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Falu végén kurta kocsma

Tavaszcsalogató Ringatót szerveztek pénteken, 
a színház alagsorában. A dalocskák és játék mel-
lett az ilyen rendezvények célja, hogy serkentse 
a gyerekek zenei nevelését, finommotorikáját, 
valamint a szülőknek kikapcsolódási lehetőséget 
is nyújt.
A szülőket az éneklésen túl ölbéli játékokra, 
mondókákra, járókra tanítja meg Hanák Rigó Il-
dikó, a Ringató foglalkozásvezetője. Lapunknak 
elmondta, hogy 2018 óta szerveznek Ringatót a 
Vajdaságban is, emellett a Kárpát-medence 320 
településén tartanak ilyesfajta foglalkozást a 
gyerekek és szüleik számára. 2019 óta a Magyar 
Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően 
egyre több tartományi helységbe jutnak el a fog-
lalkozásvezetők.
A Szirmai művelődési egyesületben minden pén-
teken 18 órától várják kisvárosunk apraja-nagy-
ját. A belépés díjtalan.

v.b.m.

Tavaszcsalogató ringató

Előadás a méhnyakrákról
A VMSZ Női Fórumának helyi szervezete a temerini 

védőnői szakszolgálat munkatársaival közösen csütörtö-
kön, március 17-én 18 órai kezdettel az Ifjúsági Otthon 
nagytermében előadást szervez Amit a méhnyakrákról 
tudni kell címmel. Az előadás után térítésmentesen vér-
nyomás- és vércukorszint mérés kérhető. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk.

VMSZ Női Fórumának Temerini HSZ

Emlékműsor a színházteremben Március 15-e alkalmából

A SzIrmAI KÁroly mAgyAr 
MűVElődéSi EgyESülET Tagjai 
az idén is megemlékeznek az 1848/49-
es forradalomról és szabadságharcról. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepi 
műsort mutatnak be a színházteremben. 
A műsorban az egyesületben működő 
felnőtt szakosztályok közreműködésé-
vel bemutatásra kerül Petőfi Sándor: 
Falu végén kurta kocsma című versé-
nek színpadra állított változata, amely 
a forradalom hangulatát idézi. 

lukács imrétől, az egyesület nép-

tánc oktatójától megtudtuk, hogy a ko-
rábban már bemutatott összeállítást a 
szereplők szorgalmának és igyekezeté-
nek eredményeként újították fel. Mint 
elmondta, a műsorban fellép a drámai 
csoport, a férfikórus és a tamburaze-
nekar, az ifjúsági tánccsoport, valamint 
az egyesület vonószenekara. Az ünne-
pi műsort március 19-én este 7 órai 
kezdettel tartják a színházteremben, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. (Lásd még az 5. oldalt)

T. d.

autóülés gyerekeknek
A község közlekedésbiztonsági tanácsa pályázatot hir-

det autós gyerekülések kiosztására. Azon szülők jelent-
kezését várják, akiknek gyermeke 2021. január 1-je után 
született. Ötven ingyenes ülést ítél oda azon szülőknek, 
akik megfelelnek a pályázati feltételeknek. A pályázati űrlap 
megtalálható a község honlapján, de személyesen is igé-
nyelhető a községháza épületének egyes számú pultjánál. 
A pályázatra március 25-ig fogadják a jelentkezéseket.

VEčEriN MEgyéSpüSpök láTogaTáSa 
Msgr. Slavko Večerin március 20-án érkezik 

Örömmel hirdetjük, hogy márc. 20-án vasár-
nap a 10 órai nagymisét Msgr. Slavko Večerin 
szabadkai megyéspüspök atya fogja bemutat-
ni. Püspök atya lelkipásztori látogatást tesz 
Temerinben. Szeretne találkozni a kedves hí-
vekkel. A szentmise előtt rövid műsorral mu-
tatkozik majd be közösségünknek. Ritkán van 
lehetőségünk találkozni megyéspüspökünkkel, 
ezért minden kedves hívőt szeretettel várunk 
a nagymisére.

Sz. T.
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A Temerin info portálnak nyilatkozva mladen zec polgármester 
a jelenleg is zajló munkálatokról és az önkormányzat nagyratörő 
terveiről beszélt, és mint elmondta, az idei költségvetést csaknem 
1,2 milliárd dinárban határozták meg. Ez, megítélése szerint, va-
lóban érdemében szolgálja a fejlesztést, hiszen a teljes büdzsének 
csaknem 36 százalékát beruházásokra fordítják, valamivel többet, 
mint a korábbi években. Arra számít, hogy az idén még intenzívebb 
munka zajlik majd a községben, mint korábban.

az építőanyag drágulása kapcsán kifejtette, hogy ez a költ-
ségvetés alakulását is befolyásolja, ugyanis több olyan projekt van, 
amelyeket már két évvel korábban előkészítettek, amikor még a 
régi árak voltak érvényben. Egy-egy beruházás esetében ezért felül 
kell vizsgálni ennek elemeit, valamint új árakat meghatározni. A 
polgármester értékelése szerint ez 20-30 százalékkal megdrágít-
hatja a korábbi beruházásokat, amit később a költségvetési eszkö-
zök átcsoportosításával is tisztázni kell. A drasztikus áremelkedés, 
folytatta, hatással van a munkálatokra. Ezzel szemben azonban az 
önkormányzat pénzügyei stabilak.

A tavalyi projektek zömének realizálása már megkezdődött. 
Ezek egyike a járeki Bambi óvoda épületének felújítása és ki-
bővítése, amelyre csaknem 90 millió dinárt fordítanak. 

A beruházásokat sorolva elmondta, ugyancsak tavaly kezdődött 
el a fő vízvezeték lefektetése a Staro Đurđevo-i vízgyűjtőtől a 
járeki ipari övezetig, ez összesen 80 millió dinár értékű beruházás. 
Felét önkormányzati, a másik felét pedig tartományi költségvetés-
ből fedezik. A polgármester kitért a kastélypark felújítására 
is, becslése szerint ezzel tavaszig elkészülnek. Az újságíró azon 
kérdésére, hogy mely fázisban tart jelenleg a vízgyár építése és 
mikorra várható ennek elkészülte, a községi elnök azt válaszolta, 
hogy tavaly már kiírták a közbeszerzést, az ezzel megbízott személy 
már dolgozik a tervdokumentáción. Jelenleg az építési engedély 
jóváhagyása van folyamatban. 

a csatornahálózatról és a tisztítóberendezésről, a község 
egyik legégetőbb gondjáról szólva elmondta, hogy a beruházást a 
minisztériummal közösen végzik. Elkészült azoknak az utcáknak 
a tervdokumentációja, amelyeknek eddig ez még nem volt meg. 
Ezáltal hamarosan a szennyvízcsatornával a község 65 százaléka 
lesz lefedve. A polgármester reményét fejezte ki, hogy ezen a téren 
az érdemi munka még az idén elkezdődhet. 

A szerb nyelvű helyi portálnak adott interjújában néhány szó-
ban kitért a vízgyárra, a járeki ipari övezettel kapcsolatos el-
képzelésekre, az egykori sertésfarm helyén épülő naperőműre, 
a telepi iskola és az óvoda épületének a felújítására, valamint 
az úthálózat karbantartására, amelyre az idén csaknem 50 
millió dinárt különítettek el a községi költségvetésből. 

ádáM Csilla Savanović
Vásároljon virágot teraszára, 
erkélyére, kiskertjébe!
A Savanović kertészetben már a tavaszi 
program várja.  A kínálatban muskátli, petúnia, 
begónia stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

SzáNTófÖLdeT 
VáSáRoLNék

060 090 10 15

Munkaakció 
a templomnál

A telepi Lourdes-i emléktemplom felszentelésének 25. év-
fordulójára készülődve szerveztek munkaakciót a hét végén 
ugyanott. A részvevők, fiatalok és korosabbak bokrokat, fa-
csemetéket ültettek, mivel a meglevő zöld felület állománya 
eléggé megritkult és elöregedett. A szándék az, hogy három 
év múlva már terebélyes fák és gondozott, buja növényzet fo-
gadja a jubileum megünneplésére érkező hívőket és zarándo-
kokat. A képen a munkaakcióban részt vett önkéntesek.

Felújítások, munkálatok
Mladen Zec polgármester a községi tervekről

Titokzatos, örök érvényű szépség címmel hétfőn este a műve-
lődési központ galériájában dimitrije kolarević festőművész 
munkásságának szentelt akvarell kiállítás nyílt. zsúfolásig 
megtelt teremben a tárlatot a művész leánya, Snežana Mandić 
képzőművész nyitotta meg. 

