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Még Mindig neM késő

Vegye fel a Védőoltást! 

Regisztráljon az 
Euprava.gov.rs oldalon,

vagy hívja a 0800 222 334-es 

telefonszámot!

A tervezett helyett egy nappal később, 
szombaton nyitja meg kapuit a helyi meden-
ceközpont a fürdőzők előtt, akik a hét végén 
térítésmentesen vehetik igénybe a komple-
xum szolgáltatásait. A belépőjegyeket hét-
főtől fizettetik meg a medencét működtető 
közművállalat dolgozói, tudtuk meg Danilo 
Bobić részlegvezetőtől, akinél egyebek mel-
lett az árak felől is érdeklődtünk. 

– A felnőtteknek (15 éven felüliek) szó-
ló belépőjegy a tavalyi kétszáz helyett, most 
250 dinárba kerül, a gyerekek és a község 
területén élő nyugdíjasok változatlanul 120 
dinárért használhatják a melegvizes és az 
úszómedencét. A harminc belépésre feljo-
gosító bérletért 3.800 dinárt kell fizetni, a 
húsz alkalommal használható jegy 3000, 
míg a tíz fürdésre alkalmas bérlet 1600 di-
nárba kerül. A gyerekek és a nyugdíjasok 
harminc napos bérletet válthatnak 3360 di-
nárért.  Délelőtt tíz és este hét óra között fo-
gadják a látogatókat, hallottuk a közművál-

lalat medencével megbízott felelősétől, aki 
az új tartalmakról elmondta, két játszóteret 
és egy elkülönített homokozó gyereksarkot 
alakítottak ki. Az olimpiai méretű medence 
közvetlen közelében lévő emelvényen pedig, 
ahol korábban kávézó volt, egy műfüves, 
napernyőkkel ellátott VIP-részleg várja a 
nyugalomra vágyó családokat. Ezt a szol-
gáltatást kétezer dinárért vehetik igénybe a 
látogatók. A napozóágyakért az idén is száz 
dinárt kell fizetni. A részlegvezető hozzátet-
te, bőséges étel és italkínálattal készülnek, 
röplabda és úszóversenyeket szerveznek, 
a járványügyi előírásokhoz alkalmazkod-
va pedig lehetőség szerint színpadi prog-
ramokkal csalogatják majd a látogatókat. 
Sajnos a legkisebbek számára még nem 
készült el a pancsoló, de az idény végén már 
megkezdődhet a tervezés – mondta.

a fürdő bejárati része díszítésében részt vett a Petar kočić iskola 3. g osztá-
lya is Bozsó szilvia tanítónő vezetésével. a képen: gyerekek hangulatossá 
varázsolták a csupasz falakat.

Szombaton nyílik a medence
Az egyszeri belépőjegy ára 250 dinár

Narancssárga riasztást adott ki kedden a hőség 
miatt a Szerbiai Hidrometeorológiai Intézet az egész 
ország területére. A hőmérséklet jelentősen megha-
ladja a júniusi átlagot, kedden és szerdán 36-38 fok 
volt várható, csütörtökön pedig 40 fokon tetőzhet a 
kánikula. Némi, de nem számottevő lehűlés péntektől 
várható, de ez ítéletidővel is járhat.

Kánikula

Legrendezettebb udvar
Pénteken adták át a községházán a Legrendezet-

tebb udvar elnevezésű pályázatra benevezett kertek 
és udvarok tulajdonosainak az elismeréseket. Az idei 
megmérettetésre huszonegyen neveztek be, és mint el-
hangzott, sokan közülük először, ami a bizottság számá-
ra külön örömet jelentett. Az Urbán Izabella, Ivanović 
Milan, Pijevac Milica, Ćiorvić Korana, Karanović Tamara, 
Törteli Aranka és Milinszki Pethő Gabriella összetételű 
bizottság a közelmúltban körbejárta az udvarokat, fény-
képeket készített, majd megnevezte a község legrende-
zettebb udvarát, ezen kívül első, második és harmadik, 
valamint különdíjat osztott ki.

A bírálóbizottság döntése alapján az idén 
• a község legrendezettebb udvara elismerést 

Miodrag Stanivuk érdemelte ki,
• az első díjat Szekeres Karolina vitte el,
• második díjas lett Gyuráki László és Desanka 

Tepić udvara, 
• a harmadik helyezést pedig Dragoljub 

Ciganović érdemelte ki. 
• A legszebb pázsitért különdíjban részesült 

Vučković Ruža.
• Nagy Julianna a legidősebb részvevő és a 

legtöbb növényfajta tulajdonosaként szintén kü-
löndíjat kapott. 

Az elismeréseket Mladen Zec polgármester és 
Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke adta át.

Folytatás a 7. oldalon

a legrendezettebb udvar vetélkedő résztvevői és a szervezők

ácsi
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– Nem mindennapi élmény volt ott lenni a Magyar-
ország–Portugália Európa-bajnoki mérkőzésen a Pus-
kás Arénában, amely a régi Népstadion helyére épült. 
Másodszor jártam ebben az óriási stadionban, 2019-ben 
ott voltam a megnyitón, amikor Magyarország és Uruguay 
játszott egymással barátságos mérkőzést. Akkor is kiváló 
volt a hangulat, de a portugálok elleni Eb-találkozó min-
dent felülmúlt. Nemcsak a stadionban, hanem a mérkő-
zés előtt, a stadionon kívül is karneváli volt a hangulat. 
Az utcákat lezárták, a többezres szurkolótábor felvonult, 
miközben különféle dalokat énekeltek. A drukkerek már 
órákkal a mérkőzés előtt birtokukba vették a stadion kö-
rüli utcákat, többségük persze magyar volt, de portugálok 
is érkeztek Budapestre. Talán mondani sem kell, hogy 
azok, akik hideg sört árultak az utcán a nagy melegben, jól 
jártak. Ami magát a találkozót illeti, a második félidőben 
„felrobbant” a stadion, miután a csereként beálló Schön 
Szabolcs betalált a portugálok hálójába. Óriási ünneplés 
kezdődött, de másodpercekkel később kiderült, a fiatal 
támadó lesen volt, ezért a játékvezető érvénytelenítette a 
gólt, hozzáteszem, hogy jogosan. Rövid időre elcsende-
sedett a 67 000 néző, de nem sokkal később kezdődött 
elölről a szurkolás. A 84. percig 0:0 volt az eredmény, 
kár, hogy a hajrában a portugálok háromszor is beta-
láltak Gulácsi hálójába. Ronaldóék tehát nyertek, de a 

Élmények a szurkolótáborból

magyar csapat semmiképpen sem vallott 
szégyent, akárcsak pár nappal később a 
világbajnok Franciaország ellen (1:1). A 
stadionba egyébként csak oltási igazolással 
vagy negatív PCR-teszttel lehetett bejutni. 
Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy Vaj-
daságból kevesen jutottak el a budapesti 
mérkőzésre, amely történelmi volt, mivel 
először játszottak Európa-bajnoki talál-

kozót Magyarországon. Néhány temerini 
szurkoló azonban részese lehetett ennek 
a történelmi mérkőzésnek rajtam kívül is, 
például Gyurik Attila és Bohócki Zol-
tán, akik mindenképpen kivették részüket 
a hangos szurkolásból.

