyatékos gyermekkel a múlt héten, az esetet 
ráadásul az általános iskolások telefonnal 
rögzítették, írja a belgrádi sajtó. A Blic azt 
írja, hogy az eset a járeki Slavko Rodić Ál-
talános Iskolában történt, amikor két nyol-
cadik osztályos fiú arra kényszerített egy 
sajátos nevelési igényű, hetedik osztályos 
fiút, hogy orálisan kielégítse őket. A szer-
biai belügyminisztérium egy nappal az eset 
után, május 19-én bűnvádi eljárást indított 
a két fiú szülei ellen. Az iskola az eset után 
azonnal megszervezte, hogy a sértett fiú 
pszichológiai segítséget kapjon az újvidéki 
egészségházban. 

Az iskola összes tanulójának szüleit 
értesítették arról, hogy a videófelvétel to-
vábbi terjesztése büntetést von maga után. 
A fogyatékkal élő személyek regionális tá-
mogatásával foglalkozó Srbija velikog srca 
nevű egyesület a Facebook-oldalán közöl-
te, hogy megkérdőjeleződik a tudatosság, 
a lelkiismeret és az erkölcs szerepe. (Blic, 
Novosti)

Szörnyeteggé vált 
kiskorúak

Súlyos gyermekbántalmazás 
Járekon

– Az effajta cselekedeteknek több kivál-
tó oka van, és komplex problémaként kell 
szemlélni. Az ehhez hasonló szexuális és más 
jellegű erőszak éppenséggel nem új, a fiata-
lok feszegetik a határaikat, hogy meddig me-
hetnek el. 

Számos tényező közrejátszik: az otthon, 
a társadalmi események és az, hogy bizonyos 
időben a gyerek felügyelet nélkül marad, pél-
dául az iskolai szünetekben. A pedagógus nyil-
ván nem lehet ott mindig minden diák mellett. 
A kiváltó okok között igen jelentős szerep jut 
az agresszív tartalmaknak, a szexualitással teli 
filmeknek, valójában mindennek, amivel több 
irányból is bombáznak bennünket. Nagyon 
könnyen hozzáférhetőek az ilyen tartalmú fo-
tók és mozgóképek, az internet világa pedig 
teljes mértékben nyitott azon gyerekek előtt, 
akik tudják használni az információs techno-
lógia eszközeit. A mai gyerekek zöme pedig 
kiválóan kezeli ezeket az eszközöket.

Az elkövetők tette egy védtelen, sérült tár-
suk ellen irányult, ami egyértelmű erőszak, 
de nemcsak erről van szó, hanem az együtt-
érzés, az empátia hiányáról is, ami azokból is 
hiányzott, akik mindezt végignézték. Senki sem 

mondta közülük azt, hogy: „Hé, álljatok már 
le, ez azért mégsincs rendjén, amit tesztek!”

– Hiába próbálkozunk mi itt, az iskolában 
empátiára nevelni a gyerekeket, ha odahaza, a 
családban erről nem esik szó. Ha otthon nem 
mondja neki senki, hogy: „Édes gyerekem ezt 
lehet, ezt meg nem, ez jó, ezt meg ne csináld!” 
Mi az, ami elfogadható és mi az, ami nem. 

Az információs technológiával való vissza-
élésen kívül a szociális erőszak is tetten érhető 
az elkövetők cselekedetében, mert visszaéltek 
sérült társuk társalgás iránti igényével. Ezek 
az egyének számos esetben olyasmire is ráve-
hetők, aminek következményeivel nincsenek 
tisztában. Annak érdekében, hogy elfogadják 
őket, szinte bármire hajlandók. Az iskolai ok-
tatás protokollja értelmében ez a harmadik 
szintű, legsúlyosabb erőszak. Ezekben az ese-
tekben mind az elkövetők, mind a sértettek 
érdekében más, iskolán kívüli intézményeket 
is be kell vonni a rendezésbe, például a szo-
ciális központot. Nehéz minderről beszélni, 
de talán még nehezebb orvosolni a problé-
mát – emelte ki a Kókai Imre Általános Iskola 
pszichológusa.

ácsi

Az család szerepe a nevelésben
Bori Mária iskolapszichológust kérdeztük a történtekről

Élményt a gyerekeknek! 
Biacsi Mónika Ákombákom óvodájában jártunk

megérkezett a tűzoltóautó az óvodába

TÓTH dianna
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töttük a tésztalével. Felforraltuk és készen volt 
a leves. A kifőzött tésztából mindig tettünk félre 
„kopaszan” valamennyit a levesbe – fejezte be 
beszélgetőtársunk.

A gyári száraz tészta rohamos elterjedésé-
vel, a munkát vállaló, dolgozó nők számának 
növekedésével egy időre háttérbe szorult a házi 
tészta készítése. Az utóbbi időben azonban is-
mét divatba jött a tésztagyúrás. A különböző 
hagyományőrző, gasztronómiai műsorok is 
népszerűsítik.

