
XXVII. évfolyam 31. (1373.) szám Temerin, 2021. augusztus 12. Ára 50 dinár

Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info

Az asztaliteniszezők az olimpiai karikáknál
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Vasárnap kialudt az olimpiai láng Tokióban, amivel véget értek a 32. 
nyári ötkarikás játékok. A világ legnagyobb sporteseményét az olimpiák 
125 éves történetében rendhagyó módon páratlan évben rendezték meg, 
és először fordult elő az is, hogy nem engedtek be nézőket a stadionok-
ba. A járvány tehát erősen rányomta bélyegét a versenyre, a veszteség 
dollármilliárdokban mérhető, ennek ellenére sokan sikeresnek ítélik 
meg a japán fővárosban szervezett olimpiát, amely a körülményekhez 
képest gyakorlatilag problémamentesen zajlott le. Néhány sportolónak 
pozitív lett az eredménye a koronavírusra, s emiatt nem szerepelhetett 
az olimpián, ez a szám azonban elenyésző volt ahhoz képest, hogy több 
mint 10 ezer sportoló tartózkodott Tokióban. 

Szerbia a legsikeresebb olimpiáján van túl, amióta önálló ország: 
2008-ban Pekingben mindössze egy ezüst- és két bronzérem volt a 
mérlege, négy évvel később Londonban egy arany-, egy ezüst- és két 
bronzérmet nyertek a szerbiai sportolók, 2016-ban Rióban újabb ja-
vulás történt, két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel, Tokióban 
pedig három arany-, egy ezüst- és öt bronzérem lett a mérleg.

Folytatás a 12. oldalon

Olimpiai összegezés

XXX. Tini -ifjúsági énekes 
vetélkedő pályázata

A Szirmai Károly MME novemberben megszervezi 
a jubiláris XXX.Tini-ifjúsági könnyűzenei énekes vetél-
kedő döntőjét. Az 1993-2009 között született lányok és 
fiúk jelentkezését várjuk. Az énekesek két korcsoport-
ban versenyeznek: a 12-17 év közöttiek a tini, illetve 
18-28 év közöttiek az ifjúsági kategóriában.

A jelentkezők a könnyűzene különböző területé-
ről adhatnak elő zeneszámot magyar nyelven. Szá-
mításba jöhetnek pop, rock, jazz-rock, musical stb. 
szerzemények magyar szerzőktől, vagy pedig a ha-
zai és a nagyvilág könnyűzenei választékának ma-
gyar nyelvű fordításából, sőt saját szerzeményüket 
is színpadra vihetik.

Az audíción 3 dalt kell elénekelni élőben, lehető-
ség szerint hangszeres zenei alapra (karaoke), amit 
pendrive-ra kell venni. Ajánlatos, hogy legalább az 
egyik szerzemény gyorsabb tempójú legyen. A szer-
vezők hamarosan megjelentetnek egy dalkínálatot és 
ajánlják a jelentkezőknek, hogy egyik előadott zene-
szám erről a listáról kerüljön ki. Szeptember végén 
tartunk egy audíciót, ahol szakemberek kiválasztják a 
döntő résztvevőit és a továbbjutó énekesekkel egyez-
tetve, a megfelelő zeneszámot. Ezután zenei alapot 
készít a zenekar, amelyre gyakorolhatnak a fiatalok. 
A döntő előtt lehetőség nyílik az énekesek számára 
szakmai-tanácsadó meghallgatásra.

Terveink szerint a fesztivált nagyközönség előtt 
fogjuk megrendezni, de biztosítjuk az online követést 
is. A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A je-
lentkezési adatokat a www.szirmai.org weboldalon az 
Űrlapok menüpont alatt lehet elküldeni. Érdeklődni le-
het még a tinifeszt@gmail.com  e-mail címen, valamint 
a Facebookon.  A kapcsolattartó személyek telefon-
számai: 063/84-49-998 és 063/19-51-260.

Aki értékel: Simon László, a Patriots elnöke

Soha ennyi motor,  
soha ennyi motoros

Vasparipák hada népesítette be a hétvégén a vásárteret, aligha volt valaha is ennél 
több motorbicikli Temerinben. A Patriots Motoros Klub által szervezett XIII. Nemzetközi 
Motoros Találkozón soha ennyien nem vettek részt. A háromnapos eseményre lázasan 
készültek a házigazdák, és mindent megtettek azért, hogy a vendégek jól érezzék ma-
gukat Temerinben. 

Simon Lászlótól, az egyesület elnökétől megtudtuk, nem lehet pontosan tudni a rész-
vevők számát, de a hét végén akár több ezer ember is megfordulhatott a vásártéren.

– Minden eddiginél több motoros jött el, de sok szemlélő is akadt, akik megtekin-
tették a motorokat, és az esti program is sokaknak felkeltette az érdeklődését. Min-
den környező országból jöttek motorosok. Szép számban érkeztek Magyarországról, 
Romániából, Horvátországból, Macedóniából, de a többi szomszédos országból is. A 
legtávolabbról egy írországi vendég indult útnak. A rendezvény ideje alatt megtartottuk 
a vajdasági motoros egyesületek közgyűlését, amelyen minden vajdasági klub képvi-
seltette magát. Folytatás a 4. oldalon

Motorosok a temerini vásártéren
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– Az Isten áldja meg magukat, de örülök, hogy mihozzánk is el-
jöttek.

A paraszt bácsi akkor, és talán még csak temetésre vette föl az 
ünneplő ruháját. Akkor, minket is nagyon-nagyon lesújtott volna, 
ha ilyen döntés született volna, mint most. Most együttérzek az ifjú 
kolleginákkal és kollegákkal. Nagyon sajnálom őket, mert ők is épp 
olyan szívvel-lélekkel csinálták, mint mi annak idején. Talán nem 
kéne ebbe belekeverni a politikát, mert úgy érzem semmi köze hoz-
zá. Mindössze annnyi köze van, hogy egy politikai szervezet pénzeli a 
Tanyaszínházat már régóta.

Ugyanakkor nem kell 
túl sok színházi jártasság 
ahhoz, hogy ne halljuk 
meg egy-egy darabban a 
durva beszédet és a ká-
romkodásokat. A gyere-
kek, akiket a szüleik visz-
nek egy-egy tanyaszínházi 
előadásra, ne halljanak 
káromkodást az előadás-
ban, azt majd idővel más-
hol tanulják meg. Nekünk 
a Zsuzsa néni (Bánki Zsu-
zsa tanárnő) azt tanította 
az egyetemen, hogy a szín-
ház és a színpad a szép és 
a tiszta beszéd helye. Ne 
gyalázzuk folyton a Thália 
oltárát. Sztanyiszlavszkij 
orosz színiteoretikus letet-
te a színházak és a színé-
szek ábécéjét. Többek kö-
zött azt mondta: a színház 
művel, szórakoztat és ne-

vel, benne a színésznek ez a feladata. Ajánlom figyelmetekbe a Sistem 
című könyvét, ne kelljen folyton a Tanyaszínház előadásaira kitenni 
a 18-as karikát. A rendező úrnak gondolnia kéne néha arra is, hogy 
az előadásokat gyerekek is nézik. Ne kelljen a fülüket és a szemü-
ket befogni, „Kislányom, ez nem neked való” szülői figyelmeztetés 
kiséretében. Az ilyen és efféle előadásokat csináljuk a kőszínházak-
ban, a városi közönségnek. A Tanyaszínháznak nem ez a küldetése! 
Én megértelek benneteket, mi is voltunk fiatalok annak idején, mi 
is így gondolkodtunk, bátrak voltunk, a világot meg akartuk váltani. 
Higgyétek el, a finomra csiszolt drágakő szebben ragyog. Idővel majd 
ti is rájöttök az igazságra. Sajnálom, hogy a Tanyaszinház ide jutott, 
de egyszer már ki kellet mondania valakinek. Nagyon sajnálom hogy 
így történt, de igazat kell, hogy adjak a döntéshozónak.

TörTeLI László – Plapaty 
nyugalmazott színművész

Szeretném megosztani emlékeimet és gondolataimat a 
Temerini Újság olvasóival a Tanyaszínházzal kapcsoltban 
történtekről:

Annak idején, pontosan 40 
évvel ezelőtt, az Újvidéki szín-
művészeti egyetemen volt egy 
szabály, ami szerint az első és 
másodéves hallgatók nem lép-
hettek nyilvánosan, közönség 
elé. Úgyhogy 1980-ban, ahogy 
befejeztük a második évet, 
Bakota Árpi osztálytársam-
mal és jóbarátommal, azon-
nal mentünk a Tanyaszínház-
ba. Sőt, nem csak mi ketten, 

hanem rajtunk kívül akkor jött először Ábrahám Irén, Soltis Lajos és 
Vencel Valentin is. Jól emlékszem az első előadásunkra, Vlaho Stuli 
horvát író darabját játszottuk, A nagyszájú Katát.

