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A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tan-
évkezdő ünnepség keretében köszöntötte 
kedden az iskolába induló temerini kis-
diákokat és szüleiket. Az eseményt a Szir-
mai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
színháztermében tartották. Az ünnepség 
kezdetén felcsendült a Himnusz, majd 
Potápi Árpád János, Magyarország Mi-
niszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtit-
kárságának államtitkára üdvözölte a jelen-

levőket. Beszédében hangsúlyozta, nagyon 
fontos, hogy minden magyarra odafigyelje-
nek, bárhol is éljenek a nagyvilágban, ami 
méginkább fontos, ha a szülőföldön való 
boldogulást szeretnék támogatni. 

A Vajdaságban közel 1400 kisdiák 
kezdte meg az első osztályt, akikre egy 
óriási változás vár. Hozzátette, hogy évek 
óta támogatják az újszülöttek családjait egy 
jelképes babacsomaggal. Az iskolakezdés 
alkalmával és a középiskolában is oktatá-
si–nevelési támogatással segítik a családo-
kat, amit az idei évtől a bölcsödéseknek és 
a felsőoktatási intézmények tanulóinak is 
biztosítanak. A nemzeti tanács tanszercso-

magja és a Rákóczi Szövetség által biztosí-
tott iskolatáskák olyan útravalók, amelyek 
a szülők számára nagy segítséget jelentek 
a tanévkezdés alkalmával. 

Folytatás a 3. oldalon

Potápi Árpád János és munkatársai a temerini kisdiákokkal. 
Előttük az iskolatáskák és az ajándék tanszercsomag.
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Még Mindig nEM késő
VEgyE fEl a Védőoltást! 

Regisztráljon az 
Euprava.gov.rs oldalon,
vagy hívja a 0800 222 334-es 

telefonszámot!

Iskolatáska és 
tanszercsomag

„Szent István sok érdeme után”
Szombaton avatjuk fel 

államalapító királyunk szobrát
Szeptember 4-én, szombaton a Szent Rozália-napi 

templombúcsú 10 órakor kezdődő ünnepi szentmiséjét 
követően a plébániatemplom kertjében avatjuk fel Szent 
István apostoli királyunk egész alakos bronzszobrát, Du-
dás Sándor délvidéki származású, Magyarországon élő 
szobrászunk alkotását. A felszentelést Zserdin Antal Gel-
lért, „a perui őserdő püspöke” fogja elvégezni, a felemelő 
eseményt alkalmi művelődési műsor és ünnepi beszédek 
teszik emlékezetesebbé.

Első keresztény királyunk szobrát az Impressum Egye-
sület rendelte meg, egyetértésben a temerini plébánia 
vezetőivel. A megvalósítást a Bethlen Gábor Zrt. támo-
gatta. Eredetileg már korábban szerettük volna a szobrot 
átadni, de a befejezést több gátló tényező, azok közül is 
leginkább a koronavírus okozta járvány késleltette. Így 
esett végül a választásunk a temerini plébániatemplom 
védőszentjének ünnepére. 

Szent István király szobrának jelképes üzenetét aligha 
szükséges hangsúlyoznom. Szombaton legyünk ott minél 
többen a szentmisén és a templomudvarban!

CSORBA Béla

Magas rangú delegáció köszöntötte az elsős kisdiákokat

a kertbarátkör minden évben szeptem-
ber végén, illetve október elején szervezi 
meg a dél-bácskai tökfesztivált, amelyet 
a kikindai országos verseny követ. az or-
szágos verseny szervezői azonban módosí-
tottak a verseny dátumán, és idén a szoká-
sostól eltérően jóval hamarabb tartják meg. 
koVács RóbERttől, a kertbarátkör elnöké-
től megtudtuk, hogy mindez nem befolyásolja 
az általuk szervezett tökfesztivál időpontját. 
az elnök lapunknak elmondta, hogy a szo-
kásos időpontban és a hagyományos kere-

tek között tervezik megtartani a dél-bácskai 
tökfesztivált.

– szeretnénk bevonni a gyerekeket is a 
rendezvénybe, ahogyan eddig is tettük, és az 
eddig bevállt körülmények között szeretnénk 
megtartani a versenyt, amelynek elengedhe-
tetlen eleme a tökös görhe és a tökös rétes. a 
helyszín is változatlan, vagyis a piactér és  a 
Május 1-je utca lenne. a résztvevők megszok-
ták, hogy az általunk szervezett verseny leg-
méretesebb termései az országos versenyen 
is megmérettetnek. az időpontváltozás miatt 

azonban erre idén nem kerülhet sor. többen 
is felkerestek minket, hogy érdeklődjenek, iga-
zodunk-e az országos verseny időpontjához. 
Hosszas tanakodás után úgy határoztunk, hogy 
mégis az eddig megszokott időpontban tartjuk 
meg a versenyt. Ennek egy nagyon egyszerű 
oka van. az idei év nem kedvezett a töktermés-
nek. a termések nagy része még fejlődésben 
van, amit nem lehet siettetni. ahhoz pedig, 
hogy sikeres és színvonalas rendezvényt szer-
vezzünk, elengedhetetlenek a méretes példá-
nyok. bízunk benne, hogy elegendő idejük 
lesz beérni a terméseknek, és az időjárás is 
kedvezni fog az előttünk álló hetekben, és egy 
újabb sikeres és színvonalas rendezvényt szer-
vezhetünk – magyarázta az elnök.

t. d.

Készülődés a tökfesztiválra
Nem változik sem a helyszín, sem a rendezvény időpontja
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Megkezdődött a tanév

Visszatérés a tantermekbe
Sziveri Béla, a Kókai iskola igazgatója nyilatkozott

Szeptember elsején megkezdődött a 2021/2022-es tanév, a diákok 
visszatértek a tantermekbe. Az elmúlt másfél évben különböző oktatási 
modellek alapján tanultak a gyerekek, az online oktatás, a kombinált 
oktatás és a rövidített órák jellemezték a diákok mindennapjait a mö-
göttünk levő időszakban. Szerdától azonban a hagyományos, a járvány 
előtti időszakban alkalmazott módszer szerint tértek vissza az iskolákba 
a diákok. 

Sziveri Bélával, a Kókai Imre Általános Iskola igazgatójával 
az idei tanévkezdésről beszélgettünk:

– A nyári vakációt követően minden diák visszatért az iskolapadokba. 
Hagyományos módszer szerint 45 perces órákkal kezdtük a tanévet. Az 
osztályok teljes létszámmal vesznek részt az órákon, tehát nem osztottuk 
két csoportra a tizenhat főnél nagyobb létszámmal rendelkező osztályokat. 
Az előző tanévben alkalmazott módszerből csupán a kötelező maszkvi-
selés maradt fenn és az, hogy a felsős tagozatok is saját osztályteremmel 
rendelkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a diákok helyett a tanárok ván-
dorolnak majd egyik tanteremből a másikba. Egyes tantárgyak óráinak 
megtartása az erre a célra felszerelt tantermekben történik. Ilyenek a 
biológia, a kémia, a fizika, az informatika és hasonlók, amelyek esetében 
kivitelezhetetlen lenne a felszerelés más tanteremben való használata, 
tehát ezekre az órákra a diákok mennek majd és nem a tanár.

