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Hatalmas győzelmet arattunk – jelentette ki Orbán Viktor miniszter-
elnök a Bálna rendezvényközpontban tartott eredményváró eseményen 
vasárnap. A miniszterelnök úgy fogalmazott, még a Holdról is látszik a 
győzelem mértéke, de Brüsszelből egészen biztosan.

A kormányfő mindenkinek megköszönte a győzelemhez vezető áldo-
zatos munkát, beszédében külön köszöntötte a határon túli magyarokat. 
Mint mondta, így adtak egy esélyt, hogy továbbra is segíthessünk nekik. 
Közel 99 százalékos feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP 135, az Ellenzék 
56, a Mi Hazánk 7 képviselőt tud delegálni a parlamentbe, ez megint 2/3-
os többséget jelent. MárKi-ZAy Péter szerint az emberek jelentős részét 
csak a propaganda, az agymosás érte el. JAKAB PétEr és GyurcsáNy 
Ferenc is az ellenzék közös jelöltjét kritizálta.

A Mi Hazánk bőven az öt százalékos küszöb felett, 6,3 százalékos 
listás szavazataránnyal, 310 ezer feletti listás szavazattal jutott be a par-

lamentbe. A pártot a 2018-as választások után néppártosodó Jobbikból 
kiszakadt radikálisabb képviselők alkotják. A rossz szereplés miatt hu-
szonegy ellenzéki politikus búcsúzhat a parlamenttől. érvénytelen lett az 
úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás. 3,5 millió érvényes szavazat 
érkezett, ebből 3,2 millióan szavaztak nemmel.

Folytatása a 2. oldalon

Noha a csütörtökön életbe lépő és 
egészen a szavazóhelyek bezárásáig tartó 
kampánycsend ideje alatt a választásokon 

indulók semmilyen politikai célzatú üze-
nettel nem jelenhettek meg a médiában, 
nem tarthattak pártrendezvényeket, nem 
tehettek közzé választási eredményekről 

szóló becsléseket, az interneten nem állt 
le a pártok kampánya. Keringtek az SMS-
ek, a közösségi oldalakon számtalan felhí-

vás jelent meg, hogy kire 
kell szavazni, vagy éppen, 
hogy kire nem. A községi 
választási bizottság azon-
ban a voksolás napján 
semmilyen szabálytalan-
ságot sem észlelt, néhány 
esetben mindössze kér-
déssel, tanácsért fordul-
tak a testület tagjaihoz. 
Az elnökválasztás és az 
előrehozott parlamenti 
választás mellett vasár-
nap néhány települé-

sen önkormányzati választást is tartottak, 
a temerini vezetőség összetételéről azonban 
ez alkalommal nem szólt a döntés.

Folytatása a 2. oldalon

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.

szerbiai választási eredmények

Vučić és a haladók
A VMSZ-nek hat képviselője lesz a belgrádi parlamentben

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő este közzétette az elnök-
választás és a parlamenti választások előzetes eredményeit. Aleksandar VučIć 
58,59 százalékkal megszerezte második elnöki mandátumát. Összesen 11 
lista lépte át a küszöböt. Az SNS listája kapta a legtöbb szavazatot, így 120 
képviselői helye lesz a parlamentben. Az ellenzéki listák közül az Együtt Szer-
bia Győzelméért szerezte a legtöbb mandátumot, 38-at. A Vajdasági Magyar 
Szövetségnek hat képviselője lesz a köztársasági parlamentben.

szavazóhely a Petar Kočić iskolában (Fotó: V. Z.)

Orbán Viktor a Fidesz győzelem utáni beszédét mondja

Köszönet a szavazóknak!
tisztelt Polgártársaim! 
Köszönöm, hogy részt vettek a választásokon. 

Külön szeretném megköszönni azok részvételét, akik 
leadott szavazataikkal támogatták a VMsZ listáját.

A VMsZ községi szervezete nevében
sZiVEri Béla elnök

Ingyenes szűrővizsgálatok
A múlt csütörtökön a temerini egészségház és a Nyugdí-

jas Egyesület szervezésében ingyenes vérnyomás és vércu-
korszint mérést tartottak az Ifjúsági Otthon nagytermében. 
A megjelent érdeklődőknek dr. Tomislav ugarković, az 
egészségház igazgatója az egészség megőrzésének fontos-
ságáról beszélt. Mint megtudtuk az egészségház dolgozói 
azon fáradoznak, hogy a jövőben minél gyakrabban szer-
vezzenek ingyenes szűréseket. Azt tapasztalják, hogy az em-
berek nagy többsége szívesen vesz részt ezeken. Szombaton 
délelőtt 9 és déli 12 óra között a telepi egészségházban is 
tartanak hasonló akciót. Az eseményre a község egészség-
ügyi tanácsának szervezésében kerül sor. Az érdeklődők 
vérnyomás, vércukorszint és testtömeg index mérésen 
vehetnek részt, tüdő és szívvizsgálatra is sor kerül, de az 
EKG-vizsgálatok elvégzésére is lehetőség lesz. 

Magyarországi parlamenti választás

„Még a Holdról is látszik”
A Fidesz elsöprő győzelmet aratott
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szerbiai választási eredmények

Vučić és a haladók
Folytatás az 1. oldalról

Az előrehozott parlamenti választáson 19 lista szerepelt. Az előze-
tes és még nem hivatalos adatok szerint a legtöbb szavazatot Temerinben 
is a Szerb Haladó Párt (SNS) kapta, 7218-at. 

A Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) községükben 2013-an tá-
mogatták abban, hogy minél több mandátumhoz jusson a köztársasági 
képviselőházban. 

A jelenlegi állás szerint a pártnak hat mandátuma lehet a 250 tagú 
szkupstinában. A listán szereplő többi párt, tömörülés az említett két 
pártnál jóval kisebb támogatást élvez községünkben is. Az eredmények 
értékelésekor 14.966 érvényes szavazólapot számláltak meg, az érvény-
telenek száma 515 volt. 

Az elnökválasztáson a parlamentinél kevesebb induló volt, nyolc 
lista egyikét kellett bekarikázni. Temerinben 15.489-en éltek szavazati 
jogukkal, ennyien tartották sorsdöntőnek az elnökválasztás kimene-
telét. A szavazatszámlálás során 15.489 érvényes és 467 érvénytelen 
szavazatot jegyeztek. Községünkben is a Szerb Haladó Párt aratott győ-
zelmet, Aleksandar Vučić jelölt 10.535 szavazatot (70,13%) szerzett. Őt 
egyébként pártja mellett a Szerb Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar 
Szövetség is támogatta. 

A Szerbiában vasárnap megtartott parlamenti és elnökválasztáson 
Temerinben 31 szavazóhelyen 24.596 polgár járulhatott az urnák elé.

