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Temeriniek köszöntik Ferenc pápát Budapesten

Találkozás a főpásztorral
Temeriniek is köszöntötték a pápát

Gyönyörű napsütésben, több száz koncelebráló pappal, százötvenezer 
hívővel együtt ünnepelte Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus záró szentmiséjét vasárnap Budapesten, a Hősök terén. A ren-
geteg hívő között vajdaságiak is jelen voltak, Temerinből is sokan felutaztak 
Budapestre, ki magánszervezésben, ki csoportosan, ki családostul. Voltak, 
akik az elejétől a végéig jelen voltak az Eucharisztikus Kongresszuson. Alább 
néhány temerini résztvevő élményét, meglátását közöljük:

Pászti Erzsébet: – Lélekemelő, magasztos érzés, szinte hihetetlen! Milyen sok 
ember imádta ott az Oltáriszentséget! A hit, az egység és a szeretet érzése töltött el, 
majd az öröm és végtelen béke. A szentáldozás után úgy éreztem, hogy felülről Jézus 
áld meg bennünket örömmel és az ő nagy szeretetével. Pápai szentmise, az Ő áldása és 
teljes búcsú. Kell még más?

A Szentatya figyelmes szeretettel, derűvel érkezett 
Budapestre. A reptéren még viccet is mesélt: – Miért 
fogunk magyarul beszélni a Mennyben? Mert ezt a 
nyelvet az örökkévalóságig tart megtanulni! Noha lát-
ható volt, hogy a fizikai megpróbáltatások – korára és 
testi állapotára való tekintettel – egy kis nehézséget 
jelentettek neki, mégis belső összeszedettséggel és 
megfontoltan beszélt. A szentmise végén a tömeg kö-
rében nagy tetszést aratott a Szentatya által vezetett 
Úrangyala imádság, amelyet magyarul zárt, kimondva: 
„Isten, áldd meg a magyart!” 

Faragó Dávid: – A Kongresszus utolsó két napjára 
tudtam elmenni, de így is számos lelki élménnyel térhettem 
haza. Megmaradt bennem Ferenc pápa szava, amikor szent-
beszédében kiemelte, hogy Jézus azért mondta a tanítványok-
nak, hogy ne mondják el senkinek, hogy ő a Messiás, mert 
az emberek nagy többségének egy elképzelt Istene, elképzelt 
Krisztusa van, nem pedig az igazi, élő Krisztus. 

Folytatás a 2. oldalon

Jazzaland Fesztivál
A hét végén tartják meg Temerinben a Jazzaland 

Fesztivált. A rendezvényt első alkalommal szervezi 
meg községünkben az Urbanikult civil szervezet 
és Vinko Mihajlović, a montenegrói jazzfesztivál 
megálmodója és szervezője. A két napon át tartó 
rendezvény programjában számos érdekesnek 
ígérkező esemény kapott helyet, amely nemcsak 
a jazz szerelmeseinek nyújt majd kikapcsolódási 
lehetőséget.

A részleteket lásd a 2. oldalon

Szorgos kezű asszonyok

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte szombaton délután a Bol-
dog Gizella Kézimunka Szakkör az Ifjúsági Otthon nagytermében megtar-
tott ünnepségen. A részleteket lásd a 4. oldalon.
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Folyamatosan romlik a járványhelyzet Szerbiában, az 
új fertőzöttek napi száma sorozatosan öt-hatezer feletti. 
A hét elejétől az ország negyven városában és községében 
állnak át az iskolák az online oktatásra, illetve a kombi-
nált modellre. Sokan továbbra sem tartják be a hatályos 
óvintézkedéseket, az illetékesek pedig egyre komolyabban 
tervezik, hogy védettségi igazoláshoz kötnék az éttermekbe 
és szórakozóhelyekre való belépést.

– Egyértelmű és pontos előírásaink vannak a járvány-
védelem érdekében, de gondot okoz, hogy ezeket az elő-
írásokat sokszor nem tartják be, éppen ezért alkalmazásuk 
sokkal szigorúbb ellenőrzésére lenne szükség. „A lakosság 
nem szokta meg, hogy be kell tartani a járványvédelmi 
intézkedéseket, amelyek mindent szabályoznak a minél 
hatékonyabb megelőzés érdekében” – mondta Branislav 
Tiodorović járványorvos a Szerbiai Rádió-Televíziónak 
nyilatkozva.

Romlik a 
járványhelyzet
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A napi sajtó jelentette, hogy szerb kormány jóváhagyta a Köztársasági 
Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap számára a nyugdíjasonkénti 5.900 
dináros állami támogatás kifizetését, amit a nyugdíjasok mellett az ideig-
lenes juttatásra jogosultak, a második és harmadik kategóriába tartozó 
rokkantak, valamint a csökkent munkaképességűek és a rokkantsági 
ellátmányban részesülő gyermekek is megkapnak szeptember 22-én.

Nyugdíjasok figyelmébeTalálkozás a 
főpásztorral

Folytatás az 1. oldalról
Barna Szabó Anikó: – Szombaton utaztunk fel a családdal Budapestre, 

így ki tudtunk látogatni a Margit-szigetre a kongresszus keretében szerve-
zett Családi napra. Rengetegen voltak és külön élmény volt látni, hogy míg a 
színpadon egymást váltották a fellépők, előadók, zenészek, addig folyama-
tosak voltak a sport és gyerekprogramok, játékok, foglalkozások. Délután 
a Kossuth téren voltunk az Erdő Péter bíboros által vezetett szentmisén. A 
vasárnapi szentmisét pedig a gyerekek külön várták, ugyanis Tibor atya 
mesélte nekik, hogy a főpap, a főpásztor maga a pápa, így ők alig várták, 
hogy láthassák a Szentatyát. Nagy örömünkre és a gyerekek boldogságára 
sikerült mindjárt a kordonok mögé állni, úgy, hogy amikor Ferenc pápa a 
pápamobilról üdvözölte a híveket, ott haladt el előttünk, így láthattuk közelről 
is. Hihetetlen volt az is, ahogyan ő is folyamatosan integetett, mosolygott, a 
tömeg pedig hangos ovációval fogadta az egyházfőt. Mindenképpen élmény 
volt ott lenni, jelen lenni a pápai szentmisén.

Kovács Hangya Ágnes elmesélte, hogy már a szeptember 5-ei nyitó 
ünnepséggel és szentmisével megkezdődött a cserkészek szolgálata az esemé-
nyen: – Mi már előző nap megérkeztünk, és délután terepszemlét tartottunk 
a Hősök terén. Gyakoroltunk a nyitó misére, mert az egyik feladatunk az volt, 
hogy az áldoztató papokat kísérjük. Hétfőtől péntekig a Hungexpón voltunk 
szolgálatban, ahol az információs pultoknál segítettünk a zarándokoknak, a 
fogyatékkal élőket támogattuk, segítettünk az étkeztetés lebonyolításában és 
fordítókészülékeket osztottunk az előadásokon, tanulságtételeken. Az első 
napokon 100-120 cserkész volt a csapatban, a végére körülbelül ötszázan 
jöttünk össze. Magyarország minden pontjáról, Romániából, Szlovákiából, 
az Egyesült állomokból és persze Vajdaságból is érkeztek cserkészek. Szom-
baton a Kossuth téri misén voltunk szolgálatban, és utána a körmenetben 
is részt vettünk. Felemelő érzés volt több száz cserkésszel együtt felvonulni 
Budapest utcáin, égő mécsesekkel a kezünkben, énekelve, mosolyogva. 
Vasárnap a kongresszust lezáró pápai misén is szolgálatban voltunk, ki-ki a 
maga feladatát végezte. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert 
olyan feladatot kaptam, amit az oltárhoz közeli helyszínen kellett elvégez-
nem, ezért közelről láthattam a pápát, és a misén is végig ott lehettem. Azt a 
jó érzést és örömet, ami bennem van, nagyon nehezen tudom elmondani. 
A nyolc napon keresztül teljesített szolgálat minden fáradtságot megért, és 
nagyon nagy hálával tartozom Istennek, hogy ott lehettem.

Egy-egy ilyen esemény után több gondolat, pillanat marad meg az ember-
ben. Erdő Péter bíboros, Esztergom–budapesti érsek szavaival élnék: „Mai 
világunknak égetően szüksége van az egységes kereszténység tanúságtételé-
re.”  Ezért merjünk tanúságot tenni Jézusról, nem csak szavainkkal, hanem 
tetteinkkel. A szentek példáját követve tudjuk Krisztus jelenlétét hordozni 
ezerféle helyzetben, találékony és áldozatot vállaló szeretettel. Ezt a külde-
téstudatot erősítette meg a jelenlevőkben a kongresszust lezáró úgynevezett 
Statio orbis, vagyis a városért és a világért bemutatott szentmise is, amelynek 
célja, hogy még inkább összekovácsolja a világ minden táján élő katoliku-
sokat, és megerősítse a közös hitben való összetartozásukat.