Temerinben egyebek között a tájház-
ban  kísérték figyelemmel a mérkőzéseket, 
kivetítő segítségével.

Foci EB testközelből

T. N. T.

temerini szurkolók Budapesten. a képen balról jobbra: ifjú norbert (Újvi-
dék), füstös endre, orosz Róbert, tóth dénes, fuszko Roland és Miavecz 
Attila



TEMERINI ÚJSÁG2021. június 24. 3

Újra KNV Temerinben
Egy év kényszerű kihagyás után, 

újra megszervezzük, igaz, április he-
lyett júniusban a Középiskolások Mű-
vészeti  Vetélkedőjének népzenei és 
néptánc vetélkedőjét, aminek a kez-
detektől, több évtizede Temerin a há-
zigazdája. 

A szervező a Szirmai Károly MME. 
Évről-évre itt mutatkoznak be a szár-
nyukat bontogató középiskolások. Így 
lesz ez csütörtökön is. Június 24-én, 
16 órától a színházteremben kezdődik 
a bemutatkozások sora, utána, este 
7-kor az adai Bodros  tamburazene-
kar fergeteges koncertjét élvezhetjük. 
A versenyre közel 100 föllépőt várunk 

egész Vajdaságból, akik mintegy 20 műsorszámot adnak elő. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők és a fellépők. A belépés in-
gyenes, és a hűvös színházterem remek tartózkodási hely lehet ebben a 
kánikulában is. Legyünk újra együtt!

Sz. G. 

Tartományi vendég
Munkalátogatáson járt Temerinben Radivoj Paroški, a Regionális 

Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkár-
ság segédtitkára, akit Mladen Zec polgármester és Pásztor Róbert, a 
községi képviselő-testület elnöke fogadott. 

A találkozón azokat a programokat és stratégiai terveket vázolták fel, 
amelyek a temerini lakosság szempontjából meghatározóak. A tartományi 
küldöttség ittjártakor betekintést nyert a TIM-COP vállalat és a Gradina 
sistem kft. működésébe. Újságíróknak nyilatkozva Paroški elmondta, tit-
kárságuk számára rendkívül fontos az, hogy ismerjék az önkormányzatok 
célkitűzéseit, hogy ezáltal segítséget nyújthassanak számukra, mert együtt 
jelentősebb siker érhető el. Mladen Zec kifejtette, a napirenden szereplő 
témák egyike a 2021–2027 közötti időszakra szóló községi fejlesztési 
terv volt, amely a tartomány pénzügyi támogatása révén valósul meg. Mint 
mondta, az illetékes titkártól arról is értesültek, hogy jelenleg mely pá-
lyázatok állnak nyitva az önkormányzatok számára. (Tem.info)

Motorosok találkozója 
augusztusban

Múlt heti számunkban hírt adtunk azokról a rendezvényekről, 
amelyeket a járványhelyzet javulása miatt az idén már valószínűleg 
megtartanak. Ilyen lesz az évek óta nagy érdeklődés által övezett mo-
toros találkozó, amelyet a Patriots klub szervez, és amelyre mindig 
gazdag programmal készülnek. Simon László, az egyesület elnöke 
elmondta, hogy máris folynak az előkészületek.

– A mi esetünkben is szinte eseménytelenül zajlott a tavalyi év. 
Gazdag programmal készültünk a motros találkozóra, de végül nem 
sikerült megvalósítanunk a terveket. Az idén a rendezvény időpontján 
módosítottunk. Augusztus 5 és 8-a (csütörtök–vasárnap) között fog-
juk megtartani, a tavaly beharangozott program alapján. A környező 
országokból is jönnek vendégek, ezért is nagy örömmel várjuk az ese-
ményt. Vendégegyüttesek fognak koncertezni három napon keresztül 
a vásártéren, csütörtökön a magyarországi Zorall együttest várjuk, 
pénteken a Rock Stars, szombaton pedig Željko Bebek szórakoztatja 
majd a közönséget. Egyesületünk tagjait már több helyen is vendé-
gül látták. Folyamatosan hívnak bennünket különböző találkozókra. 
Nagy öröm számunkra, hogy végre lehetőségünk nyílik találkozni és 
barátkozni, a külföldi kapcsolatokat ápolni, és hogy végre élvezhetjük 
a szabadságot. Bízunk benne, hogy idén semmi sem gátolja majd a 
motros találkozó megtartását, és egy szép eseménnyel pótolhatjuk a 
tavaly elmaradt élményeket.

T. D.

érdeklődni: 069/30-38-319

A MOL-ELEKTRIK
szobafestő és gipszkartonozó 
MunKATáRsAKAT KEREs.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

„a mi településünk és 
a mi szabályaink” címmel 
a járeki ivan Jularić vide-
ót töltött fel az internetre. 
a mozgóképeken egy tó-
szerű vízfelület (lagúna) 
látható, amelyből alulról 
bugyogva sűrű, szennyes 
folyadék tör a felszínre. a 
temerin agrar cég ezen 
a ponton engedi bele a 
községi tulajdonban levő 
tóba a közeli disznófarm 
szennyét, ami orrfacsaró 
bűzt áraszt. a pont mind-
össze 50 méterre van az 
illancson átvezető csatornától, ami aztán a fehér-árokban folytató-
dik, és a Jegricskába  ömlik. 

Környezetszennyezés

Megkezdte a szúnyogok szárazföldi permetezését az újvidéki 
Ciklonizacija vállalat. A szúnyogirtás július 6-ig tart községünk terüle-
tén. Az, hogy melyik helyszínen pontosan mikor kerül sor a permet ki-
szórására, az időjárási viszonyoktól függ. A kezelés lambda-cyhalothrin 
és deltamethrin hatóanyagú rovarirtók használatával történik. Ezek a 
szerek a méhek számára is mérgezőek, ezért arra figyelmeztetik a mé-
hészeket, hogy zárják be kaptáraikat, vagy vigyék azokat legalább öt 
kilométerre a permetezés tervezett helyszínétől. A szer hatása három 
napig tart. (Tem. info)

Szúnyogirtás

a rendezvény plakátja

születés- és névnapokra, házibulikra 
osztálytalálkozókra bérelhető a 

gulyáscsárda. Vasárnapokon (keresztelő) féláron.
Petőfi sándor utca 71.

telefonszám: 021/842-329
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ERőS Nóra, a Kókai iskola fizika-matematika szakos ta-
nárnője boldogan újságolta, hogy a május végén Sokobanján 
megtartott országos fizika döntőben a hatodikos diákok ver-
senyében az iskola kitűnő tanulója, PAPP Szabolcs második 
helyen végzett.

– A fizika mint iskolai tantárgy nem sorolható a könnyű tantár-
gyak közé, kevés a tanulók sikerélménye, és mivel maga a verseny és a 
versenyfeladatok is nehezek, ezért kevés tanuló szokott felkészülni, és 
eljutni az országos versenyekre – mondta a tanárnő, majd hozzátette: 
– Az utóbbi 13 évben Szabolcs a második diákom, akinek sikerült el-
jutnia az országos megmérettetésre, és első, aki ezüstérmes, dobogós 
helyen végzett. 

