
XXVII. évfolyam 33. (1375.) szám Temerin, 2021. augusztus 26. Ára 50 dinár

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

Több százezres tömeg 
tolongott augusztus 20-án, 
pénteken este a tűzijátékon, 
Budapesten. A megszokott-
nál hosszabb programban 
új elem volt a fényfestés, 
amely a Parlament és a Bu-
davári Palota épületein volt 
látható, illetve mozgó ábrák 
jelentek meg a show elején 
és végén. A tűzijáték előtt 
a csodaszarvas alakja volt látható, majd 
egy lovas érkezett a Parlament elé, ahol 
leszállt lováról és elvezette azt. A tűzijáték 
végén drónok alkotta hatalmas kereszt 
jelent meg a Parlament fölött.

A Parlamentben pénteken állami ki-
tüntetéseket adtak át. A járvány miatt a 
Kossuth és Széchenyi-díjak március 15-e 
helyett most kerültek átadásra. Kossuth-
díjat kapott többek között Cseke Péter 
színművész, Tátrai Tibor gitárművész, 
zeneszerző. Kossuth nagydíjat vehetett át 
Mécs Károly, a nemzet művésze. Széche-
nyi-díjat kapott Karikó Katalin, kutatóbi-
ológus, biokémikus, Merkely Béla kardi-
ológus. A kitüntetettek között van Halmai 
Péter közgazdász és Prokopp Mária mű-

vészettörténész is. Széchenyi-nagydíjat 
kapott Dávid Katalin művészettörténész.

Megtartották a 
hagyományos ün-
nepi szentmisét és 
a Szent Jobb-kör-
menetet is, amelyen 
Orbán Viktor minisz-
terelnök és Áder Já-
nos köztársasági el-
nök is részt vett. A 
Szent Jobb ereklyét 
Erdő Péter bíboros, 
esztergom-budapesti 
érsek áldotta meg a 
Szent István Bazilika 
előtt. (-)

Augusztus 28-án 20 órától a telepi iskola udvarában bemutatásra kerül G. Nagy 
Ilián: Csaba királyfi című székely nemzeti rockoperája. A belépés díjtalan. Az előadás 
két órán át tart, aki ülni szeretne, hozzon magának ülőalkalmatosságot.

Az Első Helyi Közösség épületének kistermében hétfőn a tévé és az írott sajtó 
képviselői számára sajtótájékoztatót tartottak  a Temerinben bemutatásra kerülő 
Csaba királyfi rockopera kapcsán. Jelen volt G. Nagy Ilián, a rockopera szerzője 
és Varga Flórián, a Szirma Károly MME elnöke.

Mint elhangzott, a mű megszületését többéves kutatómunka előzte meg. A 
kétórás darab Attila király esküvőjétől a székelyektől való búcsúzásig kíséri végig 
Csaba királyfi különös történetét. Monumentális képekben tárulnak elénk a kor 
történelmi pillanatai.

Az alkotás ősbemutatója 2011-ben volt a székelyföldi Gyergyószárhegyen 
álló Lázár kastélyban, ahol Bethlen Károly nevelkedett, 2015-ben Csíksomlyón 
250 000 ember nézte meg Nagyboldogasszony napján. A fellépők zöme hiva-
tásos opera- vagy rockénekes, komoly- vagy könnyűzenei művész, valamint 
a Hajdú Táncegyüttes kiváló táncosa.

Fl.
(További részleteket lásd a 8. oldalon)

Fényfestés és tűzijáték
Parádés rendezvény augusztus 20-án Budapesten

SzenT ISTVÁn-napI ünnepSég 
a TÁjhÁzban

A Szirmai Károly MME szervezésében a tájház 
udvarában műsoros est keretében emlékeztek meg 
államalapító Szent István királyról és életművéről. 
Ünnepi beszédet Csorba Béla mondott. Fellépett a 
Dalárda férfikórus, az egyesület tamburazenekara, 
valamint a Berbence együttes. A műsort táncház és 
társalgás követte.

Rockopera-előadás Ismét erősödik a járvány
Egész Vajdaságban nő az első vizsgálatra érkezők szá-

ma a covid-rendelőkben – jelentette a napi sajtó. A pozitív 
esetek között többségében olyan fiatalok vannak, akik nem 
vették fel a védőoltást és nyaralásról tértek haza, vagy va-
lamilyen tömegrendezvényen vettek részt, közölte Ivanka 
Beoković, a szabadkai egészségház igazgatója.

Jelentősen megnőtt azoknak a koronavírusos betegek-
nek a száma Újvidéken, akik kórházi ápolásra szorulnak. 
A Vajdasági Klinikai Központban hét végi adatok szerint 62 
ilyen pácienst kezeltek, míg egy nappal korábban tízzel 
kevesebb volt a számuk. Mirsad Đerlek, az egészségügyi 
minisztérium államtitkára belépési engedélyek bevezetését 
szorgalmazta, valamint kötelezővé tenné az egészségügyi 
és tanügyi dolgozók számára az oltás felvételét. Az Exit és 
egyéb fesztiválok azt mutatták, nem nőtt az új fertőzöttek 
száma a belépési engedélyek használatának köszönhető-
en, jelentette ki.

A szerbiai kórházak minden olyan orvosa, ápolónője 
és egyéb szakdolgozója, aki megtagadja az oltást, bónusz 
nélküli bért kap, továbbá egyéb járulékok, mint az ügyeleti 
pótlék sem kerül számukra kifizetésre – mondta Tatjana 
Adžić Vukičević, a batajnicai covid-kórház igazgatója. El-
mondta, hogy a kórházigazgatók értekezletén támogatták a 
javaslatot, és az egészségügyi miniszter beleegyezett abba, 
hogy lista készüljön azokról az egészségügyi dolgozókról, 
akik nem kívánták felvenni az oltást.

A temerini rendezvény résztvevői a tájház udvarában
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A TANyASzíNHáz, MINTHoGy BABérKoSzorúI már régen el-
fonnyadtak, most vágyott mártírkoszorújához próbál gyűjteni levele-
ket. A mártírokat mindig szeretik, a sajnálkozás semmibe sem kerül, 
a krokodilkönny pedig leginkább megtérül – a hullajtóinak. Mert, lám, 
a zsarnokság vasökle lecsapott, tombol a cenzúra, az MNT betiltotta 
Ödön von Horváthot! Ha ez így megy tovább, hamarosan vizeletmintát 
vesznek a színészektől minden fellépés előtt!

A helyzet viszont az, hogy a Kazimir és Karolint az MNT akkor sem 
tudta volna betiltani, ha netán körükben megfogalmazódott volna ilyen 
szándék. Erre ugyanis nincs semmilyen – sem legitim, sem legális – 
kompetenciája. Az MNT nem állami szerv, nem tilthat be semmit, leg-
kevésbé egy törvényesen bejegyzett, polgári egyesületként önállóan 
működő színtársulat produkcióját. Ezt a Tanyaszínház kulisszái mögött 
is tudják, mégis azonnal elfogadták az MNT elnökének kérését, hogy 
függesszék fel a tájolást. A lépés nem bátorságra, nem is gyávaságra, 
csupán jól átgondolt számításra vall. A pénzről van szó. A támogatá-
sokról, amelyek jórészt Magyarországról érkeznek az egyesülethez, 
azonban részben tudottan, részben feltételezhetően az MNT jóváha-
gyásával és segítségével. E támogatások nélkül a Tanyaszínház nem 
lenne ugyan halálra ítélve, azonban arra kényszerülne, hogy öntevékeny 
módon saját maga biztosítsa mind fenntartásának, mind a tájolásnak 
a feltételeit, akár gazdag mecénások, akár a helyi önkormányzatok, 
akár pedig a közönség adományaiból, önálló műsorpolitikát folytatva a 
„koldusbot és függetlenség” Petőfi által megfogalmazott heroikus elve 
alapján. De hol van már Petőfi? Napjainkban nem szeretnek koldus-
bottal a kezükben vitézkedni a Tanyaszínház deszkáin sem, hát inkább 

azonnal retiráltak: nem árt békében maradni az MNT-vel, mert mi van, 
ha mégis orbán marad 2022 után is? De azért csak ki kell mutatniuk a 
foguk fehérét, mert azt meg a Politika sötét vizének másik partján várják 
el tőlük. A módszer sem új. Nincs annál kéjesebb érzés, mint amikor 
közpénzből lehet gyűjteni a nyálat ahhoz, hogy köszönetképpen jól 
szembeköphessük az adományozót. Ilyen a forradalom Mucsán: két 
vásár között igen hősiesen védik az áhított művészi szabadságot a gaz 
náciktól, és ez bizonyára nagyon boldogító érzés lehet.

