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Osztják a gyermeküléseket

Láttott-e már Ön gólyafalut, ahol egy utcában akár 
30 ilyen madár is fészkelhet? És a Jegricska torkola-
tát látta-e már? Vagy 150 éves óriástölgyet? És vajon 
közvetlen közelről ürgetelepet, a virgonc és fürkésző 
állatkákkal? Tudja-e Ön, hogyan keletkeznek a szikes 
legelők és tavak? Vajon volt alkalma már Kiss Ernő 
aradi vértanú mellszobrát meglátogatni, és hallani a 
szabadságharcos életútjáról? Szabadon legelő tehén-
csordákat, lovakat látott-e már a saját szemével? És 
a Tisza árterének madaraival mi a helyzet? 

Nos, mindezt egyetlen délutánba sűrítve meg-
láthatja, ha részt vesz a Falco Természetkedvelő 
Egyesület által június 12-ére, szombatra tervezett 
kerékpártúráján. E ritka természeti szépségekhez kis 
busszal tervezzük a félórás autózást. A kerékpárokat 
a kombijármű utánfutóján szállítjuk a túra kiinduló 
pontjához, a becskereki út Tisza hídjáig. A személy-
és bicikliszállítás költségeit megosztjuk, ami 10 fő 
jelentkezése esetén kb. 800 dinár lesz fejenként. Ha 
többen jelentkeznek, az egy főre eső költéség csök-
ken. Természetesen mindenki maga is megoldhatja 
az utat és a kerékpárszállátást a kiinulópontra. 

Gyülekezés 13:00 órakor a kertészlaknál, vissza-
érkezés várhatóan 20:00 óra körül lesz. A kerékpáron 
megteendő táv 45–50 kilométer. A részvevők részéről 
az új ismeretek iránti vágy, kitartás és alapfokú állóké-
pesség szükséges mindössze. A látványos helyeken 
meg fogunk állni, hogy mindent alaposan szemügyre 
vegyünk. Jelentkezni és a részletek iránt érdeklődni 
a 063/556-310 telefonszámon lehet. 

Ismerjük meg környezetünk természeti látványos-
ságait és meglátjuk, megéri kiállni a növény- és állat-
világ sokszínűsége mellett!

TÓT Kása Attila
Falco Természetkedvelők Egyesülete

Megcsodálni 
vidékünk csodáit

Kombinált autós-biciklis 
túra Bánátba– A Kertbarátkör 1997-ben alakult 

azzal a céllal, hogy a mezőgazdasági ter-
melők, kertészek, gyümölcsészek és vi-
rágtermesztők sokaságát tömörítő helyi 
szervezet legyen. Az ötletgazda Majoros 
Pál volt. Az egyesület fennállása óta min-
dig kétévenként váltottak elnököt. A múlt 
hónap végén megtartott tisztújító közgyülés 
alkalmával új vezetőség került az egyesület 
élére. A közgyűlésen a tagság úgy döntött, 
hogy az előttünk álló időszakban rám bíz-
zák az egyesület vezetését. Két alelnököt is 
megválasztott az egyesület Snejder Sán-
dor és Ábel László személyében, a titká-
ri feladatokat Pethő Viktória látja el, a 
pénztárosét pedig ifj. Barna Mihály. 

– El kell mondanom, hogy nagyon ne-
héz évet tudunk magunk mögött. A jár-
vány következtében számtalan nehézséggel 
kellett szembesülnünk. Sokakat utolért a 
vírus, míg mások egyéb egészségi gondok-
kal küzdöttek. Találkozni sem volt lehe-

tőségünk. Mindezek a nehézségek, és 
az általuk fokozódó feszültség a tagság 
körében is érezhető volt. Bízom benne, 
hogy a viszonyok rendezésével és a kö-
zös rendezvények szervezésével lassan 
minden visszaáll a régi kerékvágásba. 
Több rendezvényünk is elmaradt tavaly, 
ezeket a jövőben szeretnénk megszer-
vezni, ha a vonatkozó előírások lehetővé 
teszik. Folytatni kívánjuk a hagyományos 
rendezvényeinket, hiszen számos ilyen 
öregbíti egyesületünk hírnevét. Az Illés-
napi ünnepségeknek hosszú évek óta 
társszervezői vagyunk, az általunk ren-
dezett borversenyre a határokon túlról is 
szép számban érkeznek érdeklődők, de 
említésre méltó még a pálinkaverseny, a 
tökverseny és a borbál. Mindemellett fo-
gadalmi ünnepünket, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepét szeretnénk továbbra 
is méltóképpen megünnepelni.

Folytatás a 2. oldalon

Új elnök a Kertbarátkör élén
Új elnök került a Kertbarátkör élére KoVÁcS RóBeRT személyében, aki 

bizakodva tekint a jövőbe. Noha igencsak nehéz év van mögöttük, reméli, 
hogy a több mint két évtizede fennálló és tevékenyen működő egyesület to-
vábbra is megállja majd a helyét vállalásainak teljesítése tekintetében.

Hetvenhat gyermekülést osztott ki a 
múlt héten Temerin Község önkormány-
zata a kisgyermekek szülei számára. Az 
akciót harmadik alkalommal szervezték 
meg a községben. Az idén 76-an jelent-
keztek az ingyenes gyermekülések igény-
lésére kiírt pályázatra, és mindenkinek 
jutott is. 

Az átadás alkalmával a szülőket és a 
többi jelenlevőt Mladen Zec polgármes-
ter, valamint Dragan Bjeljac, a közsé-
gi közlekedésbiztonsági tanács elnöke 
köszöntötte. Ezt követően a Köztársasá-
gi Közlekedésbiztonsági Ügynökség és 
a Közlekedésbiztonsági Központ képvi-
selői tartottak rövid útbaigazítást a sze-
mélygépkocsival való biztonságos köz-
lekedésről, illetve a gyermekülések által 
nyújtott biztonságról, és azok szabályos 
használatáról.

Majoros Izabella, a községi közle-
kedésbiztonsági tanács tagja lapunknak 

elmondta, hogy az önkormányzat számá-
ra különösen fontos, hogy biztonságban 
tudják a gyerekeket:

– Igyekszünk minél nagyobb figyel-
met fordítani a gyerekek biztonságára a 
közlekedésben. Nem lehet elég korán 
kezdeni, ezért már a csecsemőkortól 
fogva mindent megteszünk azért, hogy 
biztonságosan közlekedjenek. A szülők 
gyakran viszik kicsinyeiket gépjárműben. 
A mi dolgunk az, hogy felhívjuk a figyel-
müket, mire kell odafigyelniük. Az idén 
az említett köztársasági ügynökség húsz, 
az önkormányzat pedig további ötvenhat 
gyermekülés költségeit állta. Külön öröm 
számunkra, hogy ez alkalommal minden 
jelentkező számára sikerült ülést bizto-
sítanunk. A helyi közlekedésbiztonsági 
tanács további hasonló akciókat tervez. 
Reményeim szerint a mostaninak is lesz 
folytatása.

T. D.

Mindenki kapott, aki kért

Autós gyermekülések
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Hogyan kérhető a 3000 dinár
A pmi.trezor.gov.rs oldalon kell 

jelezni az igényt
Lehet kérelmezni a 3000 dináros állami támogatást, amelyre min-

den olyan 16 évnél idősebb szerb állampolgár jogosult, aki május 31-ig 
felvette a koronavírus elleni védőoltás legalább első dózisát, illetve akik 
regisztráltak az oltásra, és hét napon belül megkapják azt. 

 A 16. életévüket betöltött szerb állampolgárok, akiket Szerbiában 
oltottak be, a pmi.trezor.gov.rs oldalon jelezhetik, hogy igényt tartanak 
a 3000 dinárra. Íme, hogyan kell néhány lépésben, pár másodperc alatt 
regisztrálni: a trezor honlapjára kattintva a jobb alsó sarokban megjele-
nik egy 3000 dináros ikon, amin írja, hogy ott kell bejelentkezni. A piros 
színű mezőre kattintva regisztrálhatunk. 