Sajnos, a pandémia 
miatt az utóbbi két év-
ben nagyon kevés időnk 
volt kisérletek végzésére, 
szinte alig tudtuk használ-
ni a szaktantermünket, így 
Szabolcs sikere még érté-
kesebb, mert maga a fel-
készülés a versenyekre 
hosszabb ideig tartott, 
több időt, több gyakorlást 
igényelt, amire a lehető-
ség az iskolában nemigen 
volt. 

Ő egy nagyon szorgal-
mas tanuló, különösen a 
természettudományi tan-
tárgyak, a matematika 
és a fizika megy jól neki. 
Esetében sokat jelentett 
nemcsak az édesapjának 
a fizika és matematika te-

rén megszerzett tudása, hanem a nagyapjának a tudása és segítsége, a 
versenyre való felkészítése. Rengeteget tanultak, gyakoroltak, ő pedig 
nagyon szorgalmas volt, és mindennek tudatában talán várható is volt 
a sikeres szereplése. Őszintén gratulálok az eredményéhez.

Szabolcs: – Matematikából már bizonyítottam, hogy jó vagyok. 
Rájöttünk, hogy jól megy a matek, és mivel a matek versenyeken jól 
tudok teljesíteni, akkor úgy gondoltam, hogyha családunkban a Papp 
nagyapámtól kezdve az édesapámon keresztül rendelkezek természet-
tudományi génekkel, megpróbálom a fizikát is.

 A családtagok mondták, hogy most, hatodikosként menjek a ver-
senyre. Jó, mondtam, megpróbálom. A hagyományok mentén Papp 
nagytatám az összes unokájának tartott emelt szintű magán-fizikaórát. 
Mindegyikük eljutott a körzeti versenyig, de tovább nem. Erre azt mond-
tam, jó, ez eddig így volt, de most túlteszek valamennyiükön, beleadom 
a maximumot! És sikerült!

• A szüleid, testvéreid hogyan reagáltak erre, hogy neked 
sikerült?

– Persze, hogy mindenki nagyon örült a családban. Tamás bátyám, 
aki a zentai Bolyai tehetséggondozó gimnázium harmadikos tanulója, 
a verseny előtt a lelkemre kötötte, hogy a kérdést mindig figyelmesen 
olvassam el. Figyeljek oda minden részletre, ne hagyjak ki semmit. És 
mindent írjak le. Megfogadtam a tanácsát, úgy csináltam, ahogy mondta, 
és nem úgy, ahogy addig szoktam. Mármint, hogy fejben kiszámolom, 
és beírom az eredményt, miközben olyan részletet nem veszek figyelem-
be, amire szükség lett volna. A nagytatámat a verseny után felhívtam, és 

Egy fizikus palánta

közöltem vele, hogy a második helyen végeztem. Meghatódott és elér-
zékenyült. Jó érzés volt, hogy nem hiába gyakorolgattunk.

• Mennyin múlott az első hely, sokon?
– Tulajdonképpen nem hiszem, hogy sokon. Mindenesetre nehezí-

tő körülmény volt, hogy a feladatok magyar fordítása nem volt mindig 
egyértelmű, és nagyon is oda kellett figyelni minden részletre. Volt, hogy 
egy pici időre el is vesztem az általam nem egészen összefüggőnek tűnő, 
bonyolult részletben, amit később mégis sikerült megoldanom. Verseny 
közben mindig előttem járt Tamás bátyámnak a részletekre vonatkozó 
figyelmeztetése.

• Említetted nagytatádnak a felkészülésben nyújtott segít-
ségét.

– A felkészülést komolyan vettem, illetve vettük. Mivel a járvány mi-
att bevezetett oktatási rendszer nem tette lehetővé, hogy a tanárnővel az 
iskolai szaktantermünket használhassuk a felkészülésre, nagyapáméknál 
január elejétől kezdve, a hétvégéket kivéve minen délután két-három 
órát tanultunk, gyakoroltunk, készültünk a versenyre. Áprilisban lefúj-
ták, majd ismét megerősítették a verseny megtartását. Ez nekem nem tett 
jót, kiestem a dolgokból, és újra formába kellett hozni magamat, újból 
nekilendültünk. A sikerért tehát igencsak meg kellett dolgozni.

• A tanárnőd ott volt melletted a versenyen, szurkolt ne-
ked, izgult érted.

– Igen, és ott velünk együtt hajnali négy óráig várta, hogy az ered-
ményt megtudjuk, és velünk együtt örült, hogy második díjas dobogós 
helyet értem el. Rajta kívül szinte valamennyi tanárom, osztálytársam 
is örült, gratuláltak. -aJó-

Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Bácskai Réka és Lepár Gábor
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Országos versenyen második lett Papp Szabolcs

Papp szabolcs

Legközelebbi számunkban közöljük a Sziveri Évával ké-
szült beszélgetést, aki a Szabadkán megtartott IX. Vajdasági 
Tehetség Gálán  kitűntetésben részesült.
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a 8 a. osztály diákjai: felső soR: giric Barnabás, Pásztor Csaba, Majoros krisztián, füstös szabolcs, lahos andreász, 
Varga Zsolt, gregor Joszip. Második soR: Janković anna-Mária, Bakos orsolya, Bohócki nikita, elek katalin, tóbiás auróra. 
HaRMadik soR: tényi dániel, kocsis szilárd, Bálint Roland, Hévízi dávid, Barna szabolcs, sztrehárszki diana, füstös esz-
ter, kelemen Vanessza, iván diana, sarok lilla, sziveri tóth franciska osztályfőnök. Ülnek: simon dominik, kucsera dániel, 
Varga János, Bakos Márk, Mészáros dorián, Puszti árpád.

tóth Viktor (tóth árpád és Đurđić elvira fia) 25. házassági évfordulójuk alkalmából áldásban részesültek 
a vasárnapi szentmise után a képen látható házaspárok.
Balról jobbra: Barna angéla és Varga lászló, kiss lászló és 
Varga ildikó, francia anikó és nagyidai Zoltán, Pece Zsu-
zsanna és Vegyelek Csongor.

kaslik Mia (kaslik árpád és kanyó emília lánya)

Végzős nyolcadikosok csoportképe
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Ünnepélyes keresztelés Házassági évforduló

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
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egy kis nagypolitika (2.)

A nagy ellenkezés a határok átrajzolásával 
szemben persze nem véletlen, hiszen – bár a 
nyugat-balkáni helyzet nem éppen szívderítő 
– legalább nincsen háború. Egy etnikai alapú 
határátrendezés nyomán – még ha átmenetileg 
esetleg javítana is a helyzeten – további etni-
kai alapú területi igények születnének például 
Észak-Macedóniában és Montenegróban.

Habár a non paperek célja elméletben az 
EU bővítésének lehetséges folytatása, a leg-
optimistább előrejelzések sem látják annak 
sok esélyét, hogy ebben az évtizedben újabb 
ország csatlakozna.

Szakértők szerint, ha az EU nem kezd va-
lamit, akkor egyre több megoldási javaslat 
kerül majd terítékre, köztük az országok újra-
felosztása is, amivel kinyílhat Pandora szelen-
céje. „Amikor az EU nincs láthatóan, elégséges 
mértékben jelen, akkor a regionális dinamika 
gyorsan változhat, veszélyes elbeszélések ala-
kulhatnak ki, és harmadik szereplők léphet-
nek be” – nyilatkozta az Euractivnak Marko 
Prelec, a Nemzetközi Kríziscsoport korábbi 
balkáni projektvezetője, a CEU oktatója.

