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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári időszak mind nagyobb fejtörést 
okoz a termelőknek. Vagy aszály fenyegeti a szántóföldeken elültetett növé-
nyeket, vagy éppen a túl sok csapadék gátolja a megfelelő fejlődésüket. Az 
idén szárazságból, kánikulából is akadt bőven, de szerencsére a múlt héten 
kiadós csapadék érkezett, amelyre már nagy szükségük volt a növényeknek. 
MOLNÁR Eleonóra növényvédelmi agrármérnök lapunknak elmondta, hogy 
megfelelő időben öntözte meg a szántóföldeket az eső.

– Aranyat érő eső hullott a múlt héten. A csapadék ugyan az utolsó pillanatban ér-
kezett, de nagyon hasznos volt. A növénytermesztés egyik leggyengébb láncszeme nap-
jainkban a növények vízellátása, ami egyaránt elengedhetetlen az asszimilációhoz, a nö-
vények lélegzéséhez, a párologtatáshoz és a tápanyagfelvételhez. Az utóbbi két hónapban 
a temerini határban nem volt eső, a növények pedig az öt milliméter alatti csapadékot 
nem tudják hasznosítani. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet jelentése alapján 2021 
júniusa volt az utóbbi 70 év harmadik legszárazabb júniusa, és a hatodik legmelegebb is 
egyben. Ez egy nagyon rossz párosítás a növények számára. A temerini határban főként 
kukoricát és szóját ültettek az idén a gazdák, cukorrépából kevesebb van.

Folytatás a 6. oldalon

Hízónak valóból kínálat volt, de kereslet nemigen

Lovasok a menetben

Mezőgazdasági helyzetkép

Eső az utolsó percben E számunk melléklete a TAKT tájékoztatója

Birkapaprikásfőző-
verseny

Időpont: 2021. augusztus 7. Helyszín: Tájház. 
Nevezési határidő: augusztus 5. Nevezési díj: 
3000 dinár. Bográcsállítás: 9h Főzés kezdete: 
10h. A szervezők 6-8 fős csapatok jelentkezését 
várják. Eladásra is készül birkapaprikás, amit 13 
órakor vásárolhatnak meg az érdeklődők a hely-
színen, adagonként 400 dináros áron.

Jelentkezni lehet: Moisko Árpádnál, telefon-
szám: 063/71-36-825) és Nagy Zoltánnál, telefon-
szám: 060/04-30-810).

A szokásosnál jóval szerényebbre sikeredett a júliusi vásár, jó idő és a gazdag 
árukínálat ellenére, kevés volt a látogató. Magyarázhatjuk ezt a beharangozott ká-
nikulával vagy akár a „vékonyabb pénztárcával” is. Az árufelhozatal a szokásosan 
alakult, kínálták árujukat a kisiparosok, állataikat a tenyésztők, de népes volt a 
használt árucikkeket árusítók tábora is. Az állatvásáron alig néhány helyen kínál-
tak malacot. A viszonteladók 200 dinárt, a tenyésztők 230 dinárt kértek kilójukért 
élősúlyban, de a kutya sem ugatta meg a malacokat. Érdeklődő ugyan volt, de ko-
moly szándékú vevő már nem, senkinek sem kellett hízónak való. A lábasjószágot 
kínáló árusoknál volt némi forgalom, hiszen többen is vásároltak kiscsibét, kiska-
csát, és galambot is.

Új lábbeli, ruhanemű, az újdonságszámba menő porcelán hajasbaba is szerepelt 
a kínálatban. Ez utóbbi 1000 dinárba került. Akinek három kislánya van, csak ak-
kor úszhatta meg olcsóbban a vásárt, ha csupán egyet vásárolt. Már fel sem tűnik, 
hogy a malac- és báránypecsenyét, valamint a lepénybe helyezett pljeszkavicát, sült 
kolbászt, cigánypecsenyét árusító vendéglősök sátrai előtt hosszú sorok kígyóznak. 
Mindenki a zsebéhez mérten vásárolhatott és fogyaszthatott. A cukrászok sem unat-
koztak, mivel vásárfia nélkül csak kevesen mentek haza.

MÓRICZ Dénes

Vásári séta

Szebb és felemelőbb 
Az Illés-napi rendezvények értékelése

Bizonyára a címben megfogalmazott érzése lehetett annak, aki kívülről szemlélte a 
díszes ruhába öltözött, ünneplő Illés-napi menetet. Minden bizonnyal a felvonulás te-
kintetében az elmúlt egy-két évben bevezetett újításnak is köszönhető az, hogy az idén 
meghittebbnek éreztük fogadalmi ünnepünket, de az sem kizárt, hogy éppen a mögöt-
tünk lévő időszakban átélt aggodalmak ébresztették fel bennünk a közösségi együttlét 
és az ünneplés iránti erős vágyat. Mindenesetre egy biztos, július 20-a minden temerini 
magyar számára piros betűs ünnep volt.

A szervezők szerint is jól sikerült a több napon át tartó rendezvény sorozat, Illés 
próféta napján majdnem minden hagyományt tisztelő temerini magyar át akarta érezni 
az ünnep kultikus varázsát. 

Folytatás a 2. oldalon
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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.

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

Folytatás az 1. oldallról
Július huszadika mindamellett, hogy a helyi civil élet összefogásának 

jelképe, egyben az Első Helyi Közösség napja is, így a köztestületek és 
a testvérvárosok képviselői is megtisztelték jelenlétükkel e fontos ese-
ményt. 

Varga Flórián, a helyi közösség titkárának értékelése szerint nem 
könnyű pontosan megállapítani a menetben résztvevő temeriniek és ven-
dégek számát, de annyi bizonyos, hogy az idén hosszabb és látványosabb 
volt a Szent Rozália-plébániatemplomig felvonuló díszmenet. 

– Minden a tervek szerint alakult, mind az újítások, mind az esti 
mulatság tekintetében. A szentmisén a jánoshalmi plébános prédikált, 
üzenete sokatmondó és szívhez szóló volt. Szerencsére, az időjárás is a 
mi oldalunkon állt, így a korábbi napokkal ellentétben kedden egy szem 
eső sem esett. Természetesen, ezt nem tudtuk megjósolni, így a szerve-
zés közben egy pillanatig bizonytalan volt az esti mulatság megtartásának 
módja. Másfelől az embereknek már nagyon hiányzott az, hogy végre 
történjen valami, hogy szabadabban mozogjanak, és ez az esti program 
során is szembetűnő volt. Sokan kijöttek a vásártérre, megtekintették a 
programot, zenét hallgattak, táncoltak, ünnepeltek. Öröm volt végignézni 
a népes vendégseregen – értékelt az Első Helyi Közösség titkára. 

A kísérő rendezvények kapcsán elmondta, a civil egyesületek program-
jai is kedvező visszhangra találtak, a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület teltházas előadása például olyan sikert aratott, hogy minden 
bizonnyal a jövőben testvértelepülésünkön, Jánoshalmán is bemutatják 
majd a közönségnek. Vendégek jöttek Jászapátiról, Győrasszonyfáról, 
Jánoshalmáról, de itt volt a mórahalmi plébános és a nyugdíjasok is.

ácsi

Szebb és felemelőbb Mintegy 1500 vendég
A vásártéren felállított sátrak alatt a Kertbarátkör, az Iparosok 

és Vállalkozók Egyesülete és a Széchenyi István Hagyományőrző 
Lovasegyesület vacsoráját fogyasztották el a vendégek. Kovács Ró-
bert, a Kertbarátkör elnöke elmondta, 1100 személy számára ké-
szítettek helyet, a járványügyi előírások miatt azonban egy asztalnál 
a korábbi nyolc helyett, csak hatan ülhettek.