ácsi

Parlamenti választás helyi eredményei (előzetes):

1. Aleksandar Vučić – Együtt mindent elérhetünk – 7218 szavazat
2. Ivica Dačić – Szerbia miniszterelnöke – 1193 szavazat
3. Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – 2013 szavazat
4. Dr. Vojislav Šešelj – Szerb Radikális Párt– 442 szavazat
5. Marinika Tepić – Együtt Szerbiáért – 1149 szavazat
6. Dr. Miloš Jovanović – NADA– 672 szavazat
7. Milica Đurđević Stamenkovski – Fogadalomtevők – 452 szavazat
8. Muftijin Amanet – Igazságosság és Megbékélés Pártja 

            –  U. Zukorlić – 12 szavazat
9. MORAMO – 348 szavazat
10. Szuverenisták – Saša Radulović – 334 szavazat
11. Boško Obradović – Dveri– 637 szavazat
12. Együtt Vajdaságért – Vajdaságiak– 119 szavazat
13. SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin– 5 szavazat
14. Boris Tadić – Gyerünk emberek– 201 szavazat
15. Alternatíva a változásokért – 4 szavazat
16. Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës– 2 szavazat
17. Elrabolt csecsemők – Ana Pejić– 115 szavazat 
18. Roma Párt– 13 szavazat
19. Ruszin Kisebbségi Szövetség– 37 szavazat

Az elnökválasztás helyi eredményei:

1. Miša Vacić – 137 szavazat
2. Biljana Stojković (Moramo) – 377 szavazat
3. Branka Stamenković (Szuverenisták) – 378 szavazat
4. Zdravko Ponoš (Egyesült Szerbia) – 1704 szavazat
5. Milica Đurđević Stamenkovski (Fogadalomtevők) – 509 szavazat
6. Aleksandar Vučić (Szerb Haladó Párt – Szerb Szocialista Párt       

          – Vajdasági Magyar Szövetség) –10 535 szavazat 
7. Miloš Jovanović (NADA) – 712 szavazat
8. Boško Obradović – 670 szavazat

Folytatás az 1. oldalról
A Fox News amerikai konzervatív tévécsatorna kommentátora szerint 

Európa-szerte teljesen kiborult a baloldal Orbán Viktor elsöprő győzel-
métől – mutatott rá Tucker Carlson műsorában. 

Rámutatott arra is, hogy ez pedig jelzi a baloldal antidemokratikus 
fenyegetését, ők ugyanis valójában csak akkor akarnak demokráciát, ha 
az az ő globalista céljaikat szolgálja. Emlékeztetett rá, hogy az a balol-
dali rendszer, közte az uniós bürokráciával mindent megtett, hogy lejá-
rassa a magyar miniszterelnököt: hívták rasszistának, amiért nem akar 
migránsokat, hívták bigottnak, amiért meg akarta védeni a gyerekeket az 
LMBT-propagandától, most, legutóbb pedig Putyin-pártinak.

Mindezt azért, mert gyűlölik benne, hogy kiáll a magyarokért – folytat-
ta az értékelést. Figyelmeztetett arra is, hogy a vereség ellenére a baloldal 
nem fog leállni, már most is hallani olyan hangokat, hogy a választásokat 
elcsalták. Rettegnek attól, hogy példát mutat a nyugati világnak is – ma-
gyarázta a műsorban a kommentátor. (Forrás: magyarnemzet.hu)

Magyarországi parlamenti választás

„Még a Holdról is látszik”

A mandátumok megoszlása az új összetételű Magyar Ország-
gyűlésben. (Az egy főt Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzata adja)

A parlamenti patkó, 199 hely. A világos a fideszes (135), a sö-
tétebb az ellenzéki képviselői helyeket (56) jelöli, illetve a Mi 
Hazánk Mozgalomnak (7) illetve a német nemzetiségi képvi-
selő 1 helyét.
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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

Hamis táviratok nagy zavart kellettek Temerinben U. István temerini 
földbirtokos, aki 1928 óta állandóan azon dolgozik, hogy ő és környeze-
te legyen Temerin községvezetője, csütörtökön egy hivatalosnak látszó 
értesítést kapott a bánságtól, melynek tanúsága szerint őt bíznák meg a 
temerini elnökséggel. U. István az értesítés vétele után azonnal munkához 
látott, hogy név szerint összeállítsa úgy az elöljáróságot, mint a képviselő-
testületet s azt jóváhagyásra illetve kinevezésre beterjessze a bánsághoz. 
A hivatalosnak tetsző írás alapján el is ment a községházára s át akarta 
venni a hivatalát, de mivel ott semmiről sem tudtak, elutasították.

A községházáról a Kalmár-féle vendéglőbe ment, hol embereivel ér-
tekezletet tartott s össze is állította a kinevezendők listáját. Nem sokkal rá 
később egy táviratot is kapott ugyancsak a bánság aláírásával, melyet a 
vendéglőben a postai alkalmazott kézbesített neki, melyben megerősítik a 
hivatalos értesítést és a kinevezését. E távirat kézhezvétele után embere-
ivel nagy mulatozást rendezett. Tekintettel, hogy csütörtökön nem akarták 
átadni a hivatalt, U. István, mivel csütörtök után péntek következett, s ezt 
rossz napnak tartotta, szombaton újra megjelent a községházán, hogy 
átvegye az elnöki teendőket, de újra megtagadták a hivatal átadását, mert 
semminemű intézkedést hivatalosan a községi vezetőség nem kapott. 
Méltatlankodva jelentette ki, hogy ezt nem hiszi el, és eltávozott a köz-
ségházáról. Közben meggondolta magát s a községi előfogatost akarta 
igénybe venni, hogy kimenjen a tanyájára, hol a cséplés folyik, de ezt a 
rendelkezését is megtagadta a jelenlegi vezetőség. Innen a Kalmár-féle 
vendéglőbe ment, hol újra nagyobb mulatságot rendeztek. 

Mint hogy több esetben már előfordult az a körülmény, hogy U. Ist-
vánnak hasonló kinevezést kézbesítettek a közhangulat megnyugtatására 
vizsgálat indult meg, hogy mi is van tulajdonképpen a kinevezés körül. 
Az eddigi megállapítások szerint új kinevezés egyáltalában nem történt s 
a bánság semmiféle rendelkezést erre nem adott ki, táviratot sem küldött, 
hanem a bánság nevével egyes felelőtlen elemek, kik ingyen italt akartak 
inni, visszaéltek és félrevezették úgy U. Istvánt, mint az egyes hiszékeny 
polgárokat, s így U. Istvánnak több ezer dinár kocsmai számlát kellett már 
ez idáig kifizetni. Temerin komoly lakossága szigorú vizsgálat megindítását 
követeli a felelőtlen elemek ellen, kik a bánság nevével visszaéltek. 

Ollózta és közlésre ajánlotta: áDáM istván

Megsárgult lapokon tallózva

Előre ittak a medve bőrére…
Kovách Ágoston írta a Reggeli újság, 1935. augusztus 4-ei számában

Ülésezett a képviselő-testület
Határozatokat módosítottak, pénzügyi és munkajelentéseket vitattak 

meg a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén. Egyebek mellett módo-
sították a Temerin díszpolgára és a Temerinért elismerések bevezetéséről 
szóló határozatot, döntöttek néhány szabályozási terv kidolgozásáról, köz-
ségi tulajdonban lévő építkezési telek elidegenítéséről, de jóváhagyták a 
Lukijan Mušicki Kulturális Központ tavalyi munka- és pénzügyi jelentését, 
az idei tervekre vonatkozó dokumentumot, valamint a rendkívüli helyze-
tekkel foglalkozó temerini törzskar tavalyi munkabeszámolóját. 

Az ülés új megbízott igazgatót nevezett ki a művelődési központ élére 
Božidar Prolić személyében. A korábbi igazgató, Dragić Tomić 2019 
decemberétől mostanáig vezette az intézményt. 

ácsi

A kertbarátkör hírei
A Temerini Kertbarátkör évi rendszerességgel megszervezi a  Dél-

bácskai Tökfesztivált. Ezúton értesítjük  a termelőket és az érdekelteket, 
hogy a nagy érdeklődés miatt kolbász- és óriástök magokat lehet elője-
gyeztetni a 063 577-705-ös telefonszámon. 

Valamint várjuk azon termelők jelentkezését is, akik felesleg fehér 
sütőtök maggal rendelkeznek, és ebből a rendezvény sikere érdekében 
rendelkezésre tudnának bocsátani.

