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Covid-19 járvány

Minden eddiginél 
több fertőzött

A koronavírus-járvány kezdete óta a keddi napon 
jegyezték az eddigi legtöbb új fertőzöttet, 8467-et. A 
betegség szövődményei következtében 45-en haltak 
meg. A járvány negyedik hulláma főként a fiatalokat 
és a be nem oltottakat érinti. A szabadkai kórházban 
kezelt tíz covidos beteg közül kilenc nem vette fel a 
védőoltást, ez az arány országos viszonylatban is 
ugyanilyen. Ana Brnabić kormányfő kedden azt mond-
ta, készen állnak a covid-igazolványok bevezetésére, 
de – mint mondta – ez nem varázsvessző, és ha nem 
tartjuk be az előírásokat, önmagában nem sokat ér. 

Temerinben a múlt hónapban kezdték meg a koro-
navírus elleni védőoltás harmadik dózisának beadá-
sát. Az újraoltástól (2. vakcina) számított hat hónap 
elteltével az e-Uprava értesíti az érintetteket a harma-
dik dózis felvételi lehetőségéről.

A várakozás és a tömeg elkerülése végett 062/507-
866-os telefonszámon munkanapon 8 és 13 óra között 
időpontot kell kérni az oltás beadásához. Bármelyik 
Szerbiában használt vakcina közül lehet választani. 
Itteni orvosi körök harmadik dózisként a korábban 
felvett védőoltást javasolják, de vannak más orvosi 
vélemények is. 

A temerini egészségházban jelenleg Sinopharmmal 
és Pfizerrel rendelkeznek, de hamarosan az orosz 
Szputnyik vakcina is megérkezik. Tomislav Ugarković, 
az egészségház igazgatója a helyi sajtónak nyilatkozva 
elmondta, a harmadik dózist eddig 1620-an vették fel, 
de emellett az első és a második adagot is megkap-
hatják az oltakozni szándékozók. Az első védőoltást 
a felnőtt lakosság fele már megkapta, ismertette az 
intézmény vezetője. Hozzátette, hogy Temerinben 
nem kielégítő a járványügyi helyzet, naponta egyre 
több új covid-fertőzést azonosítanak. 

Mint kifejtette, 100–150 között van a napi teszte-
lések száma, és csaknem 15 eset pozitív. Az igazgató 
közölte, hogy leggyakrabban oltatlan fiatalok fertő-
ződnek meg. Sajnálkozással mondta el, hogy a már 
korábban elrendelt védelmi intézkedéseket (maszk-
használat, távolságtartás) nemigen tartják be az em-
berek. Ismételten kérte a védőoltás felvételét, mert a 
vírus és a járvány csakis így győzhető le. 

Végül elmondta azt is, hogy ha minden a tervek 
szerint alakul, az év végéig három szakorvossal: pszi-
chiáterrel, szemorvossal és sürgősségi orvossal bővül 
az egészségház káderállománya.

Több mint kétmillió dinárt nyert a helyi önkormányzat a környezetvédelmi miniszté-
rium erdősítésre kiírt pályázatán. A megítélt összeget az illetékesek a park felújítására 
fogják fordítani, amelyre a községi költségvetésből is különítettek el eszközöket. 

A kastélykert rendbetételére vonatkozó projektet három évvel ezelőtt már közszem-
lére bocsátották, a védelem alatt lévő közterület átrendezése október elején kezdődik. A 
munkálatok elvégzése a közművállalat (JKP) hatáskörébe tartozik. Az első szakaszban 
eltávolítják az öreg és elszáradt fákat, gyógyítják a beteg egyedeket, valamint ritkítják 
a felesleges facsemetéket és az aljnövényzetet. Ezt követően 76 facsemetét ültetnek 
el a Szécsen-kastély szomszédságában levő parkban.

ácsi

Rendezik a parkot

Temerinben felveheTő a harmadik dózis

A szója betakarításának a végéhez kö-
zelednek a temerini gazdák, hamarosan 
megkezdődik a kukoricatörés. Az időjá-
rás az idén sem kedvezett a növényeknek. 
Nagy terméskiesés jellemzi az idei hoza-
mokat, mondta lapunknak Tóth László 
agrármérnök.

– Az időjárás idén nagyon szélsőséges 
volt, mint azt mindenki megtapasztalhatta. 
Az enyhe tél csapadékos volt ugyan, de a 
tavasz hosszan tartó és szokatlanul hűvös. 
A vetésidő áprilisra, májusra tevődött át, a 
kelési idő pedig száraz volt és úgyszintén 
elhúzódott. Júliusban megérkeztek a tró-
pusi hőségek, a szokatlanul magas hőmér-

séklet, és a hosszan tartó hőség megviselte 
a szántóföldeket. Bár ezeket a viszonyokat 
jól átvészelték a növények, a hozamra még-
is nagy kihatással voltak. Július közepén 
mintegy 90-100 liter eső esett le két nap 
alatt, de ez sajnos nem volt elegendő ah-
hoz, hogy a növények megfelelő tápanyag-
ellátáshoz jussanak. Kisebb mennyiségű, 
de fokozatos nyári esőzés esetén, most 
rekordtermésről számolhatnánk be, de 
sajnos, az időjárás az idén sem kedvezett 
a tavaszi vetésnek. Mindez a terméshoza-
mon nagyban meglátszik. A tavaszi vetések 
esetében 50-70 százalékos terméskiesés 
tapasztalható. 

a kedvezőtlen időjárás 
következményei

Tóth László agrármérnökkel a hozamokról

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Minden parcella magáért beszél, nem emelhető ki egy fajta sem, ami 

nagyobb hozamot hozott volna. Ahol jó agrotechnikát alkalmaztak, és 
több csapadékhoz jutott a növény, értelemszerűen jobb a hozam is, más 
helyeken viszont, mintegy néhány méterrel odébb, sokkal gyengébb, de 
mindez a szélsőséges körülményeknek tudható be. Igencsak tarka az idei 
szójatermés, ennek értelmében nehéz általánosítani is. Hozzávetőlegesen 
hektáronként 1500-2000 kilóra becsülhető a szója termésének idei átlaga. 
A nagy terméskiesésen a korábbi évekhez viszonyított magas átvételi ár 
enyhít. Így a gazdák kis szerencsével pozitívan zárhatják az évet. 

Ami a betakarított szója minőségét illeti, elfogadhatónak mondanám. 
A szemek apróbbak, nem tudtak megfelelően kifejlődni és telítődni, de 
a körülményeket ismerve ez várható is volt. 

A kukorica betakarítása még előttünk áll, a napokban kezdjük meg 
a betakarítását. Katasztrofálisan alacsony hozamok várhatóak. A parcellák 
széléről szemlélve elfogadhatónak tűnik a hozam, de ez csak a látszat. 
Minderről részletes adatokat majd csak akkor tudunk mondani, amikor 
már beindult a betakarítás. Nagyon sok a meddő növény, ezeken nem 
fejlődött ki cső. A termés minősége is kérdéses, mivel a forróság hatá-
sára a rovarkártevők nagyban károsítottak. 

Cukorrépából mind kevesebb van a temerini határban, így van 
ez idén is. Az alacsony felvásárlási ár következtében a nagy befektetést 
igénylő növény termesztésének területe negyedére csökkent az elmúlt 
években környékünkön. A cukorrépa minősége elég jónak mutatkozik, 
a cukorfoka is kielégítő. A hozam azonban itt is az átlag alatt várható. Ez 
a kultúra az őszi esőt nagyon jól képes hasznosítani, így ha lenne még 
csapadék, az nagyban javítana a hozamon is.

A gabonafélék őszi vetése iránt nemigen érdeklődnek a temerini 
gazdák. Környékünkön az őszi vetés nem népszerű, de az idén mégis 
valamivel többen vetnek el majd ősszel gabonafélét, ez a növekedés 
azonban szinte elenyésző.

T. d.

a kedvezőtlen időjárás 
következményei

Tóth László agrármérnökkel a hozamokról

A szőlőszüret alkalmából a Kókai Imre Általános Iskola két nyolcadikos osztálya is meglátogatta a Vindulo borházat a múlt 
héten. A képen az leső csoport (8. a) látható.

Szüreti látogatás

XXiii. dél-bácskai Tökfesztivál
2021. 10. 5. (kedd)
17 h: Iskolás gyerekek rajzkiállításának megnyitója (rajzok áta- 

dása 2021. 10. 4. hétfő 12 óráig). Helyszín: Művelődési Központ
2021. 10. 6. (szerda)
8–17 h: A kiállítás előkészítése, a tökök (kolbász-, óriás és fehér 

sütőtök) és tökből készült kompozíciók átvétele. 
Helyszín: Piactér – Május1-je utca

9–15 h: Tökök reszelése hagyományos módon 
Helyszín: Kertészlak

11 h: A görhe készítése és sütése. Helyszín: Hofy-Cuki pékség
16 h: Tökfaragó verseny kezdete – általános iskolák 

részére
Helyszín: Május 1-je utca
2021. 10. 7. (csütörtök)
8 h: A tökök átvétele – vidéki kiállítóktól
10 h: XXiii. dél-bácskai Tökfesztivál megnyitója
• Tökből készült hagyományos ételek-italok kóstolója
• Kézművesek kiállításának megnyitója
• Az óbecsi Szivárvány Amatőr Festők helyszíni alkotásainak kezdete
10.30 h: a bíráló bizottság munkája (tökök mérése,  

a legszebb kompozíciók kiválasztása)
12 h: Köszönő oklevelek kiosztása a termelők részére, akik búza-

terményükkel hozzájárultak a Magyarok Kenyere jótékonysági prog-
ramhoz

13 h: a Tökfesztivál eredményhirdetése
• Az Óriásgörhe bemutatója, felvágása-osztása
Egész nap:
• Kulturális szórakoztató programok a színpadon
• Görhe és tökösrétes árusítása (a készlet erejéig)
• A sörsátorban hagyományos birkapaprikás és a Kertbarátkör 

italai kaphatók
Minden kiállítót, részvevőt, érdeklődőt szeretettel várunk!

a Temerini kertbarátkör elnöksége
kbktemerin@gmail.com, Telefon: 063/577-705 

www.kertbaratkor.org.rs 
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Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta. 
A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: 
Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, 
behozatali orchidea.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:
063/19-16-169

A

Eladó:
Háromszobás ház 1400 négyzetméteres telken, 

a telepi iskola közelében.
Ára: 39 000 euró

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

  nyolcvanmilliót sikkasztott 
egy temerini igazgatónő

Két személyt, egy temerini és egy Stari Banovci illetőségű személyt 
tartóztatott le az adóhatóság a rendőrség közreműködésével, akik a 
gyanú szerint vállalataikon keresztül, az adó kifizetésének elkerülésével 
76,6 millió dinár haszonra tettek szert, illetve hamisították hivatalos do-
kumentumaikat is, írja a Beta.

