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Felavatták a Szent
István-szobrot
Szent István államalapító királyunk tiszteletére állítottak szobrot a plébánia
kertjében múlt szombaton. Az egész alakos bronzszobor Dudás Sándor,
topolyai származású, Magyarországon élő szobrász alkotása.

Ára 50 dinár

Covid-rendelő

A temerini egészségház közölte, hogy az általános orvosi rendelő feladatait a továbbiakban a telepi
és a Staro Đurđevó-i rendelők veszik át. Munkaidejük
reggel 7 és este 8 óra között lesz.
Ugyanakkor a központi egészségház épülete
covid-rendelővé alakul át. Munkaideje mindennap,
szombaton és vasárnap is, reggel 7 és este 10 óra
között lesz.

Szent Rozália napján, a plébániatemp- nehezebb időkben is kitartottak és meglom védőszentjének ünnepén alkalmi mű- maradtak az elődök és a hagyományok
sor keretében leplezték le és szentelték fel tiszteletének és továbbörökítésének útján,
apostoli királyunk szobrát. Az alkotás
Egyre több a pozitív
létrehozása a tavaly elhunyt Szungyi
Csakúgy, mint országszerte, községünkben is
László főesperes, plébános ötlete volt,
növekvő
irányzatot mutat a covid-járvány görbéje. A
az Impressum Polgári Egyesület pedig
napi
gyanús
esetek több mint húsz százalékánál muvállalta, tesz azért, hogy az elképzelés
tatható ki a vírus jelenléte. Tomislav Ugarković, az
meg is valósuljon. Guszton András, a
egészségház igazgatója a Temerini info portálnak úgy
civil egyesület elnöke beszédében a szoértékelt, hogy a helyzet községünkben nem kielégítő,
borállítás jelentőségét emelte ki.
ugyanis egyre több pozitív esetet jegyeznek. Ismétel– Biztosra veszem, hogy Szent István
ten felhívta a figyelmet a védőoltás fontosságára, a
király a lepel alól látja, hogy egy élni
maszkhasználatra, valamint a távolságtartásra és a
akaró közösségről van szó, aki a 21. száhigiéniára vonatkozó előírások betartására.
zadban is a szobrait kőtömbre állítja,
Az oltakozásról szólva elmondta, a lakosság mintmert tudja, hogy a kő marad. Szungyi
egy fele vette fel valamely védőoltás mindkét dózisát.
László esperes atya egy nagyon megtiszA harmadik adag oltóanyagot eddig 653-an kapták
telő feladatot ruházott ránk, hagyott nemeg. Az igazgató számításai szerint mindaddig, amíg
künk örökül, a temeriniek nevében jevilágszerte nem érjük el a nyájimmunitást, meg kell
lentem neki: „Itt áll a szobor” – üzente
tanulnunk együtt élni a vírussal. Slavica Pupovac,
az Impressum elnöke.
a temerini oltópont orvosa ismertette, legtöbben a
Az ünnepségen jelen volt Pirityiné
Sinopharm vakcinát igényelték, az egészségházban
A Szent István-szobor leleplezése
Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nema kínai oltóanyagból volt a legtöbb. Mint mondta, a
zetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és emelte ki.
harmadik dózisnál ez már megoszlik, míg egyesek
Diaszpóra Főosztályának vezetője, aki alHajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Takitartanak a kínai mellett, mások inkább a Pfizert szekalmi beszédében úgy fogalmazott, apos- nács (MNT) elnöke szerint erős bennünk
retnék felvenni. A doktornő hozzátette, ez utóbbival
toli királyunk 38 éves munkálkodása alatt a kötődés a közös múlthoz, a magyar nemfolyamatosan rendelkeznek, ám az oltóanyagot felmegszületett egy szervezett és független zethez, a megtartó hithez és a jövőt épíbontástól számítva rövid időn belül fel kell használni,
állam, amely ezer éve tart meg bennünket tő közös reményhez, beszédében is ezt
így névsor készül azokról a lakosokról, akik ezzel a
nemzetünkben.
emelte ki.
vakcinával szeretnék beoltatni magukat.
ácsi
– Miként a Szent István-i életmű el– Ennek a reménynek a tárgyi megtesválaszthatatlan Boldogasszony anyánktól, tesülése ez az új bronzugyanúgy Magyarország és a magyar nem- szobor is, amely tovább
zeti is elválaszthatatlan keresztény gyöke- növeli azt a nagyfokú tiszreitől és Szent István királyunk ezer éves teletet, amely az évszázadtiszteletének és szeretetének átörökítésétől. ok során olyan szilárdan
Ahogy a Szent István-i értékrend minden belénkivódott. Nem véletrelativizálása és félremagyarázása ellenére lenül, hiszen Szent István
egy évezrede fennmaradt, ugyanúgy tudott a királyunk öröksége törtémagyarság is a legtragikusabb helyzetekből nelmünk egyik legfontois mindig felállni. A vajdasági magyarság sabb hivatkozási pontja,
ismét talpra állt, megerősödött és értékes sőt, nemzeti identitásunk
tagja lett nemzetünk nagy családjának.
alapköve is egyben, hangEnnek a családnak különösen erős, súlyozta az MNT elnöke.
értékes és sokunk számára példát adó köFolytatás a
Számos paptárs érkezett Temerinbe a templombúcsúra és a szoborzössége a temerini magyarok, akik a leg2. oldalon avatásra. Tibor atya mellett Zserdin Antal Gellért missziós püspök.

Varga Zoltán felvételei
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Felavatták a Szent
István-szobrot

Ádám Csilla

Megtanultam mobilbankolni
A pandémia pozitív hozadéka, hogy megtanultam mobilbankolni.
A lányom már korábban is kérte, hogy válasszam a számlafizetésnek ezt a formáját. De valahogy sehogyan sem akartam kötélnek
állni. A Covid-19 azonban e fizetési mód elfogadására ösztönzött. Különösen, hogy a bankom e-mailban értesített, hogyan kell
letölteni az applikációt és utána négy lépésben „beüzemelni” a
mobilbankolást. Az írásos utasítás alapján és lányom segédletével
valóban gyorsan megtörtént a bankkal való kapcsolatteremtés és a
fizetés lehetővé tétele mobiltelefonomról. Örültem, hogy a járvány
időszakában nem kellett egyetlenegy szolgáltatónál sem sorbaállni,
hogy kiegyenlíthessem az aktuális hónapra kiállított számlát. És a
készpénzes fizetésről is áttértünk a kártyásra.
Némi bonyodalmat csak a mobiltelefonom cseréje okozott, de
a banktisztviselőnő előzékenyen és készségesen segített, és húszperces sorbanállás és tízperces szolgáltatásnyújtás után minden
a telefonomon volt. Örültem, hogy ezt a feladatot is megoldottam.
Örömöm azonban korai volt, mert a bankom csakhamar egyesült
egy másikkal, és le kellett tölteni az új applikációt, megteremteni
a mobilbankolás új elektronikus környezetét. A bankban ez alkalommal is kézségesen segítettek.
Tüzetesen áttanulmányoztam a bankolás folyamatának részleteit. Ennek ellenére már az első számlafizetéskor problémám akadt.
Egyedül nem tudtam megoldani, ezért telefonon felhívtam a bankom, és a vonal túlsó végén levő banktisztviselőnek elmondtam
problémámat. Meghallgatott, de abban a pillanatban maga sem
tudta a megoldást.
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Medvecki Sándor felvétele