ÖKRÖS Edit

MOZGÁS, ÖRÖM, AGYTORNA 
Mi a szenior örömtánc?

A nemzetközi mozgásprogram, mely 15 országban, többek között 
Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Franciaországban, Finnor-
szágban, Magyarországon van jelen. Egy német tánctanár alkotta meg. 

A Senior Örömtánc az idősödő szervezethez illeszkedő kíméletes 
sporttevékenység. Nincsenek benne hirtelen mozdulatok, pörgések, 
forgások, akrobatikus elemek. Észrevétlenül fejleszti az egyensúlyi és 
koordinációs készségeket, a tájékozódást.  Csoportos, közösségi tánco-
lás, nem hagyományos társastánc, így nem igényel férfi partnert, párt, 
előzetes tánctudást. Nincsenek elvárások, előfeltételek. A rövid koreo- 
gráfiák megtanulása fizikai és szellemi aktivitást is biztosít, ezért úgyne-
vezett agytorna, mely fejlesztő hatású.  Tudományos kutatások igazolják, 
hogy a rendszeres tánc 76 százalékban csökkenti a demencia, vagyis az 
időskori elbutulás kialakulását. A zene és a tánc örömforrás, közösség-
teremtő ereje van, erősíti a szociális kapcsolatokat. Minden örömforrás 
fájdalomcsillapító hatású,  így segít vidámabbá tenni a napjainkat. Bár-
mikor lehet csatlakozni a csoporthoz, mindenki a saját képességeinek 
megfelelően táncolhat. Temerinben, a nyári szünet után újra folytatjuk, 
csütörtökön, szeptember 16-án 17 órakor a színház pincéjében. Min-
denkit várunk szeretettel. 
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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.

A KERTBARÁTKÖR HíREi
A Kerényi Szőlész és Gyümölcsész Egyesület meghívásának eleget 

téve egyesületünk tagjai a hét végén Kerényre (Kljajićevo) látogattak, a 
hagyományos szilvapálinka-főző versenyre. A rendezvény keretében tar-
tották meg a 9. Szilvapálinka Párlatok Versenyét is, amelyre több mint 
80 minta érkezett. Egyesületünk két arany, míg Deák János egy ezüst-
éremmel tért haza.  

Értesítjük tagjainkat, hogy aki teheti, ma este nyolc órától jelenjen 
meg a kertészlakban. Napirenden a közelgő Dél-bácskai Tökfesztivál 
szervezése, munkabeosztás egyeztetése.

KERTéSZKEDőK EGYESülETE
Az egyesület szeptember 18-án este 8 órai kezdettel családbarát, 

szüreti társas estet rendez a Gulyáscsárdában.
Műsor: vendégváró fehér asztal mellett köszöntő, rövid művelődési 

műsor. Vacsora. Menü: bográcsos gulyás.
Zene: a szenttamási Balázs kettős. Helyfoglalás vacsorával együtt 

500 dinár. 
Jegyek elővétele minden este 7 és 8 óra között a Gulyáscsárdában. 

Telefonszám: 021/842-329.

Folytatás az 1. oldalról
A hét végén tartják meg Temerinben a Jazzaland Fesztivált. 

KABácS Szilviát, az Urbanikult civil szervezet elnökét kértük arra, 
hogy ismertesse olvasóinkkal a fesztivál részleteit. 

– Szeptember 18-án és 19-én tartjuk meg Temerinben a Jazzaland 
Fesztivált. Újdonság ez a temeriniek számára, hiszen korábban ilyen 
jellegű eseményt még sosem tartottak a községben. A főszervezői 
feladatokat Vinko Mihajlović vállalta, aki immár tizenöt éve rendezi 
meg a petrovaci Jazz Fesztivált, valamint a tízéves hagyománnyal 
rendelkező montenegrói Sun Reggae Fesztivál is az ő ötlete alap-
ján valósul meg. Három évvel ezelőtt tartottunk Temerinben egy jazz 
estet. Várakozásunkon felüli érdeklődés övezte az eseményt. Akkor 
fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy egy ilyen jellegű fesztivál 
Temerinben is megállná a helyét, csakúgy, mint Montenegróban. Az 
időközben kialakult világjárvány némileg befolyásolta a szervezés 
módját és menetét, de nagy örömömre szolgál, hogy végül mégis 
sikerül megvalósítanunk az elképzeléseinket. Megközelítőleg ötven 
neves előadót várunk a fesztiválra.

Olyan előadóművészeket hívtunk meg, akik a jazz zene mellett 
más irányzatokkal is foglalkoznak, így az etno, a blues és a világi 
zene is helyet kapott a programban. Nagyon gazdag művelődési 
programot állítottunk össze, bízunk benne, hogy mindenki talál 
majd kedvére valót. Az esti koncertek és a zenés programok mel-

lett lesz könyvbemutató, borbemutató, fényképkiállítás, különböző 
előadások, hangszeres oktatások és egyebek. Egy multinacionális, 
multikulturális városi fesztivált álmodtunk meg. A fesztivál mindkét 
napján nappali és esti programokat is tervezünk. Minden korosztály 
számára készültünk valamilyen rendezvénnyel.

A fesztivál egyszerre több helyszínen zajlik majd. A művelődési 
központ előtti téren, a községháza előtti kis parkban, a medencék-
nél és a tájházban is lesznek programok. A fesztivál egyik különle-
gessége a Jazz Spediter lesz. A tájház ugyanis  rendelkezésünkre 
bocsátotta azt a lovaskocsit, amellyel a locsolkodók járják a falut, 
és a helyi lovas egyesület is támogatja az elképzelésünket, misze-
rint ez alkalommal jazz zene szól majd a kocsiról. Ilyen módon is 
szeretnénk felhívni a temeriniek figyelmét az eseményre. A fesztivál 
legfőbb célja a kitűnő kikapcsolódási lehetőség mellett, Temerin 
népszerűsítése és az idegenforgalom fellendítése. Montenegróból, 
Horvátországból, Magyarországról, Macedóniából is várunk előadó-
művészeket. A zenei életben tevékenykedő temerinieket is bevonjuk 
az eseménybe, a Baksheesh együttes és a Roland Remlinger Duo 
is fellép majd. A jövőben mindenképpen szeretnénk tovább gazda-
gítani a fesztivál programját, és hagyományossá tenni az eseményt 
a községben. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fesztivál minden kedves érdeklődőt 
szívesen fogad, és ingyenes. Természetesen az aktuális járványügyi 
előírások tiszteletben tartása mellett zajlik majd az esemény. Bővebb 
tájékoztató és a részletes program a Jazzaland Facebook oldalán 
érhető el – mondta lapunknak Kabács Szilvia.

Jazzaland Fesztivál

T. D.

Jelentkezési határidő
A szervezők értesítik az ér-

deklődőket, hogy a Tini és ifjú-
sági dalversenyre szeptember 30-
ig lehet jelentkezni.

A pályázat és a bejelentkezési 
lap a www.szirmai.org honla-
pon található.

Érdeklődni a 063/844-999-
8-as telefonon vagy a tinifeszt@
gmail.com e-mail címen lehet.

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.

K. R.



TEMERINI ÚJSÁG 2021. szeptember 16.4

Népköltészeti tanácskozást tartottak szomba-
ton a tájházban, amelyen az 1971 óta megjelent 
tanulmányköteteket, folklorisztikai gyűjtemé-
nyeket vitatták meg. Az eseményre a Kiss Lajos 
Néprajzi Társaság szervezésében került sor. 

Dr. Szőke Anna elnök az eseményt meg-
előzően lapunknak elmondta, hogy egy jeles 
évforduló kapcsán tartották fontosnak, hogy 
sor kerüljön a konferenciára. 

