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A hűvös időjárás sem 
tántorította el a szervező-
ket, és a kerékpárosokat 
sem attól, hogy részt ve-
gyenek a községünkben 
immár hagyományossá 
vált kerékpártúrán. 

A Községi Turisztikai 
Szervezet az Európai Mobi-
litási Héthez kapcsolódva, 
az autómentes nap alkal-
mából szervezte meg most 
is a kerékpártúrát. A bicikli-
sek Járek központjából in-
dultak. A legtöbb kerékpá-
ros Temerin központjában 
csatlakozott az akcióhoz. A 
központban Dragan Bjeljac 

köszöntötte a résztvevőket 
a közlekedésbiztonsági ta-
nács nevében. 

Az Újvidéki utcán vé-
gigtekerve, mintegy 15 
kilométeres távot tettek 
meg, egészen a Jegricska 
partján fekvő információs 
központig. Biztonságuk-
ról a rendőrség gondos-
kodott. 

A célhoz érve újabb 
programok vártak a részt-
vevőkre. Tamara Šite az 
idegenforgalmi szerve-
zet képviseletében szólt a 
résztvevőkhöz, Nedeljko 
Đukić pedig megosztotta 

A rossz idő ellenére 

Tekertek a kerékpárosok

az Európa-szerte szerzett biciklis élmé-
nyeit és tapasztalatait. 

A megmozdulás legfőbb célja az volt, 
hogy ha akár rövid időre is, de lelassít-
sák a községünkön áthaladó forgalmat, 

és ily módon is felhívják a polgárok fi-
gyelmét mindazokra a káros hatásokra, 
amelyeket a gépjárművel való közleke-
dés okoz. 

T. D.

A temerini önkormányzati ható-
ság értesíti mindazokat a Temerin 
területén élő vagy onnan máshová 
távozott, választójoggal rendelkező 
nemzeti kisebbséghez tartozó egyé-
neket, hogy a nemzeti tanácsi válasz-
tások különnévjegyzéke megtekinthe-
tő a községháza épületében minden 
munkanapon reggel 8 és délután 15 
óra között, az önkormányzat általános 

igazgatási, szociális és közszolgálati 
osztályán. 

Az esetleges módosításokra vo-
natkozó kérelmek ugyanitt adhatóak 
át október 28-ával bezárólag. A vá-
lasztói különnévjegyzék elektronikus 
úton is elérhető az Államigazgatási 
és Helyi Önkormányzati Minisztéri-
um honlapján, a www.mduls.gov.
rs oldalon. 

Választói névjegyzék TIlos a nöVényzeTeT égeTése
A helyi önkormányzat emlékezteti a polgárokat, hogy 

a növényi eredetű hulladékok meggyújtását vagy elégetését 
tiltja a tűzvédelmi törvény. 

Az ily módon tüzet okozó személy köteles a tűzoltó 
egység beavatkozási költségeit a jogszabály szerint meg-
téríteni.

E szabálysértés miatt a magánszemélyre 10 ezer di-
náros büntetés szabható ki, jogi személyekre pedig 300 
ezer – 1 millió dinár.  Ha a cselekményt mezőgazdasá-
gi termelő követi el, annak gazdasága két évig terjedő 
időszakra elveszti jogát gazdasági ösztönző intézkedések 
igénybevételére – olvasható az önkormányzat Facebook-
oldalán.lezajlott a 24. Dél-bácskai Tökfesztivál

A hagyományos tökös ételek készítőinek csoportképe. Beszámolónk a 2. 
oldalon.
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Egész múlt csütörtökön felhős volt az ég. 
Időnként még az eső is eleredt, de az időjárás 
mégsem nyomta rá a bélyegét a 24. Dél-bácskai 
Tökfesztiválra. 

Színes és vidám kompozíciók, hangulatos 
zene és finom illatok csalogatták a látogatókat 
a fesztivál helyszínére, a Május 1-je utcába. Ko-
vács Róbert, a Kertbarátkör elnöke lapunknak 
elmondta, hogy bár az időjárás idén is befolyá-
solta a töktermelők munkáját, mégis örömére 
szolgál, hogy évről-évre akadnak új verseny-
zők a benevezettek között. Elmondása szerint 
ez bizonyítja azt, hogy a töktermelésnek, de a 
rendezvénynek is van létjogosultsága.

– Mint intézményt a topolyai mezőgazda-
sági középiskolát emelném ki. A gyerekekkel 
összefogva egy szép, méretes termést neveltek 
az iskola tangazdaságában, az időjárás viszon-
tagságai ellenére is. A többi benevezett termés 
a dél-bácskai körzetből érkezett, és szintén vol-
tak közöttük méretes darabok. A korábbi évek 
tapasztalataiból kiindulva elmondható, hogy 
az idei év messze elmarad a rekordoktól. Nem 
egyszer volt már rá példa, hogy három, de akár 
négyszáz kilós tökök is versenyeztek nálunk. 
Az említett példányok a nagykikindai országos 

megmérettetésen is szépen szerepeltek. Abban 
bízunk, hogy az elkövetkező években az időjárás 
kegyesebb lesz a termelőkhöz.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy egye-
sületünkben nagy sze-
rep jut a hagyományok-
nak. Ezért az esemény 
most sem múlhatott el 
a nagyanyáink konyhá-
jából jól ismert tökös 
görhe nélkül. Szorgos 
kezű asszonyaink ezút-
tal is kitettek magukért. 
Több mint négyszáz ki-
logramm tököt reszeltek 
le, majd elkészült a több 
mint 2500 görhe, és a 
mintegy 1000 tökös ré-
tes. Örömünkre szolgál, 

hogy ezúttal is  élénk érdeklődés mutatkozott e 
hagyományos ételek iránt – emelte ki az egye-
sület elnöke. 

A tökfesztivált a helyi és környékbeli kéz-
művesek kiállítása gazdagította. A temerini 
Kreatív Központ most is mutatós kompozí-
ciókkal és finom falatokkal készült az ese-
ményre. Kalmár Mária, a Kreatív Központ 
tagja lapunknak elmondta, hogy számukra is 
kihagyhatatlan ez az esemény. – Minden év-
ben készülünk, és eljövünk a tökfesztiválra. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy itt be-
mutassuk azokat a tökből készült, főként sós 
süteményeket, amik a mai konyhában is jól 
megállják a helyüket. Ezen kívül nagyon sok 
„tartós” tököt is hoztunk, ezek nem romlan-
dóak, saját kezűleg készítettük őket. Ezeket 
fonalból kötöttük, illetve varrtuk, és kitűnően 
felhasználhatóak dekorációként is a lakásban. 
Tök formájú mézeskalácsokat is sütöttünk, 
amiket a hangulathoz igazodva díszítettünk. Jó 
érzés számunkra az, hogy sokan érdeklődtek a 
termékeink iránt – osztotta meg olvasóinkkal 
a Kreatív Központ tagja. 