DE FéLrETéVE Az IróNIáT, azon is el kéne gondolkodni, hogyan 
lenne célszerű módosítani a támogatási rendszert úgy, hogy közben 
minden körülmények között biztosítva maradjon a polgári egyesületként 
működő szervezetek önállósága, teljes döntési és alkotói szabadsá-
ga – elvégre szinte egyiknek sem alapítója az MNT, és isten mentsen, 
hogy egyszer az legyen –, ugyanakkor a magyar támogatást ne le-
hessen kisebbségi közcélok ellen fordítani, ahogy arra az elmúlt har-
minc évben jó néhány példa is akadt. Az alapelv tulajdonképpen már 
a kisebbségi magyar autonómiáért folytatott korai eszmei küzdelmek 
során megfogalmazódott, de teljes egészében sosem valósult meg. 
Eszerint a magyarországi támogatásoknak egyszerre kell szolgálni-
uk ezen egyesületek és intézmények fennmaradását és a kisebbségi 
autonómia ügyét. Ma ezt – látva a Magyarországra és ez által a triano-
ni magyar kisebbségekre nehezedő nemzetközi nyomást – nyugodt 
szívvel kiegészíthetnénk a nemzeti függetlenség védelmével, hiszen 
feladásával a kisebbségi autonómia sem jöhet létre. Ehhez azonban 
nélkülözhetetlen, hogy újra végiggondoljuk a nemzeti tanácsok több 
sebből vérző legitimitásának kérdéseit is.

érdeklődni: 069/30-38-319

A MOL-ELEKTRIK
szobafestő és gipszkartonozó 
MunKATáRsAKAT KEREs.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

Még egyszer a Tanyaszínház-ügyről

CSorBA Béla

nyárutón
Csibék, fürjek, pitypalatty

Hallottam egykoron, hogy a kiscsibe kikelésétől számítva 18 
hétre számíthatunk tojáshozamra. Ezt az idén is tapasztalom: áp-
rilis elsejei csibéim immár tyúkká nőttek, itt-ott még méreten aluli 
tojásokat vetegetnek, ám a kakas testvéreik hangos versenykuko-
rékolással szürkületkor köszöntik a fölkelő napot. 

Ilyen hajnali kukorékolás közepette nyergelem oldalkosaras 
drótparipámat és irány a Seregélyes. A közeli dűlőútra érve szo-
morú látványban van részem, egy kisebb tábla kukorica jóformán 
semmilyen termést nem ígér. Meglehet, nem lesz mit betakarítani. A 
heteken át tartó forróság és a csapadék hiánya megtette a magáét. 
Tovább karikázva egy fióknyuszi keresztezi az utamat.

A Seregélyesbe érve füleskedve élvezem a csendet. Nem soká-
ig, mert vonuló fürjek pitypalattyolását hallom. Örömömre szolgál, 
hiszen már régen hallottam ezt a csodás mezei muzsikát. A bíbor-
vörös köntösbe öltözött felkelő napról néhai Fruzsa Károly bácsi 
gyakorló juhász mondása jut az eszembe: „A reggeli vörös láthatár 
juhásznak szomorúság. Kíséri szél, vagy sár.” Így nyárutón észre 
kell vennem: hallatszik a kakukkmadár, a bíbicek csipogó hangja, 
szárnyuk suhogása, a nádiveréb (rigó) kere-kere ki-ki-je.

A Szlatyina partján elterülő kaszálóra, gyepre, lila takarót te-
rített a széki sóvirág. Árpád fiammal szedünk egy-egy csokorra 
valót. Megemlékezésül jut a temetőbe is.

Az utóbbi sorok azt is emlékezetembe idézik, hogy elmúlt fe-
lettünk egy aszályos, hosszú forró nyár, nyakunkon az ősz, ideje 
téli tüzelőről gondoskodni.

MAJoroS Pál

Covid-kórház

újvidéken felépült a covid-kórház, ami arra enged következ-
tetni, hogy az egészségügy a járványos betegség jelenlétére 
igyekszik tartósan felkészülni
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APróHIrDETéSEK
• étkezési füstölt szalonna (téli vágás) 
eladó, 700 Din/kg. Petőfi Sándor utca 
71, telefon: 842-329.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-
053
• Eladó barackpálinka (600 DIN/l), 
szilvapálinka (400 DIN/l). Telefon: 
844-249.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
• 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.

• Telket, bontani való házat vagy házat 
vásárolok 100 ezer euró értékig. Tele-
fonszám: 064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó T-12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• Egysoros LIFAM silózó, pecsenyeka-
csák és kecskegida eladó. Tel.: 063/73-
82-446.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.

Telefonszám: 
069/18-43-376
Nikola Pašić u. 101.

Ha bitangul szeretnéd jól érezni magad, 
fogadd meg DJ Tanítóbácsit,

aki zenéjével ezt 
megvalósítja!

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség augusztus 11 és 21 között 
szervezte meg az őrsvezetőképző táborát a Dél-bánáti Fejértelepen. A 
6-8 főből álló őrs élén álló őrsvezető feladata az őrstagok gyakorlati és 
elméleti tudásának gyarapítása, az őrsi egység megteremtése, heti rend-
szeres összejövetelek megtartása, valamint portyák és túrák szervezése. 
A vezetőképző táborban tanult pedagógiai módszerek gyakorlati alkal-
mazását a mintatábor lakóin próbálhatták ki. A mintatábor augusztus 
13–18-ig tartott, a táborlakókat a tábor keretmeséje a XVIII. századba 
röpítette vissza, ugyanis Jókai Mór A cigánybáró című regénye szolgál-
tatta az alapot. A táborozók kirándulást tettek a fehértemplomi tavaknál, 
megmászták a Verseci-hegyet, illetve a Zagajicai dombokat.

A táborozók élelmezéséről és ellátásáról, valamint minden egyéb más 
feladatról és logisztikai szerzésről GH altábor gondoskodott, amely tagjai 
16 napon át dolgoztak a táborozó cserkészek érdekében.

A temerini cserkészvezetők derekasan kivették részüket az idei sike-
res vezetőképzésben. Két őrsvezető jelöltünk és egy kiképző erősítette az 
őrsvezetőképző tábort, négy fővel voltunk jelen a minatatáborban illetve 
hat fővel végeztük nap mint nap a GH tábor feladatait.

h. 

Vezetőképző 
Fehértelepen

A tábor résztvevői Fehértelepen
A Gulyáscsárda képtárter-

me (fényképek) látogatható 
minden vasárnap 9–19 óra 
között, díjmentesen. (M. P.)

ElaDó:
8,6 hold első osztályú föld az újföldben.
ára 10 500 euró/hold. Lehet 5,8 holdat is.

újvidéki utca 340.
Tel.: 851-595, 063/74-222-74

LézErES DEPILáCIó
TArTóS SzőrTELENíTéS

• Legkorszerűbb technológia
• Sötét, standard és világos 
szőrszálak eltávolítása
• Gyulladást, irritációt és hasonló-
kat okozó szőrszálak eltávolítása, 
amelyek kellemetlen testszagot 
idézhetnek elő • A mindennapi 
borotválás szükségtelenné válik 

• A szakszerű depiláció eredményeként visz-
szatér az egyén önbizalma és bátran mutat-
kozhat a nyilvánosság előtt

Telefonszám: 060/14-93-448
Viber/whatsapp

Instagram: beauty_corner_magicalsoul
Facebook: Beauty corner Magical soul

Cserkészeink életéből

Tojás 8-13 din/db 
zöldség 200-250 din/kg
Sárgarépa 50-80 din/kg
Sárgarépa             100 din/5kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma  350-400 din/kg
Szárazbab 300-350 din/kg
zöldbab 300 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Káposzta 50 din/kg
Cékla 70 din/kg

Paradicsom 50-100 din/kg
Padlizsán             60-80 din/kg
Spenót 200 din/kg
zellergumó 60-100 din/db
Karalábé 30-50 din/db
Tök 40-50 din/db
Karfiol 200 din/kg
Brokkoli 100 din/db
Paprika 80-120 din/kg
Uborka 80-120 din/kg
Málna 400 din/kg
őszibarack 180-200 din/kg

PIAC, 2021. VIII. 22.
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FÖLSő Sor, BALróL JoBBrA: Bohócki Sándor, Horvát Teréz, Kővágó Franciska, Kovács Gyula, orosz László, Törteli 
László, Varga Sándor. KÖzVETLENÜL ELőTTÜK (HATAN): Csányi Katalin, Karácsondi József, Faragó Katalin, Novák Ilona, 
Kohanec Márton, Tóth János. MáSoDIK Sor: zsúnyi rozália, Vikor József, Barna zoltán, Kovács Imre, Jankovics Nándor, 
Kurcinák Teréz, Nádi zoltán, Gara András, Faragó Kornélia, Samu Margit, Varga Judit, Müller István, radatovics róbert, Fran-
cia Borbála. ÜLNEK: Horváth László, Bercsényi Verona, Jung Aranka, Komiszár Erzsébet, Pásztor Borbála, Szűcs rozália, 
Szántai Margit, Szakál Mária, Mosó Ilona, Fehér Erzsébet, Hegedűs ágnes, Laskai Benjamin tanár.