Kolarević akvarelljei
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A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
e-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.
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Könyvbemutató 
Március 18-án, pénteken 18-órai kezdettel a temerini tájház kiállí-

tótermében Csorba Béla Nevek titkai c. új könyvét Németh Ferenc mű-
velődéstörténész, egyetemi tanár mutatja be, amit kötetlen beszélgetés 
követ a közönséggel és a szerzővel.                                                                                                                                      

(–)

A hét végén az Újvidéki Színház Piszkos Fred, a kapitány 
című vígjátékot hozta el Temerinbe. A darab tele volt megle-
petésekkel, fordulatokkal, szerepcserével, gyilkossággal, ál-
járvánnyal, furcsa, tengeren játszódó történetekkel. de azért 
a végére mindenki elégedett volt, és megtalálta a Boldogság 
szigetét. A végén jogos és megérdemelt vastaps hangzott fel 
a nézőtérről. A képen: jelenet a darabból.

MedVecki S.

Vastaps a nézőtérről

Nevek titkai

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

 A temeriniek is tiszteletüket tették Jánoshalmán az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc emlékére szervezett kétnapos rendezvényen. 
Az önkormányzati küldöttség tagjai részt vettek a szentmisén, koszorút 
helyeztek el a temetőben, majd szombaton a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk Truppja a testvérvárosi település közön-
ségnek is bemutatta a Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című da-
rabot. A Bácska Gyöngye – Jánoshalma közösségi oldalán így értékelik 
a temeriniek fellépését: 

A temeriniek fellépésén érezhető volt a lelkesedés. A Tyúklétra, 
avagy mi csorog a nyakunkba című darabban profi és amatőr szí-
nészek is játszottak. Rókus Zoltán a szabadkai Népszínház fiatal 
színésze írta, és László Sándor rendezte a nagyon vidám, de elgondol-
kodtató komédiát. Egy élő, a közegünkben működő történetről szól 
a darab, melynek a nyelvezete is közel áll úgy a társulat tagjaihoz, 
mint a nézőkhöz, és nem maradt ki belőle a zene és a humor sem. A 
közönség körében nagy sikert aratott a darab, melyet hosszan tartó 
vastapssal jutalmazott az előadás végén.

Temeriniek jánoshalmán

ácsi

miserend
18-án, pénteken, 17:15 ó.: Keresztúti 
ájtatosság; 18. ó. szentmise nagyböjti 
szentbeszéddel: Egy szándékra.
19-én, szombaton, Szent József főün-
nepe, Telepen 8 ó.: †Góbor Sándor 
és elh. szüleiért; Plébániatemplom-
ban 10 ó.: Népért.
20-án, Nagyböjt 3. vasárnapja, a Te-
lepen 7 órakor: †Szabó János, elh. 
szüleiért és elh. Faragó szülőkért; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: †Pá-
linkás Tibor, Hévízi Rozália, id. és ifj. 

Füstös Ferenc, a Hévízi és a Füstös 
család elhunytjaiért; 10 órakor: Né-
pért – Püspök atya főpásztori láto-
gatása.
21-én, hétfőn 8 ó.: Szabad a szán-
dék.
22-én, kedden,  8 ó : Hálából.
23-án, szerdán  8 ó: †Ft. Pálinkás 
Sándor (†1988.03.23., Nyugati te-
mető).
24-én, csütörtökön, 18 ó.: Szabad a 
szándék; a szentmise után egy órás 
szentségimádás a békéért a téli 
kápolnában.

APRóHiRdeTéSek
• Betegség miatt bárányok és birkák 
eladók. Telefonszám: 842-137.
• Munkást keresek a szőlősbe. Te-
lefonszám: 063/52-36-73.
• Lakás kiadó. Érdeklődni a 062/809-
19-52-es telefonszámon lehet.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Nép-
front utca 197-ben, bejegyzett, a te-
lek nagysága 680 m2. ára: 59 500 
euró. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Magszója eladó: Rubin, Hogár, 
Beluga, Galina, Pajevófka. Áruk: 10 
000 Din/100 kg. Telefonszám: 062/41-
21-52.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Telefonszám: 063/8-143-147.
• Hízó eladó (250 kg). Telefonszám: 
3-857-902.
• Motokultivátor (Pasquali), 60 lite-
res talicska permetező, 9 méteres 
elevátor, disznóvágásra alkalmas 

nagy asztal, kukoricamorzsoló dará-
lóval, disznóellető ketrec, akkumu-
látoros rokkantkocsi, beton vályúk, 
disznó önetetők (fém), disznóölő 
pisztoly. Telefonszám: 846-130. 
• Tomos CTX, ATX Tori mopedet ven-
nék. Telefon: 064/61-74-682.
• fakivágás, akár veszélyes helyen 
is, láncfűrésszel, valamint fafelvá-
gást vállalok. Telefonszám: 064/03-
444-74.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 204., tel.: 
063/523-746.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.
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a politika nem mehet a szakmaiság kárára
Beszélgetés Guszton András volt polgármesterrel, 

az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének felelős szerkesztőjével

– Tudom, hogy az újságíró társadalom egy 
része undorodik a politikától,  még inkább a po-
litikusoktól, és azt mondják, hogy nem lehet füg-
getlen újságíró az, aki azzal foglalkozik. Nekem 
ezzel kapcsolatban meglehetősen egyedi, de annál 
határozottabb álláspontom van. Azt gondolom, 
hogy a vajdasági magyarság annyira kis létszámú, 
hogy azt a luxust messze nem tudjuk magunknak 
megengedni, hogy mindenki csak egy dologgal 
foglalkozzon: az újságíró az újságírással, a po-
litikus a politikával, a művelődésszervező műve-
lődésszervezéssel. Pótolnunk kell azokat, akik 
elmentek vagy meghaltak, és ott kell lennünk 
két-három vagy akár négy helyen is egyidejűleg. 
Biztos vagyok benne, hogy 
ez nem megy a szakmaiság 
kárára, ha az embernek az 
a célja, hogy tájékoztasson. 
Abban a harminc évben, 
amikor átfedés volt az új-
ságírás és a politika között, 
egyetlenegy olyan cikket sem 
írtam, amelyből pártpoliti-
kai hovatartozásom kitűnt 
volna. Soha nem titkoltam 
a véleményemet, de nem ez 
befolyásolt. Miután a körül-
mények rákényszerítettek, 
két évvel ezelőtt végleg sza-
kítottam a politikával, ennek ellenére a civil szfé-
rában elég aktív vagyok, manapság már színész-
kedek is. 

• Mikor ment el először a rádióból? 
– 2000-ben a Végrehajtó Bizottság elnöke 

lettem. Lehet, hogy fellengzősen hangzik, és so-
kan emiatt beképzeltnek tartanak (én nem tartom 
magam annak), de azt gondolom, hogy mindig 
ott voltam, ahol éppen szükség volt rám. A tör-
ténelmi VMDK 2000-ben Temerinben a legjobb 
eredményét érte el, 13 képviselői helyet szerzett. 
Istentől való vétek lett volna ezt nem materializál-
ni olyan tekintetben, hogy meg is kaparintsuk a 
hatalmat, vagy legalább is részt vehessünk annak 
gyakorlásában. A 13 sem volt többség, ide még 
kellett néhány DSS-es, Koštunica-párti, de azért 

mégis nálunk volt a vezénylő pálca. Ebből az idő-
szakból ered a Tájház, a Kertbarátkörnek azóta 
van székhelye. Abban a pillanatban én gondolko-
dás nélkül vállaltam ezt a tisztséget, ami két évig 
tartott. Ez alatt az idő alatt nem függesztettem fel 
a rádiós tevékenységemet. Az egyetlen vb elnök 
voltam Szerbiában, aki másodállásban töltötte 
be azt a tisztséget. Vannak ennek hátulütői, amit 
én egyáltalán nem észleltem. Harmincnyolc éves 
voltam, amikor odakerültem, tele energiával. Ha 
nem aludtunk három napig, azt sem éreztük meg. 
Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy hétfőtől pén-
tekig az önkormányzatban voltam teljes munka-
időben, közben ledolgoztam egy estét a rádióban, 

majd péntek este, szombat délután, 
vasárnap reggel voltak váltásaim a 
rádióban. A hírszerkesztő kollégák 
roppant elégedettek voltak velem, 
hiszen a hat hétvégi váltásból kettőt 
lefedtem, viszont nem vettem észre, 
hogy közben megnőtt a kisfiam, aki 
akkor már hároméves volt. Ezt a két 
évet már senki sem tudja pótolni. 

• az említett önkormány-
zati megbízatás mindössze két 
évig tartott. 