– Ötven évvel ezelőtt jelent meg az Idő, idő, 
tavaszidő című kiskönyv, amely méretre ugyan 
valóban kicsi, viszont óriási anyagot tartalmaz 
a jugoszláviai magyarság népköltészetéről. Ezt 
a terjedelmes anyagot Bori Imre gyűjtötte ösz-
sze, és a könyv megjelenésével arra irányítot-
ta a figyelmet, hogy milyen gazdag folklorisz-
tikai hagyatékkal rendelkezünk. Az évforduló 
kapcsán fontosnak találtuk megszervezni ezt 
a konferenciát, hogy betekintést nyerjünk, hol 
is tart a népköltészetünk, emelte ki az elnök, 
majd hozzátette:

– Véleményem szerint már nem az, ami 
régen volt. A népköltészetünk csúcspontját az 
1960/70-es évek töltötték ki, amikor ráéreztek 
arra, hogy milyen fontos összegyűjteni a nép-
meséinket, balladáinkat, mondókáinkat. Ma a 
helytörténeti kutatás sokkal inkább foglalkoz-
tatja a kutatókat, de maga a néprajz is főként a 
társadalomkutatás felé fordult el. Mostani ku-
tatásaink egyik fő területe az egyéniségkutatás, 

Népköltészeti

Folytatás az 1. oldalról
Fennállásának huszadik évfordulóját ünne-

pelte szombaton délután a Boldog Gizella Kézi-
munka Szakkör. Az Ifjúsági Otthon nagytermében 
megtartott ünnepségen a kézimunkázó asszonyok 
vendégül látták azon egyesületek tagjait, akikkel 
már hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápolnak. 
Az ünnepségen Pásztor Róbert, a képviselő-tes-
tület elnöke és ft. Szöllősi Tibor plébános az 
évforduló alkalmából köszöntötték a szorgos kezű 
asszonyokat. Bódi Rozália, az egyesület elnöke 
összegezte az elmúlt nyolc év jelentős eseményeit, 
majd Pethő Julianna, a Boldog Gizella Kézimun-
ka Szakkör tiszteletbeli elnöke is köszöntötte az 
egybegyűlteket.

Pethő Julianna 20 évvel ezelőtt azzal a céllal 
alapította meg az egyesületet, hogy az asszonyok-
nak lehetőséget nyújtson a tanulásra, tanításra, és 
ami talán a legfontosabb, hogy közös erővel őriz-
zék meg és adják tovább nagyanyáink hagyatékát. 
A kezdetben 32 tagot számlált a szakkör, ez a szám 

a 2000-es évekig megduplázódott, több mint 70-
en szorgoskodtak akkor a csoportban. Az idő mú-
lásával sajnos sokan eltávoztak közülük, akiknek 
emlékét a tagok ma is szeretettel őrzik.

Jelenleg húsz aktív tagja van a csoportnak. 
Folytatják a küldetésüket, és továbbra is össze-
tartanak, dolgoznak, ezzel együtt pedig gazdagít-
ják a helyi magyarság kultúráját, önbecsülését és 
mindennapjait. 

Azt, hogy mi mindenen dolgoztak az egyesület 
tagjai az elmúlt évek során, felsorolni is nagyon 
nehéz. Munkáikat minden évben eljuttatták a Vaj-
dasági Kézimunka Kedvelők Szövetsége Nemzet-
közi Kiállítására, a MIRK-en is rendszeresen jelen 
voltak, de évente két-három kiállítást is tartottak 
Temerinben. A legjelentősebb ünnepeink, mint a 
húsvét, a karácsony és az Illés-nap sem múlhatott 
el a Boldog Gizella Kézimunka Szakkör kiállítása 
nélkül. Nagy odafigyelést fordítottak arra, hogy a 
gyerekeknek is továbbadják a hagyományainkat, 
ezért évente kétszer megjelentek a Kókai Imre 

A központ sorsa már eldőlt
DÖME Szabolccsal, az önkormányzat urbanisztikai és 

építészeti szakszolgálatának referensével beszélgettünk (2.)
– Amint azt tapasztaljuk, az aránytalanul magas beépítettség egyenes következménye a 

teljesen leterhelt infrastruktúra. Ennek következtében ellehetetlenül a vízellátás, a biztonsá-
gos közúti közlekedés és a parkolás. A község pedig sem megfelelő tervekkel, sem befekte-
tésekkel nem képes követni ezt az iramot.    Talán a leginkább kétségbeejtő tény, hogy sosem 
készült egy szakmailag elfogadható közlekedési terv, amely figyelembe venné a központba 
tervezett lakások számát, az összes központi tartalmak frekventáltságát és ezek parkolási 
helyigényét. Ezen túl, sosem készült el egy realisztikus szabályozási terv, amely egyértelmű-
en tisztázná a központi városszerkezetre és annak jövőbeni arculatára vonatkozó elveket és 
szabályokat. A szennyvízhálózat csak részlegesen készült el, és máris túlterhelt. A szenny-
víztisztító kapacitásának növelése 
még mindig kérdéses. Hasonlóan 
rossz a település vízellátása. Az ivó-
víz minősége, a kutak kapacitása és 
a hálózat állapota sem felel meg a 
követelményeknek, bár a kapacitás 
részleges orvoslására már tettek 
lépéseket.

Mindezek tükrében szakmai 
szempontból az a véleményem, 
hogy Temerin központja urbanisz-
tikai lépték szempontjából javarészt 
már megpecsételődött. Ugyanis a 
környező utcák szinte mindegyikében megépült már jó néhány négyemeletes  épület, ami 
egyben a mértékadó is lett. Talán a főutcától nyugatra fekvő részek még megmenthetőek, 
amennyiben a döntéshozók hajlandók figyelembe venni a szakmai javaslatokat.

A beszélgetés során kitértünk a több éve napirenden szereplő,  a Petőfi Sándor utca és 
a főtér átépítésére irányuló folyamatra is, amely a lakosság körében is igencsak kedvezőtlen 
visszhangra talált. Erről legközelebbi számunkban lesz szó.

ácsi
(Befejező része következik)

Temerin mindinkább elveszíti jellegét

Szorgos kezű asszonyok
A Boldog Gizella Kézimunka Szakkör megünnepelte jubileumát

Általános Iskolában, ahol a legkisebbeket taní-
tották meg a tűforgatás fortélyaira. Kezdettől fog-
va részesei voltak az egyházi életnek, az egyházi 
ünnepeknek. Több oltárterítő, egyházi lobogó és 
kézimunka komplett is készült a kezük alatt, ame-
lyek azóta is templomainkat díszítik. Ékes bizonyí-
téka ez annak, hogy ha csak alkalmuk adódott, 
az asszonyok arra törekedtek, hogy valamilyen 
módon hozzájáruljanak és szebbé tegyék az ün-
nepeket. Nem mellékes az sem, hogy a társasági 
életre is nagy figyelmet fordítottak, évente kétszer 
tartottak teadélutánt, kirándulásokat szerveztek, és 
huszonhét egyesülettel ápoltak baráti kapcsolatot. 
A felsorolt tevékenységek sorát tovább gazdagítja 
az a két önálló kiállítás, amelyen Kókai Irénke 
és Pethő Julianna egyéni alkotásait mutatták be 
a látogatóknak.

Nyolc évvel ezelőtt nagy változás történt az 
egyesületben. A leköszönő elnök, Pethő Julianna 
úgy érezte, hogy eljött az ideje a fiatalításnak. E 
nemes feladat Bódi Rozáliára hárult, aki csakúgy, 
mint elődje, kitartó munkával vezette tovább az 
egyesületet, és ma már két elnöki megbízatást 
tudhat maga mögött. A kézimunkaszakkör ismét 
elnökválasztás előtt áll. Bárkire is háruljon a jö-
vőben az egyesület vezetésének feladata, annyi 
bizonyos, hogy az összetartás és a szorgalom meg-
marad az asszonyok körében.

T. D. 



TEMERINI ÚJSÁG2021. szeptember 16. 5

Huszonötéves osztálytalálkozó
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– Hánykor indultok holnap az iskolába? 
Beszóltok, ugye? – tettem fel vasárnapon-
ként a kérdést az egyik hozzánk közel lakó 
osztálytársamnak. Feltéve, ha el tudtam érni 
a vezetékes telefonon, hiszen a nagyanyja 
olyankor órákon át cseverészett vidéki ba-
rátnőjével. Miközben a feketéjét kényelmesen 
szürcsölgette, gondosan átbeszélték az elmúlt 
heti menüt, a veteményeskertben uralkodó ál-
lapotokat, a befőtt állományt, de nem egyszer 
egy-egy szaftos mendemonda is a sürgős és 
halaszthatatlan kibeszélni való részét képez-
te. (Ő hallgatta ki egyszer a beszélgetésüket, 
onnan tudom).

Négyen-öten is összeverődtünk, bevártuk 
egymást a sarkon, az iskoláig vezető tizenöt 
perces út pedig éppen elegendő volt arra, 
hogy egy-egy pillantást vessünk a matek házi 
példáinak megoldásaira. Végtelenül boldog 
voltam, hogy nem édesanyám kíséretében 
kellett megtennem a tanteremig vezető „ma-
ratoni” távot, már ettől igazán nagynak érez-
tem magam.