Továbbra is két épületben zajlik az okatás, vagyis a központi épület-
ben és a telepi iskolában, ahol az alsós osztályok kihelyezett tagozatai 
tanulnak. A szülők és a tanárok is nagyon várták már, hogy visszatérjünk 
a hagyományos oktatáshoz, a diákok esetében ugyanez nem mondható 
el. Nagy többségük jobban örült volna a kombinált vagy az online mo-
dellnek, mert akkor, elmondásuk szerint, nem kellett volna korán kel-
niük. A jelenlegi oktatási modell alkalmazkodik az aktuális járványügyi 
helyzethez. Ez számunkra azt jelenti, hogy ha a községben növekedne a 
fertőzöttek száma, a válságtörzs dönthet arról, hogy szükséges-e az is-
koláknak visszaállniuk a kombinált, vagy legrosszabb esetben a teljesen 
online oktatásra. Én bízom be, hogy erre nem lesz szükség, de ha netán 
mégis, akkor erre az eshetőségre is fel vagyunk készülve. A tantermek jól 
felszereltek, a tanárok rendelkeznek laptoppal, webkamerával és a ter-
mekben is jó internet elérhetőség van. Ha úgy adódik, zökkenőmentesen 
át tudunk állni az online oktatásra. A válságtörzs minden pénteken a déli 
órákig értesítést küld majd az iskoláknak az aktuális járványhelyzetről, 
így az esetleges változásokról időben értesíthetjük a szülőket.

A nyár folyamán az épületeket kitakarítottuk, fertőtlenítettük. Na-
gyobb beruházásokat nem végeztünk, mivel a központi iskolában erre 
nem volt szükség, a telepi épület pedig teljes felújításra vár, ezért ott is 
csak a legszükségesebb teendőket végeztük el – mondta lapunknak az 
iskolaigazgató. 

T. D.

Élmény volt megnézni a Csaba királyfit
Csak úgy zuhogott az égből szombaton este az égi áldás, mégis sokan 

ellátogattak a telepi iskola udvarába, hogy megtekintsék a Csaba királyfi  
székely nemzeti rockoperát.

A fellépők teljes stábja délután a nyugati temető tömegsírjánál emlékezett 
meg az 1944/1945-ös temerini ártatlan áldozatokról. A megemlékezésen 
Gusztony András rövid beszédében a jelenlevőknek beszámolt a temerini 
magyarokat ért vérengzésekről, majd a fellépők közösen énekelték el a 
rockopera záróénekét. A megható megemlékezésen még úgy tűnt, hogy az 
időjárás is kegyes lesz az esti bemutatóhoz, de az előadás előtt néhány perccel 
megnyíltak az ég csatornái, és zuhogni kezdett. Ennek ellenére a színészek 
és a közönség is kitartott, és kiváló élményben volt részük.

Rockopera zuhogó esőben

a közönség a zuhogó eső ellenére odafigyeléssel és élvezettel szemlélte a rockoperát

M
ed

ve
ck

i S
án

do
r f

el
vé

te
le

Már néhány nappal a vajdasági ősbemutatót megelőzően sejteni lehetett, 
hogy az előadás maradandó élményt fog nyújtani. A próbák és az előkészü-
letek is sokak érdeklődését felkeltette. 

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület kitűnő vendéglátónak 
bizonyult, hiszen több napon át gondoskodott arról, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat Temerinben. Az este nyolc órakor kezdődött előadás során 
csaknem hetven színész szerepelt a színpadon: hivatásos operaénekesek, 
rockénekesek és népdalénekesek alakítottak maradandót, a debreceni 
Hajdú Tánccsoport pedig igényesen kidolgozott koreográfiájával számot-
tevően járult hozzá az esemény sikeréhez. A gazdag színpadi fénytechnika 
még tovább emelte a színvonalat. 

A darab Attila királytól indulva Árpád uralkodásáig mutatja be a törté-
nelmi eseményeket, hűen tükrözve a magyarság egykori és mai sorsát is. 
A mű üzenete nem sugall bánatot, sokkal inkább reménykeltő hangvételű, 
és arra mutat rá, hogy a nemzet minden tragédiája ellenére a remény so-
sem hal meg. 

A székelyek esetében sem történt ez másként: amikor már-már feladták 
a várakozást, a rájuk leselkedő veszedelem közepette megérkezik hozzájuk 
Álmos, Csaba királyfi utóda, hogy visszaadja a reményt számukra, és elődjé-
nek tett igérete alapján gondoskodjon a székelyek további sorsáról. 

T. D.

g. nagy ilián, a darab szerzője elmondta, hogy sokat izgult a 
délvidéki ősbemutatót megelőzőn. Erdély és Magyarország után 
először hozták el a székely nemzeti rockoperát olyan magyarok lakta 
területre, amely a határokon kívül esik. a szerző ismeri a délvidékiek 
sorsát, de tudatában volt annak, hogy minden területen más-más 
módon élnek az emberek, és másként fogadnak, reagálnak bizonyos 
dolgokra. Mint mondta, mindent megtettek azért, hogy itt is legalább 
olyan sikere legyen a darabnak, mint Erdélyben és Magyarországon. 
a bemutatót követően hosszú percekig zúgó vastaps is azt bizonyí-
totta, hogy az izgalom felesleges volt, és a siker ez alkalommal sem 
maradt el. az est végén a szereplők és a közönség egyként énekelte 
el a Himnuszt. a rockopera a nemzeti kulturális alap támogatásának 
köszönhetően juthatott el temerinbe.
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érdeklődni: 069/30-38-319

A MOL-ELEKTRIK
szobafestő és gipszkartonozó 
MunKATáRsAKAT KEREs.

A munkatapasztalat előny, 
kezdés azonnal.

A KERTBARÁTKÖR HÍREI

Múlt hét végén egyesületünk néhány tagja, eleget téve a Várpalota 
Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület meghívásának, Várpalotára látogat-
tak. Az egyesület ötvenéves jubileumi rendezvénye keretében tartották 
meg a megyei borversenyt, amelyre a helyi borászaink is beneveztek. 
A temerini borászok kiemelkedően jól szerepeltek a versenyen: Ábel 
László két arany-, Petro István egy arany- és egy ezüst-, Snejder 
Sándor egy arany-, Kasza László egy ezüst- és Čekić Milenko egy 
bronzérmet szerzett.

Szintén a hét végén néhény tagunk Tiszahegyesre (Iđoš) látogatott 
a Šasla Szőlészek és Borászok Egyesület szakmai rendezvényére. Az el-
hangzott szakmai előadáson a szőlők jelenlegi állapotáról és a kártevők 
által okozott gondokról hallhattak az egybegyültek. Terepi látogatáson 
is részt vettek helyi szőlőültetvényen. A sikeres szakmai előadás társal-
gással és barátkozással zárult.

folytatás az 1. oldalról
Az államtitkár köszönetet mondott azoknak az intézményeknek, 

amelyek befogadják a gyerekeket, oktatják, tanítják és nevelik őket, 
valamint a szülőknek, amiért gyermeküket magyar tannyelvű oktatási 
intézménybe iratták.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke is üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy ez az útravaló nem csak egy tanszercsomagból, táskából áll, ha-
nem abból a hitből és elszántságból, felelősségből és bizalomból, amit 
a gyerekek iránt éreznek.

 – Bárhova vet később a sors benneteket, érezzétek és tudjátok, 
hogy itthon szeretettel várunk benneteket, gondoskodunk rólatok. Ez a 
kis csomag jusson mindig az eszetekbe. A szülőföldeteken keressetek 
boldogulást és a gyermekeiteket is hasonlóképpen neveljétek, magyar-
nak, magyarul, ahogyan a szüleitek, nagyszüleitek is neveltek titeket, 
hangsúlyozta az MNT elnöke.