Akadnak, akik ezeknek a non papereknek 
a valódiságát is megkérdőjelezik, és olyanok 
is vannak, akik szerint az egész csupán egy 
beetetés volt, hogy lássák, ki miként reagálna 
a nyugat-balkáni helyzetre, vagy azért, hogy 
próbára tegyék, milyen mértékű a „nagy sze-
replők” Boszniával való elégedetlensége.

Látni kell, hogy most ugyan szinte min-

denki tiltakozik, ám korábban többen is 
legyeskedtek egy ehhez hasonló terv kidol-
gozásában. Hogy csak a fontos szereplőket 
említsük: a Szerbia és Koszovó közötti, et-
nikai alapú területcserét támogatta a koráb-
bi amerikai elnök, Donald Trump és elein-
te Federica Mogherini, az EU előző külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselője is. De a 
két ország vezetője, a szerb miniszterelnök, 
Aleksandar Vučić, valamint a koszovói kor-
mányfő, Hashim Thaci – akit azóta háborús 
bűncselekmények miatt helyeztek vád alá – is 
tárgyalt erről 2018-ban.

Mindenki azt mondja, hogy nem ért egyet 
az iratokkal, de mindenki, aki foglalkozott 
már a Balkánnal, tudja, hogy sok embert ta-
lálni ezen iratok környékén – fogalmazott Carl 
Bildt, az ENSZ főtitkárának volt balkáni külön-
megbízottja, korábbi svéd miniszterelnök.

A non paper a felosztási javaslatok mellett 
nem mellesleg arra vonatkozólag is ad taná-
csot, hogyan lehetne idáig eljutni. Első két 
lépésként „csendes eljárásban a régió dön-
téshozóival vizsgálják a terv megvalósításának 
lehetőségeit”, és ellenőrzik a terv támogatását 
a nemzetközi közösségben. Mindkettőnél zá-
rójelben megjegyzi a dokumentum: ezek már 
folyamatban vannak – írja Magyarország egyik 
legnagyobb online hírportálja.

24.hu, Budapest
Vége

Újra felosztanák a Balkánt?

Izgalmas cserkésznap
Eseményteli volt a szombati 

nap a cserkészek számára, a sza-
badkai cserkészcsapat egy teljes 
napos programra jött el hozzánk. 
Jó volt újra találkozni a szabad-
kai ismerősökkel, mint ahogyan 
új arcokat is megismerni. A na-
pot városnézéssel indítottuk, ami 
kihívást állított elénk, mert időre 
kellett visszaérni, de ettől még 
nagyon jól éreztük magunkat. 
Miközben várost néztünk, fel-
adatokat is teljesíteni kellett, és 

azokat nem lehet kizárólag az internet segítségével megoldani. Meg kellett számolni például, hogy 
hány lépcső vezet fel a postára, vagy hogy hány arasznyi mély a kastély (középiskola) előtti sánc. Utána 
ebédeltünk, amit már mindenki nagyon várt! 

Egy kis pihenő után számháború következett. A zöldek kétszer is nyertek. Mi, pirosak, mindent 
beleadtunk, hogy ne veszítsünk, de végül mégis a zöldek taroltak.

Következett a délelőtti városnézéses feladatainak eredményhirdetése. Majdnem mindenki nyert va-
lamit! Késő délután búcsúztunk a szabadkaiaktól, mindenki elégedetten tért haza. Mindent összegezve, 
egy nagyon tartalmas és kalandteli nap volt. Köszönettel tartozunk a szervezőknek, továbbá a Bethlen 
Gábor Alapnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a Temerini Önkormányzatnak a támogatásért.

KuRILLA Judit

felvétel a szabadkai vendégekkel

40 négyzetméteres lakás 
kiadó a népfront és a Zmaj utca 

kereszteződésénél levő új 
tömbházban. telefonszám: 

064/80-55-023

Egyházközségi hírek
A gyermekeik hitéért imádkozó édesanyák, Szent 
Mónika közössége június 24-én tartja szokásos 
imaóráját az esti szentmise előtt 18 órai kezdettel. 
Szeretettel várnak minden édesanyát.
Vasárnap a terv szerint Tekijára 
zarándoklunk a tavalyi elsőáldozó negye-
dikesekkel.
Vasárnap a nagymise keretében külön áldásban 
részesülnek az idén 40., 50. és 60. éves házas-
sági évfordulójukat ünneplők. Lelki előkészület, 
találkozó és gyónási lehetőség számukra: szombat 19 
óra. Szóljunk mindenkinek erről a lehetőségről. 
A plébániatemplom napközben is nyitva tart. 
Hétfő és vasárnap kivételével a reggeli 
szentmisétől az esti miséig, vagy annak 
hiányában du. 3 óráig van nyitva a főbe-
járaton keresztül a hátsó üvegajtókig. Hasz-
náljuk ki ezt a lehetőséget elcsendesedésre.
A Jézus Barát Gyalogtúra táborra a sajtóasztal-
nál elvehetők a jelentkezési lapok és a szülők 
részére írt tájékoztató levél. Oda az idei ötödi-
kesektől 18 évesekig jelentkezhetnek. A jelentke-
zési lapokat júl. 1-jéig kell az atyáknál leadni.

Miserend
25-én, pénteken, 8 ó.: Egy beteg gyógyulá-
sáért; 17 ó: horvát nyelvű szentmise: †Frano 
Geljić.
26-án, szombaton, 8 ó: A hét folyamán el-
hunytakért; valamint: †Giricz Terézia, Giricz 
Erzsébet, a Giricz, a Varga és a Bunyik nagy-
szülőkért.
27-én, Évközi 13. Vasárnap, a Telepen 
7 órakor: †Illés Ferenc, Tóth Margit és a 
család elhunytjaiért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: † Ádám Ferenc és Ilona, az Ádám 
és a Tamás család elhunytjaiért; 10 órakor: 
a Népért (a 40., az 50. és a 60. házassági 
évfordulót ünneplők megáldása).
28-án, hétfőn, 8 ó.: Szabad a szándék.
29-én, kedden Szent Péter és Pál apos-
tolok Főünnepe a Telepen 8 ó.: Szabad a 
szándék; a plébániatemplomban 10 ó.: Szt. 
Péter és Pál apostolok tiszteletére hálából.
30-án, szerdán 8 órakor: †Vécsi Pál és elh. 
szüleiért.
1-én, csütörtökön, 19 órakor: †Magyar 
Franciska, a szentmise után egy órás szent-
ségimádás.
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továbbjutási lehetőséggel ugyan nem, de rengeteg élménnyel és 
tapasztalattal tért haza a hét végén szabadkán megtartott Vajdasági 
Vágtáról töRteli Róbert és versenylova, az ötéves dóra, egy nóni-
usz ügető keverék. a temerini széchenyi istván Hagyományőrző lo-
vas egyesületet képviselő páros első alkalommal állt 
rajtvonalhoz a Budapesti nemzeti Vágta előfutamának 
számító vajdasági versenyen, és a második futamban 
harmadik helyen végzett. 