– Becslések szerint csaknem 1500-an voltak kint a vásártéren. 
A Kertbarátkör főszakácsa az idén Bohócki Zoltán volt, aki már a 
korábbi években is tevékenyen részt vett a vacsorakészítésben, de 
rajta kívül az egyesület számos tagja is szorgoskodott az üst mellett. 
A marha- és birkapörkölt után mákos és túrós rétest szolgáltunk fel 
a vendégeknek, de a Kertbarátkör borászainak minőségi borait is 
megkóstolhatták a finom nedű kedvelői – ecsetelte Kovács Róbert, 
aki szerint pozitívak a visszajelzések, hosszú idő után az emberek 
végre egy kicsit kirúghattak a hámból, és ez a jó kedv érezhető volt 
egészen a mulatság végéig.

Az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének vacsoráját Elek Ist-
ván főzte, míg a Széchenyi István Hagyományőrző Lovasegyesület 
nevében Samu János ragadott fakanalat, akinek ugyancsak segített 
a tagság. 

Augusztus 2-áig várják a kivitelezők jelentkezését a nyílászárók cse-
réjének támogatási programjára. A pályázat lejárta után bizottság dönt 
arról, hogy mely vállalkozás nyújtja a legkedvezőbb ajánlatot. Az önkor-
mányzat által megjelentetett kiírás pontos feltételeket szab meg a kivitelező 
tekintetében. Az ablakok és teraszajtók esetében a négyzetméterenkénti 
költségek nem haladhatják meg a 14 ezer dinárt, míg a bejárati ajtók 
esetében legfeljebb 20 ezer dinár lehet négyzetméterenként. 

Háztartásonként forgalmi adóval(pdv) együtt összesen 100 ezer di-
nárra rúghatnak a költségek. A lakosság számára várhatóan már augusz-
tusban megjelenik az energiahatékonysági program, az önkormányzat és 
az illetékes minisztérium erre a célra csaknem 4 millió dinárt fordít, a 
nyílászárók cseréjét ötven százalékban támogatják. 

A pályázat híreit a község honlapján teszik közzé, amit lapunk is igye-
kezni fog figyelemmel kísérni.

ácsi

Nyílászárók cseréje

(Jobb oldali képünkhöz) Az Illés-napi ünnepségek során az Első 
Helyi közösség keretében működő őszirózsa vegyeskórus hangver-
senyt tartott a szent rozália-templomban. A közönség nagy élvezettel 
hallgatta a többnyire vallási témájú műveket. Mórahalmi vendégek is 
megtekintették a műsort, amely után a vendéglátókkal közös fényké-
pezésre került sor.

Csoportkép a vendégekkel

Medvecki s.

Az esti vigalom kezdetén szöllősi Tibor plébános és sáfrány 
dávid káplán megszegi az új kenyeret (v. Z. felv.)
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Egyházközségi 
hírek

Esküvői hirdetés: Tóth Szebasz- 
tián (†András és Baksa Piroska 
fia Péterrévéről) és Jánosi Ildikó 
(†Márton és Horváth Zsuzsanna 
lánya) ünnepélyes keretek között, 
szombaton 16 órakor házasságot 
kötnek a plébániatemplomban. 
Házasságrendezés: Ádám Zoltán 
(†Ferenc és †Tamás Ilona fia) és 
Bollók Mónika (†János és Nagy 
Magdolna lánya), szombaton a 
reggeli szentmise után házas-
ságot kötnek a plébániatemplom-
ban. Előkészület, gyónási lehetőség 
és próba mindkét pár számára csü-
törtökön 17:00 ó.
Püspök atyánk látva a nyugat-eu-
rópai árvízpusztításokat, azzal 
a kéréssel fordult minden plébá-
nia közösséghez, hogy jövő vasár-
nap imádkozzunk az áldozatokért, 
a túlélő gyászolók számára pedig 

kérjünk vigasztalást és reményt. 
Vasárnap gyűjtést szervezünk a 
károsultakért.

Miserend
30-án, pénteken, 8 ó.: Egy szándék-
ra; 17 ó: horvát nyelvű szentmise: 
†Frano Geljić.
31-én, szombaton, 8 ó: A hét folya-
mán elhunytakért.
1-én, Évközi 18. Vasárnap, a 
Telepen 7 órakor: †Kókai Tibor; 
a plébániatemplomban 8:30-kor: 
†Gyuráki Pál, Pethő Teréz, a Gyuráki 
és a Pethő család elhunytjaiért; 10 
órakor: Népért.
2-án, hétfőn, 8 ó.: †Hornyik Jó-
zsef.
3-án, kedden 8 órakor: A tisztító-
tűzben szenvedőlelkekért.
4-én, szerdán 8 órakor: Az üldözött 
keresztényekért.
5-én, csütörtökön, 19 órakor: 
Temerin megújulásáért, a szentmise 
után egy órás szentségimádás.

Nagy öröm a kiskert 2021
A legjobb paradicsomfajta

A Kertészkedők Egyesületének versenybizottsága miután megtar-
totta a kertek vizitelését, érdem szerint osztályozta azokat július 18-án. 
Fehér asztal mellett kiosztották az okleveleket. Történt ez immár tize-
dik alkalommal, mondhatnánk, kis jubileumot ünnepeltünk. Társalgás 
közben szó esett a kertek állapotáról, de legnagyobb vita a paradicsom 
fajtákról zajlott. Szóba került az Amati, a Szandjer, újvidéki Alma stb. Az 
egyik bölcs atyafi fölülbírálta az elhangzottakat, mondván: Az a legjobb 
paradicsomfajta, amelyet te a saját kertedben termelsz!. M. P.

Az önkormányzat által kiírt, a munkanélküliek önfoglalkoztatásra 
irányuló pályázat lebonyolítását követően nemrégiben aláírták azokat 
a szerződéseket is, amelyek révén 11 új munkahely jött létre a már 
korábban bejegyzett munkaadóknál. 

A községi költségvetésből az idén jelentősebb összeget fordítottak 
e célra, így minden munkanélküli alkalmazása után 150 ezer dináros 
támogatás járt. Az aláírás alkalmával Dejan Bradaš polgármester 
helyettes, Mira Rodić, a községi tanács gazdasági megbízottja és 
Milomir Cvijović, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal képviselője üd-
vözölte az egybegyűlteket. 

Mira Rodić hangsúlyozta, az önkormányzat sokat tesz a munka-
nélküliség csökkentése érdekében, és reményének adott hangot, hogy 
azok a fiatalok, akik most munkát kaptak, itt maradnak Temeriben, 
és a jövőben is ezt a közösséget éltetik és erősítik. A foglalkoztatá-
si hivatal képviselője kiemelte, Temerin rendszerint az elsők között 
jelentkezik az általuk kiírt pályázatokra. Jó az együttműködés az ön-
kormányzattal, mindenben számíthatnak ránk, szögezte le. A község 
az idén összesen 6 millió dinárral támogatta a foglalkoztatást és az 
önfoglalkoztatást.

ácsi

Önfoglalkoztatás

Mondja le turnéját 
a Tanyaszínház

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt kéri: mondja le 
a Tanyaszínház az idei turnéjának további állomásait. Tanyaszínház 
repertoárjára az elmúlt években olyan darabok kerültek, amelyek 
az öncélú közönségességet, a parttalan ízléstelenséget, a közönség 
alpári provokálását jelenítették meg.

A legutóbbi előadás Ödön von Horváth Kazimír és Karolina című 
darabja épp a gondtalan, minden korosztálynak szóló színházi él-
ményt nem tudja elvinni közösségeinkbe, a társulat előadása a Ta-
nyaszínház fényes múltját, örökségét kérdőjelezi meg - húzta alá 
Hajnal Jenő.