A gyanúsítottak további négy személy közreműködésével egy szlo-
vákiai vállalattól vásároltak üzemanyagot, amelyet nemzetközi vonalon 
közlekedő hajók töltésére használtak. Ezzel jogosulttá váltak az adómen-
tesítésre, az üzemanyagot viszont törökbecsei tárolókban helyezték el, 
és feketén, készpénzért árulták azt.

Az újvidéki rendőrség letartóztatta a 49 éves R.V.-t, egy másik temerini 
illetőségű személy után pedig nagy erőkkel nyomoz, írja a 021.rs hírportál. 
A 49 éves nő lakását és autóját átkutatva a belügyi szervek munkatársai 
690 gramm marihuánát, 322 gramm amfetamint, két digitális mérleget 
és kábítószer csomagolásához használatos felszerelést talált. R.V. 48 órás 
vizsgálati fogságban van, ahonnan bűnvádi feljelentés kíséretében viszik 
az újvidéki ügyészségre. (021.rs) 

Képzőművészeti 
kiállítás

A  Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában képzőművészeti 
középiskolák temerini tanulói állítják ki alkotásaikat a gyermekhét al-
kalmából. A látogatók biacsi viktória, horák Éva, kovács korina 
és Turai boglárka munkáit tekinthetik meg.

A rendezvény megnyitójára október 1-jén 18 órai kezdettel kerül 
sor, amelyre minden művészetkedvelőt szeretettel várunk. A kiállítás 
október 15-ig lesz megtekinthető hétfő kivételével minden munkanap 
9-től 15 óráig.

s. i.

Interaktív foglalkozásokkal várja a gyerekeket csütörtökön a Táj-
házban, a Magyar Népmese napján a Vándor Bábszínház. A társulat az 
idén évfordulót ünnepel, így a jubileum kapcsán eltérnek a hagyomány-
tól, és nem csupán az elsősöket látják vendégül, hanem meghívták az 
óvodásokat és a Kókai iskola minden alsós diákját. A közönség kisebb 
csoportokban érkezik majd, és minden helyszínen egy-egy 20 perces 
foglalkozás várja a gyerekeket.

Kiállítás megtekintés, bábos-sarok és meseolvasás várja őket a nagy 
teremben, Ádám Istvánnal tájházlátogatáson vesznek részt, népi játéko-
kat és dalocskákat oktat Lukács Sára logopédus, lesz bábkészítés, majd 
interaktív bábos foglalkozás zárja a programot. A program reggel 9 kor 
kezdődik és délután 4 óráig tart, ez alatt az idő alatt csaknem 300 gyer-
mek fordul meg a rendezvényen.

ácsi

Interaktív foglalkozások

Énekeljünk a Tájházban
Ma, szeptember 30-án este 8 órára hívjuk és várjuk mindazokat, 

akik szeretnek énekelni, szeretik a zenét és a jó társaságot. Magyar nó-
tákat, népdalokat, mindenkinek a nótáját szívesen és örömmel énekel-
jük együtt. Bemutatkoznak a Durindóra készülő csoportok. Mindenkit 
szeretettel várunk.

sz. G.

Bringával a Nagybaráig

A Nemzetközi Autómentes Világnap alkalmából a község turisztikai 
szervezete az idén is kerékpártúrát szervezett. A kerékpárosok között fő-
ként gyerekekkel találkoztunk, akik a tanáraik, vagy szüleik kíséretében 
indultak útnak. Két résztvevőtől kértünk véleményt:

varga jennifer, diák, résztvevő: – Eljöttem, mert szeretek ke-
rékpározni, és jól érzem itt magam. Jó lenne, ha kevesebb autó lenne az 
utakon, így nem szennyeznék a környezetet. Mi pedig nagyobb bizton-
ságban közlekedhetnénk. A mindennapok folyamán biciklivel és gyalog 
szoktam közlekedni. Ilyenkor figyelek arra, hogy az autósok nehogy el-
üssenek. A legtöbbször óvatosak az autósok, de olyan is előfordul, hogy 
nem figyelnek ránk.

kovács laura, diák, résztvevő: – Most veszek részt először ilyen 
biciklitúrán, kíváncsi voltam, milyen lehet. A leginkább kerékpárral 
közlekedek. Szerintem, ha figyelnénk arra, hogy ne szemeteljünk és 
többen kerékpároznának, akkor a környezetünk is tisztább, rendezet-
tebb lenne. Amikor biciklizek, mindig vigyázok a saját, és a környeze-
tem biztonságára.

A résztvevők mintegy 12 kilométeres távon hajtottak végig, és az 
Információs Központnál tartott rövid pihenő és felfrissülés után haza-
indultak.

(részletek, beszámoló a 16. oldalon)
T. d.
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Temerini kábítószeres
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Miért nem születik 
elég gyermek? (2.)
A budapesti demográfiai konferencia margójára

a demográfusok hosszú ideje igyekeznek magyarázatot találni arra, hogy a nyugati 
civilizációban miért nem születik elég gyermek, miért nem képesek e társadalmak 
önmaguk reprodukálására. a termékenységi adatok azonban azt mutatják: trendfor-
duló tanúi lehetünk. immár szinte minden kontinensen drámaian csökken a fiatalok 
gyermekvállalási hajlandósága, írja a demokrata.

japánban már régóta rendkívül alacsony a gyer-
mekvállalási kedv, egy-egy japán családban átlagosan 
legfeljebb 1,2 gyermeket nevelnek fel. Ám mint Kapi-
tány Balázs mondja, demográfiai szempontból nagyon 
izgalmasak a kínai folyamatok. Az ugyan nyilvánvaló, 
hogy az 1,6-os arányszám, amit a kommunista ál-
lam közzétesz, némileg kozmetikázott. Ám mára az 
is köztudott, hogy az agresszív születésszabályozási 
politika nem csak kedvező következményekkel járt. 
Az iparosodott, fejlett területeken ennél vélhetően 
sokkal alacsonyabb a termékenység, miközben az 
elmaradottabb belső országrészben még valószínű-
leg sokkal több gyermek születik, mint ahogyan a 
nyilvános statisztikai adatok mutatják. A különbség 
oka vélhetően az, hogy az iparosodott, városiasodott 
területeken általánossá vált, hogy mindkét szülő dol-
gozik, miközben jelentősen megnőttek a gyerekek 
iskoláztatásának költségei.

Kivételként egyedül a szubszaharai térséget 
említi a demográfus, vagyis fekete-Afrikát, ahol még 
mindig 5-5,5 a termékenységi ráta. Ám Kapitány Ba-
lázs arra figyelmeztet, hogy az elmaradott térségekben 
a népesség reprodukciójához nem elegendő a 2-2,1-
es érték, hiszen még mindig nagy a csecsemőhalan-
dóság. Emellett a jövőben anyává váló kislányok élet-
kilátásai sem azonosak európai vagy amerikai társaik 
életlehetőségeivel. Ezekben a térségekben legalább 
2,5-2,7 gyermeket kell világra hozniuk a pároknak 
ahhoz, hogy ne csökkenjen a lélekszám.

Összességében elmondható, hogy az utóbbi tíz 
évben bekövetkezett változások sok fejtörést okoznak 
a demográfusoknak, és az ENSZ szakértőit is lázas 
számításokra késztetik. Úgy tűnik, hogy a korábbi 
prognózisokkal ellentétben a Föld népességének 
növekedése századunk ötvenes éveire megáll. Ám 
egyes elemzők szerint mára az sem kizárt, hogy ez 
bekövetkezhet akár a negyvenes évek elejére, sőt 
népességcsökkenésbe fordulhat a lassulás.
  kieGyenlíTődő viszonyok

A mai Európai Unió országai, más szempont-
ból ugyan, de szintén elgondolkodtató demográfi-
ai folyamatokat mutatnak. A nyolcvanas években 
a Nyugat még szánakozva tekinthetett az akkori 
szocialista országokra, mert azokban erőteljesen 
csökkent a születésszám. A sereghajtó az NDK és 
Magyarország volt, ahol hosszú távon már jelentős 
népességfogyással kalkulálhattak a demográfusok. 
Régiónk országaiban a rendszerváltozás után az-
tán tovább zuhant a termékenységi ráta. Akkor 
még a déli és a professzionális családtámogatási 
rendszert működtető skandináv államok bő gyer-
mekáldásra számíthattak. Az új évezred azonban 
jelentős változásokat hozott. Az első évtized elhúzó-
dó gazdasági válsága, a közgondolkodás átalaku-
lása Nyugaton is a megszülető gyerekek számának 
csökkenésével járt. A volt keleti blokk államai-
ban ugyanakkor a megszilárduló új társadalmi 

rend, a kedvezőbbé váló 
gazdasági viszonyok és a 
bőkezű családtámogatási 
rendszer a tízes években 
a termékenységi ráta ja-
vulását hozták. Térsé-
günk gyakorlatilag fel-
zárkózott az uniós 1,55 
körüli átlaghoz. Igaz, 
ebből nem igazán profi-

tálhatnak a közép- és kelet európai tagországok 
a fiatalok elvándorlása miatt: a nyugat mun-
kaerő-elszívó hatása ma még jelentősnek 
mondható.

