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A temerini Jungle Club szervezésében szomba-
ton „egész napos” marhapörkölt főzőversenyt 
tartottak. A versenyre 18 csapat nevezett be. A 
nyárias időjárás és a gyönyörű, rendezett hely-
szín, a jó zene feldobta a hangulatot. A verseny-
zők között számos fiatal volt, még lánycsapat 
is, de kisgyermekes családok is szép számban 
megjelentek. Igen ízletes marhapörkölt készült 
elvitelre vagy helyszíni fogyasztásra.
A díjazottak: I. helyezés Green – kuglis csapat, II. 
helyezés Jó szomszédok, III. helyezés Tóth Tibor. 
Külőndíj: Csak Csajok V. Z.

Főzőverseny a 
Jungle Clubban

Pénteken reggel nem sokkal hat óra 
előtt megcsörrent Sziveri Béla iskola-
igazgató telefonja, a rendőrség érdeklő-
dött affelől, hogy vajon a Kókaiba is ér-
kezett-e bombáról szóló bejelentés, mert 
Szőregen addigra már értesültek róla.  

Megnyitva az elektronikus postát az 
intézmény vezetője azonnal látta, hogy 
ők is kaptak helytelenül megírt, szerb 
nyelvű, cirill betűs fenyegető tartalmú 
üzenetet. Ezt azonnal jelentette a rend-
őrségen, akik azt az utasítást adták, hogy 
amíg az épületet nem vizsgálják át, a gye-
rekek nem tartózkodhatnak benne, de 
még az udvarban sem. Kilenc óra után 
az illetékesek átnézték a tantermeket, 
de semmi szokatlanra nem bukkantak. 
Az igazgató elmondása szerint ez vár-

ható volt, hiszen az épület el van látva 
riasztóberendezéssel, az ajtókat zárva 
tartják, és a kamerák sem rögzítettek 
semmi olyat, ami esetleges betörésre 
utalt volna.

 Nem sokkal utána jelentették, hogy 
a körzetben minden iskolát átvizsgáltak, 
az épületek biztonságosak, tehát hamis 
bombariadó volt, foglalta össze a történ-
teket Sziveri Béla. Hozzátette: az elmúlt 
harminc évben, amióta az intézményben 
dolgozik, soha sem volt ilyen vagy ehhez 
hasonló riadó, amire egyébként minden 
pillanatban fel vannak készülve, hiszen 
sokak számára a nyolcadikosok záró-
vizsgája jó alkalom arra, hogy egyesek 
bombariadóval fenyegetőzzenek.

ácsi

Hamis bombariadó a Kókaiban

A Kókai Imre Általános Iskola épülete

A díjazottak csoportja

Jegricska-napok

Kedden a Nagybara-parti info központban ren-
dezvényt tartottak Jegricska-napok elnevezéssel. Az 
eseményen részt vett a Srđan Kružević, a Vajdaság 
Vizei Közvállalat igazgatója, Dejan Bradaš alpolgár-
mester munkatársaival, Marina Injac, a helyi idegen-
forgalmi szervezet igazgatója, valamint több iskolás 
korú gyermekcsoport tanáraik vezetésével.

A gyerekek környezetvédelmi foglalkozásokon 
vettek részt, madárházat készítettek, Jegricska témájú 
alkotásokat festettek, rajzoltak, horgásztak. Minden-
nek a célja a környezetünkben lévő természeti erő-
források fontosságának tudatosítása és a természet 
megóvására nevelés. Ezzel egyidőben a Parkok Vi-
lágnapja alkalából óvdás és iskolás korú gyerekeknek 
(lenti kép) ismeretterjesztő foglalkozásokat tartottak 
a kastély parkjában. (Temerin Info)
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Ajándékcsomag gyerekeknek
Varga Gabriella lapkiadó látogatása

Társasjátékot, foglalkoztató eszközt, hanghordozót, folyóiratot és ima-
könyvet tartalmazó családcsomagokkal érkezett vasárnap Temerinbe Varga 
Gabriella, az Életünk újság tulajdonosa, kiadója, főszerkesztője.

Az Illés Sándor kéziratait sok éven át gondozó újságíró már több al-
kalommal járt Temerinben, azonban az író emlékére berendezett szobát 
most látta először. Sok éves baráti kapcsolatot ápol Varga Józseffel, 
aki az ajándékban részesülő családok meghatározásában, valamint a 
csomagok kiosztásában is örömmel kivette a részét.

A véletlen műve, hogy az idén egybeesik a Nemzeti összetartozás 
napja és a csíksomlyói pünkösdi búcsú, valamint júniusban zárul a 
Ferenc pápa által két évvel ezelőtt meghirdetett Család szent év is, 
így Trianon 102. évfordulója kapcsán az Életünk újság kiadója és 
szerkesztősége úgy döntött, hogy 102 külhoni családot megajándé-
koz a már említett csomaggal. A kezdeményezésről és magáról a 
lapról Varga Gabriellát kérdeztük: 

– Három évvel ezelőtt vettem át a lapot, azóta vagyok a tulajdo-
nosa, kiadója, főszerkesztője. Elsősorban a külhoni magyaroknak 
szól, és folyton azon töröm a fejem, hogy az újságon kívül, milyen 
egyéb gesztusokat tehetek a határon túl élő magyarok irányába. Na-
gyon jó alkalmat kínált erre a három esemény egybeesése. Mi egy 
pici lap vagyunk, még akkor is, ha húsz országba eljut az újság, így 
a lehetőségeinkhez mérten állítottuk össze a 102 családcsomagot, 
amely a kisgyermektől egészen az idősig mindenki számára tar-
talmaz valamit, hitbeli és nemzeti összetartozásunk szimbólumát: 
társasjátékot, foglalkoztató eszközt, CD-t, imakönyvet, Csíksomlyó 
magazint. A külhonban azonban 102-nél lényegesen több család 
él, így valamilyen módon meg kellett határozni, hogy ki kapja meg. 
Ennek érdekében feltételül szabtuk, hogy a jelölő személy legyen 
az olvasónk. Varga Jóska barátomat kértem fel arra, hogy jelöljön 
családokat, illetve Varga Zoltánt, aki nagyon sokszor segített már 
nekünk fényképpel. Temerin és környékén közel húsz családcso-
magot adtunk át, hallottuk Varga Gabriellától, aki Horváth Gábor 
Miklós kollégájával Temerinből Székelykevére és Hertelendyfalvára 
ment, hogy a Tamási Áron emlékév kapcsán összeírja az író nevét 
viselő utcákat és intézményeket.

A méz világnapján
A méhek világnapja alkalmából a Kókai iskolában csütörtökön 

Kocsicska Gergő nyolcadikos diák nagyszerű előadást tartott a 
méhek, a méz és a méhészet jelentőségéről. Bemutatta a méhcsa-
lád egyedeit, mesélt a mézfajtákról és a mézfogyasztás jótékony ha-
tásairól. 

Bemutatójára, nagyapjának köszönhetően, számos méhészeti 
eszközt elhozott, amiket kézbe vehettünk, a méhészkalapot például 
többen is felpróbálták. Végezetül méz és lépesméz kóstolgatásával 
fejeződött be az ismertető. Köszönet érte. 

ZelenkA Angéla biológiatanárnő 

Varga Gabriella átadja az ajándékcsomagot, mellette Varga József

ácsi

Iskolaérettségi felmérés
Harminckilenc leendő elsős kisdiákot írattak be a szülők az első osz-

tályba a Kókai Imre Általános Iskolában. Az iskolaérettségi felméréseknek 
lassan a végéhez közelednek az intézményben, mondta el lapunknak Bori 
Mária iskolapszichológus.