A köszöntőket követően a Szirmai Károly MME tagjai alkalmi mű-
sorral tették színvonalasabbá az eseményt, majd a táskák és a tanszer-
csomagok kiosztása következett. A gyerekek nagy örömmel fogadták az 
ajándékokat, és izgatottan szemlélték a csomag tartalmát. 

Az ünnepségen az említetteken kívül jelen volt még: Pirityiné Szabó 
Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Dél-
vidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Vicsek Annamária oktatási 
államtitkár, Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház és a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnöke, Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár, 
továbbá az MNT és a temerini önkormányzat képviselői.

TÓTH Dianna

Iskolatáska és 
tanszercsomag

Dominál a delta variáns
Hamarosan a koronavírus delta variánsa okozza majd a covid 19 

megbetegedések többségét mondta Jelena Begović, a Molekuláris Ge-
netikai és Géntechnológiai Intézet igazgatója.

„Amíg korábban egy fertőzött átlagosan két személynek adta át a 
kórokozót, a variáns miatti megbetegedéseknél ez 8-tól 10 személyre 
emelkedett. A mutáció rendkívül gyorsan terjedt el a lakosság körében 
és kiszorította a korábbi variánsokat. A delta mutáció olyan tüneteket is 
eredményezhet, amik korábban nem voltak jellemzőek” – tette hozzá.

Más sajtójelentés szerint a Vajdasági Klinikai Központban a legtöbb 
páciens negyven és hatvan év közötti, az intenzív osztályon kezelt szemé-
lyek pedig mind oltatlanok – mondta az RTS-nek a Vajdasági Klinikai 
Központ igazgatója, dr. Stokić Edit.

Az elmúlt időszakban nőtt azon betegek száma, akik a koronavírus-
fertőzés miatt kértek segítséget, és a kórházba kerültek száma is maga-
sabb – nyilatkozta az igazgatónő.

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

kedves szülők!
a Praxis-timben kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 
indulnak. a bÖng-ésZ csoport 3-5 éves gyermekek  

számára alakult. beszédértés, szókincsfejlesztés, finommotorika 
és mozgásfejlesztés, sok egyébbel együtt, játékos formában.

a kötelező óvodásoknak pedig a fÜRk-ésZ csoportban 
van helyük, ahol iskolaelőkészítő 

foglalkozások várnak a jelentkezőkre.
Emellett egyéni formában logopédiai fejlesztést vállalok.

érdeklődni a foglalkozásvezetőnél, Lukács Sáránál lehet
a 063-125-86-42-es telefonszámon.

K. R.
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Pásztor Brigitta és Simonyi Zádor

Keresztelés

Vasárnap a nagymise után megkeresztelték 
Miavecz gergőt (Róbert és ilija ildikó fiát)

Augusztus 28-án Zobnaticán ünnepélyes keretek között házasságot kötött 

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 

véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 
kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival
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Bús Balcer Alíz és Sörös Csaba
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A múlt számunkban megjelent fenti nászkép aláírása helyesen így 
hangzik: ZSúnyI BETTInA és SuRÁnyI EMil. A hibáért az érin-
tettek szíves elnézését kérjük.

fElső soR balról jobbra: sarok árpád, kiss attila, Pápista sándor, bado Zoltán, Vince istván, ádám károly, lóc géza, tóth 
Dénes. Második soR: törteli Róbert, sétáló dénes, bakos árpád, Merkovics franciska, Pásztor Zsuzsanna, Morvai lász-
ló, salamon lászló, kurcinàk árpád, Répási Pál, Pálinkás János, sarok ottó. kÖZéPső soR: kasza József, simon Rozália, 
Hugyi katalin, Pásztor Erzsébet, gergely Marianna, gergely ilona, Vida ilona, lukács gizella, sági gabriella, Molnár József, 
Utcai Mária, szalai Zoltán, látó istván, Pásztor Piroska, Varga katalin. ÜlnEk: soós Mária, ádám istván, Herbatin Márta, 
gyuráki Zsuzsanna, Úri Mária, nagy Erzsébet, kohanec gizella, giric kornélia, gero Zsuzsanna, Vígi aranka. 

Negyvenötéves osztálytalálkozó
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galom megfelel az előző években tapasztalt 
átlagnak.

Szintén a vasútállomás közelében levő 
Bor fatelepen csak tűzifát árulnak. A palet-
tás bükkfa 25, vagy 32 centiméteresre vágva, 
kétköbméteres kiszerelésben 13 200 dinár. 
Szelezék bükkfa is kapható, összeaprítva. A két 
köbméter ára 8500 dinár.

A vasúti átjáró közvetlen közelében 
levő magánfatelepet is felkerestük. A fatelep 

vezetője elmondta, nagy a forgalma, a tűzifa és 
a szén iránt egyaránt van kereslet. Megtörténik 
az is, hogy valaki egyszerre tíz köbmétert is 
megvásárol. Helyi vállalatok dolgozói több havi 
törlesztésre is vásárolhatnak. A tűzifa köbméte-
re 6600 dinár. A helyszínen kérésre elvégzik az 
aprítást köbméterenként 400 dinárért, valamint 
a hasogatást 300 dinárért. Megtudtuk, hogy na-
gyon kelendő a szén. Az első osztályú kostolaci 
szén tonnája 9000 dinár. A fatelepen központi 
kályhákba való szárított kőszén is vásárolható 
tonnánként 16 100 dinárért. Az ár tartalmazza 
a fuvardíjat felrakással együtt.

A múlt hét végén a nyári kánikulának egy-
szerre csak vége szakadt, és jócskán visszaesett 
a hőmérséklet, többször is megnyíltak az ég 
csatornái. Egyesek már most gondolnak a téli 
tüzelő beszerzésére, legalább is azok, akik szén-
nel, fával, csutkával stb. fűtenek. A korábban 
megvásárolt tűzifa ugyanis kellően kiszáradhat 
a fűtési idény kezdetéig, és sokkal jobban mele-
gít. A földgázzal, villanyárammal melegedőknek 
most nincs különösebb gondjuk, nekik majd 
a fűtési idényben kell a zsebükbe nyúlniuk. A 
hét végén körüljártuk a helyi fatelepeket és a 
következőket tudtuk meg.

A telepi fatelepen csak tűzifát árulnak. 
Éppen ottjártunkor érkezett meg egy a tűzi-
fával megrakott méretes kamion, amelyről a 
munkások villáskarú targoncával szedték le és 
helyezték katonás sorba a bükkfát.

Az elárusítótól megtudtuk, hogy az első osz-
tályú bükkfa köbmétere 6500 dinárba kerül. 
Kérésre a helyszínen felvágják a kért méret-
re köbméterenként 400 dinárért. A fuvar is 
megoldható, aminek a díja a fa mennyiségétől 
és a távolságtól függ. Elmondták azt is, hogy 
még nincs vásárlási csúcs, de már vásárolnak. 
Akinek nincs elég tároló helye, általában csak 
kisebb mennyiséget vesz, de vannak olyanok 
is, akik egyszerre megvásárolnak öt–tíz köb-
métert. 