Meg kell adnunk a személyi számunk, a személyi igazolványunk 
számát, valamint ki kell választanunk a bankot, ahol már van meglévő 
számlánk, vagy ha nincs, akkor nyitnak számunkra egy egyszer hasz-
nálatos számlát. Amikor ezeket kitöltöttük, egy kattintással elküldjük a 
kérvényünket, hogy regisztráljanak bennünket a háromezer dinárra. Az 
eljárás végén rá kell kattintani arra a mezőre, amely által hozzájárulunk 
a személyes adataink feldolgozásához. Ha bármilyen probléma adódik, 
a „Probléma bejelentése” mezőre kattinthatunk.

A nyugdíjasoknak nem kell jelentkezniük. Ők, amennyiben felvet-
ték a vakcinát, automatikusan megkapják a pénzt. A szociális segélyben 
részesülők viszont kötelesek bejelentkezni. A börtönbüntetésüket töltő, 
beoltott személyek részére a Büntetés-végrehajtási Igazgatóság végzi el 
a bejelentést. Június 4-étől, péntektől, telefonon is igényelhető a 3000 
dinár, a számot közvetlenül a telefonközpont üzembe helyezése előtt 
közlik. A jelentkezési határidő június 15-e, utána azonnal megkezdődik 
a kifizetés. (Pannon RTV )

Népzenei tábor gyerekeknek
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület megszervezi a Népzenei 

Tábort. Nagy Gergő, a tábor szervezője lapunknak elmondta, hogy tavaly 
a kedvezőtlen járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor az eseményre, de 
az idén mindenképpen szeretnék megtartani. 

– Július 11-e és 16-a között szeretnénk sort keríteni a népzenei tá-
borra, a Kókai Imre Általános Iskola épületében. Amennyiben a körül-
mények megengedik, akkor a szokásos program szerint szerveznénk 
meg a tevékenységeket. Reméljük, hogy a korlátozások nem gátolnak 
majd minket abban, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket. Népzenei és 
ének oktatásokat tervezünk a gyerekeknek, amit most elméleti oktatás-
sal bővítenénk. Furulya, citera, tambura, vonós hangszereken és kísérő 
hangszereken tanulhatnak a gyerekek.

Kiváló oktatók foglalkoznak majd a táborlakókkal: Bolyos Miklós és 
csonka Balázs a tamburásokkal, Flamann István és Kálmán Dóra 
pedig a citerásokkal. Ifj. csoóri Sándor a kísérő hangszereken, Szabó 
Árpád és Nagy Ábel Bence hegedűn, Kovács Kata Krisztina pedig 
a furulyán zenélő gyerekekkel foglalkoznak majd. 

– Az elméleti oktatást Remlinger Roland vállalta, ami napi hat órá-
ban zajlik, délután pedig különböző kézműves programokkal szeretnénk 
emlékezetesebbé tenni a tábor napjait. Ezeket a foglalkozásokat a Tájház-
ban tervezzük megtartani, ahol a TAKT fiatal művészei segítenek majd a 
gyerekeknek megvalósítani elképzeléseiket. Esténként sem unatkoznak 
majd a táborlakók, ugyanis további programok, műsorok várnak majd 
rájuk, amelyek között természetesen az idén is nagy szerep jut majd a 
táncháznak. Nem határoztunk meg korosztályt, csupán alsó korhatárt 
szabtunk meg, miszerint az öt évnél idősebb gyerekeket fogadjuk a tá-
borba. Felső korhatár nincs. Az eddigi tapasztalataim alapján 35-40 fős 
szokott lenni a tábor létszáma. Bízom benne, hogy lesznek érdeklődők, 
és meg tudjuk tartani a létszámot. A tábor idején mindenről gondosko-
dunk, amire a gyerekeknek szüksége lehet, ezért a jókedven, és a hang-
szereiken kívül, csak matracot, ágyneműt, ruhaneműt, és tisztálkodási 
kellékeket hozzanak magukkal.

Az érdeklődők bővebb tájékoztatót a 062/684715-ös tele-
fonszámon kaphatnak, de a Facebookon is létrehoztuk már az 
eseményt, ahol ugyancsak elérhetőek vagyunk.

T. D.

Szerb–magyar határátkelők

Visszatérés a korábbi munkaidőre
Hétfőtől a Horgos-Röszke és a Kelebia-Tompa határátkelők 

mellett, a Bajmok-Bácsalmás, Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-
Tiszasziget határátkelők is a korábbi, rendes munkaidő szerint tar-
tanak majd nyitva – tájékoztat közösségi oldalán Pásztor István, a 
VMSZ elnöke. Reméljük, hogy a többi is hamarosan újranyit – tette 
hozzá a politikus. (Pannon)

Máris lehet jelentkezni!
Novemberben lesz a XXX. jubileumi Tini és Ifjúsági Énekes Vetél-

kedő. 
Múlt héten zajlott le a XXIX. Tini és Ifjúsági Énekes Vetélkedő dön-

tője, de a szervezőbizottság máris felkéri az énekelni vágyó fiatalokat, 
hogy jelentkezzenek a novemberi megmérettetésre, amely jubiláris lesz, 
ugyanis harmincadszor rendezik majd meg. Remélhetőleg akkor már 
közönség előtt.

A legutóbbi tini-rendezvény győzteseivel folytatott beszél-
getéseket lásd a 6. oldalon.

A Szent Rozália-plébániatemplom toronyórájának javítása 
miatt leszerelték annak mutatóit, s így az óra meglehetősen 
különleges látványt nyújt

Nincsen óra idő nélkül
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Trianoni emlékest

A Szirmai Károly MMe szervezésében a Trianonban aláírt 
békediktátum 101. évfordulóján emlékestet tartottak. Szép 
számú közönség kísérte figyelemmel az előadást. A képen: 
részlet a műsorból.

MeDVecKI S.
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Folytatás az 1. oldalról
• Milyen tervekkel kezdi meg elnöki tevékenységét?
 – Az egyik legfiatalabb elnöke vagyok a több mint két évtizedes múlt-

tal rendelkező egyesületnek. Nem egy egyszerű feladat ez. Van bennem 
némi félelem, de igyekszem a legjobb belátásom szerint cselekedni, és 
a tagság érdekeit szem előtt tartva végezni a feladataimat. Négy éven ke-

resztül voltam az egyesület alelnö-
ke, azt megelőzően pedig két évig 
a titkári feladatkört láttam el, tehát 
van némi tapasztalat a hátam mögött. 
Bízom benne, hogy az akadályokat 
zökkenőmentesen veszem majd. Úgy 
gondolom, hogy egy ekkora múlt-
tal rendelkező egyesület esetében új 
tervekre már nincs nagy szükség. A 
sok éves hagyománnyal rendelkező 
rendezvényeinket kell továbbra is 
életben tartanunk. Mindenképpen 
szeretném befejezni a kertészlak 
felújítását, ami által egy irodahelyi-
séggel bővülne az épület, és akkor 

a Temerinben működő falugazdász megfelelő körülmények között lát-
hatná el a feladatait. Legfőbb célom, és ezt kötelességemnek is érzem, 
hogy minél több fiatalt bevonjak az egyesület munkájába. Községünkben 
sok mezőgazdasági termelő, földműves van. Közülük már sokan tagjai az 
egyesületnek, de a termelők és a borászok gyermekei is megoszthatnák 
tapasztalataikat velünk. A különböző mezőgazdasági iskolákban tanuló 
fiatalokat is örömmel látnánk az egyesületben. Én magam is érdekes 
módon kerültem az egyesületbe. 2011-ben egy tökmagot kaptam az 
egyik idősebb tagtól. Elültettem, majd néhány hónap múlva egy méretes 
termést neveztem be a tökversenyre. Második helyezést értem el. Ekkor 
kezdtem el érdeklődni az egyesület munkája iránt, úgy éreztem, hogy 
sokat tanulhatok, és lehetőséget láttam benne. Úgy tűnik, megérte. Sok 
feladat vár rám, de bizakodva állok a kihívások elé – mondta Kovács 
Róbert, a Kertbarátkör újonnan megválasztott elnöke.

TóTH Dianna

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.