– Demográfiai szempontból a legrosszabb 
a helyzet délen – mondja Kapitány Balázs. – 
Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögor-
szág egy ideje rendkívül alacsony gyermekvállalási 
kedvet mutat, és ezek a kedvezőtlen folyamatok 
várhatóan hosszú távon is fennmaradnak. Meglepő 
azonban, hogy a skandináv országokban is rosszra 
fordult a trend: a fiatalok a bőkezű családtámoga-
tási rendszer ellenére későn és kevés gyermeket 
vállalnak, akkor is, ha nem sújtja gazdasági válság 
a hazájukat. A kutatások azt mutatják, hogy e fo-
lyamatok egyik fontos okai lehetnek a nem nem-
zeti szinten jelentkező és megoldható kihívások 
miatti bizonytalanságok az ifjabbak körében, így 
például a klímaszorongás.

A demográfus azonban óvatosságra int a 
német és a francia termékenységi adatok érté-
kelését illetően. Mint mondja, a statisztikából, 
miután nincs származás szerinti bontás, csak 
arról kaphatunk képet, hogy külföldön született 
anyától származik-e a megszületett gyermek. E 
kategórián belül azonban nem tudni pontosan, 
hogy Ázsiából, Afrikából vagy éppen Ukrajná-
ból, Szerbiából érkezett-e az édesanya. Ennek 
azonban van jelentősége, hiszen a bevándorlók 
általában a kibocsátó országra jellemző termé-
kenységi mutatóknak megfelelő számban vál-
lalnak gyermeket.

a demográfiai folyamatokban tapasztal-
ható változások mindazonáltal aggasztják 
a nemzetállamok politikusait, hiszen a 
stagnáló termékenység komoly gondokat 
jelez előre valamennyi uniós tagállamban. 
a munkaerőhiány, a nyugdíjrendszer ösz-
szeomlása karnyújtásnyi távolságra került. 
mára az is kiderült, hogy az illegális be-
vándorlás ezeket a gondokat inkább tetézi, 
mintsem enyhítené.

A Demokrata attitűdje a Pesti Hírlap szem-
léletéhez képest egyáltalán nem változott, de a 
nemzeti liberalizmus helyett a konzervatív nem-
zeti keresztény nézetet kezdte hirdetni az újság. 
Erkölcsrendszerében keresztény, markánsan 
nemzeti, és inkább konzervatív, mint liberális 
vagy baloldali. Ma a Fidesz vallja azt az értékren-
det, amely a lapnak kezdettől fogva fontos.

demokrata, budapest
(befejező része következik)

Érdeklődni:
063/8-637-485  063/12-58-642
069/1-557-566  069/41-17-768
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a hét végén zentán házasságot kötött

Harmath Kata és Dobosi Zoltán
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Huszonegyéves osztálytalálkozó

FElSő Sor: Szilák Aurél, Gergely Barnabás, Bollók Béla, Varga Dénes, Csernicsek Attila, Borda Ákos, Darázs Árpád, 
Nagy Miklós, Szlimák Dániel, lászló Attila, Bujdosó Andor, Verebélyi Csaba, Horváth Arnold, Törteli róbert, Szabó Csaba.
KöZéPSő Sor: Kihut Gellért, robotka Ervin, Zelenka lehel, Nagyidai Diana, Törteli Ágnes, Bado Judit, Pásztor éva, 
Móra Tímea, Hegedűs Noémi, Illés Ágnes, Majoros Anita, Kalapáti Izolda, Bozsó Szilvia osztálytanító, Bálind Andrea, Pásztor 
Szilvia, Péter Dianna, Giric Anikó, Grácsik Anita, Kiss Attila, Pászti lászló.
GUGGol: Ikotin Zoltán. ÜlNEK: Kovács Anikó, Kantardžić Emese, Nász Ildikó, Csorba Eszter, Ferenczi őzike, Dusa rozália 
osztálytanító, Karanović Izabella osztálytanító, Nemes Ildikó osztályfőnök, Zséli Kornélia osztályfőnök, Papp István osztályfő-
nök, Patus Magdolna Mártha osztálytanító, Gergely Gizella osztályfőnök, Tóth Tibor, Szilák Elvira.

keresztelés

Vasárnap a nagymise után megkeresztelték Gazafi Annabellát 
(Krisztián és Kovács Izabella lányát)
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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 
Temerin, Újvidéki utca 302.

Fo
tó

: A
gn

eš
 K

an
ta

rd
ži

ć 
P

ho
to

gr
ap

hy



TEMERINI ÚJSÁG 2021. szeptember 30.6

Malac  250 din/kg
Bárány 280-300 din/kg
ló 1-1,5 euró/kg
Kecske 5000-6000 din/db
Gida 250 din/kg
Borjú  300-500 euró/db
Galamb 500-600 din/db
Kakas 1000 din/db 
Pulyka 1500 din/kg
Kiscsirke  40-50 din/db
Kisliba 300 din/db
Kiskacsa 200 din/db
Tacskó 50 euró/db
Papagáj 500 din/db
Nyúl 400-1000 din/db
Szerszámnyél 300-500 din/db
Balta 500-600 din/db
Fejsze   1000-1200 din/db
Kaszanyél 500 din/db
Kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Kézi fűrész 800-1000 din/db
Fűkaszáló 80-120 euró/db
Motorfűrész 100-120 euró/db
Fémhordó 200 l 1400-1750 din/db
Műanyaghordó 220 l 1650-2250 din/db

Napraforgó 150-200 din/l
Szalmabála 100 din/db
Fűszénabála 200 din/db 
Hereszénabála 300-400 din/db 
Kissöprű 200 din/db
Ciroksöprű 400 din/db
Korósöprű 500 din/db
Kerékpárzár 100-300 din/db
Bogrács 20 l 2000 din/db
rostély 2000-5000 din/db
Sütőtárcsa 1500-2000 din/db
Üstház 3000 din/db
Malacetető 4000 din/db
Disznóetető  4000-5000 din/db
Kályhacső 400 din/m
Zománcozott könyék 300 din/db
Kályhatisztító kefe                      300 din/m
Mákdaráló 800 din/db 
Diódaráló 1000-1200 din/db
Férfi/női melegítő 1000-1200 din/db
Ponyva 3x4 m  1000 din/db
Autógumi 155/70 3000 din/db
Használt kerékpár 50-100 euró/db
Fonott korsó 20 l 2500 din/db
Sportcipő 2000-2500 din/pár
Bőrpapucs- és klumpa 1200-2500 din/pár

VÁSÁR, 2021. IX. 26.

Tojás 7-15 din/db 
Zöldség 200-250 din/kg
Sárgarépa 70-80 din/kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma 350-400 din/kg
Szárazbab 250-300 din/kg
Burgonya 30-50 din/kg
Káposzta 50-60 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Paradicsom 50-120 din/kg
Padlizsán                             80-100 din/kg
Spenót 200 din/kg
Zellergumó 80-100 din/db
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 200 din/kg
Brokkoli 100 din/db
Paprika 50-150 din/kg
Uborka 100-120 din/kg
őszibarack 100-200 din/kg
Alma 50-100 din/kg
Szilva 90-100 din/kg
Körte 80-100 din/kg
Szőlő 100-120 din/kg

PIAC, 2021. IX. 26.

hát ezek a tyúkok!
Tizenöt évvel ezelőtt „örököltem meg” 

Morvai lacitól (y) a piaci árak lejegyzésének 
feladatkörét. Beszámolóim leginkább havi 
rendszerességgel jelennek meg a helyi lap-
ban. Ha vásár, akkor malac, ha piac, akkor 

tojás, meg a többi, mert mindenki a piac-
ról él. Konkrétan és átvitt értelemben is. 
Erről szólnék most néhány szót. 

Az utóbbi hetekben igencsak érde-
kesen alakul a tojás ára. Családom rend-
szeresen fogyaszt friss tojást, aminek a 
beszerzése az én feladatom. Általában 
ugyanattól az árustól szerzem be vasárna-
ponként, de néha csütörtökön is. Fontos, 
hogy friss legyen és az ára is megfeleljen. 
Egy-egy alkalommal általában húszat vá-
sárolok a tízdinárosból.  

Eddig ezzel nem is volt gond. Az utób-
bi hetekben azonban valami történt a to-
jás árával: vagy két hete már nincs a pul-
tokon 10 dináros tojás. rá is kérdeztem 
az árusnál, miért nincs, merthogy a 7-8 

dinárostól a 14-15 dinárosig minden kate-
góriában van. 

– A magyarázat az, hogy minden meg-
drágult, és ez alól a tojás sem kivétel! – vá-
laszolta készségesen. Igaza van, gondoltam 
magamban, mert valóban szinte mindegyik 
árucikknek emelkedett az ára. Miért ne emel-
kedett volna a tojásé? 

De aztán miközben tovább sétáltam a 
piaci padok között, azon kezdtem morfon-
dírozni, hogy lehet az, hogy a tyúkok csak 
olcsóbb és drágább tojást tojnak? Közepes 
árúból, a tízdinárosból meg nem. Hát ezek a 
tyúkok, a fenekük mindenit!

MÓrICZ Dénes

Igazi vénasszonyok nyarára ébredtünk vasár-
nap. Gyönyörű napsütésben sétálhattunk végig a 
szeptemberi vásárban. Sétálhattunk, mondom, 
mert tolongani nem kellett az asztalok között. 
Alig volt nézelődő, valódi vásárló meg még ke-
vesebb. Panaszkodtak is az 
eladók a gyér forgalomra. 
Az egyik helybeli vendéglős 
meg is jegyezte, hogy ilyen 
rossz vására már régen nem 
volt. Mint mondta, a régi szép 
időkben gyakran két sátrat is 
felállítottak, és négy üstben 
rotyogott az ízletes marha- 
és birkapörkölt. Amikor jól 
ment, a sátor alatti hűvösben 
falatozó, iszogató vendége-
ket zenészek szórakoztatták. 
Mára merőben megváltozott 
minden. Az egy sátor alatt is 
csak lézengtek a vendégek, a 
két üstben főtt ételből pedig alig a fele fogyott 
el. Édes helyett keserű szájízzel panaszkodtak 
még a cukrászok is. A péterrévei mesternek, 
mint mondta, olyan kicsi volt a forgalma, hogy 
a bevételből még a helypénzre is alig futotta be-
lőle. Meggondolják, hogy a jövőben egyáltalán 
eljönnek-e.