A főutcán, az egykori Csillag vendéglő 
közelében levő magánfatelepen csak tűzifát 
kínálnak, de igen bő a választék. A raklapos 
bükk kétköbméteres kiszerelés-
ben 12 500, a raklapos szelezék 
bükk ugyancsak kétköbméteres 
kiszerelésben 7300 dinár. Itt 
brikett is vásárolható 10 kilós 
csomagolásban 180 dinárért. 
Nagyobb mennyiség vásárlása 
esetén kedvezmény jár. A szál-
lítást itt is megoldják. A község 
területén belül a fuvar 1000 di-
nár. Mint elmondták, a vásárlási 
csúcs még itt sem kezdődött el, 
az érdeklődés azonban növek-
vőben van. 

A vasútállomás melleti 
Tisza fatelepen tűzifát és 
szenet egyaránt vásárolhatunk. Megtud-
tuk, hogy legnagyobb érdeklődés a raklap-
ra helyezett bükkfa iránt mutatkozik, amit 
kétköbméteres kiszerelésben árusítanak 13 
000 dinárért. Több fajta szén vásárolható: a 
kostolaci tonnája 8300, a kolubaraié 7800, 
míg a kőszéné 13 000 és 14 500 dinár kö-
zött alakul. A fuvar a telepen megoldható, a 
magánfuvarozók 500-600 dinárért szállítják 
haza a szén tonnáját. Mint elmondták a for-

a telepi fatelepre megérkezett a tűzifa

drágább a kukoricahordó kosár

közeleg a fűtési szezon

Kelendő a tűzifa
Körséta a fatelepeken

Vásári séta
Malac még mutatóban sem volt

Aki vasárnap korán kelt és kilátogatott a vá-
sártérre, annak bizony elkelt a melegebb öltö-

zék. A reggeli órákra ugyanis lehűlt a levegő, és 
a gomolyfelhőkből minden pillanatban várhat-
tuk az esőt. Szerencsénkre nem eredt el az eső, 
de a vásár befejeztéig a ki-kikandikáló Nap is 
végleg elbújt. Az időjárás miatt a szokásosnál 
kevesebben látogattak ki az augusztusi vásárba, 
és felemás volt a felhoztal is. Otthon maradt sok 
termelő – portékájával együtt.

Talán még a vásári tudósító sem emlékszik 
arra, hogy mikor történt meg, 
hogy a temerini állat- és kirako-
dóvásárban nem volt malac. Az 
augusztusi vásárban egyetlenegy 
téli hízónak valót sem kínáltak. 
De állt a lóvásár is. Nagy volt 
ugyan a felhozatal, de vásárló 
csak elvétve akadt. Ugyanígy volt 
ez a marhavásáron. Több helyen 
kínáltak borjút, szarvasmarhát, 
de vásárló itt sem akadt. Talán a 
lábasjószágoknál volt némi for-
galom, de itt is több volt a né-
zelődő, mint a vásárló. Többen 
is megcsodálták a szenttamási 
sárhegyi kutyakölyköket, a gye-
rekek pedig meg is simogatták őket. A kéthó-
napos kölyökkutyákért 60, illetve 80 eurót kért 
a gazdájuk. Még most is árultak kispulykákat, 
kakasokat, galambokat, de papagájokat is.

A kirakodóvásáron egyre többen árulnak 
használt árucikkeket, kerékpárt, szerszámot, 
ruhaneműt, háztartási kisgépeket, de vehettünk 
itt a mobiltelefontól a laptopig mindent. Itt is 
több volt azonban a nézelődő, mint a vásárló. 
A hűvösebb idő beköszöntével többen néze-

különböző leíratokból tudjuk, hogy 
temerint 1799. augusztus 30-án ii. ferenc 
osztrák-magyar uralkodó mezővárossá nyil-
vánította. Ez vásártartási joggal járt. Ökrész 
károly helytörténész leírja, létezik egy latin 
nyelvű kiváltságlevél, amely egyben a mező-
városi rang elnyerésének a dokumentuma 
is.  az első temerini vásárt tehát 222 évvel 
ezelőtt tartották.

222 évvel ezelőtt

gették a központi fűtéshez való kazánokat. Az 
áruk hallatán azonban elálltak a vásárlástól, 
ami ugyanis 1000 eurónal kezdődött. A törés 
küszöbén megdrágult a kukoricahordó kosár, 
immár 10 euró darabja. A gyerekek a könyv-
árusító standjánál nézelődtek, a felnőttek pe-
dig igyekeztek beszerezni az iskolakezdéshez 
még hiányzó tanszert. Volt, aki melegítőt, míg 
mások tornacipőt és különféle tanfelszerelést 
vásároltak.
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Drágult a piac
a hosszan tartó nyári kánikula következménye most már érezhető 

a piaci árakon. Hétről hétre változnak az árak, általában felfelé kere-
kednek. Vannak termények, amelyeknél a drágulás akár óriásinak is 
nevezhető. Ennek ellenére azért a piacon olcsóbban hozzájuthatunk 
a gyümölcshöz, zöldséghez, mint a gyümölcsboltban, vagy az üzle-
tek megfelelő osztályán. de ez nem szabály, mert néha az üzletben a 
piaci ár feléért is vásárolhatunk, például őszibarackot. a minőség is 
megközelítőleg azonos. Ezért aztán vásárláskor érdemes odafigyelni 
az árakra. a minőség általában meghatározó tényező áralakításkor.

a gyümülcspiacon az első osztályú őszibarack kilója 200–250 
dinár. Vásárolhatunk olcsóbbat is 150–180 dinárért. a nektarin kilója 
100–150 dinár. a gyümölcsboltokban és önkiszolgálókban a minő-
ségi őszibarackot 100–120 dinárért vehetjük meg. az egy hónappal 
ezelőttihez viszonyítva csökkent a görögdinnye ára, ami most  20–25 
dinár. Ugyanakkor megdrágult a sárgadinnye, most már 50–60 dinár-
ba kerül kilója. 

Meglepően drága a szilva. a kezdeti 100–120 din/kg ár mostanra 
80 dinárra csökkent. a ládaszámra árult szilvóriumba, vagy lekvárba 
való kilójáért is elkérnek 50–60 dinárt. Megjelent a szőlő, kilója 120–130 
dinár. a málna 400–500, a szeder 500–600 dinár. a körte 80–100, míg 
az alma 60–100 dinár, de a silányabb minőségű lehet akár 30–50 din/
kg. érdekes, hogy a déligyümölcsök néha olcsóbbak a helyben ter-
mesztett idénygyümölcsöknél. Például a banán kilója most 100–120, 
de korábban 80–100 dinárért is kínálták. a citrom kilója 200–220, az 
ananászé 200, míg a kivié 400 dinár.

a zöldségpiacon a krumpli ára nagyon változó. Mostanában leg-

inkább 50 dinárért kínálják kilóját, de apróbbakat vehettünk akár 30 
dinárért is. a káposzta is drága, már hetek óta 50 dinár kilója. Ebben 
feltehetően a locsoláshoz elfogyasztott sok víz a ludas. a vöröshagy-
ma kilója 50–60, a póréhagymáé 200–250 dinár. a paradicsom is na-
gyon drága, még a búcsú előtti héten is 100-120 dinárba került kilója. 
az apróbbakat azért 50–60 dinárért is odaadták. a házilag főzött pa-
radicsomlé literjének ára most a tavalyi kétszerese, azaz 200 dinár. a 
padlizsán kilója 100–150, a paprikáé 80–120 dinár. Egy erőspaprika 
20–30, egy kiló spenót 250–300, uborka 100–140, zöldbab 250, cékla 
60–70, fokhagyma 400, sárgarépa 80, zöldség 200–250 dinár. Egy-egy 
főzőtök 40–70, zellergumó 80–120, csemegekukorica 20–30 dinár. a 
szárazbab kilója 300–400 dinár.