Vasárnap a nagymisén ünnepélyes keretek között keresz-
telték meg Sós dávidot (Attila és Majoros orhidea fiát) és 

Borbás dávidot (Ferenc és Tóth Tamara fiát)

Kovács Róbert

Ünnepélyes keresztelő

60 éves osztálytalálkozó

Hatvan éves osztálytalálkozót tartottak volt osztálytársak az Agro-
Promet mezőgazdasági cég Pašić utcai (Gyepsor) helységében. Noha 
kevesen voltak, a részvevők jól érezték magukat és ezúttal is megkö-
szönik Jankovics Sándor osztálytársuknak a szervezést.

Állnak, balról jobbra: Medvecki Sándor, Sörös (Zavarkó) Irén, Bjelić 
(Bertalan) Mária, Uracs Erzsébet, Micsutka Borbála, Gombár (Molnár) 
Rozália, Füstös dénes, Bohócki István, Horák (Uracs) Rozália, Jankovics 
Sándor, Mica (Morvai) Margit, Papp Ferenc, Nagy (Magyar) Magdolna.

Ülnek: Nagy Nándor, Örlés lászló, Tóth (Zsadányi) Katalin, Varga 
Árpád, Majoros István. (M. S.)

Új elnök a Kertbarátkör élén

Születés- és névnapokra, házibulikra 
osztálytalálkozókra bérelhető a 

Gulyáscsárda. Vasárnapokon (keresztelő) féláron.

Petőfi Sándor utca 71.

Telefonszám: 021/842-329

Folyó hó 25-én megnyitja kapuit a temerini medenceköz-
pont. A fürdőt működtető Kommunális Közvállalat (JKP) dol-
gozói a hét végén rendbe tették a helyiek és a környékbeliek 
által is kedvelt komplexum területét, lekaszálták a füvet, átfes-
tették a medence elemeit és biztonságossá tették az ott-tartóz-
kodást. Danilo Bobić részlegvezető elmondta, az idén bővíteni 
szeretnék a tartalmakat, abban bízva, hogy ezáltal még több 
vendéget tudnak odacsalogatni.  A vonatkozó járványügyi elő-
írások betartása kötelező. 

ácsi

Holnap nyílik 
a fürdőközpont
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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

Az egyetemista évek a legszebb évek 
egy fiatal életében, mondogatják sokan 
különböző élethelyzetekben. Vajon tény-
leg így van-e, milyen napjainkban egye-
temistának lenni, és milyen lehetőségek 
várnak a friss diplomás fiatalokra itt, az 
országban, erről kérdeztük néhényukat: 

Nemes Edina az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékének hallgatója. Véleménye szerint 
a későbbi lehetőségek szempontjából ez egy 
sokoldalú szakma, mert a tanszéken megszer-
zett diplomával tanárként, könyvtárosként, lek-
torként, újságíróként, riporterként vagy akár 
szerkesztőként is elhelyezkedhet. A fiatal lány 
számára vonzó az egyetemi élet.

– Úgy érzem, hogy mindenki lelkes, hiszen 
kevés a magyar egyetemista Vajdaságban, mond-
ja a Magyar Tanszék hallgatója, aki szerint ha 
valaki kitartó, ambiciózus és feltalálja magát, 
itthon is boldogulhat, nem kell külföldre men-
nie. Nővérei Magyarországon élnek, és bevallá-
sa szerint egy pillanatra már neki is megfordult 
a fejében, de egyelőre itthon szeretne marad-
ni. Sok minden ideköti, a tanulás, a barátok, a 
színház, a tánc. Ezzel ellentétben nem zárkózik 
el attól sem, hogy egyszer az országon kívül is 
szerencsét próbál, még ha rövid időre is, vallja 
Edina. A koronavírus-járvány az egyetemisták 
mindennapjait is átrendezte. Beszélgetőtársam 
örült az online oktatásnak, nem kellett regge-
lente bejárnia az egyetemre. Sajnálja azonban, 
hogy nem találkozhatott a csoporttársaival, sok 
jó koncert, fellépés, előadás, egyetemista buli 

maradt el. Több éve néptáncol, így számára a 
táncház jelenti az igazi feltöltődést. Kedveli a 
meghitt beszélgetéseket, ami után, ha a hangu-
lat is úgy hozza, jót táncolnak vagy énekelnek 
teljes felszabadultsággal. 

Nagy Bence az Újvidéki Egyetem Techno-
lógiai Karának gyógyszerészmérnöki szakán 
folytatja tanulmányait. Sok lehetőséget lát a 
szakmában, mert véleménye szerint ez a ver-
senyszférához tartozik. 

– Noha a gyógyszereknek egyáltalán nem 
vagyok a híve, de technológusként bármilyen 
termelésben elhelyezkedhetek majd. Sokkal 
jobban érdekel a bortermelés, a pálinkafőz-
dék élete és a törvény ki is mondja: ezeken a 
helyeken szakembert kell alkalmazni. Ezért nem 
is tartok attól, hogy netán nem kapnék mun-
kát. A külföldi munka nem vonzza, ugyanis itt 
Temerinben minden adott a teljes és nyugodt 
élethez. Az egyetemista fiatalember nem jár gyak-
ran szórakozni, mert véleménye szerint az egész 
élet szórakozás.  

Petro Éva is a Magyar Tanszékre jár, har-
madéves hallgató. Elmondása szerint sokan ele-
ve leírják a tanszékeseket, hogy hiába fejezik be 
az egyetemet, kapnak diplomát, semmit sem 
tudnak vele kezdeni. Ő ezt nem így látja. Sze-
rinte rengeteg lehetőség áll előttük, csak élni 
kell velük. 

– Lehetünk többek között újságírók, szer-
kesztők, lektorok, szakfordítók, tolmácsok, ta-
nárok, könyvtárosok, kulturális és művészeti 
menedzserek stb. Éppen ezért nekem meg se 
fordul a fejemben, hogy külföldre távozzam. Vé-

leményem szerint itthon is boldogulhat az ember, 
ha akar. A járványhelyzet, sajnos, mint mindenre, 
az egyetemi életre is kihatott. Online folyt az ok-
tatás, egyedül a vizsgákra jártunk be. Furcsa volt: 
egyrészt könnyebb abból a szempontból, hogy 
itthon tartózkodtam, és nem kellett buszoznom, 
másrészt viszont valahogy nem éreztem úgy, hogy 
egyetemista vagyok. Nem találkoztam az évfo-
lyamtársaimmal, nem csacsogtam velük szemtől 
szemben a folyosókon, nem ittunk automatás 
kávét az épület előtt, és még sorolhatnám. Ami 
pedig a szórakozást illeti, szeretek a szabadban 
lenni, kirándulni, minél több időt a szeretteim-
mel és a barátaimmal tölteni, jó hangulatban – 
osztotta meg gondolatait a fiatal lány. 

Kókai Anna a Szegedi Tudományegyetem 
másodéves hallgatója szociológia szakon. Vá-
lasztott területe a társadalom törvényszerűségeit 
kutatja. Úgy érezi, hogy ez egy hozzá illő szak.

– Egy szociológus főleg kutatással foglal-
kozhat, de én még nem döntöttem el, hogy a 
társadalom melyik területére szeretnék össz-
pontosítani. Az alapképzés után szeretnék még 
egy szakra beiratkozni, ezért nem vettem még 
szemügyre, hogy pontosan milyen munkahelye-
ken tudnék elhelyezkedni, mivel a végső képe-
sítésem még változhat, tervezget Anna. Benne is 
felmerült már a kérdés, hogy hol telepedjen le, 
azonban pontos választ erre jelenleg még nem 
tud adni. Számára az lenne az álom, ha idehaza 
tudna jó minőségű életét élni. Az online oktatásra 
való átállás az ő életét is befolyásolta, mint mond-
ja, beszűkültek a szórakozási lehetőségek, ami 
mára már valamelyest megváltozott. Azt vallja, 
ő maga szívesebben tölti szabadidejét szűkebb 
körű baráti társaságban.