A tökfesztivál ered-
ményhirdetése előtt 
snejder sándor, a 
Vajdasági Agráregyesü-
letek Szövetségének al-
elnöke köszönő okleve-
leket adott át azoknak 
a temerini termelők-
nek, akik részt vettek 
a Magyarok Kenyere – 
15 millió búzaszem el-
nevezésű jótékonysági 
programban. 

24. Dél-bácskai Tökfesztivál
Topolyáról jött a legnagyobb tök

A temetrini Kertbarátkör rendezvénye ezúttal is sok látogatót vonzott. Őszindító 
hangulat fogadta a látogatókat csütörtökön a piactéren. 

Hagyományosan a Május 1-je utca a tökfesztivál helyszíne

A gyerekek is megcsodálták a méretes terményeket

a VeRseny legjobbjaI
 Óriástök kategóriában a topolyai Me-

zőgazdasági Középiskola vihette haza 
az első helyért járó díjat. Második helyezett 
lett zsúnyi Ágoston, a harmadik pedig a 
novák család. Kolbásztök kategóriában 
novák erzsébet termését első díjjal ju-
talmazták.

Pecze Tamás, a topolyai mezőgaz-
dasági középiskola szaktanára lapunknak 
elmondta, hogy első alkalommal neveztek 
be a versenyre, és abban bíznak, hogy egy 
gyümölcsöző együttműködés veszi kezdetét 
a temerini Kertbarátkörrel.

– Az óriástök termesztésnek két nagy titka 
van.  Az egyik a megfelelő fajta kiválasztása, a 
másik pedig a megfelelő agrotechnika alkal-
mazása. Mi óriás sütőtököt neveltünk, és pon-
tosan betartottuk a megfelelő agrotechnikai 
előírásokat. Csak egy kicsit tettünk hozzá, mint 
ahogyan a halászléhez is mindenki hozzáteszi az 
általa jónak ítélt újítást, odafigyelést, némi trük-
köt. Elengedhetetlen még a termékeny talaj, az 
időben történő vetés és szaporítás, a megfelelő 
tápoldatozás, az öntözés és a növényvédelem – 
hangsúlyozta a középiskola szaktanára. 

A tökfesztivál kísérőrendezvényeinek kö-
zéppontjában is a tök állt. Az iskolásoknak 
rajzpályázatot hirdettek, a felsős tanulók pe-
dig a tökfaragás területén is kipróbálhatták 
magukat. A legügyesebb tanulók jutalomban 
részesültek. A rendezvényt birkapaprikással 
koronázták meg.

T. D.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Dósa Dorottya és Illés Dániel
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Anyakönyvi hírek
2022 júliusa

Fia született: Kerkez Slađanának és Damjannak, Ribić Dušicának és 
Davidnak, Jelić Minjának és Mitarnak, Kajtez Oliverának és Slobodannak, 
Cvijić Draganának, Kovač Marijának és Duškonak, Grabež Marijanának 
és Markonak, Milošev Milanának, Ćulum Unának és Rankonak, Stanivuk 
Ana-Marijának és Radenak, Stajer Anitának és Patai Zsoltnak.

lánya született: Trbulin Tijanának, Kökény-Czérna Orsinak és Kö-
kény Imrének, Jamaj Anitának, Polić Sanjánk és Nemanjanak, Urbán Jáno-
si Anitának és Urbán Endrének, Vojvodić Radanak és Rajkonak, Jerković 
Bojanának és Markonak, Garić Mirjanának, Smiljanić Marijanának és 
Dragannak, Janković Aleksandrának és Ljubomirnak.

Házasságot kötött: Tomić Nikola és Janković Marija, Knežević 
Razvitor és Blator Joana-Anita, Ivković Nemanja és Pavlović Aleksandra, 
Juhas Marko és Vaban Anđela, Kovačević Milan és Milosavljević Ivana, 
Kozar Goran és Ćurčić Mirjana, Zelić Stanko és Bosnić Ana, Popović 
Petar és Petro Ildikó, Markanović Stefan és Kremenović Daniela, 
Budalić Saša és Ninić Ivana, Koranović Vuksan és Lukan Sonja, Ostojić 
Predrag és Vučetić Nikolina, Pantelić Ognjen és Gugleta Dragana.

elhunyt: Petrović (Babić) Rosanda (1937), Kisin Jovan (1937), 
Marić (Mirković) Ljiljana (1960), Kosócki (Vecsera) Katalin (1931), 
Toma János (1957), Marić (Buljin) Misirka (1949), Tóth (Kaslik) Er-
zsébet (1926), Talló (Novák) Erzsébet (1943), Sipter István (1948), 
Fábián Magdolna (1955), Tomišić Stanko (1930), Koljić Stevan (1956), 
Barna Sándor (1941), Tojagić Marko (1969), Polin László (1954), 
Vojvodić Milenko (1968), Povázsán (Szöllősi) Margit (1939), Piljak 
Ilija (1952).

A Temerini Múzeumbarátok Egyesülete vasárnap délután tartotta meg 
elnökségi ülését a tájházban. 

A megbeszélésen jelen volt Fúró Dénes, az egyesület elnöke, Puskás 
Valentin alelnök, zséli Kornélia, Ádám István és gombár Viktor. A 
jelenlevők megvitatták az elmúlt hónapokban kifejtett tevékenységek rész-
leteit, különös tekintettel az Illés-napkor megtartott helytörténeti témájú 
előadásra, amely osztatlan sikert aratott a helyiek körében. Megbeszélték, 
hogy az elkövetkező években igyekeznek ezeket rendszeressé tenni. A téli 
időszakban szintén érdekesnek ígérkező előadássorozattal készülnek, 
melyet a tervek szerint december és február között tartanak meg. 