A tésztagyúrás nem egy ördöngős feladat. 
Mint mindenhez, hozzá is csak egy jó recept kell. 
Sikerült megtalálnom a számomra legmegfe-
lelőbb receptet, és ha tehetem, meggyúrom a 
száraztésztát. A hozzávalók: 30 deka liszt, 1 te-
áskanál só, 2 egész tojás, 3 evőkanál víz és 2 

evőkanál étolaj. A hozzávalókat jól összegyúrom, 
hűtőbe való zacskóba teszem, és legalább fél 
órát pihentetem szobahőmérsékleten. Sodrófával 
kinyújtom. Nyújtás közben forgatom, hogy ke-
rek legyen a levél, közben lisztezni is kell, hogy 
ne ragadjon össze. Ha megvan a kellő nagyság 
és a szükséges vastagság, akkor meglisztezem, 
feltekerem a sodrófára és annak felső részén 
éles késsel kettévágom. Utána a készítendő tész-
ta fajtájától függően háromszögre, vékonyabb 
vagy vastagabb csíkra vágom. Lobogó sós vízben 
kifőzöm. Ha például krumplis tésztát készítek, 
akkor a kész krumplimasszára öblítés nélkül 
öntöm a fazékból szűrővel kimert forró tésztát 
és jól összekeverem.

Anyáinknak, nagyanyáinknak még a 
férjhezmenés előtt illett megtanulniuk süt-
ni és főzni. Tudniuk kellett levágni, megtisz-
títani, kizsigerelni és felszeletelni a baromfit. 

A férjhezmenendő nagylányok tudnivalóinak 
sorában egyik fő feladat volt a tésztagyúrás. Er-
refelé ugyanis még a múlt század közepén sem 
lehetett száraztésztát vásárolni. A családokban 
mindig a felhasználás előtt gyúrták a tésztát. 
Az összes tésztafajta között talán a levestészta 
elkészítése volt a legnehezebb feladat. Ezért is 
kellett jól megtanulni.

A 85. születésnapját a közelmúltban ünneplő 
özvegy Pászti Ferencné, Marika néni is ahhoz 
a generációhoz tartozik, amely leánytagjainak 
kötelezően meg kellett tanulni gyúrni.

– Tizennégy éves lehettem, amikor elkezd-
tem főzni tanulni – emlékszik Marika néni. – 
Édesanyám elmondta, hogy mit, hogyan kell 
megfőzni. Ha húsos ételről volt szó, akkor ő 
előző délután levágta a baromfit, megtisztította, 
felszeletelte és a megfelelő edénybe téve leen-
gedte a húst az ásott kútba. Akkor még nem volt 
hűtőszekrény és csak így tudtuk tárolni a friss 
húst. Az első étel, amit egyedül főztem meg csir-
kepaprikás volt krumplival és salátával. Örül-
tem, hogy ebéddel várhattam a határból haza-
térő szüleimet.

– A tésztagyúrás nehezebb dolog. Kezdetben 
csak figyeltem, hogy édesanyám hogyan gyúrja a 
tésztát, majd segédkeztem neki. Már elmúltam 
17 éves, amikor egyedül láttam neki. Mindent 
úgy tettem, ahogyan édesanyámtól láttam. De 
nem gondoltam rá, hogy első alkalommal ta-
lán megeröltető lesz azonnal egy kiló liszttel és 
15 tojással indítani. Tálba szitáltam a lisztet és 
még három merőkanálnyit, ahogyan anyámtól 
láttam, beleütöttem a tojásokat és hozzáadtam a 
fél tojás héjával kimért vizet. Jól összekevertem 
és kigyúrtam a hozzávalókat. A tésztát kitettem 
a tálból a gyúródeszkára és pihentettem. Utá-
na átgyúrtam, kigombócoztam, letakartam és 

Levestészta és társai

készül a házi, gyúrt tészta

krumplistészta

egyenként kisodortam a nyújtófával. Amikor már 
szép vékonyra és kerekre kisodortam a tésztát, 
kicsit hagytam szikkadni, majd felhajtogattam 
és éles késsel vékony csíkokra vágtam. A kész 
levestésztát alaposan meg kellett szikkasztani és 
csak utána rakhattuk dobozba. Arra kellett külö-
nösen vigyázni, hogy vágás előtt ne szikkasszuk 
meg túlságosan, mert akkor tört a tészta és nem 
tudtuk szépen felmetélni. A cérnametélt mellett 
általában készítettünk apró rombuszokra vágott, 
úgynevezett siflitésztát is.

– Ma már sokkal egyszerűbb a tésztakészí-
tés. Az alapanyagok összegyúrása változatlanul 
ugyanúgy történik, mint gyermekkoromban, 
de a nyújtás és a vágás már megfelelő gépek-
kel. Családomnak a mai napig meggyúrom a 
levestésztát. Életkorom előrehaladtával azért 
most már kicsit tovább tart, mint korábban, de 
még nem mondtam le róla, mert örömömet 
lelem benne.

– A túrós, káposztás, krumplis és egyéb 
fajtájú tésztát másképpen készítettük. Csalá-
dunkban szokás volt tejlevest főzni. A belevaló 
tésztát úgy vágtuk, mint a húslevesbe valót, csak 
valamennyivel szélesebbre. Hetente legalább 
két alkalommal, de néha többször is asztalra 
került a tészta. Bármilyent készítettünk min-
dig két levelet kellett gyúrnunk. A hozzávalók 
aránya azonban teljesen másmilyen volt, mint 
a levestésztáé.