ÁDÁM csilla

A legszebb évek sodrásában
Egyetemi hallgatókkal beszélgettünk

Miserend
11-én,  péntek,  JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE-FŐÜNNEP, a Telepen 
8 ó.: Egy szándékra; a plébániatemplomban 19 ó.: Jézus Szíve tiszt. egy 
szándékra.
12-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; valamint: 
†Varga Gábor és László, valamint: †Szántai László; 18 ó.: Rózsafűzér a 
Telepen.
13-án, évközi 11. vasárnap, a Telepen 7 órakor: †Sára István és Ár-
pád; a plébániatemplomban 8:30-kor: Szűzanya tiszt. az Újsori Rft. élő 
és elh. tagjaiért; 10 órakor: a Népért.
14-én, hétfőn, 8 órakor.: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
15-én, kedden 8 ó.: Az üldözött keresztényekért.
16-án, szerdán 8 ó.: szabad a szándék.
17-én, csütörtökön, 19 órakor: Egy szándékra, a szentmise után egy 
órás szentségimádás.
Ötödikesek figyelmébe: Plébánia hittan az V. a számára péntek (jú-
nius 11.) du. 3 ó, az V. b számára du. 4 ó. Mindenki hozza a misekar-
tonját is.

egyházközségi hírek
Vasárnap a nagymise keretében külön áldásban részesülnek az idén 
10 éves házassági évfordulójukat ünneplők. Lelki előkészület, talál-

kozó és gyónási lehetőség számukra szombaton 19 órakor. A 25. házassági 
évfordulójukat ünneplők június 20-án, a 40., 50., 60. házassági évfordu-
lójukat ünneplők június 27-én a nagymisén részesülnek külön áldásban. 
Szóljunk mindenkinek erről a lehetőségről.
Nyolcadikosok figyelmébe: Nagybecskereken tanuló középiskolás és egye-
temista lányok számára kiváló lakhely a Szatmáry Karolina nővérek által 
vezetett leánykollégium. Szórólapok elvihetők a sajtóasztalról. Fiúk figyel-
mébe ajánljuk a Szabadkai Paulinum Egyházi Gimnáziumot, amely államilag 
elismert iskola. Azt befejezve bármely egyetemen lehet tovább tanulni.
Gyerekek és fiatalok számára nyári táboros lehetőségek a plébánia Facebook 
oldalán megtalálhatók.
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Krajinából, a XIX. század végéről és a XX. 
század elejéről. Ez gyakorlatilag úgy tör-
tént, hogy áthozták, pontosabban felépí-
tették az etno-házat, az eredeti mintájára, 
amely valójában egy kicsit nagyobb, de ez 
valósághű mása annak, ahogy a boszniai 
krajinai házak kinéztek.”

Marina Injac, a községi turisztikai iro-
da ügyvezető igazgatója a zárda épületében 

levő, nemzetközileg ismert keramikus és 
szobrász házaspár, Baranyi Károly és Zlata 
Markov hagyatékáról beszélt. A kiállított 
szoborgyűjteményben láthatók eredeti mű-
vek és országszerte megtalálható alkotásaik 
másolatai is.

 – Szeretném, ha a látogatók felismernék 
ennek a hagyatéknak a jelentőségét. Baranyi 
Károly egész életét az alkotásnak szentelte. 
1937-ben Párizsban elnyerte a rangos Grand 
Prix-díjat.

Az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének 
épületében ez alkalommal megtekinthető volt 
a régi mesterségek gyűjteményéből rende-
zett kiállítás is.

A kastélykert taván többen is láttak a na-
pokban egy szép madarat, bakcsót. A madár 
jellegzetes kvak-hangot ad, amiből valószínűleg 
a népies elnevezése is ered: vakvarjú. Minden-
ki számára ismert a gyermekek körében nagy 
népszerűségnek örvendő mondóka, a Csip csip 
csóka, amely így hangzik:

Csip-csip csóka, 
vakvarjúcska. 

Komámasszony kéreti a szekerét, 
nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta. 

Hess, hess, hess!
De mi az a vakvarjú? És csóka-e az ismert 

mondókában szereplő madár? A csókákhoz 
van köze, ahogy azt az első sor sugallja? Nem! 
Egy teljesen más madárrendbe tartozó fajra van 

utalás a versben. A vakvarjú a bakcsó népies 
neve, ezen kívül még ismeretes kvakvarjú, 
oláhpap, kakcsó, vasfejű vakkánya néven is.

A gólyaalakúak rendjébe, ezen belül a 
gémfélék családjába tartozó faj. Bujkáló ter-
mészetű, szürkület idején lesz aktív, épp ezért 
hívják éjszakai hollónak is, nappal pedig csa-
patosan pihen élőhelyén, a nádasok vízközeli 
peremén, fűzfákon.

A gémfélék többségéhez hasonlóan 
költőtelepeket alkot, elsősorban a nádas-
ban, fűzbokrokban, ártéri fákon. A tele-
pen belül minden hímnek megvan a maga 
territóriuma, amit látványosan védelmez 
a betolakodókkal szemben: leszegi a fe-
jét és felborzolja nyakán, hátán és a mel-

lén a tollait, közben rövid kiáltásokat hallat. 
A partnert viszont csőrfenéssel és jelképes 
tollápolással üdvözli.

Bár társas lény, inkább magányosan vadá-
szik: halakat, békákat, vízirovarokat, kisem-
lősöket fogyaszt. Ha fiókái vannak, nappal is 
kutat táplálék után.

M. S., D

A parki tó új lakója

Bakcsó

A szabadkai Pannon Televízió riportban 
számolt be az eseményről. A Temerini Első 
Helyi Közösség helytörténeti gyűjteményé-
ben járva megszólalt Magyar Dániel tör-
ténelemtanár, a művelődési központ szak-
munkatársa és elmondta, hogy a gyűjtemény 
immár az oktatás igényeihez igazodik, és 
megfelel a diákok számára. Hozzátette, re-
dukálták a kiállított tárgyak számát, mert 
nem tartották észszerűnek, hogy azonos 
tárgyakból akár tíz is ki legyen állítva. A 
gyűjteményben láthatók régészeti leletek a 
kőkorszaktól a középkorig, az állattartás-
hoz és viselethez kötődő néprajzi tárgyak, 
áttekinthető a Szécsen-család története, és 
a látogató betekintést nyerhet a túllabarai 
tanyavilágba – emelte ki.

A Tájházban ez alkalomból nem csak a 
helytörténeti és a néprajzi gyűjtemény volt 

megtekinthető, hanem az 
iskolásoknak agyagozó tan-
folyamot is tartottak. 

Zelenka Flóra, a TAKT 
foglalkozásvezetője elmond-
ta: a Tájházban évek óta 
szerveznek táborokat, ahol 
az érdeklődők megtanul-
hatták az agyagozás alapja-
it. A gyerekeket bevezették 
az agyagozás rejtelmeibe. 
Elsajátíthatták ennek az 
anyagnak a tulajdonságait, 
megmunkálási ismereteket 
szerezhettek, majd a koron-
gozást is bemutatták nekik.

Járekon megtekinthető 
volt a Vajdasági Múzeumhoz 
tartozó Brvnara etno-park. 

A kiállí-
tás a boszniai Krajinából, 
Drvar és Ključ környékéről 
a második világháború után 
Járekra érkezett szerb tele-
pesek szülőföldjének épí-
tészetébe és életmódjába 
nyújt betekintést. 