törteli Róbert kiemelte, elégedett dóra teljesít-
ményével, rendkívül büszke rá, a hétvégi futam pedig 
rávilágított arra, hogy milyen irányba kell folytatniuk 
a felkészülést. kérdésre válaszolva elmondta, a ver-
seny előtt mindössze egy hónappal neveztek be a 
Vajdasági Vágtára, így aránylag kevés idejük jutott a 
felkészülésre. ennek ellenére hősiesen belevágtak, 
és úgy érzi, hogy ők minden tőlük telhetőt megtettek. 
dóra számára kialakított egy felkészülési pályát, ami 
merőben eltér attól, amivel a versenyen szembesültek. 
Bevallása szerint a legnehezebb az volt, hogy egyál-
talán nem tudták, hogy a helyszínen mire számíthatnak. a nézőtérről 
az ember teljesen másként éli meg az ott zajló eseményeket, mint a 

pályáról, szögezte le dóra tulajdonosa és fel-
készítője, aki szerint a lova egy kicsit félénk, 
ezért nagyon sokat kell vele foglalkoznia, bá-
torítania. naponta éreznie kell a törődést, és 
legalább hetente háromszor meg kell járatni, 

hogy fejlődjön a személyisége. 
a versenyek előtti felkészülés ezzel ellentétben intenzívebb tempót 

igényel, ilyenkor mindennap gyakorolniuk kell. a közös siker egyik 
alapfeltétele a kölcsönös bizalom, és ha olykor komp-
romisszumok árán is, de meg kell találni a közös ne-
vezőt. Vannak olyan helyzetek, amikor csak egysze-
rűen rá kell hagyni, megvárni, amíg megnyugszik, 
ecsetelte a lovas.  

a Vajdasági Vágtán nyújtott teljesítményük kap-
csán kifejtette, a versenyt megelőző stressz, ideges-
kedés és bizonytalanság ellenére pozitív élményekkel 
tértek haza szabadkáról, ami erőt és energiát ad arra, 
hogy már most megkezdjék a felkészülést a jövő évi 
versenyre. dóra nagyon nyugodt volt, nem jött zavarba 
a többi versenylótól, láttam rajta, hogy jól érzi magát, 
tette hozzá. Ha a rajtnál jobb az indulás, előfordulhat, 
hogy jobb eredményt érünk el, de én ezzel a harmadik 
helyezéssel is elégedett vagyok, szögezte le. Róbert 

szerint a legfontosabb az, hogy nem történt baleset a pályán.
ádáM Csilla

Folytatás az 1. oldalról
urbán Izabella, a bizottság elnöke la-

punknak elmondta, hogy az idén valamelyest 
változtattak a verseny lebonyolításán.

 – Tizenöt éve immár, hogy megszervez-
zük ezt a versenyt, aminek elsődleges célja 
a környezetvédelem. Arra szeretnénk ösztön  
özni az embereket, hogy tegyék minél szeb-

bé a környezetüket, és ezáltal azt a szélesebb 
környezetet is, ahol élnek. Úgy gondolom, 
hogy a rendezett terület, az udvar és a szép 
kertek a pozitív emberek kisugárzásának az 
eredményei, és nagyon jól esik mindezt meg-
tapasztalni. Újdonságnak számít az, hogy a 
korábbi évektől eltérően a község egész te-
rületére vonatkozóan írtuk ki a pályázatot, 
tehát nem helyi közösségenként értékeltük a 
látottakat. Némileg módosítottunk az értéke-
lés módján is. Kidolgoztunk egy új pontozási 

módszert. Különböző szempontokat állítottunk 
fel, amelyek alapján értékeltek a bizottság tag-
jai. Figyelembe vettük a növényzet fajtáját és 
állapotát, a cserjék arányát és fajtáját a kert-
ben, természetesen az egynyári növényeknek 
is külön figyelmet szenteltünk, de a külön-
böző dekoratív elemeket, és a pázsitfű álla-
potát is értékeltük. Mindezek alapján össze-

sítettük a pontokat, és 
így alakult ki a végleges 
eredmény. A díjazot-
tak ajándékutalványo-
kat kaptak, amelyeket 
a község kertészetei-
ben, agrárboltjaiban 
vásárolhatnak le. A 
legrendezettebb udvar 
elismerést kiérdemelt 
tulajdonost tizenötezer 
dináros utalvánnyal, az 
első helyezettet tizen-
két ezer, a másodikat 
kilencezer, a harmadik 
helyezettet pedig hat-

ezer dináros utalvánnyal ajándékoztunk meg. 
A nyertesek mellett minden benevezett udvar 
tulajdonosát ajándékokkal jutalmaztunk. A 
különdíjasok kétezer dináros utalványt kap-
tak. Külön köszönettel tartozunk mindazoknak 
a kertészeknek, virágüzlet tulajdonosoknak, 
akik támogatták ezt az akciót. – mondta a 
bizottság elnöke.

Az eredményhirdetés után Szekeres Ka-
rolinával beszélgettünk: 

Legrendezettebb udvar

szekeres karolina és férje rendezett udvara

Élmények és tapasztalat
Dóra nevezetű lovával Törteli Róbert részt vett a Vajdasági vágtán

– Elvártuk önmagunktól, hogy eredmé-
nyesek legyünk a versenyen. Természetetesen 
nem a helyezés számít, de bíztunk benne, 
hogy a sok munka meghozza a gyümölcsét. 
Sok időt töltünk az udvaron, dolgozunk vele, 
és igyekszünk minél szebbé tenni a környeze-
tünket. Amióta tizenhat évvel ezelőtt összehá-
zasodtunk a férjemmel, közösen tervezgetjük, 
gondozzuk és alakítjuk az udvart. Mindent 
megbeszélünk, közösen döntünk, és persze 
a teendőket is együtt végezzük el. Korábban 
volt egy tavunk is az udvarban, most egy nagy 
sziklakertet alakítottunk ki a helyén, amiben 
úgyszintén örömünket leljük. Az örökzöld 
növényeket részesítjük előnyben, de ilyen-
kor, nyáron a muskátli az, ami színt visz az 
udvarunkba. Jelenleg a legbüszkébb a ba-
nánfánkra vagyok, amely ha minden igaz, 
az idén már teremni is fog. Örülök a helye-
zésnek, és bátorítok mindenkit, hogy majd 
ha megint eljön az ideje, jelentkezzen erre 
a megmérettetésre.

T. D.

aPRÓHiRdetések
folytatás a 9. oldalról

• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Te-
lefonszám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. a legjobb árat fizetem, azonnal. tel.: 
064/468-23-35.
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A rajta szereplő felirat szerint a 
plébániatemplom orgonáját 1857-
ben Kováts Antal szegedi orgonaépítő 
építette. A helységet, ahol egy része, a 
fújtató (4. sz. kép) el van helyezve 
ugyanebben az évben meszelték ki, és 
immár 164 éve érintetlenül áll rajta a 
falfesték. Miután restaurálás és alapos 
javítás végett egy hónapja a mesterek 
elbontották az orgonát levegővel ellátó 
szerkezetet, a mögöttes falon láthatóvá 
vált ez a festés. A készülék faszerkeze-

tén a fal festésének nyomai nem lát-
hatók, tehát a helységet csakis 1857 
előtt meszelhették ki legutóbb, mielőtt 
behelyezték volna a fújtatót. Az elmúlt 
164 év alatt a szerkezetet most bontot-
ták le így először. Ezt az érintetlenül 
álló kovácsolt szegekből is meg lehet 
állapítani. 