A rendezőnk olyan ötlettel jött, hogy a sárba ragadt kis ember 
életét mutassa be a közönségnek. A szó szoros értelmében, sárban, 
pocsétában játszottuk az előadást. Fülig sárosak voltunk, de nem 
számított, az előadás sikere volt a lényeg. Akkor még gyalog jártuk a 
tanyavilágot az éjszaka leple alatt. Sokszor nagy esők után, ha kátyúba 
rekedt az ekhós szekér, ki kellett tolni. Azt hiszem hogy a következő 
években már bicikliket is kaptunk, de továbbra is kísértük a szeke-
ret a poros utakon.

Az előadásban rongyos ruhákban játszottunk, amit a falubéliek 
adtak, meg amit a meseládában találtunk, nem rivaldafényben. Még 
sminkelve se voltunk, sárosak annál inkább! A következő évben már 
egy csodaszép, bűbájos mesejátékot játszottunk, Weörös Sándor: 
Holdbéli csónakosát, szintén Hernyák György rendezésében. Is-
tenem, de szép volt, de ki emlékszik már rá. Majd jött a Falstaf, 
majd a Csongor és Tünde… Ezzel az előadással még Szlovéniát is 
megjártuk. Lendván és Kati falván mutattuk be az előadást. Jó, hogy 
akkor elmentünk, mert már következő évben nem mehettünk, jött a 
határzár és a háború. Igen, háború, de mi ennek dacára, megcsinál-
tuk George Orwel: Állatfarmját.

Egy színpadnak nevezett emelvény és előtte a füves gyep, ez volt 
a díszlet. Ismét rongyos ruhák, és a „karácsonyfáról” két reflektor 
világított be bennünket. Nem volt rivalda, nem volt színes kosztüm! 
Az előadás előtt egy kis közönségcsalogatót csináltunk, egy népdalt 
énekeltünk, torkunk szakadtából A hidegen fújnak a szelek című 
dalt, óriási szívvel. Még most is elszorul a torkom és könnybe lábad 
a szemem, ha rágondolok. Bombázók húztak el felettünk, ki tudja, 
hogy hova szórták le a rakományukat… De mi játszottunk és éne-
keltünk tiszta szívvel és teli lélekkel. Akkor még pénzbeli támogatást 
senkitől se kaptunk, de csináltuk a Tanyaszínházat. Tudtuk, hogy kell 
azoknak az embereknek egy kis derű és egy kis kikapcsolódás. Jöttek 
is, apraja-nagyja. Aznap ünnep volt a faluban, és tárt karokkal vártak 
bennünket, pálinkával és kaláccsal. Egy ünneplő ruhába öltözött pa-
raszt bácsi előadás után azt mondta nekem:

55 éves osztálytalálkozó
A Kókai Imre és a Petar Kočić iskolák 1966-ban 
ballagott diákjai 55 éves osztálytalálkozójukat 

tartják augusztus 21-én. 
Jelentkezni, érdeklődni legkésőbb augusztus 18-ig 

lehet Micsutka Jánosnál, Lepár Borbálánál (3841-146), 
Jánosi Andrásnál (063/503-412), Kókai Zoltánnál 

(061/66-89-442) és Kalmár Máriánál (063/87-97-092).

A fenti, 1981-ben készült felvéte-
len egy western-paródia jelenete 

látható. A kis előadás előjátéka volt 
a Holdbéli csónakosnak, amit abban 

az évben játszott a Tanyaszínház.

Telket, bontani való házat vagy 
házat vásárolok 100 ezer euró értékig. 

Telefon: 064/40-55-431.

Ne gyalázzuk 
Thália oltárát!
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Ötvenéves általános iskolai osztálytalálkozót tart 
az 1956-ban született nemzedék 

augusztus 21-én a Gulyáscsárdában.

Érdeklődni Zakinszki Arankánál a 063/65-54-89, 
Magyar Évánál a 064/31-47-026 és 

Kocsis Ilonánál a 063/39-4113-as telefonon.

Birkapaprikás-főző verseny

Szombaton tartották a Tájház udvarán a versenyt, amelyre kilenc csapat 
nevezett be, köztük egy muzslyai és egy kecskeméti, a többiek temeriniek 
voltak. A 6–8 fős csoportok délelőtt 10 órakor kezdték meg a főzést. Az 
ételek bírái az Aleksander vendéglő tulajdonosa, Skenderović Petar bezdáni 
vendég és Moisko Árpád voltak. A helyezések a következőképpen alakultak: 
1. helyezés Sanyi csapat, 2. Klajner János, 3. Rémusz Hagyományápolók 
Muzslya, Rózsa Nikolett legfiatalabb versenyző. A rendezvény nagyszerű 
hangulatban délután öt óráig tartott. A szervezők ezúton mondanak kö-
szönetet fő támogatóiknak: az Arma-Agro D.O.O.-nak és Csoma Lászlónak. 
Köszönet illet mindenkit, aki a verseny előkészületeiben és lebonyolításában 
segédkezett, név szerint: Ferenczi László, Kökény Imre, ifj. Kugli Árpád, 
Nagy Levente. A helyszín biztosításáért külön köszönet a TAKT-nak.

Anyakönyv
2021 júniusa

Fia született: Lukacs Krisztinának és Dávidnak, Pilipović Mirelának 
és Stojannak, Dragič Jelenának és Skrović Aleksandarnak, Pető Klaudi-
ának és Csongornak, Miljanović Dušankának és Nemanjának, Tepavac 
Biljanának és Đuronak, Trbojević Branislavának és Milošnak, Ostojić 
Aleksandrának, Diklić Dejanović Sanjának és Dejanović Bojannak, Subu 
Nilkicának és Stefannak, Stojanović Milkának.

Lánya született: Morvai Edinának és Sándornak, Berić Aleksandrának 
és Mirkonak, Knežević Stelának és Milannak, Marković Jelenának és 
Boronak, Vrhovac Sarának és Aleksandarnak, Karać Tamarának és 
Željkonak, Mirković Ružának és Gorannak.

Házasságot kötött: Ljubanić Milanko és Kolić Gordana, Dakić 
Vladimir és Prodanović Vedrana, Lončar Nikola és Marinković Julija, 
Drobac Filip és Baljan Dragana, Zokić Milan és Bošković Milena, Petro Ti-
bor és Novák Eleonóra, Prelević Almir és Kovačević Danijela, Vukadinović 
Miljan és Novković Suzana, Malinović Radovan és Kozomora Radoslava, 
Đurić Simo és Kulpinac Jelena, Koperec István és Kretler Katarina, Gajić 
Slobodan és Sekulić Branka, Vesić Miloš és Ivanov Mara.

Elhunyt: Rajić Miladin (1960), Tomišić (Nikutović) Mara (1934), 
Szlimák (Komiszár) Zsuzsanna (1963), Anka Ostojić (Babić) (1934), 
Savka Smiljanić (Dejanović) (1936), Slavko Donda (1948), Varga Béla 
(1957), Magyar Csongor (1996), Sladok Nenad (1965),  Nagyidai (Mély-
kúti) Hajnalka (1961), Nerjovaj Kadri (1949), Faragó (Bollók) Mária 
(1944), Gál Imre (1945), Kljajić (Zeljković) Trivuna (1949), Tomić 
Slobodan (1965), Beronja (Šušnjar) Milka (1932), Vajagić (Vajagić) 
Mika (1935). 

egyházközségi 
hírek

Esküvői hirdetés: Hegedűs Ro-
land (Vince és Nagybábi Rozika 
fia) és Hévízi Karolina (†László 
és Horváth Angéla lánya) ünnepé-
lyes keretek között, szombaton 16 
órakor házasságot kötnek a plé-
bániatemplomban. Surányi emil 
(Ervin és Kiss Anikó fia) és Zsúnyi 
Bettina (József és Horváth Zsuzsan-
na lánya) ünnepélyes keretek között, 
aug. 18. szerdán 15 órakor há-
zasságot kötnek a telepi templom-
ban. Nagyboldogasszony napján, 
a Doroszlói Szentkúton 10 órakor 
lesz az ünnepi szentmise, előtte ró-
zsafüzér a szentkúti forrásnál.

Miserend
13-án, pénteken, 8 ó.: Egy szándék-
ra; 19 ó: Karizmatikus imaóra.

14-én, szombaton, 8 ó: A hét fo-
lyamán elhunytakért; 16 ó.: Hege-
dűs Roland és Hévízi Karolina ün-
nepélyes esküvője; 18 ó.: Rózsafüzér 
Telepen.
15-én, SZŰZ MÁRIA MENNY-
BEVÉTELE NAGYBOL-
DOGASSZONY, a Telepen 7 
órakor: Egy szándékra; a plébá-
niatemplomban 8:30-kor: †Pász-
tor Attila, Zalán és Jamrik Edit; 10 
órakor: Népért.
16-án, hétfőn, 8 ó.: szabad a szán-
dék.
17-én, kedden 8 órakor: szabad 
a szándék.
18-án, szerdán 8 órakor: Hálából; 
15 ó.: Surányi Emil és Zsúnyi Bettina 
ünnepélyes esküvője a telepi temp-
lomban.
19-én, csütörtökön, 19 órakor: sza-
bad a szándék, a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

Amennyiben továbbra is nő a fertőzöttek száma és eléri a napi ezret, 
az első szigorítás, amelyet a válságstáb javasolni fog, a tömeges rendez-
vények betiltása. Ezt írja a Novosti, a válságstábhoz közeli forrásra hivat-
kozva. Ezt a döntést a válságstáb egészségügyi szakemberekből álló tagjai 
javasolják majd. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint legfeljebb 
500 fős rendezvények tarthatóak zárt térben.