– Ahogyan lenni szokott 
Temerinben, amikor a szerbek 
összezárnak, akkor a magyar po-

litikust, konkrétan Guszton Andrást, kirúgják. 
Így történt 2002-ben is. Ezért folytattam tovább 
a munkámat a rádióban. Főszerkesztő-helyettes 
maradtam 2006-ig. A szerkesztőség fellázadt 
az akkori főszerkesztő ellen és megszervezték, 
hogy titkos szavazással maguknak választanak 
főszerkesztőt. Öten-hatan jelentkeztünk akkor 
erre a posztra, letaroltam mindenkit. A szerkesz-
tőség döntött úgy, hogy engemet bíz meg azzal, 
hogy vezessem őket. Ezért nem volt lelkiismeret 
furdalásom, amiatt viszont igen, hogy ez a pünkös-
di királyság csak két évig tartott, amikor alkalmam 
nyílt arra, hogy polgármester legyek Temerinben. 
Nem gondolkodtam rajta sokat, elvállaltam a tiszt-
séget, pedig tudtam, hogy a rádiós munkámat 
ekkor már fel kell adnom. Úgy érzem, hogy itt 

valahol cserbenhagytam a szerkesztőséget, hiszen 
bizalmat szavaztak nekem, leváltották a korábbi 
főszerkesztőt, engemet neveztek ki, én pedig két év 
után, amikor jobb lehetőségem adódott, leléptem. 
A 2008 és 2012 közötti mandátum jó volt, elég za-
vartalanul mentek a dolgok. Majd 2012-ben jött a 
váltás, cseréltünk a demokrata alpolgármesterrel, 
ő jött a helyemre, én pedig a községi képviselő-
testület elnöke lettem. Akkor már érezni lehetett 
a haladók szelét, akik 2012-ben már országos 
szinten feljöttek, de Temerinben ez a dolog két 
évet késett. Ebbe a két évbe belefért a másfél évig 
tartó képviselő-testületi elnökösködés, valamint 
2014 márciusában szinte virtusból, visszamen-
tem még egyszer polgármesternek. Ez mindössze 
hét hónapig tartott, de úgy mentem vissza polgár-
mesternek, hogy a szükséges 17-ből három volt a 
magyar szavazat. Majd amikor a szerbek kibékül-
tek egymással, akkor a Gusztont megint kirúgták. 
2014-ben így megint visszamentem a rádióba hír-
szerkesztőnek. Itt még nincs vége a történetnek, 
hiszen 2016-ban ismét az önkormányzatba ke-
rültem, a községi tanácsba. Ezt a munkát teljesen 
normális módon tudtam  gyakorolni munkahely 
mellett 2019 decemberéig. 2020-ban, amikor 
kineveztek főszerkesztőnek, lemondtam erről a 
tisztségről, valamint a pártban is. 

• Négyéves mandátuma felén már túl 
van. kiváltságot vagy sokkal inkább óriási 
terhet jelent ez a munka? 

– Kiváltságot, hiszen ennyi tapasztalattal a 
háta mögött az ember ezt már rutinból végzi. Nagy 
örömmel vezetem a szombati Objektívet Losoncz 
Alpár akadémikussal. Mi, temeriniek hajlamosak 
vagyunk arra, hogy nem bocsátjuk meg a sikert 
a temerinieknek. Én ezt érzem a saját példámon 
is, de Alpárén is. Nincs meg neki az a közmeg-
becsülése, ami megilletné azt az embert, aki a 
Szerbiai Tudományos Akadémia három magyar 
tagjának egyike. Ebben a műsorban mindketten 
adni tudjuk saját magunkat, és valóban örömmel 
csinálom. 

Befejező része következik 
ádáM Csilla

Guszton András

Januárban volt két éve annak, hogy másodszor is a politikában jártas, a temerini közösségi 
életben igencsak aktív jogász került a vajdasági közszolgálati csatorna kettes rádióműsorának 
élére. Noha szinte az egész életét az újságírás és a politika határozta meg, ez utóbbiról végleg 
le kellett mondania, amikor megpályázta és vállalta a főszerkesztői tisztséget a rádióban. 

Guszton András a történelmi VMDK alapító tagja, a temerini körzeti szervezet alelnöke, 
később a VMDP körzeti szervezetének elnöke, az önkormányzatban, egy időben a Végrehajtó 
Bizottság elnöke, több évig polgármester, a községi képviselő-testület elnöke, majd a községi 
tanács tagja. Be kell látnom, a csaknem félórás beszélgetés fokozott éberséget követelt, hogy 
az ember ne csak rögzítse, de meg is jegyezze ezeket az ugrásszerű váltásokat az életében. Ő 
maga is úgy vallja, hogy meglehetősen bonyolult az élete. Az elmúlt több mint húsz évben az 
adott tisztségtől függően két fronton teljesített: a rádióban és a politikai, közösségi életben. 
Szerinte ez a két dolog maradéktalanul megfér egymás mellett.

063/717-49-20

Minőségi birsalma 
pálinka eladó
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 orbán Viktor miniszterelnök március 
15-i beszédében – csakúgy, mint az összes ed-
digiben – a magyar nemzet egészéhez, a hatá-
ron innen és túl élőkhöz szólt – fejtette ki a bu-
dapesti Magyar Nemzet című napilapnak Tóth 
Erik. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője 
szerint a miniszterelnök beszéde megerősítette, 
hogy február 24-én új időszámítás kezdődött 
Magyarországon és a világban is. Orbán Vik-
tor helyzetértékelése szerint bár mindenkinek 
megvan az orosz–ukrán konfliktusban az ér-
deke, a magyaroké még tisztábban látszódik, 
mint korábban: a jobboldal békét, biztonságot 
akar, ehhez azonban erő és egység szükséges. 

Ezért Orbán Viktor világossá tette azt is, hogy 
mi az április 3-i választás tétje: vagy a Magyar-
országot háborúba sodorni képes, dilettáns és 
kapkodó baloldal kerül hatalomra, vagy a már 
sokat látott, tapasztalt, erős Magyarországot 
építő, békepárti jobboldal. 

Aki a Fideszre szavaz, a békére szavaz – 
idézte a kormányfői intelmet az elemző, aki 
szerint nem sokat, de annál határozottabban 
beszélt politikai ellenfeleiről a miniszterel-
nök. Márki-Zay Pétert egy kihűlt, erejét vesz-
tett, kezdetben üstökösként látszó kődarabhoz 
hasonlította, a baloldal mögött álló nemzetközi 
csoportok erejét azonban ezúttal sem becsülte 
alá. Orbán Viktor összességében egy lelkesítő, 
győzelemre készülő politikusként szólalt fel, aki 
a béke megtartását és Magyarország biztonsá-
gának újbóli megőrzését ígérte meg a szava-
zóknak, de egyben kiállt a kabinet politikájá-
nak korábbi sarokkövei mellett is: az illegális 
bevándorlás elutasítása, a nemzeti szuvereni-
tás védelmezése, a jobboldali gazdaságpolitika 
folytatása, a családtámogatási rendszer építése 
mind ilyen pontok voltak a beszédben – emelte 
ki a vezető elemző.

Tóth Erik szerint ezzel szemben Márki-Zay 
péter baloldali miniszterelnök-jelölt felszóla-
lása rendkívül enerváltra, fásultra sikeredett, 

a kampány utolsó nagy hajrájára mintha eltűnt 
volna a lelkesedés a baloldal részéről. Hang-
súlyozta: a hódmezővásárhelyi polgármester 
és beszédírói egy kimért, unalmas, az elmúlt 
12 évben már megszokott üzenetekkel tudtak 
csak előrukkolni. 

A baloldal miniszterelnök-jelöltjének beszé-
de kiszelly Zoltán véleménye szerint megle-
hetősen furcsa volt, hiszen arról beszélt, hogy 
már csak a csoda segíthet, illetve az is kiderült, 
hogy energiáit leginkább az köti le, hogy igyek-
szik egyben tartani az ellenzéki szövetséget. 
Beszédében a belpolitikai témák domináltak, 
és bár a háború témakörét is említette, de nem 

annyira hangsúlyosan, mint 
a kormányfő.

Márki-Zay Péter a be-
szédében azt is említette, 
hogy négy éve még nem po-
litizált, ebből a szempontból 
nagy különbség, hogy Orbán 
Viktornak van rutinja, érzi 
a hangsúlyokat, hogy mi az, 
ami fontos, és mi az, ami 
kevésbé fontos – hívta fel 
a figyelmet a vezető elem-
ző, aki arról is beszélt, hogy 
bár a szakpolitikai kérdése-
ket igyekeztek kiszervezni a 
többi felszólaló politikushoz, 
hogy Márki-Zay úgymond a 

lényegről beszélhessen, de pont az ő mondaniva-
lója nem tűnt igazán erősnek. Kiszelly Zoltán sze-
rint Márki-Zay a szokásos paneleket mondta fel, 
nem lehet markáns mondatokat felidézni tőle, 
illetve beszédéből az is kitűnt, hogy még min-
dig nem egyértelmű az ellenzék programja.