Legtöbbször leütöttünk két-három tojást, ad-
tunk hozzá egy kis vizet és annyi lisztet, amennyit 
felvett. Ezt is pihentettük, majd kisodortuk és 
felvágtuk. Például a krumplisnak valót kockára, 
a mákos, a túrós és a grízes tésztának valót vas-
tagabb csíkokra stb. Amikor tészta volt ebédre, 
akkor a tésztaléből levest főztünk. Egy kis zsíron 
vagy olajon megfuttattuk az apróra vágott vörös-
hagymát, tettünk bele egy-két gerezd, ugyancsak 
apróra vágott fokhagymát, egy evőkanálnyi lisz-
tet, majd egy evőkanál fűszerpaprikát és felön-

A hetvenes és nyolcvanas években sokan 
jártak Harkányba, Hajdúszoboszlóra, gyulára és 
más magyarországi fürdőhelyre, gyógyulást ke-
resve bajaikra. Történt, hogy egy csoport temerini 
vendég jelent meg a harkányi fürdőorvosnál. A 
csoport származása csakhamar ki is tudódott:

– Honnan jöttek, Temerinből? mit keresnek 
maguk itt, hiszen a maguk grisza-vize bajuk or-
voslására legalább olyan jó, mint a miénk.

Úgy tudni, hasonló élményben volt része 
egy Svájcban dolgozó földinknek is, aki szeretett 

volna gyógyfürdő-beutalót kieszközölni orvosától 
valamelyik ottani rehabilitációs intézményben. 
Szóba került emberünk születési helye, mire a 
svájci orvos elővett egy vastag kézikönyvet, fel-
ütötte a T-nél és néhány perc múlva azt mond-
ta:

– Azt mondta, Temerin? Hiszen ott egy Eu-
rópa-hírű gyógyvizes fürdő üzemel! ott keresse 
bajára a gyógyulást, felírok magának három hét 
Temerint.

Hogy a grisza-fürdőnek valóban külföldön 
is van (volt?) hírneve, azt az is bizonyítja, hogy a 
hetvenes évek közepén egy finn társaság járt a 
községben és meg szerette volna venni.

N. J.

Felírok magának 
három hét Temerint

A Temerini Újság 153. számában

Pászti Ferencné, Marika néni még ma is örömmel készíti a cérnametéltet

Süssünk, főzzünk anyáink, nagyanyáink receptje szerint

mcsm
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malac 260 din/kg
malac 25 kg 6500 din/db
Bárány 260-280 din/kg
ló 1-1,2 euró/kg
kecske 6000-8000 din/db
gida 250 din/kg
Borjú  300-500 euró/db
Nyúl 500-1200 din/db
kakas 1500 din/db 
Pulyka 400 din/kg
kiscsirke  40 din/db
kisliba 350-400 din/db
kiskacsa 200-250 din/db
Puli 2500 din/db
Balta                500-600 din/db 
Fejsze          1000-1200 din/db
kaszanyél 500 din/db
kaszapenge 1200 din/db
metszőolló  500-600 din/db
Fűkaszáló 80-120 euró/db

kézifűrész 1000 din/db
motorfűrész 100-120 euró/db
Heremag 200 din/kg
Szudánfű mag 160 din/kg
Napraforgó 150-200 din/l
Szalmabála 100 din/db
Fűszénabála 200 din/db 
kissöprű 150 din/db
Ciroksöprű 250-300 din/db
Bogrács 20 lit. 2000 din/db
Üstház 3000 din/db
kutyaház 5000 din/db
Bicska 300-500 din/db
mákdaráló 800-1000 din/db 
diódaráló  1000-1200 din/db
Facsemete   150-200 din/db
Ruhacsipesz   200 din/30 db
Törölköző          500 din/3 db
Szobapapucs      300 din/pár
malacpecsenye  1500 din/kg
Pjeszkavica         200 din/db 

Németh mátyás
(1939–2021) 

A Magyar Szó nyugalmazott fotóriportere Temerinben született, 
apja rádióműszerész volt. Gyermekkora óta vonzódott a vizuális 
művészetek a film, a fotó és a festészet iránt, kedvenc témája pedig 
majdnem mindig a szülőföld volt. Tizenhárom évesen már fényké-
pez. A körülmények úgy hozták, hogy nem léphetett képzőművészeti 
pályára. A fotó és a film vonzáskörében mozogva a rádióműszerészet 
mellett a helyi Szabadság moziban dolgozott pénztárosként majd 
mozigépészként. Három hónapot Belgrádban töltve ez utóbbira, 

szakvizsgát is tett. A temerini amatőrszínházban az 1960-as években 
a közönség énekesként is hallhatta és láthatta őt.

Abban az időben, amikor a nagy Jugoszláviában a művelődési 
életet a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége nevű tömegszervezet 
felügyelte és irányította, a falu központjában felállított faliújság-
szerű „Fotóhíradó” számára készített aktuális, helyi közéleti fel-
vételeket.