A Magyar Nemzeti Tanács, amely nemzeti jelentőségűvé minő-
sítette a Tanyaszínházat, elfogadhatatlannak tartja, hogy a társulat 
idei körútja folytatódjon. Arra kérte a szervezőket, hogy mondják 
le a többi helyszínt. Mindezt annak reményében, hogy közös erővel 
újragondolhassák a színház működését és repertoárját. (Vajma)

A	Temerini	Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton	nyert 

eszközökkel	hozzájárul:

Temerin
Önkormányzata
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Jelmagyarázat: Ís=írott sajtó, r=rádió,  
Tv=televízió, hivatásszerűen újságírással 
foglalkozó=újságíró, nem hivatásos újságíró, de 
írással rendszeresen v. több-kevesebb rendsze-
rességgel jelentkezők=cikkíró

ÁdÁM Csilla Ís r újságíró
ÁdÁM István Ís cikkíró
ÁdÁM Jennifer Ís újságíró
BEkvAlAC deján Tv operatőr
BogNÁr róbert Tv operatőr
BordA Ákos Ís sztg. tördelő 
BordA Arnold r Ís hangtechnikus, sztg. 
tördelő
BúJdosó gizella Ís szövegbevivő
BugArčIć Maja Tv újságíró
CsorBA Béla Ís cikkíró
CsőkE Béla Tv újságíró
CsőkE Csaba Tv újságíró
CsőkE Csilla Tv újságíró
dANI Zsolt r újságíró
dEvIć István Ís sztg. tördelő 
dodoNy MIlINsZkI Aranka Ís sztg.
tördelő
duJMovICs dénes Ís cikkíró
duJMovICs Ferenc Ís szakcikk író
duJMovICs györgy Ís újságíró, 
szerkesztő, lapkiadó
duJMovICs vArgA Judit Ís titkárnő
FÁrBÁs Anikó Tv bemondó
FEHér Mária Ís szövegbevivő, titkárnő
Fúró dénes Ís újságíró
gArBAC Árpád Tv operatőr
gArBAC sarolta Tv újságíró
góBor Béla Ís, újságíró, szerkesztő

góBor Ervin Tv operatőr
góBor lászló r hangtechnikus
gusZToNy András r újságíró
HAlÁsZ Csilla Ís lektor
HorvÁTH Attila Tv vágó
HorvÁTH Mihály Tv operatőr, rendező
korokNAI károly Ís lapterjesztő
korokNAI Bella Ís lapterjesztő
MATuskA Márton Ís újságíró
MATuskA Mihály Ís szakcikk író
MAZÁN János r újságíró, szerkesztő
MICsIk Andrea Tv újságíró
MIlAkovIć Teréz r újságíró
MórICZ dénes, Ís tudósító
MórICZ CsECsE Magdolna Ís újságíró
MórICZ éva Ís újságíró
MórICZ lajos Tv, Ís újságíró, szerkesztő,
lapkiadó (kanada)
NAgy dénes Tv operatőr, vágó
NAgy Magdolna Ís újságíró
NAgy Nándor Tv újságíró
NAgy (ZsélI) Nikoletta Tv újságíró
olÁH gIrIC Aranka r újságíró
ÖkrÖs Edit Tv Ís bemondó, újságíró
PÁsZTor sándor Tv vágó
PETő Attila Tv újságíró
PéTEr szabó Andrea Tv bemondó 
séTÁló Ildikó r újságíró
sZABó gabriella r újságíró
sZkoTovICs róbert r hangtechnikus
TAkÁCs Ilona r újságíró
TErNovÁCZ Áron Ís újságíró
TErNovÁCZ Fanni Ís r újságíró
TErNovÁCZ István r Ís újságíró

TóTH András Tv újságíró
TóTH dEvIć lívia Ís újságíró
TóTH dianna r Ís újságíró
TóTH Eszter r újságíró
TóTH Péter Tv újságíró
TóTH roland Tv gépjárművezető
TÖrőCsIk lászló Tv vágó
TÖrőCsIk NAgy Tamás r Ís sportújságíró
úrI Attila Tv újságíró
vArgA dénes Tv újságíró
vArgA István r Ís szakcikk író
vArgA József  r Ís újságíró
vArgA soMogyI Zoltán r 
hangtechnikus
vArgA Zoltán Ís fotoriporter
vrEsTyÁk Attila r hangtechnikus
ZAkINsZky Márk Tv újságíró
ZAkINsZky ToMA viktória Tv újságíró
ElHuNyTAk:
BoZsó Zoltán Tv operatőr
dudÁs Ida Ís lektor
duJMovICs János r bemondó (Ausztrália)
ErlAuEr Csaba Tv újságíró
Erős Ilona Ís tudósító
gArBAC sándor Tv gépjárművezető
HAJdúk János r hangtechnikus
HErINg István Tv operatőr
HoFFMANN Artúr Tv operatőr, rendező
Illés sándor Ís író, újságíró
JAkuBECZ József r újságíró, szerkesztő
kIHúT sándor Ís karbantartó
MIAvECZ Márton Ís újságíró, szerkesztő
MorvAI lászló Ís riporter 
NEMEs János Ís tudósító
NéMETH Mátyás Ís fotoriporter
PETHő lászló Ís sportújságíró
sZErENCsés József Ís újságíró, szerkesztő 
TErNovÁCZ Tibor Ís cikkíró
vArgA János Tv Joki operatőr
vINCZE Attila Tv operatőr
ZsélI károly Ís tudósító

Összeállította: NAgy Magdolna és d

Újságírók, szerkesztők, operatőrök
A hírközlő szervek temerini dolgozói

Az Illés-napi rendezvények keretében lezajlott első temerini médiatalálkozó kapcsán adjuk 
közre alább azon temeriniek névsorát, akik újságírással, cikkírással foglalkoznak vagy foglal-
koztak, írásaik, hang-, v. képanyagaik jelentek meg a hírközlő szervekben, illetve lapkiadónál, 
rádiónál, televíziónál kisegítő személyzetként dolgoznak/dolgoztak.

A lista nem teljes, a kiegészítéseket és javításokat összegyűjtjük és egy későbbi időpont-
ban közreadjuk, amennyiben igény mutatkozik rá.

A három leánykának nagyon tetszettek a porcelánbabák Temerinben készülnek a képen látható műanyagcsónakok

Vásári 
pillantképek
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Finna Erik számjegyve-
zérlésű gépek technikusaként 
végzett az Adai Műszaki Is-
kolában, felsőoktatási tanul-
mányait Szabadkán folyatatja 
termékfejesztőként. Úgy véli, 
jó szakmát választott, ugyanis 
igen keresettek ezek a szakem-
berek. Erik sem szeretne kül-
földön dolgozni, sokkal inkább 
az itthoni boldogulás jelent szá-
mára kihívást. A járványhelyzet 
miatt bevezetett online oktatás 
kapcsán elmondta, nehezebb és 
unalmasabb volt, mert nem vol-
tak együtt az osztálytársakkal. 
Az egyetemi tanulmányok előtt 
álló fiatal gyakran eljár szóra-
kozni, számára nagyon fontos a 
jó társaság.

Finna Kevin ikertestvéréhez ha-
sonlóan, az Adai Műszaki Iskolában 
érettségizett CNC gépvezérlés szakon. 
Úgy látja, hogy ez a terület számos 
lehetőséget nyújt. Az elmúlt időszak 
megnehezítette a középiskolás életét, 
ami rányomta bélyegét a tervezésre. 
A kombinált oktatást, a tanulást és a 
kötelező gyakorlati munkát nem volt 
egyszerű egyeztetni, ezért kimerítő 
volt az elmúlt két hónap. A továbbta-
nulás helyett most sokkal inkább egy 
kicsit pihenne, utána pedig munkába 
állna. Ő is úgy látja, hogy a járvány 
miatt beszűkültek a fiatalok szórako-
zási lehetőségei, de örül annak, hogy 
ez hamarosan megváltozhat.