Ötvenéves osztálytalálkozó
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Július elején alakult meg Temerinben az Abeona egyesület, 
amely összefogja és felkarolja azokat a kalandvágyó egyéneket, 
akik megcsodálnák a közeli és a távoli helyek szépségeit. Jelen-
leg hetven tagot számlál az egyesület, egy-, két-, sőt többnapos 
utak szervezését vállalják. A temeriniekből álló civil egyesület 
küldetéséről Gyurik Attila elnököt kérdeztük: 

– Egy olyan utazási egyesület létrehozása volt a cél, amely összeköti 
a vajdasági magyarokat, és amely olyan utazásokat szervez a Kárpát-me-
dencén túl egész Európában, amely érdekesnek tűnhetnek a Szerbiában 
élő kisebbség számára. Véleményem szerint ezeket a kiruccanásokat 
bárki megengedheti magának. Alapvető filozófiám az, hogy az utazás 
manapság már nem jelent kiváltságot. Egy példával illusztrálom: az au-
gusztus 20-ai budapesti utazás költsége 2500 dinárt tesz ki személyen-
ként, ennyibe kerül egy kétszemélyes vacsora is egy közeli étteremben. 
A Szent István-napi program a magyar fővárosban maradandó élményt 
nyújt, ehhez nem fér kétség. 

• Hány tagja van az egyesületnek, milyen feltételeket kell 
teljesíteni ahhoz, hogy valaki csatlakozzon? 

– Jelenleg hetven tagja van az egyesületnek. Ahhoz, hogy valaki jo-
gosult legyen az utazásra, nem kell az egyesület tagjává válni, de a tagok 
számára különböző kedvezményeket nyújtunk. Aki azonban szeret utazni, 
mindenképp megéri taggá válni.

• Hogyan történik az utazások megszervezése és lebonyo-
lítása?

– Az utazásokat az egyesület szervezi, a személyszállítást pedig egy 
észak-vajdasági autóbusz társasággal együtt valósítjuk meg. Különböző 
érdeklődésnek megfelelő utakat tervezünk: egynapos budapesti szín-
házlátogatást, kétnapos magyarországi borkóstolót, különböző vallási és 
sportesemények megtekintését, kétnapos adventi vásárokat a környező 
országokban stb. Az utazások szervezését és irányítását én végzem. Mivel 

Gyurik Attilával, az Abeona egyesület 
elnökével beszélgettünk

Utazni, világot látni én magam is szeretek utazni, szerencsém volt több olyan helyre eljutni, 
amelyet érdemes megnézni. Ezeket szeretném most másoknak megmu-
tatni. Ha minden a tervek szerint alakul, ősszel összejön egy egyhetes 
marokkói utazás is, ennek újbóli megszervezése valamikor jövő tavasszal 
várható, csakúgy mint a jeruzsálemi kirándulásé. Nyitottak vagyunk, így 
mások is ajánlhatnak érdekes helyeket, ahova megérné utazást szervezni. 
A felsoroltak mellett egyéni utazások lebonyolítását is vállaljuk. A tagoknak 
mindössze annyi dolguk van, hogy kigondolják a helyszínt. Jelenleg egy 
újvidéki hegymászó egyesülettel működünk együtt, de nyitottak vagyunk 
más szervezetek felé is. 

• Milyen feladat és felelősség hárul a csoportvezetőre? 
– Egy csoportvezetőnek mindenre fel kell készülnie, még a legvá-

ratlanabb helyzetekre is. Természetesen, ez nem minden eseteben kivi-
telezhető, hiszen bármikor történhet valami váratlan. Itt jönnek képbe 
azok a képességek, amelyekkel rendelkeznie kell egy csoportvezetőnek: 
gyors reagálás, higgadt vérmérséklet, hideg fejjel való gondolkozás, jó 
problémamegoldó készség és az sem árt, ha egy-két világnyelvet beszél 
az illető. 

• Új egyesület lévén voltak-e már kirándulások? 
– Eddig egy utazást szerveztünk Hajdúszoboszló–Debrecen–

Nyíregyháza útvonalon. Hajdúszoboszlón található Közép-Európa legna-
gyobb fürdőkomplexuma. Sok embernél a magyarországi fürdőzés egyet 
jelent Mórahalommal, pedig még nagyon sok fürdőhely van. Debrecen 
Magyarország második legnagyobb városa, mondhatni, hogy pezseg az 
élettől. Szombaton egy nagyerdei sörfesztiválon vettünk részt a társaság-
gal, Nyíregyházán pedig a vadasparkot néztük meg, amely 500 különböző 
fajnak illetve 5000 egyednek ad otthont. Nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptam az út kapcsán, azt tapasztalom, hogy a temeriniek örülnek an-
nak, hogy létezik egy ilyen jellegű egyesület a környéken, amely a helyi 
igényeknek megfelelően szervezi meg az utazásokat.

• Az utak lebonyolítása mellett milyen tervek vannak még?  
– Szeretnénk a jövőben utazással kapcsolatos, ingyenes előadásokat 

szervezni. Olyan vendégeket hívnánk ide el, akik már számos érkedes he-
lyen jártak és erről szívesen beszélnének. Saját előadásokat is tervezünk 
az Amerikai Egyesült Államokról, Thaiföldről valamint Izraelről.

ácsi
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttHázasságot kötött

Zsúnyi Bettina és Surján EmilHornyik Nóra és Dobosi Dávid
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A koronavírus megjelenésével óriási 
változás állt be a vállalkozások, cégek 
életében. Elsősorban a pénztárcájukon 
érezték meg a járvány következményeit, 
számos gazdaság leállt, vagy ha nem is 
szüntették be teljesen a munkát, csök-
kentett kapacitással és munkaidővel 
dolgoztak. Ennek következtében ter-
mészetesen, a korábban befolyó be-
vételek elmaradtak. A járványhelyzet 
némi javulásával a gazdaságilag leg-
inkább érintett ágazatok egyre inkább 
erőre kaptak. De vajon mennyi idő kell 
ahhoz, hogy ismét nyereséget tudja-
nak termelni? Erről kérdeztünk érin-
tetteket. 

Vojvodić Valentina, a Sixteen kávézó 
és cukrászdából elmondta, számukra a jár-
vány első hulláma jelentett nagyobb kihívást. 
Még a járványügyi korlátozások meghozatala 
előtt úgy döntöttek, hogy a vendéglátó részt 
határozatlan időre bezárják, és csak elvitelre, 
rendelésre dolgoznak. 

– Annak érdekében, hogy alkalmazkod-
junk a csökkentett eladáshoz szűkített menüt 
állítottunk össze. Ezen csak a legnépszerűbb 
süteményeink voltak. A következő hullámokat 
már könnyebben átvészeltük, mivel megtanul-
tunk alkalmazkodni és rugalmasabban kezelni 
a kihívásokat. Az államtól kapott támogatások 
óriási segítséget jelentettek a nehéz időkben, 
és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy sike-
resen átvészeljük ezt az időszakot. Pozitívan 
tekintünk a jövőbe, edzettebbekké váltunk a 
válság hatására, és megtanultunk alkalmaz-
kodni a különböző kihívásokhoz – tette hozzá 
a cukrászda tulajdonosa.

A Papirus könyvesbolt sem dolgozott 
teljes kapacitással, értelemszerűen ott is meg-
csappant a forgalom, hallottuk Varga Rita 
munkavezető helyettestől. Kiemelte, nem várt 
kiadásokat jelentettek a járvány továbbterjedé-
sének megfékezését szolgáló védekező szerek. 
Gyakran rövidített munkaidővel dolgoztak, így 
a közelgő iskolakezdésre sem tudtak mara-
déktalanul felkészülni. Ebben a tekintetben 
egyébként ők is és a szülők is bizonytalanok, 
ami méginkább nehezíti a munkát.  

Illés Tünde, a Rubin LT étterem tulaj-
donosa is azt vallja, hogy megérezték a jár-

vány, és az ezzel járó munkabeszüntetés gaz-
dasági következményeit.

– Számtalan havi szintű kiadás van, amire 
elő kell teremteni az anyagiakat, ha dolgozunk, 
ha nem. Ilyenek a járulékok, a fizetések, a szám-
lák és a bérlemények után fizetendő összegek. 
Noha az állami segítség jól jött, ez csak töredéke 
a költségeknek. Alkalmazkodtunk a helyzethez, 
így zömében a kiszállításra és internetes nép-
szerűsítésre összpontosítottunk. Azt látom, hogy 
bővült a vásárlói kör, egyre több új vendégünk 
van. Olykor egy-egy osztálytalálkozóra, esküvő-
re is érkezik felkérés. A nyári időszak általában 
forgalmasabb, hiszen sokan kerülik az otthoni 
főzést, így ebédet, vacsorát rendelnek tőlünk. 
Lassan révbe érünk, de hogy mi lesz őszre, abba 
bele sem merek gondolni. Jelen helyzetben a 
felújítás és a fejlesztés anyagi szempontból nem 
kivitelezhető, sokkal inkább az ételek tekinteté-
ben változtatunk. 