 – Sajnos aránylag kevés elsős kisdiák kezdi meg általános iskolai 
tanulmányait. A felméréseknek lassan a végéhez érünk. A szülőknek és 
a gyerekeknek nem kell izgulniuk a felmérések miatt. Olyan alapvető 
dolgokat kérünk, amiket az ilyen idős korú gyerekeknek már jó lenne 
tudniuk. Ilyenkor felmérjük, milyen szinten vannak bizonyos részképes-
ségek. A vizuális memóriát figyeljük, azt hogy mit tudnak a környezetük-
ről, figyelem- és koncentrációmérés történik. Mindezt egyszerű feladatok 
alkalmazásával figyeljük. Tulajdonképpen játszunk, rajzolunk és beszél-
getünk a gyerekekkel az ilyen találkozások alkalmával. Ilyenkor látjuk, 
hogy milyen alapokkal indulnak a gyerekek, és kinek milyen területen 
van szüksége segítségre az optimális fejlődéshez. 

Az eddig elvégzettek alapján elmondhatom, hogy átlagosan felkészül-
tek a gyerekek. Természetesen mindez akkor derül ki pontosan, amikor 
elindulnak iskolába, és szembesülnek a feladatokkal, elvárásokkal, de 
az is fontos, hogy hogyan tudnak majd alkalmazkodni az új helyzethez. 
Rendkívül lényeges, hogy a szülők a gyerekek képességeihez mérten állít-
sanak elvárásokat velük szemben. Mindig az ő képességeiket tartsák szem 
előtt, és ne hasonlítsák más gyerekekhez őket. Nagy változás vár a leendő 
iskolásokra ősztől. Véleményem szerint nem kell túlzott figyelmet szentelni 
az iskolai felkészülésre, fontos, hogy a gyerek jól érezze magát a nyáron, 
pihenjen, és minél több időt töltsön a szabadban a társaival. Az előttünk 
álló időszakot hasznos lenne a munkaszokások kialakításának szentel-
ni, mert az iskolában nem csak a tanulás a dolga a gyerekeknek. Bízzuk 
meg őket egyes házimunkával, mert ha megtanul felelősséget vállalni a 
rábízott feladatok iránt, akkor könnyebben, gördülékenyebben lendül át 
az akadályokon, és teljesíti az iskolai feladatokat is. Véleményem szerint 
ez legalább olyan fontos, mint a tanulás, mert nagyban hozzájárul a tanu-
láshoz való hozzáálláshoz – fogalmazott az iskolapszichológus. 

T. D.
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A hét végén házasságot kötöttek

 Petrás Lídia és Pásztor EmanuelNagy Vivien és Cimbal Krisztián
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(Szenttamáson esküdtek)

EsKüvői hirdEtésEK
Az egyházközség híreiből

Vegyelek Dávid, Csaba és Csordás Katica fia házasságot köt komenda 
Enikővel, László és Kiss Karolina lányával, szombaton május 28-án 
14:30 órakor a plébániatemplomban.
Faragó Gábor, János és Bálint Márta fia házasságot köt Pásztor klau-
diával, Gellért és Klinecz Izabella lányával, szombaton június 4-én 16 
órakor a telepi milleniumi emléktemplomban.

Eredményes papírgyűjtés
Használt papírt gyűjtöttek pénteken a Kókai Imre Általános Iskolában. 

A péntek reggeli bombariadó bonyodalmassá tette a nagy hagyománnyal 
rendelkező környezetvédelmi akciót. Ezúttal nem az iskola udvarában, 
hanem annak külterületén helyezték el a gyűjtésre szolgáló konténert. 
A körülmények ellenére azonban a gyűjtés sikeresen zárult, a konténer 
most is megtelt. Mintegy 950 kg hulladékpapír gyűlt össze. Zelenka 
Angéla biológiatanárnő lapunknak elmondta, hogy a befolyt összeget 
ez alkalommal is az iskola javára fordítják. Az idén már felújították az 
akváriumot a központi iskolában, de a telepi épületben is van egy, kar-
bantartásában sokat segít Fodor Zoltán amatőr akvarista. A korábban 
befolyt összegből két nagy hirdetőtábla is készült. Ezek a diákbejárónál 
kaptak helyet, és a diákmunkák bemutatására, valamint tematikus kiál-
lítások bemutatására is alkalmasak. A nyolcadikos diákok csoportmun-
káit is ezeken a táblákon állították ki. A plakátok a szenvedélybetegsé-
gek veszélyeire hívták fel a tanulók figyelmét, akik szavazhattak a nekik 
tetsző plakátra. Az alkotókat pedig jutalomban részesítették. Így teszi 
színesebbé, tartalmasabbá egy egyszerű papírgyűjtés az iskolai életet – 
mondhatnánk el tanulságként.

T. D.

A Temerini Újság megjelenéséhez 
pályázaton nyert eszközökkel 

hozzájárul:

Tartományi Művelődési 
és Tájékoztatási Titkárság, Újvidék

MUNKALEHETŐSÉG A PARABOLÁNÁL
Szerelő munkatársat keresünk

Követelmény:
• számítógépes hálózatok közepes 

szintű ismerete
• szerelési tapasztalat

• B kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség magyar és 

szerb nyelven 
Az érdeklődők jelentkezését a 

063/841-82-82-es telefonra várjuk 
hétfőtől-péntekig, 9-17 óra között, 

vagy a következő e-mail címre: 
paraboladoo@gmail.com
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helyzetben volt, mint ahogy ezt Böröndi Lajos költő, a Verőfény szavaló-
verseny örökös zsűri-elnöke záró értékelésében elmondta. Arra is fel-
hívta a résztvevők figyelmét, hogy a magyar nyelv mondathangsúlyos. Itt 
a versenyen szereplők sok esetben a szavakat hangsúlyozták, tehát akad 
még a versenyzők képességein csiszolni való. (Hét Nap)

Vajdasági szavalók Bécsben
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségé-

hez tartozó Bécsi Magyar Iskola ismét megrendezte szavalóversenyét. A 
Verőfény több mint negyedszázada minden évben megrendezésre kerülő 
vetélkedő, mely a Kárpát-medence iskolásainak nyújt lehetőséget arra, 
hogy megmutassák milyen előadói tehetséggel tudják közvetíteni magyar 
költők és írók alkotásait.

A korona-járvány miatt a Verőfény 25. évfordulóján csak az interneten 
mutathatták meg tudásukat a szavalni kívánók, ezért az idei versenyt 25+ 
melléknévvel látták el a szervezők.

A megmérettetésen ez alkalommal is közel 100 kisdiák vett részt. Az 
Ausztria különböző tartományaiból, Tirolból, Vorarlbergből, Steiermarkból 
érkező csapatok mellett szép számmal voltak Erdélyből, Felvidékről és a 
Vajdaságból, köztük Temerinből is szavalók. Sziveri Emese, Muzsláról, 
Szabó Lőrinc: Szintézis egy perccel elalvás előtt című versét szavalta. 
Kőműves Csenge, Kishegyesről, Karinthy Frigyes: Ki kérdezett című mű-
vével szerepelt.