A készülék szekrényén talált felírá-
sok viszont néhány apróbb felújítási 
munkálatról tanúskodnak: 1920-ban, 
(5. sz. kép) 1949-ben, 1957-ben és 
2003-ban volt ilyen, amikor is a ki-
szakadt bőrelemeket javítgatták, fol-
tozgatták, valamint villamosították a 
meghajtást. A helységben látszik, hogy 
a 164 év alatt egyszer cserélve lett az 
ablak, majd az 1968–1970-es években 
bevezetett villamosítás nyoma is meg-
található. A fújtatóhelység téglái szin-
tén régiek, az 1848-as rombolás utáni 
helyreállítás korából származnak. (4. 
sz. kép) Az itt közölt képek tehát egy 
kissé helytörténeti jelentőségűek is. Az 
orgona fujtatójának helységét a temp-
lomban ilyen üresen soha temerini em-
ber nem látta. 

Maga a szerkezet kétségtelenül ala-
posabb és szakszerű javításra szo-
rult. (1., 3. sz. kép) Sok helyen 
elszökött belőle a levegő, a motor 
felmelegedett és gyakran kiütötte 
a biztosítékot. Egyetlen szentmise 
során többször is magától lekap-
csolt. A topolyai mesterek lebon-
tották, szétszerelték és műhelyben 
egy hónap alatt újból összeszerel-
ték, új bőrt építettek be. Kizárólag 
faszegeket használtak, hogy ezzel 
is minél inkább az eredeti, 1857-
es állapotát állítsák vissza. De van 

Megjavított fújtató új elem is, mégpedig a motor, amely egy speciális or-
gonafújtató-motor, csendes és biztonságos. 

A múlt héten két nap alatt rakták össze az eleme-
ket, és újra beépítették azokat. Szombaton aztán újra 
megszólalhatott a plébániatemplom orgonája. Sajnos, 
a javítás eredményeként a kedves hívek nem fognak 
jobb orgonahangot hallani. Ahhoz nélkülözhetetlen 
lenne az egész hangszer teljes körű, alapos tisztítása, 
és az eredeti állapotba való visszaállítása, a hangolást 
is beleértve.

A nagy hangszer belső szerkezete a több mint más-
fél évszázad során a benne lerakódott por és mechani-
kai sérülések következtében immár elég rossz állapot-
ba került. A felújítás legkorábban 2023-ban kezdődhet 
meg, ugyanis a topolyai orgonaépítő műhely ettől az 
időponttól vállalhatja csak a javítást.

A plébánia Facebook-oldala alapján D

1.

2. 3.

4.

5.

a kóruson, az orgona mögött állítják össze a mesterek a részeket

A templom orgonáját 2023-ban kezdik restaurálni
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Varga Béla – Berci
(1957–2021) 

Az 1970-es évek vé-
gén kapcsolódott be a 
Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület 
tevékenységébe. Ala-
pító tagja volt a ma is 
működő hagyományos 
néptánc csoportnak. 
Tehetségét a színjátszás-
ban is próbára tette, fő- 
és mellékszerepekkel 
egyaránt, amatőrként 

gyakran a profizmus határait súrolva. Szerepeiért 
többször is díjazták a Vajdasági Amatőr Színjátszók 
Szemléjén. 

A művészetek iránti vonzalma és szeretete ki-
terjedt a magyar irodalomra, többször szervezett 
irodalmi estet Legkedvesebb versem címmel, be-
vonva abba az egyesület fiataljait. Ötvenéves mű-
kedvelői tevékenysége során számos alkalommal 
énekelt szólistaként és kórusban. A hagyományos 
locsolkodás egyik oszlopos tagja és szervezője volt, 
valamint a jó hangulat kibontakozásában is élen 
járt. A Dalárda Férfikórus és Tamburazenekar egyik 
alapítója volt.

Több ízben tagja volt az egyesület elnökségének, 
és egy megbízatási időszakra elnöke is. Igazán azon-
ban a színpadon érezte elemében magát, az volt az 
igazi szerelme, mindig szerette a legtöbbet és a leg-
jobbat nyújtani a közönségnek. Az elmúlt két évben 
betegsége miatt kevésbé volt aktív, többnyire csak a 
Berbence vonós zenekar próbáira járt el. Azonban 
a műsorokat és az egyesület tevékenységét mindig 
figyelemmel kísérte ennek ellenére is. 

Június 3-án még felköszöntöttük egy ilyen ze-
nekari próba után 64. születésnapja alkalmából, 
valamint a hónap elején még részt vett a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából megrendezett em-
lékesten. A műsor utáni táncházban velünk mulatott, 
és elmondta egyik kedvenc versét Radnóti Miklóstól, 
a Nem tudhatomot. 

Szirmai Károly MME

aPRÓHiRdetések
• Szitaajtók, ablakra való sziták 
készítését és asztalos termékek 
javítását vállalom kedvező áron. 
Telefon: 063/158-35-84.
• Malacok eladók. kiss ferenc 
utca 46., tel.: 060/43-45-901.
• 5,25 hold I. osztályú szántó-
föld a Breszto-útnál, a Fehér-
árok közelében eladó. Lejár a 
Jegricskára. Ára: 12 ezer euró 
holdja. Tel.: 064/87-26-234.
• 5,15 hold első osztályú szán-

tóföld a gyórgyában eladó, fix 
ára: 12 ezer euró holdja. tele-
fonszám: 064/87-26-234.
• Eladó IMT 757-es traktor, 
K2-es törő, kapálóeke, műtrá-
gyaszóró, permetező. Telefon: 
063/126-37-791.
• a főutcán 500 méterre a 
központhoz 90 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. tel.: 065/2-
842-155.
• 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.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó t-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy 
új elektromos rokkantkocsi. 
tel.: 840-439.
Folytatás a 7. oldalon

MegeMléKeZéS
Szomorú hat hónapja lesz június 25-én, 

hogy szeretett nagymamánk itt hagyott bennünket

KlaJNer Viktória 
(1940–2020)

Napsugár és csillagok világa jó 
szívednek örök álmát őrzik. 
Tiszta lelked fent a magas égben, 
a síron túl is felettünk őrködik.

emléked szívükben őrzik szerető unokáid: 
attila, anikó és Viktória

MegeMléKeZéS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk, akit szerettünk

BOZSÓKi Ferenc 
(1938–2016)

Eljöttünk újra tisztelni Téged, 
szívünkben hordjuk örök emléked. 
Te voltál nekünk a biztató remény, 
nehéz napjainkban is az utat mutató fény. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Tudjuk, hogy csodára hiába várunk. 
Nyugodjál békében! Nagyon hiányzol.

a gyászoló család

MegeMléKeZéS
Június 22-én múlt szomorú-
ságban és bánatban telt 2 
éve annak a napnak, amikor 
szeretett férjem, édesapánk, 
dedánk, apósunk

gOMBÁr József 
(1948–2019)

szerető szíve örökre meg-
szűnt dobogni. Azóta is na-
gyon hiányzik és feledni 
nem tudjuk.

Felesége, erika, lányai: 
erika, edit és elvira 

családjukkal

VégSő BúcSú
Szeretett osztálytársunktól

Magyar csongortól 
(1996–2021)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked 
itt marad közöttünk.
Örök az arcod, 
nem száll el a szavad, 
minden mosolyod 
a lelkünkben marad.