Brezsán Gyula (1909–1970), a Magyar Szó neves fotóripor-
terének elhunyta után, a lap pályázatot írt ki fotóriporterek fel-
vételére. E pályázat révén került a szerkesztőségbe, a tizenhárom 
jelentkező közül őt és Ifjú Gábort vették fel állandó munkára. 
Nyugdíjba vonulásáig, 1993-ig nem csak a Vajdaság minden zu-
gát, de az egész akkori Jugoszláviát bejárta sport-, politikai, mű-
velődési és egyéb közéleti események nyomában, a lap számára, 
az újságíró kollégák cikkeihez, írásaihoz képes illusztrációkat, 
fotókat készítve. 

A táj és a paraszti életforma kedvelője volt, így ezek a motí-
vumok gyakran köszönnek vissza fotóiról. Sport- és eseményfo-
tóival több jelentős elismerést is szerzett Kínától Németországig. 
Alapos és széles körű fotóriporteri munkássága példaként áll a 
fiatalabb fotósok előtt.

A vajdasági magyar nyelvű napilap egykori munkatársa, aki-
nek mindkét lábát amputálták, és kerekesszékhez kötve élte min-
dennapjait, nyugdíjas éveiben festőként is termékenyen alkotott. 
Olajjal és akvarellel – mint korábban is – főleg helyi temerini 
motívumokat, fákat, erdőket, vízpartokat festett. Temerinben 
rendszeresen kiállította akvarelljeit és olajfestményeit.

Két évvel ezelőtt a Magyar Kultúra Napján az életműdíjnak szá-
mító Magyar Életfa-díjat adományozták neki és Temerin Díszpol-
gára címet is megkapta. Legutóbb 2020 novemberében Óbecsén, 
a Városi Színház Kör Galériájában Fekete-fehér világ címmel te-
kinthette meg fotóit a közönség. 

VéGsŐ BÚCsÚ
Boris nénitől

özv. mAJ 
sZAKáL Borbála 

(1933–2021)

Nyugodjon békében, 
legyen csendes álma, 
találjon odafönt 
örök boldogságot!
A Jóisten őrködjön 
álma fölött!

emlékét megőrzik 
gondozói

VéGsŐ BÚCsÚ

PéteR Róbert 
(1971–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott, 
békés a pihenése. 
Emlékét fájó szívvel 
megőrizzük.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled tibi bácsi, erzsi 
néni és barátod, tibor

VÁSÁR, 2021. V. 30.

d, Vajma

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Véget ért egy út, az életednek útja, 
elmentél tőlünk egy hideg sírba.

Égjen minden gyertya a te emlékedre, 
el soha nem felejtünk,
őrzünk egy életre.

emléked szeretettel őrzi: 
az ifjú és az idősb Zsúnyi család

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk volt munkatársunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Sok száz gyertya ég, könnycsepptől áznak, 
lelkedre odafent angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, 
miket suttog a szád, 
mi lehajtott fejjel emlékezünk rád.

emléked őrzik: a Zsúnyi–szilák 
Földműves-szövetkezet munkatársai
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meGemLéKeZés
Szeretett nevelőapámról

meNGyáN Józsefről 
(1951–2020)

Hányszor kérdeztem, 
jól vagy-e? 
S te azt felelted, igen!
Közben én nem tudhattam, 
mit is élsz át. 
Hiszen akkor már érezted 
az ég hívó szavát. 
Hányszor volt az, 
hogy csak néztél, 
nem sejtettem, miért… 
s már nem is tudom meg.
Már nem vagy itt velünk, de 
szívünk örökre 
megőriz téged!

emlékét őrzi nevelt 
lánya, mari és családja

Köszönetnyilvánítás
Szomorú, de hálás szívvel 
mondunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, ba-
rátoknak és ismerősöknek, 
akik szerettünk, 

Németh mátyás 
(1939–2021)

halála miatti gyászunkat 
részvétnyilvánításukkal eny-
híteni igyekeztek.
Külön köszönjük azoknak, 
akik a temetésén megjelen-
tek és utolsó útjára elkísér-
ték, koszorú- és virágado-
mányaikkal fájdalmunkat 
csökkentették.

A gyászoló család

meGemLéKeZés
Mély fájdalommal és meggyötört szívvel emlékezünk drága 
öcsémre, nagybátyánkra, aki három hónapja, március 4-én 
örökre elment közülünk.

BADO Pál 
(1949–2021)

Ezernyi emlék él szívünkben, 
amit csak könnyeink tudnak elmondani, 
hogy milyen nehéz nélküled. 
Nagyon szerettünk, hisz Te voltál 
a jóság és szeretet, amit elfeledni soha nem lehet. 
Fájó szívvel gyújtok gyertyát, bánatos lelkemmel 
zokogva emlékezem rád. Nagyon hiányzol! 
Ott ahol Te vagy, már semmi se fáj!

Nyugodjál békében, drága testvérem, 
a Jóisten őrködjön álmaid felett.