Tóth katarina Temerinből, Márai Sándor: Mennyből az angyal című 
költeményével lett az Emberi Erőforrások Minisztériuménak különdíja-
sa.  Szűcs Mara, Kishegyesről, Lackfi János: Óda a magyar nyelvhez c. 
művéből szavalt egy részletet. A rendkívül szoros mezőnyben nem volt 
egyszerű az első három helyezés valamelyikét elérni. A zsűri is nehéz 

Elsőáldozás a Telepen

FELSŐ SOR: Pászti Erzsébet plébániai hittancsoport kisegítő, Karanović Izabella tanítónő, Ádám Mária iskolai hitoktató.
KözÉPSŐ SOR: Varga Péter, Pap Dániel, Szabó Viktor, Francia Krisztián, Faragó Balázs.
ELSŐ SOR: zakinszky Emina, Uracs Klaudia, Győri Csenge, Szőllősi Tibor atya, Sáfrány Dávid atya, Lulić Dianna, Kurcinák 
Dorottya, Tót Evelin.
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Tóth Katarina balról a harmadik

énekeljünk a tájházban
Csütörtökön, május 26-án ismét együtt énekelünk a tájház ud-

varán. Ez egyben főpróba a Durindóra, amit június 12-én tartanak 
Palicson. A föllépők között lesz a Dalárda és a tamburazenekar, 
a Kéknefelejcs  citerazenekar és asszonykórus, az Őszirózsa kó-
rus, de jelenlétével megtiszteli a csütörtök esténket a péterrévei 
Tisza tamburazenekar. Egy kellemes, muzsika és nótaszó mellett 
eltöltött estére számíthat az, aki ellátogat csütörtök este 8-kor a 
tájházba.

Sz. G.

Savanović
Most vásároljon a tavaszi program virágaiból 
muskátlit, petúniát, begóniát stb!
Az állandó kínálatban 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

Idényvégi árkedvezmény a

kertészetben!
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edzettem. Ezt nagyon komolyan kell venni, mert a táv és a szintkülönbség 
könnyen meglepheti a felkészületlen embert. Én a hosszab versenytávokban 
látok több fantáziát, hiszen ilyenkor még nagyobb a bizonyítási vágy arra, 
hogy legyőzzek másokat, valamint, hogy én magam is erőn felül teljesítsek. 
Mindenki másként vállalja be a távot, ki sétálva, ki futva, a cél azonban egy: 
időjárási feltételektől függetlenül 33 óra alatt teljesíteni azt – hangsúlyozta 
a fiatal hobbisportoló, aki nem csak a maraton idején túrázik a Tarcalon. 
Amikor csak van egy kis ideje, felmegy a hegyre, élvezi a természet szépségét, 
ami minden évszakban más-más arcát mutatja. Másokat is arra buzdít, hogy 
sétáljanak, kiránduljanak, használják ki a Fruška Gora közelségét, érezzék 
át ennek leírhatatlan varázsát.

LEGFELSŐ SOR, BALRóL JOBBRA: Faragó Tibor, Pacik 
Sándor, Barna Mihály, Kálmán Imre, zsúnyi József, Pintér 
Sándor, Horváth Sándor, Kálmán József, Kocsicska Béla.
MÁSODIK SOR: Guszton András, Petro Károly, Katona zsu-
zsanna, Kovács zsuzsanna, Vida Franciska, zséli Anna, Mé-
száros Rozália, Varga Somogyi Magdolna, Morvai Judit, Morvai 
Erika, Kosicki László, Talló Rozália, Kiss Katalin, Varga Ilona, 
Erdélyi Rozália, Lócz Lídia, Gombár Jázminka (mögötte), Ba-
log László, Fürjes Károly, Surányi Tibor, Kovács Károly.
HARMADIK SOR, üLNEK: Csikós Pál, Béres Antal, Varga Mag-
dolna, Fárbás Ildikó, Kiss Irén. A mögötte levő sorban: Kurilla 
Valéria, Giricz Angéla, Tóth Magdolna, Vén Erzsébet, Talló 
Magdolna, Junger Júlia osztályfönök, Varga Irén, Tóth Anikó, 
Kocsicska Kornélia, Talló Mihály.
Kiss Irén melletti sorban, jobbra: Milinszki Piroska, Kaslik 
Gabriella, Uracs Franciska, Kelemen Erzsébet, Uracs Magdol-
na, Orosz Erzsébet.
LEGALSó SOR, üLNEK: Povázsán András, Ternovácz István 
(hanyatt fekszik), Nagy Emil, Majoros zsolt, Tóth Róbert.

Negyvenötéves osztálytalálkozó

hAtvAnKilEncEn vEttünK részt múlt szombaton a 45 
éves osztálytalálkozón, amelyet mi, 60 évesek, a Kókai Imre és Petar 
Kočić általános iskolák volt nyolcadikos diákjai szerveztünk. 

Idén csak egy osztály tarthatott valódi osztályfőnöki órát Junger 
Júlia nyugalmazott tanárnő vezetésével, mert sajnos a másik két osz-
tályfőnök, Dávid József és Deák Ilona már nincsenek közöttünk.

A Buco-tanya vendégházában  személyes beszámolók hangzottak 
el az osztálytársak részéről, amelyeken olykor jókat derültünk, más-
kor pedig talán még meg is könnyeztük az osztálytársat ért szomorú 
eseményt, amiről a többieknek beszámolt.

Az ezt követő vacsorát a Szimpla Trió együttes zenéje mellett 
fogyasztottuk el. A csoportképen mind a négy osztály diákjai rajta 
vannak, a hölgyeknél a lánykori vezetéknév áll. 

A beszámolót írta és a névsort összeállította:
vArGA Magdolna osztálytárs
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Egy szelfi a hegyekben

egyetlen cél: teljesíteni a távot
Beszélgetés a Fruška gora-i maratonra 
évek óta visszajáró Francia Dániellel

A mozgás bármely formája, legyen az séta, futás vagy kerékpározás, meg-
magyarázhatatlan feltöltődést nyújt a testmozgást végző egyénnek. Legalább 
is így látja ezt Francia Dániel, aki naponta minimum egy órát szentel a 
hobbijának, hogy részese legyen ennek az élménynek. 

A Tarcal-hegy lankáin évente megtartásra kerülő maratoni táv verseny-
szerű teljesítése azonban ennél sokkal nagyobb felkészülést igényel, ezért ha 
úgy dönt, hogy próbára teszi gyorsaságát és kitartását, akkor az említett egy 
óránál azért egy picivel többet kell edzenie. Tizenkét éve menetel a hűvöset 
és nyugalmat árasztó lombtakaró alatt május elseje környékén a Fruška 
gora-i maratonon. Az idén három barátja társaságában tette meg a távot, 
a bizonyítási vágy helyett azonban most sokkal inkább az volt a célja, hogy 
jól érezze magát, jó társaságban legyen részese ennek a kiadós sétának. A 
mozgásról és a maratoni táv kihívásairól beszélgettünk vele.

– A szervezők általában egy 4-től 134 km-ig terjedő pályát jelölnek ki, 
amelyen 19 különböző távot tehetnek meg a benevezők. Az idén három 
barátom társaságában vettem részt a maratonon, 16 km-t túráztunk, séta 
közben beszélgettünk, jól éreztük magunkat. Függetlenül attól, hogy ver-
senyzem-e vagy sem, kihívásként élem meg a táv teljesítését. A mostaninál 
persze, komolyabban kell venni a felkészülést akkor, ha a gyorsaság eléré-
se a cél, ezért azokban az években, amikor versenyeztem, sokkal többet 

ácsi
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Nem volt ezzel másként a most 28 éves Ba-
logh Szilárd sem, aki noha már gyermekkorában 
tollat ragadott, és papírra vetett egy-két érde-
kes történetet, soha sem gondolta, hogy egyszer 
írásra adja a fejét. Hát még azt, hogy valaha egy 
regénye is megjelenik. Mint arról már múlt szá-
munkban röviden hírt adtunk a budapesti Ad 
Librum Kft. kiadásában nemrégiben megjelent a 
Hajnalig I. című kötet, Szilárd első könyve. Vár-
hatóan hamarosan a trilógia kéziratának másik 
két része is az olvasók kezébe kerül. 