A lakodalmak 
bánhatják

Vasárnap a nagymise után megkeresztelték Tamarát 
(Orosz Attila és Kul Zita lányát)

Keresztelés

Fo
tó

 N
ór

a
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Tizenegyedik alkalommal nyitotta meg 
kapuit vasárnap délután a Falco Környezet-
védelmi Egyesület által szervezett ökotábor, 
amelynek most is a Jegricska partján fekvő in-
formációs központ adott otthont. A táborlakók 
hamar benépesítették a területet, ahol egymást 
követve állították fel sátraikat. A szervezőktől 
megtudtuk, hogy az idén negyven résztvevője 
van az eseménynek, akik most is gaz-
dag, színes programra számíthatnak. 
A gyerekek közvetlen kapcsolatba ke-
rülhetnek a természettel, madarakat 
figyelnek meg, horgásznak, feltérké-
pezhetik a Jegricska folyó élővilágát 
és számos hasznos környezetvédelmi 
ismeretet gyűjtenek. 

Az ismeretterjesztő előadások és 
gyakorlati munkák mellett jut idő a 
kézműves foglalkozásokra, csapatjá-
tékokra és szórakozásra is. Lapunk 
munkatársa a tábor első napján, hét-
főn látogatott a helyszínre, ahol kelle-
mes hangulat uralkodott. A gyerekek 
láthatóan jól érezték magukat a szabadban. 
Horgásztak, csónakáztak, ellenőrizték a ma-
dárhálókat, új ismereteket gyűjtöttek. 

Bohócki Zoltán, a tábor egyik szervezője 

elmondta, hogy gazdag programmal készültek 
a gyerekek számára.

– Négy előadó tart foglalkozást délelőttön-
ként a gyerekeknek. Van aki a madarakról, van 
aki a hüllőkről. Csónakázás közben, az ízeltlábú-
akról és a halakról is elhangzanak újdonságok, 
de a kisemlősökről, emlősökről is tanulnak 
majd a gyerekek. A hét végén a növényvilággal 

foglalkoznak, a délutáni előadásokon pedig a 
solymászattal és a ragadozó madarakkal. Jut 
idő sportra, barkácsolásra és csapatjátékokra 
is. A számos program és tevékenység mellett 

arra törekszünk, hogy önállóságra és a kör-
nyezetvédelem fontosságára hívjuk fel a gye-
rekek figyelmét, ezért olyan feladatokat kap-
nak, amelyek által megtanulják, hogy milyen 
a környezettudatos életmód.

A táborlakókat is megkérdeztük, hogy ér-
zik magukat, és miért fontos számukra, hogy 
részesei legyenek az eseménynek.

Balo Levente: – A barátom hívott, örü-
lök, hogy eljöttem, tetszik itt minden. Jó a 
társaság, a foglalkozások is tetszenek. Fontos 

a környezetvédelem, és itt sokat tanul-
hatunk arról, hogy mit tehetünk annak 
érdekében, hogy megóvjuk.

Nagy Melissza: – Másodszor 
vagyok itt. Szép élményeim vannak a 
múltkori táborról. Sok új barátot sze-
reztem, és nagyon szeretem a termé-
szetet, ezért nem volt kérdés, hogy az 
idén jövök-e vagy sem. Sokat tanul-
tunk a környezettudatos életmódról, 
és igyekszek erre odafigyelni a min-
dennapokban is. 

Tóth Ámor: – Másodszor veszek 
részt. Nagyon jó a társaság, szép a kör-
nyezet, és sok új dologról hallhatunk 

itt. Az egyik nagy kedvencem a horgászás, már 
sikerült is halat fognom, de már voltunk csó-
nakázni is, és az is nagyon tetszett.

T. D.

Szinte idillikus a táj a Jegricskán

Táborozás a Nagybara partján

Folytatás az 1. oldalról
Most sem hagyhattuk ki a rendezvény leglátványosabb eseményét, 

a felvonulást, ami a nézők és a résztvevők szerint is minden eddiginél 
látványosabb volt. A felvonulás után különböző játékok, versenyek és 
programok zajlottak a vásártéren, ahol sor került az egyesület két új 
tagjának beavatására is. 

Mindhárom estére gazdag zenei programmal készültek a szervezők, 
többek között fellépett a magyarországi Kiss Forever Band, szombaton 
este pedig Željko Bebek és együttese fűtötte fel a hangulatot. Őt a temerini 
Branch együttes fellépése követte a színpadon. 

– Megérte a fáradságot a sok munka és előkészület, hiszen sikerült 
minden tervet megvalósítani, és a vendégek is kitűnően érezték magukat 
nálunk. Számos pozitív visszajelzést kaptunk – értékelt az elnök.

T. D.

Soha ennyi motor,  
soha ennyi motoros

Robogtak, dübörögtek a köbcentik

Egészen kisgyerekek és kissé korosabbak 
is láthatók voltak a motorosok felvonulásán

Egy huszonkilenc éves újvidéki lány meghalt, egy huszonhárom 
éves fiú pedig megsérült abban a balesetben, amely vasárnap éjjel 
történt Újvidéken, a Belgrádi sugárúton. Egy Range Rover gázolta 
el őket, míg robogójukon utaztak, a terepjáró sofőrje pedig meg-
szökött a helyszínről. A 021.rs-nek dr. Zoran Krulj, a mentőszolgá-
lat szóvivője elmondta, hogy 1 óra 23 perckor riasztották őket. A 
portál nem hivatalos információi szerint a lány életét nem sikerült 
megmenteniük.

A portál a rendőrségen kapott nem hivatalos információi szerint 
a terepjárót a 29 éves O.K. temerini lakos vezette, aki a balesetet 
követően elhajtott a helyszínről. Menekülés közben nekihajtott egy 
parkoló Mazda CX 5-ösnek, és leesett a rendszámtáblája, amelynek 
köszönhetően a rendőrség könnyen azonosította. Előállítása során 
kiderült, hogy ittas állapotban vezetett, a rendőrség 48 órás előzetes 
letartóztatásba helyette és bűnvádi feljelentést tett ellene.

Halálos baleset – ittas volt a sofőr
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A Csokitábort azzal a szándékkal szervezték, hogy a gyere-
kek megismerkedjenek ennek a számukra bizonyára legked-
vesebb édességnek az előállításával és a kakaó eredetével.

Édes ízek, finom illatok és vidám gyerekzsivaj járta be szombaton 
a Sárga-tanyát és környékét. Nagy visszhangra talált ugyanis a Lior 
kézműves csokoládé műhely által szervezett első Csokitábor. Már az 
elején sokan érdeklődtek az esemény iránt – tudtuk meg Smit Tomastól 
és Csillától, a tábor szervezőitől. Húsz gyerek vett részt az egynapos 
eseményen. A kora délelőtti órákban érkeztek, ahol a szervezők egy-
egy névre szóló, a Lior műhely emblémáját is tartalmazó kitűzővel 
fogadták őket, majd elkezdődött a foglalkozás. 

A nap folyamán a gyerekeknek alkalmuk nyílt betekintést nyer-
ni a csokoládé készítés rejtelmeibe. Megismerkedtek a csokoládét 
alkotó anygokkal, figyelemmel kísérték a temperálás folyamatát, az 
anyag formába öntésének módszerét, az öntőformák fertőtleníté-
sének technikáját és végül a díszítés módját is. A gyerekek minden 
tevékenységből aktívan kivették a részüket, majd elkészítették saját 
csokoládéjukat, csokinyalókáikat. A foglalkozás után az ínycsiklandó 
finomságokat hűtőszekrényben pihentették. Közben ismeretterjesztő 
előadás zajlott, amelynek témája a kakaó eredete, a kakaóbab át-
alakulásának folyamatai, valamint a csokoládéhoz szükséges egyéb 
összetevők ismertetése volt. A táborlakók érdeklődve figyelték az 
előadást, és számos új ismeretet szereztek. A nap végén élményekkel 
gazdagodva tértek haza.

A vidám, családias hangulat és a szórakozás természetesen elenged-
hetetlen része volt az eseménynek – emelték ki a szervezők, akiknek a 
kisfia is ott volt, és sokat segített szüleinek. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a tábort augusztus 21-én ismét megszervezik.