Értesítjük továbbá a tagságot, hogy ma, csütörtök este 19 órától össze-
jövetelt  tartunk a Kertészlakban a közelgő XI. Vajdasági és XXI. Temerini 
Pálinkaverseny szervezése és munkabeosztása egyeztetése kapcsán.

Minden érdeklődőt  sok szeretettel várunk.
K. R.

További tömblakások

további tömblakások építése kezdődött meg azokén kívül, 
amelyek már folyamatban vannak. A főutcán a buszállomással 
szemben a napokban bontják le azt a régi házat (fenti képün-
kön), amelyben a Domena festéküzlet működött. Közvetlenül a 
buszállomás mögött is el fog tűnni a jobb oldali felvétel közé-
pen látható ház és tömblakás épül a helyén. Fotók: V. Z.
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HúSVéTI RENDEzVéNyEK – Éjszakai kirakodóvásárral, koncerttel és 
gyermekprogramokkal készül a Községi Idegenforgalmi Szervezet a közelgő katolikus 
és ortodox húsvétra. Húsvéti varázslat címen meghirdetett eseménysorozat kereté-
ben már most szombaton megtartják az éjszakai kirakodóvásárt a piactéren, délután 
négy és este tíz óra között, jövő kedden (április 12.) magyar nyelvű előadást tartanak, 
szerdán (április 13.) a képtárban kiállítják a gyermekek rajzpályázaton beérkezett 
munkáit, csütörtökön (április 14.) 12 órától tojásfestés lesz a központban, amit fél 
kettőtől koncert követ. Április 21-én Slavica gyermekanimátor szórakoztatja majd a 
legkisebbeket.

Jelentkezni a szirmai Károly Közkönyvtárban 
vagy e-mailen: biblioteka.temerin@gmail.comácsi

Ma este 32. KNV
Ma, csütörtökön kerül sor a 32. Középiskolások Népművészeti Vetélke-

dőjére a színházteremben. Az eseményt most is, mint minden évben a KMV 
keretein belül tartják meg. A megmérettetésre 45 műsorszámmal neveztek 
be a fiatalok. Szabó Gabriella szervezőtől megtudtuk, hogy mintegy két-
száz középiskolás érkezik községünkbe egész Vajdaság területéről. 

A minden eddiginél nagyobb érdeklődésre való tekintettel a megszokot-
tól korábban, délután két órakor kezdődnek a bemutatkozások a színház-
teremben. A középiskolások énekes, hangszeres és táncos kategóriákban 
versenyeznek. Mindhárom kategóriában szóló és csoportos bemutatkozási 
lehetőség lesz. A fiatalok fellépését Kelemen zsolt, Resócki Roland 
és Rontó Márta értékeli. Az esemény versenyrészét követően este hét 
órakor a Tükrös zenekar koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. A 
szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A versenyműsorra és az 
esti koncertre is díjtalan a belépés.

T. D.

Folytatódik a felújítás 
a kastélykertben

Március végén befejeződött a kastélypark felújításának első szaka-
sza. A minél hatékonyabb munka és a kívánt végeredmény érdekében 
a munkálatok valamelyest tovább tartottak, ezért a projektet részben 
támogató környezetvédelmi minisztériumtól megkapták az erre vonat-
kozó határidőt meghosszabbító engedélyt, hallottuk Majda Adlešić 
kert- és tájépítésztől, a park felújítási munkálatok koordinátorától.

 – Irena Vujović illetékes miniszter február közepén Temerinben 
járt, megtekintette a munkálatokat a parkban, majd jelképesen kezdetét 
vette a faültetés. A felújítási munkálatok összértéke 4,4 millió dinár, 
amit fele-fele arányban önkormányzati és köztársasági költségvetésből 
fedeznek. Mostanáig megtisztítottuk a parkot, 97 olyan fát vágtunk ki, 
amely rossz állapotban volt, nem felelt meg egészségügyi és biztonsági 
szempontból sem. Ez zömében a park jobb oldalára, a bejárattól az 
iskola mellett, egészen a tóig húzódó területre vonatkozik, valamint 
ennek középső részére. Az első sorokban lévő többi fát megmetszet-
tük, megformáltuk a lombokat, eltávolítottuk a rothadt ágakat. 118 
facsemete került a földbe, tíz új fajtával gazdagodik a park, amelyek 
a következők: feketefenyő, simafenyő, gyertyán, hárs, tulipán-
fa, vörös juhar, közönséges pagodafa, közönséges júdásfa, 
rózsás akác, tölgy. Számos cserjét ültettünk el, mint amilyen az 
aranyfa, fehér som, tamariska, orgona és hibiszkusz. A fásítást 
és a park rendezését a munkálatokkal megbízott közművállalat (JKP) 
végezte – tette hozzá a koordinátor. Majda Adlešić elmondta, már a 
második szakasz munkálatai is elkezdődtek, jelenleg önkormányzati 
eszközökből rendbeteszik a Kertészlak környékét, valamint játszóteret 
és a sportpályát alakítanak ki.

ácsi
118 facsemete került a földbe, 10 új fafajtával gazdagodik a 
kastélykert. Fotó: V. Z.
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Kiosztották a gyermeküléseket
Temerin község közlekedésbiztonsági tanácsa jóvoltából 79 ingyenes 

autós gyerekülést adtak át a múlt héten azon szülők számára, akiknek 
gyermeke 2021 január elseje után született. Az eseményen Mladen zec 
polgármester és Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke, valamint 
Dragan Bjeljac, a közlekedésbiztonsági tanács elnöke köszöntötte a 
szülőket. Mint elhangzott mindazok, akik jelentkeztek a márciusban 
kiírt pályázatra pozitív elbírálásban részesültek. A képviselő-testület el-
nöke köszöntőjében azt is kifejtette, bízik benne, hogy a jövőben még 
több gyermekülést vásárolhat a község. Mint fogalmazott, reméli, hogy 
egyre több gyermek születik majd, akik számára örömmel biztosítják 
az autós üléseket. 

A köszöntő után a Közlekedésbiztonsági Ügynökség munkatársai 
tájékoztató előadást tartottak a megjelenteknek az autós ülések bizton-
ságos használatáról. Jelena Aksentijević, az ügynökség munkatársa 
lapunknak elmondta, rendkívül fontos az, hogy a szülők megfelelő tájé-
koztatásban részesüljenek ezeknek a biztonsági eszközöknek a szabá-
lyos használatáról.

– A helytelenül alkalmazott gyerekülések nem nyújtanak megfelelő 
biztonságot a gyermekek számára. Az üléseknek köszönhetően a gyer-
mekek baleset esetén is a helyükön maradnak, és így elkerülhetőek a 
súlyos sérülések. Ezt szem előtt tartva a közlekedésbiztonsági ügynökség 
az egész ország területén folyamatosan azon dolgozik, hogy népszerűsítse 
az autós gyerekülések használatát és felvilágosítsa a szülőket arról, hogy 
milyen fontos azok használata. Temerin község területén a gyermekülé-
sek használata igen elterjedt, de még mindig nem kielégítő. Ezért fontos 
számunkra, hogy folytassuk a munkát, és még tovább népszerűsítsük a 
gyermekülések használatát, szabályos alkalmazásukat – hangsúlyozta az 
ügynökség munkatársa. Majoros Izabella a közlekedésbiztonsági tanács 
munkatársa újságírónk kérdésére válaszolva elmondta, hogy 20 gyermek-
ülést a Közlekedésbiztonsági Ügynökség biztosított, 59-et pedig a község 
vásárolt meg. Így minden jelentkező megkaphatta a gyermekülést. 