Az elsőkötetes fiatal írót a regény megszü-
letéséről, személyes tapasztalatairól és az általa 
képviselt nézetekről faggattuk: 

– Már egészen fiatal koromban foglakoztam 
írással, ez azonban igencsak kezdetleges volt, így 
hamar a fiók aljára került a papírtömb. Később 
már nem is ragadtam tollat, mert más témák 
kerültek érdeklődésem középpontjába, első-
sorban a kerékpározás, amit amatőr szinten 
űztem több éven át. Később, 23 éves koromban 
újra írni kezdtem mindössze egy golyóstollal egy 
füzetbe, és az ezt követő másfél évben, a Hajna-
lig című regény elkészültéig hat ilyen jegyzetfü-
zet telt meg, amit begépeltem a számítógépbe, 
majd elkezdtem kiadó után kutatni – tárja fel 
a regény előzményeit időrendi sorrendben az 
ifjú tollforgató. Ezek után megkértem Szilárdot, 
hogy műfajilag határolja be a könyvet.

 – Több műfaj keveredik benne, egy kicsit 
romantikus, egy kicsit krimi, valamint később 
már a horror is megjelenik benne. Sokszor ma-
gam sem tudom ilyen szempontból szűk rend-
szerbe skatulyázni. Egyszerűen csak késztetést 
éreztem arra, hogy írjak. Minden pillanatban 
tudtam, hogy mely szereplővel kell foglalkoz-
nom, hogyan és miként bonyolíthatom a történe-
tet, amely egyébként több szálon fut. Még most 
is hihetetlen számomra, hogy a teljes regény hat 

jegyzetfüzetbe belefért, amelynek átgépelésekor 
már nem sokat kellett módosítani a tartalmon 
sem a szerkezeten. Olykor-olykor belejavítot-
tam, de zömében a szóismétlések elkerülése vé-
gett, a gépbe bevitt szöveg szinte 98 százalékban 
megegyezik az eredeti, kézzelírottal. Kéthetente 
írtam, amikor is a munkahelyemen délutános 
voltam, egy picit katonás volt a tempó volt, ám 
nekem megfelelt, ecseteli Szilárd. 

Pályakezdők esetében jogosan merül 
fel a kérdés, hogy vajon jó-e az, amit csiná-
lok? Mi tagadás, ez a fiatal íróban is többször 
megfoglamazódott, azonban ő sokkal inkább 
saját maga érdekében, lelki egyensúlyának meg-
teremtése érdekében ragadott tollat. 

Balogh Szilárd

– Az írás terápia volt számomra. Mióta el-
kezdtem, sok mindenre másként tekintek. Míg 
néhány évvel ezelőtt problémaként éltem meg 
azt, hogy nehezen tudok beilleszkedni a társa-
dalomba, vagy, hogy a lányok elutasítanak. Ma 
már az írás révén helyreállt a lelki egyensúlyom 
és nem tekintek nehézségként az említettekre. 
Sok tekintetben megváltozott a személyiségem. 
Mindig is egy zárkózott fiú voltam, azonban 
nagyon meglepő, hogy röpke öt év alatt milyen 
folyamaton mentem keresztül. Szeretnék minél 
több időt a természetben tölteni, mert ott ér-
zem jól magam, illetve a kutyámmal futni. Már 
nem kerékpározom, de a regényben leírok egy 
vajdasági körutat, amely az izgalom fokozása 
érdekében igazából motoros körút. Temerint 
is megemlítem a könyvben.

Szilárd először a Vajdaságban próbálko-
zott könyve kiadásával, de miután nem jött be 
a dolog, egy budapesti kiadó ajtaján kopogta-
tott. – Több kiadót felkerestem a Vajdaságban, 
azonban választ nem igazán kaptam. El is ke-
seredtem, a kéziratot pedig félretettem. Azon 
a nyáron eljártam a kamanci gyerekfaluba egy 
nevelőszülői tanfolyamra, mert akkor még úgy 
éreztem, hogy készen állok egy gyermek felne-
velésére. A beszélgetések során rengeteg embert 
ismertem meg, és a tanfolyam végéig rájöttem, 
hogy mások még nehezebb helyzetben vannak, 
mint én. Ettől eltekintve 27 évesen rá kellett 
jönnöm arra, hogy még nem vagyok elég fel-
készült erre a feladatra. Ismét a könyv került 
az érdeklődés homlokterébe, beírtam a kereső-
programba, hogy magyarországi könyvkiadás, 
és azonnal beugrott a kiadóm honlapja. Jelent-
keztem, két napon belül jött is a válasz, hogy 
küldjem el a kéziratot. Többen is megvizsgálták, 
majd kiderült, hogy olyan terjedelmes, hogy egy 
kötetbe szinte bele sem férne, ezért döntöttek 
a három kötet mellett. Ismeretlen író lévén a 
könyvpiacon vállaltam az anyagi hozzájárulást, 
a nyomtatási és egyéb költségeket, teszi hozzá 
a fiatal szerző, akit Budapestre is meghívtak az 
ünnepi könyvhétre. A vajdasági fiú június 11-én 
népszerűsíti  majd könyvét és Temerint a vásár 
látogatói előtt.

ÁDÁM Csilla

A regényírás mint terápia
Beszélgetés az elsőkötetes Balogh Szilárddal

Az, hogy embernek van-e íráskészsége, írói hajlama, milyen fantáziavilágot képes 
megjeleníteni, leggyakrabban már egészen fiatal korban megmutatkozik. ha máskor 
nem, az iskolai fogalmazásokban feladott téma boncolgatásakor mindenképpen. 
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XXv. Kőketánc Óbecsén
A hét végén tartották meg óbecsén a XXV. Kőketánc éne-

kes népigyermekjáték- és néptáncvetélkedőt. A térség legfia-
talabb hagyományápolóinak seregszemléjén 64 tánccsoport, 
csaknem 1500 gyermek mutatkozott be, akik Vajdaság egész 
területéről érkeztek. A temerini Szirmai Károly Magyar Művelő-
dési Egyesület gyermektánccsoportjai kimagaslóan szerepel-
tek az eseményen. Az óvodások Ugribugri néptánccsoportja 
galgamenti gyermekjátékokat mutatott be a zsűrinek és a kö-
zönségnek. Fellépésüket arany oklevéllel jutalmazták. Az alsó-
sok somogyi táncokkal készültek a vetélkedőre, és a Recefice 
gyermektánccsoport kiemelt arany minősítésben részesült. A 
felsős diákok Cifra néptánccsoportja bodrogközi táncokkal 

lépett fel a Kőketáncon, ahol arany oklevéllel gazdagodtak. 
A tánccsoportokat Lukács Imre néptáncoktató készítette fel 
a vetélkedőre.

Recefice gyermektánccsoport

Fo
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T. D.
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„Télen, mikor nem volt dologidő, apá-
mék a szomszédokkal, Ivanics Imre bácsi-
val, Morvai Albert bácsival, Tóth Pali bácsi-
val esténként összejártak  kártyázni. Minden 
alkalommal másik tanyán volt a banda. A 
legtávolabb lakó gazda fogta be a lovakat a 
kocsi vagy a szánkó élé, és szedte össze a 
bandázókat. Minket gyerekek hogy meg ne 
fázzunk, jól bebatyulázva két fülű vessző-
kosárba tettek föl a szánkóra.”