Folytatás az 1. oldalról

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke beszédében felidézte a történelmi eseményeket, majd a jelenkori társadalmi
és politikai állapotokról beszélt.
– Európa több mint egy évtizede a paradigmaváltás kínjait éli. Nyugati fele gazdag ugyan, de védtelen, keresztény értékrendje megbomlott,
folyamatos a migránsáramlás, gyakoriak a brutális terrorcselekmények. Mintha tudatos káoszteremtés folyna a világban. Az Európai Unió
vezetői évek óta nem a megoldást, hanem a bűnbakokat keresik, az
egyiket Lengyelországnak, a másikat Magyarországnak hívják.
Történelme során ez a két nép tőle sokkal erősebb hatalmakkal
szemben is többször bebizonyította, hogy függetlensége megőrzése
érdekében igazától nem hagyja magát eltántorítani.
Minket, magyarokat erre tanít István király öröksége, a keresztény
európai kulturális hagyományba oltott függetlenség eszménye, amelynek, akárcsak a Kárpát-medencei magyarság egységének, mától ez a
szobor is méltó lélekerősítő jelképe.
Szent István király szobrát Zserdin Antal Gellért, a perui őserdő
missziós püspöke szentelte fel, aki a temerini egyházközség meghívására jött el a templombúcsúra.
Az avatóünnepségen Szent István énekek hangzottak el a gyermek
és a felnőtt kórusok előadásában.
A szobor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával készült el.

A szoboravatási ünnepségen sok fiatal is jelen volt

Szent Rozália Temerin
védőszentje, Szent Illés
Temerin védelmezője mellett, szeptember 4-étől egy
újabb hathatós szent segítségére is számíthatunk.
Szent István királyunk
Temerin pártfogójává lett,
akit pravoszláv testvéreink
is mélyen tisztelnek. Ennek
bizonyítéka a belgrádi Szent
Száva bazilika altemplomában lévő Szent István
portré. Felirata: „Sveti kralj
Stefan Ugarski”.
Sz. T.
Elkeseredésemben felhagytam a számlák kifizetésének próbálkozásával. Rövid idő múlva csöngött a telefon, és a banktisztviselő
udvarias, nyugodt hangon elmondta, hogy irányításával hogyan
küszöböljem ki a felmerült problémát. Türelmes volt és lassúságom ellenére áthidaltuk az akadályt. Azóta az új applikáció használatával is jól megy a befizetés.
A kellemes meglepetés azonban az volt, hogy az első bankolásom
után leadott értékelésem nyomán személyesen az intézmény igazgatónője hívott fel. A rövid beszélgetésben többek között azt is elmondta, ha a jövőben bármilyen problémám adódna a bankolással,
bátran hívjam fel őket, segíteni fognak. Szép gesztus!
mcsm

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakic BS

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több havi törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínálja
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket
Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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A templombúcsú
világi része

Községi támogatás
diákoknak

Varga Zoltán felvétele

Sem az egyre súlyosbodó járványhelyzet, sem pedig az interneten
keringő álhír, hogy a gyerekek nem léphetnek be a vásártér területére,
a felnőttek pedig csak negatív koronavírus teszttel tehetik meg ezt, nem
nyomta rá bélyegét a plébániai templombúcsú világi részének megünneplésére. Igaz, mintha kicsit kevesebb lett volna a látogató, mint a korábbi
években. A legtöbb család a vasárnap délutáni program részeként tett
egy sétát a vásártéren. Minden korosztály megtalálta a számára tökéletes
„körbeforgót”, a zsebpénzt pedig színes játékokra, könyvre, vattacukorra,
kürtőskalácsra vagy világító LED lufira is elkölthették a gyerekek.
Forogtak a körhinták, robogott a kisvasút, az égimeszelő ugrálóvárak
gyerektalpaktól rugóztak, a merészebbek pedig vízen úszó óriás labdában tették próbára ügyességüket. Természetesen ennél sokkal több
vidámparki elemmel készültek a templombúcsú világi részének megünneplésére, amit a zömében szülői kísérettel érkező gyerekek ki is
használtak, persze, ha volt, aki jó mélyen a zsebbe nyúlt.

Robog a kisvasút

Meg ha a dobhártyát átszakítani készülő zene mellett a kísérő megértette, hogy csemetéje mibe szeretne beleülni. Meggyőződésem, hogy ha
rajtuk múlna, mindenbe. Fittyet hányva arra, hogy a „zsetonkupac” már
megfogyatkozott, és ha lehetne, még sátrat is vernének a közelben, hogy
érezzék, ott van a ringlispíl mellettük, nem ment sehova. Nem mennek
azok sehova, legalább is az alatt a néhány nap alatt, amíg tart a búcsú.
De aztán tovább állnak és megint elcsendesül a táj.
ácsi

Eladó:
Háromszobás ház 1400 négyzetméteres telken,
a telepi iskola közelében.

Ára: 39 000 euró

Újvidéki utca 340.
Tel.: 851-595, 063/74-222-74
2021. szeptember 9.

Temerin község önkormányzata az idén is támogatásban részesíti a
középiskolás tanulókat. A helyi Lukijan Mušicki Középiskolában tanuló leendő szakmunkások mellett az ingázó diákok is számíthatnak támogatásra. Az önkormányzat augusztus 28-án jelentette meg a Lukijan
Mušicki Középiskolába való beíratkozás ösztönzésére irányuló pályázatát a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan. A korábbi évekhez hasonlóan
most is számíthatnak támogatásra azok a tanulók, akik a középiskola
hegesztő, szerelő, autómechanikus, gépkezelő és -szerelő, vagy bútorkészítő szakán kezdték meg, illetve folytatják tanulmányaikat. A község már
több éve ily módon próbálja népszerűsíteni a fiatalok körében ezeket az
irányzatokat, mert ezen képesítésekre munkalehetőség szempontjából is
nagy igény mutatkozik. A pályázatra azon tanulók jelentkezését várják,
akik a törvényes képviselőjükkel együtt állandó temerini lakhellyel rendelkeznek, és először íratkoznak be a szakközépiskola első, második
vagy harmadik osztályába az említett irányzatok egyikén. A támogatás
összege havi ötezer dinár, amely tíz hónapon keresztül kerül kifizetésre
az adott tanévre vonatkozóan. A pályázati űrlap letölthető Temerin Község
honlapjáról, ahol a pályázathoz szükséges egyéb dokumentációk listája is
megtalálható, de az érdeklődők személyesen is kérhetnek útbaigazítást.
A pályázat benyújtási határideje szeptember 17-én zárul.
Az ingázó, temerini lakhellyel rendelkező középiskolás tanulók ugyancsak számíthatnak támogatásra. Azon középiskolások, akik Temerinen
kívül eső, a környező települések egyikén folytatják középiskolai tanulmányaikat, és napi szinten utaznak útiköltségtérítésre számíthatnak. Az
útiköltségtérítésre vonatkozó pályázat szeptember 2-ig áll nyitva az érdekeltek előtt. Részletes tájékoztatást, és útbaigazítást mindkét pályázattal
kapcsolatban a községház épületének földszinti, 3-as számú ügyfélszolgálati pultjánál kaphatnak az érintettek.
T. D.