Ismerkedés a csokoládékészítés művészetével

Wellness-központ Temerinben?
Nagy Miklós város- és területfejlesztő 

mérnököt kérdeztük
A napokban olvashattuk a hírt, hogy a budapesti Arthur Bergmann 

Hungary Zrt., amely Szerbiában leányvállalatot alapított, 10 hektáros te-
rületen aquaparkot és szállodát fog építeni Óbecsén. A projekt becsült 
értéke mintegy 65 millió euró. Az elképzelések szerint a szálloda több 
mint 300 szobával fog rendelkezni, valamint wellness- és konferencia-
központtal.

De mi a helyzet ebben a tekintetben Temerinben? Hévíz van, mi 
az ami hiányzik? A helyi medenceközpont területe a korábbi évekhez 
viszonyítva az idén valamelyest rendezettebb, a komplexumot működ-
tető közművállalat számos felújítást végzett, néhány újabb tartalommal 
gazdagította programokat, mindez azonban nemigen tekinthető jelentős 
fürdőfejlesztésnek. Ahhoz ugyanis sokkal több pénz és politikai akarat 
szükséges.

Mint ahogy melegvíz, vízió is van. Az elmúlt időszakban több uniós 
projekt során vázolták fel a helyi fürdőfejlesztés lehetőségeit. 2014-ben 
például a SEE-programból finanszírozott STATUS projekt keretében ke-
rült nagyító alá a temerini fürdőközpont. Nagy Miklós város- és területfej-
lesztő mérnök szívügyének tekinti a temerini fürdőfejlesztést, pénzügyi 
menedzserként így ő is részt vett a South East Europe Transznacionális 
Program révén mintegy 2 millió euróval támogatott programban, amelybe 
8 ország városait vonták be, köztük Temerint is.

• Hét év távlatából hogyan tekint a kezdeményezésre, milyen 
akadályai vannak annak, hogy a természeti és földrajzi adottságokat 
kihasználva községünk vonzó fürdővárossá váljon?

– A 2014-es projekt során technikai helyett sokkal inkább városren-
dezési szempontból közelítettük meg a témát. A fő cél az volt, hogy hatá-
rozzuk meg a településünkön található problémagócokat, és járjuk körül 
azokat konkrét élhető javaslatokat téve. A fürdőt a jelenlegi formájában 
fenntarthatóan fejleszteni a gyakorlatban nehezen lenne kivitelezhető. A ki-
sebb módosítások, pl. még 1-2 kisebb medence, öltözők kialakítása, 
valamint a medencék befedése, csak akkor lennének jövedelmezőek, 
ha megújuló energiával, azaz hőszivattyúkkal történne a fűtés, de azok 
költségei igencsak magasak. Egy mórahalmi szintű fejlesztés az egész 
környék bevonását jelentené. A Petar Kočić iskolát hotellé kellene alakí-
tani, a sportpályákat felújítani és új tartalmakat hozzádni (squash pálya, 
teniszpálya stb.), a kastély épületéből egy szép rendezvény- és konferen-
ciaközpontot lehetne kialakítani és természetesen a park is a komplexum 
részét képezné. Egy ekkora fejlesztés nagyságrendileg 20-30 millió euróba 
kerülne, amiből az következik, hogy kizárólag magántőke bevonásával 
válna lehetővé, itt viszont megjelenik a kemény profitigény, ami az árakat 
jelentősen emelné. Mindezek mellett az újvidéki, a petrőci, az épülő adai 
és óbecsei medencekomplexumok kínálata mellett újabb egyedi, velük 
nem versenyző tartalmat is hozzá kell adni, mert ha a temerini meden-
ce is olyan mint a többi, hamar elvész az újdonság varázsa – mondta 
lakpunknak Nagy Miklós.

ácsi

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

Édes ízek, finom illatok
Csokitábor a Sárga-tanyán

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó barackpálinka (600 DIN/l), szilva-
pálinka (400 DIN/l). Telefon: 844-249.
• Egysoros LIFAM silózó, pecsenye-
kacsák és kecskegida eladó. Telefon: 
063/73-82-446.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Magányos nyugdíjas férfi házveze-

tőnőt keres. Érdeklődni a Rákóczi Fe-
renc utca 183-ban.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefonszám.: 069/40-74-944.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűzhely, rongy-
pokróc, háziszappan, gyümölcspálinka 
és egy új elektromos rokkantkocsi. Tel.: 
840-439.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.

T. D. 
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Tojás 7-13 din/db 
Zöldség 100-200 din/kg
Sárgarépa 80-100 din/kg
Sárgarépa     100 din/5kg
Vöröshagyma 50 din/kg
Fokhagyma  350-400 din/kg
Szárazbab 250-300 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Káposzta 50 din/kg
Paradicsom 50-100 din/kg
Kapor 30 din/csomó
Spenót 200 din/kg
Zellergumó 50-100 din/db
Tök 20-50 din/db
Karfiol 250 din/kg
Brokkoli 100 din/db

Paprika 80-120 din/kg
Erős paprika 20-30 din/db
Uborka 50-100 din/kg
Őszibarack 180-200 din/kg
Nektarin  150-200 din/kg
Dióbél  700-800 din/kg
Alma 50-100 din/kg
Szilva 80 din/kg
Citrom 200 din/kg
Körte 100-120 din/kg
Görögdinnye 25 din/kg
Sárgadinnye 30-50 din/kg
Mák  500 din/kg
Méz 600-900 din/kg 
Túró 300 din/kg
Tejfel 150 din/0,2 l
Házi pálinka 500-800 din/l

PIAC, 2011. VIII. 8.

Vélemények a tömblakásokról
H. K: – Keveset járok a központba, így nem igazán követem az új la-

kások építését, de amikor arra van utam, meglepődök, hogy már rá sem 
ismerek Temerinre. Kíváncsi lennék arra, hogy ki veszi meg ezeket a la-
kásokat, hiszen látjuk azt, hogy nagyon sokan elhagyják az országot.

D. ZS: – Éppen az udvarunk 
mögött épült egy lakás, így érthető, 
hogy nem örülök neki. Új szomszéd-
jaim csak a melléképületek szeren-
csés állásának köszönhetően nem 
látnak be a teljes telkünkre. Ugyan-
akkor megértem, hogy a fejlődést 
nem lehet és nem is kell gátolni, vi-
szont elvártam volna, hogy a terület-
rendezési tervekkel vagy más mó-
don szűkebb részekre korlátozzák 
az ilyen építkezést. A jelenlegi hely-
zet szerintem csúnyítja a település 
kinézetét. Ha jól tudom, már az el-
múlt egy-két évtizedben máshonnan 
ideköltözők sem biztosítják a pozitív 
népszaporulatot, ezért arról vagyok 
meggyőződve, hogy évek múlva szá-
mos, még tervben lévő lakás üresen 
áll majd, annak ellenére, hogy a be-

fektetőknek jelenleg megéri nagy számban építeni őket.
P. S. Zs: – Nincs kifogásom a tömbházak ellen, viszont nem tudom, 

hogyan illenek bele a város urbanizációs tervébe. A csatorna hálózat épí-
tése lassabban halad a csigánál, vajon a tömbházak előbb kapnak esélyt 
a rákapcsolódásra, illetve azoknak az utcáknak lesz vagy van prioritása, 

ahol tömbház van, nem tudom. Sok ilyen kérdéssel lehetne még foglal-
kozni, de minden bizonnyal szőnyeg alá söpörnék őket.

Zs. A: – Szomorúan tapasztalom, hogy a régi házakat magas lakó-
épületek váltják fel. Ez parkolási gondokat okoz, a szennyvíz elvezetéséről 
nem is beszélve, amit sürgősen meg kellene oldani. A központ teljesen 
átalakult, már csak a mellékutcák jelképezik az egykori Temerint. A Zmaj 
Jovan utcában, a szomszédságunkban is lakás épül, ezzel a környék nyu-
galmát is megzavarják. A külfödről hazatérő helyiek már rá sem ismer-
nek településünkre. 

L. V: – Látjuk azt, hogy a központban szinte gombamódra szaporod-
nak a lakások. Nagyobb a forgalom a központban, a parkolás sincs meg-
oldva. Véleményem szerint a központtól távolabb kellene építeni ezeket 
a lakótömböket. Sajnos, teljesen átalakul Temerin.

Az idei év második felében nőtt 
a kereslet a lakások vásárlása iránt, 
egyben nőttek az árak is. A tenden-
cia a tavalyi vírusjárvány során ke-
letkezett Belgrádban, Újvidéken és 
környékükön – írja a belgrádi Blic 
hétvégi magazinja.

ácsi
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•  Életed mely sza-
kaszában történt meg a 
„nagy találkozás”?