az üzletekben, de a piacon rendszeresen árusító óbecsei hen-
tesmesternél is jelentősen emelkedett a hús ára. a disznóhús kilója 
csonttal – karaj, tarja, oldalas – 450 dinár, a csontnélküli combhúsé, 
de a friss házikolbászé és a darálthúsé is 500 dinár. a levescsont ki-
lója továbbra is 50 dinár. a marhahús kilója 700 és 800 dinár között 
alakul. a füstölt házikolbász kilója 800, a paprikáskolbászé (kulen) 800, 
a szalonnáé 700, a disznósajté, a húsos- és a májashurkáé egyaránt 
300–350 dinár. a sláger továbbra is a töpörtyű, amelynek kilóját 700 
dinárért mérik. az abált- és a párolt szalonna kilója 350 dinár.

Egy tojás ára nagyságtól függően 8 és 15 dinár között alakul. a 
túró 300 dinár, 2 deci tejföl 150, egy liter házitej 50–60 dinárba kerül. 
Megdrágult a méz is: az akácméz kilójáért 700–900, a virágmézé 500–
600 dinárt kérnek. a házipálinkát is drágábban mérik. legolcsóbb az 
almapálinka, amelynek literje 500 dinár a korábbi 400 dinárral szem-
ben. a szilvapálinka literje 600, a körtéé 800 dinár, a barackpálinka 
literjéért 1000 dinárt is elkértek. 

MóRicZ Dénes

sokan vásárolnak tejterméket helyi termelőtől

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

bárány 280-300 din/kg
ló 1-1,5 euró/kg
kecske 5000-6000 din/db
gida 250 din/kg
borjú  300-500 euró/db
galamb 500-600 din/db
kakas 1000 din/db 
kispulyka 400-500 din/kg
kiscsirke  40-50 din/db
kisliba 300 din/db
kiskacsa 200 din/db
gyöngyös csibe 100 din/db
Papagáj 600-800 din/db
szerszámnyél 300-500 din/db
ásó, villa, lapát 500-600 din/db 
balta 500-600 din/db
fejsze           1000-1200 din/db
kaszanyél 500 din/db
kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
kézi fűrész 800-1000 din/db
fűkaszáló 80-120 euró/db
kézifűrész 1000 din/db
Motorfűrész 100-120 euró/db
napraforgó 150-200 din/l
szalmabála 100 din/db
fűszénabála 200 din/db 

Hereszénabála 300-400 din/db 
kissöprű 200 din/db
ciroksöprű 300 din/db
korósöprű 500 din/db
kerékpárzár 100-300 din/db
bogrács 20 l 2000 din/db
sütőtárcsa 1500-2000 din/db
Üstház 3000 din/db
Malacetető 4000 din/db
disznóetető  4000-5000 din/db
talicska 2500-3000 din/db
kályhacső 400 din/m
Zománcozott könyék 300 din/db
kályhatisztító kefe  300 din/m
Mákdaráló 800 din/db 
diódaráló 1000-1200 din/db
Ponyva 3x4 m  1000 din/db
akkumulátor 55 ah 5000 din/db
autógumi 155/70 3000 din/db
fonott korsó 20 l 2500 din/db
fonott korsó 50 l 1000 din/db
sportcipő 2000-2500 din/pár
nadrágszíj 500 din/db
kerti garnitúra   300-400 €/db
Malacpecsenye 1500 din/kg
báránypecsenye 1700 din/kg 
Pjeszkavica 200 din/db 
sült kolbász 300 din/db

VÁSÁR, 2021. VIII. 29.

a temerini Újság székhelye: Petőfi sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
lapzárta: kedd 10 óra.

kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.
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Vidékünkre leszűkítve a kört azt láthat-
juk, hogy a történelem viharai számtalanszor 
végigsöpörtek ezeken a tájakon, ezáltal pedig 
a tárgyi emlékek tömkele-
ge is az utókorra maradt. 
Az idők folyamán az itt élők 
az ősöktől örökölt tárgyakat 
mindenkoron nagy becsben 
tartották és azokat generáci-
óról generációra adták to-
vább. Temerin határában, 
valamint magában a telepü-
lésben is a földmunkálatok 
során számos értékes és a 
helység múltjára vonatkozó 
lelet került elő, amelyeket a 
legtöbb esetben a megtaláló 
családja őrzött meg, olykor kisebb gyűjteményt 
is kialakítva az ilyen tárgyakból. 

A letűnt idők emlékeinek összegyűjtésé-
nek és rendszerezésének gondolata azonban 
viszonylag későn fogant meg a temerini intel-
ligencia körében. A Katolikus Kör vezetőségi 
tagjai, akik közül különösen kiemelkedő sze-
mélyiség volt Léh Fülöp nyugalmazott igazgató-
tanító, dr. Fehér Mihály ügyvéd, vagy Kopping 
Gáspár plébános, a múlt század harmincas 
éveiben komoly aktivitást mutattak a község 
társadalmi életének felvirágoztatása terén. A 
helytörténetről tanúskodó tárgyi emlékek ösz-
szegyűjtésének gondolata az 1935. évi Illés-nap 
során született meg a Katolikus Kör vezetősé-
gének körében. Ekkor ugyanis a nyolcvan év 
feletti idős helyi lakosokat gyűjtötték egybe, 
akik a kétnapos ünnepségek során a letűnt 
idők tanúiként szerepeltek. Ennek hatására 
1935 szeptember elején, a Kör egyik gyűlé-
sén megszületett az elhatározás, hogy felhívást 
tesznek közzé a régmúlt idők tárgyainak össze-
gyűjtésére. A kezdeményezésről és a felhívásról 
a Temerini ujság 1935. szeptember 22-
ei számában értesítették a helyi polgárokat 
„Aki a múltba néz, a jövőbe lát” jelszó alatt: 
„(…) A Kat. Kör vállalkozott arra, hogy ha 
az utolsó percben is - de megmentse az utó-
kor részére mindazt, ami erre a régi szép 
időkre vonatkozik, össze akarunk gyűjte-
ni minden tárgyat, minden hagyományt, 
minden mondást, minden nótát, mindent-
mindent - ami erre a sülyedő korra vonat-
kozik, hogy azokból ugy-ahogy visszaál-
lítsuk apáink világának a képét. Ebből az 
összegyűjtött anyagból afféle kis múzeumot 

szándékozunk csinálni, amelyben ezek a 
dolgok, ezek a hagyományok örök időkre 
meglennének mentve az utódok számára. 