Nagykorúvá vált az
Ifjúsági Etno Tábor
A Vajdasági Magyar Ifjúság Központ legjelentősebb
rendezvényének idén szeptember 17–19 között kerül
megrendezésre a temerini
203-as („Sárga”) tanyán.
Idén is lesz többek között
üvegfestés, íjászkodás, nemezelés, ékszerkészítés,
gyertyöntés, amelyeken a
A rendezvény plakátja
részvétel ingyenes. Szeptember 17-én 21:00 órai kezdettel a tábortűzt követően a népszerű
Night Cruisers zenekar lép fel, amelyre a belépő 150 dinár. Szombaton a születésnapi torta felszolgálása után a temerini Berbence
zenekar koncertjét tekinthetik meg, amelyre a belépés ingyenes. A
szervezők várnak minden kedves érdeklődőt, a további részletek
pedig a Vajdasági Magyar Ifjúság Központ civil szervezet Facebook
oldalán olvashatók. A szervezők ezúton mondanak köszönetet a támogatóknak: a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnak, a Tartományi
Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságnak és
a Magyar Nemzeti Tanácsnak.
Botka Csaba
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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

Lefestett felirat – A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) a legerélyesebben elítéli Szőreg települését jelző
táblák megrongálását, annak magyar nyelvű elnevezésének lefestését,
áll a párt közleményében. A VMDK az illetékes hatóságtól, elsősorban a
rendőrségtől és ügyészségtől az elkövetők előállítását és példás büntetését
követeli, hiszen, mint a közleményben fogalmaznak: Visszatérő vandál
cselekedetről van szó. (Szabad Magyar Szó)
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DK elvenné a külföldi
magyarok szavazati jogát
A magyarországi Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje
szerint „okos kompromisszummal” megoldható lenne, hogy elvegyék a külhoni magyarok szavazati jogát, amit a második Orbánkormány idején hozott, a kettős állampolgárságról szóló törvény
tesz lehetővé.
Nem számít egyedinek, hogy a DK a határon túl élő honfitársak
ellen foglal állást, mivel évek óta a párt egyik központi témájának
számít, hogy megszüntessék a kettős állampolgárság lehetőségét.
Mindez annak ismeretében nem meglepő, hogy a 2002-es választás
előtt a szocialisták által alkalmazott és 23 millió román munkavállalót vizionáló kampányfogás Gyurcsány Ferenc nevéhez fűződik.
– A határon túli magyarok szavazati jogával kapcsolatban a Demokratikus Koalíció álláspontja nem változott. Mi úgy gondoljuk,
hogy csak az szavazzon Magyarországon, aki itt él, aki viseli a döntéseinek a következményét is – véli Dobrev Klára, a Demokratikus
Koalíció miniszterelnök-jelöltje, hozzátéve: az állampolgárságot és
a szavazati jogot külön lehet választani egymástól. A baloldali politikus úgy gondolja, hogy ebben a témában a szivárványkoalíció
többi pártjával „okos kompromisszumot” lehet kötni.
Dobrev Klára és DK hozzáállása nem véletlen, hiszen a
balliberális párt már évek óta kampányol a külhoni magyarok
ellen. (Magyar Nemzet)
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Ünnepélyes keresztelés

Francia Edinának
az Újvidéki Egyetem Jogtudományi
kara általános szakán

Vasárnap a nagymisén ünnepélyes keretek között megkeresztelték Adélt, (Morvai Sándor és Pásztor Edina leányát) és Kincső Mártát (Dr. Petri Balázs és Ellenbacher Ibolya leányát).

BEFOGADÁS – ELFOGADÁS – EGYÜTTNEVELÉS
Szeptembertől Fúró Edit óvónő szeretetteljes,
biztonságérzetet adó, gyermekközpontú óvodai

szerzett diplomájához gratulálunk
és sok sikert kívánunk további
tanulmányaihoz és munkájához.
Testvére, Krisztina és szülei:
Zsuzsanna és Tibor

foglalkozásokkal várja a 3–5 éves gyermekeket.
A nevelés fő eszköze a játékos tevékenykedtetés,
egyénre szabott személyiségfejlesztés.
Érdeklődni: 064/54-62-158

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.

Fotó: Agneš Kantardžić Photography

Húszéves osztálytalálkozó

Felső sor: Barcsik Attila, Pásztor Artúr, Csorba Roland, Zsadányi Tibor, Petes Csilla, Skriván Dániel, Jánosi Andrea, Balázs
Szabolcs, Varga Balázs, Bálint Tamás, Bábi Attila, Dobosi Krisztián, Faragó Flórián, Kocsmáros Ervin.
Középső sor: Pethő Anikó, Tadić Renáta, Kihút Erna, Milinszki Zita, Uracs Andrea, Király Klementina, Illés Krisztina,
Harmath Tímea, Kurcinák Andrea, Zsúnyi Diana, Aladics Mária, Mengyán Melinda, Góbor Csilla, Tóth Tibor, Sági Edit,
Babkovity Sarolta, Barna Mihály, Novák Zsuzsanna, Szarvas Anita, Miavec Róbert, Kantardžić Ágnes, Dobosi Attila.
Ülnek: Dusa Árpád, Lengyel Ervin, Đumić Gabriella tanítónő, Sziveri Tóth Franciska osztályfőnök, Sziveri Béla osztályfőnök,
Bozsóki Ilona osztályfőnök, Szenes Zsúnyi Erika tanítónő, Bottyán Julianna osztályfőnök, Zavarkó Zita, Puskás Hargita, Horváth Hajnalka, Pastyik Dániel, Nagy Szabolcs, Kaslik Árpád, Dujmovics Csaba.
A képről hiányzik: Hévízi Gajó Orchidea osztályfőnök.
2021. szeptember 9.
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Hímzőműhely, mint vállalkozás
Tóth Diannával, a TD tulajdonosával beszélgettünk