Gyuráki Zsolt, a Papa Pub kávézó tulajdo-
nosától megtudtuk, hogy az ő vállalkozásukra is 
kihatással volt a helyzet, ugyanis volt olyan idő-
szak, amikor ki sem nyithattak vagy éppenséggel 
délután ötkor volt a záróra. Ez utóbbi sem sokat 
lendített a helyzeten, mert ki az, aki délután ötig 
eljut a kávézóba.

 – Az adót nem törölték el, a lakbért fizetni 
kellett, és noha a munkás minimálbérének a 
felét vagy egy részét megkaptuk az államtól, ez 
nem sokat jelentett. Három éve működtetjük 
a kávézót, amit eddig félretettünk, azt feléltük, 
most kezdhetjük elölről. Őszintén remélem, hogy 
már nem lesznek szigorítások – bizakodik a fi-
atal vállalkozó.  

A kozmetikusokat és a fodrászokat is érin-
tette a járvány. Kevesebb kuncsaftot fogadhat-
tak szalonjaikban, a tömegesebb rendezvények 
(esküvők, keresztelők, születésnapok) betiltása 
pedig újabb kihívást jelentett a számukra. Ezt 
vallja Deák Zita is, a Trendy fodrászszalon 
tulajdonosa, aki szerint mára már valamelyest 
jobb a helyzet. Az emberek ismét szabadabban 
mozognak, eseményekre készülnek, így a for-
galom is megnövekedett.

– Ennek csak örülni tudok, hiszen a vállal-
kozás működtetéséhez szükséges költségeket va-
lamiből fedezni kell.  Abban bízom, hogy ennél 
már nem lesz rosszabb a helyzet – reménykedik 
a fodrászat tulajdonosa. 

Sikerül-e talpraállni

Családom minden tagja szereti a nyár 
egyik legfinomabb gyümölcsét, a dinnyét. A 
gyerekek imádják a görög- és a sárgadinnyét 
egyaránt, kedvencünk mégis a görögdinnye. 
Még ilyenkor, nyárutón, Lörinc-nap múltán is 
szívesen vásárolok belőle a piacon, vagy a 
gyümölcsboltban.

Múlt vasárnap már korán kikarikáztam a 
piacra, hogy megnézzem a felhozatalt és az 
árakat. Megállapítottam, hogy Lőrinc ide, Lő-
rinc oda, dinnyéből még mindig gazdag a kí-
nálat: dinnyehegyek tornyosultak a piactéren. 
Mindenki kedvére válogathatott a görög- és a 
különböző fajtájú sárgadinnyékben.

Azért szeretek inkább a piacon vásárol-
ni, mert meggyőződésem, hogy a termelő 
portékája mindig friss. Leginkább a gyü-
mölcs szára árulkodik arról, hogy mikor 
szedték le a bosztánban. Vasárnap is az 
egyik közvetlen termelőnél választottam 
ki a méretes görögdinnyét. Miután kifizet-
tem szatyromba süllyesztettem és így he-
lyeztem bele a biciklikosaramba. Hazafe-
lé menet még betértem az egyik kisboltba 
valamilyen apróságért. A kerékpáromat az 
állványba állítottam és néhány perc után 
már karikáztam is hazafelé. Örültem, hogy 
maradéktalanul elvégeztem a listás bevá-
sárlást. Elégedettségemből feleségem kér-
dése zökkentett ki.

– és a görögdinnye?
– A szatyorban, az meg a kosárban – 

válaszoltam.
– Ez a szatyor üres.
– Hogyhogy üres? – kérdeztem értet-

lenül.
– Üres – hangzott el ismét.
Elöntött a verejték. De hogyan és hol 

tűnhetett el? Csakhamar rájöttem: a kisbolt 
előtt, amikor oda pár percre beugrottam. 
Félhangosan zúgolódva ugyan, de vissza-
pattantam a nyeregbe és ismét kikarikáztam 
a piacra egy másikért. Azzal egyenesen ha-
zamentem. így a vasárnapi ebéd után mégis 
asztalra kerülhetett a görögdinnye.

MórICz Dénes

Lábakelt a 
dinnyének

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

  ácsi

BEFOGaDÁS – ElFOGaDÁS – EGYÜTTNEVElÉS
Szeptembertől Fúró Edit óvónő szeretetteljes, 

biztonságérzetet adó, gyermekközpontú óvodai 
foglalkozásokkal várja a 3–5 éves gyermekeket. 

A nevelés fő eszköze a játékos tevékenykedtetés, 
egyénre szabott személyiségfejlesztés.

érdeklődni: 064/54-62-158
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– Sokszor megkérdezzük egymástól, hogy 
hogyan múlhatott el ilyen gyorsan ez az ötven 
év – kezdi a beszélgetést József. – Sok min-
den történt ez idő alatt, de még ma is tisztán 
emlékszünk a kezdetekre, az első találkozás-
ra. Az ember életében a meghatározó pilla-
natok örökre az emlékezetbe vésődnek. Egy 
fényképen figyeltem fel Ilonkára, az egykori 
Foto Gizellánál. Hamar felkeltette érdeklő-
désemet a fiatal lány, és rövid idő elmúltá-
val meg is ismerkedtünk. Másfél évig jártunk 
együtt, sokat szórakoztunk, moziba és tánc-
ra jártunk. Kedveltük a társasági életet, ami 
ma sincs másként. 1971. augusztus 7-én há-
zasodtunk össze, ekkor kezdtük meg közös 
életünket. Újabb másfél évet követően meg-
született Szerénke lányunk, öt év után pedig a 
fiunk, Dénes. Igyekeztünk, dolgoztunk, együt-
tes erővel igyekeztünk leküzdeni az akadályo-
kat. Négy unokánk van, ők aranyozzák be a 
mindennapjainkat. 

– Akkoriban persze egészen másként is-
merkedtek a fiatalok, mint ma – teszi hozzá 
Ilonka. – A mi esetünkben szerelem volt első 
látásra. A fiatalok személyes találkozásával in-
dult a kapcsolat és a találkozást nem előzte meg 
hosszú üzenetváltás. Akkoriban ez természetes 
volt, ma pedig már mindez másként történik, 
de, nyilván, minden kornak megvan a maga 
szépsége. A házasságunk elejétől mindig min-
dent megbeszélünk. A férjem a szakmájában 
dolgozott, én sok időt töltöttem a gyerekekkel, 
vezettem a háztartást és idénymunkákat vállal-
tam. Sok figyelmet szenteltünk a gyerekeknek. 
Ahová csak lehetett, elvittük őket is. Rengete-
get sétáltunk együtt, sokat társasjátékoztunk, 
kártyáztunk. Szófogadóak voltak, hallgattak 
ránk. Valóban jó gyerekek voltak, és még ma 
is azok. 

Unokáinknak gyakran mesélek a szüleik 
gyerekkoráról. Szeretnek játszani a megőrzött 
játékokkal, amikor eljönnek. Megtanítottuk 
őket kártyázni, társasjátékokkal játszani, mindig 
találunk valamilyen közös elfoglaltságot. Öröm-
mel mondom, hogy mindig szépen éltünk. Nem 
veszekedtünk, az egyetértés és a gyakori kom-
munikáció mindig fontos volt számunkra.

• Mennyit változott a fiatalság?
József válaszol a kérdésre: – Ahogy mondani 

szokták: mindent a maga idejében. Akkoriban 
mi sokat jártunk szórakozni. Szombaton és va-
sárnap is moziba mentünk, utána pedig az Ame-
rika vendéglőbe táncra. Éjfélig volt a kimenő, 
majd hazakísértem Ilonkát. Hétfőtől kezdődött a 
munka. A fiúknak találékonynak kellett lenniük, 
ha találkozni akartak a nagylánnyal. Igyekeztem 
mindig találni valamilyen ürügyet azzal a céllal, 
hogy láthassam. Sok szerelem szövődött abban 
az időben a táncon, a moziban. Nem volt nehéz 
az ismerkedés, sőt szerintem könnyebb volt, mint 
ma. Szórakozási lehetőségből is bőven akadt. Úgy 
látom, hogy a mai fiataloknak kevesebb lehető-
ségük van szórakozni, talán éppen ezért nehe-
zebben nyitnak egymás felé.  

• Hogyan kezdődött a közös élet?
– A szülők sokat segítettek, támogattak ben-

nünket miután összeházasodtunk. Kezdetben 
az én szüleimnél laktunk, és csak később köl-
töztünk át a házba, ahol ma is lakunk. Itt a fér-
jem nagymamája élt és miután ideköltöztünk, 
sokat dolgoztunk, alakítottunk rajta. Minden 
évben tartottunk állatokat, kertet is műveltünk, 
így akadt teendő bőven a ház körül. Abban az 
időben talán könnyebben lehetett haladni előre, 
mint ma – meséli Ilonka. – Sokat köszönhetünk 
a szakmámnak is – teszi hozzá József. – Borbély-
üzletemben sokan megfordultak, nagy ismeret-
ségi kör alakult ki, és nem mellesleg, munka is 
akadt bőven. Mindig tudtunk gyűjteni valamire. 