Branislav Zukić, a 
művelődési központ mun-
katársa így nyilatkozott: „Az 
alapötlet az volt, hogy itt, 
ezen a területen rekonst-
ruáljanak egy klasszikus 
háztartást a boszniai 

Múzeumi nyílt napok

Baranyi Károly és Zlata Markov hagyaték

Magyar dániel történelemtanár a Helytörténeti 
Gyűjteményben az érdeklődő diákokkal 

V.
 Z
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Múzeumi nyílt napot rendezett ma egy hete, csütörtökön a helyi Turisz-
tikai Szervezet és a Lukijan Mušicki Művelődési Központ. Megtekinthető 
volt a Baranyi Károly és Markov Zlata emlékgyűjtemény, az Iparosok és Vál-
lalkozók Egyesületének régi mesterségeket bemutató tárlata, a művelődési 
központ képtára, a tájház, valamint a járeki Brvnara etnoház. 
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SÍPOS RÉKA, A TINI KATEGóRIA GyŐZTESE

Máris lehet jelentkezni! 
• Hogy érezted magad a színpadon, számítottál-e ilyen si-

kerre?
– Az előadásom ideje alatt felszabadultam a színpadon. Az elején egy 

kicsit izgultam, de ez hamar elmúlt. A színpadról lejövet, úgy éreztem, 
hogy jól sikerült a produkcióm. Később egy kicsit elbizonytalanodtam, 
de szerencsére alaptalanul. Örülök a díjnak, nagyon boldog vagyok, nem 
számítottam ekkora sikerre. Most léptem fel másodszor a tini színpadán. 
Tavaly második lettem, és a közönség díjat is én kaptam.

• Hogy készültél az idei versenyre?
– Szeptemberben az énektanárnőmmel választottuk ki a dalt, majd 

sokat gyakoroltam. Később, amikor elhalasztották a döntőt a járvány 
miatt, én is abbahagytam a próbákat. Kételkedtem benne, hogy mégis 
sor kerülhet a döntőre, ezért csak közvetlenül az új időpont előtt foly-
tattam a felkészülést.

• Milyennek ítéled meg az idei döntőt?
– Számomra a tini továbbra is az a bizonyos „nagy verseny”. Persze 

hiányzott a sportcsarnok és a népes közönség, de én most is nagyon jól 
éreztem magam. Örülök annak, hogy mégis megtartották. Biztos vagyok 
benne, hogy fogok még versenyezni, találkozni fogunk még.

SZABó ZSUZSANNA, AZ IFJúSÁGI KATEGóRIA GyŐZTESE
• Mondanál néhány szót arról, hogyan készültél a verseny-

re?
– Az időpont egybeesett az első vizsgaidőszakommal, nem sok időm 

maradt készülni. Szerencsére, olyan dalt választottam, ami nagyon közel 
áll a szívemhez, és az előzetes zenei tudásomhoz, ezért nem volt nehéz 
dolgom.

• Hogy érezted magad a színpadon?
– A választott zeneszámnak köszönhetően, úgy érzem, hogy sikerült át-

élnem a dalt, és otthonosan éreztem magam a színpadon. Idén negyedszer 
léptem fel a tinin, de először versenyeztem az ifjúsági kategóriában.

• Számítottál-e erre a sikerre?
– Nem, de nagyon örülök a helyezésnek. A zene és az éneklés mindig 

is közel állt hozzám, biztos vagyok benne, hogy ez így is marad.

A TEMERINIEK SIKERÉHEZ GUSZTONy ENdRE IS HOZZÁJÁRULT
– Mivel nehéz dalt hoztam a versenyre, nem számítottam rá, hogy 

helyezést szerzek. Az előző években vidámabb, pörgősebb dalokkal pró-
bálkoztam, most viszont komoly gon-
dolatokat kellett átadnom a nézőknek. 
Azt hiszem, hogy sikerült.

• Mi a véleményed a döntő-
ről?

– Igaz, hogy valamennyivel keve-
sebben versenyeztünk, de úgy gondo-
lom, hogy annál erősebbek, tehetsé-
gesebbek voltak a versenyzők. A tini 
kategóriában szerintem különösen 
erős volt a mezőny, ezért nem iri-
gyeltem zsűrit. Mindenki nagyon jól 
szerepelt az ifjúsági kategóriában is. 
Örülök, hogy szervezők mégis találtak 
lehetőséget a döntő megtartására.

• Látunk-e még a tini színpadán?
– Úgy gondolom, hogy ez volt az én fesztiváli „hattyúdalom”, mert 

immár negyedszer léptem fel. Számos élménnyel gazdagodtam, de leg-
közelebb már nem tervezek fellépést.

Gusztony Endre

T. D.
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Csak ennek az írásomnak a tervezé-
sekor tudatosodott bennem, hogy édes-
apánk két, Budapesten lezajlott világ-
raszóló eseményen is jelen volt a XX. 
századnak a tízes, majd a harmincas 
éveiben. Katonaként jelen volt IV. Kár-
oly, az utolsó magyar király koronázási 
ünnepségén. Természetesen nem meg-
hívott vendég, hanem mint a koronázási 
hintót őrző sorkatonák egyikeként. Az út 
szélén sorfalat állva bakatársaival látta a 
királyi hintót és utasait amint a koroná-
zási domb felé szállította a „királt meg 
a királnét”, sőt a mindössze négyéves 
Ottó trónörököst is. Közel háromnegyed 
évszázaddal később ez utóbbival volt al-
kalmam levelet váltani. Amikor ugyanis 
elvállaltam, hogy a Magyar Szóban nyilvá-
nosan kiteregetem az 1944/45 folyamán 
lezajlott délvidéki magyarirtás föllelhető 
szigorú rejtelmeit, kerestem valamiféle 
védelmet az esetleges életveszélyes zakla-
tásokkal szemben. Nem akartam Magyar-
országra hárítani a veszélyt azzal, hogy 
ott keresek védelmet. Írtam Habsburg 
Ottónak, a Páneurópai Unió elnökének 
a németországi címére, természetesen 
magyarul. Csupán arra kértem, vegye 
tudomásul, mibe fogtam. Postafordultá-
val válaszolt, szintén magyarul. „Tisztelt 
Matuska úr! Tudomásul vettem.”

Apám második budapesti útja 22 év-
vel később zajlott le, a XXIV. Euchariszti-
kus világkongresszus alkalmával. Ennek 
idején még csupán másfél éves voltam. 
Sokáig törtem a fejemet, hogyan lehet-
séges, hogy némely részlet úgy él ben-

nem, mintha emlékeznék rá. Úgy, hogy 
keveredik bennem az, amit átéltem az-
zal, amit utána sokáig emlegettek előt-
tem, de aminek nagy részét valójában 
át is éltem.

A nagy egyházi eseményre tudtom-
mal vagy negyven 
országból érkez-
tek zarándokok. A 
Királyi Jugoszláviá-
ból is. Nem jártam 
utána, de tudom, 
hogy egész vonat-
szerelvény. Szinte 
bizonyos vagyok 
benne, hogy a ko-
rabeli Temerini 
Újság részletesen 
beszámolt erről a 
szervezéstől kezdve 
a temerini zarándo-
kaink hazaérkezé-
séig. Emlékezetem 
állandó fölfrissítése 
és újabbnál újabb 
részletek hallása, megismerése egysé-
ges emlékezetté állt össze bennem. Egy 
könyv, a Koronázási album segítette a 
folytonos fölidézéseket. Azt, hogy apánk 
ünneplőbe öltözve több napra elutazott 
Budapestre; látta Pacelli bíborost, aki 
XI. Piusz pápát képviselte a kongresszu-
son, s akiből később XII. Pius pápa lett; 
az esemény főszervezője Bangha Béla 
volt, ő szerezte az azóta templomainkban 
gyakran fölhangzó Győzelemről éne-
keljen napkelet és napnyugat kezdetű 

Világtörténelmi eseményeken, Budapesten (1.)

Egy temerini paraszt királykoronázáson
kongresszusi himnusz szövegét. Apánk 
előtt, aki 1895-ben az Újpuszta egyik 
egyetlen szobából és közös konyhából 
álló cselédlakásban született, ismere-
tes volt e nagynevű jezsuita pap neve, 
mert sokat olvasott tőle. Különben őt, 
mármint apánkat a körülményei szinte 
csábították az iskolakerülésre, amit ő 
művelt is buzgón annak ellenére, hogy 
néha el is fenekelték emiatt. Mindösz-
sze két elemi osztályt végzett. A falutól 

távol eső birtokközpontból járt be az 
akkoriban még egyetlen temerini isko-
laépületbe, abba, amely ma az Első Helyi 
Közösségnek és a rendőrségnek ad ott-
hont. Felnőtt embernek is kellett közel 
egy óra gyaloglás, s útközben számtalan 
akadály, játékalkalom adódhatott. Ennek 
ellenére felnőttként téli estéken szinte 
mindig olvasott. Történelmi és egyházi 
könyveket, amelyeket kizárólag a plé-
bánia gazdag állományából kölcsönzött 
ki. A sokkötetes Katolikus Egyháztör-
ténetet végigböngészte. Szinte minden 
pápa történetét ismerte, nem beszélve 
az egyházszakadásokról. Ha valami kü-
lönösen érdekeset talált, köszörült egyet 
a torkán és odaszólt a kemence pad-
káján üldögélve rokkán fonogató, vagy 
öt kötőtűn, szoka néven ismert vastag, 
gyapjú téli harisnyát kötögető anyánk-
nak: Figyeld csak, mit ír a Bangha Béla! 
(Ebből a fajta kötési műveletből kelet-
kezett az agyafúrt embert minősítő „te 
öttűnkötött” kifejezés.)