Vegyelek Dóra az újvidéki 
Svetozar Marković Gimnáziumban 
végezte el középiskolai tanulmá-
nyait, majd az újvidéki a Mezőgaz-
dasági Kar növényvédelmi szaká-
ra iratkozott. Azt vallja, az iskola 
kiválasztásakor fontos szempont 
volt az, hogy érdekelje az a szak-
terület, valamint, hogy a jövőre 
nézve jövedelmező legyen. Meg-
győződése, hogy jó döntést hozott, 
hiszen mint mondja, az általa vá-
lasztott szakma igencsak népsze-
rű, számos mezőgazdasági cégnél 
van lehetőség az elhelyezkedésre. 
Az elmúlt időszakot jelentősen be-
folyásoló járványhelyzet kapcsán 
elmondta, a középiskolások életé-
re igencsak rányomta a bélyegét, 
az iskolában nem volt lehetőség 

a társalgásra, és osztálykirándulá-
sokra sem kerülhetet sor. Szerin-
te az online oktatás sem bizonyult 
jónak az elmúlt időszakban. Dóra 
nem szeretne külföldre költözni, 
hiszen itt van a családja és a ba-
rátai, valamint úgy látja, hogy ezzel 
a végzettséggel itthon is könnyen 
munkához juthat. A fiatal lány szá-
mára fontos az, hogy a számára 
legfontosabb emberekkel töltse a 
mindennapokat, velük beszélges-
sen, társalogjon. Szívesen eljár szó-
rakozni is, olyan helyekre, ahol új 
embereket ismerhet meg.

Bartok Beatrix (jobb-
ról) az újvidéki Jovan Jovanović 
Zmaj gimnázium matematika 
szakán végzett, ősztől pénzügyi 
matematikát tanul az Újvidéki 
Egyetemen. Ő is úgy látja, hogy 
az egyetem elvégeztével könnyen 
érvényesülhet idehaza, hiszen ná-
lunk igen kevesen érdeklődnek e 
szakterület iránt, így egyértelmű-
en hiány van matematikusokból. 
A külföldi munkavállalás kérdése 
nála fel sem merült. Beatrix sze-
rint a járvány miatt a kelleténél 
sokkal kevesebbet tanultak meg 
az iskolában, és e tekintetben az 
utolsó tanév számos kívánni valót 
hagyott maga után. A szórakozás 
kapcsán elmondta, szívesen ösz-
szeül a barátaival kávézni, de sze-
ret bulizni és utazni is.

Végzősökkel beszélgettünk
Van, aki folytatja, van, aki dolgozni szeretne

A nyolcadikosokhoz hasonlóan a középiskolák végzősei számára is mozgalmas volt az el-
múlt két hónap. Tanulniuk kellett, hogy a lehető legjobb pontszámmal felvételt nyerjenek az 
általuk kiválasztott karra. Mára már minden felsőoktatási intézményben lezajlott az iratko-
zás. A temerini végzősöket arról kérdeztük, hogy hogyan látják a jövőt, milyen munkalehe-
tőséget nyújthat számukra a kiválasztott szakma, hogyan tekintenek az itthon maradás és az 
elvándorlás kérdésére.

Bohócki Martina a Zombori 
Ružica Rip Egészségügyi Középiskola 
gyógyszerészeti szakán szerzett dip-
lomát, az államvizsga után mielőbb 
munkába szeretne állni. Szerinte eb-
ben a szakmában teljesen mindegy, 
hogy itthon vagy külföldön dolgozik 
az ember, a lehetőségek ugyanis 
nagyon hasonlók. Az online oktatás 
kapcsán kiemelte, kéthetente jártak 
be az iskolába, így sokkal több idő ju-
tott a felkészülésre. Martina szívesen 
jár szórakozni, és rosszul érintette az, 
amikor zárva voltak a kávézók.

érdeklődni: 069/30-38-319

A	MOL-ELEKTRIK
szobafestő	és	gipszkartonozó	
MuNKATáRsAKAT	KEREs.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

ÁDÁM Csilla
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Folytatás az 1. oldallról
A kukorica rendkívül nagy vízigényű növény, amelynek a nedvesség 

iránti igénye a kilencedik levél létrejöttével tovább növekszik, egészen a 
generatív fázisig. A címerhányás, a virágzás, a termékenyülés és a korai 
magfejlődés a mi térségünkben az aszályos nyári hónapokra esik. Akik 
később ültették el ezt a növényt, értelemszerűen a virágzást is későbbre 
várják. Számukra a csapadék a kellő időben érkezett. Az utolsó pillanat-
ban ugyan, de a legkritikusabb időszakra mégis megérkezett. A kukorica 
egy rövid nappalos növény, ami azt jelenti, hogy a virágzása a rövidebb 
nappalok beálltával kezdődik. Tehát a kukorica virágzása a nyári nap-
forduló után, azaz június 21-ét követően történik. Az elmúlt időszakban 
három nap alatt kilencven milliméter csapadék hullott Temerinben, ami 
bőségesnek számít. Természetesen, a növénynek később is nagy szüksége 
van a vízellátásra, különösen akkor, amikor a magok telítődnek. Ez napi 
szinten 4-5 millimétert jelent. Bízunk benne, hogy lesz még csapadék, 
és megfelelően tudnak a növények tovább fejlődni. 

Nem mindennapi látvány volt az elmúlt időszakban az összesodródott 
levelű kukorica egyes határrészeken. A növény így igyekezett védekezni 
az aszály ellen. Nagyon fontos tényező szárazság idején az állomány sűrű-
ség is. A ritkábbra ültetett növényeknek több tápanyag jut aszály idején, 
mint azoknak, amelyeket sűrűbbre ültettek. Minden növénynek megvan 
a tenyészterületi igénye.

A szója esetében ugyancsak a virágzás, a hüvelykötés illetve a magte-
lítődés időszaka számít kritikusnak. Ilyenkor körülbelül 180 milliméter 
csapadékra van szüksége e növénynek. Már a kiadós mennyiségű eső 
lehullása előtt a szója elkezdett megválni a virágaitól, ami a levegőaszály 
hozadéka. Most újra virágzásnak indult a növény, ami a kiadós csapa-
déknak köszönhető. További csapadék esetén remélhetően a hüvelyek 
meg is telítődnek. 

A cukorrépa jelenleg a gyökérnövekedés fázisában tart, számára 
ugyancsak nagyon hasznos volt az eső. Természetesen az ideális az lett 
volna, ha a csapadék fokozatosan hullik. De a gazdák, nyilván, ennek is 
örülnek, azonban rekordtermésre az idén sem számítanak. Véleményem 
szerint hasznos lenne, ha a termelők a jövőben nagyobb gondot fordíta-
nának hibridek választására. Mivel környékünkön állandósulni látszik 
az aszály, a termelőknek érdemes lenne megfontolni aszálytűrő fajták 
ültetését. A többcsövű, illetve a flexibiliscső-típusú hibridek kedvező 
időjárás során magasabb terméshozamot ígérnek, de a biztos termés a 
kedvezőtlen időjárás alkalmával sem marad el.

Ez az időszak a növénybetegségek terjedésére is alkalmas. Már 
tapasztalható a kukoricamoly petézése és a lárvakelés. Ez azért veszélyes, 
mert a lárvák a címer alatt bújnak be a szárba, és ily módon címertö-
rést idéznek elő. A poloskákra is ajánlatos odafigyelni. A szója esetében 
az atka okoz gondot jelenleg a gazdáknak, amely a parcellák szélétől 
koncentrikus körök formájában terjed és támadja a növényt. Ilyenkor 
permetezni kell a parcellákat, majd az eljárást hét nap múlva megismé-
telni. A cukorrépánál most a cerkospóra támad, amely ugyancsak nagyon 
veszélyes lehet. A kiskertekben és gyümölcsösökben a bogarak nagyon 
élénkek, a kiskerttulajdonosok számára ez jelenti pillanatnyilag a leg-
nagyobb gondot, ecsetelte a növényvédelmi agrármérnök.

T. D.

Eső az utolsó percben Szemetelési szokásaink 
kialakulásáról

Detki Kókai Anikó pszichológust 
és pszichoterapeutát kérdeztük

Az értékrend, az álláspontok és a szokások szoros kapcsolatban 
állnak egymással, de mindannyiunk közös összekapcsoló tényezője az 
érzelmek. Szeretjük-e a természetet, tiszteljük-e a világot, amiben élünk 
és együttérzünk-e a még meg nem született utódainkkal vagy akár a ben-
nünket körülvevő állatokkal, növényekkel? 