Szép évek voltak ezek, de most sem panaszko-
dunk, mert szerencsére mindketten egészsége-
sek vagyunk, ami a legfontosabb. Én még mindig 
dolgozok, igaz kevesebbet már, mint egykoron, 
de így legalább jut idő egymásra, a pihenésre, a 
gyerekekre és persze az unokákra is – meséli a 
férj, aki szeretettel beszél a szakmájáról is.

 • Hogyan ünnepelték meg az évfor-
dulót?

– Számunkra az idei igen jelentős év – foly-
tatja József. – Amellett, hogy most ünnepeljük 
az ötvenedik házassági évfordulónkat, a lányunk 
és a vejünk az idén húszéves házasok, a fiunk és 
a menyünk pedig tízéves. Emlékezetes marad a 
2021-es év. Minden ünnepet igyekszünk meg-

ülni, de legtöbbször csak családi körben 
és a barátokkal ünneplünk, szerényen. 
– Öt évvel ezelőtt, a 45. évfordulónkat 
az egyik helyi vendéglőben ünnepeltük 
– szól közbe Ilonka. – Akkor az volt a 
kívánságom, hogy tartsunk egy kis ün-
nepséget, hiszen nem tudtuk, hogy lesz-e 
még alkalmunk kerek évfordulót ünne-
pelni. Boldogok vagyunk, hogy szere-
tetben, boldogságban és egészségben 
megéltük ezt a fél évszázadot. Az évfor-
dulót a barátokkal már megünnepeltük, 
a családdal pedig Kishegyesen, a fiunk 
családjánál ünnepeljük majd, az uno-
kánk születésnapjával egyben – zárja 
mondandóját a feleség, akinek elmondá-

sa szerint a hosszú házasság titka az egyetértés, 
és a sok komunikáció. A nehézségeket közös 
erővel kell leküzdeni.

Varga József és felesége Ilonka

Fél évszázad együtt
A jó házasság tudnivalóiról Varga József és Ilonka beszélt

Ötven év házasság után is lehet boldog és kiegyensúlyozott egy pár élete. Erről 
bizonyosodtam meg a minap a Varga házaspárnál tett látogatásom alkalmával. József 
és Ilonka olyan fiatalos lendülettel és pozitív hozzáállással élik mindennapjaikat, 
amelyet a jóval fiatalabb korosztályt képviselők körében is sokan megirigyelhetnek. 
A velük folytatott kellemes beszélgetés alkalmával megpróbáltuk megfogalmazni 
azt, hogy mi lehet a hosszú házasság titka, és hogy a megpróbáltatásokon hogyan 
teheti túl magát egy pár. Elmondásuk szerint a fél évszázad bizony hosszú idő, 
de a megértés és kölcsönös megbecsülés jegyében eltöltött évek szinte pillanatok 
alatt tovaszálltak. Maguk sem értik, hogy hogyan múltak ilyen gyorsan az évek. Az 
életben minden, ami szép, gyorsan elmúlik, de szerencsére, az ő esetükben még 
mindig tart.

ácsi

Véletlenül lettem borbély. A szüle-
im ösztönzésére mentem el az akko-
ri borbélymesterhez, hogy közelebb-
ről is megismerjem a szakmát. Magam 
sem számítottam rá, de már első nap 
ott tartottak, majd lassan kitanultam a 
mesterséget. Akkor nemigen volt tekin-
télye ennek a szakmának, de munkából 
akadt bőven. Később önálló üzletet nyi-
tottam, sokan jártak hozzám. Ha vala-
milyen jelentős esemény volt a faluban, 
elsőáldozás vagy hasonlók, hajnalban 
kezdtünk és későig dolgoztunk. Meg-
esett az is, hogy nem tudtam elkísérni 
a családot a lakodalomba, mert olyan 
sokan voltak az üzletben, hogy nem bír-
tam időben befejezni a munkát, így csak 
később csatlakoztam az ünneplőkhöz. 
Úgy látom, hogy ez a szakma is lassan 
kiveszik. Kevesen is vagyunk, a fiatalok 
pedig inkább fodrászhoz járnak, de van-
nak, akik otthon, elektromos nyírógé-
pekkel rendezik a frizurájukat. Főként 
az idősebb korosztály képviselői járnak 
hozzám. Elégedetlen mégsem vagyok, 
mert szeretem a szakmám, és az üzlet-
ben uralkodó légkört is.
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Szent Rozália plébániatemplomunk 
búcsúnapja az idén nagyon különlegesnek 
ígérkezik. Zserdin Antal Gellért, a perui 
San Ramón püspöke lesz a vendégünk. 
1950-ben magyar szülők gyermekeként 

született, a nyolc osztályt Szabadkán fejez-
te be, majd ferencesként Peruba került 
– misszióba. Antal püspök atya magyarul 
vezeti majd a búcsúi szentmisét és áldja 
meg a templom kertjében felállításra ke-
rülő Szent István szobrot. A két méteres 
szobrot az Impresszum egyesület készít-
tette Dudás Sándor Magyarországon élő 
vajdasági származású szobrásszal.

A bÚcsÚI PRoGRAM
csütörtök, szeptember 2-án 18 

órakor szent gyónási alkalom búcsúra, 19 
órakor szentmise, majd szentségimádás 
Péntek, szept. 3-án 17:30 ó.: Engesztelő 
keresztút a kálvárián, 19 ó: A perui püspök 
által bemutatott szentmise, majd találkozás 
a hívekkel, az őserdői misszió képekben 
való bemutatása a hittanteremben. Ezután 
első pénteki egész éjjeles szentségimádás. 
szombat, szept. 4-én 10 ó.: Perui püspök 
által vezetett búcsúi szentmise, majd Szent 
István-szobor megáldása. 14 ó.: a perui püs-
pök találkozása a környék papjaival.

Sz. T. atya

Csaba királyfi személyének kivételes je-
lentőségét két megfellebbezhetetlen tény 
bizonyítja: a Székely himnuszban az ő neve 
szerepel egyedül, a magyar Himnuszban pe-
dig Csaba királyfi nagyapja, Bendegúz van 
megörökítve.

G. Nagy Ilián több éves kutatómunka után 
írta meg ezt a rockoperát. Szinte teljesen já-
ratlan úton indult el, ugyanis Attila király fi-
áról nem írt még senki egész estét betöltő 
színpadi művet. A magyar irodalom s a zenei 
élet egészen eddig adósa volt ezzel a feldol-
gozatlan témával a nemzetnek.

A RocKoPERA RÖVID TARTALMA: 
A rockopera Attila király esküvőjétől a 

székelyektől való búcsúzásig kíséri végig Csa-
ba királyfi különös történetét. Monumentális 
képekben tárulnak elénk a kor történelmi 
pillanatai:

Atilla király európai rangú esküvője a 
Baktriából érkező Mikolttal, majd a nász-
éjszakán való meggyilkolása utáni hatalmas 
temetése. Az udvarban kitörő intrika, viszály 
után Aladárt, Attila másik fiát, Csaba király-
finak ugrasztják, s borzalmas testvérháború 
tör ki közöttük. Csabát hírnök figyelmezteti 
az összecsapás után, hogy el kell hagynia a 
Kárpát-medencét, mert az életére törnek.

Először a Székelyföldre indul hadsere-
gével, ahol úgy döntenek, hogy a székelyek 
maradnak, s Csaba megy tovább. Esküjük, 
búcsúzásuk az egyik megrendítő fénypontja 
az előadásnak. Csaba átadja a székelyeknek 
Attila kardját, s ígéretet tesz visszatérésére. A 
székelyek fogadalmat tesznek – a rabonbán 
vezetésével –, hogy várakozásukról soha nem 
felejtkeznek el. Csaba távozása után ünnepe-
ken emlékeznek az esküre, ahol minden év-
ben a rabonbán szózatot intéz a néphez.

Az egyik ilyen Csaba-váráskor táncolás, 
emlékezés közben barbár gyilkosok törnek 
rájuk, s ölnek, rabolnak. Mire a székelyek 
felülkerekednek, már sok az áldozat, köztük 
asszonyok, gyerekek.

A teljes gyász közepette ordítva érkezik 
egy hírnök, hírt hozva Csaba királyfi felől. A 
székelyek, felülemelkedve a gyászon, ünnep-
lőbe öltöznek …

A REFEREncIábóL
Az opera ősbemutatója 2011-ben volt a 

székelyföldi Gyergyószárhegyen álló Lázár-
kastélyban, ahol Bethlen Gábor nevelkedett. 
A kastély udvara színültig megtelt a több ezer 
emberrel. Másnap a székelyföldi újságok ki-
emelten számoltak be az eseményről.

Ezután nem sokkal a szerzőt szülővá-
rosában díszpolgári címmel tüntették ki, 
valamint arra kérték, hogy a magyarorszá-
gi ősbemutatót Püspökladányban rendez-
zék meg. Erre 2014. augusztus 19-én ke-
rült sor, szintén több ezres közönség előtt, 
megtöltve a város központjában a katolikus 
templom mögötti hatalmas teret. Az Echo 
Televízió felvételét karácsonykor vetítették 
le főműsoridőben.