(Befejező része következik)
MATUSKA Márton

Lovasok a királykoronázási menetben (korabeli felvétel)

APRÓHIRdETéSEK
• Eladó egy hold és egynegyed 
termőföld az Újföldben. Telefon: 
062/17-62-118.
• Eladó IMT 757-es traktor, K2-es 
törő, kapálóeke, műtrágyaszó-
ró, permetező. Telefon: 063/126-
37-791.
• A Főutcán 500 méterre a központ-
hoz 90 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Telefon: 065/2-842-155.
• Szitaajtók, ablakra való sziták 
készítését és asztalos termékek 
javítását vállalom kedvező áron. 
Telefon: 063/158-35-84.

• Bakkecske eladó. Telefon: 063/8-
391-736.
• Sosem használt régebbi típu-
sú ajtók és ablakok redőnnyel 
eladók. Ugyanitt két morzsoló 
(egyik csövesen is darál). Tán-
csics Mihály u. 23/1., telefon: 
845-219.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, 
rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotoro-

kat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvi-
tásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű 
festését vállalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. 
Tel.: 840-439.
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A vidékünkön egykoron megjelenő reklámúj-
ságok között, amelyekből nem volt túl sok, a maga 
idejében korszakalkotónak számított a szerb nyel-
vű Market Extra című, amelynek első száma 1990 
augusztus végén hagyta el a nyomdát Újvidéken. A 
Temerinben szerkesztett és a Forum nyomdában 
nyomtatott újság első példányában megfogalmazot-
tak szerint a lap egyik célja volt, hogy a polgárok a 
város számos részén alkalomszerűen kiragasztott 
reklámaikat és hirdetéseket ebben az újságban 
jelentessék meg. A lap maximális példánya 65 
ezer volt, ami egy közepes nagyságú teherautónyi 
újság. Az egyes lapszámok nyomdai munkálatait a 
Forumon kívül még az újvidéki Dnevnik, továbbá 
egy szekszárdi, valamint egy tatabányai nyomda 
is végezte. Aki jobb ajánlatot adott, az kapta meg 
a munkát.  

Emellett a szerkesztők célul tűzték ki, hogy a 
lap a város minden háztartásába eljusson, még-
pedig a postaládába dobva – ingyenesen. A ter-
jesztést egy diákszövetkezet végezte, akkor még 
volt ilyen. 

A beköszöntő szövegben Dujmovics György 
főszerkesztő magyarázta el a lap céljait, előnyeit 
és jellemzőit. Ezek szerint (megj.: szabad fordí-
tásban): „ …A dolog lényege, hogy ez az újság 
valójában nem ingyenes, a működési költsége-
ket az fedezi, aki hirdetést jelentet meg benne. 
Ezzel jól jár, ugyanis a lap viszonylag nagynak 
számító legalább 40 ezer példányban jelenik 
meg. Tehát az újság reklámokból és hirdeté-
sekből tartja fenn magát.” 

A kiadó, amely egy temerini lakosokból álló 
testület volt, valójában egy nyugaton már hosszú 
évek óta meghonosodott módszert alkalmazott, 
amely akkoriban még újdonságnak számított a vá-
rosban, de talán egész Jugoszláviában is. Az egyik 
legfontosabb célt a főszerkesztő a következőkép-
pen fogalmazta meg: „Ily módon segítünk Önök-
nek, hogy jól és olcsón minden fajta vásárlást 
lebonyolíthassanak, az élelmiszertől kezdve, a 
gépkocsi alkatrészeken keresztül a berendezé-
sekig vagy, hogy mielőbb mestert találjanak, ha 
bármi elromlik a házban.”

A kiadványban a reklámokon kívül szinte min-
den oldalon kulturális, helyi jellegű és mindennapi 
problémákat taglaló, ugyanakkor érdekességnek 
számító cikkek jelentek meg. A lapban megjelenő 
rovatok többek között a következők voltak: Az Ön 
hobbija, Mit csinál hétvégén?, A legkisebbeknek, 
Képregény, Az Ön autója, Receptek háziasszony-
oknak, Film és videó, Óvjuk és tegyük szebbé kör-
nyezetünket, Keresztrejtvény és hasonlók. 

A szerkesztő külön kifejezte, hogy nem szeret-
ne a lapban politikai témákkal foglalkozni, ugyanis 
azt meghagyja a napi- és hetilapoknak, valamint a 
televíziós csatornáknak. A hirdetéseken és reklá-
mokon kívül a lap hasábjain időnként humanitá-
rius jellegű felhívások is megjelentek, mint ahogy 
már az első számban is, amikor egy Sanja nevű 
kislány számára hirdettek meg a gyűjtést, aki kora-
szülött volt, majd két és félhónapnyi inkubátorban 
eltöltött idő után megvakult. 

A lap a jelek szerint egyedülállóan nagy vissz-
hangra talált, ugyanis nemcsak a városból, hanem 
a környékbeli településekből, sőt még Szegedről is 
jelentek meg hasábjain hirdetések. A lapban hir-
dető vállalatok és üzletek közül több napjainkban 
is működik, mint például az újvidéki székhelyű 
Domena festéküzlet, az Interauto, az 
Auspuh servis, a Pink Panter erotéka, 
vagy a temerini Hofy Cuki és mások. 
A havonta két alkalommal megjelenő 
reklámújság nyolc oldalon keresztül 
adott helyet különféle hirdetéseknek, 
illetve az érdekes cikkek csak még ke-
lendőbbé tették a lapot. A kinyomtatott 
példányok száma rendkívül magas volt 
(40–65 ezer), miként a hirdetések ef-
fektusa is.   

A vállalkozás teljes sikerét a napi 
események törték derékba, amit a szer-
kesztők sem láthattak előre, ugyanis 
1991 júniusában kitört a délszláv há-
ború. A gazdasági embargó, az infláció 
és sok más egyéb tényező is egyre nehe-
zebbé tette a lap megjelenését. Az első 
háborús esztendő végére a Market Extra 

A temerini lapkiadás történetéből (5.)

Market extra 
az első ingyenes reklámújság

terjedelmét nyolcról négy oldalra csökkentették, 
a példányszám ekkoriban azonban még mindig 
elérte az 40–50 ezret. Valójában a hiperinfláció 
és a rotációs újságpapír hiánya volt az, ami a jobb 
sorsa érdemes, nyereséges kiadvány sorsát megpe-
csételte. A lap és az egész vállalkozás konstrukciója 
azonban olyan volt, hogy a kiadó csőd és veszteség 
nélkül leállíthatta a lapot. 1992. március 20-án 
jelent meg az utolsó szám, majd ezt követően a 
kiadó leállította a lapot, és az első ingyenes újság 
a feledés homályába merült. 

FÚRó Dénes

Egy teherautónyi Market Extra

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk anyucitól és nagymamától

MORVAI (SZITÁR) Magdolna 
(1954–2021)

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

Búcsúzik tőled lányod, Hédi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

Emléked őrzi 
Deák László és 

Deák János családjukkal
URACS Jánostól 

(1944–2021)

Te már ott vagy, 
ahol nincs fájdalom, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Nyugodjál békében!