T. D.

Zarándokalt a Csíksomlyói 
búcsúra erdélyi körúttal 

egybekötve,valamint

nyári kirándulást szervezünk 
Erdélybe és Székelyföldre.

Telefonszám:
063/84-83-070

Szívből gratulálunk
BÁLIND Valentinnak 
a szabadkai Műszaki Szakfőiskolán 

szerzett Mechatronikai 
mérnöki diplomájához.

A Bálind nagyszülők 
és a Varga család

Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap ünnepélyes keretek között megkeresztelték rolan-
dot (Varga ákos és rita fiát)

Megnyílt az óvodai pályázat
Kiírták a pályázatot gyermekek felvételére a Veljko Vlahović Isko-

láskor Előtti Intézményben. A kérelmek átvétele az intézmény napkö-
zis csoportjába 1 és 5,5 éves gyermekek, valamint a félnapos iskolai 
felkészítő csoportjaiba kizárólag elektronikus formában történik a 
www.euprava.gov.rs honlapon április 4-e és 25-e között.

A szociálisan veszélyeztetett gyermekek esetében (mentális és fizikai 
fejlődési zavarokkal élő gyermekek, szociális segéllyel élő, kinek szülei 
súlyos betegségben szenvednek) és azon szülők, akik még az iskoláztatási 
rendszer részét képezik (egyetem, főiskola) levélben kell az alább feltüntetett 
bizonylatokat mellékelniük a konkurs.vrtic.temerin@gmail.com e-mail 
címre. A levél tárgya mezőben tüntessék fel gyermekük keresztnevét és 
vezetéknevét, valamint születési idejét.

Mivel a 2022/2023-as iskolaévre szóló pályázat kizárólag elektronikus 
formában történik, nem szükséges az idáig kért bizonylatokat mellékelni 
(anyakönyvi kivonatok, M-nyomtatvány a szülők munkahelyéről), mert az 
E-uprava honlap összeköttetésben áll az anyakönyvi hivatallal és a Nyug-
díj- és Rokkantsági Biztosítási Alappal, így rálátásuk van ezekre a bizony-
latokra. A bejelentkezéshez a www.euprava.gov.rs, az E-vrtić opciót kell 
választani, majd követni a honlap utasításait. A szülők tartsák szem előtt, 
hogy a fent említett e-mail címre csak azon bizonylatokat kell elküldeni, 
amellyel a szülő bizonyítja a fentebb részletezett szociális helyzetét.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikre, ha gondjuk akad az 
E-uprava elektronikus bejelentkezés folyamatában, a 021/843-325-ös 
telefonszámon kaphatnak segítséget.

v.b.m.

Az apróhirdetéseket a 12. oldalon olvashatják
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  Egy kis nagypolitika

  A három nagyból csak egy
Az ukrajnai háború okairól (2.)

Putyin tehát vélhetően azért döntött Ukrajna 
lerohanása mellett – ami semmilyen tekintetben 
sem menthető cselekedet –, mert történelmi ta-
pasztalatai alapján úgy vélte, hogy végveszélybe 
került Oroszország nagyhatalmi státusa, neki 
pedig történelmi kötelessége ezt megakadá-
lyozni, s Oroszországot, illetve az oroszságot a 
régi állapotába visszahelyezni. Az oroszoknak, 
Putyinnak Ukrajna nem a racionális megfontolá-
sok tárgya, hanem érzelmi kérdés is. A megoldás 
persze sohasem a háború, hanem a tárgyalások 
– ilyen lehetett volna a minszki egyezmény be-
tartása és az autonómia megadása az oroszok 
lakta területeknek.

S végül itt van Kína, a türelmes és ravasz 
birodalom. Az ő lélektanuk alapjai a több ezer 
éves múltjukban, illetve a konfuciuszi, lao-cei 
tanokban rejlenek. A kínaiak hosszú távon ter-
veznek, nem a jelen, hanem a jövő felé fordul-
nak, generációk, családok egymásnak átadott 
örökségében építkeznek, s hajlandók békésen 
kivárni, amíg az idő az ő irányukba fordul. Ab-
ban a régi hagyományban gyökereznek, amikor 
Kína, mint mozdíthatatlan és hatalmas biroda-

lom császáraihoz járultak a népek Ázsiából és 
Nyugatról is, és keresték a kegyei ket. Most sem 
kapkodnak: tudják, hogy az Egyesült Államok a 
fő ellenfelük, s az ellenfelük ellenfele, Oroszor-
szág ebből is fakadóan a szövetségesük, s ezért 
szolidárisak Putyinnal. Ukrajna kapcsán azon-
ban bizonyos távolságot tartanak, mert ők már 
régen nem egy szoros kínai–orosz szövetségben 
gondolkodnak, hanem önálló tényezővé kíván-
nak válni, amelyik hosszú távon a világ urává 
válhat az Egyesült Államok gazdasági legyőzése 
által. Ebben egy túl szoros kínai–orosz politikai, 
katonai szövetség inkább hátráltatná őket, ezért 
tartanak távolságot, és kivárnak.

Nos, az önimádó, a sértett és a türelmes 
csatájában az orosz–ukrán háború végkifejle-
te, a rendezési folyamat vízválasztó lehet, ám a 
teljes képet csak akkor látjuk, ha a globális 
háttérhatalom szerepét is figyelembe vesszük. 
A globális elit világkormányzást akar, ám ezt 
csak úgy érheti el, ha a nagyhatalmak elitjeit 
megnyeri magának és céljainak. Klaus Schwab 
világgazdasági fóruma már régen ezen dolgozik, 
a háttérben természetesen a legbefolyásosabb 

bankárdinasztiákkal és a többi globális intéz-
ménnyel. Ma az látszik, hogy Kína elit körei 
nem zárkóznak el a világkormányzástól, az-
zal a feltétellel, ha abban ők kiemelt szerepet 
kapnak. Az Egyesült Államok demokratái már 
eleve a „deep state” irányítása alatt állnak, 
Donald Trumpot elsöpörték az útból, így te-
hát Kína és az Egyesült Államok vezető körei 
készek a globális kormányzásra, viszont Putyin 
éppen az ellenkezőjét akarja: vissza akarja ál-
lítani a nagyorosz nemzetállamot, s ebbe nem 
fér bele a világkormányzás.

Megítélésem szerint ez a legfontosabb oka 
annak, hogy Oroszországot az Egyesült Álla-
mok demokrata héjái segítségével szét kívánja 
zúzni a globális elit, a nemzetek feletti háttér-
hatalom. Ezért figyeljük meg: Oroszországgal 
szemben a kollektív bűnösség elvét alkalmaz-
zák, sorban büntetnek meg és tiltanak el, bé-
lyegeznek meg olyan orosz művészeket, spor-
tolókat, tudósokat, értelmiségeiket és persze 
gazdag embereket, akiknek semmi közük az 
egyébként valóban semmilyen formában nem 
védhető háborús „megoldáshoz”. Oroszor-
szágot el kell pusztítani, hogy jöjjön végre a 
világkormányzás?

FRICz Tamás 
A szerző politológus, az Alapjogokért 

Központ kutatási tanácsadója. 
Megjelent a budapesti Magyar Nemzetben
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Elsőként Sziveri Béla, a Kókai Imre Általános 
Iskola igazgatója válaszolt a kérdéseinkre. 