Moisko Imre kőműves, zenész (sz. 1943) így 
emlékezik vissza a tanyákon töltött téli estékre: 
„Télen mikor nem volt dologidő, a négy ta-
nyagazda, Kohanecz József, Morvai Albert, Tóth 
Pál és az apósom, Ivanics Imre szórakozásból 
a hízódisznókat mérték. Ugyan hány kilósak 
lehetnek? Mikor lehet őket szállítani? A mázsát 
először törött téglával kiegyenlítették, a disz-
nóhordó faládába behajtottak egy jószágot, de 
még mielőtt mázsára tették volna, megsaccol-
ták. Mindenki mondott egy számot. Ugyanezt 
tették mind a négy tanyán. Aki legtöbbet té-
vedett, az biztosította a szombati mulatság-
ra a zenét. Minden héten másik tanyán volt 
a muri. A férfiak borozgattak, az asszonyok 
pedig főztek egy fazék szemes öreg kukoricát, 
és azt szemezgették. Ilyenkor általában Morvai 
Albert tamburált, én pedig harmonikáztam. 
Még táncoltak is. Ahol földes volt a padló, be-
szórtuk sóval, akkor nem porolt. Sógorom, a 
szódás Vecsera István, nagyon szeretett mu-
latni, nem számított, hogy sár vagy hó van, 
mindig befogta a lovakat, hogy engem vigyen 
muzsikálni. A harmonikám hónapokig nem 
jött haza, egyik tanyáról a másikra vándorolt. 
Volt, hogy hajnalba ment szét a banda, mert 
már etetni kellett.”

Kohaneczék 1965-ben a Gyepsoron házat 
vásároltak és hazajöttek. A kérdésemre, hogy 
miért hagyták üresen a tanyát, az adatközlő azt 
válaszolta, hogy messze volt a falu. Miután a két 
fiúgyerek szakmát választott, a lakatlan tanya 
sorsa megpecsételődött. Ma már hírmondó sincs 
belőle.

Adatközlő: Kohanecz Mihály szül. 1955.  
(Folytatjuk)

ÁDÁM István

230. Pahol-tanya, majd „ródai” Pápis-
ta Pál szállása. – A két világháború között a 
téglagyárnál, az úgynevezett „Gödrökben” lakó 
Pápistáékat Ródai jelzővel különböztették meg 
a többi hasonló vezetéknevű családtól. Pál (sz. 
1901) és felesége, Pápistáné Uracs Katalin igen 
szegényes körülmények között nevelte fel kilenc 
gyermekét. Az ifjú Pál pici korában elhunyt. A 
kanásznak szegődött Imre a Piroscserepesnél au-
tóbaleset áldozata lett. András, kivándorolt Ang-
liába, Mihály a tengerparton dolgozott. (Pápista 
Rozália elmondása szerint Mihály felnőtt korában 
a vezetéknevét azért változtatta Pápistáról Papra, 
hogy a tengermellékiek könnyebben ki tudják 
ejteni.) Rajtuk kívül a felnőttkort megérte még 
Ilona, István, János, József és egy később szüle-
tett Imre nevű gyerek is. 

Pápistáék a magyar időben a Kolónián kap-
tak ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap) házat, de nem sokáig élvezhették. A máso-
dik világháború utáni földosztáskor, tekintettel a 
sok gyermekre, és arra, hogy közülük Mihály és 
András, mint katonák már az új hazát szolgálták, 
a család nyolc hold földdel kapott egy államo-
sított tanyát a Szlatyina partján. (Hogy kié volt a 
szállás, nem tudtam kideríteni. Egyesek szerint 
egy Pahol vezetéknevű német gazdáé.)

A szállásudvarban a há-
romszobás lakóépület mel-
lett gazdasági épületek is so-
rakoztak. A szarvasmarhák 
részére épített karám a ha-
talmas betonvályúval a föld-
művelés mellett lehetőséget 
nyújtott az állattartásra is. 
Amikor kifizetődő volt a jó-
szágkereskedés, a családfő 
kupeckodással is foglalko-
zott, a szerbiai vásárokban 
vett lovakat helyben értéke-
sítette. 

A gyerekek nyáron a ta-
nyáról jártak iskolába, télen 
pedig a szülők váltottak nekik 
házat a faluban. Pápistáék tíz 
évet éltek a szálláson, majd a 
faluban telket vásároltak, ahol az elbontott tanya 
épületanyagából házat építettek maguknak.

„Apám mesélte, hogy nagyon jó volt ne-
kik a tanyán lakni. Volt mindenük. Mesélte, 
hogy mint gyerekek télen még fagyiztak is. A 
hógömölyét belemártották a tejfölbe és azt 
nyalták. Új ruhát nem nagyon kaptak, mert 
sokan voltak gyerekek, de ételből nem volt 
hiány. Később, amikor bejöttek a faluba, már 
sokkal többet kellett nélkülözniük.” (Pápista 
Rozália elmondása) 

Adatközlők: Pápista István, sz. 1934, Pápisa 
József, sz. 1939, Pápista Rozália, sz. 1966.

 231. Tóth Mátyás, Góbor Mária, majd 
kohanecz József tanyája. – A kastélyutcai 
Kohanecz József (szül. 1898.) családjával a két 
világháború között a Temerinnel szomszédos 
csúrogi határban épített tanyájukon gazdálko-
dott. Miután a második világháborút követően 
a kommunista hatalom a csúrogi magyarokat 
kollektív háborús bűnösnek nyilvánította, a szál-
lásukat a körülötte levő húsz hold földdel együtt 
elkonfiskálta, őket pedig a járeki gyűjtőtáborba 
deportálta. Szabadulásukat követően a kisemmi-
zett Kohaneczék a kastélyutcai házukból kezdtek 
mindent előröl. 

Margit és Julianna lányuk férjhez ment, 
József (sz. 1929.) miután az 1950-es évek ele-
jén feleségül vette Zsúnyi Borbálát, valamennyi 
szántóval együtt Góbor Máriától megvásárolta 
Tóth Mátyás egykori tanyáját. 

A cseréppel fedett lakóépület szobára, 
konyhára és istállóra volt tagolva. A tanyaud-
varban gazdasági épületek sorakoztak, mö-
göttük egy jókora akácossal, ami a gazdának 
a szerszámnyeleknek és a hombároszlopnak 
való fát biztosította.

A szarvasmarhák itt is a Szlatyina-partján 
legelésztek. A saját legelőjü-
kön kívül igénybe vették a 
szomszéd Czakó-tanya (226 
sz. tanya) jókora gyepét is, 
ugyanis Kohaneczék rokon-
ságban voltak Czakóékkal. A 
feldolgozott tejet, amíg a ko-
fának át nem adták, az ásott 
kútban tárolták. Kezdetben 
a szálláson bérest is tartot-
tak, de miután az egyik jó-
szággondozóban „meggyul-
ladt pálinka” s ez tragédiához 
vezetett, nem tartottak többé 
bérest a tanyán.

A kastélyutcai házban 
lakó id. Kohanecz József szin-
te naponta kijárt fia szállásá-
ra, ugyanis a közelben neki 

is volt földje, közepén egy jókora bosztánnal. 
Nyáron a megtermelt dinnyékkel járta a falut, 
vagy a kaptárjait ellenőrizve a méheiről viselt 
gondot, télen pedig a fia szállásának szobájá-
ban fölállított szövőszéken szőtte a gyékény-
szőnyegeket eladásra.

József és Borbála két gyereket neveltek fel. 
Lászlót, aki diákkorában többnyire a nagy-
apjánál élt és Mihályt, aki annyira szeretett 
a tanyán, hogy nem volt rest onnan járni be 
naponta iskolába. 

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-34.)

„Mindenünk volt a tanyán”
Fehér-árok határrész tanyái

ifj. Kohanec József

id. Kohanec József
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival!