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
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal és tisztelettel búcsúzunk a 61-es Nagy generáció 

C osztálya nevében osztályfőnökünktől, földrajztanárnőnktől

LANTOS Mária Etelka 
(1930–2021)

Régi arcok, régi kopott könyvek
Mosoly, derű néha fájó könnyek,
Múlik minden, rohannak az évek,

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

(Arany János)

Emlékét őrzi a 61-es Nagy generáció C osztálya

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 

sógorunkra

SZÁNTAI Lászlóra 
(–2020)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég, 
fejünk felett felhős, 
szomorú az ég. 
Ezernyi emlék, mely 
lelkünkben él, fáj a szívünk, 
hogy örökre elmentél.

Emlékét őrzi: Gizi ángyi, 
Tibi, Bella és Leon

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
sógorunkra, akit már egy 
éve elragadott a kegyet-
len halál

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Gyertyát gyújtunk, 
mécseseket, ezek a fények 
világítsanak neked. 
Emléked örökre itt van 
velünk, amíg élünk, 
rád emlékezünk.

Emléked szeretettel őrzi 
sógorod, Laci, sógornőd, 

Magdi családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet minden 
rokonnak, ismerősnek, 
szomszédnak és utcabeli-
nek, akik szeretett anyánk, 
anyósom, nagymamánk és 
dédmamám

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

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett nagynénémtől

SÍPOS Margittól 
(1937–2021)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt 
az egész életed. 
Csendes legyen az álmod, 
találj odafönt örök 
boldogságot. 
Kísérje utadat Isten 
és az ég, a felhőkön túl 
találkozunk még.

Unokaöcséd, Bandi és 
párja, Mariann 

családjaikkal

KUHL Jolántól 
(1934–2021)

özv. KUHL TURI Jolán 
(1934–2021. 6. 3.)

özv. SZLIMÁK 
KOMISZÁR Zsuzsana 

(1963–2021. 6. 6.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

SÍPOS Margit 
(1937–2021. 6. 3.)

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

MEGEMLÉKEZÉS
MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú nyolc éve, hogy nagyon hiányzol

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Az a szülő, aki virágot visz a temetőbe gyermekének, 
megkapta a legnagyobb fájdalmat egy egész életre! 
Elfelejteni téged sosem lehet, te voltál a fény, a szeretet. 
Elvitted a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet. Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!
Emléked őrizzük és csak mi tudjuk, mennyire szerettünk.

Édesanyád és testvéred

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve, hogy nincs kö-
zöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Szép tavasz, hintsd be 
sírját ibolyával, 
napsugaras nyár illatos 
rózsával, szelíd ősz 
szórd tele sárguló levéllel, 
mi majd betakarjuk 
fájó szívünkből 
fakadó könnyekkel.

Szeretettel gondol rád 
bánatos szívű Erzsi 

mama, Jani bátya 
és ángyod, Ildikó

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velünk szeretett keresztapám

SZÁNTAI László  
(1946–2020)

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.

Emlékét őrizzük: 
keresztlányod, Móni, Imre, 

Dávid és Attila

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig 

hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben leadni.



TEMERINI ÚJSÁG 2021. június 10.10

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokatestvéremtől

SZLIMÁK 
KOMISZÁR Zsuzsannától 

(1963–2021)

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

Magdi és Laci sógor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk az, akit sze-
rettünk

SZŰCS Magdolna 
(1944–2020)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem. 
Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott 
és békés a pihenése.

Emléked őrzi 
szerető családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett 

édesanyánktól, anyósunktól, nagymamánktól

MORVAI (SZITÁR) Magdolna 
(1954–2021)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, ismerősöknek, utcabelieknek és minden 
végtiszteletadónak, akik szerettünk temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadományukkal, vigasztaló szavaikkal fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a lelkiatyának a meg-
ható búcsúztatásért, valamint külön köszönet Lazić Mártá-
nak és családjának, Lenkes Lászlónak, Varga Csabának és 
Nusret Efendićnek a nehéz napjainkban nyújtott segítségért. 
Legyen nyugodt és békés a pihenésed!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett anyámtól, anyósomtól 
és nagymamánktól

KUHL Jolántól 
(1934–2021)

Angyalaid vezessenek 
tovább az utadon, 
legyen lelkednek örök 
béke és nyugalom.

Nyugodjál békében!

Zoltán, Erzsébet, 
Anikó, valamint párja, 

Kornel és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, 

anyósomtól, nagymamánktól

MORVAI (SZITÁR) Magdolna 
(1954–2021)

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 senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.

Robi, Timi, Miki és Vili

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől, 

nenukánktól

MORVAI 
(SZITÁR) Magdolnától 

(1954–2021)

Bennünk él egy arc, 
egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. 
Egy a reményünk, mely 
éltet és vezet, hogy 
egyszer majd 
találkozunk veled.

Testvéred Márta, 
unokaöcséd, Davor, 

Sandra, Arian, 
unokahúgod, Emike, 

Stevica és Mateo

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEIMRŐL

ZAVARKÓ Mária

(1911–1977)

URACS Károly 
(1934–2001)

PÁPISTA János  
(1949–1993)

Legyen áldott és békés a pihenésetek! Nyugodjatok békében!

Emléketeket megőrzöm: lányod, illetve testvéretek Borcsi és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

URACS János 
(1944–2021)

Fájó szívünk fel-felzokog 
érted, örökké szeretünk, 
nem feledünk téged.
Nyugodjon békében!

Emlékét megőrzi Gabriella 
és Anikó családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek és minden végtisz-
teletadónak, akik drága sze-
rettünk

SZLIMÁK 
KOMISZÁR Zsuzsanna 

(1963–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Külön köszönet Dávid atyá-
nak és a kántor úrnak a 
megható szertartásért.
Az angyalok őrködjenek fe-
lette, nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Van egy kép, ami soha nem 
fakul el, s lelkünkből kitöröl-
hetetlen, drága unokánk,

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Hiányod elviselni nehéz, 
örökké él szívünkben 
a rád emlékezés.

Szívünk átölel: 
Tati és Mami
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

testvéremtől

NÉMETH Mátyástól 
(1939–2021)

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

Nyugodjon békében!

Húgod, Franciska 
családjával

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet minden ro-
konnak, ismerősnek és 
szomszédnak, akik szere-
tett apánk, apósunk, nagy-
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
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk édesanyámtól

KUHL (TURI) Jolántól 
(1934–2021)

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszé-
doknak és ismerősöknek, akik utolsó útjára elkísérték, és a 
virágadományokért. Külön köszönet a temerini egészségház 
dolgozóinak és Kókai Péter temetkezési vállalkozónak kész-
séges segítségéért.

Fájó szívvel búcsúzik tőled fiad, Péter, unokáid, Linda és 
Zita párjukkal és dédunokáid: Zsanett, Teodóra és Tamara

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik szere-
tett édesapámat, apósomat, 
nagytatánkat

URACS Jánost 
(1944–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, nem 
örülsz már nekünk szerető 
szíveddel. De egy könny-
csepp a szemünkben ér-
ted él, egy gyertya az asz-
talon érted ég. S bennünk él 
egy arc, egy végtelen sze-
retet, amit tőlünk soha sen-
ki el nem vehet. Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem fe-
ledünk téged.

Emléked megőrzi 
szerető lányod, Edit, 

vejed, Dalibor, unokáid, 
Teodóra és Aleksz

VÉGSŐ BÚCSÚ
nászasszonyunktól

MORVAI 
(SZITÁR) Magdolnától 

(1954–2021)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Nyugodjon békében!

Fehér Béla és Mária

MEGEMLÉKEZÉS NAGYAPÁNKRÓL

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Elpihent a nagyvilág, elpihent a táj, 
örök álmát alussza a mi jó nagyapánk. 
Rózsalevél, üzenetet vigyél, nagyapánknak üzennénk: 
Hiányzol nagyon-nagyon, soha nem feledünk 
és szeretünk mindörökké.

Négy szerető unokád: Karina, Teodor, Elena és Dániel

MEGEMLÉKEZÉS
Június 9-én van egy éve, hogy elragadta tőlünk a halál azt, 

akit nagyon szeretünk és aki szeretett minket

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

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 családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy drága jó párom 

szerető szíve május 27-én megszűnt dobogni.