Kiszolgáltatott helyzetben vannak manapság a kisvállalkozók, működésük önerőből szinte lehetetlen, piacra jutásuk
és maradásuk csak akkor lehetséges, ha
folyamatosan bővítik és korszerűsítik termékeiket és új innovatív termékek fejlesztésére és bevezetésére képesek. Ilyen
tekintetben talán a nők esetében még ös�szetettebb ez a kérdéskör, hiszen legtöbb
esetben a család, a háztartás és egyéb feladatok mellett vállalják ezt a könnyűnek
nem mondható tevékenységet.
Tóth Dianna is azon fiatalasszonyok körébe tartozik, akinek több fronton kell teljesítenie
és bizonyítania. Két gyermek édesanyja, férje
korábban alapított vállalkozásának összetartó
és húzó ereje, lapunk munkatársa és az Újvidéki
Rádió tudósítója, a TD hímzőműhely megálmodója, vezetője, a vállalkozás továbbgondolója.
Aki csak egy kicsit is ismeri Diannát, tudja róla,
hogy szereti a szépet, a kreativitás kibontakoztatását munkája során kihívásként éli meg. Munkájáról, a kezdeti nehézségekről és lehetőségekről a fiatal vállalkozóval beszélgettünk.
– A kreatív dolgok mindig közel álltak hozzám. Kisgyermekként rengeteg időt töltöttem a
nagyszüleimnél, és árgus szemekkel figyeltem
dédmamámat, aki szinte minden szabadidejét
hímzéssel töltötte. Szebbnél szebb asztalterítőket, ruhadarabokat készített, ez alatt az idő alatt
a vele egy háztartásban élő nagyanyám kötögetéssel múlatta a szabadidejét. Amikor már elég
idős voltam hozzá, nekem is megmutatták a tűforgatás fortélyait, az általam készített kézimunkák legtöbbször a szobám polcait ékesítették.
Édesanyámtól, aki ugyancsak nagyra becsülte és
szerette ezeket a dolgokat, megtanultam, hogy
hogyan kell tisztítani, keményíteni és vasalni az
anyagot. Ebben a tekintetben ma már sokminden
megváltozott, a rohanó életmód eredményeként
szinte lehetetlen annyi energiát és időt szentelni
egy-egy ilyen díszes kellék kidolgozására. Elsősorban azonban a kreativitás kifejezése vezérelt
vállalkozásom beindításakor.
• Melyek voltak az első lépések?
– Kutatni kezdtem a lehetőségek után, szerencsére, a férjem és a családom mindenben a
támaszom volt. Találtam egy olyan hímzőgépet,
amely mindenben megfelelt az elvárásaimnak.
Közben a lakás egyik zugában kialakítottunk egy
olyan műhelyt, ahol nyugodtan dolgozhatok.
Április óta már rengeteg munkát készítettem, a
legnépszerűbbek az egyedi hímzéssel díszített
törölközők, a reklámanyagok, az ágyneműk, valamint kérésre kidolgozott egyedi ruhadarabok.
A véletlennek és szerencsének tudható be, hogy
éppen ekkortájt hirdették meg a Prosperitati
Alapítvány kezdő vállalkozókat támogató pá6

lyázatát. Nem is tétováztam sokat, Nagy Miklós
pályázatíró segítségével azonnal nekiláttam a
szükséges ügyintézésnek. Tavaly részt vettem egy
kezdő vállalkozók részére szervezett online képzésen, ahol rengeteg hasznos ismeretre tettem

Tóth Dianna

mentesen megy a munka. A vállalkozás népszerűsítésére a közösségi oldalak és a világháló a legalkalmasabb tér, így nekem is van
egy oldalam, ahol megosztom a munkákról
készült fényképeket.
• Mára már egymást érik a megrendelések. Elejétől kezdve így volt?
– Én is meglepődtem rajta, de az ismerősök révén sok emberhez eljutott a vállalkozásom híre, és szinte észbe sem kaptam,
már érkeztek is a megrendelések. A legkülönfélébb igényeknek próbálok eleget tenni,
az emberek zöme ünnepek alkalmával személyre szóló, egyedi tárgyat szeretne ajándékozni. Számos névre szóló, díszes törölközőt
készítettem már, amelyből nincs két egyforma. Nekem is ezek a kedvenceim, hiszen
tudom, hogy éppen olyan örömmel veszik
le róla a masnit, mint amilyen lelkesedéssel
én rákötöm azt. A cégek esetében a pólók
a legkeresettebbek, de hímeztem már ágyneműre is. A munka mellett természetesen
folyton tanulok, kísérletezem, így az sem kizárt, hogy hamarosan bővítem a kínálatot.
Több varrodával működök együtt. Jelenleg
az egyedi, ugyancsak névre szóló babakellékek, törölközők, takarók, bodikból álló
ajándékcsomag összeállításán dolgozom. Már
készítettem is néhányat belőle. Rengeteg ötletem van az újítás és a kínálatbővítés terén,
itt tényleg a határ csak a csillagos ég.
• A piacot nem könnyű megtartani,
van-e konkurencia?
– Az enyémmel egy időben még egy
hímzőműhely indult be, de szerintem a konkurencia kizárólag a vállalkozások javára válhat. Nem ipari hímzőműhely, a gép sem ipari,
így egyszerre csak egy anyagot varrhat, de
kisebb szériákat bátran elvállalok. Örömmel
vonulok le a műhelybe dolgozni, párosítom a
különböző árnyalatú cérnákat, élvezem azt,
amikor valami szép és kreatív dolog születik
meg. Nem panaszkodhatok, a megrendelők
egyelőre elégedettek a munkámmal, minden
alkalommal, mielőtt az anyagra viszem a mintát, egyeztetek a megrendelővel, hiszen az a
legfontosabb számomra, hogy miután átveszi
a munkát, elégedetten távozzon.
ácsi

szert, itt valójában megtanultuk a cégvezetéssel
járó ügyintézés csínját-bínját. A képzést követően vizsgát tettünk a tanultakból. Noha a pályázat
néhány hónapig tartott, úgy érzem, hogy megérte. Jelentős támogatás ez a kezdő vállalkozók
számára, ugyanis a kiszemelt gépet nem a saját
pénzemen kellett megvásárolnom.
• A kezdetben voltak benned kételyek?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem voltak. Legfőképp a saját határaimat
feszegettem, ugyanis több fronton kell helytállnom. Ma már úgy érzem, hogy ez sikerült, ahhoz azonban nélkülözhetetlen a jobb
szervezés és az időbeosztás. Első lépésként
az igencsak bonyolult hímzőgéppel kellett
megismerkednem. A
gép számítógépre van
Kedves szülők!
kapcsolva, a hímzés
A
Praxis-Timben
kiscsoportos fejlesztő foglalkozások
tehát digitális. Ebindulnak. A BÖNG-ÉSZ csoport 3-5 éves gyermekek
ből adódóan a legnagyobb kihívást éppen számára alakult. Beszédértés, szókincsfejlesztés, finommotorika
a hímzésminták digiés mozgásfejlesztés, sok egyébbel együtt, játékos formában.
talizálása jelentette. A
A kötelező óvodásoknak pedig a FÜRK-ÉSZ csoportban
számítógépes szoftver
van helyük, ahol iskolaelőkészítő
kezelése alapos és tüfoglalkozások várnak a jelentkezőkre.
relmes munkát igényel. Noha a renszer
Emellett egyéni formában logopédiai fejlesztést vállalok.
bonyolultabb, mint
Érdeklődni a foglalkozásvezetőnél, Lukács Sáránál lehet
amire számítottam,
a 063-125-86-42-es telefonszámon.
mára már zökkenőTEMERINI ÚJSÁG
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Egyre több a tömblakás
Döme Szabolcs építészmérnököt kérdeztük