Legutóbb nem volt, ezúttal ismét volt malac 
az állatvásárban, két helyen is árultak hízónak 
valót. A Goszpodincáról (Boldogasszonyfalva) 
hozott malacok kilójáért 250 dinárt kértek élő-
súlyban, de a késő délelőtti órákig, ha jól lát-

tam, egyetlenegyet sem adtak el. Nem volt jobb 
helyzetben a pulykaárus sem. A négy hónapos 
pulykák ára 1500 dinár volt, s ha valaki meg-
vette volna mind a húszat, akkor az árus aján-
dékba adott volna 50 kiló morzsolt kukoricát. 

Így sem kellettek senkinek, az árus kénytelen 
volt visszavinni az állatokat.

Nagy volt a kínálat a lóvásáron, a kupecok 
nagy hévvel alkudoztak, ami itt szinte kötelező. 
Ám mindhiába, mert az üzlet, a külső jelekből 
ítélve, általában elmaradt. Sem csöves kukoricát, 
sem górét nem kínáltak eladásra a szeptemberi 
vásárban. A kukoricahordó-kosárért most tíz 
eurót kértek, de a kutya sem ugatta meg. 

Egy kis forgalom azért mégis volt, vásároltak 
például kürtőskalácsot desszertnek a vasárnapi 
ebédhez.

Foghíjas vásár

Hová tűnt a 10 dináros tojás?

m. d.
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A Brésztó határrész tanyái
Északi irányba haladva a becsei út bal oldalán elhelyezkedő szállások is-

mertetésével folytatjuk a temerini tanyavilág bemutatását. az ádám istván ál-
tal gyűjtött és feldolgozott anyag valójában közelmúltban megjelent szállások 
tovatűnt füstje 1. című könyvének folytatása.

a TÉrkÉpen láThaTó 
Tanyaszámok Tulajdonosai

149. Tóth János tanyája
150. Zsúnyi Imre, majd Soós Sándor 

tanyája  
151. Bujdosó Pál, majd Tóth András 

tanyája 
152. Fehér András tanyája
153. Zelenka István, majd Kiss Erzsé-

bet tanyája 
154. Zelenka István, majd Fehér 

Mónika tanyája
155. Bujdosó István, majd Fehér 

László tanyája
156. Majoros Imre, majd Nagy Ernő 

tanyája
157. Majoros József tanyája
158. Majoros István tanyája
159. Majoros-tanya 
160. Deák Pál tanyája
161. Elek István, majd Zavarkó Szil-

veszter tanyája
162. Kovács István tanyája
163. Fehér Mihály, Vida András, majd 

Ökrész Sándor tanyája
164. Kihúth István szőlőskunyhója, 

majd Szmolenicki Mihály tanyája
165. Fehér Károly tanyája 
166. Kohanecz István tanyája 
167. Szűcs András, majd Zarnóczki 

József tanyája  
168. Góbor Sándor tanyája
169. Riedl Hans, dr. Fehér Mihály, 

majd Fehér András tanyája
170. Morvai Pál, majd Micsa Margit 

tanyája
171. Morvai György tanyája 
172. Tóparti tanya, a Szilák–Zsúnyi 

szövetkezet tanyája  
173. Tóth István tanyája
174. Elek Mátyás, majd Tóth Imre 

tanyája 
175. Fischer Anton tanyája
176. Varga Somogyi Péter tanyája  
177. Zsúnyi József, majd Kis Varga Pál 

tanyája  
178. Matuska András tanyája
179. Jánosi József, majd Sági Pál 

tanyája
180. Fehér Mihály tanyája, majd Tóth 

Sándor tanyája 
181. Ballai István tanyája  
182.  Fehér Mihály kis tanyája, majd 

Tóth Mátyás tanyája
183. Vén Vince tanyája
184. Zelenka-tanya   
185. Pásztor János tanyája

A harmadik katonai felmérés térképén 
még „Ó Becsei dűlő”-nek  nevezett határ-
részt, melyet északról a Jegricska, nyugat-
ról a Szlatyina-bara (Fehér-árok), délről 
az Ókéri út (Szőregi út), keletről pedig a 
Becsi út határol, az 1972-es tagosítás  két 
részre osztja.

A két egység közötti felezővonalat a ha-
tárrendezés alkalmával  létrehozott új dűlőút 
képezi, amely kelet-nyugat irányba egy kis 
töréssel a telep utolsó utcáját a szlatyinai 
Pásztor híddal köti össze. Ettől a dűlőtől 
északra fekvő területet nevezzük Brésztónak, 
a délit pedig Cigány-barának. 

Az 5,4 négyzetkilométer területű Brésztó 
határrészben összesen 37 tanyát azonosítot-

tam. Közülük ma három lakott, hét lakható, 
de csak időnként lakják, tíz lakható, de nem 
lakják, kettő nem lakható, kettő romos, négy 
esetben csak fa vagy fák jelzik az egykori ta-
nyahelyet, kilenc ponton pedig az egykori 
tanya helyét nehéz beazonosítani.

következik: az óbecsei-dűlő 
vagy a klinker-dűlő tanyái   

Á. I.

FöldET BérElEk
Telefonszám:
062/106-94-59
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Vasárnap a telepi lourdes-i Boldogasz- 
szony-templomban avatási ünnepség kereté-
ben megkapták a kiscserkészeknek járó kék 
kendőt. A jelenleg 45 tagot számláló csapat 
hat tagjára a zöld kendőt kötötték fel, így ők 
vasárnaptól már a nagycserkészek táborát 
erősítik.

Parókai Maja két éve jár cserkészetre, ő 
is az újonnan beiktatott kiscserkészek egyi-
ke. Mint mondja, nagyon örül, hogy végre 
megkapta a kék kendőt, a cserkészetben az 
tetszik neki a legjobban, hogy sokat játsza-
nak, portyáznak. Győri Csenge is csaknem 
két éve jár foglalkozásokra, számára is a já-
ték és a szórakozás a legizgalmasabb. Nem 
titkolt vágya, hogy egyszer ő is őrsvezető 
legyen. Bujdosó Annabella zöld kendőt ka-
pott a vasárnapi ünnepségen, számára a 
táborok a legérdekesebb, és türelmetlenül 
várja, hogy egyszer ő is vezethessen őrsöt. 
Teleki Ervintől, a temerini cserkészcsapat 
parancsnokától megtudtuk, hogy a gyere-
kek szombaton egy próbáztatáson estek át, 
ahol tudniuk kellett sátrat állítani, tüzet gyúj-
tani, valamint a legalapvetőbb csomókat. 
Az elmúlt időszakban pedig megtanulták a 
tíz cserkésztörvényt, az egyenruha része-
it és még számos új dolgot. A parancsnok 
hozzátette, a gyerekek közül néhányan már 
több éve járnak cserkészetre, a járványhely-
zet azonban nem tette lehetővé az avatási 
ünnepség lebonyolítását. Mint ismertette, 

a hétvégén ismét toborzót tartanak, ahova 
csakúgy, mint korábban, most is az általános 
iskolás diákokat várják.

Magyar Dániel, a Dél-bácskai Szerémségi 
Cserkészkörzet elnöke ismertette, jelenleg 
45 főt számlál a csapat, ami az iskolá-
ba járó diákok számának tekintetében 
jó eredménynek számít. De mégis, mint 
mondja, nem a cserkészek száma a meg-
határozó, sokkal inkább az, hogy akik oda 
járnak, azért vannak ott, mert szeretik ezt 
az életformát, kihívásként élik meg és el 
tudják fogadni a cserkészek által felállí-
tott értékrendszert. Kifejtette, a fejlődés 
lehetősége adott, így lehetnek akár őrs-
vezetők, segédőrsvezetők, segédtisztek 
vagy cserkésztisztek.

– Amikor elérik a 12 éves kort, el 
tudják dönteni, hogy szeretnének-e 
képzésekre járni, vagy inkább munkás-
cserkészek lesznek, akik a háttérben 
programokat szerveznek, besegítenek. 
A nagycserkészeknek a táborok tekin-
tetében is több lehetőségük van, szer-
teágazóbb feladatokat bízunk rájuk. 
Kiscserkészként mesevilágban élnek, 
és úgy valósítják meg a programokat, 
nagycserkészként pedig már a testi és 
szellemi képességeiket figyelembe véve 
terheljük őket, és olyan feladatokat adunk 
nekik, amelyeket a korukhoz megfelelő-
en meg tudnak valósítani, tette hozzá a 

cserkészkörzet vezetője. Tőle tudtuk meg 
azt is, hogy az idén 10, illetve 25 éve van 
annak, hogy a szövetség körzeteket hozott 
létre attól számítva, hogy bejegyezték. E két 
évfordulóról ünnepség keretében szeretné-
nek megemlékezni. A tervek szerint ott avat-
ják fel a csapat- és a körzetzászlót, valamint 
megjutalmazzák azokat a cserkészvezetőket 
és támogatókat, akik az elmúlt néhány év-
tizedben meghatározó munkát végeztek a 
cserkészek életében.

A 30. tini fesztiválra méltó módon szeretnének sort keríteni, tud-
tuk meg Varga Flóriántól, az egyesület elnökétől, aki a tervekről, 
és az előkészületekről is beszámolt olvasóinknak.