URACS János 
(1944–2021)

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szom-
szédoknak és ismerősöknek, akik a temetésen megjelentek, ko-
szorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal mély fáj-
dalmunkon enyhíteni igyekeztek. Hálás köszönet Szöllősi Tibor 
atyának és Simovics Balázs kántornak a megható búcsúztatá-
sért. Köszönet a Memorijal temetkezési vállalatnak.

Gyászoló feleséged, Margit, családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk az, akit na-
gyon szerettünk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Legyen pihenése könnyű! 
Emléke tovább él 
közöttünk, mindig 
szeretettel gondolunk rá.

Veronka nena és családja 
Tiszakálmánfalváról

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy 
nagyon hiányzol közülünk

VARGA Gábor 
(1992–2013)

Emlékek varázsa 
melegíti lelkünk. 
Szívünkben érezzük Őt, 
soha nem felejtjük.

Szeretettel emlékezünk 
rád: Árpi sógor, Beti 

nena, Elina és Evelin



LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

BUDUĆNOST (Salaš 
Noćajski)–SLOGA 1:0 (1:0)

A temerini csapat hatalmas küz-
delemben kapott ki az utolsó for-
dulóban. A vereség egyben azt je-
lentette, hogy a Sloga a 11. helyről 
lecsúszott a 13. helyre, és még nem 
lehet tudni, hogy kiesik-e. Sorsa at-
tól függ, hogy az újvidéki Mladost, 
a Szerb liga vajdasági csoportjának 
a bajnoka kiharcolja-e a feljutást a 
selejtezőből az I. ligába. Ha igen, 
akkor a Sloga marad ebben a rang-
fokozatban, ha viszont az újvidékiek 
kikapnak, akkor a temerini együt-
tes kiesik az Újvidéki ligába.

MLADOST–PODRINJE 
(Mačvanska Mitrovica) 5:1 (1:1)

A járekiak az utolsó forduló-
ban bebiztosítják a bentmaradást. 
A 44. percben váratlanul hátrány-
ba kerültek, de már a következő 
támadásban, vagyis még a félidő 
előtt kiegyenlítettek. A 64. percig 
1:1 volt az állás, utána azonban a 
hazaiak négyszer is betaláltak a ka-
puba. Ezzel megszerezték a győzel-
met, a táblázaton feljöttek a tizedik 
helyre, így a következő idényben is 
a Vajdasági liga déli csoportjának 
lesznek a tagjai.

A bajnoki címet a sajkásszent- 

iváni Borac szerezte meg, miután 
2:1-es hátrányból 3:2-re legyőzte 
idegenben a golubinci Jadrant. A 
Borac aranyérméhez az is kellett, 
hogy a korábbi listavezető, a pirosi 
Jedinstvo az utolsó fordulóban csak 
2:2-re mérkőzött Újvidéken a Novi 
Saddal, a pirosiak így lecsúsztak a 
második helyre.

Újvidéki liga

TSK–HAJDUK (Csúrog) 3:0 
(1:0)

A hazaiak kezdték jobban a ta-
lálkozót, számos gólhelyzetet kiala-
kítottak, de sokáig nem sikerült a 
hálóba találniuk. Jovanović betört a 
tizenhatosba, lövését azonban védte 
a csúrogi kapus. Paska remekül vé-
gezte el a szögletrúgásokat, ívelései 
után többnyire Milosavljević került 
helyzetbe, a középhátvéd azonban 

csak a kapufáig jutott. Az első félidő 
derekán a vendégek csatárát buktat-
ták a tizenhatosban, a hölgy játékve-
zető viszont a temeriniek szerencsé-
jére nem mutatott a büntetőpontra. 
Úgy tűnt, nem születik találat az első 
45 percben, nem sokkal a szünet 
előtt azonban Đanković megmutat-
ta, miért is fordult meg korábban 
több ismert szerbiai csapatban. A 
kapunak háttal állva felpörgette a 
labdát, majd mintegy 20 méterről 
kapásból a hálóba küldte.

A térfélcsere után többnyire a ven-
dégek felén zajlott a küzdelem, a TSK 
azonban a lehetőségek ellenére soká-
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Borac (Sajkásszentiván) 34 23 4 7 71:32 73
2. Jedinstvo (Piros) 34 21 9 4 61:23 72
3. Novi Sad (Újvidék) 34 20 10 4 60:33 70
4. Hajduk (Divoš) 34 21 2 11 69:44 65
5. Sloboda (Donji Tovarnik) 34 20 3 11 52:37 63
6. Cement (Belcsény) 34 16 7 11 50:38 55
7. Indeks (Újvidék) 34 15 7 12 56:47 52
8. Podunavac (Belegiš) 34 14 8 12 46:44 50
9. Sloga (Erdővég) (-3) 34 16 4 14 58:42 49
10. Mladost (Járek) 34 14 6 14 66:53 48
11. Radnički (Újpazova) 34 15 2 17 38:37 47
12. Budućnost (Salaš Noćajski) 34 14 5 15 53:61 47
13. Sloga (Temerin) 34 13 7 14 31:31 46
14. Sremac (Vojka) 34 12 7 15 46:62 43
15. Crvena Zvezda (Újvidék) 34 8 9 17 47:52 33
16. Podrinje (Mačv. Mitrovica) 34 9 5 20 37:63 32
17. Jadran (Golubinci) 34 1 5 28 34:91 8
18. Jugović (Káty)(-3) 34 2 4 28 26:111 7

lABdARÚGÁS – Vajdasági liga – déli csoport

ig nem tudta növelni az előnyt. A cse-
reként pályára lépő Grgićnek öt óriá-
si gólhelyzet kellett ahhoz, hogy a 68. 
percben végre a csúrogi kapus háló-
jába találjon. Đanković a hajrában, a 
85. percben második találatával beál-
lította a 3:0-ás végeredményt.

A héten két mérkőzés vár a 
temeriniekre, amelyek tét nélküliek 
lesznek. Az már biztos, hogy a TSK a 
második helyen végez és a bajnok-
ság vége után a Mitrovicai liga má-
sodik helyezettjével, a pećinci Donji 
Srem 2015-tel küzd meg a maga-
sabb osztályba, a Vajdasági liga déli 
csoportjába való jutásért.

A TSK tegnap (szerdán) a 
Jedinstvo vendégeként lépett pályára 
Boldogasszonyfalván (Gospođinci). 
Az utolsó forduló találkozóit egyszer-
re játsszák, így a temeriniek kivétele-
sen nem vasárnap, hanem szomba-
ton lépnek pályára. Az utolsó bajnoki 
meccsüket a kieső Susek ellen vívják 
szombaton 18 órai kezdettel.

TSK: Vojvodić (Vegyelek), 
Tomić, Stričević, Milosavljević, 
Soldat, Bobot, Paska (Bogojević), 
Nikolić (Mirilović), Jovanović 
(Grgić), Klaić, Đanković.

SIRIG–FUTOG (Futak) 0:4
A szőregiek ismét kikaptak, így 

a 32. forduló után lecsúsztak a táb-
lázat 14. helyére. A bajnokságot az 
Omladinac elleni idegenbeli, illet-
ve a Tatra elleni hazai mérkőzés-
sel zárják.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

A Temerin női csapatának még 
a torontálvásárhelyi Spartacus elleni 
találkozója van hátra, amellyel befe-
jezi az idényt, az eredménytől füg-
getlenül azonban az ötödik helyen 
zárja a bajnokságot. 
Első férfi liga – Északi csoport

MLADOST TSK–DOLOVO 
34:34 (16:19)

A járeki csapat döntetlennel fe-
jezte be az idényt. Ötven százalékos 
teljesítménnyel zárta a bajnokságot, 
hiszen a 22 forduló során 10-10 
győzelmet és vereséget, illetve két 
döntetlent ért el. Ezzel a Mladost 
TSK a hatodik helyen fejezte be a 
12 csapatot számláló ligát.

T. N. T.

Vajdasági Íjásztrófea Verseny

A képeken Sági Evelin (balról az első) 
és Varga Áron (jobbról)