– Szerbiában legalább háromezer általános és 
középiskola működik, közülük két intézmény fo-
lyamodott a most bevezetett intézkedésekhez. Ami 
a mi iskolánkat illeti, körülbelül tíz évvel ezelőtt 
indítványoztam a szülői tanács egyik ülésén, hogy 
ne engedjük meg a gyerekeknek a mobiltelefo-
nok használatát az épületben. Akkor nem született 
egységes döntés a témáról. Abban maradtunk, 
hogy a gyerekek hozhatnak magukkal telefont, 
de korlátozni kell annak használatát, amíg az is-
kolában tartózkodnak. Természetesen azóta sok 
idő eltelt, sok minden megváltozott. Nem tartom 
észszerű megoldásnak az intézkedéseket, több 
okból is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen eljárás 
nagyban megnehezíti a munkát. Mindig akadnak 
olyanok, akik nem tartják be a szabályokat, ezen 
felül, nagyon nehéz ellenőrizni, hogy melyik diák 
tart magánál telefont, és melyik nem. Tény, hogy a 
gyerekek nagyon sok időt töltenek a mobiltelefo-
nok használatával, ezért bevezettünk néhány olyan 
szabályt, amelynek betartását elvárjuk tőlük. Órán 
szigorúan tilos a telefonok használata. Ameny-
nyiben a tanár mégis azt látja, hogy az osztályból 
valaki a telefonjával van elfoglalva tanítás közben, 
akkor elveszi azt a diáktól, és óra végén adja visz-
sza. Amennyiben az eset újból megismétlődne a 
diák helyett a szülőnek adjuk vissza a telefont. 
Harmadszori figyelmeztetés esetén a tanév végén 
kapja vissza a diák a telefonját. Mindeddig nem 
volt rá példa, hogy valaki a második figyelmeztetés 
után sem tartotta volna be a szabályt. Nagy szük-
ség van arra, hogy a diákokkal odahaza is sokat 

beszélgessenek a témáról. A probléma nem csak 
a telefon használatából ered, hanem sok esetben 
a közösségi hálókon, és az interneten leselkedő 
veszélyekből. A témáról gyakran szervezünk isme-
retterjesztő előadásokat is a diákoknak. Vélemé-
nyem szerint mindenkinek a hivatása magaslatán 
kell állnia, hogy kordában tudjuk tartani ezeket a 
nehézségeket – osztotta meg véleményét a témával 
kapcsolatban az igazgató. 

Bori Mária iskolapszichológustól megtud-
tuk, hogy egyre gyakoribb jelenség az eszközfüg-
gőség.

– Sajnos igaz, hogy a gyerekek nagy része 
telefonfüggővé vált. Ez a függőség már egészen 
kicsi korban kialakulhat, ha hagyjuk, hogy ezek-
kel az eszközökkel játsszon a gyerek – ecseteli a 
problémát a pszichológus. – Az iskolában a ta-
nulók figyelme megoszlik, mert miközben a ta-
nár előadását hallgatják, folyamatosan csábítást 
éreznek az iránt, hogy megnézzék a telefonjukat. 
Fontos tudni, hogy ha elvesszük tőlük ezeket az 
eszközöket, ugyanolyan reakciót váltunk ki a gye-
rekekből, mint amilyenek bármilyen más függő-
ség elvonása esetében jelentkeznek. A felnőttnek 
türelmesnek kell lennie a gyerekkel, és érdemes 
kitartónak lenni. Több pozitív hatása is van annak, 
ha kiiktatjuk a telefonok használatát. Elsősorban, 
ha a diákok nem tartják maguknál ezeket az esz-
közöket, akkor kénytelenek a tanításra figyelni. 
Egyre gyakoribb jelenség, hogy a gyerekek titok-
ban fényképezik egymást. Mondanom sem kell, 
hogy ez milyen nehézségeket okozhat a diákoknak 
és a pedagógusoknak is. 
Szintén kedvező hatásnak 

Hosszú évek óta okoznak fejtörést a szülőknek, és a pedagógusoknak a diákok 
mobiltelefonjai. A kezdetben csak beszélgetésre és üzenetváltásra alkalmas eszközök 
elképesztő ütemben fejlődtek az elmúlt évtized folyamán. Ezeknek az eszközöknek 
köszönhetően ma már pillanatok alatt elvégezhetjük azokat a feladatainkat, amik 
korábban sokkal több időt igényeltek. Ezek az eszközök az életünk részévé váltak, 
ami alapvetően nem is okozna gondot. Csak közben felcseperedik mellettünk egy 
újabb generáció, akit a számos előnnyel párhuzamosan megannyi veszély is fenyeget 
az okostelefonok használata közben.

Hét nap alatt Szerbiában két általános iskola tiltotta be a mobiltelefonok hasz-
nálatát. A prokupljei és a požarevaci diákoktól az iskolába érkezéskor elveszik te-
lefonjaikat, zárható szekrényekbe rakják, és csak akkor adják vissza nekik, amikor 
hazamennek. Az iskolák a pedagógusok panaszai miatt kényszerültek e lépésre.

Valóban olyan súlyos gondot okoznak ezek az eszközök a gyerekek életében? 
Elengedhetetlenek az ilyesfajta intézkedések? Mi történik, ha a gyerektől megvon-
juk a számukra világot jelentő eszközök használatát? és mit gondolnak minderről a 
szülők? Ezeknek a kérdéseknek próbáltunk utánajárni. 

Mobiltelefonok az iskolában számít, hogy amikor a gyerekek nem használhat-
ják ezeket az eszközöket, a szociális kapcsolataik 
is pozitív irányt vesznek. Többet beszélgetnek, ba-
rátkoznak és játszanak együtt. Teljes mértékben 
nem iktathatóak ki az információs technológiai 
eszközök a gyerekek életéből, de nagyon fontos, 
hogy bizonyos korlátok között, rendeltetésszerű-
en és felügyelet mellett használják őket – fejtette 
ki Bori Mária. 

A téma kapcsán kikértük a szülők vélemé-
nyét is.  

G. S.: – Helyesnek tartom az intézkedé-
seket, mert nincs helye órán a telefonok-
nak. Azokat a gyerekeknek otthon kellene 
hagyniuk. Sajnos ezt nem mindenki gon-
dolja így, vagy nem tudja mindenki ellen-
őrizni a gyereket, hogy elvitte, vagy sem. A 
társas kapcsolatokat is lassan a gépeken és 
a világhálón keresztül élik meg a gyerekek, 
ami nagy károkat okozhat a jövő generáci-
ójában. A személyes társas élményeket nem 
pótolhatja semmiféle technikai eszköz. 

F. Sz.: – Az intézkedést jó ötletnek tartom. 
Szerintem a gyerekeknek nem is kellene az is-
kolába magukkal vinniük telefont. Mi sem vittük 
egykoron, és mégis itt vagyunk. Több idejük le-
hetne egymásra, a kommunikációra, a játékra. A 
gyerekek rengeteg időt töltenek az elektronikai 
eszközök használatával. Ezt sajnos tapasztalatból 
mondom. Sokszor úgy kell őket noszogatni, hogy 
tanuljanak is már egy kicsit. Amikor becsúszik 
egy rosszabb jegy, akkor, ugye, jön a bünti, és 
elvesszük a telefonokat. Nekünk szülőknek kell 
mérlegelnünk, szigorúbbnak lenni.

Cs. zs.: A gyerekeimnek nem is enged-
tük, hogy vigyék a mobilt az iskolába. Per-
sze, próbálkoznak kibeszédekkel, hogy 
informatika órára kell, és egyebek, de gon-
dolom, hogy az iskola kellőképpen fel van 
szerelve. Határozottan támogatnám, hogy 
nálunk is hasonlóan járjanak el. A gyere-
kek sajnos több időt töltenek az elektro-
nikai eszközök használatával, mint ahogy 
én szeretném, de kompromisszumot kell 
kötnöm a modern világgal.