Az egyesület tevékenységét a fiatalok bevonásával is szeretnék szí-
nesíteni és bővíteni. A megbeszélésen hangsúlyt kapott a helytörténeti 
verseny megrendezése, melyet Temerin első írásos említésének 690. 
jubileumi évfordulójának fényében szerveznek meg a helyi magyar ajkú 
felső tagozatos általános iskolás diákok számára. A vetélkedőt tizennyolc 
éve megtartják, és minden alkalommal nagy érdeklődés övezi a diákok 
körében, így azt a jövőben is szeretnék folytatni. A versenyhez szorosan 
kapcsolódik az első három helyezett csapat tagjai számára szervezett 
jutalomkirándulás, melynek során a diákok többet megtudhatnak vidé-
künk történelmi helyszíneiről, épületeiről és személyiségeiről, egyúttal 
felejthetetlen élményekkel is gazdagodhatnak. Az elkövetkező időszak-
ban a tervek szerint a helyi általános iskolás diákok is meglátogatják 
majd a helytörténeti gyűjteményünk állandó kiállítását, melynek kö-
szönhetően többet megtudhatnak majd Temerin történetéről, a község 
területén talált régészeti leletek jelentőségéről, valamint azok egykori 
felhasználási módjairól is. 

A megbeszélésen felvetődött a múzeum helyiségének rendszeresebb 
nyitvatartása is, amit a tervek szerint vasárnaponként valósítanának meg. 
Emellett a múzeum karbantartási munkálatainak szükségességét is hang-
súlyozták, amelyekre a következő év folyamán kerülne sor.

F. D

Keresztelés a hétvégén

Vasárnap Teleki Milán és Janka (Arnold és Heléna gyermekei) 
a keresztség szentségében részesültek
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HázAssági bejelentŐ
• Kasza Ákos (Kasza Ferenc és Talo Valéria fia) és Ádám jennifer 
(Ádám Sándor és Szűcs Anikó lánya) szombaton 15 órakor ün-
nepélyes keretek között házasságot kötnek a plébániatemplomban. 
Próba és lelki előkészület számukra csütörtökön 17:30 órakor.
• szabó ervin (Szabó Antal és Zombori Erzsébet fia Törökbecséről)  
és Verbai lea (Verbai Tibor és Bohóczki Edit lánya) szombaton há-
zasságot kötnek a törökbecsei plébániatemplomban. (Plébánia)

A Múzeumbarátok berkeiből
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A nyári pihenő után a Szirmai Károly MME-be is lassan visszatér a gyer-
mekzsivaj. lukács Imre néptáncoktató lapunknak elmondta, hogy milyen 
ütemben folytatják a munkát a néptáncosok. 

– A májusi és júniusi fellépések után nyári szünetet szoktunk tartani. Idén 
azonban olyan sok felkérés érkezett, hogy igazából szét sem esett a csapat, 
mert időnként szükséges volt próbát tartanunk egy-egy fellépés előtt is. A 
héten újra visszatért az élet a színházba. Megkezdtük a rendszeres próbákat 
a csoportokkal. Ilyenkor toborzással kezdjük a munkát. Az iskolában és az 
óvodában is értesítjük a szülőket, hogy azok a gyerekek is csatlakozhatnak 
hozzánk, akik a nyár folyamán kaptak ihletet arra, hogy részesei legyenek 
valamelyik csoportunknak. Szívesen látunk mindenkit, akinek kedve támad 
bekapcsolódni a munkába. Ez a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy az újon-
nan érkezők is társuljanak hozzánk, később ugyanis, amikor már elkezdjük 
kidolgozni a koreográfiákat, már nehezebb felvenni velünk a lépést. Minden 
korosztályban toborzunk, négyéves kortól a nyolcadikos tanulókig.

Alapvető célunk a táncos anyanyelvünk ápolása és továbbadása min-
den korosztály körében. Tavaly a járvány után kissé nehézkesen indítottuk 
újra a próbákat, ennek ellenére lendületesen és lelkesen dolgoztunk mind 
a három csoporttal. Idén merész tervekkel álltunk elő. Megpróbálunk egy 
negyedik csoportot is beindítani. Ebbe a csoportba a legfiatalabbakat várjuk. 
A három-négyéveseket is szeretnénk bevonni a munkába. Számos fejlesztő 
népi játékot tudunk játszani, amik segítségével a gyermekek motorikája is 
fejlődhet. Jókat játszunk, szórakozunk együtt. Fellépésekre, táncházakba 
járunk, utazunk, szép viseletekben táncolunk. A szülők is nagy örömmel 
hozzák el a gyerekeiket, amiért külön hálásak vagyunk.

Érdeklődni és jelentkezni a színházban lehet. Minden hétköznap, pén-
tek kivételével este hat óra után vannak próbáink a színház próbatermé-
ben. Bármikor csatlakozhatnak hozzánk az új érdeklődők. A táncoktatás 
az én vezetésemmel történik, természetesen van segítségem is. A feleségem 
mellett Erdélyi Lenke logopédus is felajánlotta, hogy szívesen részt venne a 
munkában. Mi hárman foglalkozunk a gyerekekkel. – mondta el olvasó-
inknak a néptáncoktató. 

A hét végén audíció
Pénteken és szombaton tartják a Tinire 

jelentkező énekesek meghallgatását
A 31. tini fesztivál előkészületei már megkezdődtek, és 

az elkövetkező napokban a versenyre benevezett énekesek-
kel is megismerkedik a bíráló bizottság. Varga Flóriántól, a 
szirmai Károly Magyar Művelődési egyesület elnökétől meg-
tudtuk, hogy szép számban akadnak érdeklődők a fesztivál 
iránt. – Húsz felett van a benevezett énekesek száma jelenleg. Ez 
nagyon szép szám, elégedettek lehetünk, de a pályázatot a hét vé-
géig még nyitva tartjuk. Ha valaki még gondolkodik a benevezésen, 
az audíció kezdetéig még átadhatja a jelentkezését. A meghallgatást 
pénteken délután 16 órától, és szombaton délelőtt 10 órától tartjuk 
a színházteremben. A fesztivál zenekara, a FreakFancy is jelen lesz 
a selejtezőn. Az ő közreműködésükkel fogjuk lebonyolítani az éne-
kesek meghallgatását, ezt követően pedig folyamatosan tartják majd 
a kapcsolatot a versenyzőkkel, közösen fognak próbálni. A korábbi 
évekhez hasonlóan most is három dallal neveztek be az énekesek a 
versenyre. A zeneszámokat meghallgatva a szakbizottság segítségével 
választják ki a legmegfelelőbbet, amivel a gálaműsoron versenybe 
szállnak a tehetségek. A zsűri asztalánál Vitkay-Kucsera Ágota ope-
raénekesnő, Erős Ervin zeneszerző és Szerda Árpád előadóművész 
foglalnak majd helyet. A szervezést illetően, már javában folynak az 
előkészületek. A tavalyi sikeres jubileumot követően fiatalos lendü-
lettel láttunk neki a munkának. Fiatalítottunk, frissítettünk a szerve-
zői csapaton, ennek köszönhetően könnyebben meg tudjuk szólítani 
az ifjú tehetségeket. Azt tapasztalom, hogy szabadabban, bátrabban 
jelentkeznek. Noha nem könnyű, és sok akadályt kell leküzdeniük, 
mégis szeretnénk megtartani ezt a Vajdaságban egyedülálló feszti-
vált, amellyel egyesületünk büszkélkedhet. Bízunk benne, hogy idén 
is egy sikeres és színvonalas fesztivált valósíthatunk meg. – mondta 
el az egyesület elnöke. 