– Májusban tartottuk meg a 29. Tini és Ifjúsági Énekes Vetélke-
dőt, a járványhelyzetre való tekintettel a színházteremben. A közön-
ség interneten, illetve televízión követhette rendezvényt. Már akkor 
elkezdtük a jubileumi, 30. tini fesztivál tervezését. Azóta már a pá-
lyázatot is megjelentettük, amelyben a fiatal énekeseket toborozzuk. 
A pályázatra még lehet jelentkezni, fogadjuk az érdeklődők jelent-
kezését. A benevezési feltételeken nem változtattunk. Továbbra is 
három dallal kell készülniük a jelentkezőknek az audícióra, ahol a 
szakbizottság segítségével közösen választják ki azt, amit a döntőben 
is énekelnek majd. Az 1993 és 2009 között született lányok és fiúk 
jelentkezését várjuk. Az idén is két kategóriában versenyezhetnek az 
énekesek, azaz a tini és az ifjúsági kategóriában. Az eddig beérke-

Készülnek a jubiláris 30. énekes vetélkedőre

Két tini egy évben

a szirmai károly magyar művelődési egyesület néhány héttel 
ezelőtt hirdette meg a soron következő Tini és Énekes vetélkedő 
pályázatát. az idei év rendhagyónak számít, mert a járvány mi-
att májusban tartották meg a tavalyi fesztivál döntőjét, az idén 
tehát két rendezvényt tartanak. 

zett jelentkezések alapján előzetesen elmondhatom, hogy az ifjúsági 
kategóriába többen jelentkeztek, de bízunk benne, hogy a fiatalabb 
korosztály képviselői is felbátorodnak majd. Szeretném biztatni a 
fiatal tehetségeket a jelentkezésre. Minden szükséges útbaigazítást 
igyekszünk megadni. Arra törekszünk, hogy minél több lehetőséget 
nyújtsunk a tanácsadásra, és a döntőt megelőző próbákra is. Nem 
mellékes az sem, hogy a legeredményesebbek értékes pénzjutalomban 
részesülnek. Még elég idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a verseny-
zők felkészüljenek az audícióra, ahol a szakmai bizottságtól is sok 
hasznos információt kaphatnak. Szeretnénk, ha a fellépőknek több 
lehetőségük lenne együtt próbálni a zenekarral. Ez tovább könnyí-
tené az énekesek felkészülését a döntőre. Ami a szervezést illeti, a 
munka már javában tart. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, 
hogy kellőképpen megünnepeljük ezt a kerek évfordulót. Kiváló 
alkalom ez arra, hogy meghívjuk azokat az énekeseket, akiket itt, 
a tini színpadán ismerhetett meg a közönség, és még ma is aktívak 
az éneklés területén. Bízunk benne, hogy az évfordulóhoz méltó, és 
színvonalas döntőt szervezhetünk. A járvány miatt még nem határoz-
tuk meg a döntő pontos időpontját, de mindenképpen a sportcsar-
nokban szeretnénk megtartani, és reméljük, hogy semmi sem fogja 
gátolni a döntő lebonyolítását. Addig is végezzük a munkánkat, és 
szeretettel várjuk a további érdeklődők jelentkezését – mondta az 
egyesület elnöke. 

Cserkészavatás a templomban
Nyolc új taggal bővült a temerini 54. Szent Illés csapat

T. d.

ácsi
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A Kanadában élő Kovács házaspárral beszélgettünk 

Újrakezdés az Újvilágban (2.)
• a szűkebb családi körből kiket 

hagytak itthon?
– Édesanyámat, édesapámat és anyó-

somat, kezdi Gizella, majd Istvánból elő-
törnek a fájdalmas emlékek. – Édesapám 
a kimenetelünk előtt néhány hónappal halt 
meg. Sokáig úgy éreztem, hogy az okozta a 
halálát, hogy el kell válnia az unokáktól. 
Sohasem felejtem el, néhány nappal az in-
dulás előtt kimentem a gyümölcsösbe, és 
minden fát megsimogattam. Abban a pil-
lanatban, mintha valaki ott állt volna mö-
göttem és azt mondta volna: Nem, mi nem 
megyünk sehova, meséli meghatódva, majd 
folytatja. – Soha nem fogott el a honvágy, 
de mindig örömmel jövök haza. A barátok 
itthon vannak, és noha ott is megismertem 
újakat, azok nem azok az emberek, akiket 
itthon hagytam.

A nosztalgiából vissza a realitás talajá-
ra, első munkahelyéről Gizella mesél.  – Az 
asztalosműhelyben hat hónapig dolgoztam, 
lépcsőket, korlátokat készítettünk, nem volt 
nehéz munka, csak túl hangos. Ezt követően 
néhány hónapig egy hentesüzletben vállal-
tam munkát, majd bekerültem egy állami 
helyre, 25 éve ott vagyok karbantartó. Ah-
hoz azonban, hogy ott tudjak maradni, el 
kellett végeznem a középiskolát, valamint az 
épületkarbantartói főiskolát. Nagyon érde-
kes munka, mert mindennap más a dolgom. 
Egyik nap a padlóburkolatot kell karban 
tartanom, másik nap ablakokat pucolok, 
mindig magamnak osztom be a munkát. 
Nemrégiben átkerültem egy másik helyre, 
de szerencsére nagyon jó a közeg, amelyben 
dolgozom, meséli a feleség, én pedig elhi-
szem neki, mert látom rajta, hogy tényleg 
szereti a munkáját. István is hozzá akar szól-
ni. – Kint nem számít az, hogy mit csinál az 
ember, csak az a fontos, hogy azért mennyit 
fizetnek. A munka nem szégyen.

• két fizetés kell ahhoz, hogy egy 
két gyerekes család kényelmesen meg 
tudjon élni?

– Persze. Sajnos két fizetésre szükség 

van, és egyre nagyobb szükség lesz, mert 
Kanadában is romlik az életszínvonal, a há-
zak ára nagyon felment, a fizetések ott sem 
emelkednek olyan arányban, mint az árak, 
a munkalehetőség is megcsappant, magya-
rázza István, felesége szerint azonban, ha 
az ember dolgozik és nem fél a munkától, 
minden pillanatban újra tudja kezdeni az 
életét.

• Tartják a kapcsolatot a kanadában 
élő temeriniekkel?

– A Kanadába ki-
költözött temeriniek 
zöme a tőlünk csak-
nem 150 km-re lévő 
Kichenerben él. Miu-
tán autót vásároltunk, 
felkerestük őket, együtt 
jártunk magyar ren-
dezvényekre, bálakba. 
Sajnos, közülük már 
sokan nem élnek. A 
temeriniek mellett ter-
mészetesen, más bará-
taink is vannak, ilyen 
szempontból könnyű 
volt a beilleszkedés. De 
én mégis úgy vélem, 
hogy akivel nem együtt 
nőttél fel, és nem isme-
ritek egymást igazán, 
azzal nem tudsz olyan mély kapcsolatot te-
remteni. Kisebb szócsata alakul ki a Kovács 
házaspár között, Gizellának ugyanis, férjével 
ellentétben nem annyira fontosak a mély gyö-
kerek. – Én mindenkivel beszélgetek, barát-
kozok, emeli ki. Más véleményen vannak a 
munka- és a szabadidő aránya tekintetében 
is, míg Gizella szerint a nyolc órás műszak 
után jut idő a magánéletre, addig István saját 
munkahelyét említi példaként, ahol heti hat 
napot kellett dolgoznia, sőt még túlóráznia 
is. Mint mondja, sokszor eszébe jut egyik is-
merőse mondata, miszerint Kanadában csak 
két öltözet kell, mun-
karuha és pizsama.

• mennyire volt fontos a család 
számára, hogy az itteni hagyományok-
tól, szokásoktól ne szakadjanak el?

– Ez még ma is nagyon fontos. Minden 
ünnepet megülünk, magyarosan főzünk, a 
húsleves és a rántott hús a vasárnapi menü 
részét képezi – mondják szinte egyszerre.

• fontos az, hogy minden pillanat-
ban tudják, hogy mi történik itthon?

 – Rendszeresen olvassuk a Temerini 
Újságot, a lap megjelenése óta minden 
számot eltettünk. Az interneten is követ-
jük a temerini és a szerbiai történéseket 
–  mondja a Kovács házaspár.

Jövőre már Gizella is nyugdíjba vonul, 

s akkor terveik szerint már hosszabb idő-
re, akár néhány hónapra is hazajöhetnek. 
Arra a kérdésre, hogy visszatérnének-e 
Temerinbe végleg, a válasz egy határozott 
nem, hiszen mint mondják, Kanadában 
nyugodtabb életük van. Egy pillanatra 
sem bánták meg, hogy kimentek, hiszen a 
gyerekek feltalálták magukat, és ez meg-
nyugvást jelent a számukra. Mindezek 
ellenére Temerint az otthonukként élik 
meg, ahova mindig jó hazajönni.

 A Kovács házaspár és a két unoka 
(a két fiuk is kb. ilyen idős volt, amikor kimentek)

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
Vége
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Lamos, a bika (2.)
Egy gyerekkori újvidéki vásáros emlék

Talán 1946 Tavaszán kidobol-
Ták, hogy szervezik Újvidéken a mezőgazda-
sági kiállítást. Akinek arra való jószága van, 
fölvezetheti, s ha első, második vagy harmadik 
lesz az osztályozásnál, értékes jutalmat nyer. 
Édesapánk nem hederített a hírre, eléggé em-
lékezetes maradt számra sok keserves tapasz-
talata a kommunista rezsimmel. Kezdődött a 
negyvennégy októberében lezajlott temerini 
razziával.