2015 augusztus 15-én Nagyboldogasszony 
napján Csíksomlyón, a Hármashalom-
oltárnál 250.000 ember nézte meg az első 
székely nemzeti rockoperát. Gyönyörű elő-
adás, hatalmas siker volt.  Az előadás előtt 
köszöntőt Semjén Zsolt miniszterelnök he-
lyettes mondott, a kormány ajándékaként 
adta át a darabot a székelyeknek. Helyi hírek 
szerint soha ennyi ember nem jött el kultu-
rális rendezvényre a „Nyeregbe”.

2016-ban Pécs városában, az augusztus 
20-i állami ünnep keretében került bemu-
tatásra a darab. A helyiek értékelése szerint 
tízezres tömeg nem szokott eljönni itt szinte 
semmilyen kulturális rendezvényre. Hoppál 
Péter a magyar kormány kultúráért felelős 
államtitkára volt az esemény beköszöntője, 
aki zenészként is kiválóra értékelte a da-
rabot. 

2017-ben Debrecen városa adott otthont 
a bemutatónak, és a Debrecen tévé gyönyö-
rű felvételt készített az előadásról, amit több 
alkalommal leadtak főműsoridőkben, kará-
csonykor, szilveszterkor, húsvétkor is.

2020-ban a Magyar Kultúra Napi rendez-
vényként Nagyváradon első alkalommal volt 
színházi bemutató, ahol a nagy érdeklődésre 
való tekintettel két előadás jegyei fogytak el 
két óra alatt. Bebizonyosodott, hogy a Csaba 
királyfi székely nemzeti opera színházban 
is megállja a helyét, a közönség háláját tíz 
percen át tartó vastapssal fejezte ki.

Dr. M. á.

A nemzeti összefogás műve

Csaba királyfi
G. Nagy Ilián: székely nemzeti rockopera

Perui őserdő püspöke
látogat Temerinbe a búcsúra

Antal atya

Miserend
27-én, pénteken, 8 ó.: Szent Mónika keresztény 
édesanyák közösségének szándékára.
28-án, szombaton, 8 ó: A hét folyamán elhunyta-
kért, valamint †Lukács Ágoston, Mészáros Ágos-
ton, a Lukács és Mészáros család elh. tagjaiért; 
16 ó.: Sörös Csaba és Bús Balcer Alíz ünnepélyes 
esküvője.
29-én, Évközi 22. vasárnap, a Telepen 7 óra-
kor: Népért (Elsősök fogadása a Telepen); a 
plébániatemplomban 8:30-kor: †id. és ifj. Papp 

Róbert és a család elh. tagjaiért (Elsősök fo-
gadása a plébániatemplomban); 10 órakor: 
†Uracs János és Somosi Franciska.
30-án, hétfőn, 8 ó.: Egy beteg felgyógyulásáért.
31-én, kedden, 8 órakor: Jézus Szíve tiszteletére, 
egy szándékra.
1-én, szerdán 8 órakor: Fiatalok megtéréséért.
2-án, csütörtökön, 18 órakor: Gyónási alkalom a 
búcsúra; 19 órakor: †Csernyák István és Margit, a 
szentmise után egyórás szentségimádás, alatta 
gyónási alkalom a búcsúra.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapánktól, 

apósunktól, nagyapánktól

SZABÓ Istvántól 
(1944–2021)

Az élet egy viharos tenger, 
szeretni megtanít, 
de téged feledni soha.

Emléked szeretettel 
őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 25-én lesz szo-
morú 19 éve, hogy elvesztet-
tük, akit nagyon szerettünk

PÉCSINÉ 
POVÁZSÁN Margit 

Maca 
(1962–2002)

Nem dobog már a szíve, 
mely a jóság tükre volt. 
Ajka sem szól többé, 
mert örökre lezárult. 
Szép volt a múlt, 
de nehéz a jelen és a jövő, 
mert nincs közöttünk ő.

Emléked őrzi édesanyád, 
Margit és a család 

többi tagja

Egyházközségi 
hírek

Esküvői hirdetés: sörös 
csaba (Tibor és Gyuráki 
Hajnalka fia) és bús balcer 
alíz (†Bús Károly és Balcer 
Ildikó lánya Óbecséről) ün-
nepélyes keretek között, 
szombaton 16 órakor 
házasságot kötnek a plé-
bániatemplomban. Próba és 

lelki előkészület csütörtökön 
17 órától. 
Vasárnap szeretettel vár-
juk az idén első osztály-
ba induló tanulókat szüle-
ikkel együtt Telepen 7 órára, 
a Plébániatemplomban 8:30 
órára. A szülők ünnepélyesen 
bevezetik majd gyermekeiket 
a templomba, ezért ők a gye-
rekekkel együtt a templomok 
előtt gyülekeznek. Ezen a na-

pon kapják meg a plébá-
niai hittanra való beirató 
lapokat is, amelyeket kitölt-
ve a plébánia postaládájában 
kell hagyni. Azon elsős gyer-
mekeket, akik elsőgyónók, el-
sőáldozók szeretnének majd 
lenni, nélkülözhetetlen a plé-
bániai hittanra is beíratni.
A temerini egyházközség 
zarándoklatot hirdet 
Doroszlóra szeptember 
8-ára, Kisboldogasszony 
napjára. A busz hajnalban in-
dul és kora délután ér vissza 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett húgomtól, 

sógornőmtől és nenánktól

ÚRI Iréntől 
(1956–2021)

Emléked őrzi testvéred, 
János, sógornőd, Zsuzsa 

és unokaöcséd, Gábor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

SZEKERES József 
(1955–2013)

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

Az élet elmúlik, de akit szerettünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velünk

NOVÁK László 
(1959–2020)

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk 
A lélek él: találkozunk!”

(Arany János)

Lányod, Zsuzsi és fiad, Norbi családjaikkal

Temerinbe. Az útiköltség 400 
dinár. Jelentkezni szept. 
1-jéig lehet papjainknál 
vagy az irodában.
A budapesti nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kong-
resszus szept. 5-12 kö-
zött lesz megtartva. A 
záró szentmisét Ferenc 
pápa mutatja be. Amikor 
Péter utóda csak 300 km-
re jön hozzánk, aki csak 
teheti, nagyon szép len-
ne, ha részt venne szept. 
12-én a budapesti pápai 
szentmisén.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat  hete, hogy itt hagyott bennünket 

drága édesanyám és anyósom

VARGA (SÁFÁR) Erzsébet 
(1950–2021)

Érzem, közel vagy, mégis oly távol, 
én tudom egyedül mennyire hiányzol. 
Ahova mentél, nincsen visszaút, 
örök a hosszú álom és végtelen az út. 
Az emléked csupán mi itt marad nekem, 
örökre szívemben őrzöm, s így itt leszel velem.

Szerető fiad, Attila és menyed Valéria

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt hagyott bennünket 

drága édesanyám és anyósom

VARGA (SÁFÁR) Erzsébet 
(1950–2021)

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzöttél. 
Most már nélküled jön el a nyár, 
az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, 
nélküled nem lesz ugyanaz!

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. 
Nem tudtuk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák a fejed.

Olyan drága voltál nekünk, 
hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi”

Emléked örökre szívébe zárta 
lányod, Renáta és vejed, Ferenc
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyánktól és drá-
ga nagymamámtól

ÚRI Iréntől 
(1956–2021)

Egy könnycsepp 
a szemünkben Érted él. 
Egy gyertya 
az asztalon Érted ég.

Egy fénykép, mely őrzi 
az emléked, s egy út, 
mely elvitte az életed.

A bánat, a fájdalom 
örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Emléked örökre 
szívükbe zárják lányaid, 

Anita és Anikó és kis 
unokád, Alen

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, 

hogy nem vagy közöttünk

PETRIK DÉNES 
(1958-2019)

Mit lelkem eddig 
félve sejtett,
Előttem áll a nagy titok,
Hogy csak az halt meg, 
ami nem lett,
S az él örökké, ami volt.

És nem tudom, 
mi fáj majd jobban:
Mi itt örökre elveszett,
Vagy ami él a múltban, 
s onnan kivenni 
többé nem lehet?

(Vajda János)
Köszönet mindazoknak, 
akik megemlékeznek róla.

Emléked megőrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS 
Augusztus 24-én volt szo-
morú 18 éve, hogy nincs kö-
zöttünk, akit nagyon szeret-
tünk, drága Édesanyám és 
Nagymamám

TALLÓ (FEJES) Ilona 
(1926–2003)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, 
aki nincs már. 
Valakire várni, 
aki nem jön többé,
valakire emlékezni 
örökkön örökké.

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed.
Waterloo, Ontario, Kanada

Szeretteid: Icuka 
és Ernesztina

Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10 óráig,

csütörtökön az esti szentmise után is.