Alighogy elterjedt a hire ennek az 
elhatározásunknak - a közön-
ség kész örömmel ajánlotta fel 
minden apróságát, ami erre az 
elmúlt korra vonatkozik. Min-
denki azonnal felfogta elgondo-
lásunk szépségét, fontosságát. 
Ha most mégis a közönséghez 
fordulunk azt nem azért tesz-
szük, hogy adakozásra buzdít-
suk, mert a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy erre nincs szük-
ség - hanem hogy egyről másról 
felvilágosítsuk. (…)”

A szervezet tagjainak meglátása szerint 
Temerin 1848 augusztusában bekövetkezett 
pusztulása előtti időkből nem sok minden 
maradhatott meg a fejvesztve menekülő csa-
ládok birtokában, ezért kihangsúlyozták, hogy 
véleményük szerint leginkább csak az 1850-es 
évektől meglévő tárgyak kerülnek majd a leen-
dő múzeumba. A Temerini Ujság már említett 
számában a múzeum működésével és céljaival 
kapcsolatosan még a következőket írták: „Ter-
vünk az, hogy összegyüjtsük mindazokat a 
régi temerini vonat-
kozású tárgyakat, 
amelyek még közsé-
günkben fellelhetők. A 
temerini múzeumot 
addig míg Körünknek 
saját háza nem lesz, 
ideiglenesen a zárdá-
ban fogjuk elhelyezni. 
A temerini múzeumot 
az 1936. évi lllésnapi 
2 napos ünnepélyünk 
alkalmával nyitjuk 
meg. A gyűjtés mun-
káját már megkezd-
tük. Amidőn Körünk 
ezen ujabb kultúrin-
tézmény életrehivását 
tűzi ki feladatául, fel-
hívással fordulunk 
községünk minden 
fiához, fogjunk össze 
mindannyian, tegyük 
lehetővé azt. (...)”

A felhívás nagy 

visszhangra talált, ugyanis hamarosan min-
den héten a polgárok számtalan értékes, 
sok esetben több száz éves tárgyat adtak át 
a zárda épületében székelő gyűjteménynek. 
A Temerini Ujság hasábjain minden héten 
közzétették az adakozók nevét, valamint az 
átadott tárgyak rövid leírását is, ezek az ada-
tok napjainkban felbecsülhetetlen értékkel 
bírnak, hiszen az idők folyamán, főként a 
második világháború következményeként, a 
leletek túlnyomó többsége elveszett. Az 1936. 
évi Illés-nap során a tervek ellenére mégsem 
nyitották meg a múzeumot, hanem ezt egy 
későbbi időpontra halasztották. A Katolikus 
Kör vezetősége ugyanis 1936. július 26-án 
meghirdette, hogy nagy méretű ásatásokat 
szeretnének indítani a község határában, hogy 
újabb leleteket találhassanak, amelyek a tele-
pülés gazdag múltjáról tanúskodnak. Az első 
eredményekre már nem is kellett sokáig vár-
ni, ugyanis a Temerini Ujság 1936. augusztus 
2-ai számában a következőket olvashatjuk: 
„A muzeum részére megkezdtük a régészeti 
ásatásokat. E hét folyamán a Vigh féle nagy 
halmon végeztünk ásatást. A 30 méter széles 
nagyhalmot keresztülástuk 3 méter mélység-
ben s sok középkori csontváz mellett gyű-
rűket, nyílhegyet és agyagedénytöredékeket 
találtunk.”

A múzeum rendkívül értékes gyűjtemé-
nye a későbbi évek során is folyamatosan 
bővült, azonban a történelem ismét közbe-
szólt, így a második világháború ideje alatt 
megakadt ez a folyamat, majd végül 1944 
végére teljesen leállt, a leletek nagy része 
pedig elveszett.

(Folytatjuk)
FúRÓ Dénes 

A temerini múzeum évtizedei (1.)

dr. fehér Mihály

A közösség múltját a kézzelfogható, tárgyi emlékeken keresztül lehet a legjob-
ban megismerni, valamint az identitás megőrzésében is rendkívüli fontossággal 
bírnak. Az ősök által őrzött és egykoron használt tárgyak megóvása és közkincs-
csé való tétele az utódok kötelessége, amelyet mindenkoron biztosítani kell. Erre 
a célra szolgálnak a helytörténeti gyűjtemények, vagy múzeumok, amelyekben 
összegyűjtik, megőrzik és be is mutatják az adott település múltjáról tanúskodó 
tárgyi emlékeket.

léZEREs dEPiláció
taRtós sZőRtElEnítés

• legkorszerűbb technológia
• sötét, standard és világos 
szőrszálak eltávolítása
• gyulladást, irritációt és hasonlókat 
okozó szőrszálak eltávolítása, 
amelyek kellemetlen testszagot 
idézhetnek elő • a mindennapi 
borotválás szükségtelenné válik 

• a szakszerű depiláció eredményeként 
visszatér az egyén önbizalma és bátran 
mutatkozhat a nyilvánosság előtt

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

instagram: beauty_corner_magicalsoul
facebook: beauty corner Magical soul
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A MóniKA Kör-ÜnnEpE
augusztus negyedik vasárnapján szent-

mise keretében emlékeztek meg a szent Mó-
nika-kör élő és elhunyt tagjairól. akkor készült 
a felvétel.

fElső soR balról jobbra: kasza teréz, Hor-
váth gizella, Úri Margit, Petro Mária, Zavarkó 
Magdolna, Varga katalin

kÖZéPEn: illés Etelka, Hornyík Margit, bá-
lint Erzsébet, talló ilona, kabács Etelka, Pálin-
kás Mária

Első soR: kókai gabriella, kiss Magdolna, 
klinecz ildikó, szöllősi tibor plébános, Pászti 
Erzsébet, kovács franciska, fuszkó Magdol-
na, Petri Erika.                                                       

fotó: Medvecki s.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk 

drága édesanyám és anyósom

DRAŽIĆ Milka 
(1933–2020)

Virágot viszünk most egy néma sírra, 
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Legyen áldott és békés a pihenése!

Szerető lányod, Zorica és vejed, János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól 

és déditől

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él!

Unokáid, Anita és Anna 
párjaikkal és 

dédunokád, Zalán

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorúan emlékezünk

Csiri nenára 
(1956–2021)

Jaj de jó volt rég, 
együtt voltunk 
mindannyian még. 
Csak állunk némán a sírnál 
és arra gondolunk, 
hogy valamikor 
egyszer ismét találkozunk.

Margit nena és Pista sógor

Miserend
3-án, elsőpénteken, a Telepen 8 ó.: Egy 
szándékra; Kálvárián 17:30 ó.: Búcsú előt-
ti engesztelő keresztút a Kálvárián; plébá-
niatemplomban 19 ó.: A perui püspök ál-
tal bemutatott szentmise: †Mészáros János, 
Lukács Éva és elh. hozzátartozókért; 20 ó.: 
A perui missziós püspök találkozása a hívek-
kel, képek és élménybeszámoló az őserdői 
misszióról a templomban; 21 ó.: Elsőpénteki 
egész éjjeles szentségimádás kezdete.
4-én, szombaton, Palermói Szent Ro-
zália, Temerin védőszentje, a plébá-
niatemplom búcsújának napján a plé-
bániatemplomban 9 ó: Az egész éjjeles 
szentségimádás vége, szentségi áldás; 10 
ó.: A perui püspök által bemutatott búcsúi 
szentmise (élőben közvetítve interneten); 
11 ó.: Szent István szobor megáldása a 
templomkertben (élőben közvetítve az 