 – A mozgás már gye-
rekkorom óta az életem ré-
szét képezi, egy autóbaleset 
következtében az ortopéd 
szakorvos javaslatára kezd-
tem el komolyabban fog-
lalkozni sporttal: úsztam, 
karatéztam, majd röplab-
dáztam. A balesetben el-
törött a combom, szinte 
szilánkokra tört a lábam, 
ezért egy sínt helyeztek be, 
ami fájdalmat és bicegő já-
rást okozott. Emiatt csúfo-
lódtak velem az iskolában. 
Talán éppen akkor határoztam el, hogy én is úgy 
fogok sportolni, mint a többi egészséges ember. 
Céltudatosságomnak köszönhetően kiváló ered-
ményeket értem el, a sport és a tanulás terén 
egyaránt. Miután elvégeztem az egészségügyi 
középiskolát, eljátszottam a gondolattal, hogy 
jó lenne beiratkozni az orvosi egyetemre, de az 
ötlettől hamar elálltam. Ebben az időszakban fel-
szaladtak rám a pluszkilók, amit csak kemény és 
egészségtelen diétákkal sikerült leadnom. Saját 
hibáimból tanulva eldöntöttem, hogy elvégzem 
a dietetikus képzést, hogy segíteni tudjak azo-
kon, akik hozzám hasonlóan kétségbe voltak 
esve. 2013-ban oklevelet szereztem, noha ez 
az ágazat akkor még gyerekcipőben járt ná-
lunk. Az emberek megkerestek, és valóban jó 
eredményeket értünk el. Néhány évvel később 
az egyik barátnőm, akiknek a kisfiát kórházban 
kezelték túlsúly miatt, megkért, hogy segítsek. 
Edzeni kezdtünk, étrendet állítottam össze a 
számára. A siker nem maradt el. Közel húsz 
kilót fogyott az akkor 17 éves fiú, helyreállt a 
koleszterin- és a cukorszintje és rendeződtek a 
májfunkciói. A kontrollvizsgálaton a doktornő 

is elképedt az eredmények 
láttán. Sikerélmény volt ez 
számomra, ami méginkább 
megerősített abban, hogy 
ezen az úton kell járnom. 
Felkerestek az emberek, 
ezért eldöntöttem, hogy 
továbbképzések révén bő-
vítem ismereteimet.

 • Milyen módsze-
rekkel dolgozol?

–  Igyekeztem minden 
felmerülő problémát meg-
oldani, szükség esetén se-
gítséget kérni, orvosokkal 
konzultálni. Az emberek 
egyre jobban kezdtek bíz-
ni bennem, a kliensek ba-

rátokká váltak, rengeteget beszélgettünk, hogy 
rájöjjek arra, mi az elhízás oka. Az edzéseket 
úgy állítom össze, hogy az emberek megszeres-
sék a sportot, a káros szenvedély helyett inkább 
a mozgásba menekülje-
nek. A legfontosabb az, 
hogy jól érezzék ma-
gukat a bőrükben, et-
től válnak boldoggá az 
életben.

 • A tartalmakat 
szinte hetente bőví-
ted, nem volt ez így 
mindig.

– Egy parányi szo-
bában, nem sokat ígérő 
népszerűsítéssel kezd-
tem az edzéseket, de 
legbelül tudtam, hogy 
olyan módszerrel dol-
gozom, amely egye-
dülálló. Később olyan 
körülmények adódtak, 
hogy átköltözhettem egy 

Harcolni az álmokért 
Lackó Laura dietetikussal beszélgettünk 

sportról, egészséges életmódról

valamivel nagyobb helyiségbe. Korán keltem, fél 
hattól fél hétig tornáztunk, letusoltam és hét órá-
ra dolgozni mentem az egészségházba. Munka 
után délután két órától este tízig folytattam az 
edzéseket. Ez már két éve így megy. A befekte-
tett munka eredményeként létrehoztam a Feniks 
edzőtermet, ahol Power Plate, személyi- és cso-
portos edzéseket tartok, valamint hamarosan az 
ökölvívás szerelmesei is rátalálhatnak a számuk-
ra kedves sportágra. Ezen felül rengeteg tervem 
van még, számos újítást szeretnék bevezetni.

 • Fontos az, hogy az embernek min-
den pillanatban legyen támasza?

– Elsősorban az embereknek köszönhe-
tem mindazt, amit elértem, akik mára már a 
barátaimmá váltak. Felhívnak akkor is, ami-
kor a kislányom beteg, de hasonlóképpen 
rám is számíthatnak, ha baj van. Ez a kap-
csolat számomra mindennél fontosabb. Min-
den pillanatban áldozatot kell hozni, sajnos, 
korábban nem egyszer a gyermekem kárára 
történt mindez. Előfordult, hogy úgy aludt el, 
hogy elmaradt a jóéjt puszi, de az is meg-
történt, hogy napokig szinte alig látott. Ma 
már ő is részese ennek a történetnek, bejön, 
megnézi az edzéseket. Rengeteget köszönhe-
tek a szüleimnek, akik vigyáztak rá, amíg én 
dolgoztam, valamint a páromnak, aki folyton 
arról győzködött:

– Te egy erős nő vagy, meg tudod csinálni. 
Ebből tudok meríteni, újabb célokat kitűz-
ni magam elé. Véleményem szerint, aki már 
egyszer önerőből felállt a padlóról, soha sem 
kerülhet oda vissza.

 • A közösségi oldalak segítenek ab-
ban, hogy közelebb hozd az emberek-
hez a sportot?

– Ilyen úton próbálok lelket önteni, önbi-
zalmat adni a hölgyeknek, hogy merjenek vál-
toztatni. A sport nem csak a tökéletes alakkal 
rendelkezők kiváltsága, sokkal inkább esélyt 
ad arra, hogy tökéletes legyél, pszichikailag 
és fizikailag rendkívül erős.

ÁDÁM Csilla

Manapság egyre népszerűbb, valósággal divattá vált a testmozgás, és mind több 
ember kezd el valamilyen mozgásformát. Míg néhányan csak divatból edzenek, mások 
számára a sport igazi örömforrást jelent, amely segíti a helyes énkép és önbizalom 
kialakulását, javítja az általános közérzetet. Ezen utóbbiak táborába tartozik LACKÓ 
Laura is, aki mindamellett, hogy saját kedvtelésből sportol, másoknak is segít abban, 
hogy áttörjék korlátaikat, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben. A fiatal lánynak 
hosszú és gyakran akadályoktól sem mentes utat kellett megtennie célja eléréséig, 
de ma már elmondhatja magáról, hogy van egy edzőterme, fiatalok és idősek, nők 
és férfiak egyaránt bizalommal fordulnak hozzá, segítséget kérnek tőle, legyen szó 
mozgásról vagy táplálkozásról. A közösségi oldalon rendszeresen követem a mun-
káját, elképesztő test átalakulások révén próbálja bizonyítani, hogy nincs lehetetlen. 
Dolgozni jár, gyereket nevel, étrendeket állít össze, tornázik másokkal, tornázik 
egyedül, motivációs képeket oszt meg a Facebookon és az Instagramon, beszélget, 
meghallgat, tanácsokat ad. Vajon ehhez a sport és az egészséges életmód iránti el-
hivatottság ad kellő erőt és kitartást? Kíváncsivá tett.

Lackó Laura

A 30 ÉVES HAGyOMáNNyAL RENDELKEZŐ

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.
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A kocsonya nem éppen nyári téma, 
ilyenkor uborkaszezon lévén, az uborká-
ról kellene szólni, de maradjunk mégis 
a kocsonyánál. Sokan szeretik, másokat 
meg kiráz a hideg tőle.

EREDETI HANGALAKJA: kosonya le-
hetett, 1544 óta adatoljuk: állat csontos, 
bőrös részeiből főzött étel, amit hidegen 
fogyasztanak, mikor a leve már áttetsző, 
rezgő anyaggá dermedt. állítólag ismeret-
len eredetű, mint minden, ami régi. Czuczor 
és Fogarasi nyelvi szótára persze ehhez is 
ad ötletet: gyöke rokon a kacs, kocsány 
szókkal, melyek fogódzást, egymásba 
ragadást jelentenek. (Tényleg, a kocso-

nya is valami ragaszték!) A kocsord nevű 
ragadós növényünk is erre bizonyíték. 
A leghíresebb kocsonya: a miskolci. A le-
gendás miskolci kocsonyában ott pislog 
a béka. De miért is, hogyan is? Ennek a 
történetnek próbáltam utánajárni, mond-
hatom sok érdekes esettel találkoztam. 
Talán a Miskolc közelében levő avasi és te-
temvári pincék állandó hűs klímája miatt? 
Azért, mert akár nyáron is készíthették ezt 
az étket, ami a pincékben megdermedt?

A korcsmákban és a vendéglőkben is 
tálalták ezt a fogást a vendégeknek. ,,1848-
ban egy itthon járt képviselőnek az egyik 
avasi pince előterében kocsonyát tálalt 

Egy élet a kisdiákok szolgálatában
Kovács Erzsébet ny. pedagógus vall életútjáról (2.)

• Megvolt a diploma, jöhetett a bi-
zonyítás.