T. D.

Kezdődnek a táncpróbák
A néptáncosokra lendületes feladatok várnak

HázVásárlás nŐK száMárA – További 19,8 millió 
dináros, vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá a tartományi kor-
mány azon családok számára, amelyek esetében a házvásárlásnál a nő 
lesz a tulajdonos. A tartomány adatai szerint az ingatlanoknak mindössze 
13,95 százalékban nő a tulajdonosa és 12 százalékban társtulajdonosi 
viszony áll fenn. A támogatás célja a nők gazdasági erősödése és füg-
getlenedése is egyben.

• Neurológiai vizsgálat
• Pszichiátriai vizsgálat
• Idegsebészeti konzultáció
• Pszichológiai tanácsadás
• Logopédiai és gyógypedagógiai 
fejlesztés
• Gyermekgyógytorna
• Gyógytorna felnőtteknek

Újdonság:
• Fiziátriai konzultáció és fizioterápia
• Elektromioneurográfiai (EMNG) 
vizsgálat
Időpontkérés a 069/15-57-566 
számon végezhető.
Temerin, Újvidéki utca 342., 1. sz. helyiség

A PRAXIS TIM neuropszichiátriai 
rendelő szolgáltatásai

T. D.

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.
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Mintegy húsz újonnan épült tömbház, illetve épí-
tőhely található Temerin szűkebb központjában. 
Ezeknek több mint fele alig néhány év leforgása 
alatt épült fel. A település első körzetében az el-
múlt hetekben három régi házat lebontottak, és 
hozzákezdtek további tömbházak építéséhez (1., 
3. és 4. kép). Úgy tűnik, Temerin, a falusi település, 
lassan egyértelműen Újvidék külvárosává válik. 
Két részből álló riportunkkal ezt a változást igye-
keztünk dokumentálni fényképek segítségével.

Az 5. és a 6. kép ugyanazt a már felépült, illetve most 
épülő tömblakássort ábrázolja, csak más szögből

...amelynek helyén ezek a parasztbarokkos orom-
zatú házak álltak.

A zmaj és az október 23-a utca sarkán rövidesen 
elkészülő méretes épület

A zmaj utca mindkét oldala olyan mértékben beépült 
tömbházakkal, hogy alig lehet ráismerni

A főutcai buszmegálló mögötti épületet is a közelmúltban bontották le

A Kossuth Lajos utcában a volt Döme-ház és az egykori Kaszinó közötti 
szakasz eltűnt, pillanatnyilag (a korábban készült képen) a középső, lebon-
tott épület helyén a mélygarázst alakítják ki

A volt Kalmár-féle ház folytatásaként húzzák fel a képen látható tömbházat...

1.

2.
3.

5.

6.

7.

9.8.

4.

További tömbházak épülnek

A Petőfi Sándor utca keleti szakaszában a hét 
elején dózerolták le a képen látható klasszikus 
stílusban épült lakóházat (1. kép és 2. kép)
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Folyamatban van az úthasználati díj egységes elektronikus megfizet-
tetési rendszerének tesztelése a Nyitott Balkán országaiban. Akkor lép 
életbe, ha minden szerződést aláírnak, nyilatkozta az RTS-nek Darko 
Savić, a Szerbia Útjai Közvállalat munkatársa, és hozzátette: folyamatban 
van a projekt, amellyel 26 fizetőállomást bővítenek ki.

A Nyitott Balkán keretein belül a rendszer úgy működik majd, hogy 
a TAG-készüléket összekapcsolják a felhasználók bankkártyájával, így a 
díjat a felhasználó számlájáról veszi le a rendszer. (RTS)

Új beszedési rendszer 
az autópályákon

APRÓHIRDETéSEK
• Eltartanék idősebb magános sze-
mélyt nyugdíjáért, ingatlanjáért. Te-
lefon: 063/556-047.
Malacok és kaktuszok eladók. Telefon: 
3-857-902. 
•Minőségi vilmoskörte és sárgaba-
rack (2019-es) pálinka eladó. Tele-
fon: 063/61-00-99.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefon: 063/198-
08-52.
• zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak papí-
rokkal. Tel.: 062/583-261 (Gábor).

• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám.: 069/40-
74-944.

a juventus vendégszereplése 
szabadkán

Vasárnap tartották Palicson a XXIX. Vajdasági Magyar Ünnepi 
Játékok nyitóünnepségét, amelynek vendége volt a temerini 
Juventus kórus. A meghívásra annak kapcsán került sor, hogy 
október 16-án Temerinben a Szent Rozália-plébániatemplom-
ban rendezik meg a Kóruspódium Találkozót, amely része a 
fent említett rendezvénynek.

Cs. zs.

XXIX. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok
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Nem csak egy magyar felmenője volt a hétfőn 
örök nyugalomra helyezett II. Erzsébet királynő-
nek és fiának, III. Károly királynak. Az viszony-
lag közismert, hogy a királynő ükanyja az erdélyi 
Erdőszentgyörgyön született gróf Rhédey Klaudia, 
de azt már kevesebben tudják, hogy az ő egyik 
oldalági felmenője Mária Dorottya hercegnő, a 
magyar József nádor felesége, akinek a nevét Bu-
dapesten még utca is hirdeti.

A kisrédei gróf Rhédey család egészen a hon-
foglalás-korabeli ősi Aba nemzetségig visszave-
zethető régi, magyar család, amelynek első, név 
szerint ismert tagja egy bizonyos Mikó volt, akit 
egy 1303-ban keltezett oklevél említ meg.