Ő ugyan megúszta azzal, hogy kocsival, 
utolsó pár lovunkkal fölkényszerült a piac-
térre, ott a kocsit és a lovakat elvették tőlük, 
őket pedig a templomudvarba hajtották. Ott 
az azonnali kivégzésre szántakat kiválogatták 
közülük, majd a többiekkel együtt gyalogme-
netben, puskás partizánok felügyelete mellett 
beterelték őket Újvidékre, onnan Karlócára, 
és csak karácsony táján tért haza. Negyvenöt 
elején kidobolták a faluban, hogy akinek ha-
sonló módon odavesztek a lovai és a kocsija, 
az visszakaphatja, ha visz szerszámot a köz-
ségházára. A lovak ugyanis Csenejen vannak, 
de nem lehet őket hazahajtani kocsistól, mert 

a szerszámuk elszakadozott. A fészerünk alatt 
mindig volt rissz-rossz lószerszám, apánk na-
pokon át varrogatta őket s bevitte a községhá-
zára. Soha többet nem láttuk sem a szerszá-
mot, sem a kocsit, sem a lovakat. A kiállításról 
szóló dobolásra csak annyit mondott: „Lehet 
ezeknek hinni?”

a vasárnapi naGymise uTán, a 
plébánián szokásos „zsinatoláson” meg-
beszélték az ügyet. Nem emlékszem, hogy 
Tóth vagy Vondra tisztelendő atya szolgált-e 
akkor, de a papunk meggyőzte az embere-
ket, hogy az ilyen lehetőségeket nem sza-
bad elszalasztani. Meg kell mutatni, hogy 
Temerinben milyen tehetséges magyar pa-
rasztok élnek. Ott lett eldöntve, hogy többek 
között Lamost el kell juttatni a kiállításra. 
Ökrész Laci bácsi aranykalászos gazdának 
– Károly és Vince édesapjának – is van va-
lami kiállítani valója. Kocsin fog majd maga 
is menni, vezessük ki a bikánkat a tanyá-
jukra, ő majd másnap, a saroglyához kötve 
bevezeti Újvidékre. A házi kupaktanács úgy 
döntött, hogy késő este Feri bátyám és én 

vezettetjük a Lamost a kocsinkhoz kötve, 
amelyet két tehenünk húzott. 

(Csak az ötvenes évek elején tudott apánk 
újra lovat venni. Akkorra már mindannyian 
elkerültünk otthonról. Anyánk ötvenben meg-
halt, a lányok egymás után férjhez mentek, 
én gimnazista lettem Újvidéken, Feri bátyám 
1952-től bevonult katonának. Miklós öcsénk 
ugyan otthon volt, de lábfájósan. Csonttuber-
kulózist kapott egyikbe. Édesapánk egyedül 
verekedte ki a sorstól, hogy egy rendkívül erős 
lovat vegyen, Gidránt, amely egyedül elhúzta a 
kettős vasú ekét is.)

Már induláskor elég sötét volt, de ismer-
tük a tanyára vezető utat, saját földünk volt a 
közelben, bejártunk ivóvízért, ha éppen ott 
dolgoztunk. Laci bácsi átvette a bikát és mi el-
indultunk a teheneinkkel hazafalé. Már éjfélre 
járt az idő, koromsötét volt, az orrunkig sem 
láttunk. Iszonyatos álmosság szállta meg a sze-
münket. Mindketten elaludtunk a kocsin.

arra ÉbredTünk, hogy a tehenek 
megálltak. A kapunk előtt. Fáradozásunk 
jutalma az lett, hogy Lamos harmadik díjat 
nyert a kategóriájában. Azért nem kapha-
tott elsőt vagy másodikat, mert túl nagy volt 
a hasa.

Vége
maTuska Márton
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény 46. 
szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Köz-
lönye, 129/07., 83/14. szám – más törvény, 
101/16. szám – más törvény és 47/18. szám), 
Temerin Község Statútumának 70. szakasza 
(Temerin Község Hivatalos Lapja, 5/2019. 
szám), Az egyetemisták ösztöndíjazásáról 
szóló határozat 3. szakaszának 2. bekezdése 
(Temerin Község Hivatalos Lapja, 10/2009. 
és 12/2013. szám) és Temerin Község közsé-
gi tanácsa Ügyrendjének 65. szakaszának 1. 
bekezdése (Temerin Község Hivatalos Lap-
ja, 15/2020. szám) alapján Temerin Község 
községi tanácsa 2021.IX.28-án megtartott 45. 
ülésén

PÁlyÁZAToT
ír ki

TEMErIN KöZSéG TErÜlETéN élő 
EGyETEMISTÁK öSZTöNDÍJAZÁSÁrA A 

2021/2022-ES TANéVrE
I. Az ösztöndíj odaítéléséről szóló pályázat 

Temerin község területén élő egyetemistáknak 
szól, akik a 2021/2022-es tanévben alap- (első 
fokú) vagy akadémiai  (másodfokú) mester-
képzésben részesülnek azon felsőoktatási in-
tézmények egyikében, melynek az alapítója a 
Szerb Köztársaság.

AlAPFElTéTElEK:
1. Az ösztöndíjazási pályázatra azok a II. – V. 

(és VI.) éves alapképzésen és a mesterszakon 
(másodfokú) tanuló egyetemisták jelentkezhet-
nek, akik nincsenek munkaviszonyban, akik az 
alapképzés után rögtön folytatták a tanulmá-
nyaikat a másodfokú képzésen, valamint ha 
az alábbi feltételeknek és mércéknek eleget 
tesznek:

• Szerbia állampolgára,
• alapképzésen 25. életévét még nem betöl-

tő egyetemista, mesterképzésen 26. életévét, 
valamint a 28. életévet nem betöltő orvostan-
hallgató,

• költségvetés eszközeiből finanszírozott,
• évet nem ismételt,
• a kiválasztott felsőfokú oktatási intézmény 

oktatási tervének és programjának megfelelően 
– a pályázat lezárásáig – az előző tanulmányi 
éveiben mindegyik tantárgyból sikeresen le-
vizsgázott és az eddigi évenkénti tanulmányi 
eredménye legalább 8,50 (nyolc és fél) átlag-
osztályzatú, valamint amennyiben az egyete-
mista nem saját anyanyelvén folytatja tanul-

mányait az első és második évre vonatkozóan 
átlagosztályzata legalább 8,00 (nyolc), továbbá 
harmadik, negyedik, ötödik, hatodik tanév so-
rán az össz vizsgák átlagosztályzata legalább 
8,50 (nyolc és fél).

• az ösztöndíj megpályázása előtt legalább 
egy éve temerini lakos.

2. Az ösztöndíjra nem jogosultak az alábbi 
egyetemisták:

• akik abszolvensek,
• akik munkaviszonyban vannak,
• akik betöltötték a 25. életévüket az alapkép-

zésen, 26. életévüket mesterképzésen, valamint 
a 28. életévüket betöltő orvostanhallgatók.

• akik más alapon ösztöndíjra jogosultak, il-
letve egyetemista kölcsön használói a Szerb 
Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm Tarto-
mány költségvetéséből, valamint más források-
ból ösztöndíjhasználók.

A PÁlyÁZATrA BENyÚJTANDÓ 
oKMÁNyoK

• kitöltött ösztöndíj iránti kérvény,
• rövid életrajz,
• a felsőfokú oktatási intézménybe való 

íratkozás eredeti példánya, mellyel igazolható 
a beírt tanulmányi év, továbbá, hogy a költség-
vetés eszközeiből finanszírozott, hogy évet nem 
ismételt, hogy a pályázat lezárásáig az eddigi 
tanulmányi évek alatt mindegyik tantárgyból si-
keresen levizsgázott és az eddigi tanulmánya-
inak eredménye összességében legalább 8,50 
(nyolc és fél) átlagosztályzatú, valamint ameny-
nyiben az egyetemista nem saját anyanyelvén 
folytatja tanulmányait az első és második évre 
vonatkozóan átlagosztályzata legalább 8,00 
(nyolc), továbbá harmadik, negyedik, ötödik, 
hatodik tanév során az össz vizsgák átlagosz-
tályzata legalább 8,50 (nyolc és fél).

• az állampolgársági bizonylat fénymásolata,
• leolvasott személyi igazolvány hitelesítve, 

vagy az érvényes személyi igazolvány hitele-
sített másolata (chip nélküliek esetében),

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó ösztön-
díjat vagy egyetemista kölcsönt nem élvez a 
Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetéséből, valamint más for-
rásokból sem.

• az alapképzésen szerzett bizonylat hitele-
sített fénymásolatát,

• a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által 
kiadott munkanélküliségről szóló igazolás (az 
egyetemi hallgató a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat nyilvántartásában kell hogy szere-
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Miserend
1-én, pénteken, ELSŐ PÉNTEK, A Gyermek Jézusról ne-
vezett (Lisieux-i) Szent Teréz: Telepen 8 ó.: †Ft. Csupor 
Mihály plébános (†1842. 10. 01., Kalocsa), Pléb. templ. 
19 ó: †Greiling József és Giricz Mária, elh. szüleikért és 
testvéreikért.
2-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért (előt-
te 7:15-kor közös rózsafüzér és szentségi áldás); valamint: 

MEGEMLÉKEZÉS
Hét éve, hogy örökre 
eltávozott szerettünk

KARÁCSONYI Dénes 
(1945–2014)

„Hallom, hogy távolból 
érkeznek ide mások. 
De hol a távol, hol a közel, 
s hol vannak köztük 
állomások?

És mintha sohase jöttem 
volna s csak itt vagyok:
én azt várom: 
valaki majd hívni fog…”

(Ady Endre)

Nyugodjál békében!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Angitól

PÁSZTOR Angélától 
(1967–2021)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt lelked, 
angyalok közé került. 
Angyalként jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz. 
Igaz, nem látunk, 
de tudjuk, fentről mindig 
Ránk mosolyogsz.
Emléked a szívünkben 
örökké él.

Nyugodj békében!

Ibolya, Attila és Dávid

APrÓHIrDETéSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7., telefon: 3848-200.
• Eladó Golf 2-es, 86-os kiadású 1.8-as, benzin-gáz. Beje-
gyezve 2022. április 11-éig. Telefon: 063/7-305–796.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• étkezési füstölt szalonna (téli vágás) eladó, 700 Din/kg. 
Petőfi Sándor utca 71, telefon: 842-329.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíni-
umot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektro-
mos 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. Tel.: 063/8-
143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es motorkerék-
pár, hegesztő, egy smederevói és egy újabb tűzhely, rongy-
pokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.
• Telket, bontani való házat vagy házat vásárolok 100 ezer 
euró értékig. Telefon: 064/40-55-431.

peljen), vagy az illetékes szerv által kiadott igazolás (a 
Rokkantsági és Nyugdíjalap igazolása, amennyiben mun-
kaviszonyból kifolyólag nem történt befizetés), mellyel 
bizonyítható, hogy nincs munkaviszonyban.