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

VARGA Ferenc 
(1963–2021)

temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

özv. ÚRI KÖVEZSDI Irén 
(1956–2021)

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

KOVÁCSEVICS Mária

NEMES Borbála

SZABADI Ilona

tanítóinkra

PÁSZTOR Katalin

KIHÚT Margit

LANTOS Etelka

SZŰCS Irén

osztályfőnökökre

SÁROSI István

iskolaigazgatóra

BOZÓKI Ilona

KABÁCS Anna

KOCSICSKA Csaba

PÁLINKÁS Ottó

osztálytársakra 
az A osztályból

FEKETE Sándor

MILINSZKI Ilona

KLAJNER Ferenc

LUKÁCS Zoltán

PARÓKAI Magdolna

VARGA Lajos

PETHŐ Valéria

osztálytársakra 
a B osztályból

PÁSZTOR Mihály

BALOG László

FEHÉR Mihály

FUSZKÓ Rozália

GIRIC Ilona

URACS Rozália

osztálytársakra 
a C osztályból

PATARICA János

KISS Ferenc

BÁLINT Tibor

IVANICS Magdolna

osztálytársakra 
a D osztályból

Emléküket szeretettel őrizzük!

A Kókai Imre és a Petar Kočić általános 
iskolák 1976-ban végzett növendékei

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs velünk szeretett nagymamánk

VARGA (SÁFÁR) Erzsébet 
(1950–2021)

Van egy ország, ahova már oly sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz út, vissza sosem jönnek. 
Ki itt marad, szívét bánat járja, 
de az emlékedet örökre a szívébe zárja.

Szíved pihen, a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak az élők érzik. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Emléked őrzik unokáid: Orchidea, 
Richárd, Krisztofer és Kiara

ÚRI Iréntől 
(1956–2021)

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

Emlékét megőrzi 
a Đumić család

Barátnőmtől

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak, munkatársak-
nak és ismerősöknek, akik 
szerettünket

ÚRI Irént 
(1956–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú, virágadományaik-
kal és vígasztaló szavakkal 
enyhíteni igyekeztek mély 
fájdalmunkat.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megtört szívvel búcsúzunk

ÚRI Iréntől 
(1956–2021)

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

Emlékét őrzik szerettei
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A közterületeken álló ideiglenes montázs- és 
más létesítmények felállításának feltételeiről és 
módjáról szóló határozat 14. szakasza (Temerin 
Község Hivatalos Lapja, 10/18. szám), és A kiosz-
kok és a kisebb montázs-demontázs létesítmé-
nyek felállítása céljából használatra adott terüle-
tek odaítéléséről szóló szabályzat 2. szakaszának 
1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) alapján Temerin község közterüle-
teinek kiadását végző bizottság

HATározAToT
Hoz TEMErIN KÖzSéG TErÜLETéN 

KIoSzKoK éS KISEBB 
MoNTázS-DEMoNTázS LéTESíTMéNyEK 

IDEIGLENES FELáLLíTáSA CéLJáBóL 
HASzNáLATrA KIADó TErÜLETEK 

NyILVáNoS árVEréS úTJáN,
íráSBELI AJáNLAToK BEGyűJTéSE áLTAL 

TÖrTéNő oDAíTéLéSérőL SzóLó

PáLyázAT 
kiírásáról

A kioszkok és kisebb montázs-demontázs lé-
tesítmények ideiglenes felállítása céljából hasz-
nálatra kiadó területek 1 évi időszakra bérelhe-
tők ki. Amennyiben az előírt feltételeknek eleget 
tesz, a bérlő minden elkövetkező évben a bér-
letet 5 éves időszakra meghosszabíthatja.

A pályázaton azok a jogi és természetes sze-
mélyek vehetnek részt, akik tevékenységük vég-
zése alapján az illetékes szerv nyilvántartásában 
szerepelnek (a továbbiakban: a pályázó).

A pályázónak jogában áll a pályázatban talál-
ható helyek egyharmadára jelentkeznie.

A kioszkok és kisebb montázs-demontázs lé-
tesítmények ideiglenes felállítása céljából hasz-
nálatra kiadó területeket tartalmazó terv grafikus 
ábrázolása Temerin Község Közigazgatási Hi-
vatalának hirdetőtábláján tekinthető meg.

A Bizottság azokat az ajánlatokat fogja figye-
lembe venni, melyek tekintet nélkül a benyújtás 
módjára (postai szolgáltatáson keresztül vagy 
személyesen átadva) a Közigazgatási Hivatal 
iktatójához 2021.IX.13-áig 14.00 óráig beér-
keznek. 

Az ajánlatokat Temerin község közterületei-
nek kiadását végző bizottságnak (a továbbiak-
ban: Bizottság) Temerin Község Közigazgatási 
Hivatala iktatójánál (21235 Temerin, Újvidéki 

utca 326.) munkanapokon 8.00-tól 14.00 óráig 
lehet átadni.

A pályázatra való jelentkezéskor az alábbia-
kat kell benyújtani:

1. jelentkezési űrlapot, mely tartalmazza az 
ajánlattevő adatait, a tárgyat képező hely ada-
tait és a felkínált járadékösszeget,

2. tevékenységük végzése kapcsán az illeté-
kes szerv nyilvántartásában szereplő természe-
tes személyek esetében a személyi igazolvány 
fénymásolatát, 

3. az illetékes szervnél nyilvántartott tevé-
kenység végzését igazoló bizonylatot, 

4. képviseleti megbízás és meghatalmazás,
5. bizonylat a befizetett kezességi összeg-

ről,
6. bizonylat az eddig beérkezett adók és 

egyéb közterhek kifizetéséről (a köztársasági 
és helyi illetékes adóhivatal által kiadott bizony-
latok).

A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borí-
tékokat minden munkanapon a Temerin Község 
portásfülkéjénél lehet átvenni. A jelentkezési 
űrlap tartalmával az ajánlattevőt időben ismer-
tetni kell.

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának is-
mérvét a felkínált legnagyobb járadékösszeg 
jelenti.

Ha ugyanarra a helyre két vagy több ajánlat-
tevőnél ugyanaz a járadékösszeg szerepel, azt 
az ajánlattevőt helyezik előnybe, aki időbelileg 
előbb átnyújtotta ajánlatát.

A beérkezett ajánlatok nyilvános bontására 
Temerin Község Köizgazgatási Hivatal épüle-
tében (Újvidéki utca 326.), a képviselő-testület 
üléstermében 2021.IX.14-én d.e. 9.00 órai kez-
dettel kerül sor.

A terület odaítélési jogának megszerzésére 
megállapított járadék kezdőösszegét a kioszk 
vagy kisebb montázslétesítmény fajtájára, alap-
területére és rendeltetésére megállapított köz-
terület-használati díj évi összegében kell meg-
állapítani.

A pályázó köteles a pályázaton való részvé-
tel szavatossági összegét a 840-821804-68-as 
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számlaszámra befizetni, mely a járadék kezdő-
összegének 10%-át teszi ki.

A területet elnyert pályázó befizetett szava-
tossági összegét bele kell számítani a járadék-
összegbe. Az a pályázó, aki az árverésen nem 
kapott területet, a terület odaítéléséről szóló 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 
napon belül visszakapja a pályázaton való rész-
vétel címén befizetett szavatossági összeget.

Az a pályázó, aki eláll az odaítélt terület hasz-
nálatától, nem kapja vissza a befizetett szava-
tossági összeget.

Az ajánlatok nyilvános bontását akkor tartják 
meg, ha a megszabott határidőben legalább egy 
ajánlat beérkezik.

A nem teljes és késve benyújtott ajánlatok 
nem lesznek figyelembe véve.

Az ajánlatok nyilvános bontásának megtar-
tásáig az ajánlattevők kilétét nem szabad nyil-
vánosságra hozni.

A Bizottságnak a nyilvános árverés megtar-
tásának napjától számított három napon belül 
oda kell ítélnie a területet, és az erről szóló ha-
tározatot Temerin Község Közigazgatási Hiva-
talának hirdetőtábláján meg kell jelentetni.

Az a pályázó, aki az árverésen területet ka-
pott, a Bizottság határozatának jogerőre emel-
kedésétől számított 8 napon belül be kell hogy 
fizesse a felkínált járadékösszeget. Ellenkező 
esetben a Bizottság a terület kiadásáról szó-
ló határozatában az őt követő legkedvezőbb 
ajánlattevőnek fogja felajánlani a tárgyat képe-
ző helyet.

A terület odaítéléséről szóló határozatot a Bi-
zottságnak a pályázat mindazon résztvevője ré-
szére meg kell küldenie, akiknek a kézbesítéstől 
számított 8 napon belül a községi tanácsnál jo-
guk van a határozat ellen panaszt benyújtani.

A Községi Közigazgatási Hivatal a Bizottság 
határozata és a felkínált járadékösszeg befize-
téséről szóló bizonyíték alapján és A közterüle-
teken álló ideiglenes montázs- és más létesít-
mények felállításának feltételeiről és módjáról 
szóló határozat 6. szakaszával (Temerin Község 
Hivatalos Lapja, 10/18. szám) összhangban vég-
zést hoz a pályázónak a közterület ideiglenes 
elfoglalásának jóváhagyásáról. 