Ismeretes még az is, hogy a Rhédeyek Má-
tyás király seregében harcoltak, de a család ké-
sőbbi vagyona mégsem ekkor keletkezett, hiszen 
azt az 1560-ban született és 1621-ben meghalt 
Rhédey Ferenc váradi kapitány halmozta fel. A 

derék katona Bocskai István tábornokaként részt 
vett az első, és mindmáig egyetlen győztes magyar 
szabadságharcnak is tekinthető Habsurg-ellenes 
felkelésben, érdemei elismeréseképpen pedig 
az erdélyi fejedelem 1606. május 2-án az ország 
főurai közé emelte.

Fia, az 1610-ben született Rhédey Ferenc 
1648-tól Máramaros vármegye főispánjaként II. 
Rákóczi György erdélyi fejedelem tanácsosa volt, 
majd Rákóczi lemondása után az erdélyi rendek 
őt választották fejedelemmé. Nem sokáig viselhette 
ezt a magas méltóságot, mert 1658-ban Rákóczi 
visszatért a fejedelmi székbe. Ennek ellenére 1659-
ben Rhédey Ferenc grófi címet kapott.

Mivel Rhédey fejedelem ága László fia ha-
lálával kihalt, a családnak az 1744-ben grófi 
címet hozó ágát nevezik erdélyi ágnak. Ide so-
rolható az 1812 és 1841 között élt Rhédey Kla-
udia is, II. Erzsébet apai ági ükanyja. 

Az erdélyi Erdőszentgyörgyön született magyar 

grófnő édesapja gróf kisrédei Rhédey László ud-
vari diplomata, édesanyja pedig báró nagyváradi 
Inczédy Ágnes volt. 

A grófkisasszony 17 éves 
korában, kolozsvári tartózko-
dása idején megbetegedett. 
Orvosai tanácsára szüleivel 
együtt 1829 tavaszán feluta-
zott a birodalom főváros-
ába, hogy a bécsi orvosok 
kúrálják ki. Malfatti orvos 
kezelése hatásos volt, és las-
san nem csak az egészsége, 
de az életkedve is visszatért. 
1832. április 30-án egy bé-
csi sétalovaglás alkalmával 
ismerkedett meg Sándor Pál 
Lajos württembergi herceggel, 
Lajos Frigyes Sándor württemberg–tecki herceg és 
Henrietta nassau–weilburgi hercegnő legkisebb 
fiával, I. Vilmos württembergi király (1781–1864) 
unokafivérével, aki apja halála óta az ősi Teck 
hercege címet is viselte.

A herceg kapcsán meg kell jegyezni, hogy leg-
idősebb nővére, Mária Dorottya hercegnő a mi 
József nádorunk felesége volt. Nevét és emlékét a 
belvárosi Dorottya utca őrzi. A Vörösmarty tér sar-
kán elhelyezett, s a württembergi hercegi címerrel 

ii. erzsébet és iii. Károly magyar ősei
Rhédey Klaudián kívül újabb rokoni szál is felbukkan

díszített emléktábla így hirdeti emlékét: „Az utca 
névadója Mária Dorottya (1797–1855), József 
nádor hitvese, Magyarország utolsó nádornéja, 
a magyarok felejthetetlen jótevője”.

Az erdélyi grófkisasszony és a württemberg–
tecki herceg közötti szerelem az első látásra fellob-
bant. A német család azonban ellenezte a házassá-
got, mivel rangon alulinak tartották a Rhédeyeket. 

A legenda szerint erre gróf 
Rhédey László megsértődött, 
mondván, hogy neki olyan vej 
nem is kell, aki nem tud ma-
gyarul. Ennek ellenére 1835. 
május 2-án mégis egybekeltek, 
és Klaudia megkapta az előke-
lő Hohenstein grófnéja címet. 
Egyetlen fia, Ferenc 1837-ben 
Teck hercege lett, így királyi 
családból választhatott magá-
nak feleséget: Mária Adelaida 
cambridge-i hercegnőt, Viktó-
ria angol királynő unokanő-
vérét vette el. Leánya, Teck Má-
ria pedig György, yorki herceg 

felesége lett, aki 1910-től V. György néven lépett 
az angol királyi trónra.

Így lett az erdélyi grófkisasszony, Rhédey 
Klaudia unokája Britannia királynéja, déd-
unokái, Edward és György herceg pedig Ang-
lia királyai.

Klaudiát amúgy az erdélyi Erdőszentgyörgy re-
formátus templomában temették el. Emlékét tábla 
is hirdeti, amit 1905-ben nem más, mint az akkori 
angol trónörökös, a későbbi V. György brit király 
felesége, Mary Viktória hercegnő állított.

Leszármazottjuk, Károly pedig néhány évvel 
ezelőtt a Székelyföldön vett magának birtokot, ahol 
walesi hercegként sok időt töltött – ősei földjén.

jezsÓ Ákos
Magyar nemzet, budapest

Mária Dorottya főhercegnő, Jó-
zsef nádor felesége

Rhédey Klaudia portréja

Az angol királynő elhunyta kapcsán

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egye-
sülete a hagyományos Diák Menedzsment 
Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákver-
seny mellett ötödik alkalommal hirdeti meg a 
Vállalkozz okosan! diákversenyt az általános 
iskolás tanulók számára gazdasági-vállalko-
zói témakörben.

A verseny célja, hogy a növekvő gene-
ráció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető 
gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket 
annak érdekében, hogy felnőttként jobban el-
igazodjanak az üzleti világban, tudatos dön-
téseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként 
érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanu-
lók tudásának bővítéséhez, a csapatszellem 
erősítéséhez, a kreativitás és az innovációs 
készség fejlesztéséhez.

A verseny általános iskolás diákoknak van 

meghirdetve (5–8 osztály). A diákok csapatban 
dolgoznak mentor (tanár) segítségével. A csa-
patok 2–4 főből állnak. Minden csapatnak üzle-
ti tervet kell elkészítenie, melyben bemutatják 
ötletüket, vállalkozásukat. Az idei versenyre 
egy közlekedési eszközöket gyártó vagy köz-
lekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalat üzleti 
tervét kell elkészíteni. A versenyre november 
10-ig lehet jelentkezni a következő e-mail cí-
men: menedzsment.bajnoksag@gmail.com  
Fel kell tüntetni a diákok és a mentor nevét, 
az osztályt, illetve az iskolát. A részletes út-
mutatót és a segédanyagokat a felkészüléshez 
e-mailben küldjük el a jelentkezőknek.