II. A községi tanács Végzéssel dönt az ösztöndíj ösz-
szegéről, amelyet 2021. október 1-jétől havonta folyósí-
tanak 10 hónapon keresztül, legkésőbb a folyó hó 10-éig 
az előző hónapra vonatkozóan. 

III. Az ösztöndíjazásról Ösztöndíjazási szerződést köt-
nek, amely az ösztöndíj kiosztását, folyósításának és 
megvonásának módját részletezi.

IV. Jelentkezési határidő: 2021. október 1-étől 
2021. október 31-éig.

A PÁlyÁZATrA JElENTKEZéS MÓDJA
Minden érdekelt egyetemista, aki eleget tesz a fent 

említett feltételeknek, az ösztöndíj iránti kérvényt a szük-
séges okmányokkal együtt a Községi Közigazgatási Hi-
vatal iktatójában közvetlenül átadhatja vagy elküldheti 
annak címére:

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE TEMERIN
KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
NOVODASKA 326., 21235 TEMERIN
Kérjük, tüntessék fel: 
„Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije 

opštine Temerin u školskoj 2021/2022 godini”.
A pályázati űrlap és a nyilatkozati űrlap, valamint min-

den közelebbi tájékoztatás a Községi Közigazgatási Hi-
vatal épületében, Újvidéki u. 326., 3-as számú ügyfél-
szolgálati pultjánál kapható – munkanapokon reggel 7 
és 15 óra között.

V. Az ösztöndíjazásra beérkezett kérvények megvita-
tását és az ösztöndíjak odaítésését Az ösztöndíjak ki-
osztására megalakított bizottság végzi.

A hiányos és késve érkezett kérvényeket nem veszik 
figyelembe.

VI. A pályázatot Temerin Község Hivatalos Lapjában 
közzé kell tenni.

SZERB KÖZTÁRSASÁG,VAJDASÁG AT, TEMERIN
KÖZSÉG DEJAN BRADAŠ KÖZSÉGI TANÁCS 

Szám: 06-1/21-137-7-01 A KÖZSÉGI ELNÖK HELYETTESE 
Kelt: 2021.IX.28. T E M E R I N 

VARGA Ferenc 
(1963–2021)

Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 
de emléked szívemben örökké él.

Nyugodjál békében!

Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk bátyám

Emléked őrzi öcséd, Robi

MEGEMLÉKEZÉS
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VÉGSŐ BÚCSÚ

KELEMEN 
SAMU Borbála 

(1937–2021)

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 szeretettel őrzi 
lányod, Erzsi és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

ángyunktól

PÁSZTOR Angélától 
(1967–2021)

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!

Emléked őrzi Szilvia, 
Robi, Kevin és Erik 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől 

és édesanyámtól

PÁSZTOR Angélától 
(1967–2021)

Az élet rövid és mostoha, 
szeretni megtanít, 
de feledni soha.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled férjed, Zoli 

és fiad, Artúr

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

KELEMEN 
SAMU Borbálát 

(1937–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk hat 
hónapja elhunyt szerettünkre

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

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 
lányod, Anikó, vejed, 

Csaba, unokáid: 
Ricsárd és Alex

egyházközségi hírek
Plébániai hittanra ezen a héten pénteken, okt. 1-jén az 1. 
osztályosokat (i. a osztály 14 ó, i. b 15 ó, i. c osztály 
a Telepen 16 ó.) várjuk szeretettel. 
Októbertől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

VARGA Endre 
(1985–2016)

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

Szeretteid

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szom-
szédoknak, utcabelieknek 
és ismerősöknek, akik sze-
rettünk

PÁSZTOR Angéla 
1967–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek, és el-
kísérték utolsó útjára.
Külön köszönetet mondunk 
az Elmed vállalatnak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
itt hagyott bennünket drága 
szerettünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

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

Szerető lányod, Renáta, 
vejed, Mátyás, unokáid: 

Ákos, Mátyás és Leonóra

MEGEMLÉKEZÉS
Október 1-jén lesz har-
minchat éve, hogy örökre 
itt hagyott bennünket édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és dédnagyapánk. Szomorú 
szívvel emlékezünk rá.

BÚS István 
(1926–1985)

Egy szál gyertya
mely lassan végig ég,
Egy élet mely percek
alatt véget ér.
Itt hagytad azokat,
akik szerettek téged,
Emléked örökre a
szívünkbe égett.

Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Angitól

PÁSZTOR Angéla 
(1967–2021)

Ott, ahol a béke, 
ott a nyugalom, 
ott pihen a szív, 
hol nincs már fájdalom. 
Szeretete és jósága 
szívemben örökre 
megmarad. 

Emléked őrzi Ciska

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

Angélától

PÁSZTOR Angéla 
(1967–2021)

Eltávoztál oda ahol már 
nincs szenvedés 
és fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom. 
Úr őrködjön álmaid felett.

Legyen áldott és békés a 
pihenésed!

Emléked megőrizzük!

Maca nena és családja

†Sára Szilvia és a család elhunytjaiért.
3-án, Évközi 27. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Egy 
szándékra; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Varga Etelka, 
Ádám György, a Varga és az Ádám család összes elhunyt-
jaiért; 10 órakor: Népért (szentmise alatt ünnepélyes ke-
resztelések).
4-én, hétfőn, 8 ó.: Szentlélek tiszteletére.
5-én, kedden, 8 ó. : A Túlabarai Rft. élő és elh. tagjaiért.
6-án, szerdán 8 ó.: †Ft. Novák Antal plébános (†1876. 
10. 06.) szentmise után ima a sírjánál.
7-én, csütörtökön, Telepen 8 ó.: Lisieux-i Kis Szt. Teréz 
tiszteletére, a szentmise után a püspökség által beosztott 
szentségimádási óra, 18 ó.: Szűzanya tiszt. a Temerinben 

működő összes Rft. élő és elh. tagjaiért, a szentmise után 
egy órás szentségimádás.
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MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy nincs 

közöttünk szeretett férjem

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

Tudjuk, hogy nem jöhet 
mégis egyre várjuk. 
Enyhíti hiányát 
ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, 
de a szív soha, hogy 
egyszer majd mi is 
elmegyünk ahol ő van, oda. 

Az élet múlik, de akit 
szeretünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Emléked őrzi szerető 
feleséged, Ilona

MEGEMLÉKEZÉS
30 éve, hogy nincs közöt-
tünk, akit nagyon szeretünk 
és soha nem feledünk

MAGYAR Ferenc 
(1926–1991)

Határa van az életnek, 
de az emlékezet végtelen, 
te már nem vagy ott, 
ahol voltál, de velünk 
mindenhol jelen vagy.

Emlékét őrzik szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett lányomtól

PÁSZTOR Angélától 
(1967–2021)

Csak egy valaki ment el, 
mégis üres minden.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember 27-én volt két 
éve, hogy távozott közü-
lünk szeretett édesapám, 
apósom, nagyapánk, déd-
apám és dedám

STEFÁN György 
(1933–2019)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok évek.

(Juhász Gyula)
Nyugodjál békében!

Szeretettel gondol rád 
fiad, Oszkár, menyed, 

Gyöngyi, unokáid: 
Krisztina, Attila és 

Krisztián, dédunokád, 
Karolina és 

unokavejed, Csabi

Plébánia: 
844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ

IVÁN Péter 
(1940–2021)

Édesapám, még várnod kellett volna, 
utoljára még egy szóra!
Olyan hirtelen, oly gyorsan elmentél, 
igazán még fel sem fogtam!

Most megköszönöm, hogy ismerhettelek téged, 
hogy neveltél, szerettél, 
mindent megadtál, amit tehettél!

Nézem az eget, remélem ott fent vagy, 
az égből figyelsz minket.

Szerető lányod, Judit és párja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezem 

fél éve elhunyt fiamra

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

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

Emléked őrzi szerető 
édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

VARGÁNÉ TÓTH Franciska 
(1928–2016)

A múló évekkel nem halványul emléke, 
mert a szeretet, amit adott, 
egy életre Rá emlékeztet.

Drága emlékét kegyelettel őrzik gyermekei családjukkal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, is-
merősöknek, akik velünk együtt elkísérték utolsó útjára szere-
tett apámat, férjemet, fiunkat, testvérünket, sógoromat, nagy-
bácsinkat

ELEK Tibort  
(1972–2021)

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.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak, ismerősnek és 
mindazoknak, akik drága 
édesapánkat

IVÁN Pétert 
(1940–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ

KELEMEN 
SAMU Borbála 

(1937–2021)

Tudja jól az elme, hogy 
a sorsot megváltoztatni 
nem lehet, mégis, mégis 
a szív tovább szeret, 
mert van valaki, akit a szív 
egy életen át sem felejt.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled lányod, 

Erika és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

PÁSZTOR Angéla 
(1967–2021)

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

A Móricz család
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MEGEMLÉKEZÉS

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

NÉMETH Mátyás 
(1939–2021)

Két éve, 
hogy nincs velünk

Négy hónapja, hogy nincs 
velünk

Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre, 
akiket sohasem feledünk.

Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak nekünk, 
bármerre járunk, ők ott lesznek velünk. 
Nem hittük, hogy az élet így tud fájni, 
meg kell tanulni vérző szívvel mosolyogva járni.

Nagyon sok szeretettel emlékezünk rátok, 
a szerető családotok

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

MEGEMLÉKEZÉS

PÁSZTOR 
MOISKO Angéla 

(1967–2021. 9. 23.)

IVÁN Péter 
(1940–2021. 9. 23.)

ELEK Tibor 
(1972–2021. 9. 26.)