A Petar Kočić Általános 
iskola 2011-ben végzett 

8. d osztálya

VégSő BúcSú
Szeretett 

osztálytársunktól

Magyar csongortól 
(1996–2021)

Nyugodjál békében!

a Mihajlo Pupin 
középiskola 

2015-ben végzett 
rM4 osztálya

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

MegeMléKeZéS

Magyar csongor 
(1996–2021. 6. 17.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MegeMléKeZéS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elhunyt férjem, édesapánk, 
nagytatánk és dédink

MOiSKO Mihály 
Mujkó bácsi 
(1931–2020)

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

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, volt osztálytár-
saknak, szomszédoknak, 
utcabelieknek és ismerő-
söknek, akik szerettünk

Magyar csongor  
(1996–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönet 
az atyának és a kántor úr-
nak a szép szertartásért, va-
lamint a Kókai temetkezési 
vállalatnak a temetés meg-
szervezéséért.

a gyászoló család

VégSő BúcSú
szeretett öcsénktől

Magyar csongortól 
(1996–2021)

Hirtelen elmentél, 
egy perc alatt, 
számunkra csak a fájdalom 
és a gyász maradt.
Kicsordul a könnyünk 
a sírodnál, mélységes 
a fájdalom, hogy távoztál. 
A búcsú, mit nem mondtál 
el, elmaradt, de szívünkben 
örökké velünk maradsz.

Szerető nenád, rózsa, 
sógorod, attila 

és unokatestvéreid, 
csilla és csaba

Plébánia: 
844-001

VégSő BúcSú
Tesónktól

BÁliNt tibortól 
(1961–2021)

Hiányzol!

ilonka, ani és Margit 
családjukkal

VégSő BúcSú
Fájó szívvel búcsúzunk unokaöcsémtől 

és unokatestvérünktől

BÁliNt tibortól 
(1961–2021)

Keresztje tövében édes a nyugalom, 
ott enyhül meg minden gond és fájdalom. 
Teste a földben nyugszik, lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza és áldja meg a mindenható Isten.

Nyugodjék békében!

emlékedet szeretettel őrzi 
Mari nena családjával és a rokonság

MegeMléKeZéS

KlaJNer Viktória 
(1940–2020)

KlaJNer József 
(1938–1990)

Szomorú hat hónapja, hogy 
édesanyám és nagyanyánk 
itt hagyott bennünket

31 éve, hogy örökre eltá-
vozott közülünk apám és 
nagyapánk

Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, 
ha látom könnyes szemetek. 
Ha hozzám szóltok, 
mosolyogjatok, emlékem 
így áldás lesz rajtatok. 
Nem az hal meg, akit eltemetnek, 
hanem az, akit elfelednek.

Fájó szívvel emlékeznek rájuk lányuk, 
Vicuska és unokáik, ati, ani és Viki

VégSő BúcSú
Szeretett osztálytársunktól 

és tanítványomtól

Varga Bélától 
(1957–2021)

„Mikor a lelkem 
roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul 
átölelt az Isten. 
Nem harsonával, 
hanem jött néma, 
igaz öleléssel, nem jött 
szép, tüzes nappalon, 
de háborús éjjel. 
És megvakultak hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom. 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
mindörökre látom.”

(Ady Endre)

emléked szeretettel 
őrzik osztálytársaid és 

osztályfőnököd a 8. b-ből

VégSő BúcSú
Megrendülten búcsúzik 
Tőled a Nagy 1961-es 
generáció D osztálya! 

BÁliNt tibor  
(1961–2021) 

Hát elmentél te is
csendben
temetve minden fájó szót
kerülve feltűnést
a tőled oly távol állót
nagy szavak nélkül 
búcsúztál szerényen halva
akár élted volt mindég
s mit hagytál nékünk
csak fájó emlék
porrá lett létezésed
még folyton keresnénk
de könnycseppekbe 
záródott a múlt
s szomorú esőként hullt
az anyaföldbe
tiszta forrásként 
csobogva tovább
s ha tényleg van odaát
mit mindig hittél
ott tiszta szíved örökké él
s fejünk felett 
angyali körökként
leszel most már a fény
s szívünk bugyraiban
az örök emlék
és remény Isten veled 
kedves Osztálytárs!”

emléked őrizni fogjuk, 
az angyalok 

vigyázzonak rád!

VégSő BúcSú

BÁliNt tibor  
(1961–2021)

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

ani és családja
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VégSő BúcSú
Drága szeretett gyermekemtől

Magyar csongortól 
(1996–2021)

Az a szülő, aki virágot visz a temetőbe gyermekének, 
megkapta a legnagyobb fájdalmat egy egész életre.

emléked őrzi örökké gyászoló, fájó szívű édesanyád

MegeMléKeZéS
Kegyetlen 30 éve fájdalom emészti életünket, 

mivel elragadta tőlünk a sors kisfiunkat

cSOrBa gábort 
(1985–1991)

Attól függetlenül, hogy miképp és hány év telik el, 
akit tiszta szívből szeretnek, azt soha sem feledik. 
Nem, hogy nem feledünk, hanem az évek múlásával, 
mind sűrűbben és többet „vagy velünk”, mivel az ember 
idősebb korára, egyre jobban a fiatalabb éveiben „él”, 
ilyenkor a legapróbb emlékei is előkerülnek. 
Ez az egy nyújt számunkra vigaszt, drága gyermekünk.

Örökké szeretünk és emlékezünk rád pici fiunk

MegeMléKeZéS
Holnap lesz gyötrelmes 30 éve, 

hogy nem láthatom szeretett unokámat

cSOrBa gábort 
(1985–1991)

Nagyon hiányzik a gyönyörű kék szemed csillogása,
a huncut mosolyod, amely a Napnál is jobban beragyogta életem, 
a kacagásod, ami a legszebb zene volt számomra. 
De mindentől jobban hiányzik az, amit egy napban 
számtalanszor mondtál: „Sá mami, Sá mami, szeretlek!!!”.

én is szeretlek drága kincsem: Sándor mamád

VégSő BúcSú
Szeretett kisöcsémtől

Magyar csongortól 
(1996–2021)

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

emléked őrzi 
szerető bátyád, andrás

MegeMléKeZéS

giricZ terézia 
(1934–2012)

Tovaszállt kilenc szomorú év, 
de nem halványul az emlék.
Él bennünk egy kép, milyen is volt véled rég. 
Hiányod feldolgozni nem lehet, 
csak próbálunk tovább élni nélküled. 
Mindig fáj és így is marad, te mindig velünk vagy, 
az idő bárhogy is halad. 
Feledni soha nem fogunk.

Szeretteid
KÖSZÖNetNyilVÁNítÁS

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek, utcabelieknek és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünk

Varga Béla 
(1957–2021)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal 
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk a temerini Szirmai Károly MME tagjainak 
a színvonalas, megható búcsúztatásért és azokért a számára 
felejthetetlen órákért, napokért, amit együtt töltöttetek vele.
A Jó Isten őrködjön álmai felett!