A diákélettel járó csínytevések, hangos 
szócsaták a mindennapok részét képezték, 
felsőben már lógtunk, késtünk, órán ettünk, 
csak hogy bosszantsuk a biológia tanárnőt, 
földrajzon pedig lapítottunk, mint varangy a 
kasza alatt, mert soha sem tudtuk előre, hogy 
a napló elejétől, végétől vagy éppen a köze-
pétől indul a sok esetben örökkévalóságnak 
tűnő felelés. Ennél sokkal merészebb dolgo-
kat is bevállaltunk, egy alkalommal az iskola 

és a parókia közötti falon bontakoztattuk ki 
képzőművészeti tehetségünket. Az igazgató 
úr nyilván nem volt a graffiti híve, így bünte-
tésként, abban bízva, hogy ezáltal felszínre 
tör bennünk a szégyenérzet, a nagyszünetben 
átpingáltatta velünk.

Ilyen és ehhez hasonló élményekről nosz-
talgiázunk, amikor ötévente ismét visszaülünk 
az iskolapadba, de az is lehet, hogy csak újra 
meg szeretnénk élni ezeket az örökre belénk 
vésődő, múltbéli eseményeket. Az iskola épü-
lete, a tanterem, az osztálytársak, az óra kez-
detére figyelmeztető csengő biztos támpont 
volt mindannyiunk életében.

A jelenlegi helyzet tükrében kimondha-
tatlanul hálás vagyok, amiért a mi nemzedé-
künknek ez megadatott, a mai nebulóknak 
ugyanis meglátásom szerint, ilyen tekintet-
ben már szélmalomharcot kell vívniuk. Noha 
az új tanév a járvány előtti menetrend szerint 
kezdődött, az egyre súlyosbodó helyzet miatt 
már csak napok kérdése, hogy mikor váltja 
fel újfent a jelenléti oktatást a számítógépes. 
Kisgyermekes szülőként el sem tudom kép-
zelni, hogy ez a tanulók és a családok életé-
ben milyen lemondásokkal és átszervezéssel 
járhat. A négy fal között, a számítógép előtt 
ülve vajon elsajátítható-e a tananyag? Lesz-
nek-e közös élmények, egy-egy későbbi osz-
tálytalálkozó kedvenc beszédtémái?

Bizonyára lesznek, de merőben mások. 
De az is könnyen meglehet, hogy a Snapchat, 
a TikTok és az Instagram világában járatos 
csemeték számára az lesz a világ legtermé-
szetesebb dolga. Majd kiderül. 

ácsi

Diákélmények

Felső sor, balról jobbra: Varga Somogyi Ottó, Fuszkó Roland, Tiszta Norbert, Góbor Róbert, Zavarkó Szilveszter, Bajcsi József, 
Tóth árpád, Korsós csongor, Pavlik Róbert, Verebélyi Éva, csorba Gábriel, Varga Gábor, Novák Mónika, Koperec Mónika. Kö-
zépső sor: Vigh Zoltán, Hévízi Estilla, Varga Ildikó, Petrik Izabella, Bálint Ildikó, Halápi Éva, Varga János, Pásztor Izabella, Tóth 
Tímea, Barna Zoltán, Szabó Rozália, Kovács Judit, Nagy Tímea, Darabos Krisztina, Orosz csilla. Ülnek: Varga Tamás, Iván Lász-
ló, Varga Krisztián, Fehér Rózsa tanítónő, Tóth Anikó osztályfőnök, Nagy Éva osztályfőnök, Karanović (Pálfi) Izabella tanítónő, 
Kasza Valéria osztályfőnök, Zséli Kornélia osztályfőnök, Szabó Szilvia, Pethő Gabriella, Major Mónika.

amit jómagam is nagyon kedvelek, mert sok 
minden rejlik benne. A népköltészeti konferen-
cia két nagy csoportra osztható. Az egyik, amely 
valóban népköltészeti kutatással foglalkozik. Ide 
tartozik Besnyi Károly, Silling istván, Tóth-
Glemba Klára, valamint a saját kutatásom. A 
másik csoportba az egyéniségkutatást sorolnám. 
Silling léda, Csorba Béla, Kalmár Zoltán, 
Fehér Viktor és Raffai Judit, valamint Hall-
gató imre kutatásaival foglalkozunk ebben a té-
makörben. Kónya Sándor versénekes, népdal-
gyűjtő, előadóművész pedig egy kiemelt színfoltja 
a konferenciának – ismertette a néprajzi társaság 
elnöke. A konferencia nagy jelentőséggel bír a 
kutatók körében, hangsúlyozta Csorba Béla, aki 
saját kutatásairól számolt be az eseményen.

– Fontos a Kiss Lajos Néprajzi Társaság min-
den tudományos ülése. Egy jól dolgozó egyesü-
letről van szó, olyan gyűjtők és kutatók vesznek 
ebben részt, akik többsége nem hivatásos nép-
rajzkutató, viszont elkötelezettjei ennek a témá-
nak. A résztvevők egy-egy témakörről készítettek 
beszámolót, azokról a témákról, kérdésekről, 
amelyekkel jelen pillanatban vagy a közelmúltban 
foglalkoztak. Jómagam az utóbbi időben sokat 
foglalkoztam Kováts Antal temerini költő, peda-
gógus és hírlapíró hagyatékával, amely folklorisz-
tikai vonásokkal is rendelkezik. A konferencia 
során erről a témáról tartok beszámolót.  

A tanácskozás keretében egy könyvbemu-
tatóra is sor került. Négy néprajzi vonatkozású 
kötetet mutattak be, melyeknek szerzői Silling 
István, Silling Léda, Tóth-Glemba Klára és dr. 
Szőke Anna.

tanácskozás

T. D.
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Befőzés, savanyítás, lekvárfőzés stb. olyan teendők, amelyek egyértel-
műen szerepelnek a legtöbb háziasszony feladattárában jóllehet még ma is 
vannak olyan vállalatok, közösségek, amelyekben a szakszervezet vállalja 
az olcsóbb télirevaló beszerzését több havi törlesztésre, ezzel könnyítve 
meg dolgozóinak télre való felkészülését.

Sajnos, mára már sok vállalatban ez is idejét múlt feladat. Ezért a csa-
ládok kénytelenek egyedül elkészíteni a nélkülözhetetlen savanyúságokat, 
paradicsomlevet, lekvárt, vegyes salátát stb., vagy készen megvásárolni a 
piacon, az üzletben. Ha számadást végzünk, akkor nem biztos, hogy a saját 
magunk készítette télirevaló olcsóbb, mint az, amit az üzletben vásárolnánk. 
Finomabbnak azonban mindenképpen finomabb és egészségesebb is, mert 
nincsen benne semmilyen adalékanyag, tömérdek tartósítószer.

A mai kor hölgyeinek zöme dolgozó nő és háziasszony is egy személy-
ben. Így az otthoni teendőkre, befőzésre, savanyításra lényegesen kevesebb 
idejük jut, mint anyáiknak, nagyanyáiknak jutott. Ezért különböző praktikákkal 
igyekeznek könnyíteni magukon, úgy szervezni a munkát, hogy párhuza-
mosan többet is végezhessenek. 

Például nagyanyám megadta a módját a lekvárfőzésnek. Általában üst-
ben és több órán keresztül, állandó kevergetés közepette főzte a szilvalek-
várt, amelyet literes, gölöncsér bögrékbe töltve tett el télire. Édesanyám, a 
szomszédasszonyokkal összefogva, a nyári konyhában, a tüzelős sparhelton, 
nagy lábasban főzte a lekvárt. Neki a meggy volt a kedvence. A tartósítósze-
rekre való allergiája miatt mindig kisebb műanyag dobozba töltötte a lekvárt 
és mélyhűtőben tárolta. 

Jómagam is próbálkoztam lekvárfőzéssel, de sem időm, sem türelmem 

nem volt a tűzhely melletti álldogáláshoz és a folyamatos kevergetéshez. 
Munkahelyemen azonban az egyik kolleganőm elárulta, hogy hogyan lehet 
lekvárt főzni a villanytűzhely sütőjében. Előnye, hogy nem kell folyamato-
san kevergetni, meg a tűzhely mellett sem állni. És addig, amíg a lekvár a 
sütőben kifő, más munkát is el lehet végezni. Kételkedve fogadtam szavait, 
mégis kipróbáltam. 