Hogyan élem meg magamat a védelmező szerepben és mennyire 
vállalok felelősséget a környezetemért? Ezek mind kulcsfontosságú kér-
dések a természethez való viszonyulásunkban. Mindemellett a fogyasztói 
társadalmi hozzáállás is kihatással van szemetelési szokásainkra. 

Nem használjuk ki a dolgainkat maximálisan, eldobható árut vásá-
rolunk és sokszor már nem is javítunk, hanem váltunk, cserélünk. Ez 
már az emberi kapcsolatokban is látszik. A másik fontos tényező az egész 
társadalom viszonyulása a témához. 

A környezetvédelem tudatos tevékenység és megtanulható. Ha a kör-
nyezetünk igyekszik velünk megtanítani, és ami a legfontosabb, lehetővé 
tenni a környezetvédelmi szabályok betartását, akkor sokkal könnyeb-
ben megy. 

A gyakorlatias vonatkozásokra gondolok: vannak-e szelektív hulla-
dékgyűjtők, ökoboltok vagy zacskómentes üzletek, milyen permetszereket 
árulhatnak, milyen anyagokat bocsájtanak ki a gyárak és hová ömlik a 
szennyvíz, milyen törvények vonatkoznak a környezetvédelemre? Ez nem 
csak egyéni, hanem közösségi feladat, amiben mindenkinek egyaránt 
óriási szerepe van. 

ácsi

APróHIrdETésEk
• Telket, bontani való házat vagy házat 
vásárolok 100 ezer euró értékig. Tele-
fon: 064/40-55-431.
• Magányos nyugdíjas férfi házve-
zetőnőt keres. érdeklődni a rákóczi 
Ferenc utca 183-ban.
• Nagy kapacitású čakoveci morzsoló 
és 2003-as évjáratú Lada Niva 1,7-es 
eladó. Telefon: 063/82-17-908. 
• Anyakecskék és gidák eladók. Te-
lefon: 063/73-82-446.
• Eladó rokkantkocsi megvigyázott ál-
lapotban, valamint talicskás, 60 literes 
permetező újszerű állapotban. Telefon: 
846-130.
• vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 

elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Tel.: 840-439.

Malac 200-220 din/kg
Malac 25 kg 5000 din/db
Bárány 280 din/kg
ló 1-1,5 euró/kg
kecske 5000-6000 din/db
gida 250 din/kg
Borjú  300-500 euró/db
galamb 500-1000 din/db

kakas 1500 din/db 
Pulyka 200-400 din/kg
kiscsirke  40-50 din/db
kisliba 300 din/db
kiskacsa 200 din/db
gyöngyös csibe 100 din/db
Papagáj 800 din/db
szerszamnyél 300-500 din/db
Ásó, villa, lapát    500-600 din/db 
Balta 500-600 din/db

Fejsze   1000-1200 din/db
kaszanyél 500 din/db
kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Fűkaszáló 80-120 euró/db
kézifűrész 1000 din/db
Motorfűrész 100-120 euró/db
Napraforgó 150-200 din/l
szalmabála 100 din/db
Fűszénabála 200 din/db 

Hereszénabála 300-400 din/db 
kissöprű 150 din/db
Ciroksöprű 250-300 din/db
korósöprű 350-400 din/db
Bogrács 20 l 2000 din/db
sütőtárcsa 1500-2000 din/db
Üstház 3000 din/db
Malacetető 4000 din/db
disznóetető  4000-5000 din/db
Talicska 2500-3000 din/db

VÁSÁR, 2021. VII. 25.
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Előre csomagolt élelmiszerek habtálcái, elviteles dobozok, elvi-
teles evőeszközök, szigetelés, csomagolás. Nem gyűjthető szelektíven 
és nem újrahasznosítható anyag.

7 – vegyes, kombinált anyagok, egyéb
Például a fémgőzölt csomagolások, fogkefék, CD-k, játékok, mű-

szálas ruhák, harisnyák, elektronikai eszközök borítása, plexiüvegek, 
bútoripari bevonólapok. A komposztálható műanyagok szintén ide 
sorolhatóak, lebomlásuk csak megfelelő ipari körülmények között 
lehetséges, ami alapjában véve még nem megoldott. Nem gyűjthetők 
szelektíven és nem újrahasznosítható anyagok.

Mint már hírt adtunk róla lapunk a községi önkormányzat 
pályázatán támogatást kapott arra, hogy olvasóinknak a sze-
lektív szemétgyűjtésről írjon. Az Újvidék község területrére 
tervezett regionális szeméttelepen ugyanis, a tervek szerint, 
már csak szétválogatott, szelektált szemetet, hulladékot lehet 
majd elhelyezni. 

A korunk egyik nagy környezetvédelmi kihívása az elképzelhetetlen 
mennyiségben gyártott műanyagok szelektív begyűjtése, különválasztása 
a többi hulladéktól/szeméttől és az újrahasznosítás megoldása. De milyen 
műanyagok is léteznek egyáltalán, mert nem minden műanyag egyforma. 
A szabály úgy szól, hogy minden műanyagon fel kell tüntetni a műanyag 
fajtáját. Ezt egy háromszögben elhelyezet 1-től 7-ig terjedő szám jelzi az 
alább olvaható módon:       

1 – PET, azaz a polietilén-tereftalát
Előfordulás: főként folyadékos palackok, poharak, elviteles dobo-

zok, tisztítószeres flakonok. Feldolgozhatóság: szelektíven gyűjthető és 
újrafeldolgozható anyag.

2 – PE-HD, azaz a nagysűrűségű polietilén
Játékok, sminkes tubusok, vastagabb flakonok, vastagabb zacskók. 

Szelektíven gyűjthető és újrafeldolgozható anyag.
3 –  PVC, azaz polivinil-klorid
Vékony joghurtos dobozok, játékok, zsugorfóliák, csipeszek, vízve-

zetékcsövek, gyógyászati segédeszközök, zuhanyfüggönyök, padló. Csak 
ipari mennyiségben hasznosítható újra.

4 – PE-LD, azaz a kissűrűségű polietilén
Vekonyabb műanyag zacskók, flakonok, kupakok, fóliák. Szelektíven 

gyűjthető és újrafeldolgozható anyag.
5 – PP, azaz polipropilén
Vajas, tejfölös dobozok, tányérok, tálcák, kulacsok, műanyag edé-

nyek, kupakok és háztartásigép-burkolatok. Szelektíven gyűjthető és 
újrafeldolgozható anyag.

6 – PS, azaz a polisztirol
Ennek alapanyaga a benzol, az etilbenzol és a sztirol. Ezek mind ve-

szélyes mérgek. A sztirol maradványai a szervezetbe jutva egészségkáro-
sító epoxiddá alakulnak, ami gátolja a sejtosztódást, károsítja a májat és 
vesét. A polisztirol ellenáll a lúgoknak, savaknak, de a fényre érzékeny, 
és a szerves oldószerek is hatnak rá.

A műanyagok fajtái és 
újrahasznosításuk

Az újvidéki Exit fesztivál alatt és után a péterváradi várból és 
az újvidéki duna-partról is folyamatosan, tonnaszámra hord-
ták a főként műanyag szemetet az újvidéki köztisztasági válla-
lat dolgozói, akik megerősített létszámmal dolgoztak. A városi 
köztisztasági vállalat emberei a bulik utáni hajnalokon folya-
matosan takarították a duna-parton hagyott szemetet
Ez a fajta városkép egyébként nem újkeletű, hiszen az Exit 
fesztivál idején minden alkalommal hasonló körülmények ta-
pasztalhatóak. Az újvidéki köztisztasági vállalat igazgatója el-
mondta, kollégái mindent megtesznek, hogy reggelente mire 
a székváros lakossága „felébred”, addigra eltüntessék a köz-
területekről a szemetet. (délhír)

Így is keletkezik a szemét

Melyik műanyag újrahasznosítható?
A számokat kell figyelni!