SÓS SÁNDOR 
(1974–2021. 9. 27.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. KELEMEN 
SAMU Borbála 

(1937–2021. 9. 23.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Egyetlen édesapámtól

IVÁN Pétertől 
(1940–2021)

Drága édesapám, bár még szólhatnál, 
szívem szakad meg, hogy itt hagytál. 
Mindig egy célod volt, a családodnak élni.
Ezt a halál tudta csak széttépni. 
Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt keresni, 
várni, aki nem jön többé.
Szeretni foglak mindörökké.

Fájó szívvel búcsúzik tőled szerető lányod, Edit és párja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Pape tatánktól

IVÁN Pétertől 
(1940–2021)

Valaki hiányzik közülünk, elment, 
csendben távozott, nem búcsúzott, 
de jóságos emléke szívünkbe záródott.
Drága emlékét a szívünkbe zárjuk.

Mély fájdalommal unokáid: Dévid és Noah

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok szeretett menyemtől

PÁSZTOR Angéla 
(1967–2021)

Hiányod nagyon fáj és ez így is marad, 
szívemben tovább élsz, ez is így marad. 
Van aki virággal siet hozzád, 
de van aki fájó szívében hordoz egy életen át. 
Nehéz az út, ami sírodhoz vezet, 
az Úr őrködjön álmod felett.

Emléked fájó szívében őrzi anyósod, Jutka

MEGEMLÉKEZÉS

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

NÉMETH Mátyás 
(1939–2021)

Két éve nincs velünk Négy hónapja nincs velünk
Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre.

Csak az idő múlik, de feledni nem lehet Őket. 
Szívünkben őrizzük drága emléküket.

A Füstös és a Gombár család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiunktól

ELEK Tibortól 
(1972–2021)

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
nélküled már semmi sem olyan, 
mint régen, mosoly helyett könnyek lettek.

Őrzöm mosolyod, hangod, 
minden mozdulatod, 
nekem suttogó szavaidat.

Nem is tudhatod, mennyire fáj a hiányod.
Drága gyermekünk, legyen nyugodt
és békés pihenésed!

Apu és anyu
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–HAJDUK (Divoš) 
0:3 (0:2)

A pontvadászatot vezető divoši 
csapat könnyen megszerezte a győ-
zelmet Temerinben. A vendégek 
már a negyedik percben előnyhöz 
jutottak, ami után a hazai csapatnak 
ugyan volt egyenlítésre lehetősége, 
a helyzetek azonban kimaradtak. A 
divošiak a félidő előtt megduplázták 
az előnyt, majd a meccs hajrájában 
beállították a 3:0-ás végeredményt, 
és elsők maradtak a táblázaton.

A Sloga hét forduló után 11 
ponttal a nyolcadik helyet foglalja 
el. A Sloga szombaton a Radnički 
ellen játszik Šiden.

DONJI SREM (Pećinci)–
MLADOST 2:1 (1:0)

A pećinciek júniusban úgy ju-
tottak fel a Vajdasági ligába, hogy a 
selejtezőben a temerini TSK-nál bi-
zonyultak jobbnak, és eddig a ma-
gasabb rangfokozatban is jól szere-
pelnek. Vasárnap a járeki Mladostot 
múlták felül hazai pályán, s ennek 
köszönhetően a második helyen 
vannak a táblázaton, míg a járekiak 

az utolsó előtti, 15. pozíciót foglal-
ják el.

A Mladost szombaton 15 óra 
30 perctől a harmadik Novi Sadot 
látja vendégül.

Újvidéki liga

PETROVARADIN–TSK 1:3 (1:2)
A táblázaton utolsó helyezett 

csapat otthonából hozta el a bajno-
ki pontokat a TSK, a péterváradiak 
továbbra sem nyertek mérkőzést az 
idényben. A temeriniek a hetedik 
fordulóban az első félidő közepén 
Đanković tizenegyesből lőtt góljá-
val szerezték meg a vezetést, ezt kö-
vetően Marojević növelte az előnyt, 
a hazaiak azonban a 45. percben 
szépítettek. A temeriniek nem sok-
kal a térfélcsere után megszerezték 
a harmadik góljukat, Bukvić bizo-
nyult eredményesnek, s így alakult 
ki a 3:1-es végeredmény.

A TSK-nak 13 pontja van, ami-
vel ötödik a táblázaton. Vasárnap 
nehéznek ígérkező találkozó vár 
a temeriniekre, mivel az éllovas 
kiszácsi Tatrát látják vendégül 16 
órai kezdettel.

Tsk: Vojvodić, Šmit, Trišić 
(Šušak), Stričević (Nikolić), 
Vlaisavljević, Paska, Marojević, 
Bukvić, Prolić, Đanković (Džigurski), 
Jušković (Brezsnyák).

Újvidéki városi liga

SUSEK–SIRIG 1:0
A szőregiek a hetedik forduló-

ban az idei első vereségüket szen-
vedték el, és a táblázaton lecsúsztak 
az első helyről a harmadikra.

ASZTALITENISZ
Szabadkán immár 45. alka-

lommal tartották meg a Haran-
gozó Vilmos emlékversenyt, a ju-
goszláv válogatott egykori kiváló 
asztaliteniszezője tiszteletére. A 
válogatott játékosok nem vettek 
részt a tornán, de így is erős me-
zőny gyűlt össze. Orosz András a 
tőle idősebbek mezőnyében, 26 
pingpongozó versenyében a ne-
gyeddöntőig jutott, ahol kikapott 
a későbbi bronzérmes Marko 
Popovićtól, a nagybecskereki 
Banat tagjától. A versenyt Ivor 
Katić nyerte meg az újvidéki 
Vojvodinából. 

A temerini klub legfiatalabb 
tagjai Zomborban vettek részt 
korosztályos versenyen. Nyolcan 
álltak asztalhoz, s mindannyian 
dobogós helyen végeztek. Arany-
érmes lett Pető Maksim, Vígh 
Zsombor, Fincsúr Zsanett és 
Varga Dániel, ezüstérmes Var-
ga Laura és Vígh Botond, illetve 

bronzérmes Tényi Nóra és Bollók 
Barbara.

Pető Zsolttal a héten Kolozs-
váron játszik a csapat az Euró-
pa-bajnokságon. A szerb válo-
gatottnak Anglia és Szlovákia 
a csoportbeli ellenfele. A hazai 
Szuperliga a jövő hétvégén kezdő-
dik. A bajnokság első felét torna-
rendszerben játsszák, csapatunk 
Nišben áll majd asztalhoz.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági 

csoport

TEMERIN–MLADOST 
(Torontálvásárhely) 25:20 

(12:13)
A temerini lányok győzelemmel 

mutatkoztak be az új idényben. A 
Mladost ellen hátrányba kerültek, 
de a második félidőben fordítot-
tak és begyűjtötték a bajnoki pon-
tokat.

Első férfi liga – Vajdasági 
csoport

LAVOVI (Palánka)–MLADOST 
TSK 40:35 (18:15)

A járekiak gólokban gazdag ta-
lálkozón szenvedték el idei első ve-
reségüket.

T. N. T.

Bringával a Nagybaráig
A Nemzetközi Autómentes Világnap alkalmából a község turisztikai 

szervezete az idén is kerékpártúrát szervezett. Az eseményre, amely-
nek legfőbb célja, hogy felhívják a polgárok figyelmét mindazokra 
a káros hatásokra, amelyeket a gépjárművel való közlekedés okoz, 
szombaton került sor.

A kerékpárosok, főleg általános iskolás diákok, a kora délelőtti órák-
ban indultak útnak Járek központjából, majd a Temerin központjában 
tartott rövid pihenőt követően további kerékpárosok csatlakoztak hoz-
zájuk, ahonnan rendőri kísérettel hajtottak ki a folyó partján található 
Jegricska információs központhoz. Marina Injac, a Községi Turisztikai 
Szervezet igazgatója az indulás előtt lapunknak nyilatkozva elmondta, 
hogy az eseményt minden évben nagy érdeklődés övezi.

– Az Európai Mobilitás Hete alkalmából szerveztük meg idén is a 
kerékpártúrát. Temerin egyike annak a mintegy 3000 európai település-
nek, ahol megünneplik az esemény huszadik évfordulóját. Ma a Nem-
zetközi Autómentes Napon igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy 
minél többen kerüljék el a gépjárművek használatát, és válasszanak 
helyette más közlekedési eszközt. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet 
arra is, hogy óvjuk a környezetünket, és közös erővel tegyünk azért, 
hogy csökkentsük a légszennyezést. Temerin főutcáján naponta több 

mint 12 ezer gépjármű halad végig, ez egy nagyon magas szám, ezért 
még inkább fontos, hogy ha csak lehet, kerüljük az autóval való köz-
lekedést. Mindemellett az egészségünk megőrzése végett is haszno-
sabb a kerékpáros, vagy a gyalogos közlekedés, ami a közérzetére is 
nagyon jó hatást gyakorol. Nem mellékes az sem, hogy az utánunk 
következő generációnak is többet adhatunk ezzel – hangsúlyozta az 
igazgatónő.

A gyülekező kerékpárosok között idén is ott volt Zelenka Angéla, 
a Kókai Imre Általános Iskola biológia tanárnője, aki mindenévben 
részt vesz a diákjaival a kerékpártúrán.

 – Iskolánk diákjai minden évben részt vesznek. Az évek során arra 
is volt példa, hogy a kerékpártúra szervezését is magunkra vállaltuk. 
Az iskolából ez alkalommal is több osztály érkezett. A diákoknak a 
kikapcsolódás és a rekreáció mellett, mindig nagyélményt nyújt a ke-
rékpártúra. Véleményem szerint a rendezvény üzenete is nagy jelentő-
séggel bír. Jó lenne, ha a hétköznapokban is egyre többen választanák 
a kerékpárt közlekedési eszközként. Községünkben is egyre nagyobb 
méreteket ölt a túlzsúfolt autóforgalom, amivel, nem is mellesleg, a 
levegő szennyezettsége is fokozódik – magyarázta a tanárnő. A kerék-
párosok között főként gyerekekkel találkoztunk, akik a tanáraik, vagy 
szüleik kíséretében indultak útnak. (lásd még a 3. oldalt!)

T. D.