Mondhatom, meglepően jó megoldás! Azóta szinte már minden fajta 
gyümölcsből főztem így lekvárt. Az eljárés minden esetben ugyanaz, csak 
a cukor mennyisége függ a gyümölcs fajtájától. Például ha szilvalekvárt 
főzök, akkor minden kiló szilvára húsz deka cukrot számítok. A megmosott, 
kimagozott szilvát ép falú, zománcozott edénybe rétegezem a cukorral. 
A felső réteg mindig gyümölcs. Mivel nem szeretném, hogy elromoljon a 
becukrozott gyümölcsöm, egy éjszakára a hűtőszekrényben pihentetem, 
majd másnap beteszem az edényt az előmelegített sütőbe. Vannak, akik 
úgy vélik, hogy nem szabad a masszát kevergetni, csak az edényt rázo-
gatni. Én néha megkeverem a rotyogó gyümölcsöt. Mivel előzőleg nem da-
ráltam le a kimagozott szilvát, félidő után kiveszem az edényt a sütőből, és 
botmixerrel átkeverem a lekvárt. Aki szereti, hogy nagyobb gyümölcsdarabok 
is legyenek a lekvárban, eltekinthet a mixeléstől. Két-három óra elteltével a 
tapasztalt háziasszony már látja, hogy mikor lesz kész a lekvár. Van ugyan-
is, aki dzsemszerűen szereti, de van, aki a keményebb lekvárt kedveli. A 
kalácsokba természetesen a keményebb lekvárok az előnyösebbek, mert 
sütés közben nem folynak ki. A kész lekvárt a mikróban csírátlanított, meleg 
üvegekbe töltöm, rácsavarom a kifőzött kupakokat, és minden üveget fej-
tetőre állítok. Néhány perc után a takaróval kibélelt dobozba sorakoztatom 
az üvegeket, és jól betakarom őket. Másnap felcimkézem az üvegeket és 
mehetnek az éléskamrába. Az üvegtégelyekbe töltés előtt tehetünk a lek-
várba némi tartósítószert is.

mcsm

Nyárvégi teendők

lekvárfőzés sütőben

Egyházközségi hírek
Elkezdjük keddenként és péntekenként a plébániai hittant. Az iskolai 
hittan mellett fontos a plébánián is havonta egyszer hittanra jönni, hiszen 
ott a gyakorlati dolgokat sajátítjuk el. Ezen a héten pénteken, szeptember 
17-én a 3. osztályosokat (iii. a 14 ó, iii. b 15 ó, iii. c a Telepen 
16 ó), kedden, szeptember 21-én pedig a 2. osztályosokat (II. a 
14 ó, ii. b 15 ó, ii. c 16 ó Telepen) és a 4. osztályosokat (IV.a  
16 ó, iV.b 17 ó, iV.c 17 ó a Telepen) várjuk a járványhelyzet miatt 
most a templomban. Mindenki hozza magával a tavalyi misekartont. 
A hittan pontos időpontját szeptemberben mind a nyolc osztály számára 
meghatározva az internetes oldalon vagy a templomajtókon kifüggesztve 
megtalálják.
Szülői értekezlet lesz a 2. osztályos gyerekek szülei számára szerdán, 
szeptember 22-én 19 órakor a plébániatemplomban. A többi osztály szá-
mára a szülői értekezletek időpontjai a Facebook oldalon megtalálhatók.
Szombatonként a szokott időben elkezdjük a gyerekénekkar próbákat és 
a gitároktatást. Szeretettel várunk minden énekelni szerető gyereket, 
régit és újat is szombaton 9 órára. Szeretettel várjuk a tavaly gitárokta-
tásra járt gyerekeket szombatonként 10 órára. Kedves gyerekek, szükség 
van rátok, várjuk a segítségeteket!
Munkaakció lesz szombaton, szeptember 18-án 9-15 óra kö-
zött. Nagyon számítunk a kedves, jószándékú emberek, középiskolás és 
egyetemista fiúk segítségére. A templomtoronyban levő suttot és a régi 
lépcsőszerkezet faanyagát kellene leszállítanunk, valamint a hittanterem 
és a télikápolna feletti padlásteret kellene kitakarítani és szigetelő anyagot 
lerakva javítani a szigetelésen. Jön a téli idő, fontos hogy gazdaságosabban 
és gyorsabban fel tudjuk fűteni ezeket a helyiségeket. Kesztyűt, lapátot és 
más szükséges segédeszközt jó, ha hozunk magunkkal.

Az iskolaév kezdetén új szentmise kartont kezdtünk. A karton ára 100 
dinár. Rajta a Szent Család található, ugyanis ez az év Szent Józsefnek szen-
telt év mellett, a család éve is. 
A család évében, a téli kápolnában elkészült egy olyan ajtó, amely 
lehetővé teszi, hogy karonülő és kisóvodás gyerekek szülei is bátran 
részt vehessenek a szentmiséken. Ha az ajtó be van csukva, a gyerek-
sírás nem zavaró a templomban. A gyerekek tudnak kicsit mozogni és úgy 
részt venni a szentmisén. Azonban fontos őket már kiskorban szoktatni, 
hogy szent térben vannak, kezdjék értékelni a Jóisten különleges közelségét. 
Kedves szülők, bátran hozzák a pici gyermekeket a téli kápolnába. Fontos, 
hogy a gyerek egész kicsi kortól megszokja és megszeresse Isten házát. A 
nagy óvodások és iskolások helye továbbra is elől van, hiszen nekik már 
tudniuk kell csendben ülni.

ELadó:
Háromszobás ház 1400 négyzetméteres telken, 

a telepi iskola közelében.
Ára: 39 000 euró

Újvidéki utca 340.
Tel.: 851-595, 063/74-222-74
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A temerini templombúcsú világi részé-
nek lebonyolításában a tömeges szórakoz-
tatást szolgáló eszközeivel évek óta jelentős 
szerepet vállal a népes Krausz család. így 
volt ez az idén is: Szent Rozália ünnepe 
alkalmából a vásártéren a gyerekek és fia-
talok nagy örömére forogtak a körhinták, 
robogtak a kisautók és kisvonatok. A szintó 
népcsoporthoz tartozó Krausz família tag-
jai, korábban vándorköszörűsök, zené-
szek és búcsúi árusok voltak, jó néhány 
éve körhintatulajdonosok. A szintók nyelve 
erős német hatást mutat.

A Temerinhez is kötődő Krausz családban 
a Bácsalmáson született nagyapa, József (Josip) 
évekig hárfán játszva szórakoztatta a vendégeket a 
temerini Aladár kocsmában és a Csillag vendéglő-
ben. Annak udvarában is halt meg. Később Franjó 
fia már körhintákkal kezdett el foglalkozni, az ő 
leszármazottai járják most a templombúcsúkat. 
Azt viszont, hogy hogyan került az említett család 

Temerinbe, kíváncsi természetű, helytörténeti ku-
tatásairól is ismert édesapámtól tudtam meg, aki a 
munkája során figyelt fel egy nem mindennapi je-
lenségre. A történet érdekességéből adódóan kér-
tem arra, hogy ezt az olvasókkal is ossza meg. 

– A közművállalat temetővel megbízott dolgo-
zójaként felfigyeltem arra, hogy a vidéki szintók 
Temerinben temetkeznek. Egy alkalommal Pécs-
ről hoztak ide egy elhunyt gyermeket, egy évvel 
később pedig Romániából Büchler és Horn ve-
zetéknevűt. Nem tudtam mire vélni, hiszen ilyen 
családnevek nincsenek Temerinben. Kovács Mik-
lós bácsi, aki a temető szomszédságában lakott, 
a helytörténet terén igen nagy tudású ember volt. 
Őt kérdeztem meg:

 – Miklós bácsi, mi az oka annak, hogy olyan 
személyeket is ide temetnek, akiknek az őse so-
hasem élt Temerinben? Ő mesélte el a történetet, 
hogy az 1800-as években egy karaván megindult 
Erdélyből, azonban Temerinben hatalmas hóvi-
har fogságába került. Nem tudtak tovább men-
ni és ittrekedtek. A gróf engedélyt adott, hogy 
sátrat verjenek. A mai 22-es lakónegyed helyén 
volt a grófi szérű, ott telepedtek le. Fát vágtak 
ki, készítettek maguknak ideiglenes házat, is-
tállót, befedték szárral és ott átteleltek. Három 
család érkezett: a Kraus, a Horn és a Büchler. 
Több szekérrel jöttek, sokan voltak. Gyerek is 
született Temerinben. Miután kitavaszodott, to-
vább vonultak. De mielőtt útnak indultak volna, 
megfogadták, hogy Temerint szülőfalujuknak 
fogják tekinteni, amiért ilyen jót tett velük a gróf. 
Onnantól kezdve e három család tagjait, bárhol 
is halnak meg, itt teme-
tik el. A temetőt járva 
láthatjuk, hogy mindhá-
rom családnak van krip-
tája. Büchlerek és Hor-
nok ma már nem élnek 
Temerinben, ezzel ellen-
tétben a Krausz család 
itt maradt, Temerinben 
vett házat magának, hal-
lottam édesapámtól, aki 

azt is elmesélte, hogy gyermekkori élményei is 
kötődnek a szintókhoz.