Gyűjthető? 
Igen - Nem
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T. K.: – Görögországban nyaralunk, onnan 
írom e sorokat. Evia szigetre jöttünk, Neos 
Pirgos helységbe. Harmadszor járunk ezen a 
helyen, nagyon szeretjük. Nyugodt a környezet, 
közel a strand és nincs tömeg még júliusban 
sem. Tavaly is ide szerettünk volna eljönni, be 
is fizettük, de sajnos a lezárások miatt nem 
jutottunk el. A görög határon védettségi iga-
zolást kértek tőlem és a férjemtől, két idősebb 
gyerekünknek pedig induláskor antigén tesztet 
csináltattunk Újvidéken, amelynek eredmé-
nyét e-mailben egy óra múlva útközben kap-
tuk meg. A legfiatalabb családtag 10 éves, neki 
nem kellett semmilyen bizonylat. A Dojrani 
határátkelőn mindössze 15 percet vártunk, 
ez alatt az idő alatt a férjemet le is tesztelték. 
Minden autóból egy személyt teszteltek. A kom-
pon újra kérték az igazolásokat a védőoltásról. 
Maszkviselés itt csak zárt helyiségben kötelező. 
Nem érezhető különösebb megszorítás a vírus 
miatt, viszont jóval kevesebb külföldi turistával 
találkozunk, mint korábban. A nyaralásunk 
nagyon jól telik, hajókiránduláson voltunk, 
vízesést látogattunk és esténként nagyokat sé-
tálunk a környező városokban.

Z. I.: – Montenegróban nyaraltunk, 
Sutorinán. Még tavaly akadtam rá erre a 
szálláshelyre az interneten, és még ak-
kor be is fizettük a foglalót. A járvány 
miatt kénytelenek voltunk a foglalást 
idénre halasztani, de boldogok vagyunk, 
hogy végre sikerült eljutnunk. Bosznián 
keresztül utaztunk, semmilyen igazolás-
ra sem volt szükségünk egyik határátlé-
pésnél sem, még a montenegrói útdíjat is 
törölték. A nyaraláson csak a boltokban 
kellett viselni, az éttermekben nem kér-
ték. A legnagyobb meglepetést az okozta 
számunkra, hogy lényegesen kevesebb 
turistával találkoztunk. Az igalói sétá-
nyon, amely általában zsúfolt, most csak 
néhányan sétáltak, de ez bennünket nem 
zavart. Élményekkel tértünk haza, és úgy 
érzem, hogy megérte elmenni.

Ö. K.: – Mi Albániát választottuk. Ksamilban 
töltöttünk néhány csodálatos napot. Azért dön-
töttünk így, mert megtudtuk, hogy nem kérnek 
sem oltási igazolást, sem pedig tesztet. Az útle-
vélen és a személyi igazolványon kívül semmi 
másra nem volt szükségünk az utazás során. 

A tervezés, a készülődés, a csomagolás és az 
utazás ideje alatt semmit sem éreztünk a jár-
vány mellékhatásaiból. Amíg ott voltunk, sem-
milyen szigorítás sem volt érvényben, így úgy 
éreztük, mintha nem is létezne a vírus. Maszkot 
nem kellett viselnünk, sőt a helyi üzletekben, 
éttermekben senki sem viselte. Albániában, 
akivel csak kapcsolatba kerültünk, arra töre-
kedett, hogy a turisták semmit se érezzenek 
a rosszból, és hogy jó tapasztalatokkal térje-
nek haza. A nyaralás tehát nagyszerűen telt. 
Az ottani emberek barátságosak, kedvesek és 
segítőkészek, a strandok is nagyon szépek, 
látványosak. Szívesen visszatérnénk egy kö-
vetkező alkalommal.

V. R.: – Görögországban jártunk, 
Kassandra félszigetén Szaloniki mel-
lett egy csodás városkában. A férjem 
testvérével és családjával utaztunk. 
Gondosan megterveztük az indulás 
időpontját, hiszen a vírushelyzet miatt, 
sok minden bizonytalan volt. Mivel mi 
nem vettük fel a vedőoltásokat, ezért 
a férjemnek, fiunknak, aki 12 éves, és 
nekem is el kellett végeznünk az an-
tigén-ellenőrzést még az utazás előtt. 
A tesztet Újvidéken csináltattuk, 1800 
dinárba került. A negatív eredmények 
után, nyugodtabban indulhattunk út-
nak. A határokon zökkenőmentesen 
átjutottunk. A helyiek a turistákkal 
kedvesek és figyelmesek, ezt tapasz-
talhattuk. Boltokban, kávézókban kö-
telező a maszkhasználat, de ez minket 
nem zavart. Így is 
gyönyörű és élmé-
nyekkel teli nyara-
lásunk volt. Remél-
jük, hogy jövőre 
még egyszerűbb 
lesz útnak indul-
ni.

H. L.: – Azért Hor-
vátországba utaztunk, 
mert szépsége és tisz-
tasága miatt  nagyon 
szeretjük a horvát 
tengerpartot. Szüksé-
ges volt az oltottságról 
szóló bizonylat, vala-

Montenegró, Horvátország, Albánia...
Nyaraló családok útibeszámolói

Javában tombol a nyár. Az évi szabadságok idején szívesen indulnak útnak az 
emberek, még akkor is, ha a járvány némi fejtörést okoz a tökéletes úticél kiválasz-
tásakor. Tavaly, amikor szinte lehetetlen volt átkelni a határokon, sokan a belföldi 
utazásokat részesítették előnyben. Az idén azonban változott a helyzet, és aki csak 
teheti, ellátogat a tengerpartra. Vannak, akik a tavaly elhalasztott utat pótolják, de 
sokan tudatosan tervezték meg idén a nyaralásukat. Olyan temerinieket szólaltattunk 
meg, akik már visszatértek, vagy épp most töltik szabadságukat valamely mediterrán 
országban. Körkérdésünkben igyekeztünk feltérképezni, hogy mely úticél eléréséhez 
milyen előkészületek szükségesek, és azt, hogy kinek hogyan telt a nyaralás.

mint a lefoglalt és befizetett szállásról szóló 
bizonylat is ahhoz, hogy átjussunk a határon. 
Az említett papírok beszerzésén kívül más 
nem bonyolította az utazásunk szervezését. 
Ami a szigorításokat illeti, csak a boltokban, 
gyógyszertárakban volt kötelező a maszk-
használat, éttermekben, kávézókban nem. A 
járványból nem sokat tapasztaltak a turisták. 
Kitűnően érzetük magunkat, nagyon jól telt 
az utazásunk.

J. L.: – Montenegró volt az úticél, 
azon belül pedig Budva. Fontos volt, 
hogy közel legyen a tenger, mivel két 
kisgyerekkel utaztunk, természetesen 
az is lényeges volt, hogy szép és érde-
kes legyen, valamint, hogy ne kérjenek 
tőlünk oltási igazolást és tesztet sem az 
országba való belépésnél. Az egészség-
biztosításon belül a COVID-biztosítást 
is kötöttük. Semmiféle szigorítás nem 
volt érvényben, amíg ott tartózkodtunk, 
csupán a boltokban kellett feltenni a 
maszkot. Fantasztikus volt, héthónapos 
kislányunk először láthatta a tengert 
és a keresztlányunk is velünk tartott. 
Budva gyönyörű hely, biztosan vissza-
térünk még.

Hajdúszoboszló	–	Debrecen	–	Nyíregyháza
2021. augusztus 14-15-éig

kétnapos utazás közép-Európa 
legnagyobb strandfürdőjébe, illetve legnagyobb 

vadasparkjába, debreceni éjszakázással.
Az utazás ára: 8500 din.