Szerettei

VégSő BúcSú
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, 

sógoromtól, nagybácsinktól

Varga Bélától 
(1957–2021)

„Szép csendben elaludni, elmenni csendesen, ezt kívántad, 
így elhagyni békésen az életet. Érezted, hogy elfáradtál, 
kedved s erőd elhagyott, utolsó nap még beszélgettünk 
és nem hittük, hogy csak ennyi volt.”
Örök az arcod, nem száll el szavad, és minden 
szavad mélyen a lelkünkben marad!

Szeretteid: húgod, Valcsi családjával 

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: Nagy erika, 

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

MegeMléKeZéS
a héten elhunyt

NagyiDai Hajnalka 
(1961–2021)

PrOKai József 
(1934–2021)

BÁliNt tibor 
(1961–2021)

temerini lakosokról.
adj, Uram, örök 

nyugodalmat nekik!



laBDarúgÁS
újvidéki liga

TSK–DONJI SREM (Pećinci) 
1:3 (1:2)

Több mint egy év szünet után 
rendeztek a TSK pályáján olyan 
mérkőzést, amelyre a szurkolókat 
is beengedték. Nemrégiben felol-
dották a szigorú járványügyi intéz-
kedéseket, s ennek jóvoltából a 
nézők is jelen lehettek a szombati 

mérkőzésen, amelyet a temeriniek 
a magasabb osztályba való jutásért 
vívtak. Ellenfelük a Donji Srem, a 
Mitrovicai liga második helyezettje 
volt, amely hat évvel ezelőtt még a 
Szuperligában szerepelt.

Hozzávetőlegesen 600-an kö-
vették a mérkőzést, a lelátó meg-
telt és sokan csak a pálya mellett 
levő korlát mögött találtak helyet 
maguknak. Valódi fociünnep lehe-
tett volna, és úgy is indult, mivel a 
hazaiak már a negyedik percben 
megszerezték a vezetést. A sérülé-
séből felépülő Pupovac, aki a baj-
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Apatin 22 19 0 3 694:574 38
2. Hercegovina (Szécsány) 22 17 1 4 725:636 35
3. Hercegovac (Gajdobra) 22 17 0 5 780:708 34
4. Banatski Karlovac (Károlyf.) 22 12 2 8 805:727 26
5. Potisje Pleteks (Ada) 22 11 1 10 699:590 23
6. Mladost (Járek) 22 10 2 10 728:725 22
7. Jabuka (Almás) 22 9 4 9 611:625 22
8. Radnički (Šid) 22 8 3 11 650:693 19
9. Dolovo 22 7 3 12 608:690 17
10. Nova Pazova 22 7 2 13 642:656 16
11. Crvena zvezda (Mokrin) 22 3 2 17 635:759 8
12. Somborelektro (Zombor) 22 1 2 19 560:754 4

1. Halázs József (Ada) 20 19 0 1 638:400 38
2. Ruma 20 16 0 4 594:408 32
3. Spartacus(Torontálvásárhely) 20 16 0 4 657:461  32
4. Sloven (Ruma) 20 16 0 4 561:462 32
5. Temerin 20 12 1 7 580:538 25
6. Jadran (Bácsfeketehegy) 20 9 1 10 546:492 19
7. Mladost (Szerbcsernye) 20 7 0 13 520:586 14
8. Proleter (Nagybecskerek) 20 6 1 13 551:534 13
9. Laki (Cservenka) 20 5 0 15 435:598 10
10. Mokrin 20 2 1 17 452:660 5
11. Ravangrad (Zombor) 20 0 0 20 336:731 0
A bajmoki Radnički kilépett a ligából.

KézilAbdA – első férfi liga – északi csoport

KézilAbdA – első női liga – északi csoport

nokság hajrájában nem játszott a 
TSK-ban, betört a tizenhatosba, 
majd szabálytalankodtak rajta. A 
jogosan megítélt büntetőt maga 
Pupovac értékesítette higgadtan: a 
kapus az egyik irányba vetődött, ő 
pedig a másik irányba lőtt. Nem tar-
tott sokáig az öröm, mivel a vendé-
gek már a nyolcadik percben ki-
egyenlítettek, amihez az is kellett, 
hogy a temeriniek védelme nagyot 
hibázzon. A pećinciek a 20. perc-
ben megszerezhették volna a ve-
zetést. Csatáruk erősen lesgyanús 
helyzetben kapott labdát, majd a 
kapura tört, de Vojvodić bravúro-
san védett. A másik oldalon is adó-
dott lehetőség: Đanković csavart a 
kapura, úgy tűnt, hogy gól lesz be-
lőle, néhány szurkoló fel is ugrott 
örömében, a labda azonban a bal 
kapufa mellett suhant el. A kiha-
gyott helyzet megbosszulta magát, 
hiszen nem sokkal később, a 40. 
percben a vendégek megszerez-
ték a vezetést. Támadójuk remek 
labdát kapott a temeriniek tizen-
hatosában, majd közelről, négy-öt 
méterről a hálóba bombázott. Ért-
hetetlen volt, hogy Vojvodić miért 
ragadt be a gólvonalon, hiszen ha 
kifut, akkor minden bizonnyal há-
rít. Az első félidő krónikájához tar-
tozik, hogy a bizonytalanul futbal-
lozó vedőt, Kneževićet lecserélte az 
edző, a balbekk poszton Varga fu-
tott helyette a pályára.

A vendégek természetesen elé-
gedettek voltak az eredménnyel, a 
szünet után elsősorban azzal fog-

lalatoskodtak, hogy az időt húz-
zák. A játékosok kisebb szabály-
talanságok után akár egy percig 
is a gyepen maradtak, s eközben 
gólhelyzeteik is akadtak, de soká-
ig nem tudták növelni az előnyü-
ket. A temeriniek igyekeztek, de 
próbálkozásaik rendre sikerte-
lennek bizonyultak, a támadások 
pedig rosszul végződtek. Stričević 
távolról lőtt két alkalommal a ka-
pura, de nem sikerült a hálóba 
találnia. A vendégek a 83. perc-
ben állították be a végeredményt. 
Játékosuk a tizenhatosban cse-
lezett, majd a bal alsó sarokba 
küldte a labdát. 

A visszavágót tegnap (szer-
dán) játszották a szerémségi vá-
rosban. A párharc nyertese a kö-
vetkező idényben a Vajdasági liga 
déli csoportjában szerepel.

TSK: Vojvodić, Stričević, 
Milosavljević, Soldat, Bobot, 
Paska (Nedeljković), Pupovac, 
Klaić (Jovanović), Knežević (Var-
ga), Đanković (Tomić), Kosić.

aSZtaliteNiSZ
Varga Dániel számára is vé-

get ért az idény. Az utolsó verse-
nye a Top-12-es torna volt, ame-
lyet Belgrádban szerveztek meg a 
serdülő korosztály részére. Az or-
szág 12 legjobb asztaliteniszezőjét 
felvonultató versenyen Vargának 
négy győzelem, illetve hét vereség 
volt a mérlege, amivel a hetedik he-
lyen végzett.

T. N. T.

Hálóban a labda

Új helyen az Optika Vasić
Újvidéki utca 375, a buszállomás mögött

• INgyeNes szemVIzsgálAT
• szemüvegkeretek nagy választéka

• napszemüvegek bőséges kínálata 
(gues, Ray Ban, Ralph, lauren, Vogle, exess)

Várjuk önt felújított üzletünkben 
az Újvidéki utca 375-ös szám alatt

telefonszám:

021/842-800, 065/535-535-2
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