– Örültem, hogy őszre végre gyerekek 
között leszek. Nem is kellett sokat várnom 
a kinevezésemre, mert szinte közvetlenül 
a diplomám megszerzése után kinevezést 
kaptam a Bánátban levő 
szentmihályi állami birtok-
ra. Siettem is, hogy minél 
előbb találkozzak a diákja-
immal. Nem volt egyszerű: 
hajnalban vonattal indultam 
Újvidékre, onnan szintén 
vonattal Becskerekig, aho-
va dél körül érkeztem meg. 
Lovaskocsival jöttek értem 
és vittek az állami birtokra. 
Július elején már ott voltam, 
sajnos az iskola nem volt 
egészen felkészülve az őszi 
tanévkezdésre. Mindennek 
ellenére szívélyesen fogadtak 
és örültek, hogy lesz tanítójuk. Mégsem én 
lettem az. Ugyanis a nyár folyamán meghal-
lottam, hogy a Szőreghez tartozó állami bir-
tokon, Szőregpusztán is nyitnak osztályokat 
a magyar gyermekek számára. Mivel még bi-
zonytalan volt a bánáti iskolám indulása, kér-
tem az áthelyezésemet Szőregre, ami sikerült. 
Így lett az első munkahelyem 1949. november 
elsején a szőregi állami birtokon. 25 magyar 
diákkal dolgoztam osztatlan tagozatokban: 
első és harmadikos, illetve második és ne-
gyedik osztály tanulóival, akik Szőregen szerb 
iskolába jártak. Ezeket a gyerekeket a köte-
lező tananyag elsajátításán kívül meg kellett 
tanítani magyarul írni és olvasni. Nem csak a 
szőregi magyar gyerekeket tanítottam, hanem 

a felnőtteket is: esténként a magyar felnőttek 
részére, akik nem tudtak se írni, se olvasni, 
analfabéta tanfolyamot tartottam. Ezt 15-20 
felnőtt végezte el, akik végtelenül örültek, 
hogy megtanultak írni-olvasni. Szőregen két 
évet dolgoztam, mert közben Temerinben is 

hiány mutatkozott tanítók-
ból, és 1951-ben áthelye-
zést kaptam, Sárosi István 
igazgató vett fel.

• Mi is így kezdtük, 
palatábla, palavessző, 
aztán jött a ceruza és a 
többi…

– Nem csak ezen a té-
ren voltak változások. Ami-
kor mi indultunk nem volt 
kötelező kijárni az elemi 
iskolát. Ahogy a gyerekek 
megtanultak írni, olvasni 
és számolni, sokukat ki-
vettek az iskolából, mert 

otthon szükség volt a dolgos kezekre. Ami-
kor ti indultatok, mivel akkor már bizonyos 
fokon kötelező volt az iskolába járás, nagyon 
megnőtt a tanulók száma. Ezért Temerinben 
1951-ben négy osztályban kezdődött meg 
majd kétszáz magyar elsős tanítása: a telepi 
osztálynak Dévai Erzsébet, a Kočić első osz-
tályának Vecsera Lajos, míg a központi Kókai 
két osztályának Kovácsevics Erzsébet és én 
voltam a tanítója. Örültem is neki, hogy végre 
a temerini magyar gyerekekkel dolgozhatok. 
Hogy Temerinben hány generáció fordult meg 
a kezem alatt, meg nem tudnám pontosan 
mondani, mindenesetre azt tudom, előfordult 
olyan eset is, hogy az anyukát, a gyerekét és 
az unokáját is én tanítottam. Vagy, mint a ti 

esetetekben, téged, mint az első generációm 
diákját és Melinda lányotokat is – mielőtt 
nyugdíjba vonultam. 

Volt tanítványaimmal találkozva szívélye-
sen elbeszélgetünk, persze megtörténik, hogy 
nem ismerem meg őket, és ők szólítanak meg 
engem. Az első temerini osztályom az öreg-
iskolába járt. Ez számomra könnyebb volt, 
mint Szőregen, mert nem kellett utaznom. 
De az osztályok nagy létszáma többletmun-
kát követelt meg. A Kókai iskola új épülete 
mindenki számára gyökeres áltozást hozott, 
nagy lépés volt ez előre.

– Számomra nincs nagyobb öröm és 
megelégedettség, mint amikor látom, hogy 
kisdiákjaimból becsületes, szorgalmas és 
szerető emberek lettek. Munkám tehát nem 
volt hiábavaló. 

Mint ahogyan az sem, amikor azt látja 
– tehetnénk hozzá –, hogy szülőként is jó a 
teljesítmény: építészmérnök fiúk és orvos lá-
nyuk családjának köszönhetően négy unoka 
és két dédunoka szokta időről-időre kelle-
messé tenni a nagyi olykor unalmasnak tűnő 
óráit, vagy éppenséggel keresztrejtvény-fej-
tésben segíteni.

-aJó-
Vége

A gyengébb tanulókkal mindig külön 
foglalkoztam és örültem, amikor eredményt 
mutattak fel. A tanítás mellett több színhá-
zi gyermekelőadást szerveztünk. Nőnapra 
és más alkalmi ünnepekre mindig verses-
zenés műsorokkal készültünk, néptánco-
kat tanítottam be, amit előadásokon mu-
tattunk be a szülőknek. Nem emlékszem, 
hogy pontosan melyik évben, de előfordult, 
hogy tiszta lányosztályt vezettem. Tanít-
ványaimat általában osztálytalálkozókon 
látom. Meghívnak, és felidézzük a múltbéli 
eseményeket. 

Kovács Erzsébet

100 éves tányér, miskolci kocsonya

Uborka helyett kocsonya
Egy kis nyelvészkedés – ételek segítségével
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vendéglátója. A hideg ételre jobban csú-
szik a bor – mondta valaki. A kocsonyát 
a hordók mellől egy tégláról vette fel, 
annakelőtte ott fagyasztotta azt. Az al-
kony félhomályban a képviselő evőeszkö-
zével megbökte a húsdarabot (cupákot) 
s rémülten, undorral látta, hogy egy ko-
csonyába fagyott béka, mert a húsdarab 
pislogni kezdett.” (Dobrossy István: A 
miskolci vendéglátás és vendégfogadók 
története 1745-1945, 132.) 

Egy másik történet szerint az 1800-as 
években egy avasi vendéglős úgy talál-
ta fel a kocsonyáját a vendégnek, hogy 
egy béka kandikált ki a tányérból. Ennek 
a sztorinak szomorú vége lett, állítólag 
annyira csipkelődtek vele a miskolciak 
az eset kapcsán, hogy szégyenében az 
öngyilkosságba menekült.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy drága 
sógorunk, keresztapám itt ha-
gyott bennünket

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünkben 
őrizzük drága emlékedet.

Emléked őrzi Lackó Mária, 
Tünde, és Attila 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy velem

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

Nem búcsúztál, csendben 
elmentél, magamra hagytál, 
akit szerettél. Elmentél 
tőlem messzire, de szívembe 
itt maradsz mindörökre.

Emléked őrzi 
feleséged, Katalin

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS Károly 
(1914–1993)

KOVÁCSNÉ NÉMETH Rozália 
(1916–1995)

Augusztus 11-én volt 28 éve és szeptember 28-án 
lesz 26 éve, hogy nincsenek velünk szeretteink

Az élet elmúlik, de akiket szeretünk,
azokra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Emléketeket szeretettel őrzi unokátok, Magdi és családja

Net–D

Nem szívesen megyek orvoshoz, sem 
gyógyszertárba, de nem volt választásom. 
Miután becsapódott mögöttem a lengőajtó, 
egyedül találtam magam a váróteremben. 
Szemben, a kiszolgáló pult mögött egy kis 
csoport tanakodott. Közülük kivált egy kis 
szőkeség, egy csinibaba, s kérdő szemek-
kel nézett rám. Azon töprenghettünk mind-
ketten, szerbül-e vagy magyarul szólítsuk 
egymást. 

– Tessék! – hangzott a pult másik olda-
láról a csilingelő hang, nem kis örömömre. 
Ennek kapcsán jutott eszembe egy néhai 
temerini gyógyszerész kedves alakja és ta-
nulságos szavai. Joánovics Emil nem volt 
őshonos temerini. Szlávos hangzású neve 
ellenére tősgyökeres magyarnak vallotta 
magát. Azzal a bánáti kulturális behozatallal 
érkezett ide, amely a háború és a „felsza-
badulás” okozta üresedéseket volt hivatva 
betölteni. Az ötvenes-hatvanas években ő 
vezette a Widrich-féle öregpatikát. 