Elég, ha csak egy rövid sétát teszünk Temerin tágabb központjában, látjuk azt,
hogy sorra épülnek a tömbházak, a Temerini Újság erről rendszeresen fényképfelvételeket közölt. A befektetők nyilván a haszon reményében építkeznek, majd eladásra
kínálják a lakásokat. Kevés olyan utca van a szűkebb központ területén, ahol ne lenne
egy-egy ilyen három-négyemeletes épület. Mindez nem csupán esztétikai szempontból lehet előnytelen, mert mindamellett, hogy átalakítja a városképet, komoly infrastrukturális vészhelyzetet is okozhat. És okoz is, hiszen a megfelelő közlekedési
terv hiányában problémás a parkolás, a szennyvíz elvezetése pedig ilyen formában
nem jelent tartós megoldást.
• Milyen terv alapján épülnek az új
épületek, kik határozzák meg azt, hogy
hova és hány szintes tömbház kerülhet,
milyen hatásköre van ebben az önkormányzatnak? – kérdeztük Döme Szabolcsot,
az urbanisztikai és építészeti szakszolgálat referensét:
– A településrendezési tervek határozzák
meg azt, hogy hova mit lehet építeni, milyen
formában, magasságban, mekkora sűrűségű
lakossági aránnyal, milyen közművesítés mellett
stb. Ezeket a terveket szakavatottnak mondott tényezők készítik el, olyanok, mint pl. a Vajdasági
Urbanisztikai Intézet kb. 10 éves időközönként.
Az óhajokat az éppen regnáló politikai hatalom
fogalmazza meg és azokat általában beleépítik
a tervekbe.
Mindez Temerinben is hasonlóképpen zajlott. A nyolcvanas években kezdődtek meg a
tömbházépítések, a kétezres évektől ez a tendencia újabb erőre kapott, de ezúttal már magántőke-befektetéssel. Nemcsak községünkön söpör
végig ez a hullám, hasonló a helyzet Újvidéken,
ahol drasztikusan átalakult a város szerkezete.
Szabadkán is ezt történne a történelmi városközponttal, ha nem lenne az az ellenállás, ami
hallható volt az elmúlt hónapokban.
Temerinben sem a korábbi időszakban,
sem most sincs különösebb ellenállás, sem
politikai erő, amely ezt megállítaná. Sőt, elmondható, hogy a helyi városatyák általában
támogatták a folyamatot, annak ürügyén, hogy
városias környezetet vizionáltak településünk
központjába. Ebből csak olyan esetekben nem
származik nagyobb gond, ha megfelelő mér-

Sajnos, a községi képviselő testülettel
ellentétben, az önkormányzat településrendezési szakosztálya csak javaslatokat tehet, de nem szabhatja meg a vállalkozónak,
hogy miként építkezzen, ugyanis azt jogilag
a településrendezési terv határozza meg.
Annak megszavazása pedig a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ennek
függvényében Temeriben a tömbházakra
kiadott építkezési engedélyek mindegyike
törvényesnek számít.
Az aránytalanul magas beépítettség egyenes következménye a maximálisan leterhelt
infrastruktúra. Ily módon a zavartalan vízellátás, a biztonságos közúti közlekedés

tékarányokat alkalmaznak, ugyanis optimális
lenne, ha a központi
városnegyedekben a
földszint mellett, legfeljebb két emelet és
egy tetőtér épülhetne
a négy helyett. Persze,
befektetői szempontból ez a szabály egyáltalán nem előnyös,
ezért folyamatos a
nyomás a helyi politikumra és a szakintézetekre egyaránt
annak érdekében,
hogy a határértékeket növeljék. Ilyen
körülmények között
épülthettek meg a háÉpülő tömblakások a Zmaj utcában
rom- és négyemeletes
tömbök, a Zmaj Jovan, a Petőfi Sándor, a Kos- és parkolás ellehetetlenül, a község pedig
tervek szintjén és befektetésekkel sem késuth Lajos és az Újvidéki utcákban.
Ez az irányzat napjainkban Szerbia majdnem pes lépést tartani ezzel az irammal. Ennél
minden városára jellemző, ugyanis az építőipar is rosszabb a helyzet a szennyvízhálózattal.
az egyik leggyümölcsözőbb gazdasági ágazat- Az ugyanis csak részlegesen épült meg és
nak számít. Temerin esetében a helyiek mellett már túlterheltnek számít. Rendszerszerűen
kezdenek lassan beszivárogni azok a befekte- és átmenetileg ezt a problémát úgy igyekeztők is, akik kiszorultak Újvidéken, vagy még ték áthidalni, hogy a tömbházak esetében
több haszonra szeretnének szert tenni. Ezek nem tették kötelezővé a csatornahálózatra
a vállalkozók sokszor ügynökök segédletével való csatlakozást, helyette elég, ha a parfolyamatosan nyomást gyakorolnak a központi cellán belül egy vízhatlan emésztő készül.
zónában parcellával rendelkező tulajdonosokra. Sajnos ez sem jó megoldás, mert sokszor
Az épületek sok helyen rossz állapotban vannak, ezek nem vízhatlanok, sűrűn kell üríteni
az őshonos tulajdonosok nem rendelkeznek őket, és a tartalmát nem lehet megfelelőelegendő önálló tőkével, így előbb utóbb meg- képpen elhelyezni.
ácsi
környékezik és kivásá(Folytatjuk)
rolják őket.

Mélygarázst betonoznak úgyszintén a Zmaj utcában
a volt Szkenderovics-féle ház helyén
2021. szeptember 9.
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A temerini múzeum évtizedei (2.)
Az előző részben bemutattuk a helytörténeti gyűjtemény első időszakának
rövid, átfogó történetét, amikor is a Katolikus Kör tevékeny munkájának és kezdeményezésének köszönhetően napjainkra már felbecsülhetetlen értékű tárgyak
gyűltek össze az intézményben.
A második világháború végén bekövetkezett
zűrzavar során, 1944 folyamán a gyűjtemény jelentős része megsemmisült, vagy elveszett, ezzel
pedig mérhetetlen űr keletkezett településünk
tárgyi emlékeinek tekintetében. Az elkövetkező
közel harminc évben nem történt lényegesebb előrelépés a múzeum működésének újbóli elindítása
érdekében. Ennek ellenére ebben az időszakban
sem csökkent a temerini embereknek a helytörténetük megismerése iránti kíváncsisága, ugyanis
többen lelkesen kutatták, keresték és gyűjtötték
a régi tárgyakat, amelyeket a házak padlásain,
vagy a határban végzett földmunkálatok során
találtak. Az egyre inkább növekvő gyűjtemények,
valamint az érdeklődők nagy száma miatt az idő
előrehaladtával növekedett a múzeum megalapításának óhaja. Az elképzelés megvalósításának
egyik legfőbb szónoka, valamint a temerini múzeum gyűjteményének magalakításának egyik legjelentősebb kezdeményezője Papp Ferenc mérnök volt. A Kezdeményező Bizottság elnökeként
1972. május 7-én, a Községi Szakszervezeti Tanács
irodájába hívta össze a múzeum megalapítására
vonatkozó gyűlést, amelyen jelen volt többek között Kovács Ferenc, id. Nagy Imre, dr. Fehér
Mihály, Dujmovics László, Németh Mátyás
és Varga József is. Az ekkor készült jegyzőkönyv
szerint Papp Ferenc elmondta, hogy már 1952ben, amikor a Szécsen-kastély padlásán talált egy
értékes „kazettát”, eszébe jutott, hogy egy ilyen
tárgynak a helytörténeti gyűjteményben lenne a
helye, amely akkoriban még nem létezett. Az alapítás gondolata azonban az elkövetkező években
is foglalkoztatta, ezért nemcsak Jugoszlávia, ha-