Örökké gyászoló nővéred, Veronka, 
unokahúgaid: márti és Zsuzsi családjukkal

meGemLéKeZés
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk szeretett fér-
jem, édesapánk, apósunk, 
nagyapánk

KIss József 
(1934–2020)

Kit őriz a szívünk, 
nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, 
nem megy el soha, 
de hiányzik a 
mindennapjainkból, az 
ünnepeinkből, az életünkből.
Velünk él az emlékeinkben, 
minden róla szóló 
történetben, szeretve és 
soha el nem feledve.

Nyugodjon békében!

szerettei 

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik szere-
tett testvéremet és nagybá-
tyánkat

URACs Jánost – Janike 
(1944–2021)

utolsó útjára elkísérték, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, valamint részvét 
nyilvánításukkal mély fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek.
Legyen áldott, 
békés a pihenésed!

szerető testvéred, Ica, 
Flóri családjával 

és hari családjával

meGemLéKeZés
Szomorú hat hónapja, hogy nem vagy velünk

áDám Nándor  
(1964–2020)

Emlékek varázsa, melegíti lelkünk, 
szívünkben érezzük Őt, soha nem felejtjük. 
Álmok, emlékek, szép szavak, 
Ez minden, ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkünkben a hiány, 
néha kicsit csendesül, de örökké fáj.

Örökké gyászoló szerető családod

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett Matyi bátyánktól

Németh mátyás  
(1939–2021

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Nyugodjál békében!

Füstös Róbert, felesége, Ildikó 
és gyermekeik: tamás, szabolcs és eszter

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól

ARNItÓL 
(1991–2021)

Lelked, mint fehér galamb, csendesen 
messzire szált. 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! 

Búcsúzik tőled a szomszéd 
Kálmán és Jánosi család

A miserendet lásd a 13. oldalon, 
az egyházközségi híreket 
az 5. oldalon olvashatják.

Plébánia: 

844-001
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VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
édesapámtól, apósomtól 
és nagyapámtól

NAGy István  
(1933–2021)

Ott pihensz, ahol már 
nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem 
zavarja senki. Életed 
elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag. 

Gyászoló lánya: 
Ani és családja

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett sógorunktól

Németh mátyástól 
(1939–2021)

E földön küzdöttél, de már 
nem lehet, odaát a csend 
ölel át és a szeretet. 
Az élet elmúlik, de az em-
lékek élnek, s amíg élünk, 
nem feledünk Téged. 
Szereteted és jóságod 
soha nem feledjük.

sógorod, Imre, Gizi, Géza 
Bella, Viktor és Réka 

VéGsŐ BÚCsÚ 
Barátunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Mégis, mégis megy 
tovább az élet, mindegy, 
ha fáj, nem számít, ha éget. 
Nem kérdi meg, készen 
állsz-e folytatni tovább, 
csak pörög, csak zajlik, 
nem érdekli maradt-e 
még csendes szobád.

soha nem feledünk, 
barátságod őrzi 
meli és Csongi

meGemLéKeZés
Május 29-én volt szomo-
rú, hosszú 26 éve, hogy itt 
hagytál bennünket

GIRIC sándor 
(1939–1995)

Nézd fenn az égen, 
hogy ragyognak a csillagok, 
hullanak könnyeim tudod, 
hogy fáj nagyon. 
Ha itt lennél kérdeznéd 
mi bajom, csak annyit 
mondanék, hiányzol nagyon.

Örökké gyászol 
Rózsa és marija

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás 
köszönetet minden rokon-
nak, ismerősnek és szom- 
szédnak akik szeretett 
apánk és dédapánk

NAGy István  
(1933–2021)

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

emlékét örökké 
megőrzik szerettei 

VéGsŐ BÚCsÚ
Keresztfiunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Sohasem halványul el 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.
Az igazi szeretet megtanít 
szenvedni, megtanít 
mérhetetlen fájdalmat 
érezni. Csupán egy 
dolgot nem, elfeledni!

emléked őrizzük: 
keresztszüleid; tímea, 
Dávid, yvett párjaikkal

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzunk jó barátunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Életed úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléked szívünkben 
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen 
a föld alatt, minden érted 
hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.

emléked örökre 
szívünkbe zárjuk: 

Norbert, Bettina és emil

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, 

édesapámtól, apósunktól, nagyapánktól, 

Németh mátyástól 
(1939–2021)

 „(…) egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. (…) 
Ismertük őt. (…) De nincs már. (…) Ilyen az ember. Egyedüli 
példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő 
egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. (…)  
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának 
dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, 
se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd  – részlet)

Örök álma legyen békés és nyugodt!

szerető özvegye, Gizella, fia, Lehel, menyei, Julianna 
és Csilla, unokái, Lilla, Benedek és Domonkos

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk nagyapánktól, dédapánktól

Miserend
4-én, péntek, elsőpéntek, 
a Telepen 8 ó.: Egy szán-
dékra; a plébániatemp-
lomban 19 ó.: †Mészáros 
István, elh. szüleiért és a 
hozzátartozókért, majd 
elsőpénteki egész éjje-
les szentségimádás.
5-én, szombaton, 8 óra-
kor: a hét folyamán elhuny-
takért.