SZ. S.: – Szerintem a mobiltelefonra a mai vi-
lágban szükség van. Vigyék magukkal a gyerekek, 
de az iskolában ne használják. Helyeslem az emlí-
tett iskolák intézkedéseit. A gyerekek képesek több 
órát is az elektronikai eszközök felett görnyedni, 
ezért elengedhetetlen, hogy felügyeljük őket. 

A temerini 
EnTErijEr BAláZS ASZTAloS üZEm 

segédmunkást keres állandó 
munkaviszonyba 40 éves korig, 
különböző munkák végzésére.

A cégben jelentkezni személyesen 
az Újvidéki utca 384-ben, 

vagy a 062/213-810-es telefonszámon. 

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

T. D.
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zsuffa Tünde előadása
életről, az álmokról, a különböző pró-

batételekről és az istenbe vetett hitről tar-
tott tanúságtételi előadást Zsuffa tünde 
írónő, a Budapesti Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus sajtófőnöke a temerini 
szent rozália-plébániatemplomban. Az el-
múlt tíz évben hat regényt írt, mindegyik ta-
núságtétel az emberi gonoszságot legyőző 
krisztusi hit erejéről. Két tízrészes rádió-
játékot szerkesztett, az egyik az 1938-as 
eucharisztikus kongresszus emlékére, a 
másik azok emlékére, akik a koronavírus áldozatai lettek. Nagy nyilvánosság 
előtt, diákok és felnőttek tömegei előtt tart tanúságtételeket, melyek aztán 
a neten, a youtube csatornán megtalálhatók. 

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a 21. században az a dolguk, 
hogy evangelizáljanak, de már modern eszközökkel. szavai szerint az ér-
zelmekre kell hatni, és úgy gondolja, hogy megvan neki az a karizmája és 
élettapasztalata, amivel el tudja magyarázni, hogy mi a hit. –  De nem sza-
vakkal, hanem a saját életem, a saját tragédiáim és a saját bukásaim által, 
hogy hogyan tudtam felállni – fogalmazott. 

Zsuffa tünde írónő előadását nagy érdeklődéssel hallgatták a 
temeriniek. 

213. „Csörgős” Kovács József, majd 
Mészáros Béla tanyája. – Hogy ki építette 
a szállást, nem tudjuk, annyit azonban sikerült 
megtudni, hogy a két világháború között Kovács 
József (sz. 1915.) és felesége, Zsúnyi Rozália 
gazdálkodott a tanyán. A szoba-konyhás szál-
lást kilenc hold föld vette körül. A szántó végén 
egészen a Szlatyina-baráig teljes szélességében 
legelő húzódott. 

Miután a tanyagazda 1944-ben a partizán 
megtorlás áldozata lett (ld. A temerini razzia, 
64. sz. áldozat), a feleség kislányával, Rozáliával 
(sz. 1941.) mindaddig egyedül élt a szálláson, 
míg férjhez nem ment „Róka” Varga András-
hoz. 1960-ban Rozália a szállást lányának, Ro-
záliának és vejének, Mészáros Bélának (szül. 
1936.), hátrahagyva férjével Andrással a faluba 
költözött.

Mészárosék a föld elművelésére mindig tar-
tottak egy-két lovat, a bara alatt is legelészett 

három-négy tehenük, a tejből készült portékát 
a gazdaasszony a temerini 
és az újvidéki piacon érté-
kesítette.  

Mészárosék1974-ben 
a Gyepsoron házat építet-
tek, majd két gyermekük-
kel, Rozáliával és Attilával 
örökre búcsút mondtak a 
tanyának. A lakatlan szál-
lást 1976-ban bontották 
el. Kérdésemre, hogy mi-
ért jöttek be a faluba, az 
volt a válasz, hogy ezt tette 
körülöttük mindenki. 

Adatközlő: Bercsényiné 
Mészáros Rozália, sz. 
1962.

214. „Csörgős” Ko-
vács Pál tanyája. – A jómódú Kovács gazda 

és felesége Temerin szűkebb 
központjában élték le életüket. 
Szlatyina-parti tanyájukon álta-
lában felesek és harmadosak 
váltották egymást. Többek kö-
zött Kalácska István (sz. 1905) 
is feleségével, Gara Rozáliával 
és három gyermekével. 

Kalácskáék a közeli szán-
tóföldjük mellett, az egyes-
ség szerint, feléből eldol-
gozták a tanyagazda szállás 
körüli három hold földjét is. 

A többi bara-parti tanyagazdától eltérően ők a 
Szlatyina-parti gyepet nem legeltették, hanem 
azt az időjárástól függően évente kétszer-há-
romszor lekaszálták.  

A Kalácska gyerekek idővel önállósultak, 
lányuk, Julianna férjhez ment, fiuk, Ferenc és 

István kőművesként a faluban élték minden-
napjaikat.

1968-tól a négygyermekes Juhász család 
élt a tanyán. József (szül. 1934.) és felesége 
Juhászné Tóth Katalin, egyben a szállás utolsó 
lakói. Megtakarított pénzükön1976-ban házat 
vásároltak, majd ők is a faluba költöztek.

Pár évre múlva Kovácsék Újvidéken élő fia 
a szállást elbontatta. Ma már lehetetlen beazo-
nosítani a tanyahelyet.

Adatközlő: Kalácska Szilveszter, sz. 1960, 
Morvainé Juhász Katalin sz. 1960. 

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

      Eltűnt temerini tanyavilág (ii.-27.)

Szlatyina-parti szállások 

A Juhász család

Kalácska istván feleségével rozáliával

Mészáros Béla, lányával rozáliával és a két szomszéd 
tanyán élő Horváth lányokkal a lovon

ácsi
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
a drága édesanyától, kit 
87. életévében 2022. 4. 2. 
örök nyugalomra helyez-
tünk Temerinben, a kis te-
metőben. 

GÓBOR szül. KISS Mária 
(1935–2022)

Az élet ajándék, 

ami egyszer véget ér, 

de emléked örökké 

a szívünkben él.

Nyugodjál békében!

Gyászoló szerettei

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága jó fér-
jem, édesapám és apósom

BOZÓKI Sándor 
(1945–2021)

Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen, 
rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem! 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek 
nem felednek téged.

Szép emléked megőrzi 
feleséged, Mariska, fiad 

Zsolti és menyed, Marika

Egyházközségi hírek
Emlékeztetünk, hogy ápr. 7-én csütör-
tökön gyónóbúcsú van Temerinben. A 
gyóntatás a plébániatemplomban 10-12 óra 
és 16:30-18 óra, telepen 14:30-16 óra. A 
csütörtöki szentségimádás most 16:30-tól 
lesz a plébániatemplomban. Alatta gyónásra 
van lehetőség. Virágvasárnap a szentmisé-
ket a templomudvarban kezdjük, barka-
szentelés lesz és ünnepélyes bevonulás. 
Aznap egyben gyűjtés a Jeruzsálemi szent 
Sír javára.
A bejelentett betegeket április 8-án pén-
teken látogatjuk majd meg. Szeretettel kér-
jük, hogy jelentsék be azon betegeket, akik 
örömmel fogadják a húsvét előtti szentgyó-
nás és szentáldozás kegyelmeit. A látogatás 

időpontját telefonon jelentjük majd nekik.
Szombaton Nagybecskerekre utazunk 
Csókay András világhírű magyar ideg-
sebész tanúságtételére. 9-kor indulunk 
és 16 órára érkezünk haza. A nagy érdek-
lődés következtében már csak 10 hely ma-
radt a nagy autóbuszban, ma estig jelent-
kezhetünk még a szabad helyekre. Viteldíj 
támogatással 300 din.
Nagyhéttől az esti misék 19 órától 
lesznek.
Az oltár előtti feszületnél kitett edénybe be-
dobhatjuk azt a pénzt, amit a nagyböjti 
lemondásainkból megspórolunk. Ezen 
a héten 366 euró gyűlt össze. Ez 20 gyer-
mek egy évig tartó étkeztetése és iskolázta-
tása a legszegényebb országokban.