A verseny döntője december 3-án, 
szombaton lesz zentán, a dr. Berényi János 
Agrárinnovációs Irodában (Karađorđe u. 52). 
A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pe-
dagógusok Egyesülete, támogató az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, főszervező: dr. 
Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

Vállalkozz okosan!
Verseny általános iskolások számára

ii. erzsébet angol királynő 1993-
ban, amikor budapestre látogatott és 
a díszvacsorán pohárköszöntőt mon-
dott, beszédének legelején utalt ma-
gyar gyökereire



TEMERINI ÚJSÁG 2022. szeptember 22.8

apám (Vígh Ágoston 1807-1871) és ükapám 
is Ágoston volt. A nagyapám édesanyja ti-
zennyolc gyereket szült, ebből azt hiszem 
öt maradt meg, de a három halott közül 
kettő volt Ágoston. Ő volt a harmadik Ágos-
ton, aki megmaradt. A meghalt gyermekek 
nevét adták, mert a felmenők mind Ágos-
tonok voltak, és akarták, hogy megmarad-
jon a név. 

Édesapám temerini volt, élete végé-
ig annak tartotta magát. Szerette a falu-
ját. Gyakran mondogatta:„A  Temeriniek 
szorgalmasak, mindig  tudják, hogy mit 
akarnak” Az elemi után elvitte az édesapja 
Verbászra, német szóra. A középiskolát ott 
végezte el. Gimnáziumba akart menni, de 
az édesapja azt mondta, hogy: 

– Édes fiam, egyetlen fiú vagy, van három 
nővéred, te vagy az örökösöm. Ő pedig azt 
mondta, hogy szeretne tovább tanulni. Vé-
gigcsinálta a közgazdasági középiskolát, és a 
közgazdasági mellett titokban párhuzamosan 
a gimnáziumot is letette, de azt nem mondta 
meg senkinek. Amikor leérettségizett, odaadta 
az apjának és azt mondta, hogy:

 – Ezt magának csináltam édesapám, 
én megyek medicinára. Apja megbocsátott 
neki, Újvidéken hajóra tette és ár ellen a 
Dunán felutazott Budapestre.

Az egész családot Gusztonnak hívták. Úgy 
hívták a nagynénéimet, hogy Guszton kis-
asszonyok. Ez volt a nevük. A falu így hívta 
őket. Ők már nagy kalapokat hordtak, a pá-
rizsi divat szerint öltöztek. Édesapám mindig 
mondta, hogy a kamaszkorban volt a váltás. 
Amikor kinőttek a kislány korból, akkor kezd-
tek urasan öltözni és tanulni. Cukrászhoz járt 
be az egyik nagynéném, hogy megtanuljon 
sütni, főzni, a másik gazdálkodott, a har-
madik pedig kertészkedett”

Adatközlő: Dr.Vigh Verebes Jerne, Zenta, 
sz. 1931. 

ÁDÁM István

      Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 46.)

a Fehér-árok tanyái
i. dűlő

250. zsúnyi Ferenc, Vígh „guszton” 
Rozália, majd Kohanecz szilveszter ta-
nyája. – Zsúnyi Ferenc tanyája közvetlenül 
az 1888-as tagosítás után épült a Fehér-árok 
menti földjére, azonban a családfő elhunyta 
után az özvegy kénytelen volt áruba bocsá-
tani a szállást, mert a hat gyermek kérte az 
örökséget. 

A Zsúnyi gyerekek sorsa a következőkép-
pen alakult. A három lány férjhez ment, Fe-
renc a becsei út mellett vett magának tanyát 
(21. sz. tanya), Mátyás, aki az 1944-es par-
tizánterror áldozata lett (A temerini razzia 
203-as sz. áldozata.) Goszpodincán vásárolt 
magának házat, ahol a két világháború között 
trafikot tartott. A harmadik fiúról, Jánosról 
(szül. 1891.) az unoka, Zsúnyi László így 
nyilatkozik:

„Öregapám a Bika közben vett magá-
nak házat. Mivel a 25 hold föld örökségből 
csak négyet kapott, viszont ebből nem tud-
ta eltartani a családját, kénytelen volt a 
két világháború között két lovával elállni 
ordonáncosnak a községházára.” 

Zsúnyiék szállását az első világháború 
után Vigh Ágoston (251. sz. tanya) vásárolta 
meg lányának, Rozáliának. Rozália két test-
vérével, Máriával és Katalinnal többnyire a 
faluban élt, a tanyán felesek és harmado-
sak cserélték egymást. A szállás lakója leg-
tovább Soós Sándor volt családjával, majd őt 
1960-ban a közeli tanyáról (233.sz. tanya) 
Kohanecz Szilveszter (szül. 1929.) váltotta, 
aki édesapjával nem tudott együtt gazdálkod-
ni. Szilveszter, a magányos gazdálkodó öt év 
múlva feleségül vette a szomszéd tanyáról 
(228.sz. tanya) Katalint (szül.1947), Sági 
Imre lányát, aki így emlékszik vissza azokra 
az időkre:  

„Kint a tanyán tartottuk meg a lako-
dalmat. 1968-ban eladó lett a tanya. Mi-
vel Vigh doktorék nem akarták másnak 
adni, csak nekünk, így lett a tanya öt hold 
földdel a mienk. Nem köllött egyszerre ki-
fizetni. 1971-ig még a tartozást nem tisz-
táztuk, harmadosak voltunk.  Vigh doktor 
később is kilátogatott hozzánk a tanyára, 

csinált fényképeket. Ösz-
szesen nyolc hold földön 
gazdálkodtunk. Vótak te-
henek, a tejet beótottuk 
aludttejnek, de nem csur-
gattuk le túrónak, hanem 
úgy adtuk el tej árában, 
mert a kofa Horváth Mar-
git az aludttejből nyújtott 
túrót csinált.” 

Szilveszter 1975-ben, 
édesapja halála után egy 
héttel távozott az élők sorá-
ból. A feleség még egy évig 
élt kint a tanyán lányával, 
Magdolnával, majd férjhez 
ment a Banko tanyára (220.

sz. tanya). A megüresedett szálláson pár évig 
a vadászok fácánokat neveltek, majd miután 
1979-ben kidőlt a tanyaépület eleje és hátulja 
is, szétszedték.    