6-án, évközi 10. va-
sárnap, a Telepen 7 óra-
kor: †Varga István, Lahos 
Rozália, a Lahos és Var-
ga nagyszülőkért; a plé-
bániatemplomban 8:30-
kor: †Milinszki József, a 
Milinszki és Szakál család 
elhunytjaiért; 10 órakor: 
Népért.
7-én, hétfőn, a Telepen 
8 órakor: szabad a szán-

NAGy Istvántól 
(1933–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
míg élünk, 
őrizzük őket.

Gyászoló unokád, Gabi, 
unokavejed, Ati 
és dédunokáid: 

edina, evelin és Atika

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Lám, ennyi az élet, 
gondoltad-e? 
Egy pillanat és 
mindennek vége. 
Szólni sem tudtál, hogy 
indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, 
egy csendes sírhalom, 
szerető szívünkben örök 
gyász és fájdalom.

emléked szeretettel őrzi 
az ifjú és az idősb 

szilák család

dék, utána egész napos 
szentségimádás a Tele-
pen; 20 ó: szentségbetétel 
és áldás.
8-án, kedden 8 ó.: engesz-
telésért egy szándékra.
9-én, szerdán 8 órakor: 
szabad a szándék.
10-én, csütörtökön, 19 
órakor: egy szándékra, a 
szentmise után egy órás 
szentségimádás.
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Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10 óráig,

csütörtökön az esti szentmise után is.

KÖsZÖNetNyILVáNÍtás
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy drága jó fiunk, 
onokám, unokaöcsém, rokonunk szerető szíve május 27-én 
megszűnt dobogni

KOVáCs Arnold 
(1991–2021)

Ezúton mondunk köszönetet a keresztszülőknek és családjaiknak, 
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt osztálytársaknak, 
tanító néninek, tanárnőknek, ismerősöknek, valamint a Zsúnyi-
Szilák Földműves Szövetkezetnek és munkaközösségének, akik 
a temetésen megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, rész-
vétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. 
Hálás köszönet Sáfrány Dávid káplánnak és Simovics Balázs 
kántornak a megható búcsúztatásért és a vigasztaló szavakért. 
Köszönet a temerini egészségház sürgősségi osztályának,  
és a Kókai temetkezési vállalatnak. 

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ 
Bérmakeresztfiunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

A száj, a szem, a kéz nem 
szól, nem lát, nem kér, 
nem hív, nem vár, nem is él. 
Az már elmúlt, de fáj 
tovább. Itt járt, itt kelt, itt élt 
ki volt, ki nem, miért adott 
ha volt, szeretett, dalolt, 
remélt, csak úgy mint én. 
Sose tér haza már, soha 
nem lesz új nyár se víg 
nevetés, ölelés csak sír a 
föld és a bánat köde hull rám. 
A fák leborulnak 
némán az ősz, a táj, 
a csend borong, bolyong, 
mereng lehullt levél, valakit 
idéz a száj, a szem, a kéz.

Örökre őrzi emléked 
Zsolti, Gina, álmos 

és Kolos

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

szeretett Jani bátyától

URACs Jánostól  
(1944–2021)

Az emléked bennünk él, 
míg élünk, téged soha 
el nem feledünk. 
Tovább élsz itt legbelül, 
a szívünkben, ez elkísér 
egész életünkben.

emléked örökké megőrzi 
Zoli öcséd, Zolika és Feri

VéGsŐ BÚCsÚ
Volt osztálytársunktól

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

Élete úgy múlt el 
mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben 
örökre megmarad.

A Kókai Imre általános 
Iskola 2005/06-ban végzett 
8. b osztálya, tanítónője 

és osztályfőnöke

meGemLéKeZés
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

meNGyáN József 
(1951–2020)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk Téged!

emléked megőrzi 
szerető lányod, Leona 

családjával

VéGsŐ BÚCsÚ 
Arnitól

KOVáCs Arnold 
(1991–2021)

Te, aki emlékeket hagyott, 
látod földi életünk végét! 
Te, aki már tudja és érzi, 
hogy milyen az örök béke, 
Te vagy, ki fájó űrt hagytál 
és lelkünk csak 
keres és kutat…

Örökre megőrzi emléked 
Nelli és sanyi

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

meGemLéKeZés

özv mORVAI 
sZItáR magdolna 
(1954–2021. 6. 1.)

Németh mátyás 
(1939–2021. 6. 28.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

KOVáCs Arnold 
(1991–2021. 5. 27.)

BÚCsÚZUNK eGy IGAZ BARáttÓL

KOVáCs Arnoldtól 
(1991–2021)

„Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig, 
Nem jutottak tovább, csak a közepéig. 
Beleszólt a végzet ebbe a mesébe, 
Amikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe…”

(Nótaszöveg)„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, 
nem  a földben pihennek, 
hanem bent lakoznak a szívünkben.”

(Alexandre Dumas)

Kedves emléked őrzik és soha nem felednek barátaid: 
Jankó, tedi, sipci, Lehel, Norbi, Ottó, Pécsi, 

Dodi, Robici, Baki, árpi, Zottye, Paska, szeki

meGemLéKeZés

Sok szeretettel 
emlékezünk szerettünkre, 
aki most lenne 70 éves.
Emléke mindig velünk van!