Az ár tartalmazza: utazás minibusszal, 
egész napos belépőjegy a hajdúszoboszlói 

Hungarospa strandürfőbe, 
szállás debrecenben, egész napos 

belépőjegy a Nyíregyházi Állatparkba.
kontakt: gyurik Attila 062/747-655

utazni kedvelők Egyesülete – Abeona
FB: udruženje ljubitelja Putovanja "Abeona"

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt 

szeretett édesapámra és nagyapámra

BÁLIND Sándorra 
(1934–2020)

Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, 
örök a perc, de az élet nem az.
Minden éjszaka és hajnal véget ér, 
s míg a szívünk dobban, te benne élsz.

Emléked őrzi szerető fiad, Csaba 
és unokád, Una

T. D.
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VÉGSŐ BÚCSÚ 
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

FARAGÓ János  
(1945–2021)

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

Mély fájdalommal 
búcsúzik tőled lányod, 

Angi, vejed, Dalibor 
és szeretett unokáid, 

Alex, Kata és Réka

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

FARAGÓ Jánost 
(1945–2021)

 utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet a temerini 
egészségház dolgozóinak 
a segítségért, valamint a 
lelkiatyának és a Kókai te-
metkezési vállalatnak a te-
metés megszervezéséért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Július 25-én volt egy éve, 
hogy nincsen közöttünk sze-
retett édesapám, apósom, 
nagyapánk és dédtatám

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

Lelked, reméljük békére 
talált, s te már a mennyből 
vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Emléked őrzi szerető 
fiad, Ottó, menyed, Erzsi, 
unokáid: Tibor és Tímea 

a párjával, Ottó és 
dédunokád, Lilien

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

FARAGÓ János  
(1945–2021)

„Elcsitult egy szív, 
mely értünk dobogott, 
megpihent egy kéz, 
mely értünk dolgozott.”

Mély fájdalommal 
búcsúzik tőled 
lányod, Szilvia

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

HORVÁTH Jánostól 
(1955–2021)

Ha felszáll egy lélek 
az égbe, odafenn 
egy új csillag éled. 
Gyönyörű fénnyel szépen 
ragyog, jelzi, hogy 
többen lettek az angyalok.

Szerető fiad, Attila

Irodaidő a plébánián: Keddtől szombatig 
9-10 óráig, csütörtökön az esti szentmise után is.Plébánia: 844-001

ENyHÜl A sZIgor – Nebojša Arsov, a szerbiai közlekési 
rendőrség vezetője közölte, mégsem járnak el olyan szigorúan, 
mint tervezték a gépjárművek műszaki vizsgája során. Hozzá-
tette, a július hatodikától érvenyes új szabályzat értelmében, a 
járműveken talált és a közbiztonságot nem veszélyeztető kisebb 
fogyatékosságok miatt, a gépjárművet mégsem fogják kizárni a 
forgalomból. Arsov erre néhány példát is említett, ilyenek pl. a ki-
sebb horpadások, megrepedt fényszóróüveg, szépséghibák a ka-
rosszérián, különböző színű üléshuzatok, stb. (021.rs nyomán)
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MEGEMLÉKEZÉS

ELEK János 
(1928–2015)

ELEK Ilona 
(1935–2020)

Szüleinkről, nagyszüleinkről

Szeretetüket, jóságukat örökre megőrizzük.
Nyugodjonak békében!

MEGEMLÉKEZÉS 
Július 31-én hét éve, 

hogy nem vagy velünk.

URACS István  
(1943–2014)

Emlékek varázsa 
melegíti lelkünk, 
szívünkben őrizzük őt, 
soha nem felejtsük. 
Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkünkben 
a hiány, néha kicsit 
csendesül, de örökké fáj. 

Szép emléked őrzi 
feleséged, lányaid, vejeid, 

unokáid, unokamenyed 
és két kicsi dédunokád, 

Hanna és Viktor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

GULYÁS Istvántól 
(1971–2021)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehellet.”

(Petőfi Sándor)

Emlékét őrzi az 1986-ban 
végzett 8. b osztály 

és osztályfőnöke

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok drága 
keresztanyámtól, nenámtól

PRUDOT 
(MOLNÁR) Valériától 

(1956–2021)

Lelked, mint a fehér 
galamb csendesen 
messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes 
szemünk már soha 
nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb 
te leszel, utat mutatsz, 
mert szívünkben 
mindörökre létezel.

Keresztlányod, Melinda 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 5 éve hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk.

FARAGÓ Tibor 
(1965–2016)

Egy váratlan percben 
életed véget ért. 
Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.
De az élet csendben 
megy tovább, a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Emléked megőrzi 
feleséged Erzsi és lányaid: 

Dóra, Flóra és Sarolta

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől, 

nagynéninktől

RISTIĆ PINTÉR Borbála 
(1936–2021)

Szép emléked szívünkben 
örökre megmarad.
Nyugodjál békében!

Bátyád, László 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett osztálytársunktól

FARAGÓ Jánostól 
(1945–2021)

Egész életeden át 
dolgozva éltél, de egy 
csendes éjjelen elmentél.
Örök álom zárta le 
a szemed, pihenni tért 
két dolgos kezed. 
Szomorú az út mely 
sírodig vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Búcsúzik tőled a Kókai 
Imre iskola 1959/60-ban 

végzett VIII. b osztálya

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves sógorunktól

FARAGÓ Jánostól 
(1945–2021)

Eltávoztál oda, 
ahol néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Emléked megőrzi Imre 
sógor, valamint Magdi 

és Tibi Kanizsáról

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Július 31-én 20 éve, hogy 
nincs közöttünk, akit sze-
rettünk

NOVÁK Mihály 
(1947–2001)

Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Emlékét kegyelettel őrzik 
szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ

HORVÁTH János 
(1955–2021)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, nyugalmadat 
nem zavarja semmi. 
Szép emléked 
szívemben őrzöm.

Szomszédod, Edi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett vejemtől

FARAGÓ János  
(1945–2021)

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

Emléked őrzi anyósod, 
Ilona

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

HORVÁTH Jánostól 
(1955–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék, mi megmaradt.

Fájó szívvel gyújtom 
gyertyám, a jó Isten 
vigyázzon rád!

Szerető fiad, 
Norbert családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve fáj a szomorú va-
lóság, hogy nincsen velem 
szeretett férjem

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívemben örök 
a fájdalom és a szeretet.

Veled együtt volt teljes 
az életem, emléked 
örökké itt van velem.
Míg élek, el nem feledlek.

Emléked őrzi özvegyed, 
Katica



TEMERINI ÚJSÁG2021. július 29. 11

MEGEMLÉKEZÉS

VARGÁNÉ ZSÚNYI Rozália 
(1921–2006)

VARGA András 
(1921–1986)

Szeretettel emlékezünk szeretteinkre

A múltba nézve valami fáj, 
valakiket keresünk, akik nincsenek már. 
Valakikre várni, akik nem jönnek többé, 
rájuk emlékezni örökkön örökké. 
Pihenésetek felett őrködjön az Isten, 
csendes álmotokat ne zavarja senki sem.

Emléketeket őrzi unokátok, Árpi, unokamenyetek, 
Zsuzsi, dédunokáitok, Rita és Dorina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk drága testvéremtől, 
nenámtól

PRUDOT 
(MOLNÁR) Valerie 

(1956–2021)

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, s mi úgy 
szerettük, ahogy csak  
lehetett. Mégis elment 
tőlünk, mint a lenyugvó 
nap, de szívünkben él 
és örökre ott is marad.
Keresztje tövében édes 
a nyugalom, ott enyhül 
meg minden gond és 
fájdalom.
Teste földben nyugszik, 
lelke a mennyben pihen,
oltalmazza és áldja meg 
a mindenható Isten!
Temerin–Franciaország

Testvéred, Edit, 
Tímea és Biserka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől 

FARAGÓ Jánostól 
(1945—2021)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban. 
Imádtad a családod, 
mindenkit szerettél, 
akkor voltál boldog, 
ha örömet szereztél. 
Meghalt egy lélek, 
mely élni vágyott, 
egy áldott kéz 
mely dolgozni imádott. 
Soha nem feledlek, 
szívemben szeretlek, 
rád örökkön, 
örökké emlékezem.