interneten); 14 ó: A perui püspök találko-
zása a papsággal
5-én, Évközi 23. vasárnap, Tanévkez-
dő a Telepen 7 órakor: †Faragó János; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: Egy élő 
családért (Tanévkezdő Szentlélekhívó 
Veni Sancte szentmise); 10 órakor: Né-
pért (szentmise alatt ünnepélyes kereszte-
lések).
6-án, hétfőn, 8 ó.: †Faragó Franciska, 
Badó Pál, Ikotin Ferenc, Rozália, Imre és 
Ferenc.
7-én, kedden, 8 órakor: †Magyar Rozália, a 
Magyar család elh. tagjaiért, a Faragó szülő-
kért és gyermekeik Zoltán és Lászlóért.
8-án, szerdán 19 (!) órakor: Szűzanya tiszte-
letére a Nagyutcai Rft. élő és elh. tagjaiért.
9-én, csütörtökön, 19 órakor: Egy család 
élő és elh. tagjaiért, a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

aPRóHiRdEtésEk
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• Vennék golf 1-es vagy 2-es benzines au-
tót. telefon: 064/61-74-682.
• Csutka eladó. Telefon: 062/156-11-77.
• étkezési füstölt szalonna (téli vágás) el-
adó, 700 din/kg. Petőfi sándor utca 71, te-
lefon: 842-329.
• Eladó egy parasztkocsi. Telefonszám: 
064/61-74-682.
• telket, bontani való házat vagy házat vá-
sárolok 100 ezer euró értékig. telefonszám: 
064/40-55-431.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 

készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albumot képecskék-
kel. a legjobb árat fizetem, azonnal. tele-
fonszám: 064/468-23-35.
• Egysoros LIFAM silózó, pecsenyekacsák és 
kecskegida eladó. Telefon: 063/73-82-446.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat pad-
lásról, pincéből, garázsból. telefonszám: 
063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-
lalom. 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. telefon-
szám: 840-439.

Szombaton templombúcsú
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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.

Szeretettel emlékeznek 
rád az 1971-ben végzett 

8. c osztály tanulói

MEGEMLÉKEZÉS
Húszéves osztálytalálko-
zónk alkalmából kegyelet-
tel emlékezünk volt osztály-
társunkra

PÁPISTA Zoltánra 
(1986–2007)

Ne hidd, hogy 
feledni fogunk, 
a sors bármerre vezet, 
emléked szívünkbe véstük, 
a szív pedig nem feled.
Nyugodjál békében!

Emléked őrzik a 
2000/2001-ben végzett 

nemzedék diákjai, 
a tanító nénik 

és az osztályfőnök

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, 

hogy nem vagy közöttünk

BANKO Anna 
(1936–2016)

Sohasem halványul el 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.
Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi férjed, 
László, lányod, Éva 

és unokád, Attila

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól 

és anyósomtól

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.
Öleljen át a csend és 
a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett!

Unokád, Attila 
és menyed, Éva

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek, osztálytársaknak 
és mindazoknak, akik drá-
ga halottunkat

FRANCIA Zoltánt 
(1967–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal mérhetetlen 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

FRANCIA Zoltántól 
(1967–2021)

Hiányzol, olyan 
nagyon hiányzol… 
Értelem nem fogja fel, 
szív nem viseli el 
ezt a fájdalmat. 
Számomra nincs nyár, 
nincs tél, se éjjelem, 
se nappalom, 
mióta végleg elmentél.

(Simon Ágnes)
Fájó szívvel 
emlékezem rád.

Feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

Elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél 
és akiket szerettél. 
Mindig közel vagy, 
és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, 
mennyire hiányzol. 
Minden szál virág, 
amit a sírodra teszünk, 
elmondja, 
mennyire hiányzol nekünk.

Szerető lányod, 
Ildikó és párja

VÉGSŐ BÚCSÚ

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

„Végül nem számít 
semmit a világ. 
Csak az számít, 
ami a szívünkben marad.”

(Márai Sándor)

Megrendülve búcsúznak 
tőled unokahúgaid, Ciska 

és Marika családjukkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

VERBAI Tibor 
(1962–2021. 8. 30.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!

Szent Rozália-plébániatemp-
lomunk búcsú napja idén 
nagyon különlegesnek ígérke-
zik. Zserdin Antal Gellért a 
perui San Ramon missziós 
püspöke lesz a vendégünk. 
Antal püspök atya magyarul ve-
zeti majd a búcsúi szentmisét és 
áldja meg a templom kertjében 
felállításra kerülő Szent István 
szobrot. A két méteres szobrot 
az Impresszum egyesület készít-

Egyházközségi 
hírek

tette Dudás Sándor Magyaror-
szágon élő vajdasági származású 
szobrásszal. A búcsúi szentmisét 
és a szobor megáldását élőben 
közvetítjük a plébánia inter-
netes csatornáin (Facebook, 
Youtube).
A temerini egyházközség zarán-
doklatot hirdet Doroszlóra 
szeptember 8-ára, Kisbol-

dogasszony napjára. Püspök 
atyánk bátorít mindenkit, hogy 
aki nem tud eljutni Buda-
pestre az Eucharisztikus 
kongresszusra, jöjjön el 
legalább szept. 7-én vagy 8-án 
Doroszlóra. Ez az alkalom Egy-
házmegyénk Euchariszti-
kus zarándoklataként van 

meghirdetve. A búcsúi zarán-
doklat programja a templom 
oldalajtaján van kifüggesztve. 
Érdemes magánszervezésben 
autókkal is elzarádnokolni. 
Kisboldogasszony napján, 
a Doroszlói búcsú miatt 
Temerinben este 7 órakor lesz 
a szentmise.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kománktól, Zoli bácsitól

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék mi megmarad. 
Fájó szívvel gyújtunk 
gyertyát, a jó Isten 
vigyázzon Rád.

Emléked őrzi: 
Zoli komád, Angéla 

komaasszonyod, 
Levente és Laura

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagynéninktől

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

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

Magda családjával
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagynéninktől

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

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

Nyugodjon békében!

Borcsi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől

MAGYAR Ilonától 
(1930–2021)

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

Szerető férjed, Imre

VÉGSŐ BÚCSÚ

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Itt voltam köztetek, 
de hívtak, 
el kellett mennem. 
A szeretetet, mit tőletek 
kaptam, magammal vittem. 
Cserébe itt hagyom nektek 
az emlékemet, a túlvilágról is 
nagyon szeretlek titeket. 

Nyugodjál békében!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled anyósod és apósod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk Csiri 
mamától, aki oly hirtelen tá-
vozott közülünk

ÚRI Irén 
(1956–2021)

Szótlanul elmentél, 
nem jössz vissza többé 
de emléked szívünkben 
él mindörökké.

Kedves emléked 
szeretettel őrzi Ibolya 
és Beti családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógorunktól

FRANCIA Zoltántól 
(1967–2021)

Lelked, mint fehér galamb 
csendesen messzire szállt, 
hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok 
között a legfényesebb te 
vagy, utat mutatsz, mert 
szívünkben örökre 
itt maradsz.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Zsuzsika, 

Zsolti, Csongi és 
keresztfiad, Zsoltika

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

MAGYAR Ilonát 
(1930–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományok-
kal, vigasztaló szavakkal 
enyhíteni igyekeztek  mély 
fájdalmunkat.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
örökre eltávozott közülünk 
szeretett férjem, apánk, apó-
som, nagyapánk és vejem

FARAGÓ János 
(1945–2021)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már.
Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök
a fájdalom és a szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz 
halott, mert a jók örökké 
élnek, mint a csillagok.