Adatközlők: Zsúnyi László, sz. 1950., 
Bankoné Sági Katalin, sz. 1947., dr.Vigh 
Verebes Jerne, Zenta, sz. 1931.      

251. „guszton” Vigh ágoston tanyá-
ja. –  Vigh Ágoston (szül.1858.) a 120 holdas 
nagygazda és felesége az 1888-as tagosítás 
után épült a tanyájukon négy gyereket nevelt 
fel, egy fiút és három lányt.  Hiába szerette 
volna az apa, hogy a fiáé, ifj. Vigh Ágostoné 
(szül. 1894.) legyen a szállás, és a gazda-
ságot is ő vegye át, a fiatal örökös az orvosi 
pályát választotta. Pesten fejezte be az tanul-
mányait, majd 1927-től a zentai kórházban, 
szakorvosaként működik. 

1931-ben az apa elhunyta után a három 
lány, Rozália, Mária és Katalin főleg a nagy-
utcai házukban magánosan, utód nélkül élte 
le az életét. Mária az öreg tanyáról viselt gon-
dot. Rozáliának tanyát vásároltak (lásd 250.
sz, tanya) Katalin pedig rövid ideig Békés-
csabán volt férjnél. A második világháború 
után tanyájukat konfiskálták, de a tanyarom 
mellett kinőtt fa évekig jelezte az egykori Vigh 
birtokot. Ma már a tanyahelyet be sem lehet 
azonosítani.   

„Apám, dr. Vigh Ágoston (1894–1975), 
nagyapám (Vigh Ágoston 1858-1931) déd-

Vígh ágoston (1858-1931)

Kohanecz Szilveszter és felesége Katalin, mint harmado-
sak a Vígh tanyán
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elhunyt bada István

Nyolcvankilenc éves korában, szep-
tember 14-én elhunyt Bada István. Az 1933-
ban Szabadkán született szerkesztőnek, aki 
a Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjtemény 
Kiállítás (MIRK) megálmodója és évtize-
deken át szervezője és mozgatórugója is 
volt, halálhírét fia, zoltán közölte a legnép-
szerűbb közösségi portálon. „Fájdalomtól 
megtört szívvel tudatom minden rokonnal, 
baráttal és ismerőssel, hogy édesapám, 
Bada István 2022. szeptember 14-én hosz-
szan tartó betegség után végleg elszen-
deredett” – írta a fia a Facebookon. Bada 
István temerinben is ismert és népszerű 
személyiség volt, ugyanis szervezőként 
együttműködött a kézimunkázókkal, az is-
kolával és más civil szervezetekkel.

zede, hogy járják a terepet, hacsak módjuk-
ban áll. Legtöbbször mégis Zomborban, Sza-
badkán, Szenttamáson, Kikindán, Kisoroszon 
fordultak meg. Legutóbb a Szexbogyóval és a 
Három menyasszonnyal járták be a tartományt. 
Az 1990-es évek sikere a rendezőt, Szabó Péter 
munkáját dicséri, no meg a következőket: Té-
nyi Renáta, Horváth Rózsa, Kurcinák já-
nos, szakál Magdolna, Tóth István, Kaslik 
zsolt, Kovacsics Tibor, Péter lászló, Fe-
hér Melinda, nagy Tibor, Pacik Ferenc, 
nagyidai zsolt, Csüllög adriana. Természe-
tesen mindemellett sok más műsorösszeállítast, 
táncfellépést, zenekari bemutatkozást tudhat 
maga mögött az egyesület. 

D, nm

nincs amatőrizmus 
lelkesedés nélkül 

A temerini műkedvelők történetéből (2.)

– A lelkesedés volt az, ami fenntartotta a helyi művelődési egyesületet négy évti-
zeden át – nyilatkozta a temerini Újságnak szAbÓ Péter 1995-ben, az amatőr szín-
ház jubileuma kapcsán. jó alkalom ez arra, hogy visszaemlékezzünk mindazokra, 
akik valamikor akár színészként, akár énekesként, táncosként, vagy zenészként 
öregbítették a temerini művelődési egyesület hírnevét. Azóta huszonhét év telt el, 
és a megállapítás ma is megállja a helyét. nagy Magdolna külmunkatársunk akkor a 
következőket jegyezte le:  

szabó Péter azok közé tartozik, akik kü-
lönféle minőségben ugyan, de folyamatosan 
részt vettek az egyesület életében. Jegyzeteire, 
visszaemlékezéseire szorítkozva igyekeztünk 
múlt heti számunkban is felidézni az egyesület 
történetét. 

– Emberek jöttek, mentek állandóan, a 
móka, a tánc, az ének, az önművelés és általá-
ban a művelődési szándék azonban maradt – 
vallja Szabó Péter, aki nyugdíjba vonulása óta 
leginkább rendezéssel foglalkozik. – Az ötvenes 
években, Temerinben több színhelyen rendeztük 
meg előadasainkat, például az ipartestületben 
– a valamikori tejcsárda épületében, ahol 300 
néző is elfért; az Amerika vendéglőben, ahol 
1952-ben bemutattuk a Marica grófnőt. Szép 
számú közönségünk volt, és az érdeklődés nem 
csappant a hatvanas években sem. Bizonyára 
sokan emlékeznek ezekből az évekből a Tabáni 
orgonák, a Mit susog a fehér akác operettek-
re, vagy a Hotel Napóleon, a Kényes válóper és 
más vígjátékokra. Ezekben az években gregus 
jános, sörös sándor, gara Márton, Var-
ga Mihály, Deák Margitka, Varga lászló, 
Kurcinák etelka, becskei Margit, bohócki 
István, Kaffka Miklós, Mészáros szilvesz-
ter, Talló Rózsi jelentették a színjátszás alap-
pillérét. 

Sokoldalú nemzedék volt ez ugyanúgy, mint 
az 1970-es években feltörő nemzedék: Majo-
ros Magdolna, Dobosi Ilona, ökrös Ilo-
na, lenkes lászló, lakatos Klára és még 
sokan mások. Ekkoriban vittük színre a Kutya-
szorító, a Spanyolul tudni kell és a Miniszterné 
vígjátékokat, a Csavargó lány operettet pedig 
1976-ban. 