JAKUBeCZ József – Kuki 
(1951–2008) szerető családja
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett unokámtól

ARNIKámtÓL

Az élet nagyon mostoha, 
szeretni megtanít, 
de feledni soha!

Míg szívem dobog, 
imádkozok érted.

szerető mamád

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGy erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

meGemLéKeZés
a héten elhunyt

URACs János 
(1944–2021)

NAGy István 
(1993–2021)

temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat nekik!

meGemLéKeZés sZeRetett FéRJemRŐL

meNGyáN Józsefről 
(1951–2020)

Utolsó szavaid engem kísértenek… 
Elmentél, pedig reménnyel kísértelek. 
Kísértelek oda, honnan vissza már nem jöttél, 
hiába vártalak, búcsút intettél.
Utolsó szavaid engem kísértenek… 
mély álmomból sokszor felkeltenek. 
Szívem hevesen ver, s körbe nézek, 
aztán könnyeket ejtek az utolsó reménynek.
Utolsó szavaid engem kísértenek, 
hiába minden, már nincs, hol keresselek.
Egy hely van, hol rád találok immár, 
hol szívemből egy darabot ott hagyok a sírnál.
Utolsó szavaid engem kísértenek. 
Utolsó utadra sírva kísértelek. 
Virrasztottunk érted csodára várva, 
ma már teérted lobog a szomorú gyertya lángja.

szerető feleséged, Kató

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk egyetlen drága fiunktól

KOVáCs Arnold 
(1991–2021)

Aludj édes gyermek, szárnyalj a széllel 
várunk rád míg eljő a reggel. 
Aludj édes gyermek nehéz felhők tengerén 
ússz távoli földekig s a hangod vezessen majd 
hazáig, aludj édes gyermek, semmitől se félj.
Ha rád köszönt a hosszú álom örökké 
az emlékezetünkben élsz!

A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el 
a föld alatt, de lényed lényege 
ezer felé szóródva is köztünk marad.

szerető anyud és apud

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzom sógoromtól

Németh mátyás  
(1939–2021)

Csendes este szállt le ránk Uram, ez a nap véget ért már. 
Elfáradtam már nagyon Uram, sorsomat már rád hagyom. 
Adj szép álmot Istenem, hisz oly nehéz volt az életem. 
Csendes este szállt le ránk Uram,
Adj békét és nyugalmat!

sógornőd, Anci 

meGemLéKeZés
Június 3-án van egy éve, 
hogy elhagyott szeretett 
édesapám

meNGyáN József 
(1951–2020)

Édesapámnak!
Istenem, súgd meg neki 
halkan, lágyan szólj hozzá, 
hogy ne zavarjam. 
Álmomban keressen meg 
engem, még egyszer hadd 
lássam, hadd öleljem. 
Nem szólnék róla, hogy 
mélyen gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még 
egyszer drága apukámat! 
Hadd legyen nekem ez a 
legszebb álmom, súgd meg 
neki halkan, hogy nagyon 
szeretem és én minden 
nap várom!

Kislányod, melinda 
családjával

meGemLéKeZés NAGyAPáNKRÓL

meNGyáN József  
(1951–2020)

Nagyapám, te sosem féltél, mindig merész voltál, 
a legnehezebb órákban is mindig helytálltál.
Egy tavaszi nap aztán elhagytál minket, 
nélküled e világ üres, sír-zokog a szívem.
A sok mosoly legörbült, nem nevet már többé, 
az ölelésed minden perce már a koszos múlté. 
Csak kép maradt már rólad, melyet magamnál hordok, 
mit magamhoz szorítok, ha néha fájnak dolgok.
A kezemet nem fogod, nem segítesz nekem, 
de néha hozzád fordulok, ha felnézek az égre 
elmondom én neked, hogy hiányzol mellőlem, 
hogy minden nap a fájdalom egy darabot tép belőlem.
Tanítottál az apámnak csoda szépet és sok jót, 
tudod, mikor velünk voltál, minden sokkal könnyebb volt.
Ha nappal az utat járom, sétálok az utcán és 
a madarak azt éneklik, ne búsulj, mert látod még.

emlékét őrzik unokái, Beti és Pista

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel 

búcsúzom papától

NAGy Istvántól  
(1933–2021)

Ő már ott van, 
ahol nincs több fájdalom, 
csak örök béke 
és nyugalom.

tibor
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LABDARÚGás
Vajdasági liga – déli csoport

RADNIČKI (Újpazova)–SLOGA 
1:0 (1:0)

A temerini csapat sérülések és 
eltiltások miatt tartalékosan utazott 
el a múlt szerdán Újpazovára, ahol 
már a negyedik percben hátrányba 
került. Kragović, a vendégek játéko-
sa eltalálta a kapufát, majd érvény-
telenítették a találatát, a Slogának 
így végül nem sikerült kiharcolnia 
a döntetlent.
sLOGA–JADRAN (Golubinci) 

4:1 (2:0)
Könnyen begyűjtötte a három 

bajnoki pontot az utolsó helye-
zett golubinci Jadran ellen a Sloga, 
igaz, másképpen is alakulhatott vol-
na az eredmény, ha a vendégek a 
találkozó elején nem a kapufát ta-
lálják el. A hazaiak a második fél-
idő közepén már 4:0-ra vezettek, a 
golubinci csapatnak csak ezt köve-
tően sikerült a hálóba találnia.