Jó modorú, barátságos magatartásá-
nak eredményeként csakhamar beférkő-
zött a temeriniek szívébe. Emil bácsi rövid 
idő leforgása alatt a falu megbecsült pol-
gára, népszerű patikusa lett. Kezdetben 
még gyógyszerész úrnak szólított patikus-
ból csakhamar a sokkal bizalmasabb Emil 
bácsi lett. Egyetlen szenvedélye a vadászat 
volt. Vadásztársaságban is megbecsülték, 
odafigyeltek rá, mert hobbiját is kiemelke-
dő hozzáértéssel és becsülettel űzte. Mun-
kahelyén szolgálatkész, mindenkin segíteni 
igyekvő patikus volt. Ha a recepten olyan 
gyógyszer volt felírva, ami éppen gyári kisze-
relésben nem volt kapható, Emil bácsinak 
nem okozott gondot, hogy maga keverje ki 
a gyógyírt. Ilyenkor leültette a várakozót, és 

Temerini történetek

Két fontos szabály
Emil bácsi emlékére

míg ő a tégelyek birodalmában kotorászott, 
vagy éppen a porcelántálban kotyvasztott, 
barátságos szavakkal traktálta páciensét. Ér-
deklődött a beteg hogyléte felől. Használt-e 
vajon az elfogyasztott orvosság? Felvidult az 
arca, ha megnyugtató választ kapott. Ilyen-
kor hangos szónoklással ígérte, hogy ez, amit 
most állít össze, még hatásosabb lesz, mint a 
múltkori. Emil bácsi ízig-vérig patikus volt, 
a gyógyszertárban, az utcán, a piacon vagy 
éppen vadászás közben. 

Rendszeres piaclátogató volt. Ilyen alkal-
makkor bárkit megszólított az emberek kö-
zött, ha rajta észrevett sebet, kelést, sömört, 
pattanást, vagy ha az illető éppenséggel sán-
tított. De ugyanúgy őt is meg-megszólították, 
mondván, hogy Emil bácsi erre vagy arra a 
nyűgre van-e valami orvossága. Emil bácsinak 
mindenre volt gyógyírja.

– Jöjjön csak be, kisanyám! Ha az ajtót 
netán bezárva találná, csak nyugodtan csön-
gessen, addigra elkészítem! – mondogatta. 

Történt egy napon, hogy újdonsült gyógy-
szerész jelentkezett a patikában gyakorlatra. 
Emil bácsi átvette a jövevény ajánlólevelét, an-
nak rendje és módja szerint körülvezette az 
újoncot a gyógyszertárban, a raktárban rész-
letezvén azt is, hogy mi hol található, majd 
ismertette a házirendet. 

Amikor az új munkaerő a felhúzott fehér 
köpenyén az utolsó gombot is begombolta, 
Emil bácsi imígyen szólott neki: 

– Nézze, kedves kolléga úr, most mondok 
magának olyan valamit, amit az egyetemen 
nem tanítanak, de a gyakorlatban roppant 
fontos tudnivaló. Két dologra nagyon oda kell 
figyelni a mi szakmánkban. Az egyik, hogy 
akiadott gyógyszer sose ártson a betegnek. A 
másik nagyon fontos dolog, hogy amit kiad a 
keze alól, az mindig ki legyen fizetve.

MAJOrOS Pál

VÉGSŐ BÚCSÚ

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

Az életben sok mindennel
harcot vívtál, de 
a betegséggel és 
a halállal nem bírtál. 
Szívemben megmarad szép 
emléked, legyen áldott, 
békés a pihenésed.

Emléked szeretettel őrzi 
ángyod, Kati 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett anyámtól, 

anyósomtól, mamitól és déditől

NAGY Rozáliától 
(1931–2021)

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!

Szerető lányod, Erika, vejed, Lajos, unokáid: 
Dániel és László családjaikkal
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk nagy-
mamámtól, dédmamánktól

NAGY Rozáliától 
(1931–2021)

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

Nyugodjon békében!

Emlékét őrzi unokája, 
Tóth Dániel feleségével, 

Dórával és dédunokái: 
Anita, Emília és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ

VARGA Jovanka 
(1965–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.
Legyen nyugodt 
és békés örök álmod!

Búcsúzik tőled Laci 
bácsi és Magdi néni

MEGEMLÉKEZÉS

özv. VARGA 
RADu Jovanka 

(1965–2021. 8. 5.) 

KOCSICSKA 
IVANICS Magdolna 
(1961–2021. 8. 6.)

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

és az egyházközségi 
híreket 

a 3. oldalon 
olvashatják

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

Valahol távol halljuk 
a hangodat, de sajnos, 
nem látjuk kedves arcodat. 
Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez mind, 
ami a múltból megmaradt. 
Emlékek varázsa 
melengeti lelkünk, 
szívünkben érezzük, 
soha nem feledünk.

Emléked megőrzik: 
Angéla és Dénes

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

Ülünk és nézegetünk 
rólad képeket, felidézzük 
a régi emlékeket. 
Könnyünk mögül 
látjuk arcodat, szívünk fáj, 
de tisztán halljuk hangodat, 
majd átölel a csend. 
Nem szólunk, nem 
kérdezünk, csak 
könnyes szemmel 
rád emlékezünk.

Emléked megőrzik: Bella 
és Norbi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked szívünkben 
tovább él.

Emléked őrzik: Ati, Robi 
és Zsuzsi családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszö-
netet a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szeretett édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk 
és dédmamánk

NAGY szül. 
SZILÁK Rozália 

(1931–2021)

temetésén részvétnyilvání-
tásukkal, és az emlékezés 
virágaival fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Köszönettel tartozunk a 
temerini Egészségház sür-
gősségi szolgálata és há-
ziorvos szolgálata munka-
társainak, akik szerettünket 
szakszerű és odaadó egész-
ségügyi ellátásban részesí-
tették betegsége alatt.
Hálával tartozunk Dávid 
atyának és a kántor úrnak 
a méltóságteljes búcsúzta-
tó szertartásért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől, édesanyánktól és anyósomtól

KOCSICSKA Magdolnától 
(1961–2021)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled.
Soha el nem feledünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Szerető férjed, Imre, lányaid, Krisztina 
és Andrea és vejed, Attila

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett menyemtől 

és sógornőmtől

KOCSICSKA Magdolnától 
(1961–2021)

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

Emléked őrzi anyósod 
és Feri bátya

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett lányomtól

KOCSICSKÁNÉ 
IVANICS Magdolnától 

(1961–2021)

Szép csendben elmentél, 
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.

Gyászoló édesanyád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett ángyinktól

KOCSICSKA Magdolnától 
(1961–2021)

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

Búcsúzik tőled sógorod 
Laci és családja
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

KOCSICSKA IVANICS Magdolnától 
(1961–2021)

Valahol az égen, van egy fényes csillag, 
Iránytűje lehet a mesés angyaloknak. 
Hogy merre is van, azt senki sem tudja, 
de biztos, hogy van, hisz mesélnek róla.

Mesélik még azt is, ha távozik egy élet, 
Születik egy angyal, s benne újra él a lélek. 
Mert angyalok leszünk, csak még nem tudunk róla, 
de így van, én tudom, hisz valahol meg van írva.

Újra élünk ott fenn, kikkel régen találkoztunk, 
Anyákkal, apákkal, s kikkel együtt randevúztunk. 
Együtt leszünk ismét, s még jönnek utánunk, 
Kiket egyedül hagytunk a Földön, de innen fentről látunk.

Látjuk azt, mikor a temetőbe mennek, 
S sírunkra egy-egy virágot letesznek. 
Könnybe lábad szemünk, ha könnyeiket látjuk, 
De innen fentről vigyázunk majd rájuk.

Megrendülten búcsúzik Tőled 
a nagy 1961-es generáció d osztálya

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hete, hogy el-
veszítettük szeretett férje-
met, édesapánkat, nagy-
apánkat, apósomat

PÁLINKÁS Tibort 
(1941–2021)

Életed úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléked szívünkben 
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen 
a föld alatt, minden érted 
hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.
Fájó szívünk fel-fel zokog 
érted, örökké szeretünk, 
nem feledünk Téged!

Nyugodj békében!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett maminktól

NAGY szül. 
(SZILÁK) Rozáliától 

(1931-2021)

E földön küzdöttél, 
de már nem lehet,
odaát a csend ölel át 
és a szeretet.

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek,
s amíg élünk, 
nem feledünk Téged.

Emléked és jóságod 
örökre szivünkbe zárjuk.

unokád, László, 
unokamenyed, Krisztina, 

dédunokáid: Katarina, 
Vilmos és Roland

A plébánia 

telefonszáma: 

844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

FARAGÓ Sándor 
(1943–2020)

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

Emléked megőrzik: 
Aranka és Mihály

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, 

anyósomtól és nagymamánktól

NAGY szül. SZILÁK Rozália 
(1931–2021)

Legyen áldott a pihenése!