– Jól ismertem Náci bácsit, aki zöld színű, láb-
bal hajtható szerkentyűjével járta a falut és késeket, 
ollókat élesített rajta. Én voltam az, aki naponta 
beengedte a szomszéd Matuska Matyi bácsi házába 
(ma Tájház), mert oda „parkolta be” éjszakára a 
kerekeken mozgó alkalmatosságát, hogy ne kell-
jen minden alkalommal hazatolnia. 

Nagy meglepetésemre, miután a rend-
szerváltás után a Temerini Rádió udvarában 
a Horizont Fotóklub fotóanyagát kidobálták, 
ráakadtam a Nácit ábrázoló fényképre, ame-
lyet a fotóklub valamely tagja örökíthetett meg 
(lásd a bal oldali felvételt). Náci bácsi, 
mindamellett, hogy köszörült, esténként az 
Aladár kocsmában hárfazenével szórakoz-
tatta a magyarnótát kedvelő temerineket. A 
Temerini Újság hasábjain korábban Lócz Já-
nos írt róla. 

Krauszék Temerint szülőfalujuknak tekintik  

Karavánok, köszörűsök, 
körhinták

Nácit Temerinben szinte mindenki 
ismerte, ő is szintó származású volt

Munka közben a köszörűs
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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 bo-
rotválás 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

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

ÁDÁM Csilla
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elnökké Magyar Attillát, alelnökké pedig Ma-
gyar Dánielt választották meg. Ebben az időben 
kezdődött meg a helytörténeti gyűjtemény tárgya-
inak felújítása, konzerválása, de ugyanakkor a 
gyűjtemény helyiségét is rendbe tették. Az újvidéki 
Városi Múzeum szakemberei is bekapcsolódtak 
a munkába, melynek során sikerült elvégezni a 
konzerválási munkálatokat és a kiállításra szánt 
tárgyakat légmentesen zárható vitrinekben he-
lyezték el. Régész szakember utasításai szerint 
az állandó kiállítást néprajzi, valamint régészeti 
tematikájúvá alakították ki. A későbbi évek során 
a tárlat a Szécsen-család történetét és kimagasló 
személyiségeinek életét röviden bemutató pannók-
kal bővült, amelyek Ökrész Károly helytörténész 
munkái és amelyek a Temerini Újság nyomdájában 
készültek. A Varga Somogyi János által készített 
tanya-makett és a Temerin településéről és hatá-
ráról készült katonai felmérések térképei is helyet 
kaptak benne. A kiállítás és a gyűjtemény rendezé-
se mellett az egyesület az általános iskolásoknak 
a helytörténettel való jobb megismertetésén is 
sokat fáradozik. Az anyagiaktól függően igyekszik 
rendszeresen, minden évben megszervezni a hely-
történeti témájú vetélkedőt, amelyet rendszeresen 
nagy érdeklődés övez. A nyertes csapatok tagjai 
pedig kiránduláson is részt vehetnek, melynek 
során vidékünk történelmi nevezetességeit cso-
dálhatják meg. Az egyesület és vele együtt a mú-
zeum munkája az utóbbi időben a járványhelyzet 
és más felmerülő nehézségek miatt is akadozott, 
viszont az elkövetkezőkben nemcsak helytörténeti 
jellegű versenyekkel, hanem különféle tematikájú 
előadások megtartásával, a fiataloknak a munká-
ba való nagyobb méretű bevonásával és kiállítás 
bővítésével is igyekszünk fellendíteni és népsze-
rűsíteni értékes gyűjteményünket.

FúRó Dénes
(Vége)

A temerini múzeum évtizedei (3.)

A délszláv háború kitörése 1991 júniusában 
alapjaiban rengette meg a jugoszláv államot. A 
fegyveres konfliktus kezdetén mondhatni még 
nem alakult ki egy erőteljes és a hatalommal 
szembeszegülő háborúellenes mozgalom, vi-
szont Temerin és annak helytörténeti gyűjtemé-
nye nagyon gyorsan a közvélemény figyelmének 
középpontjába került. A Szerbiai Szocialista Párt 
községi szervezete ugyanis a művelődési ott-
hon épületében lévő múzeum anyagát, vitatható 
vagyonjogára hivatkozva 1991. augusztus 20-
án, a délutáni órákban megkezdte elszállítani. 
A történtek óriási felháborodást váltottak ki a 
temerini magyarság körében, amely az esetről 
többnyire csak másnap szerzett tudomást a Ma-
gyar Szó napilap hasábjairól (amely mellesleg 
szintén háborúellenes álláspontot képviselt), 
valamint a szóbeszéd is gyorsan elterjedt. 

Csorba Béla vezetésével azonban még 
augusztus 21-én békés ülősztrájk vette kezde-
tét, melynek során a múzeum ügyét maguké-
nak érző polgárok eltorlaszolták a bejáratot és 
ilyen módon igyekeztek védelmezni az értékes 
gyűjteményt. Ágoston András, a VMDK elnöké-
nek vezetésével hamarosan küldöttség is utazott 
Belgrádba, hogy a művelődési minisztérium se-
gítségét kérjék, de ekkor csak Rade Begenišić 
segédtitkárral beszélhettek, aki a minisztérium 
támogatásáról biztosította őket. Az ülősztrájk idő-
közben folytatódott, és néhány nap leforgása alatt 
Jugoszlávia első háborúellenes megmozdulásá-
vá terebélyesedett. A szolidaritási esteken olyan 
neves belgrádi írók vettek részt, mint David 
Albahari, Milovan Marčetić, Filip David, 

vagy Predrag Marković. A mindössze tíz napig 
tartó megmozdulás végül sikerre vezetett, mely-
nek végén a Szerbiai Szocialista Párt községi szer-
vezetének, valamint a sztrájkbizottság képviselői 
1991. augusztus 31-én megállapodást kötöttek, 
melynek értelmében az elvitt kiállítási tárgyak 
és leltár visszakerült a múzeum helyiségébe. Az 
ülősztrájk mellett azonban a háborúellenes tünte-
tésre is sor került a temerini piactéren augusztus 
29-én, amelyen főként édesanyák és feleségek 
vettek részt, akik békére igyekeztek felszólítani. 
A tüntetés azonban szópárbajba fulladt, mert a 
Harcosszövetség, a SZSZP helyi szervezetének 
tagjai, valamint horvátországi menekült szerbek 
is megjelentek, akik ellenezték a megmozdulást. 
Hasonló tüntetésekre került még sor szeptem-
ber 19-én és 21-én is, amelyek azonban sajnos 
szintén sikertelenül végződtek.

A délszláv háború vészterhes éveit és a múze-
um gyűjteményének sikeres megőrzését követően 
az intézmény nehéz anyagi körülmények között 
volt kénytelen működni. Ennek ellenére számos 
értékes tárgy kiállításra került: a Baranyi házaspár, 
Károly és felesége, Markov Zlata mintegy negyven 
szoborból és kisplasztikából álló hagyatéka, vala-
mint Szirmai Károly író, településünk híres szülött-
jének dolgozószobája is. A kiállítást az évek során 
általában vasárnaponként 9 és 12 óra között te-
kinthették meg a polgárok, de külön kérésre más 
időpontokban is kinyitották a múzeumot. 

Az áldatlan állapotok végül a Temerini Mú-
zeumbarátok Egyesületének megalapításával ér-
tek véget, melyre 2010. május 22-én, az Ifjúsági 
Otthon tanácstermében tartott ülésen került sor, 

A helytörténeti gyűjtemény történetének bemutatása során elérkeztünk az egyik 
legmeghatározóbb és történelmi szempontból is jelentős időszakhoz. A zűrzavaros 
kilencvenes években a temerini „múzeum” elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
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BAL OLDALI KÉPÜNKHÖZ: fiatalok és kissé ko-
rosabbak egy csoportja, akik az 1970-es években 
részt vettek a helytörténeti gyűjtemény („mú-
zeum”) tárgyainak gyűjtésében. Balról jobbra, 
FELSŐ SOR: 
Uracs Kornélia, Kocsicska György, Zavarkó Mar-
gitka, Glesszer Ferenc, Papp F. Imre, Gőz Gyula, 
Gyetvai Ilona, Kurcinák István, Sörös Márta, Já-
nosi Judit, Pető Erzsébet, Papp Ferenc, Fárbás 
Anikó, két ismeretlen, Horváth Dénes, Banko 
Éva, Kovács Ferenc, Fehér Mária, Tóth Lajos és 
Szántai László.
GUGGOLNAK: Lehocki János, Varga József, 
Orosz László, egy újvidéki múzeológus, Kovács 
Gyula, Gyuráki Zoltán és Pejaković Zdenko.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nem vagy közöttünk

SÖRÖSNÉ LEPÁR Katalin 
(1947–2021)

Ma is úgy fáj, mint tegnap, s tudjuk, 
hogy a holnap sem hoz vigaszt. 
Mert aki elment, nem jön vissza soha többé. 
Csak emléke fog élni mindörökké. Soha nem feledünk.