A Sloga 11. a táblázaton, va-
sárnap az utolsó fordulóban a 
Budućnost (Salaš Noćajski) lesz 
az ellenfele idegenben. 
mLADOst–sLOGA (erdővég) 

4:3 (0:1)
Nem mindennapi találkozót ját-

szottak a múlt hét közepén Járekon, 

hiszen az erdővégiek 1:0-ra, 2:1-
re és 3:2-re is vezettek, végül még-
is üres kézzel távoztak. A hazaiak 
a 83. percben Kovačević góljával 
egyenlítettek ki harmadik alkalom-
mal, majd a bírói ráadás negyedik 
percében Stevančević révén meg-
szerezték a győzelmet érő negyedik 
találatot, a veterán játékos a találko-
zó utolsó percében egy szöglet után 
fejjel bólintott a hálóba.

sRemAC (Vojka)–mLADOst 
3:3

A másik múlt heti mérkőzé-
sükön is veretlenek maradtak a 
járekiak, akik a 33. fordulóban a 
hatodik döntetlenjüket játszották. 
A Mladost a 12. helyről várja a baj-
nokság utolsó találkozóját, amelyen 
a Podrinjet (Mačvanska Mitrovica) 
látja vendégül.

Újvidéki liga

BAČKA (Begecs)–TSK 1:2 (1:0)
A félidőben még a begecsieknél 

volt az előny, a folytatásban azonban 
fordítottak a temeriniek. Elsősorban 
Đankovićnak köszönhető a három 
pont, aki a 70. és a 78. percben is 
betalált a hazaiak kapujába.

A bajnokságból három fordu-
ló maradt hátra. A TSK a következő 
mérkőzését vasárnap a Hajduk ellen 
játssza hazai pályán. A temeriniek 
esélyesek, mivel a csúrogiak az 
utolsó előtti helyen vannak a táb-
lázaton.

TSK: Vojvodić, Mirilović 
(Bogojević), Stričević, Knežević 
(Grgić), Soldat, Paska, Jovanović, 
Tomić, Lajić, Đanković, Kosić.

BAČKA (Sajkásgyörgye)–
sIRIG 5:0

A szőregiek legutóbb márci-
us végén tudtak bajnoki meccset 
nyerni, vasárnap Sajkásgyörgyén 
(Đurđevo) kaptak ki nagy arány-
ban. A 32. fordulóban a Futog ven-
dégszerepel a szőregi pályán.

KéZILABDA
első női liga – északi csoport

mOKRIN–temeRIN 25:32 
(12:15)

Az utolsó előtti forduló-
ban Mokrinban arattak győzel-
met a temerini lányok, akik a 
torontálvásárhelyi Spartacus ellen 
zárják a bajnokságot hazai pályán.

első férfi liga – északi csoport

NOVA PAZOVA–mLADOst 
tsK 45:33 (23:19)

A járeki csapat gólokban gazdag 
mérkőzésen kapott ki Újpazován. A 
Mladost a Dolovo elleni hazai talál-
kozóval fejezi be a bajnokságot.

AsZtALIteNIsZ
Ezüstérmet szerzett Szerbia ifjú-

sági országos bajnokságán a Temerin 
fiú csapata Orosz András, Varga Dá-
niel, Mladen Puhača, Strahinja Fabri 
felállításban. A csoportból való to-
vábbjutás után az elődöntőben a 
temeriniek a Novi Sad ellen nyer-
tek nagy küzdelemben 3:2-re úgy, 
hogy Orosz, Varga és Puhača is egy-
egy meccsen győzött. A döntőben a 
belgrádi Stak következett, amely 3:1 
arányban felülmúlta a temerini fia-
talokat, akik így a második helyen 
végeztek.

Az ezüstérmes fiatal temerini asztaliteniszezők

APRÓHIRdETéSEk
• A Főutcán 500 méterre a központhoz 
90 m2-es üzlethelyiség kiadó. Telefon: 
065/2-842-155.
• Szitaajtók, ablakra való sziták ké-
szítését és asztalos termékek javítá-
sát vállalom kedvező áron. Telefon: 
063/158-35-84.
• Bakkecske eladó. Telefon: 063/8-
391-736.
• Sosem használt régebbi típusú aj-
tók és ablakok redőnnyel eladók. 
Ugyanitt két morzsoló (egyik csö-
vesen is darál). Táncsics mihály u. 
23/1., telefon: 845-219.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefon: 3848-200.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-

zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó T-12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Tel.: 840-439.

T. N. T.

GrEEn JoBs
Minden,	ami	zöld!

Fűnyírást, motoros kaszálást, sövénynyírást és alakítást, 

fametszést, facsemete-ültetést, permetezést saját 

vegyszerrel (alap és/vagy speciális), benzines gallyaprítást, 

mohátlanítást, gyepszellőztetést, térkőtisztítást, 

növények tápozását és rotációs ekével való kisebb kertek, 

virágoskertek kapálását vállalom.
Elérhetőség: 

062/9752-466