A 30 éVEs HAGyOMáNNyAL rENDELKEZő

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

Bővebben a Facebook.com Optika rakic Bs vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

TAKT tábor

rétegek lesz a témája a 42. tAKt-nak, amelyet a nyáron tartanak 
a Hevér-tanyán

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

FUSZKO szül. BASA Ilona 
(1948–2022)

Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél, 
nem hagytál itt minket 
csak álmodni mentél, 
szívünkben itt él 
emléked örökre.

Ha látni akarunk 
felnézünk az égre!

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Fiad, Attila családjával
MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

VARGA József 
(1944–2021)

Az összes csillag a szemében ragyog, 
arcán a szívének néma mosolya! 
Minden nap itt van, mellette vagyok, 
Hangja a széllel száll most is boldogan, 
nem feledem el tanítását!

Nem feledem tetteit és jóságát!
E mellett most már fentről vigyáz rám,
a mennyei kertben ültet Diófát. 

Fiad, Attila és menyed, Valéria

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

VARGA József 
(1944–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, 
de hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél. 
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Kedves emléked szívünk őrzi, 
s mindenért mi voltál, örök hálám. 

Nyugodj békében drága édesapám.

Lányod, Renáta, vejed, Ferenc, unokáid: 
Orhidea, Ricsárd, Krisztofer és Kiara
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MEGEMLÉKEZÉS
Március 28-án volt szomorú 
hat éve, hogy nincs közöttünk 
akit nagyon szerettünk

ELEK HORVÁTH Erzsébet 
(1944–2016)

A szép pillanatok, igazi 
értekeit most érezzük,  
amikor már csak 
emlékké váltak...

Emléked őrzi szerető 
fiad, Zoltán, menyed, Zita, 

unokáid, Kati és Árpi

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

MEGEMLÉKEZÉS

ÁBEL Nándor 
(1936–2022. 3. 31.)

FUSZKO Ilona 
(1948–2022. 4. 2.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

VíGH Zoltán 
(1952–2022. 3. 30.)

özv. GÓBOR KISS Mária 
(1935–2022. 4. 1.)

ÉdESANyÁM ÉS NAGyMAMÁNK EMLÉKÉRE
Esőcsepp pereg az ablakon, könnycsepp csordul le az arcunkon.
Gondolatunk messze száll, Édesanyám, Nagymamám,
oly távol már... 

FEJES Máriára 
(1903–1996)

Szívünk lángja érted lobban, de a Te szíved már nem felel.
Lelkünk végtelen fájdalmában örökké létezel.
Néma órák halk percei a szavaidat suttogják.
Belül tudjuk, lelkünk még egyszer viszontlát.
Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,
mert a szívünk mélyén rejtettünk el.
Franciaország-Németország-Temerin

Szerető lánya, Katica családjaival

ÉdESANyÁNK, NAGyMAMÁNK, 
dÉdIKÉNK ÉS NENÁNK EMLÉKÉRE

KOVÁCSNÉ FEJES Rozália 
(1921–2011)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák a fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, 
csak álmodni mentél. Legyen álmod csendes és nyugodt.

Németország-Franciaország-Temerin

Emlékét szívükben őrzik szerető lányai, 
Erzsébet, Margitka és a rokonság

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
szeretett feleségemtől

FUSZKO 
szül. BASA Ilona 

(1948–2022)

Álmodtunk egy öregkort, 
csodálatos szépet, 
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett. 
Szívedben nem volt más 
csak jóság és szeretet, 
örök álom zárta le 
a két szemedet.

Magaddal vitted a fényt, 
a meleget, csak egy sugarat 
hagytál, az emlékedet. 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
most is élsz szívünkben, 
nem feledünk téged.

Hálát adok a jó Istennek 
az 52 boldogságban 
eltöltött évekért.

Nyugodjál békében. 

Szerető férjed, István

Miserend
8-án, pénteken, 17:15 ó.: 
Keresztúti ájtatosság (Mi-
asszonyunk világi rend-
je és Szt. Mónika közös-
ség vezetésével); 18 ó: A 
covid járvány áldozatai-
ért (szentmise keretében 
nagyböjti prédikáció és a 

felnőtt keresztségre készü-
lők befogadása)
9-én, szombaton, Az elmúlt 
hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Kalász Erzsébet, 
Kelemen Lajos, Kalász és 
Kelemen család elhunyt-
jaiért; valamint: †Bozóki 
Sándor; valamint: †Jánosi 
Sándor és Varga Mária.

10-én, Virágvasárnap – Az 
Úr szenvedésének vasár-
napja; a Telepen 7 órakor: 
†Vecsera Sándor és a csa-
lád elhunytjaiért; a plébá-
niatemplomban 8:30-kor: 
Népért; 10 órakor: †Var-
ga Zoltán és elh. szüleiért; 
15 ó.: Ifjúsági keresztút a 
kálvárián.
11-én, hétfőn 8 ó.: 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik drága halottunk

FUSZKO 
szül. BASA Ilona 

(1948–2022)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyaikkal, részvétnyilvánítá-
sukkal fejezték ki együttér-
zésüket.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak a méltóság-
teljes szertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.
Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, munka-
társaknak, ismerősöknek 
és minden végtiszteletadó-
nak akik szerettünk 

GÓBOR szül. KISS Mária 
(1935–2022)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Külön köszönet Ökrös 
István sógornak odaadó 
segítségéért.
Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.
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Tisztítőtűzben szenvedő 
lelkekért.
12-én, kedden, 8 ó : 
†Uracs János és Somogyi 
Franciska.
13-án, szerdán 8 ó: Sza-
bad a szándék.
14-én, csütörtökön, Nagy-

csütörtök, a Húsvéti Szent 
Háromnap kezdete; 18 ó.: 
Gyóntatás; 19 ó.: Szentmi-
se az utolsó vacsora emlé-
kére; szentmise után vir-
rasztás 21 óráig: Jeremiás 
siralmai és Rózsafüzér.

VÉGSŐ BÚCSÚ

ifj. ÁBEL Nándor 
(1936–2022)

Legyen békés és nyugodt a pihenésed! 
Emléked szívünkben örökké élni fog.

Búcsúzik tőled testvéred és felesége

MEGEMLÉKEZÉS
Április 6-án volt 33 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

MÓRICZ Vince 
(1929–1989)

Az idő halad, az emlék és a szeretet örökre megmarad.

Emléked őrzi fiad, dénes és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas hat hónapja, hogy örökre elmentél tőlünk, 

nagy űrt hagyva családod körében

id. TOJZÁN Tibor 
(1960–2021)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
De emlékeddel szívünkben maradtál, 
számunkra Te soha meg nem haltál. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk, akit szerettünk

id. TOJZÁN Tibor 
(1960–2021)

Elmentél szerényen és csendben, 
ahogyan az életedet élted. 
Az életben sok mindennel harcot vívtál, 
csak a halállal nem bírtál.

Bánatos szívű édesanyád, húgod 
és sógorod családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 5 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

SAMU Márton 
(1942–2017)

Van egy ország ahova már oly sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, vissza sosem jönnek. 
Ki itt marad, szívét bánat járja, 
de az emlékedet örökre a szívébe zárja.
Szíved pihen, a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak az élők érzik. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

drága emlékét őrzi felesége, 
valamint fia és lánya családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Tatánk emlékére – már 5 éve hiányzol

SAMU Márton 
(1942–2017)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, 
hiszen napként az égen nektek ragyogok, 
ha szép idő van, s kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.