Az elemző meglátása szerint a legfontosabb-
ról a baloldal elterelte a figyelmet, vagyis arról, 
hogy egy nagyhatalmi játszma zajlik, és ezeket 
a nagyhatalmi érdekeket szolgálta és szolgálja 
ki most is a baloldal. Az ő vezetésükkel minden 
bizonnyal a sötétbe ugranánk, ezzel szemben 
Orbán Viktor felsorolta az eredményeket és vilá-
gos választás elé állította hallgatóit: vagy a balol-
dalt választják, amelyről nem tudjuk, mit is akar 
pontosan, de inkább a külföldi érdekeket képvi-
sel, vagy a kormány-
pártokat, amelyek 
azt mondják, hogy a 
magyar érdek az első 
és ki kell maradni a 
háborúból. Ez a két 
világos alternatíva 
körvonalazódott – 
zárta szavait Kiszelly 
Zoltán.

Magyar 
Nemzet, Budapest

„Utasítsuk 
el hamis 

ígéreteiket!”
Részlet Csorba Béla 

március 15-ei beszédéből
kelet-európa kocsmáiban világbirodalmak 

zsiványai járják új vitustáncukat. Aki a lábuk 
alá kerül, eltiporják, ahogyan szokták. Nem 
számít nekik nemzeti szuverenitás, emberi 
jog és szabadság, mert mindennél erősebb a 
hatalom és a megszerezhető zsákmány bűvö-
lete. Mi, magyarok – de a körülöttünk élő kis 
nemzetek is – az elmúlt kétszáz esztendőben, 
mondjuk úgy, Napóleon hadjáratai óta saj-
nos túl gyakran láttuk erre elvonulni különfé-
le jelvények és zászlók alatt hódító és rabló 
seregek hadát. Azt is megtapasztaltuk, hogy 
bármikor, ha forradalomban éltünk, milyen elő-
szeretettel és mekkora egyetértésben küldték 
ránk, ahogy Ady fogalmazott „gyógyítónak a 
háborút, a Rémet sírjukban is megátkozott 
gazok.” és túl sok a magyar vér is, ami elfolyt 
világhatalmi érdekekért rakott világháborús 
oltárokon. ennek megismétlődni nem sza-
bad. Vannak helyzetek, amikor nem csupán 
észszerű, de egyenesen bátor tett kimaradni 
a fizikai leszámolásból, miközben a kibicek, 
akiknek soha semmi sem drága, minden irány-
ból biztatnak, cibálnak, lökdösnek bennünket, 
hogy ott a helyünk, és gyávák vagyunk, ha 
nem ontunk mi is egy kis vért. Nem szabad 
megengedni, hogy Magyarországon ismét 
profitéhes kalandorok politikai zsoldosai ke-
rüljenek kormányra, mert újra katasztrófába 
vinnék a nemzetet, s benne minket, határokon 
túlra szakított magyarokat is. A céljaikat nem 
titkolják, a nagyhatalmak érdekeiért vívott há-
borúban való részvételre buzdítanak, ahogyan 
ez szokás: először csak a kisujjunkat, aztán 
a karunkat, végül egész lényünket felkínál-
va és belerántva a bajba. Ne higgyünk nekik, 
utasítsuk el hamis ígéreteiket, és az áprilisi 
szavazáson mindannyian, akiknek van erre 
jogunk, szavazzunk ellenük, így téve hitet a 
magyar szabadság és függetlenség Petőfiék 
által megfogalmazott eszményeiért.

a győzelemre készülő beszéde
Budapesti elemzések

Március 15-e alkalmából a Nyugati temetőben koszorút helyeztek 
el a kopjafán. Ünnepi beszédet csorba Béla mondott. (V. z. felv.)

Temeriniek a budapesti békemenetben (M. S. felv.)
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Újabb téglagyári tervek
Múlt héten Temerinben járt dušan Branisavljević, a 

téglagyári agyagbánya-tavak tulajdonosa, aki két évvel ezelőtt 
vásárolta meg az ingatlant. Most, mint elmondta, alkalma 
adódott a teljes volt téglagyári komplexum megvételére.

Néhány munkatársa kíséretében mladen zec községi 
elnök és a beruházó körbejárta az egykor sokaknak mun-
kát és megélhetést nyújtó téglagyár lepusztult csarnokait és 
a tavakat.

A Temerin info hírportál munkatársának a vállalkozó 
elmondta, hogy az elmúlt két év során jelentős fejlesztést 
végeztek a két tavon, sok mindent rendbe tettek, amiről a 
horgászok személyesen is meggyőződhettek. Most, miután 
az egész terület és a rajta levő ingatlanoknak maradéktala-
nul tulajdonosává válik, az épületek átalakításába is jelentős 
eszközöket szándékozik befektetni. Két éven belül, de lehet, 
hogy még előbb, idegenforgalmi létesítményt, kirándulóhelyet 
fog kialakítani, ahová családok jöhetnek majd szórakozni, 
szabad idejüket itt eltölteni. Ökológiai park, továbbá a gye-
rekek számára játszóterek építése van tervben, a horgász-
helyek maradnak, de a tavakat és az új létesítményt egységes 
egészként fogják majd működtetni és kezelni.

A polgármester azt mondta, reméli, hogy a tavak és a 
most sajnálatosan leromlott épületek új funkciót kapnak 
és a helyiek és környékbeliek is szívesen jönnek majd ide 
pihenni és szórakozni.

Varga Zoltán felvételeit a téglagyár mai állapo-
táról Banko pál két korabeli felvételével egészítet-
tük ki.

d

A lepusztult téglagyári gyárcsarnok beltere

A téglagyár munkásainak egy csoportja. 
Banko Pál korabeli felvétele, 1960-as évek.

A két horgásztó egyike

A téglagyár dolgozóinak csoportképe. Momčilo Subotić 
igazgatóval (guggol) alsó sor, balról a harmadik. B. P. felvétele

Mladen zec községi elnök és 
dušan Branisavljević vállalkozó

A gyárcsarnok napjainkban
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Meglett a szerző
egy másik olvasónk 

hozta a szerkesztőségbe 
az itt közölt képet, ame-
lyen a szintik nemzedéké-
ből való krausz József, a 
Temerinben csak „Náci” 
ragadványnéven ismert 
vándorköszörűs látható 
olvasónk társaságában. A 
történet apropója az, hogy 
lapunk tavalyi 36. (1378.) 
számában a Karavánok, 
köszörűsök, körhinták c. 
cikkben megjelent felvétel 
szerzőjét forrás hiányá-
ban nem tudtuk megne-
vezni, ezért az „Ismeretlen 
szerző felvétele” felirat állt 
mellette. Most megtudtuk, 
hogy ezt és a tavaly kö-
zölt fotót is Gombár imre 
készítette.

 Az olvasó írja

a 111 éves asztal

d

Szaporodott a nyúlállomány
Tóth Rudolffal, a vadászegyesület 

elnökével beszélgettünk
a Fácán Vadászegyesület elmúlt hétvégéken vadszámlálást 

tartott. Felbecsülték a vadnyúl és az őzállományt a temerini 
határrészben. Mint azt az egyesület elnökétől, Tóth rudolftól 
megtudtuk, a mutatók jók, de tennivalóból még mindig bőven 
akad.

 – Az elmúlt két hét végén vadszámlálást végeztünk a temerini ha-
tárban, amelynek során, a környéken élő vadnyulakat vettük számba. 
Mindeközben a szakszolgálat az őzállományt is megszámolta. Az őzek 
tekintetében egyes határrészekben szaporulat állapítható meg, két terü-
leten viszont csökkenőfélben van – ismertette az egyesület elnöke.