MEGEMLÉKEZÉS SZüLEINKRŐL ÉS NAGYMAMÁNKRÓL

MÉSZÁROSNÉ 
KOVÁCS Rozália 

(1941–1991)

MÉSZÁROS Béla 
(1936–2018)

VARGÁNÉ 
ZSÚNYI Rozália 

(1921–2006)

Az élet csendesen megy tovább, de a szívünkben megmarad szép emlékük. 
Legyen áldott és békés a pihenésük!

Emléküket őrzi lányotok, Rózsa és fiatok, Attila családjaikkal, 
valamint unokái, Rózsa és Attila családjaikkal

30 éve 3 éve 15 éve

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk 

REZICSKÁNÉ MORVAI Katalin 
(1930–2017)

Hiányzik nagyon a mindennapokból,
az ünnepekből, az életünkből…. 
de velünk él az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve és soha nem feledve.

Az élet múlik, de akit szerettünk, arra életünk 
végéig könnyes szemmel emlékezünk.

A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerettei

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

MEGEMLÉKEZÉS

FARAGÓ János 
(1945–2021. 7. 20.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

GULYÁS István 
(1971–2021. 7. 20.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága édes-
anyánk, nagymamánk és 
dédmamánk

GREILINGNÉ 
GIRICZ Mária 
(1935–2020)

Tovaszállt évek, 
ezernyi emlék. 
Feledni téged lehetetlenség!

Soha el nem múló 
szeretettel őrizzük 
drága emlékedet: 

szerető gyermekeid 
és unokáid a párjaikkal 

és a kicsi dédunokák

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől, aki 
85 éves korában Ilidžán el-
hunyt

RISTIĆ PINTÉR Borbála 
(1936–2021)

Testvéred, Karcsi 
és sógornőd, Erzsi 

családjukkal Temerinből

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok 

szeretett lányomtól

PRUDOT 
(MOLNÁR) Valerie 

(1956–2021)

Tudod mi a bánat? Ülni 
egy csendes szobában, 
s várni valakire, aki többé 
soha nem jöhet. 
Szeretni valakit, aki 
nagyon szeretett minket, 
könnyeket tagadni, mik 
szemedben égnek. 
Sírodhoz vezet utunk, 
feledni téged sose tudunk.
Feledni téged sohasem 
lehet, mert te magad voltál 
a jóság és szeretet. 
Elmentél tőlünk, mint 
a lenyugvó nap, de 
szívünkben élsz 
és örökre ott maradsz.
Temerin–Franciaország

Emléked megőrzi 
édesanyád

Szerető feleséged Ica



Bemutatkozott Tokióban a 
32. nyári olimpiai játékokon Pető 
Zsolt. A temerini asztaliteniszező 
a védekező stílusban játszó görög 
Panajotisz Gionisszal mérkőzött 
egyéniben az első fordulóban, azaz 
a legjobb 64 között, de 4:0 arányú 
vereséget szenvedett. Mind a négy 
szett szorosan alakult, a görög vé-
gül 11:6, 11:8, 11:9, 11:8 arányban 
győzött. Ezzel azonban nem ért vé-
get Pető olimpiai szereplése, mivel 
vasárnap megkezdődik a csapatver-

seny, amelyben Szerbiának Brazília 
lesz a nyolcaddöntőbeli riválisa. A 
sorsolás nem nevezhető rossznak, 
hiszen csapatunk elkerülte például 
Kínát, Japánt és Németországot, a 
papírforma viszont a brazilok mel-
lett szól. Soraikban van ugyanis a 
júliusi világranglistán hetedik he-
lyezett Hugo Calderano, de Gustavo 
Tsuboi (37.) és Vitor Ishiy (60.) 
is magasabban rangsorolt, mint a 
szerbiai válogatott bármelyik tagja. 
Pető ugyanis a 153., Marko Jevtović 
a 218., Dimitrije Levajac pedig a 
387. Tehát Brazília lesz az esélyes, 
de nem szabad szem elől téveszteni, 

hogy a szerbiai asztaliteniszezők 
tavaly a portugáliai olimpiai selejte-
zőn jobbnak bizonyultak két olyan 
csapatnál, amelyek favoritok voltak 
ellenük. Akkor Ausztria és Hong-
kong ellen sikerült meglepetésre 
győzni.

Zsolt szombati mérkőzését fi-
gyelemmel kísérte családja, amely a 
televízió előtt szurkolt. Pető Imre, 
az edző és édesapa szerint már az 
is óriási dolog, hogy fia kijutott az 
olimpiára, ott azonban az egyéni 

meccsen nem sikerült a legjobb 
játékát nyújtania.

– A lehetséges ellenfelek közül 
a görög versenyző volt az egyetlen, 
aki védekező stílusban játszik, ezt 
hangsúlyozni kell. Az ilyen típusú 
asztaliteniszezőkre külön kell ké-
szülni, Zsoltnak pedig nem sike-
rült komoly ellenállást tanúsítania. 
Sajnálom, hogy így történt, hiszen 
pingpongozóink komoly, 30 na-
pos edzőtáboron vannak túl. Meg 
kell jegyezni, hogy Gionisz kitűnő 
asztaliteniszező, a 49. helyen jegy-
zik a világranglistán. Pár hónapja 
megmérkőztek egymással a nem-
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 ASZTALITENISZ 
Orosz András az ifjúsági váloga-

tottal a horvátországi Varasdon sze-
repelt a korosztályos asztalitenisz 
Európa-bajnokságon. Egyéniben 
a selejtező csoportjában 3:0-ra le-
győzte norvég ellenfelét, illetve 3:1-re 
kikapott a lengyeltől, így a második 
helyről jutott a főtáblára, ott azonban 
az első fordulóban 4:1-re veszített az 
orosz Bokovtól. Csapatban Szerbia 

a 19. helyen végzett. Vegyes páros-
ban Orosz és Tamara Turkoanje az 
első fordulóban 3:0-ra legyőzött egy 
máltai kettőst, majd 3:0-ra kikap-
tak egy portugál duótól. Fiú páros-
ban Orosz és Dušan Vezmar előbb 
3:1-re legyőzték ciprusi riválisukat, 
utána azonban a legjobb 32 között 
3:1-re kikaptak egy német kettős-
től, amivel befejezték az Eb-n való 
szereplést. 

A szerbiai asztaliteniszezők Tokióban: dimitrije levajac, 
Marko Jevtović, Pető Zsolt és Miloš Đukić 

Vasárnap újabb esély

Hétfőn lépett a tatamira a tokiói olimpián a fiatal temerini cselgán-
csozó, aki az 57 kilogrammos súlycsoport első fordulójában győzelmet 
aratott, utána azonban a nyolcaddöntőben vereséget szenvedett. Marica 
Perišić először a menekültek olimpiai csapatához tartozó sanda Aldassal 
küzdött meg, akit kevesebb, mint két perc alatt legyőzött. A legjobb 16 
között sokkal komolyabb ellenfél várt rá, az izraeli Timna Nelson levy. 
Mérkőzésük sokáig döntetlenre állt, a küzdelem pedig több, mint tíz 
percig tartott, ami cselgáncsozásban ritkán fordul elő. A kimerítő csatát 
végül az izraeli nyerte meg, így ő jutott tovább a negyeddöntőbe, míg a 
temerini versenyző a vereséggel befejezte az olimpiai szereplést.

Marica Perišić kiesett

zetközi porondon klubcsapataik 
színeiben, akkor Zsolt simán le-
győzte a görögöt. Tokióban Zsolt 
kereste a megoldást, hogyan kere-
kedhet felül, de nem sikerült neki. 
Nem kell azonban csüggedni, már 

az is óriási dolog, hogy ott van az 
olimpián, és majd csapatban lehet 
javítani. Remélem vasárnap jobb 
játékkal rukkolnak elő, de el kell 
ismerni, hogy Brazília a favorit– 
mondta Pető Imre.

Temerini sportolók az olimpián

T. N. T.

orosz András