Gyászoló lánya, Magdi, veje, Laci, 
unokái, Tamás és Gábor

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak és isme-
rősöknek, akik szerettünk

KOCSICSKA 
(IVANICS) Magdolna 

(1961–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Hálás köszönet Sáfrány Dá-
vid káplánnak és Simovics 
Balázs kántornak a megha-
tó búcsúztatásért.
Köszönet a temerini egész-
ségház dolgozóinak és a 
Kókai temetkezési válla-
latnak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
55 éves osztálytalálkozónk alkalmából tisztelettel és kegyelettel 
emlékezünk elhunyt tanítóinkra, tanárainkra és diáktársainkra
 

Ft. VONDRA Gyula esperes-plébános hittantanárra

SÁROSI István iskolaigazgatóra

MACHMER MATIĆ Gertrud, NÉMETH Erzsébet 
és VECSERA Lajos 
osztályfőnökökre

CSÁKI András, MÉSZÁROS Rózsa, NEMES Borbála, 
TOMA János és VARGA SOMOGYI Imre tanítókra

DEÁK Ilona, JuNGER Imre, KIHÚT Margit, 
KOLLÁR László, LANTOS László, LANTOS Etelka, 

MÉSZÁROS Károly, MOLNÁR Ilona, 
NAGY Mihály, PÉTER Mária, TÓTH László 

tanárokra és

BADO Ferenc

BÁNYAI István

BANKÓ Ferenc

FARAGÓ István

FARAGÓ Rózsa

FEHÉR Árpád

FODOR Rozália

GERO Rozália

HEGEDŰS Rózsa

HEVÉR Mihály

HÉVÍZI László

HOLCSIK István

HORVÁTH György

HORVÁTH István

HuBAI Ibolya

ILLÉS József

IKOTIN Béla

JAKuBECZ József

KALMÁR László

KELEMEN Irén

KISS Imre

KISS Sándor

KOLLÁR Attila

LÁSZLÓ János

LEPÁR József

MENGYÁN József

MÉSZÁROS József

MÉSZÁROS István

MIAVECZ PÁL

MILINSZKI János

MÓRICZ Zoltán

NAGYIDAI Katalin

NEMES József

OLÁH Teréz

PÁPISTA János

PÁPISTA László

PÁSZTI LÁSZLÓ

PETŐ Franciska

PÉCSI Péter

PuSKÁS Zoltán

RÉPÁSI István

SÁFÁR Erzsébet

TALLÓ Erzsébet

TAKÁCS László

VAJDA Rozália

VARGA Árpád

VIDA András

diáktársakra

Emléküket szeretettel őrizzük!
A Kókai Imre és a Petar Kočić általános 

iskolák 1966-ban végzett növendékei
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LABDARÚGÁS
A TSK vereséggel kezdte meg a 

2021/2022-es idényt, mivel vasár-
nap az Újvidéki kupa első forduló-
jában 5:2-re kikapott Temerinben 
a kiszácsi Tatrától. 

A hét végén megkezdődik a 
bajnokság is, a TSK vasárnap az 
Újvidéki liga első fordulójában 
Kamenicán játszik, ahol az elő-
ző szezon negyedik helyezettje, a 
Fruškogorac lesz a vetélytársa 17 
óra 30 perces kezdettel.

A Sirig, amely kiesett az utolsó 
ligába, a Čenej ellen lép pályára a 
hétvégén az Újvidéki városi liga első 
fordulójában.

A Vajdasági liga déli csoportjá-
ban is megkezdődnek a küzdelmek. 
Ebben a rangfokozatban községünk 
két csapata is szerepel. A Sloga 
szombaton névrokonát, az erdővégi 
Slogát fogadja Temerinben 17 óra-
kor, míg a járeki Mladost ugyaneb-
ben az időpontban a Radnički ellen 
mérkőzik Šiden.

Folytatás az 1. oldalról
A dobogó tetejére állhatott két 

küzdősportoló, Jovana Preković 
karatézó és Milica Mandić 
taekwondozó, illetve a zárónapon 
a férfi vízilabdázók, akik sorozat-
ban másodszor lettek aranyérme-
sek. Ezüstérmet akasztottak Damir 
Mikec sportlövő nyakába, illetve 
bronzérmes lett a női röplabda-
válogatott, a 3 a 3 elleni férfi ko-
sárlabdázók, Tijana Bogdanović 
taekwondozó, Milenko Sebić 
sportlövő és egy honosított grúz 
birkózó, Zurab Datunashvili.

Megfigyelhető, hogy Szerbia is-
mét csapatsportokban és küzdő-
sportokban jeleskedett, akárcsak 
sok esetben a korábbi olimpiákon. 
A verseny egyik temerini résztve-
vője is egy küzdősportágban, csel-
gáncsozásban szerepelt az ötkari-
kás játékokon. A 21 éves Marica 
Perišić sikerrel vette az első for-
dulót, melyben jobbnak bizonyult 
szíriai származású riválisánál, aki 
a menekültek olimpiai csapatában 
szerepelt a japán fővárosban. Utána 
a második fordulóban, a legjobb 
16 között izraeli riválissal került 
szembe, akitől viszont kikapott, így 
nem sikerült a negyeddöntőbe jut-
nia. Az országot egyébként öt csel-
gáncsozó képviselte Tokióban, de 
egyikőjüknek sem sikerült egy mér-
kőzésnél többet megnyernie.

Az asztaliteniszezők sem jeles-
kedtek különösebben, de számuk-
ra már az is dicsőséget jelent, hogy 
kijutottak az olimpiára. Pető Zsolt 
egyéniben az első fordulóban gö-
rög pingpongozótól kapott ki, míg 
a szerb csapat a nyolcaddöntőben 
óriási csatára késztette az esélye-
sebbnek vélt Brazíliát, végül azon-
ban vereséget szenvedett a dél-ame-
rikai csapattól. Erről a múlt heti 
számunkban írtunk bővebben. 
Petőn kívül még három vajdasági 
magyar szerepelhetett a szerb vá-
logatott tagjaként az olimpián. Ne-
mes Máté zentai birkózó az első 
fordulóban kikapott a németek vi-

lágbajnokától, így gyorsan véget ért 
számára a verseny. Szilágyi Csaba 
óbecsei úszó, akinek Temerinben 
élő rokonai is vannak, zsinórban 
a negyedik olimpiáján vett részt, 
de nem sikerült továbbjutnia a 100 
méteres mellúszás selejtezőjéből. 
Kitűnően szerepelt az evezős ver-
senyen a szabadkai Macskovics 
Martin, aki a párosok számában 
Miloš Vasićtyal továbbjutott a 
selejtezőből, majd az elődöntőből 
is. A döntőben hat páros evezett a 
2000 méteres távon, Macskovicsék 

pedig a horvátok, a románok, a dá-
nok és kanadaiak mögött az ötö-
dik helyen értek célba. A szabadkai 
versenyzőnek balszerencséje volt, 
mivel a játékok előtt két hétig ka-
ranténba kényszerült, a felkészülés 
kulcsfontosságú részét nem tudta 
elvégezni, s mint utóbb mondta, 
valószínűleg emiatt maradtak le a 
dobogóról.

Magyarország kitűnő ered-
ményekkel zárta az olimpiát, hiszen 
versenyzői hat arany-, illetve hét-hét 
ezüst- és bronzérmet szereztek. El-
sősorban a kajakozók remekeltek, 
akik háromszor állhattak fel a do-
bogóra tetejére (Kopasz Bálint, 

Olimpiai összegezés
Tótka Sándor és a női négyes), 
míg az úszók (Milák Kristóf), a 
vívók (Szilágyi Áron) és a bir-
kózók (Lőrinc Tamás) egy-egy 
aranyérmet szereztek. A magyar 
olimpiai csapatban is volt egy vajda-
sági magyar, a zentai származású 
Szabó Szebasztián, aki úszásban 
három számban is rajtkőre állt. A 
4x100 méteres gyorsváltóval a ha-
todik helyen értek célba, 100 méter 
pillangón a 14., 100 méter gyorson 
pedig a 20. helyen végzett.

A 32. nyári olimpiai játékok leg-
sikeresebb országa az Egyesült Álla-
mok lett, noha sokáig Kína vezette 
az éremtáblázatot. Az amerikaiak jól 
hajráztak és az utolsó versenynapon 
megelőzték az ázsiai országot, végül 
39 aranyérmet szereztek, miközben 
a kínaiak 38-at. A házigazda Japán 

Pető Zsolt az olimpiai 
faluban, az utcák üresek

27 elsőséggel a harmadik helyen 
zárt. Magyarország a 15., Szerbia 
a 28. helyen végzett az országok 
rangsorában.

A legtöbb érmet – hetet, ebből 
négy aranyat – az ausztrál úszó, 
Emma McKeon szerezte Tokióban. 
A legtöbb aranyérem – öt – az ame-
rikai úszó, Caeleb Dressel nevéhez 
fűződik, aki 50 és 100 gyorson, 
100 pillangón, valamint a 4x100-
as gyors- és vegyes váltó tagjaként 
is győzött.

A legfiatalabb bajnok 13 éve-
sen és 330 naposan a japán Nisija 
Momidzsi, a gördeszkázás női utcai 
versenyszámának az aranyérmese, 
míg a legidősebb aranyérmes az 52 
éves Dorothee Schneider lett, aki a 
díjlovaglás csapatversenyében tagja 
volt az első helyezett német váloga-
tottnak.

A következő olimpiának három 
év múlva Párizs lesz a házigazdája.

Érdeklődni: 069/30-38-319

A MOL-ELEKTRIK
szobafestő	és	gipszkartonozó	
MuNKATáRsAKAT KEREs.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

T. N. T.