Emléked őrzik unokáid Teodor, Martin és Krisztián

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

FUSZKO szül. BASA Ilona 
(1948–2022)

Hogyan is felejthetnélek el! 
Amikor a szívemben élsz? 
Minden emlékem te vagy! 
Miattad vagyok 
az, aki vagyok! 
Tudom, hogy te is érzed. 

Lányod, Ági családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk unokatestvéremtől

FUSZKO BASA Ilona 
(1948–2022)

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

Emlékét őrzi Irénke 
családjaival

MEGEMLÉKEZÉS 
Szomorú tíz éve, 

hogy nincs közöttünk

VARGA Zoltán 
(1947–2012)

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek 
azok akik szeretnek téged.

Öleljen át a csend 
és a szeretet, feledni 
téged soha nem lehet.

Szeretteid



LABdARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

JEdINSTVO (Piros)–SLOGA 
1:0 (1:0)

A pirosi csapat akár nagyobb 
arányban is nyerhetett volna, a gól-
szerzési lehetőségek alapján erre 
minden esélye megvolt. A Sloga 
szombaton 16 órától a Slobodával 
(Donji Tovarnik) mérkőzik 
Temerinben.

MLAdOST–VETERNIK 0:1
A járekiak a 20. fordulóban a 

12. vereségüket szenvedték el, és a 
táblázaton lecsúsztak az utolsó hely-
re. A Mladost vasárnap délelőtt 10 
órai kezdettel az Indeks ellen játszik 
Újvidéken.

Újvidéki liga

TSK–FUTOG 1:2 (0:1) 
A futakiak nem tartoznak a me-

zőny legerősebb csapatai közé, en-
nek ellenére másodszor is legyőz-

ték idén a temerinieket. Az őszi idény 
elején a Futog hazai pályán nyert 2:0-
ra, vasárnap pedig a 18. fordulóban 
Temerinből vitte el a pontokat. A TSK 
harmadszor kapott ki az idei bajnok-
ságban, a futakiaktól elszenvedett ve-
reségek mellett még a Fruškogoraccal 
szemben maradt alul.

A vendégek a veterán, 45 éves Sisar 
góljával szerezték meg a vezetést, ami 
után Zoran  Vlaisavljević kiegyenlített, a 
futakiak azonban a második találatukkal 
megszerezték a győzelmet. A TSK ezúttal 
is fiatal kezdőcsapattal lépett pályára, hi-
szen hét futballistája is 2000-ben vagy 
azt követően született (Perišić, Lahos, 
Kovačević, Radičić, Z. Vlaisavljević, I. 
Vlaisavljević, Obradović).

A TSK 11 győzelemmel, 4 döntet-
lennel és 3 vereséggel a negyedik helyet 
foglalja el a táblázaton, és szombaton a 
19. fordulóban Bukovacon lép pályára 
a Fruškogorski partizan ellen. A kezdés 
17 órakor lesz.

TSK: Perišić, Lahos, Kovačević, 
Radičić, Z. Vlaisavljević, I. Vlaisavljević, 
Paska, Obradović, Prolić, Tomić, 
Pantoš. 

APrÓHirDEtésEK
• Lakás kiadó, valamint biber cserép eladó. Tele-
fonszám: 062/80-91-952.
• iMt 560-as traktor, három tonnás, billenő-
szekrényes Našice pótkocsi, kettes Leopard 
eke, műtrágyaszóró, házi készítésű szelektor 
eladó. telefon: 063/75-82-393. 
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármi-
lyen állapotban, csak papírokkal. Telefonszám: 
062/583-261 (Gábor).
• sürgősen eladók bárányok és birkák, valamint 
továbbtenyésztésre 2,5 éves illde France Kos. 
rákóczi Ferenc utca 73. telefon: 842-137.
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sándor 
utca 113-ban. A ház 260 m2-es, a telek 1500 m2. 
Telefon: 060/33-0-33-44.
• Temerin központjában ház eladó. Adaptáció-
ra vagy bontásra. Ára 26500 euró. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Eladó egy hold és egynegyed hold föld a fa-
luhoz közel. A föld negyed részén gyümölcsös 
és víkendház található. érdeklődni a rákóczi 
Ferenc utca 73-ban, vagy a 842-137-es tele-
fonszámon. 
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 

197-ben, bejegyzett, a telek nagysága 680 m2. 
Ára: 59 500 euró. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapot-
ban, 1990-es kiadásútól régebbit. Fizetés kész-
pénzzel, azonnal. telefon: 060/71-61-312.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. 
Telefonszám.: 069/40-74-944.
• Motokultivátor (Pasquali), 60 literes talics-
ka permetező, 9 méteres elevátor, disznóvá-
gásra alkalmas nagy asztal, kukoricamorzsoló 
darálóval, disznóellető ketrec, akkumulátoros 
rokkantkocsi, beton vályúk, disznó önetetők 
(fém), disznóölő pisztoly. telefon: 846-130. 
• Fakivágás, akár veszélyes helyen is, láncfűrész-
szel, valamint fafelvágást vállalok. Telefonszám: 
064/03-444-74.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készülé-
keket, 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.

Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem feje-
zik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és nem 
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Újvidéki városi liga

SIRIG–SLOGA (Lok) 13:0, 
megszakadt a 45. percben
Nem mindennapi eredmény szü-

letett, mivel a hazaiak az első félidő-
ben 13 alkalommal betaláltak a sze-
rény képességű vendégek hálójába. 
A lokiak egyébként kilenc játékossal 
érkeztek meg a vendégszereplésre, 
majd miután három labdarúgójuk is 
megsérült, a játékvezető a szabályok 
értelmében véget vetett az egyenlőt-
len találkozónak.

KÉZILABdA
Első női liga – Vajd.csoport

PROLETER (Nagybecskerek)–
TEMERIN 22:29 (13:15)

A temerini lányok fölényesen 
nyertek a legnagyobb bánáti város-
ban, és továbbra is a harmadik he-
lyet foglalják el a táblázaton.
Első férfi liga – Vajd. csoport

MLAdOST TSK–JABUKA 
(Almás) 30:23 (16:12)

A járekiak az újabb győzelem-
mel feltörtek a táblázat hatodik he-
lyére. 

ASZTALITENISZ
Második liga, 

északi csoport – férfiak
A második csapatunk a 13. 

fordulóból elhalaszott mérkőzé-
sen aratott győzelmet.

GUSAR (Stapar)–TEMERIN 
FEROCOOP II. 2:4

Eredmények: Josić–M. Puhača 
3:2, Milić–Nagyidai Z. 2:3, Balović–
Varga D. 0:3, Balović,Milić–
Puhača,Varga 3:2, Josić–Nagyidai Z. 
0:3, Balović–Puhača 2:3.

Az első csapat tegnap este folytatta 
szereplését a Szuperligában. Lapzártánk 
után a belgrádi Partizan volt az ellen-
fél a temerini sportcsarnokban. Petőék 
a következő bajnoki találkozót a jövő 
szerdán vívják hazai közönség előtt, 
amikor egy másik belgrádi együttes, a 
Crvena zvezda lesz a riválisuk. A mér-
kőzés 20 óra 30 perckor kezdődik a 
sportcsarnokban.

temerini siker született a topolyai Funk 
Arenában rendezett rekreációs teke-
versenyen. A márciusi hónap legjobb 
versenyzője Varga László lett 585 fás 
eredménnyel, megelőzve két helyi tekézőt, 
tóth Jánost (581) és Juhász Gábort (574). 
A férfiak mezőnyében összesen 28-an 
szerepeltek.

Temerini tekesiker

T. N. T.