Amennyiben a területet kapott pályázó a ha-

tározat jogerőre emelkedésétől számított két 
hónapon belül az illetékes szervtől nem szerzi 
be a közterület ideiglenes elfoglalásának jóvá-
hagyásáról szóló végzést, jogát veszíti a kiosz-
tott hely használatára.

A járadék összege nem tartozik a közterület-
használati díj összegéhez.

Ezt a pályázatot Temerin Község Közigazga-
tási Hivatalának hirdetőtábláján, a Naše novine 
és a Temerini Újság elnevezésű helyi újságok-
ban, valamint Temerin Község honlapján közzé 
kell tenni.

A helyeket tartalmazó táblázat a pályázat ré-
szét képezi (lásd jobb oldalt).

A szóban forgó területeken felállított ideigle-
nes létesítményekben az alábbi tevékenysége-
ket lehet végezni: sajtó és dohányáru, emlék-
tárgyak, szerencseszelvények, divatékszerek, 
autóbuszjegyek, gyertyák árusítása, továbbá 
könyvek, iskolai fölszerelések és papíráruk áru-
sítása, kis képtárak, ajándékboltok üzemelte-
tése, kulcskidolgozó műhely, fénymásolási és 
könyvbekötési szolgáltatások nyújtása és egyéb 
hasonló tevékenységek.

Mindezeket a tevékenységeket (melyek a 
tervezett ideiglenes létesítmények jövendőbeli 
rendeltetését határozná meg) azon termékek 
eladása vagy ipari-szolgáltatási tevékenység 
űzése alkotja, melyek esetében az érvényben 
levő egészségügyi-higiéniai előírások nem kö-
vetelik meg a vizesblokk bebiztosítását.

A kiírt pályázattal kapcsolatos bővebb tájé-
koztatást monkanapokon reggel 8.00 és 14.00 
óra között Temerin Község Közigazgatási Hi-
vatalának helyiségeiben (Újvidéki utca 326. 
szám) vagy a 021-843-888-as telefonszámon 
Zec Pajfer Marijától és Grković Gorantól kap-
hatnak.

Szerb Köztársaság
VAJDASáG AT

TEMErIN KÖzSéG
KÖzIGAzGATáSI HIVATAL

A közterületek kiadását végző bizottság                                       
Marija zec Pajfer s. k.,
Szám: 353-02/2021-04                                                                                
Temerin, 2021.VIII.20. 

a Bizottság elnöke
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Temerin település

sor-
sz. diszpozíció a terület az alábbi címen helyezkedik el felülete típusa kikiáltási ár 

dinárban
kezességi ösz-
szeg dinárban

1. 1-1. hely Az újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 9 m2 négyszögletű 32.850,00 3.285,00

2. 1-2. hely Az újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 9 m2 négyszögletű 32.850,00 3.285,00

3. 1-3. hely Az újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 19.162,50 1.916,25

4. 2-1. hely Nađ Kosta utca 
(a csatornánál) 9 m2 négyszögletű 9.855,00 985,50

5. 2-2. hely Nađ Kosta utca 
(a csatornánál) 9 m2 négyszögletű 9.855,00 985,50

6. 3-1. hely A Dózsa György utca és az Ivo Lola ribár utca sarka 6,75 m2 négyszögletű 17.246,25 1.724,62

7. 3-2. hely A Dózsa György utca és az Ivo Lola ribár utca sarka 6,75 m2 négyszögletű 17.246,25 1.724,62

8. 4-1. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 10,66 m2 négyszögletű 85.599,80 8.559,98

9. 4-2. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,28

10. 4-3. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,28

11. 4-4. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,28

12. 4-5. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,28

13. 4-6. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,80

14. 4-7. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 54.282,80 5.428,80

15. 4-8. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 5,46 m2 négyszögletű 43.843,80 4.384,38

16. 4-9. hely Az újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 5,46 m2 négyszögletű 43.843,80 4.384,38

17. 6. hely A Népfront utca és a Kossuth Lajos utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 42.157,50 4.215,75

18. 7. hely A Csáki Lajos utca és a JNH utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 19.162,50 1.916,25

19. 8-1. hely November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 59.787,00 5.978,70

20. 8-2. hely November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 59.787,00 5.978,70

21. 8-3. hely November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 59.787,00 5.978,70

22. 8-4. hely November 29. utca 35,1 m2 nyolcszögletű 89.680,50 8.968,05

23. 9. hely Az újvidéki utca és a Lukijan Mušicki utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 19.162,50 1.916,25

24. 11. hely újvidéki utca 
(a tömbháznál) 5,76 m2 hatszögletű 46.252,50 4.625,28

25. 12. hely Az újvidéki utca és a Csáki Lajos utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 19.162,50 1.916,25

Járek település

sor-
sz. hely a terület az alábbi címen helyezkedik el területe típusa kikiáltási ár 

dinárban
kezességi ösz-
szeg dinárban

26. 3-1. hely Mladen Stojanović utca 45,50 m2 négyszögletű 166.075,00 16.607,50

27. 3-2. hely Mladen Stojanović utca 45,46 m2 hatszögletű 162.929,00 16.592,90

28. 3-3. hely Mladen Stojanović utca 8,96 m2 hatszögletű 32.704,00 3.270,40

29. 4 (1+2+3)
hely Mika Bosnić utca 95 m2 vegyes 346.750,00 34.675,00



Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő és a lapot szerkeszti: Dujmovics György. Tördelő: Borda Arnold. Terjeszti: Koroknai Károly, 

Temerin, Pašić u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini 
Újság 1995. március 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. 
Sad. 659.3(497.113 Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-
informativni nedeljnik na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

LABDARÚGÁS

Vajdasági liga – déli csoport

RADNIČKI (Újpazova)–SLOGA 
1:2 (0:1)

A második fordulóban szerezte 
meg idei első győzelmét a temerini 
csapat. A 38. percben a vendégek 
Stojšić tizenegyesből lőtt góljával 
jutottak vezetéshez, majd az 55. 
percben Grujić fejjel talált be a 
hálóba. Az újpazovai együttes a 
mérkőzés utolsó percében csak 
szépíteni tudott.

A Sloga szombaton 16 óra 30 
perckor a belcsényi Cementet látja 
vendégül.

MLADOST–PODUNAVAC 
(Belegiš) 0:2 (0:1)

A vendégek remekbeszabott 
góllal szerezték meg a vezetést, 

csatáruk ugyanis 35 méterről át-
emelte a járeki kapust. A máso-
dik játékrészben is a belegiši csa-
patnak sikerült találatot elérnie, a 
találkozó hajrájában állította be a 
2:0-ás végeredményt. A járekiak 
ekkor Knežević piros lapja miatt 
már emberhátrányban játszottak.

A Mladostnak két forduló után 
nincs bajnoki pontja. Vasárnap 
lehet javítani a rossz mérlegen, 
amikor a járekiak a Dunav (Stari 
Banovci) vendégeként lépnek pá-
lyára.

Újvidéki liga

TSK–JEDINSTVO (Gospođinci) 
2:1 (2:1)

Jól kezdett az idei első hazai 
bajnoki találkozóján a TSK, hiszen 
már az ötödik percben megsze-
rezte a vezetést. Marojević bő 20 
méterről tekert a vendégek há-
lójába, a szépségdíjas találatot 

tapssal jutalmazták a szurkolók. 
A 18. percben a gospođinci csapat 
egy szabadrúgás után kissé várat-
lanul kiegyenlített: a jobboldali 
beívelés után megpattant a labda 
az egyik temerini védőn és a há-
lóba gurult. Nem maradt sokáig 
1:1 az állás, mivel a temeriniek a 
21. percben újból megszerezték 
az előnyt. Marojević kapott egy 
jó labdát a tizenhatos szívében, 
befutott a védők mögé és közel-
ről laposan a kapuba lőtt. Nem 
sokkal később Džigurskinak volt 
egy remek helyzete, maga vezette 
a kapura a labdát, de nem sike-
rült gólt szereznie. Ezt követően 
Marojević mesterhármast érhetett 
volna el, de közelről a kapu fölé 
bombázott. A szünethez közeled-
ve Đanković találta el a kapufát, 
majd a kipattanóra Marojević 
csapott le, de az a helyzet is ki-
maradt.

A második félidőben a haza-
iak számtalan lehetőséget pus-
káztak el. Sok alkalommal elju-
tottak a vendégek tizenhatosáig, 
de a lövések a kapu mellé mentek 
vagy védett a hálóőr. A hajrában a 
gospođinciak is eljutottak pár al-
kalommal a temeriniek kapujáig, 
szerencsére azonban nem sikerült 
kiegyenlíteniük.

A TSK az első fordulóban el-
szenvedett kamenicai vereség után 
megszerezte idei első győzelmét. A 
harmadik fordulóban a Futog ven-
dégeként lép pályára szombaton 
17 órától.

TsK: Ivanović, Bobot, Stričević, 
Šmit, Jušković, Džigurski, Paska, 
Mihajlović, Marojević, Nikolić, 
Đanković.

Újvidéki városi liga

SIRIG–VINOGRADAR (Ledinci) 
2:0

T. n. T.