Emléked őrzi fiad, István, menyed, Ella, 
unokáid: Évi, Emma, Attila, unokamenyed, Melinda, 

és két dédunokád: Hanna és Viktor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk test-
véremtől, sógoromtól és bá-
tyánktól

KÓKAI Imrétől 
(1956–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, 
nem feledünk téged.
Nyugodjál békében!

Testvéred, Pityu, 
sógornőd, Ella, 
Norbi és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

PÁSZTOR Lászlótól 
(1944–2021)

Fenn a csillagok között 
angyalok vigyáznak rád. 
Kezed lenyújtva hozzánk, 
vigyázol ránk.
Kérjük a jó Istent, hogy 
ő ott fenn boldog legyen, 
ő úgy szeretett minket, 
hogy csak jót érdemel.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled testvéred, Kató

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezek 
hat hete elhunyt lányomra

KOCSICSKÁNÉ 
IVANICS Magdolnára 

(1961–2021)

Pihenj csendesen, 
hol nincs fájdalom. 
Szívünkben itt leszel, 
míg élünk a világon. 
Könnyes az út, 
mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Nyugodjál békében!

Szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS

BERTA Sándor 
(1944–1998)

Tovaszállt 23 év, de nem 
halványul az emlék. 
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt 
nem is olyan rég. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
megőriznek téged.

SzeretteidAPRóHIRDETÉSEK
• Malacok eladók. Telefon: 
385-79-02.
• Négy hold első osztá-
lyú föld eladó az Újföldben 
(Károlyháza). Telefon: 060/110-
84-61 (16 és 18 óra között).
• csutka eladó. Telefonszám: 
842-144, 062/156-11-77.
• Étkezési füstölt szalonna (téli 
vágás) eladó, 700 Din/kg. Pe-
tőfi Sándor utca 71, telefon: 
842-329.
• Malacok eladók. Telefon: 
063/77-93-053
• Egysoros LIFAM silózó, pe-
csenyekacsák és kecskegida 

eladó. Telefonszám: 063/73-
82-446.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. Tele-
fonszám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, 
rezet, messzinget, alumíniu-
mot, ólmot, kályhákat, villany-
motorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, kép-
regényt, albumot képecskék-
kel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 

smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Tel.: 
840-439.
• Vásárolok teljes hagyaté-
kot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Telket, bontani való házat 
vagy házat vásárolok 100 
ezer euró értékig. Telefon: 
064/40-55-431.

ÉRTESíTÉS
ANNAK A DÖNTÉSNEK A KÉRELMEZÉSÉRŐL, 

HOGY SZÜKSÉG  VAN-E A PROJEKTUM KÖRNYEZETI 
áRTALMAINAK FELMÉRÉSÉRE

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT, Temerin 
község, Temerini Községi  Közigazgatási Hivatal 
Településrendezési,  Lakás- és Közművesítés-
ügyi és Környezetvédelmi Osztály Szám: 501-
52/2021-04 Тemerin, 2021. IX. 06.

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy Zsúnyi József 
és Zsúnyi Zsuzsanna (Temerin, Nikola Pašić u. 172.), 
valamint Szilák Zsuzsanna és Szilák László (Temerin, 
Szirmai Károly u. 7.) projektumhordozók kérelmezték 
annak eldöntését, hogy szükség van-e a Temerin köz-
ség területén, a temerini kataszteri község 11275-ös 
számú parcelláján a Mezőgazdasági munkakomp-
lexum bővítése elnevezésű PROJEKTUM környezeti 
ártalmának felmérésére. 

A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt ada-
tok és dokumentáció a Temerini Községi Közigazgatási 
Hivatal helyiségeiben (Temerin, Újvidéki u. 326., 9. sz. 
iroda) 2021. szeptember 10-étől 2021. szeptember 20-
áig munkanapon 8-tól 13 óráig tekinthetők meg.

Az érdekeltek azzal kapcsolatos véleményüket, 
hogy szükség van-e a szóban forgó projektum környe-
zeti ártalmának felmérésére, a nyilvános betekintés 
ideje alatt ezen szervnek írásban juttathatják el.  

Ezen szerv az értesítés 3. szakaszában említett 
határidőt követő 10 napon belül döntést hoz a javasolt 
projektum meglévő állapotára vonatkozó környezeti 
ártalom felmérésének szükségességéről, amelyről a 
nyilvánosságot időben értesíteni fogja.

 Az eljárást vezeti: Milinszki P. Gabriella,  
okl. biológus s.k., 

Osztályvezető: Goran Grković 
okl. építőmérnök, s.k.

A 30 ÉVES HAGYOMáNNYAL RENDELKEZŐ

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

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

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
Temerin, Újvidéki utca 302.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

PÁSZTOR Lászlótól 
(1944–2021)

Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.
A búcsú, mit 
nem mondtál ki,
elmaradt, de gondolatban, 
míg élünk, Te mindig 
velünk maradsz.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled testvéred, Piroska

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs kö-
zöttünk édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk, 
dédmamánk

NAGY (SZILÁK) Rozália 
(1931–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.
Köszönet mindazoknak, 
akik megemlékeznek róla.
Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, utcabe-
lieknek, ismerősöknek és 
mindazoknak, akik drága 
halottunkat

JUNGNÉ 
RÉPÁSI Marcellát 

(1929–2021)

utolsó útjára kísérték, koszo-
rú- és virágadományaikkal, 
valamint részvétnyilvánítá-
sukkal mérhetetlen fájdal-
munkban osztoztak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
szeretett nővérem elhunyt

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalin 

(1947–2021)

Egy szép napon elmúlnak 
az évek, a testvéri szívből 
kialszik az élet.
Él bennem egy régi kép, 
milyen is volt 
nem is olyan rég.
A munka és a küzdelem 
volt az életed 
legyen nyugodt 
és békés a pihenésed.

Soha nem feled húgod, 
Magdi Németországból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Mamótól 

és déditől

JUNGNÉ 
RÉPÁSI Marcellától 

(1929–2021)

Emlékek varázsa 
melegíti lelkem, 
szívemben érzem őt, 
soha nem felejtem.

Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkemben 
a hiány, néha kicsit 
csendesül, de örökké fáj.

Unokád, Lenke és 
unokavejed, Attila, 

valamint dédunokád, 
Williem

özv. JUNGNÉ RÉPÁSI Marcella

(1929–2021. 9. 9.)

KÓKAI Imre 
(1956–2021.9.11.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Nyugodjonak békében!

Miserend
17-én, pénteken, 8 ó.: 
Egy szándékra.
18-án, szombaton, 8 ó.: 
A hét folyamán elhunyta-
kért.
19-én, évközi 25. va-
sárnap, a Telepen 7 óra-
kor: Népért; a plébánia-
templomban 8:30-kor: Egy 

élő családért; 10 órakor: 
†Vígh Ilona, a Vígh és a 
Nagy családtagokért (ima 
Szt. József szobránál).
20-án, hétfőn, 8 ó.: Sza-
bad a szándék.
21-én, kedden, 8 ó.: Egy 
szándékra.
22-én, szerdán 8 ó.: 
Szabad a szándék.

MEGEMLÉKEZÉS
Már 10 éve, hogy édesapám 

itt hagyott bennünket

DÁNYI Péter 
(1941–2011)

Lelked, mint a 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!
Nem felejtünk el soha.

Nyugodjál békében!

Fiad, Péter 
és menyed, Julka

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy örökre itt hagytál bennünket

VARGÁNÉ FARAGÓ Katalin 
(1952–2016)

Jó lenne újra beszélgetni veled, 
melléd ülni, s fogni a kezed. 
Elmesélni neked, ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje a szememben ragyog.

Hiányzol, és néha nem igazán értem, 
miért mennek el azok, akik fontosak nékem. 
Fáj, ha rád gondolok, s megszakad a szívem, 
bár évek teltek el, kín gyötri a lelkem.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk fe-
leségemre, édesanyánk-
ra, anyósomra, nagyma-
mámra

KOCSICSKÁNÉ 
MAJOROS Franciskára 

(1956–1996)

Emléked örökké 
szívünkben él!