kevésbé, 100 tárgynak pedig nincs muzeális értéke. Dr. Fehér Mihály, aki egyebek mellett
amatőr festő is volt, száz darab festményéből álló
gyűjteményét is a múzeumnak adta át. Az intézmény az elkövetkező években folyamatosan fogadta a helyiektől a község területén talált tárgyakat,
amelyeket leltárba vettek és elhelyeztek a múzeum
raktárába. A leltározás azonban nem a legnagyobb

nem Ausztria, Magyarország és Olaszország múzeumait is bejárta, hogy minél több tapasztalatot
szerezzen és kapcsolatba lépett többek között dr.
Fehér Mihállyal, dr. Mészáros Sándorral és
Kovács Ferenccel is, akiknek nagy méretű gyűjteményük volt. A múzeum
berendezését a könyvtár épületében tartotta a
legmegfelelőbbnek és kihangsúlyozta, hogy Papp
Imre és Ökrész Károly
is nagy segítséget nyújtott
számára a gyűjtemény
megalapítása terén.
Az alakuló közgyűlést végül 1972. május
21-én, a Helyi Közösség
nagytermében tartották
meg. A jelenlévők között
volt Papp Ferenc, Kovács A múzeum alapításáról tárgyalnak Papp Ferenc (balról) iroFerenc, Soós Imre, Szi- dájában (balról jobbra): dr. Fehér Mihály, Dujmovics László,
lák Imre, Ökrész Kár- Csorba Béla, Kovács Ferenc és id. Nagy Imre
oly, Jung Károly és még sokan mások is. A ta- szakértelem mellett folyt le, sok esetben nem jenácskozáson kiderült, hogy a könyvtár az akkori gyezték le, hogy kitől származik az adott tárgy és
helyiségéből hamarosan máshova költözik, így hogy milyen korból való. A legnagyobb gondot,
lehetőség nyílik a múzeum számára berendezni amely a mai napig is gyötri az intézményt, mégis
a megüresedett helyet. Ezenkívül több javaslat is a helyszűke jelentette. Pont ezen okból ritkán nyílt
felmerült, többek között az is, hogy alkalomadtán meg a múzeum az érdeklődők előtt és csak előre
a gyűjteményt a Szécsen-kastély épületébe lehetne bejelentett látogatások esetében lehetett megtekináthelyezni, valamint a Péterváradi várban kihelye- teni a kiállítást. A helyszűkének megoldására nem
zett két ágyúcső visszaszerzése is szóba jött. Az ülés történetek konkrét lépések, viszont voltak olyan
végén pedig kinevezték a temerini múzeum taná- elképzelések is, hogy más településekhez hasoncsának tagjait, melynek tiszteletbeli díszelnökévé lóan a Tájházban kapjon helyet a gyűjtemény, vagy
dr. Fehér Mihályt, elnökévé Papp Ferencet, míg pedig a Szécsen-kastélyba helyezzék át, de erre a
titkárává Varga Józsefet választották meg a jelen- mai napig nem került sor.
lévők. A helytörténeti gyűjtemény első kiállítására
Fúró Dénes
1972. október 23-án került sor. A fiatalok beszer(Folytatjuk)
vezésével időközben egy nagy méretű akció lebonyolítására is sor került, melynek elsődleges célja
Egyházközségi hírek
volt begyűjteni a polgároktól az értékes műtárEsküvői hirdetés: Petro László, István és
gyakat. Ekkor mintegy kétezer házban és kétszáz
Guszton Mária fia és Szabó Tímea, Géza és
tanyán fordultak meg
Hanák Éva leánya ünnepélyes keretek között
a múzeum tagjai, s az
szombaton 16 órakor házasságot kötakció során mintegy
nek a plébániatemplomban. Lelki előkészü2900 értékes tárgyat
let, próba és gyónás számukra csütörtökön
gyűjtöttek össze. Az új16:30 órától.
vidéki Városi Múzeum
Az iskolaév kezdetén új szentmise kartont
szakembereinek becslése szerint ebből 900
kezdünk. A karton ára 100 dinár. Rajta a
kivételes értékű,
Szent Család található, ugyanis ez az év Szent
600 értékes, 300
Józsefnek szentelt év mellett, a család éve is.

Kukoricamorzsoló
Újabb használati tárggyal lettünk gazdagabbak. Ezúttal Balázs Péter
egy kétlyukú kukoricamorzsolót   adományozott a Tájháznak. Annyit
sikerült megtudni róla, hogy a benzinmotorral majd villanymotorral
meghajtott impozáns masina az 1980-as évektől Milinszki János (szül.
1917.) tulajdona volt.
Á. I.
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A 25 éves találkozó alkalmából kegyelettel emlékezünk
az elhunyt osztálytanítókra, valamint osztálytársakra
Osztálytársak
Osztálytanítók

Az évek elszállnak, de az emlékek élnek, 21 éves osztálytalálkozónk alkalmából
szeretettel és kegyelettel emlékezünk osztálytársainkra

CSÁKY András
PÁLFI Ilona

PAÁR Daniella
DUJMOVICS Emília
KÖVEZSDI Csongor
Az 1981-es generáció

Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
volt osztálytársaknak, munkatársaknak és végtiszteletadóknak, akik szerettünk

Szomorú szívvel emlékezünk tizenegy éve elhunyt
édesapánkra, apósunkra,
nagyapánkra és dédnagyapánkra

ZSÚNYI Károly
(1985–2005)

MOLNÁR SZIPÁN Igor
(1985–2009)

VARGA Endre
(1985–2016)

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között,
mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban,
mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemben fogok veled állni.”
(Jókai Mór)

Emléküket tisztelettel megőrizzük!
A Kókai Imre és a Petar Kočić általános iskolák 2000-ben végzett tanulói,
osztálytanítóikkal és osztályfőnökeikkel

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett férjemtől

Édesapámtól, nagyapánktól

VERBAI Tibortól
(1962–2021)

PÁSZTOR Lászlótól
(1944–2021)

Benne vagy a szívemben, benne minden napban,
minden órában, minden pillanatban,
benne vagy örökre minden percében,
látlak mindig, ha ránézek – gyermekeim szemében.