Szeretünk: feleséged, 
Ica, lányaid: Szilvia és 

Angi, vejed, Dalibor, 
unokáid: Alex, Kata és 

Réka, és anyósod, Ilona

VÉGSŐ BÚCSÚ
A jó testvértől, sógortól, 

bátyánktól

FRANCIA Zoltántól 
(1967–2021)

Akitől csak jó szót, 
bátorítást, 
szeretetet kaptunk.

Dolgozott, küzdött 
az élet viharos tengerén, 
mire céljához ért volna,  
jött egy sötét felhő 
és mindent tönkre tett!

Két nehéz dolog van 
az életben: elfogadni 
mindent, amit ad az élet, 
és elengedni mindent, 
amit elvesz.

Hiányozni fogsz, 
de nagyon…

Legyen áldott és békés 
a pihenésed!

Nővéred, sógorod, 
unokaöcséd és Szabika 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

férjemtől, édesapánktól

FRANCIA Zoltántól 
(1967–2021)

Állunk a sírodnál könnyes 
szemmel némán, 
nincs kinek elmondani, 
hogy hiányod mennyire fáj.
Szomorú minden napunk, 
üres nélküled az otthonunk. 
Nincs többé ki minket 
hazavár, mert elszólított 
tőlünk a kegyetlen halál.
Feledni téged sohasem 
lehet, mert te magad 
voltál a jóság és a szeretet. 
Elmentél tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz 
és örökre ott maradsz.

Szerető feleséged, Zita, 
fiaid, Gergő, Imre 

és párja, Timi

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MAGYARNÉ BEMEK Ilona 
(1930–2021)

temerini lakosokról.
adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

VERBAI Tibortól 
(1962–2021)

Búcsúznak tőled az 
1977-ben végzett 8. a 

osztály diákjai

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

Az évek elszállnak, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

FRANCIA Zoltántól 
(1967–2021)

Nyugodjon békében!

A 8. c osztály
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–CEMENT (Belcsény) 
2:2 (1:1)

A belcsényi együttes már a 
találkozó elején egy szöglet után 
megszerezte a vezetést, a hazaiak 
azonban az első félidő derekán, 
Grujić révén kiegyenlítettek, aki jó 
ütemben futott rá a kipattanó lab-
dára. A második játékrészben is-

mét a vendégek lőtték az első gólt, 
a temeriniek azonban a találkozó 
hajrájában, a bírói ráadás második 
percében Stojšić tizenegyesével ki-
egyenlítettek, s otthon tartottak egy 
bajnoki pontot. Szombaton 16 óra 
30 perces kezdettel községi rang-
adót játszanak, a Mladost–Sloga 
mérkőzést Járekon rendezik.

A Sloga labdarúgói a múlt szer-
dán is pályára léptek a Cementtel, 
azt a találkozót az Újvidéki Kupa 
harmadik fordulójában vívták egy-
mással. A belcsényi mérkőzésen a 

Már hagyományossá vált, hogy a temerini sportcsarnokban egy ver-
sennyel Pető Lászlóra, az asztaliteniszklub egykori edzőjére, elnökére em-
lékeznek. Az elmúlt években különböző módon szervezték meg a tornát, 
a legemlékezetesebb a 2014. évi emlékverseny volt, amikor a szerb és a 
magyar válogatott játszott egymással barátságos mérkőzést. Hét éve még 
az egykori világbajnok Klampár Tibor is asztalhoz állt Temerinben, aki 
Nagyidai Zoltánnal vívott bemutató meccset. Az idei emléktorna két napon 
át zajlott: szombaton a legjobb felnőtt pingpongozók játszottak pénzdíjas 
tornát, vasárnap pedig a legfiatalabbak népesítették be a csarnokot.

– A szombati versenyre 26-an neveztek be, míg vasárnap csaknem 
száz fiatal versengett egymással. A létszámmal elégedettek vagyunk, a 
sportcsarnok megtelt, s mondhatom, hogy izgalmas mérkőzéseket láthat-
tunk. Szombaton Marko Petkov diadalmaskodott, aki a nagybecskereki 
klub tagja, második lett a szabadkai Stefan Kostadinović. A temeriniek 
közül Pető Zoltán szerepelt a legjobban, aki az ötödik lett. Örülök, hogy 
sikerült hagyományossá teremteni az emékversenyt, minden évben meg-
emlékezünk bátyámról. Azt még nem tudjuk, hogy jövőre milyen for-
mában szervezzük meg, de jó lenne egy olyan rangos eseményt tartani, 
mint amilyen a 2014-es volt. Akkor a legjobb szerbiai és magyarországi 
asztaliteniszezők mérkőztek meg egymással, és még Klampár Tibor is 
ellátogatott hozzánk – mondta Pető Imre.

vendégek szerezték meg a vezetést, 
végül azonban a Cement győzött 
2:1-re, a temeriniek így kiestek.

DUNAV (Stari Banovci)–
MLADOST 1:3 (0:1)

A veterán Zukić döntötte el a 
találkozót, aki a második félidő 
közepén 1:1-es állásnál átemelte 
a hazaiak kapusát. A 3:1-es vég-
eredményt a bírói ráadásban ál-
lították be a járekiak. A Mladost 
a harmadik fordulóban az idei 
első győzelmét aratta. A járekiak 
szombaton hazai pályán játszanak 
a Slogával a községi rangadón.

A Mladost labdarúgói a múlt 
szerdán a Veterniket fogadták 
az Újvidéki Kupa harmadik for-
dulójában, és 2:2-es félidő után 
5:3-ra kikaptak, ezzel a járekiak 
kiestek.

Újvidéki liga

FUTOG–TSK 2:0 (1:0)

A második idei idegenbe-
li mérkőzésén is kikaptak a TSK 
labdarúgói, akik a kamenicai ve-
reség után Futakról is üres kézzel 
tértek haza. A szombati találkozót 
Karanović döntötte el, aki az első 
félidő hajrájában szabadrúgásból, 
majd a meccs utolsó perceiben ti-
zenegyesből talált be a temerini ka-
puba.

A TSK-nak három forduló után 
három pontja van, amivel 12. a 
táblázaton. Vasárnap 17 órától 
lehet javítani mérlegen, amikor a 
bukovaci Fruškogorski partizan 
vendégeskedik a temerini pályán.

TSK: Ivanović, Bobot, Stričević, 
Jušković, Džigurski (Šušak), 
Paska, Apić, Marojević, Mihajlović, 
Klaić (Nikolić), Đanković.

Újvidéki városi liga

SLOGA (Lok)–SIRIG 0:1
T. n. T.

Tömeges pető lászló- 
emlékverseny

T. n. T.

szeptember 12-én, vasárnap 10 órai 
kezdettel marhapörkölt-főzőversenyt 

szerveznek a Jungle club udvarában. 
nevezési díj csapatonként 3000 dinár, 

amely tartalmazza a nevezési díjat és a hús árát.
bográcsot, főzőeszközöket, fűszereket, 

gázt a versenyző csapatok maguk hozzák. 
asztalok, padok lesznek a helyszínen.

nevezni 2021. szeptember 10-ig lehet. 
nevezésnél kérjük a csapatok nevét, 

a csapatvezető nevét és telefonszámát.
Jelentkezni id. ILLÉS Róbertnél lehet 

a következő telefonszámon: 063/537-649.
Megvételre is készül pörkölt, 

amit előre kell jegyeztetni. 
az értékelést szakmai zsűri végzi. 

16 órától élő zene szórakoztatja a kedves vendégeket.
Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.

szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Marhapörkölt-főzőverseny