Az Armageddon fedőnevű folyamatos rendőrségi akció során 12 
személyt tartóztattak le pornográf anyagok bemutatása, megszerzése 
és birtoklása, valamint kiskorúak pornográfiára való kihasználása 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Közük van A. T. 1982 
–es születésű járeki személy, a többiek három kivétellel vajdaságiak 
–közölte a Belügyminisztérium. 

A gyanú szerint a letartóztatott személyek olyan  csoportokhoz 
csatlakoztak, amelyeket kiskorúak pornográf célú kizsákmányolá-
sa által létrehozott tartalmak megosztására hoztak létre a Viberen  
keresztül, majd tartalmakat cseréltek egymással. Azzal is vádolják 
őket, hogy közösségi oldalakon felvették a kapcsolatot kiskorú-
akkal, pornográf tartalmú fényképeket és videókat küldtek nekik, 
és kérték őket, hogy küldjenek nekik hasonló tartalmú fotókat és 
felvételeket.

A gyanúsítottak lakásán végzett házkutatás során nagy mennyiségű, 
kiskorúak pornográf célú kizsákmányolásával készült videóklipet és 
fényképet, valamint 4–13 éves gyermekek szexuális kizsákmányo-
lásával kapcsolatos tartalmakat találtak. A gyanúsítottakat 48 órás 
őrizetbe vették, és a vádemelés mellett az illetékes ügyészségen is 
előállítják őket.

A letartóztatási műveletet a Belügyminisztérium, az SBPOK High-
Tech Bűnözés Elleni Osztályának munkatársai hajtották végre, együtt-
működve a belgrádi Legfelsőbb Ügyészséggel, a High-Tech Bűnözés 
Elleni Különleges Ügyészséggel és a regionális rendőri igazgatási 
szervek tisztjeivel. (TemInfo)

letartóztatások 
gyermekpornográfiáért

 Pályázat rendőri 
alapképzésre

A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett 780 résztvevő felvételére a 
Rendőri Alapképzési Központba (COPO), egyenruhás rendőri feladatok 
ellátására szolgáló szakmai képzésre a Szerbia területén működő mind 
a 27 rendőrkapitányság szükségleteire.

Meg kell felelni a a beiratkozás feltételeinek. A 780 résztvevő közül 
230-an a rendőri munkahelyre, 220-an közlekedési rendőri munkahely-
re, 330-an pedig a határrendészi munkahelyre kapnak szakmai képzést 
az egyenruhás rendőri feladatok ellátására. 

A jelentkezőknek lehetőségük van eldönteni, hogy melyik munkakör 
betöltésére kívánnak szakmai továbbképzésen részt venni. Jelentkezési 
határidő június 7-e. A részletek megtalálhatók itt: www.mup.gov.rs és  
www.copo.edu.rs

(TemerinInfo)
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MEGEMLÉKEZÉs
Fájdalmas hat hónap múlt el nélküled szeretett férjem, 

drága jó édesapám és vejem

id. CsÁNYI Zoltán 
(1956–2021)

Fájdalmunkat az idő múlása sem enyhíti, 
hiányodat semmi sem tudja pótolni! 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag!

Legyen nyugodalmas örök álmod!

Egy életen át gyászoló szeretteid

MEGEMLÉKEZÉs

LUKÁCs Zoltán 
(1961–2005)

LUKÁCs Lászlót 
(1931–1992)

Tizenhat és fél éve hogy nincs 
közöttünk drága gyermekem 
és testvérünk

Fájó szívű édesanyád és test-
véreid szeretteikkel együtt

Békés és nyugodt legyen 
örök álma, emlék 
pedig áldott.

(Temerin-Straubing)

Szeressétek emlékemet,  
hisz valaha 
én is köztetek éltem. 
Az élet sora hosszú és nehéz, 
a feledéshez egy élet is kevés.

szeretettel emlékezik rád feleséged, 
gyermekeid szeretteikkel együtt

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú fél éve, 

hogy nem vagy velem

MOIsKO László 
(1951–2021)

Ő már ott van, ahol 
nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom. 
Minden elmúlik, minden 
véget ér, de az emléke 
szívemben örökké él.

Emléked őrzi 
feleséged, Kati

MEGEMLÉKEZÉs
Fájó szívvel 

emlékezünk szerettünkre

id. GUsZTONY András 
(1937–2011)

A virág elhervad 
pár nap alatt. 
De emléked szívünkben 
örökre megmarad. 
Számunkra Te sosem 
leszel halott, örökké 
élni fogsz mint a csillagok.

Özvegye és családja

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú hat hete, hogy örökre itt hagyott minket férjem, 

édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédapánk

VARGA István 
(1942–2022) 

kőműves

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket. 
Megpihenni tért dolgos két kezed. 
Maradt a csend, s mi mindent köszönünk neked. 
Te már ott pihensz, ahol már nincs fájdalom, 
sírodra szálljon áldás és nyugalom. 

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
szomszédunk

KOVÁCs Arnold 
(1991–2021)

Az élet ajándék, ami 
véget ér, de hiányod 
és emléked szívünkben él.
A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

szeretettel emlékeznek 
rád szomszédaid ,Fade, 

Ella, Karolina és Dominik

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk

PÉTER Róbert 
(1971–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott és békés 
a pihenésed.
Nyugodjon békében! 

Örökké emlékezni 
fog rád Erzsi néni 

és barátod Tibor

APRóHIRDETÉSEK
• Torta és aprósütemény 
rendelhető szülinapokra, 
áldozásra, eljegyzésre, stb. 
Kiváló minőség! Telefon: 
061/66-14-208.
• Eladók fiatal birkák, valamint 
továbbtenyésztésre 2,5 éves 
Ile de France kos. Rákóczi Fe-
renc utca 73. Telefon: 842-
137, 061/63-31-937.
• Mindenféle vasmunkát 
(kapuk, garázsajtók, fésze-
rek stb.) vállalunk. Telefon: 
069/31-46-800.
• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és minden 
felesleges tárgyat padlásról, 

pincéből, garázsból. Telefon-
szám: 063/8-143-147.
• zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen álla-
potban, csak papírokkal. Te-
lefon: 062/583-261 (Gábor).
• Pecsenyecsirkék eladók élve 
vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7. Telefon: 
3848-200.
• Házi kecskekulen eladó. Te-
lefon: 063/73-82-446.
• 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.
• Új, 200 m2-es ház eladó a 
Népfront utca 197-ben, be-

jegyzett, a telek nagysága 680 
m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 
060/33-0-33-44.
• Temerin központjában ház el-
adó. Adaptációra vagy bontásra. 
Ára 26500 euró. Telefon: 064/40-
55-431.
• Magános, idős személyt el-
tartanék ingatlanjáért. Telefon: 
069/19-66-193.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készüléke-

ket, régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albumot 
képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépe-
ket, tévéket, tollat. Házhoz jö-
vök, azonnal fizetek. Telefon: 
062/133-22-69.
• Három éves nagy libák eladók, 
darabonként 800 dinár, leszállí-
tás Június közepétől.  Érdeklődni 
063/10-844-06

• Kapuk és kerítések szaksze-
rű festését vállalom. Telefon-
szám.: 069/40-74-944.
• Volkswagen kombit vennék 
bármilyen állapotban, 1990-
es kiadásútól régebbit. Fize-
tés készpénzzel, azonnal. 
Telefonszám: 060/71-61-312.
• Hereszéna és szalma eladó. 
Telefon: 063/554-033
• Mósusz japán kiskacsák el-
adók. Lehet a kacsamamával 
együtt (csokoládeszínű) Telefon: 
063/414-301
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MEGEMLÉKEZÉs

BECKER Péter 
1983. Július 9.