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

LEHOCKI Sándor
(1935–2010)
VERBAI Tibor
(1962–2021)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

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

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről, aki két éve
nincsen velünk

Benne vagy a szóban, a lehulló csendben,
angyalok között az örök életben.
Benne vagy a fában, benne vagy a télben,
benne vagy a hóban, angyalok könnyében.

Lányod, Edit családjával
(Szivós Anna)

Emléked őrzi szerető feleséged, Edit
APRÓHIRDETÉSEK

KISS Imre
(1951–1981)
A világon minden végtelen,
a tér, az idő,
a jövő, a múlt…
Csak aki él,
tűnik el hirtelen,
mint a virág,
mely porba hull.
Minden csillag kialszik végül,
sötétben hagyva
a tágas űrt, ám élete
utolsó jeléül magából
mindent szerte küld.
Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei
2021. szeptember 9.

VARGA Lajos
(1961–2019)
Ülünk és nézegetünk rólad
képeket, felidézzük
a régi emlékeket.
Könnyünk mögül látjuk
arcodat, szívünk fáj,
de tisztán halljuk hangodat,
majd átölel a csend.
Nem szólunk,
nem kérdezünk, csak
könnyes szemmel
rád emlékezünk.
Emléked örökké
őrzi Erika

• Malacok eladók. Telefon:
843-397.
• Vennék Golf 1-es vagy
2-es benzines autót. Telefon:
064/61-74-682.
• Csutka eladó. Telefonszám:
842-144, 062/156-11-77.
• Étkezési füstölt szalonna (téli
vágás) eladó, 700 Din/kg. Petőfi Sándor utca 71, telefon:
842-329.
• Malacok eladók. Telefon:
063/77-93-053
• Egysoros LIFAM silózó, pecsenyekacsák és kecskegida

TEMERINI ÚJSÁG

eladó. Érdeklődni a következő
telefonon: 063/73-82-446.
• Eladó egy parasztkocsi. Telefon: 064/61-74-682.
• Vásárolok rosszvasat, papírt,
rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos
készülékeket, régi kábeleket,
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem,
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és
minden felesleges tárgyat

padlásról, pincéből, garázsból. Telefonszám:
063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó,
valamint eladó T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy
smederevói és egy újabb
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és egy új elektromos
rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom.
Tel..: 069/40-74-944.
• Telket, bontani való házat vagy házat vásárolok
100 ezer euró értékig. Tel.:
064/40-55-431.
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Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel búcsúzunk édesapánktól

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, utcabelieknek, ismerősöknek és
mindazoknak, akik drága
halottunkat

Szeptember 4-én volt hat hónapja, hogy szeretett öcsém
és nagybátyánk örökre itt hagyott bennünket

VERBAI Tibortól
(1962–2021)
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Öleljen át a csend és a szeretet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.
Szerető fiad, Valentin, lányod, Lea és párja, Ervin

BADO Pál
(1949–2021)
Keresünk, de nem vagy sehol,
mégis itt vagy mindig valahol.
Talán a napsugárban, talán a holdfényben,
talán egy csillagban az égen.
És mi még mindig úgy várunk, mint valamikor régen.
Maradt az emlék, a sírhalom,
meggyötört szívünkben a fájdalom.
Ha könny gördül le arcunkon,
azért van, mert hiányzol nagyon!
Drága emlékedet sok szeretettel őrizzük szívünkben.

PÁSZTOR Lászlót
(1944–2021)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal, valamint részvétnyilvánításukkal mérhetetlen
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyászoló nővéred, Veronka, unokahúgaid:
Márti és Zsuzsi családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Keresztapámtól

Férjemtől

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzom
szeretett öcsémtől, sógoromtól és nagybátyánktól

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

Megemlékezés
a héten elhunyt

PÁSZTOR Lászlótól
(1944–2021)
Csak halkan sírok, mikor senki sem lát,
a tél elűzte lelkem sugarát.
Könnyeim folynak csak csendben arcomon,
szívem némán retteg halálodon.
Gyászoló özvegyed, Ica

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

MORVAI Antaltól
(1949–2021)
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Az életben sok
mindennel harcot vívtál,
de a betegséggel
és a halállal nem bírtál.
Szívemben megmarad
szép emléked,
legyen áldott és békés
a pihenésed!
Emléked megőrzi
keresztfiad családjával

VERBAI Tibortól
(1962–2021)
Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott
és békés a pihenésed!
Fájó szívvel búcsúzik
tőled Bátyád családjával

Miserend

MEGEMLÉKEZÉS

id. PÁSZTOR László
(1944–2021. 9. 5.)
temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

PÁSZTOR Lászlótól
(1944–2021)

Angyalaid vezessenek
tovább az utadon,
legyen lelkednek
örök béke és nyugalom.
Búcsúzik tőled
Morvai Erzsi és családja

10-én, pénteken, 8 ó.: Hálából.
11-én, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; 16
ó.: Petro László és Szabó Tímea ünnepélyes esküvője; 17 ó.:
Rózsafűzér a Telepen.
12-én, Évközi 24. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Népért;
a plébániatemplomban 8:30-kor: †Francia Rozália, elh. Francia és Balázs nagyszülőkért; 10 órakor: Egy élő családért.
13-án, hétfőn, 8 ó.: Egy élő családért.
14-én, kedden, 8 ó.: Szentlélek tiszt. egy szándékra.
15-én, szerdán 8 ó.: Szűzanya tiszteletére hálából.
16-án, csütörtökön, 19 órakor: Egy szándékra, a szentmise
után egy órás szentségimádás.
TEMERINI ÚJSÁG

MORVAI Antal
(1949–2021)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!

Kérjük tisztelt
hirdetőinket, hogy
hirdetéseiket
szíveskedjenek
legkésőbb

kedd délelőtt
10 óráig
hirdetésgyűjtőinknél
vagy
a szerkesztőségben
leadni.
2021. szeptember 9.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú négy éve múlt,
hogy nincs közöttünk feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk

Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk szeretett édesapám

Szomorú egy éve, hogy itt hagytál örökre

VARGA Lajos
(1961–2019)

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozália
(1951–2020)

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.

Szomorú egy éve, hogy itt hagytál örökre,
de emléked él és élni fog, míg szívem a földön dobog.
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem,
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.
Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni,
fogni a kezed és mesélni neked.

FRANCIÁNÉ
BALÁZS Rozália
(1939–2017)
Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet,
egy simogató kéz,
egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki
el nem vehet.
Egy a reményünk,
mely éltet és vezet,
hogy egyszer
majd találkozunk veled.

Szerető lányod, Edina

Emléked szeretettel őrzi férjed, Józsi

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk feleségemre,
édesanyámra, anyósomra, nagymamánkra

VÉGSŐ BÚCSÚ

DUJMOVICS Ildikóra
(1954–2017)

VERBAI Tibor
(1962–2021)

Emléked örökké szívünkben él!