– A lakott területekhez közeleső helyeken nagy számban elszaporod-
tak a kóbor kutyák veszélyeztetve az ott élő vad épségét. A nyúlállományt 
illetően elégedettek vagyunk. Tavaly egy alkalommal már nyúlvadászatot 
is tartottunk, ami mindenképpen örvendetes, mert éveken át erre nem 
volt lehetőség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a vadászaink szép szám-
ban részt vettek a munkaakciókon, aminek köszönhetően munkánk 
eredményes volt. A vadnyulak szaporulata a tavalyihoz nagyon hasonló 
a temerini határban. Egyes területeken nagyobb számban van nyúl, míg 
másutt gyérebben. Velünk tartott a hivatásos vadászmesterünk is, aki a 
begyűjtött számadatok alapján az elkövetkező néhány napban elkészíti 

az egyesület vadászati tervét. A jelenlegi állás alapján szinte teljesen biz-
tos, hogy a következő idényben is tarthatunk nyúlvadászatot. Az sem ki-
zárható, hogy a kilövési szám is növekedni fog az előző nyúlvadászathoz 
képest. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a 
nyúlállomány szaporodhasson. Hogy ismét pozitív irányba halad e vadfaj 
szaporulata környékünkön, az erőfeszítéseinknek köszönhető. De van 
még tennivalónk is, mert a dúvadállomány továbbra is nagymértékben 
uralja a területeket. Sok róka került kilövésre az elmúlt időszakban, és 
a sakálok számát is gyérítettük némileg. Mindennek ellenére továbbra is 
fontos, hogy még határozottabban lépjünk fel ellenük. A jövőben díjazás-
ban fogjuk részesíteni azokat a vadászokat, akik magas létszámban lövik 
ki e ragadozókat – mondta Tóth Rudolf, aki arra is kitért, hogy milyen 
tevékenységek várnak még a vadászegyesületre. 

– Jelenleg  készülünk az évi közgyűlésre. A tavalyi évet sikerrel zár-
tuk, noha voltak hátráltató körülmények. A koronavírus tavaly is nagyban 
befolyásolta a tevékenységünket, amit az év második felében megjelenő 
madárinfluenza még tovább fokozott. Hosszú ideig a fácánokat nem tud-
tuk kiengedni, ezáltal a kiadásaink is nagymértékben megnövekedtek. 
Az idén sem lesz könnyű, mert a fácánok ára egészen biztosan növeked-
ni fog. Ami a vadászturizmust illeti, az elmúlt két évben a járvány miatt 
nem fogadtunk külföldről érkező vadászokat. Reménykedünk, hogy az 
idén ez meg fog változni. Sokan máris érdeklődtek, de most meg itt van 
a háború, ami elbátortalaníthatja a vendégeket. Reménykedünk, hogy ez 
nem következik be, és ismét fellendülhet a vadászturizmus. 

T. d.

érdeklődéssel olvastam a 
Temerini Újságban ádám csil-
la beszélgetését Vígh Verebes 
Jernével a hírneves, zentán élt 
temerini belgyógyász orvos, dr. 
Vígh Ágoston leányával. Kap-
csolódva a témához, de mindösz-
sze puszta érdekességként kül-
döm a mellékelt felvételt arról az 
ebédlő asztalról, amely egyko-
ron a doktor úr, (vagy Víghék?) 
tulajdonában volt.

Népes családunk 1975-ben 
jutott hozzá a bútordarabhoz, 
amikor is a M. orešković és a 
főutca kereszteződésében álló 
Vígh-házban (valószínűleg a 
doktor úr halála után) afféle ár-

verésen adtak túl a használati 
tárgyakon a hozzátartozók. Nem 
mellesleg mondom, hogy az ál-
talam ma is használt, minden 
bizonnyal kézi munkával készült 
bútordarab elsőrangú asztalos 
mesterek szakmai tudásáról ta-
núskodik.

Az asztallap aljára ragasztott 
papírdarabka tanúsága szerint 
az asztal 1911-ben „Budapest 
keleti pályaudvarról” Békés-
csabára került, de hogy onnan 
hogyan jutott Temerinbe, nem 
lehet tudni. ez már valószínű-
leg, nem is fog soha kiderülni, 
hacsak Jerne néni nem ad rá 
választ…
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      eltűnt temerini tanyavilág (ii.-24.)

A Cigány-bara déli részének tanyái

„Hátha még visszagyünnek”
204. köteles-tanya. – „A Szendrődi-

tanya mögött volt egy német tanya. Bejárata 
a Cigány-bara hídjára járt. Köteles-tanyá-
nak hívtuk.”. 

Adatközlő: Pásztor István, sz. 1933.

„A Szendrődi-tanya megett vót egy né-
met tanya. Mikor a németeket elzavarták, 
Wirtz Pali szólt apámnak, hogy menjünk 
ki őrizni a tanyát. Vigyázzunk rá, hátha 
még visszagyünnek. Két évig voltunk kint. 
Nyíszom mindig gyütt, oszt elvitt valamit, 
amit a németek itt hagytak. Emlékszek, még 
a biciklit is. Egyik alkalommal megfenye-
gette apámat, hogy ha mégegyszer a tanyán 
tanájja, őtet is elviszi. Ekkor mentünk a 
Gyórgyába a Szendrődi István tanyájára, 
mert apám nagyon félt.”

Adatközlő: Pásztiné Kiss Mária, 
sz. 1936.

Szabó Jánost, aki egyik kom-
munista vezetője volt az 1944-es 
partizán megtorlásnak, a háta mö-
gött Temerinben csak Nyíszomnak 
nevezték. A név eredetét Matuska 
Márton újságíró a következőkép-
pen magyarázza: A két világháború 
között a kommunista agitátort egy 
alkalommal megkérdezték, hogy:

– Jesi mađar? (Magyar vagy?)
– Njisam! (azaz nisam, am. 

nem vagyok az)
205., 206. és 207. számú 

tanyák. – Közvetlenül a második 
világháború után lebontott tanyák.  
Tulajdonosaik ismeretlenek.

208. kihuth istván tanyája. 
– „A szóban forgó tanya nagy-
apám, Kihuth István (szül.1880.) 
szállása volt. Mesélték, hogy az 

édesanyja, a máskanyó 1848-ban, még mi-
előtt Temerin leégett volna, családjával Te-
mesvárra menekült. A két világháború kö-
zött nagyapám minden tavasszal a szállásra 
hajtotta ki a marhákat a Kastély utcai há-

zukból, mivel a Szlatyina-part 
jó legelőnek bizonyult. Amikor 
én kislány voltam, a tanyaépü-
let már nem volt meg. De em-
lékszem, volt rajta egy ásott kút 
és egy nagy fészer, melybe nagy-
apám halála után édesapám a 
lovakat kötötte be, mikor a ha-
tárban dolgozott. Egyszer, Illés-
napján olyan nagy szél támadt, 
hogy a parasztkocsit kifújta a 
fészerből. Istvánnak Csévári 
Apollóniával kötött házassá-
gából négy gyermeke született. 
Endre kitanult szabónak, Szil-
veszter cipésznek, István bor-
bélynak, Sándor (szül. 1909.) 
pedig maradt a föld mellett.”

Az 1950-es években a szövetkezet az egy-
kori Kihuth-tanya helyén disznófarmot szere-
tett volna létesíteni, mivel az ingatlan nagyon 
közel volt az ókéri kövesúthoz. A föld meg-
szerzése érdekében a szövetkezet emberei 
mindent megtettek, hogy Sándort a szövet-
kezetbe kényszerítsék, de ő ezt erélyesen el-
utasította. Nem volt mit tenniük, önkényesen 
elvették a földjét. Már az alap ásása is elkez-
dődött, amikor Sándornak ügyvéd által sike-
rült visszaszereznie az elkobzott vagyont. 

Az egykori tanya körüli két hold föld 
Szilveszteré lett, aki egy részébe szőlőt és 
gyümölcsöst telepített, négy holdat pedig 
Sándor művelt meg. A tanyahely ma be van 
erdősödve. 

Adatközlő: Vargáné Kihuth Erzsébet, sz. 
1941.

209. és 210. számú tanyák. – Közvet-
lenül a második világháború után lebontott 
tanyák.  Tulajdonosaik ismeretlenek.

210. Bognár pál tanyája. – „A Bognár 
tanyán volt a szövetkezet első munkaegy-
ségének a gépparkja, én is ott dolgoztam. 
Onnan tudom, hogy a tulajdonos Pál volt, 
mert a kútrovásra Bognár Pál volt ráírva. 
Úgy hallottam, hogy volt egy fia, de nem 
volt nős. A háború után a tanyát államosí-
tották, hogy velük mi lett, nem tudom.”

Adatközlő: Czakó Mihály, sz. 1934.
„A Cigány-bara másik felén volt 

Bognáréknak egy nagy tanyája. A háború 
után egy időben az állatorvosok tartózkod-
tak ott, oda vezették a száj- és körömfá-
jásos állatokat.” 

Adatközlő: Pásztor István, sz. 1933.
„A Szlatyina és a Cigány-bara torko-

latánál volt Bognár Pál tanyája. Nemrég 
szedték ki a még megmaradt fákat. Ott volt 
egy időben a szövetkezetnek jószága, meg 
cselédlakások a zádrugásoknak.”