FARAGÓNÉ ZÉLITY Ottilia 
2009. Április 20.

Osztálytalálkozó alkalmából emlékezünk azokra, 
akik nincsenek közöttünk

„Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi. 
Nyugalmatokat nem zavarja semmi. 
Életetek elszállt, mint a virágillat, 
de emléketek ragyog, mint a fényes csillag.

A Kókai Imre Általános Iskola 1987-ben végzett 8. a 
osztálya, a tanítónéni, az osztályfőnök és az osztálytársak

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉs
Május 27-én lesz egy éve, hogy szeretett 

jó fiunk nincs többé közöttünk

KOVÁCs Arnold 
(1991–2021)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már, 
csak az idő múlik feledni nem lehet, 
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet, 
de ő nekünk sohasem lesz halott, 
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok!

Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át! 

szerető Anyud és Apud

Vasárnap Május 29-én 08:30 Szentmisét szolgáltatunk érte.

VÉGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyánktól, anyósomtól és nagymamánktól

özv. sIMONNÉ MOIsKO Rozália 
(1942–2022)

Nem búcsúztál, csendben elmentél, 
magunkra hagyva minket, akit szerettél. 
Elmentél tőlünk messzire, 
de szívünkben maradtál örökre. 

Fájó szívvel búcsúzik tőled lányod, Zsuzsanna, fiad Árpád, 
vejed Boris , unokáid Tijana, Aleks és dédunokáid

MEGEMLÉKEZÉs
Egy éve, hogy nincs közöttünk

NAGY István 
(1933–2021)

Hiányzol!

Ádám család

MEGEMLÉKEZÉs
Fájó szívvel emlékezünk hat hónapja elhunyt szerettünkre

id. BOZÓKI sándor 
(1952–2021)

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. 
Életed elszállt, mint a virág illat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Nyugodjál békében.

szeretteid

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
sógorunk

NÉMETH Mátyás 
(1939–2021)

A világon minden végtelen, 
a tér, az idő, 
a jövő, a múlt….

Csak aki él, 
tűnik el hirtelen, 
mint a virág, 
mely porba hull.

Minden csillag kialszik 
végül, sötétben hagyva 
a tágas űrt, ám élete 
utolsó jeléül magából 
mindent szerte küld.

Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzik: 
sógora, Imre, Gizi, Géza, 

Bella, Viktor és Réka

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve, hogy nincs többé velünk 

sógorom és nagybátyánk

NÉMETH Mátyás 
(1939–2021)

Ott pihen, ahol már nem fáj semmi. 
Nyugalmad nem zavarja semmi. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

sógornőd, Füstösné Anci és családja

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú fél éve, hogy 

örökre itt hagyott bennünket 

MOIsKO László 
(1951–2021)

Lelked, 
mint a fehér galamb 
csendesen 
messzire szállt.

Hiába keresünk 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

De tudjuk, 
hogy a csillagok közt 
a legfényesebb te vagy, 
utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökké itt maradsz.

Emléked őrzi fiad, 
Lackó, menyed, 

Andrea és unokáid, 
Petra és Denisz
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MEGEMLÉKEZÉs

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

NÉMETH Mátyás 
(1939–2021)

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, 
akik nincsenek velünk

Két és fél éve Egy éve

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok évek, 
Ők itt maradnak bennünk csendesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az esetben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben, 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még, 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Felissza lelkük, mind virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékeznek rátok szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve, hogy tragikus hirtelenséggel itt hagyott bennünket kedves Barátunk,

KOVÁCs Arnold 
(1991–2021)

„A gyertya szépen lángol, nem fujja már a bántó szél. 
A viasztest elolvadt, valahol új életre kél. 
A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog... 
Lelkünkből szól ez a dal. Örökre velünk maradsz, Őrizzük mosolyodat”

(EDDA Művek – Lelkünkből)

Hiányzol!

Emléked őrzik barátaid: Dodi, Gyugyu, Robici, Pécsi, Róbó, 
Árpi, Jankó, Baki, Zottye, sipci, Paska, Tedi, Norbi, Ottó

MEGEMLÉKEZÉs
Szomorú egy éve lesz má-
jus 27-én hogy szeretett 
unokám hiányzik nagyon

KOVÁCs Arnold 
(1991–2021)

Hosszú útra ment, 
a csillagok vezetik.

Vezetik útját, 
amíg csak álmodik.

Álmodjon mindenről, 
mely csodás és szép.

Álmodja azt, hogy 
még mindig velünk él.

Súgják meg a csillagok 
üzenetem szívemben 
örökké él, sohasem feledem. 

szerető mamád

VÉGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett férjemtől és édes-
apámtól

sZUBITY László Lázár 
(1945–2022)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.

Nyugodjál békében!

szép emléked megőrzi 
szerető feleséged, 

Regina és fiad, László

MEGEMLÉKEZÉs
A Kókai Imre Általános Iskola 1977-ben végzett diákjai, a 45 
éves osztálytalálkozó alkalmából a Temerini Újság múlt heti 
számában megemlékeztek elhunyt osztályfőnökeikről és osz-
tálytársaikról. Az elhunyt osztálytársak közé tartozott még, és 
a neve nem szerepelt a névsorban

KLAJNER Zoltán

„Ott pihentek ahol már nem fáj semmi. 
Nyugalmatokat nem zavarja semmi. 
Életetek elszállt, mint a virág illat, 
de emléketek ragyog, mint a fényes csillag.”

Isten nyugosztalja

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

MEGEMLÉKEZÉs

öz. MAGÓCs NAGY Irén 
(1948-2022. 5. 22.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Zarándoklat a Csíksomlyói bú-
csúra erdélyi körúttal 

egybekötve, valamint nyári 
kirándulást szervezünk 

Erdélybe és Székelyföldre.

Telefonszám: 063/84-83-070

Miserend
27-én, pénteken, 8 ó.:  8 ó.: † Uracs János; 19 ó.: 
horvát nyelvű szentmise.
28-án, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Iván József, Tóth Franciska és két elh. gyer-
mekükért; 14:30 ó: Vegyelek Dávid és Komenda Enikő 
ünnepélyes esküvője a plébániatemplomban.
29-én, Húsvét 7. vasárnapja, Telepen 7 ó.: Szűzanya 
Szeplőtelen Szíve tiszteletére a bűnök engesztelésé-
ül; Plébániatemplomban 8.30 ó.: †Kovács Arnold; 

10 órakor: Elsőáldozási szentmise: Népért (élő-
ben közvetítve).
30-án, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
31-én, kedden, 8 ó: Szt. Antal tiszteletére, egy 
szándékra.
1-én, szerdán 8 ó: Jézus Szíve tiszteletére, egy 
élő családért.
2-án, csütörtökön, 19 ó.: †Milinszki József, az 
elh. Milinszki és Szakál nagyszülőkért; a szent-
mise után egyórás szentségimádás.



fordulóban magabiztosan nyer-
tek Almáson, mivel azonban van 
még elmaradt mérkőzésük, a 
szezon nem ért véget. Ezeknek 
a találkozóknak a pótlása után 
dől el, hogy a temeriniek a do-
bogónak melyik fokán fejezik 
be a bajnokságot.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport

MLADOsT TsK–JEDINsTVO 
(Törökbecse) 37:39 (19:18)

A járeki kézilabdázók 

az utolsó fordulóban kiéle-
zett csatában maradtak alul a 
törökbecseiekkel szemben, és 
a vereség után a nyolcadik he-
lyen zárták a szezont. A bajno-
ki címet a gajdobrai Hercegovac 
szerezte meg, amely mindössze 
egy ponttal előzte meg az adai 
Potisjet. Ha az adaiak az utolsó 
fordulóban a döntetlen helyett 
nyernek Almáson a Jabuka el-
len, akkor az övéké lett volna a 
bajnoki cím. 