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

Férjed, János, lányod,
Rózsa és fiad, János
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól, apósomtól, nagyapámtól és dédapámtól

Férjed, Ferenc, lányod, Lívia,
vejed Zsolt, unokáid: Dániel és Gábor

Megrendülve búcsúzik tőled Nandi bátya,
Eszti ángyi és családjuk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett nászunktól

Kedves és szeretett
szomszédunktól

PÁSZTOR László
(1944–2021)
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!
Búcsúznak tőled
szeretteid

Plébánia:
844-001
2021. szeptember 9.

MORVAI Antal
(1949–2021)
Mély fájdalommal mondok hálás köszönetet a rokonoknak és
minden embernek, aki szeretett öcsémet ismerte, becsülte és
segítette. Köszönet a virágokért és minden emberi cselekedetért,
melyekkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek és szerettünket
elkísérték örök nyugvóhelyéig.
Köszönet kezelőorvosának, dr. Marešnek és a nővérnek fáradozásukért és igyekezetükért, hogy gyógyítsák és elviselhetőbbé tegyék betegségét.
Hálás köszönet Dávid atyának, a kántor úrnak a méltóságteljes szertartásért, a zenészeknek, a temetkezési vállalatnak és
a halottvivőknek, akik sírboltjába helyezték.
Míg élt szerettük, míg élünk, soha nem feledjük.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei

TEMERINI ÚJSÁG

PÁSZTOR László
(1944–2021)
Hirtelen elmentél, egy perc
alatt, 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.
Búcsúzik tőled nászod
és nászasszonyod

FRANCIA Zoltántól
(1967–2021)
Jóságodat és
kedvességedet feledni
sosem fogjuk,
és emlékedet egy életre
a szívünkbe zárjuk!
Szomorú szívvel
búcsúzik tőled a Góbor
család: Katica,
Attila és Róbert
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport
MLADOST (Járek)–SLOGA
(Temerin) 0:4 (0:2)

Darko Grujić volt a községi
rangadó hőse, aki négy gólt szerzett
a Járekon rendezett találkozón. Már
az ötödik percben megkezdte a gólgyártást, majd a 36. percben is betalált, amikor a kapusról kipattanó
labdát vágta a hálóba. Grujić a második félidőben is kétszer bizonyult
eredményesnek, mind a két alkalommal jó labdát kapott csapattársaitól, majd értékesítette a helyzetet. A
rangadó nem volt indulatoktól mentes. A rumai játékvezető előbb kiállította Kozomorát, a járekiak edzőjét,
majd Đurđevićet, a temeriniek egyik
cserejátékosát is.
A Slogának négy forduló után
hét bajnoki pontja van, míg a
Mladost maradt három ponton,
amivel utolsó előtti a táblázaton. A
temeriniek szombaton 16 órakor
a pirosi Jedinstvóval mérkőznek
hazai pályán, míg a járekiak ugyanabban az időpontban a Veternikkel
találkoznak idegenben, amely az
előző idényben megnyerte az Újvidéki liga küzdelmeit és annak köszönhetően jutott fel a Vajdasági
ligába.
MLADOST: Lolić, Đukić
(Vasić), Ostojić, Bajić, Stevančević,
Drinić, Stojanović (Kovačević),
Borić (Papak), Grković (Antonić),
Zukić (Škavić), Kurtiši.
SLOGA: Vojvodić, Pe. Marković,
Pásztor, Tomić, Kragović, Pavičević
(Pr. Marković), Vujović (Ergarac),
Stojšić, Papović (Banović), Grujić,
Bogavac (Kocsis).
Újvidéki liga
TSK–FRUŠKOGORSKI
PARTIZAN (Bukovac) 3:2 (2:2)

A temeriniek az első három
fordulóban összesen csak három
pontot szereztek a bajnokságban,
részben ezért edzőcsere történt,
Lazar Dabižljević helyét a csapat
korábbi edzője, Jovan Samardžić

vette át. A hazaiak az első félidőben
két gólos hátrányba kerültek, de
még a szünet előtt kiegyenlítettek,
majd a második félidőben megszerezték a győztes találatot. Csapatunk négy forduló után hat ponttal
kilencedik a táblázaton.
A TSK szombaton 16 óra 30
perces kezdettel a Boraccal mérkőzik Újvidéken.
TSK: Ivanović, Bobot,
Mihajlović, Tomić, Stričević, Šmit,
Jušković, Đanković, Paska, Klaić,
Marojević.
Újvidéki városi liga
SIRIG–BORAC (Rakovac) 6:0

ASZTALITENISZ
Csókan szervezték meg az idény
első pontozásos versenyét a korosztályos mezőnyben, a 11. Szabó
István emlékversenyt. A temeriniek
egy aranyérmet és három bronzérmet nyertek: a dobogó legfelső
fokára állhatott Orosz András, aki
az ifjúságiak mezőnyében bizonyult
a legjobbnak, míg a legfiatalabbak
között a harmadik helyen végzett
Varga Laura, Vigh Zsombor és Vigh
Botond.
T. N. T.

Íjászat
Az elmúlt hét végén Belgrádban, a Dif íjászklub szervezésében
tartották meg az ifi és a veterán
országos pályaíjászbajnoságot. A
temerini Castle Archery fiatal íjászai kimagasló eredményeket értek el. Igazi éremhullásról lehet
beszélni.
Fiatalok az olimpiai és a csigás versenyszámban egyaránt
versenyezteket és jobbnál jobb
eredmények értek el.
Sági Evelin, pionir olimpiai íjjal bronzérmet szerzett,
Miler Matija pionir olimpiai íjjal aranyat, Varga Áron kadett olimpiai íjjal bronzot, Csernyák Bence
kadett csigás íjjal aranyat, Bartok
Beatrix junior csigás íjjal ezüstérmet.Varga Áron az aranyérem
felé vezető úton igazi párbajokat
vívott, a döntőben vesztésre állt,

Marhapörkölt-főzőverseny
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!

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

az ellenfél 4:0-ra vezetett, miután
Áronnak sikerült fordítania és 6:4re nyert!
Lukács Dánielnek és Miler
Mariának ezúttal nem jött össze
a dobogós eredmény, de ők is jól
szerepeltek. Sági Sándor a veterán
olimpiai kategóriában a középmezőnyben fejezte be a versenyt.
Varga Béla
*
Idén mintegy ötven versenyző
jelent meg a TTT íjászversenyen a

temerini Kastélyparkban. A negyedik
alkalommal megszervezett versenyen
az íjászok több kategóriában mérték össze tudásukat, íjtól, kortól, és
nemtől függően.
Kabács Antal, a temerini TTT
íjászverseny szervezője elmondta,
hogy ezen a versenyen egyedüliként
az országban saját gyártású íjak kategóriájában is lehetett indulni. Tizenkét állomáshelyen az állatok képeit
vadászták le.
(Pannon)
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