Adatközlő: Zsúnyi László, sz. 1950.
„A földműves-szövetkezet első munka-

egységén, a volt Bognár-szálláson pénte-
ken, május 30-án nyilvános árverésen el-
adásra kerül több gazdasági épület, istálló, 
sertéshizlaló, siló, fészer és lakóépület.” 
(Temerini Újság, 1969. május 29.)

(Folytatjuk)
ádáM istván

A tárgyalt tanyák helyszínrajza
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A Nyugati temető ravatalozójában üzem-
be helyezték az újonnan beszerelt hűtő-
kamrát. Új bútorzat is érkezett.

HűtőKamra
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Mikor és miért szól a harang?
Szöllősi Tibor plébános atyánál a részletek felől érdeklődtünk
Az elvégzett javítások és bejáratás után kris-

tálytisztán szólnak a Szent Rozália-plébániatemp-
lom harangjai. Szöllősi Tibor atya elmondta, 
hogy a harangok új vezérlőrendszere a 2020-
as év vége felé lett befejezve. Azóta interneten 
keresztül beindíthatók. Ez nagyon praktikus, 
hiszen olyan esetekben, amikor távol vannak a 
plébániától, de halálesetet jelentenek, bárhon-
nan beindíthatják a harangozást. Felújították a 
harangmotorokat, kicserélték a csapágyakat, 
és legutóbb vásároltak két új harangnyelvet. 
Hátravan még a nagyharang csapágycseréje, 
de ehhez az alkatrészek már megvannak, csak 
melegebb időre várnak, hogy könnyebben le-
hessen a toronyban dolgozni. 

2020 végétől lehetővé vált újra a reggeli–

déli– esti harangozás régi hagyományának fel-
újítása. Reggel 6 órakor, déli 12-kor és este 19 
órakor (nyáron 20 órakor) harangjaink az Úr 
angyala imádságra hívják fel a kedves hí-
vek figyelmét. A déli harangszó az 1456-os nán-
dorfehérvári csata győzelmének hálaadásaként 
maradt ránk. Az esti harangszó után megszólal 
a lélekharang is, amely az elhunyt szeretteinkért 
elmondott „Adj Uram örök nyugodalmat nekik” 
imára hív bennünket. pénteken 15 órakor az 
Úr jézus halálának órájában hódolatunk és 
hálánk jeleként tisztelgünk a mi Urunknak, aki 
szent keresztje által megváltotta a világot. Emel-
lett a szentmisék előtt fél órával és tizenöt 

perccel szól röviden a Szent Rozália-harang, 
amely jelzi, hogy hamarosan szentmise kezdő-
dik. Mise kezdését három harang megszólalása 
jelzi. A szentmisék alatt a legszentebb pillanat-
ban megszólal szintén a Szent Rozália-harang. 
Vasárnaponként és ünnepnaponként minden 
harangozás a nagyharanggal történik.

Ami az elhunytakért végzett harangozást il-
leti, a halálhír vételekor a férfiak esetében 
háromszor szól a kisharang, a nők esetében ez 
kettőre változik. Ezt nevezzük csendítésnek. A 
csendítés után a három nagyobb harang kap-
csol be 3 percre. Temetés napján 9 órakor 
három harang szól 3 percig, majd temetés előtt 
15 perccel és temetés alatt, amikor az elhunytat 
a sírhelyhez kísérjük, mind a három haranggal 
harangozunk 3 percig.

v.b.m.
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

TAkÁCs Ferenc 
(1951–2022)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMlékEzés
Öt éve, hogy 

nem vagy közöttünk

VéN Ilona 
(1925–2017)

Elmentél tőlünk, mint 
a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz 
és örökké ott maradsz.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed.

lányod, Rózsi

MEGEMlékEzés
Március 15-én volt 10 éve, hogy elment tőlünk, akit szerettünk

NAGYIDAI Pál 
(1941–2012)

„Mondd, vártál-e már úgy, tudtad, hiába vársz,
s mentél-e már úgy, mindegy volt, merre jársz,
szóltál már visszahívón tűnő árnyék után,
hagyták már kinyújtott kezed elengedve, sután,
kérdeztél már tudva azt, nem felel senki sem,
vártad-e már halk reménnyel?”

Nyugodj békében!

szerettei

VéGsŐ BÚCsÚ

Özv. lACkÓ Mária 
(1945–2022)

„Egy suhanás se árulja el, 
mit lelkem úgyis titkolt: 
valaki elment élet nélkül, 
valaki elment, aki itt volt.”

(Ady Endre)

Emléked szívébe 
zárta a szomszéd 

sarok család

VéGsŐ BÚCsÚ
Búcsúzunk szeretett férjem-
től, édesapámtól, apósomtól 
és nagyapánktól

PÁlINkÁs Györgytől 
(1940–2022)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

Emlékét megőrzi felesége, 
Ivana, fia, Tibor, menye, 

Aida és unokái: 
Monika és Ivona

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy 

nem vagy velünk

özv. BAlÁzs 
GEIGER éva 
(1935–2022)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, 
legyen áldott 
és békés a pihenése.

Emlékét őrzi fia, 
János és családja

Egyházközségi hírek
Minden nagyböjti pénteken 17.15-kor keresztúti ájtatosság, 
alatta gyónási alkalom, utána szentmise nagyböjti prédikációval. 
Idei előadássorozatunk címe: „a nagyböjt friss levegőjét be-
lélegezve”. Ezzel a segítséggel próbálunk közösen elmélyülni 
a nagyböjtben.
 A hirdetőtáblákon megtalálható a márciusi plébániai hittan 
beosztása. Plébániai hittanra pénteken, márc.18-án a 3. osztá-
lyosokat (iii. a osztály 14 ó, iii. b 15 ó, iii. c a Telepen 
16 ó), kedden, márc. 22-én a 2. osztályosokat (II. a  osz-
tály 14 ó, ii. b 15 ó, ii. c a Telepen 16 ó) várjuk szeretettel. 
Mindenki hozza a misekartonját.
Az oltár előtti feszületnél kitett edénybe bedobhatjuk azt a pénzt, 
amit a nagyböjti lemondásainkból megspórolunk. A Mary’s 
Meals segélyszervezet által eljut majd a világ legszegényebb gye-
rekeinek. 2200 dinár kell egy gyermek egy évi iskoláztatására és 
étkeztetésére. A persely nagyböjt alatt, ápr. 16-áig lesz kitéve.

Szent józsef ünnepe szombaton lesz, sok országban ez 
egyben az apák napja is. Kéréseinket, hálaadásunkat egy-egy 
lapra leírva, betehetjük Szent József szobra elé előkészített kis 
edénybe. A szombati nagymisén azokért az imaszándékokért 
fogunk imádkozni.
 Márc. 25-e, gyümölcsoltó Boldogasszony előtt kilenc 
nappal, márc. 17-étől kilencedet hirdetünk a mi Temerini 
Telepi Szűzanyánk közbenjárását kérve, a Temerinben élő 
komolyabb betegségben küzdő gyerekek gyógyulásá-
ért. Kérjük a kedves híveket, hogy aki teheti, kapcsolódjon 
be. kilenc napon át próbáljunk meg böjtölni (ajánljuk a 9 
napig tartó hústól való tartózkodást, vagy más kisebb lemon-
dást) és a hátsó padokon kitett imádságot elimádkozni. 
Március 25-én 17:15-től gyalogos zarándoklatot hirdetünk 
a plébániatemplomtól a telepi templomig. Több betegséggel 
küzdő gyerek tartozik közösségünkhöz. Kérjük értük együtt 
a telepi Szűzanya közbenjárását.

Sz. T. 

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, 

hogy nem vagy velünk

özv. BAlÁzs 
GEIGER éva 
(1935–2022)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.

Emlékét őrzi 
fia, József és 

felesége, Snežana

Temetkezési vállalat 
Népfront u. 109. 

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

MEGEMlékEzés

id. HoRVÁTH károly 
(1951–2022. 3. 13.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

PÁlINkÁs György 
(1940–2022. 3. 11.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
szeretett bátyánktól, unoka-
bátyámtól

PÁlINkÁs Györgytől 
(1940–2022)

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléke 
szívünkben örökké él.

Testvérei: Rózsika, 
Marika, valamint 

Icuka családjaikkal
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A miserendet a 6. az egyházközségi 
híreket a 10. oldalon olvashatják

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve 

hiányzol közülünk

szABÓ János 
(1954–2012)

Minden mulandó a világon, 
mint harmat a virágon, 
csak egy nem, ami 
a sírig elvezet, 
az örök hű emlékezet.