Férjed, Dénes, fiad, 
Róbert, lányod, 

Ramóna, vejed, Stevo, 
unokád, Petar

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Mamótól 

és déditől

JUNGNÉ 
RÉPÁSI Marcellától 

(1929–2021)

Az élet szép, 
belőle sosem kevés. 
Te mégis úgy érezted, 
neked ennyi elég. 
Szépen, csendben éltél, 
az örök nyugovóra 
is úgy tértél.

Unokád, Márk, 
unokamenyed, Viktória 

és dédunokáid: 
Regina, Márk és Emina

Szerető családja
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 5 éve, 

hogy nincs közöttünk

VARGÁNÉ 
FARAGÓ Katalin 

(1952–2016)

Emléke él és élni fog, míg 
szívem e földön dobog. 
Mert nem halt meg ő, 
még mindig él nekem, 
csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk hat 
hete elhunyt menyemre és 
sógornőmre

KOCSICSKA Magdolnára 
(1961–2021)

Hiányod nagyon fáj, 
és ez mindig így marad. 
Szívünkben tovább élsz, 
az idő bárhogy is halad.
Nehéz az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emléked őrzi anyósod 
és Feri bátya

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

JUNGNÉ 
RÉPÁSI Marcellától 

(1929–2021)

Te a jóságodat 
két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak 
és rossznak.

Mindig egy célod volt, 
a családért élni, 
ezt a halál tudta 
csak széttépni.

Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt 
hiába keresni. 
Tégedet várni, 
ki nem jön többé, 
szeretni foglak mindörökké.

Szerető lányod, Aranka

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú 15 éve, hogy el-
vesztettem szeretett férje-
met

BARÁT Józsefet 
(1947–2006)

Jó lenne újra beszélgetni 
Veled, melléd ülni, 
s kezemben tartani kezed.

Elmesélni neked 
ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje 
szememben ragyog.

Hiányzol és néha 
nem igazán értem, miért 
mennek el azok, 
kik fontosak nékem.

Fáj, ha Rád gondolok, 
s megszakad a szívem, bár 
évek múltak el, 
de kín gyötri a lelkem.

Szerető feleséged, Margit 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

Déditől

JUNGNÉ 
RÉPÁSI Marcellától 

(1929–2021)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom. 
Ereje elfogyott, a halállal 
megküzdeni nem tudott.

Lányod, Ella, vejed, 
Pityu, Norbi és Dávid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy 
édesapám, nagyapánk és 
dédapám itt hagyott ben-
nünket.

DÁNYI Péter 
(1941–2011)

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!
Nem felejtünk el soha!

Lányod, unokáid: 
Pityu, Csabi és 

dédunokád, Pityuka

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlé-
kezünk hat hete elhunyt 
szerettünkre

KOCSICSKA Magdolnára 
(1961–2021)

Lelked, mint a 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.

Szeretettel őrizzük drága 
emlékedet: szerető 

férjed, Imre, lányaid, 
Andrea és Krisztina 

és vejed, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elhunyt szeretett édes-
anyám

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalin 

(1947–2021)

De nehéz az élet, 
de nehéz a bánat, 
ami nyomja a szívünket!

Addig vagy boldog, 
míg van, aki szeret, 
aki a bajban 
megfogja a kezed.

Hogy milyen fontos ő 
nekünk, csak akkor 
tudjuk, ha már nincs velünk. 
Úgy ment el, ahogyan élt, 
csendben és szerényen.

Fájó szívvel emlékezik 
rád fiad, Nandi

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomban és gyászban 
múlt hat hónapja, hogy itt 
hagyott szeretett feleségem

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalin 

(1947–2021)

Nehéz a sírkő, 
de még nagyobb a bánat, 
ami nyomja a szívét 
a jó férjnek. 
A te szíved nyomja a kő, 
az enyémet a bánat, 
mert örök fájdalmat 
és gyötrelmet hagytál 
magad után.
A te hiányod 
megszokni nem lehet, 
csak az érted hulló 
fájó könnyeket.

Gyászoló özvegyed, 
István

MEGEMLÉKEZÉS
Már 10 éve lesz szeptember 
22-én, hogy kedves férjem 
itt hagyott

DÁNYI Péter 
(1941–2011)

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 találkozok veled.
Nem felejtelek el soha, 
angyalok őrködjenek feletted!

Feleséged, Ica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett testvérünktől és nagy-
bátyánktól

PÁSZTOR Lászlótól 
(1944–2021)

Testvéred Piroska 
családjával és 

testvéred, Kató nena

23-án, csütörtökön, 19 
órakor: †Ikotin László, 
elh. szüleiért és hozzá-
tartozókért, a szentmise 
után egyórás szentségi-
mádás.

A plébánia telefonszáma: 844-001
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–JEDINSTVO (Piros) 
1:1 (0:1)

A pirosiak egy távoli lövéssel már 
a találkozó elején megszerezték a ve-
zetést, ami után további lehetősége-
ket hagytak ki, többek között a fel-
ső lécet is eltalálták. A fordulás után 
feléledtek a hazaiak, egyre több hely-
zetet alakítottak ki, az egyenlítésre 
azonban egészen a 80. percig kel-
lett várni, amikor Papović fejjel ta-
lált be a pirosiak kapujába.

A Sloga labdarúgói az eddigi öt 
forduló során nyolc pontot gyűj-
töttek össze, ezzel pedig a nyolca-
dik helyet foglalják el. Vasárnap 
Donji Tovarnikra utaznak, ahol a 
Slobodával játszanak. 
VETERNIK–MLADOST 1:1 (0:0)

A veternikiek többet kezdemé-

nyeztek, az első gólt mégis a járekiak 
szerezték, akik a 82. percben, gya-
korlatilag az első helyzetükből a há-
lóba találtak Grković révén. A haza-
iak, akik az előző idényben bajnoki 
címet ünnepelhettek az Újvidéki li-
gában, a bírói ráadás második per-
cében egyenlítettek ki egy szöglet 
után.

A Mladost négy bajnoki pont-
tal 14. a 16 tagú mezőny táblázatán. 
Szombaton 16 órakor az újvidéki 
Indeks vendégszerepel Járekon.

Újvidéki liga

BORAC (Újvidék)–TSK 4:5 (0:2)
Đanković az első félidőben két 

gólpasszt is kiosztott: átadása után 
előbb Bukvić, majd Marojević talált 
a hálóba. A hazaiak a szünet után 
gyorsan kiegyenlítettek, a második 
találatot tizenegyesből szerezték, így 
az 55. percben már 2:2 volt az ál-
lás. Ezt követően Bukvić megszerez-
te második, illetve harmadik gólját, 
majd Đanković büntetőből növelte 

az előnyt 5:2-re. Az újvidékiek a haj-
rában két alkalommal is szépítettek, 
az utolsó góljukat a 90. percben, ti-
zenegyesből lőtték, de kiegyenlíteni-
ük nem sikerült, a temeriniek ritkán 
látott gólzáporos meccsen gyűjtötték 
be a bajnoki pontokat.

A TSK az ötödik fordulóban meg-
szerezte harmadik győzelmét, és ki-
lenc ponttal hetedik a táblázaton. Va-
sárnap 16 óra 30 perckor a kovilji 
Šajkaš vendégeskedik a temerini pá-
lyán.

TSK: Vojvodić, Pantoš, Trišić, 
Stričević, Šmit, Tomić, Klaić, Paska, 
Đanković (Džigurski), Marojević, 
Bukvić. 

Újvidéki városi liga

MOSKVA (Tiszakálmánfalva)–
SIRIG 0:11

ASZTALITENISZ
A férfi csapat tagjai a Dejan 

Kukin emlékversenyen vettek részt 
Újvidéken, amely egy felkészülé-

si torna a Szuperliga küzdelmei 
előtt. Együttesünk felfiatalított ke-
rettel szerepelt a versenyen, mivel 
Pető Zoltán a Szegeddel magyar 
bajnoki mérkőzést játszott a hét-
végén, helyét így Orosz András és 
Mladen Puhača vették át, akik ki-
tűnően szerepeltek. A temeriniek 
a három mérkőzéseből kettőt 
nyertek meg, s végül a második 
helyen végeztek a négy csapat ver-
sengésében. A Szuperliga október 
második hétvégéjén kezdődik.

Eredmények: Temerin–
Radnički 3:1 (Orosz–Crepulja 
3:2, Čonić–Popović 3:0, Brnović–
Karakašević 1:3, Orosz–Falb 
3:0), Temerin–Vojvodina 3:2 
(Brnović–Katić 0:3, Čonić–Tepić 
3:0, Orosz–Gordić 2:3, Čonić–
Katić 3:2, Brnović–Borčić 3:0). 
Temerin–Čelarevo 1:3 (Orosz–
Adamović 3:0, Čonić–Subotić 
1:3, Puhača–Balaban 1:3, Orosz–
Subotić 0:3)

T. N. T