T. n. T.

1. Millennium (Versec) 18 18 0      72:12  36
2. Banat 2 (Nagybecskerek) 18 13 5      61:37  31
3. Zmajevo (Ókér) 18 11 7      60:49  29
4. Temerin 2 18 10 8      53:52  28
5. Tikvara (Palánka) 18 10 8      55:40   27 (-1)
6. Banatul (Lokve) 18 8 10      47:52  26
7. Egység (Újvidék) 18 8 10      41:50  26
8. Žak (Zombor) 18 6 12      39:57  24
9. Roham (Magyarcsernye) 18 5 13      32:61  23
10. Gusar (Stapar) 18 1 17      20:70  18 (-1)

ASzTALITENISz – Második liga – északi csoport, férfiak
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LABDARÚGÁs
Vajdasági liga – déli csoport

sLOGA–INDEKs  
(Újvidék) 2:1 (1:0)

A temerini csapat több, mint 
egy hónap után nyert újra bajno-
ki találkozót. Az első félidő vége 
felé Derviši, a második félidő ele-
jén Jakšić talált be a hálóba, ami 
után az újvidékiek csak szépíteni 
tudtak.

A Sloga hetedik a táblázaton. 
Szombaton az utolsó előtti fordu-
lóban a Donji Srem lesz az ellenfe-
le Pećinciben.

JEDINsTVO (Piros) 
MLADOsT 1:2 (0:2)

Jól hajrázik a járeki csapat, az 
utóbbi öt fordulóban a lehető 15 
pontból 13 pontot gyűjtött, de to-
vábbra is a kiesést érő, utolsó előtti 
helyen van a táblázaton, mivel a ri-
vális csapatok is megtáltosodtak az 
idény végére, ők is sorra nyerik a 
meccseket.

A Mladost szombaton 17 óra 30 
perctől a Sloboda (Donji Tovarnik) 
ellen játszik hazai pályán, majd az 
utolsó fordulóban a Hajdukkal 
Divošon. Minden bizonnyal a jövő 
hétvégén dől el, hogy a járekiak 
megmenekülnek-e vagy kiesnek az 
Újvidéki ligába.

Újvidéki liga

JUGOVIĆ (Káty)–TSK 0:3 (0:2)
A temeriniek a múlt szerdán 

a 25. fordulóban Tomić, Paska és 
Vlaisavljević góljaival nyertek.

TSK: Perišić, Šušak, Klaić, 
Radičić, Z. Vlaisavljević, Tatić, 
Paska, Nikolić, Prolić, Tomić, 
Kovačević.

TSK–ŽSK (Zsablya) 5:2 (2:2)
Alig negyed óra telt a játékból 

és a kieséstől menekülő zsablyaiak 
meglepetésre már két góllal vezet-
tek. Kihasználták a temerini véde-
lem és középpálya hibáit, s az első 
két helyzetükből betaláltak a fiatal 
kapus, Perišić hálójába.

A 20. percben Stričević szépített, 
aki a 16 méteres vonalról szerzett 
gólt, majd tovább hazai lehetőségek 
alakultak ki, de azok mind kimarad-

tak. A zsablyaiak az első félidő hajrájá-
ban eltalálták a kapufát, majd a követ-
kező támadásban, már az első félidő 
ráadásában Tatić kiegyenlített.

A második játékrész elején Paska 
eltalálta a felső lécet, ahonnan a gól-
vonalra pattant a labda. Maradt 2:2 az 
állás, de nem sokkal később a csere-
ként beálló Bukvić, aki letöltötte ki-
lenc mérkőzésre szóló eltiltását, el-
futott védőitől a bal szélen, s a kapus 
mellett a hálóba gurította a labdát.

Ezt követően Tatić megszerezte 
második gólját, a kifutó kapus mel-
lett a hosszú sarokba lőtt, majd a bí-
rói ráadásban Bukvić is megszerezte 
második találatát, miután a jobb ol-
dalról érkező magas labdát közelről 
a hálóba küldte. A TSK sorozatban az 
ötödik diadalát aratta.

Az első öt helyezett csapat győ-
zött a 26. fordulóban, így nem vál-
tozott a közöttük levő különbség. A 
Slavija 70 ponttal vezet, a Šajkaš 63, 
a Tatra 60, a TSK 55, a Fruškogorac 
49 ponttal követi.

A bajnokságból még négy fordu-
ló van hátra. A TSK szombaton 17 óra 
30 perces kezdettel a tizedik helye-
zett Crvena zvezdával mérkőzik Újvi-
déken, majd két hazai mérkőzés kö-
vetkezik, az éllovas Slavija és a Bačka 
ellen. Az utolsó fordulóban csapatunk 
Tiszakálmánfalvára (Budiszava) uta-
zik a Dinamóhoz.

TSK: Perišić, Šušak, Stričević, 
Radičić, Varga, Tatić, Paska 
(Bogojević), Nikolić, Klaić (Bukvić), 
Tomić (Obradović), Kovačević 
(Lahos).

Újvidéki városi liga

SIRIG–ŽELEZNIČAR 
(Újvidék) 4:0 (2:0)

A szőregi csapat őrzi az első he-
lyet a táblázaton, miután a 25. for-
dulóban megszerezte zsinórban a 
11. diadalát. Az újvidékiek csak tíz 
játékossal léptek pályára, így nem 
volt kérdéses, hogy ki nyeri a ta-
lálkozót.

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

JABUKA (Almás)–TEMERIN 
20:41 (10:24)

A temerini lányok az utolsó 

A temerini asztaliteniszezők legutóbb az 1990-es évek közepén 
játszottak a nemzetközi porondon, akkor az országos bajnok női csa-
pat szerepelt a Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK). Az elmúlt 
években a férfiak érnek el jobb eredményeket, és a tavalyi idényben 
megszerzett hatodik hellyel kiharcolták a jogot, hogy a harmadik erős-
ségű nemzetközi bajnokságban, az Európa Trófea nevű, újonnan indí-
tott európai kupasorozatban szerepelhessenek.

Csapatunk a hétvégén Romániába, pontosabban a Székelyföldre 
utazik, ahol a csoportküzdelmeket rendezik meg. Az ukránok visszalé-
pése után a házigazda Sepsiszentgyörgy, az észak-macedón Mladost 
és a Temerin Ferocoop küzd egymással, és majd az első helyezett 
kiharcolja a továbbjutást.

– Nagy öröm, hogy ennyi idő után újra a nemzetközi porondon 
szerepelhetünk. Megköszönném az önkormányzat segítségét, amely 
biztosított egy autót a számunkra. Vitsek Iván magyarországi asztali-
teniszezőnk Budapestről repül Romániába. Szombaton vívjuk mind a 
két mérkőzésünket, délután az észak-macedónokkal, az esti órákban 
pedig a házigazdákkal mérkőzünk – mondta Pető Imre, a klub veze-
tőségének a tagja.

Orosz András Franciaországban szerepelt egy nemzetközi tor-
nán, ahová a szerbiai iskolabajnokságon elért első helyével jutott ki. A 
Lukijan Mušicki Középiskola diákja egyéniben, párosban és csapatban 
indult a rangos versenyen, de nem sikerült érmet nyernie.

Az országos ifjúsági csapatbajnokságon a Temerin Orosz nélkül 
szerepelt. A Varga, Fabri, Puhača trió mind a három csoportmérkőzé-
sét elveszítette Nišben, és az összesítésben az utolsó, hetedik helyen 
végzett.

Újra a nemzetközi porondon