Emléked őrzi 
a Bancsi család és 

nászasszonyod, Erzsi

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

sÖRÖsNé 
lEPÁR katalin 

(1947–2021)

Volt egy kéz, mely értem 
dolgozott, volt egy kéz, 
mely ringatott, volt egy szív, 
egy drága szív, 
mely itt hagyott.

Elment anyám, nincs már 
velem, ki megfogja a két 
kezem, ki vigasztal, 
ha valami fáj.
Szegény anyám, már 
messze jár, amíg itt voltál, 
jó volt nekem.
Miért mentél el oly hirtelen?
Amíg élek, itt hordalak 
a szívemben.

Legyen nyugalmad 
csendes, emléked áldott!
Nyugodjál békében!

Emléked őrzi fiad, Nandi

MEGEMlékEzés

FEHéR András 
(1920–2007)

FEHéRNé GAJÓ Franciska 
(1923–2007)

Tizenöt éve, hogy nincsenek közöttünk 
szüleim, nagyszüleink, dédszüleink

Őrizzük emléküket, mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel.
Legyen nyugodt és békés a pihenésük!

Emléküket őrzi fiuk, Pál családjával

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

PÁszToR Mihály 
(1961–2012)

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.

Fájó szívvel emlékezik rád testvéred, Árpi, 
ángyod, Magdi és a gyerekek: krisztián és Brigitta

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

nászasszonyunktól

lACkÓ Máriától 
(1945–2022)

Mint a gyertyaláng, lobban 
el az élet, mint gyors folyó, 
rohannak az évek.
Az élet ajándék, ami 
egyszer véget ér, de hiánya 
és emléke szívünkben él.

Emléked őrzi nászod 
és nászasszonyod

MeGeMLékezéS
Szomorú öt éve hiányzik kö-
zülünk drága férjem, apánk, 
apósunk és nagyapánk

FEkETE András 
(1954–2017)

Telnek a hónapok, 
múlnak az évek, a fájdalom 
legbelül ugyanúgy éget. 
Szobánk falát fényképed 
díszíti, csak hangod nincs, 
azt nem hallja senki.
Mindig itt vagy velünk, 
mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, 
mennyire hiányzol.
Mindig szeretettel 
emlékezünk rád.
Az angyalok 
vigyázzanak rád!

szerető családod

MEGEMlékEzés
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk két éve elhunyt drá-
ga férjemre, édesapámra, apósunkra, nagytatánkra, dédapánk-
ra, nászunkra

id. FÜsTÖs Ferencre 
(1940–2020)

Vannak dolgok, melyek örökké fájnak, 
nem gondolunk rájuk, de mégis visszajárnak. 
Időnként újra a lelkünkbe marnak 
és minden egyes alkalommal mélyebb sebet hagynak.

Az idő gyógyít, azt mondják a bölcsek, 
de néha úgy érezzük, semmivel sem könnyebb. 
Az idő elrohan, de a fájdalom marad, 
mely éltünk végéig a lelkünkhöz tapad.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi szerető családod: fiad, Róbert, 
menyeid, Ildikó és Vali, valamint unokáid, 

Ágota, Árpád, Endre, Tamás, szabolcs és Eszter, 
dédunokáid: Vilmos, kata és lilla

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, 

hogy itt hagyott bennünket

sÖRÖsNé 
lEPÁR katalin 

(1947–2021)

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.

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

Melinda és két dédunokád, 
Hanna és Viktor

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik férjem, édesapám, 
apósom és nagyapánk

PÁlINkÁs György 
(1940–2022)

temetésén megjelentek, vi-
rágadományaikkal, részvét-
nyilvánításukkal fejezték ki 
együttérzésüket.
Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért, a Kókai temetke-
zési vállalatnak, valamint a 
gerontológiai nővéreknek az 
odaadó munkájukért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család
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MEGEMlékEzés

sIMoNYI János 
(1911–1990)

sIMoNYINé PETRo Mária 
(1927–1970)

Elmentetek tőlünk csendben, 
de szívünkben éltek és örökké ott maradtok.

szeretteik

MEGEMlékEzés

FÁBIÁNNé 
PETRo Rozáliára 

(1930–2001)

FÁBIÁN Istvánra 
(1926–1998)

Fájó szívvel emlékezünk 
szeretett szüleimre és nagyszüleimre

Az emlékezéshez nem csak emlék, hanem szeretet kell, 
és akiket szerettünk, sohasem feledjük el.

Nyugodjanak békében.

Emléküket őrzi lányuk, Vali 
és unokájuk, Robi

MEGEMlékEzés
Férjemről, édesapámról, aki 
tizennyolc éve nincs közöt-
tünk

BozÓkI Pálról 
(1951–2004)

Az idő halad, 
az emlék és a szeretet 
örökké megmarad.
Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.
Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Feleséged, Vali és 
fiad, Robi

MEGEMlékEzés
Nyolc éve, hogy nincs 
közöttünk szerettünk

Illés Ferenc 
(1933–2014)

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 unokahúgod, 
Erika családjával

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk

sÖRÖsNé 
lEPÁR katalin 

(1947–2021)

Az élet megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér
egy életen át.

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
húgod, Magdi 

Németországból

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, hogy 

nem vagy közöttünk

sÖRÖsNé 
lEPÁR katalin 

(1947–2021)

Némán ballagok, 
lehajtom a fejem, 
megyek az úton, 
mert hozzád húz a szívem.
Furcsa ez a hely, 
csak csend, nyugalom 
amerre nézek, 
mindenhol sírhalom.

Ki idejön, szívében bánat, 
kezében hoz néhány
virágszálat. 
Fájdalom az arcán, 
szemében könny. 
Boldogtalan ki idejön, 
mert valaki itt nyugszik, 
kit nagyon szerettem, 
ki része volt életemnek, 
kinek hiányát 
nehéz elviselnem.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
özvegyed, István

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk édesapám, apó-
som és nagyapám

szABÓ János 
(1954–2012)

Elvitted a derűt, a fényt, 
a meleget, csak egy 
sugarat hagytál itt, 
az emlékedet.
Bennünk él egy arc 
és a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni 
nem lehet, csak 
próbálunk élni nélküled.

Emlékedet őrzi fiad, Tibi, 
menyed, Bella 

és unokád, leon

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve telt el, hogy 
itt hagytál bennünket szere-
tett édesapám, apósom és 
nagyapánk

szABÓ János 
(1954–2012)

Tíz éve, hogy szíve nem 
dobog, s én azóta csak 
arra gondolok, miért is 
döntött ily fájón az ég? 
Hisz annyira kellett 
volna még… 
Kellett volna még a jó apa, 
gyermekeimnek drága 
jó nagyapa. 
Az életben egy békés 
kis sziget, kiönteni egy 
gonddal telt szívet. 
Köszönöm hát drága jó 
apám, hogy életedben 
gondod volt rám, s mert 
meghálálni sajnos 
nincs remény, emléked 
míg élek, őrzöm én!

Emléked szívünkbe 
zártuk: lányod, Mónika,  

vejed, Imre és két 
unokád, Dávid és Attila

MEGEMlékEzés
Tíz éve, hogy 

nem vagy mellettem

szABÓ János 
(1954–2012)

Szerető férj voltál, drága 
édesapa és nagyapa, 
bánatos családodnak 
most az őrangyala.
Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka 
volt az életed.

Elfeledni téged nem lehet, 
csak meg kell tanulni 
élni nélküled. 
Nem búcsúztál, csak 
csendben elmentél, 
magukra hagyva, 
akiket szerettél.

Emlékét őrzi 
felesége, Gizi

MEGEMlékEzés
Szomorú 8 éve, hogy nincs 
velünk szeretett férjem, 
édesapánk, nagyapánk és 
dédnagyapánk

HoRVÁTH Imre 
(1939–2014)

Ahogy múlnak az évek, 
a hiányod nagyon fáj, 
de van bennünk egy kép, 
amit rólad őrzünk 
és a szívünkben tovább él.
Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Emléked örökké őrzi 
feleséged, gyermekeid, 
unokáid és dédunokáid

A plébánia telefonszáma: 844-001
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VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett nővéremtől

lACkÓNé kURIllA Máriától 
(1945–2022)

Te is tudtad, én is tudom, hogy a testvéri szeretet 
a legdrágább kincs. Nekem maradt, hogy megtudjam, 
mit jelent, ha ez a kincs többé már nincs.
Nyugodjál békében!

szerető húgod, katalin

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

Id. BozsÓkI Imre 
(1950–2022)

temerini lakosról.

kegyelettel emlékezünk azokra, 

akiket az Úr magához szólított!

FElTÁMADUNk
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: lACkÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

VéGsŐ BÚCsÚ

TAkÁCs Ferenctől 
(1951–2022)

Nyugodj békében 
drága férjem, édesapánk 
és nagyapánk.

Legyen könnyű 
és békés álmod.

Emléked mindörökké 
megőrizzük.

szerető családod

köszönetnyilvánítás

TAkÁCs Ferenc 
(1951–2022)

Hálás köszönet 
mindenkinek, aki 
bármilyen úton igyekezett 
enyhíteni fájdalmunkon!

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ

URACs zoltán 
(1968–2022)

Nyugodjál békében!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokaöcséd.

Öcsi

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk ro-
konainknak, barátainknak, 
szomszédainknak, ismerő-
seinknek, valamint minden 
végtiszteletadónak, akik 
szeretett édesanyánk, anyó-
sunk, nagymamánk

lACkÓNé kURIllA Mária 
(1945–2022)

temetésén megjelentek. 
Mindenkinek köszönjük a 
koszorú- és virágadományo-
kat, részvétnyilvánításokat.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak a méltóság-
teljes szertartásért.

Nyugodjál békében!

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett keresztanyámtól és nagynéninktől

lACkÓNé kURIllA Máriától 
(1945–2022)

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

Emléked őrzi keresztlányod, Angéla családjaival

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 

anyósomtól és nagymamától

lACkÓ Máriától 
(1945–2022)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.

Fiad Attila, menyed 
Natália, unokáid, 

Regina és Dóra

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 

nagymamánktól, anyósomtól

lACkÓNé 
kURIllA Máriától 

(1945–2022)

Gyújts egy gyertyát 
és légy lélekben véle. 
Kérdezd meg, hogy 
más létsíkon él-e? 
Emlékezz rá tisztán, 
szeretettel.
Ő már lélek, Földet 
megjárt ember. 
Neki könnyű, már mindent 
megértett, mért bántotta 
miért fájt az élet.

Álmaidban 
vissza-visszatéved, 
figyelmeztet és 
tanítgat téged.
Gyújts hát gyertyát, 
s merülj el magadba, 
fényt láss, mintha felnéznél 
a Napba, ha a lelked végre 
tisztán látod, megértheted 
Te is a világot…

(Aranyosi Ervin: 
Gyújts egy gyertyát)

lányod, Tünde, 
vejed, sándor, 

unokáid: Gergő és 
Bence párjaikkal

MEGEMlékEzés

FRANCIA VARGA Margit 
(1935–2015)

FRANCIA zoltán 
(1967–2021)

FRANCIA Imre 
(1933–1989)

Szomorú szívvel, de szeretettel és hálával emlékezünk elhunyt szeretteinkre

„A mélyben csak testük merült el, csak ők tűntek el a föld alatt, 
de lényük lényege ezer felé szóródva is közöttünk maradt.”
Az élet nehéz, a sors mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.

szeretteik

kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.



AszTAlITENIsz
Orosz András megvédte az 

országos bajnoki címet a ju-
niorok mezőnyében. A fiatal 
temerini pingpongozó Versecen, 
82 induló közül szerezte meg az 
aranyérmet. A döntőben Dušan 
Vezmar ellen nyert 3:0-ra, 11:8, 

12:10 és 12:10-es eredménnyel. 
Orosz az egyéni aranyérem mel-
lett szerzett egy ezüstérmet is, ve-
gyes párosban az óbecsei Bezzeg 
Rékával az oldalán.

A vegyes párosok mezőnyé-
ben a negyeddöntőig jutott Ve-
gyelek Dóra és Mladen Puhača. 
A temerini kettős a legjobb nyolc 
között az Orosz-Bezzeg duótól 
kapott ki.

A fiatalabb serdülők mező-
nyében is Versecen tartották az 
országos bajnokságot. Var-
ga Laura a nyolcaddöntőbe 
került be.

Varga Dániel Veszprém-
ben szerepelt a Kárpát-me-
dencei összmagyar isko-
lai diákbajnokságon, ahol 
a középiskolások mezőny-
ben aranyérmes lett. Ezen 
a versenyen a Magyarország 
határain túl élő magyar fia-
talok mérik össze tudásukat 
különböző sportágakban, 
ebben a mezőnyben végzett 
Varga az első helyen.

lABDARÚGÁs
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–RADNIČKI 
(Újpazova) 0:1 (0:1)

A kieséstől menekülő 
újpazovai csapattól kaptak ki 
a temeriniek a második tavaszi 
bajnoki találkozójukon. A hazai-
ak tartalékosan álltak ki, és ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy veresé-

get szenvedtek.
A Sloga a tábláza-

ton lecsúszott a nyol-
cadik helyre. Szomba-
ton a Cement lesz az 
ellenfél Belcsényben.

PoDUNAVAC 
(Belegiš)–MlADosT 

2:0
A tavaszi rajton 

elért döntetlen után 
Belegišen maradt baj-
noki pontok nélkül a 
járeki együttes, amely 
továbbra is a kiesést 
érő utolsó előtti, 15. 
helyen van a tábláza-
ton. Szombaton 15 
órai kezdettel lehet 

javítani a rossz mérlegen, ami-
kor a sereghajtó Dunav (Stari 
Banovci) érkezik a Mladost pá-
lyájára.

A TSk labdarúgói vasár-
nap játsszák idei első baj-
noki találkozójukat az Újvidé-
ki ligában, amikor a kamenicai 
Fruškogorac érkezik Temerinbe. 
A mérkőzés 16 órakor kezdő-
dik. A csapat a Begecs ellen ját-
szotta utolsó felkészülési mecs-
csét, és hazai pályán 1:0-ra nyert 
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Országos íjászbajnokság a felújított padozatú sportcsarnokban
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orosz András (jobbról)

Felnőtt országos íjász bajnokság 
Temerinben

A temerini Castle Archery nagy érdeklődés mellett szervezte meg 
a felújított sportcsarnokban az országos bajnokságot a felnőttek ré-
szére, amelyen 23 egyesületnek csaknem 100 íjásza vett részt három 
versenyszámban. A legnépesebb az olimpiai kategória volt, amelyben a 
női mezőnyben 13-an, a férfiaknál 35-en szerepeltek. Az aranyérem a 
belgrádi Anja Brkićhez, illetve a niši Mihajlo Stefanovićhoz került. A csu-
paszíj mezőnyben az újvidéki Ingrid Vasiljević és a niši Dejan Stojanović 
nyert, míg a csigás kategóriában a kragujevaci Koštana Stojadinović és 
a belgrádi Ognjen Nedeljković győzött. Ez utóbbi kategóriában indult a 
temerini Csernyák Bence is, aki fiatal versenyzőként a tizedik helyen vég-
zett a felnőttek között. Bence nemrégiben aranyérmet szerzett az ifjúsági 
országos bajnokságon. Ugyanezen a versenyen Varga Áron a harmadik 
helyen végzett.

– Az én kategóriámban, vagyis a kadétok között kevesen vagyunk, 
ezért nem nagy kihívás ott versenyezni, viszont a felnőttek között sokkal 
erősebb a mezőny. A Temerinben elért eredménnyel meg vagyok elé-
gedve, a lehető 600-ból 551-et lőttem. Az ifjúsági országos bajnokságon 
elért aranyéremmel persze elégedettek vagyok, igaz, az eredmény lehetett 
volna jobb is. Én mindig többre törekszem – mondta Csernyák Bence 
a vajdasági RTV-nek.

A klubok pontversenyében a Niš végzett az első helyen, a Castle Archery 
a kilencedik helyet szerezte meg a temerini országos bajnokságon.

tnt

Aleksandar Nikolić második fél-
időben szerzett góljával.

kézIlABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

TEMERIN–sloVEN (Ruma) 
25:24 (10:12)

A temerini együttes a máso-
dik félidőben jelentősebb előnyre 
tett szert, vezetett például 20:15-
re, majd 25:21-re is, végül még-
is csak egy góllal győzött, a ven-
dégek közel voltak ahhoz, hogy 
kiegyenlítsenek. A Temerin to-

vábbra is harcban van a bajnoki 
címért, hiszen két ponttal marad 
le az éllovas Ruma mögött, amely 
egy mérkőzéssel többet játszott, 
mint a temerini csapat.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport:

MlADosT Tsk–DoloVo 
45:12 (22:7)

A járekiak kiütéses győzel-
met arattak a 15. fordulóban, 
ami után feljöttek a nyolcadik 
helyre a 12 csapatot számláló 
mezőnyben.

T. N. T.