Az 1980-as évekre sem mondhatjuk, hogy 
kevesebb lett volna a bemutató, mint előtte, ám 
a nézők száma elapadt. A kor szelleme hozta ezt 
magával, de akkorra már Újvidéken is hivatásos 
színház működött, vidékről is sok előadást mu-
tattak be az amatőrök. Talán a kínálat is nagyobb 
volt, mint egy-két évtizeddel előbb. Ebben az idő-
szakban a „mássággal” is megpróbálkozott az 
egyesület, például 1986-ban bemutatta az Apám, 
a szocialista kulák című szatirikus vígjatékot, 
mellyel az Amatőrszínhazak Szemléjén Szabó 
Péter a rendezésért első díjban részesült. De a 
színjatszó csoport ezután is visszakanyarodott 
a vígjatékhoz, a bohózathoz, hiszen a temerini 
közönség ezt kedveli. A színházban szereti el-
felejteni mindennapi gondjait. 

– A darabválasztás mindig fejtörést okoz, 
már a nyolcvanas években is arra kellett ügyel-
nünk, hogy addig nyújtózkodjunk, ameddig a 
takarónk ér. Olyan darabot kell választani, ami-
re elég pénzünk van, tehát egyszerű díszlet és 
kosztümök, és amihez tehetségünk is van. A 
nyolcvanas években összesen 11 bemutatót tar-
tottunk. Ez nem sok, de nem hagyhatom említés 
nélkül azokat, akik részesei voltak az akkori 
amatőr színjátszásnak: Faragó jános, Kurilla 
erika, Óvári Imre, gara Márton, szantal 
Péter, Pető Karola, Varga istván, ádám 
István, béres antal, nagyidai Franciska, 
bartusz Ferenc, bartusz Katalin, Darázs 
Imre, zavarkó györgy, gara Márta, sa-
rok Csaba, bado sándor, bado zsuzsanna, 
sándor Csaba, Kurcinák jános, Kelemen 
borbála, Faragó lászló...

A vajdasági közönség jól ismeri a temerini 
Szirmai Károly egyesületet. Idestova négy évti-

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

vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

A fenti médiatartalomnak a Szerb Köztársaság költségvetése – 
Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium társfinanszírozója. A 
támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek nem fel-
tétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

özv. HORVÁTH katalin 
(1933–2022)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMlékEzés
Szeptember 20-án lesz szo-
morú 3 éve hogy nincs kö-
zöttünk

kAlAPÁTI lászló 
(1951–2019) 

Egy szép napon elmúlnak 
az évek, egy apai 
szívből kialszik az élet. 
Aki elment, nem jön vissza 
többé, egy emlék marad 
csupán mindörökké. 

Emlékét őrzik szeretteik

MEGEMlékEzés szERETTEINkRŐl

VIDA Vince 
(1912–1982)

VIDA (FÁBIÁN) Erzsébet 
(1914–1972)

IVÁN Péter 
(1940–2021)

IVÁN (VIDA) Marcella 
(1942–2013)

Hiányoztok drága lelkek, kik már a mennyben vagytok. 
Ti sem gondoltátok, hogy magatok után ilyen nagy űrt hagytok.
Fájó szívvel gondolunk minden nap tirátok, nem búcsúzunk, 
hisz szívünkben megmarad a helyetek, s reméljük, hogy egyszer majd találkozunk veletek!

szerető családotok

Szomorú szívvel emlékezünk drága nagyszüleinkre, 
akik már 40 és 50 éve nincsenek közöttük

Fájó szívvel emlékezünk egy éve és kilenc és fél éve 
elhunyt drága szüleinkre

MEGEMlékEzés

BERTA sándor 
(1944–1998)

Tovaszállt 24 év, de nem 
halványul az emlék. 
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt 
nem is olyan rég. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
megőriznek téged.

szeretteid

egyházközségi 
hírek

 Kedves gyerekek, szere-
tettel hívunk benneteket a 
gaudeamus énekkarba szom-
batonként 10 órától. aki gitá-
ron szeretne tanulni, szere-
tettel várjuk szombatonként 
9 órakor. Népi hagyományainkat 
ápoló néptáncra is lehet jelentkez-
ni (4 éves kortól) a kultúregyesü-
leti néptánccsoportba.

szülői értekezletek a plébánia-
templom hittantermében.
I. osztályosok szülei: szeptem-
ber 20, kedd 19 óra. 
II. osztályosok szülei: szep-
tember 28, szerda 19 óra.
III. osztályosok szülei: októ-
ber 5, szerda 19 óra
VIII. osztályosok szülei: szep-
tember 27, kedd 19 óra
Előre hirdetjük, hogy a férfiak 
zarándoklata Doroszlóra 
okt. 9-én lesz.

Elkezdődött a Nyugati temető kápolnája 
körüli terület rendbetétele. A fedett rész-
ről eltávolították a lemezeket, hozzáférést 
biztosítva az épület teljes szanálásához.

Kápolna

A tullabarai kereszt 
megáldása

Az Újhídnál lévő fából készült kereszt 
és a hozzá tartozó kerítés is rossz álla-
potban volt. Ezek a helyreállítása aszta-
losműhelyben és a helyszínen történt. 
Legutóbb 25 évvel ezelőtt lettek felújítva 
a keresztek.
A fenti felvétel a megszentelés alkalmá-
ból készült, az alsó képen pedig Lukács 
Imre és Móricz Károly a fából készült ke-
reszt helyreállításán dolgoznak.

Varga zoltán felvételei
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VéGsŐ BÚCsÚ

özv. HORVÁTH katalin 
(1933–2022)

Az idő halad, 
az emlék és 
a szeretet marad.

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

Legyen áldott, 
békés pihenésed! 

Búcsúzik unokád Robi, 
Andi, valamint dédunokáid 

Anita, Edina és Yvett

Az apróhirdetések a 6. oldalon olvashatják

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet a rokonok-
nak, szomszédoknak, ba-
rátoknak, utcabelieknek és 
minden végtiszteletadónak, 
akik drága szerettünk

özv. HORVÁTHNé 
VARGA katalin 

(1933–2022)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal mély gyászunkban osz-
toztak.

Külön köszönettel tartozunk 
Tibor atyának és a kántor úr-
nak, valamint a Memorijal te-
metkezési vállalatnak a te-
metés megszervezéséért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett nagymamámtól

özv. HORVÁTHNé 
VARGA katalin 

(1933–2022)

Elfáradt szíved megszűnt 
dobogni, elmentél oda 
ahol nincs fájdalom, 
csak béke és nyugalom.

Az élet csendesen megy 
tovább, de az emléked 
elkísér egy életen át.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád Gabi, párja 
zoli és dédunokád Dani

VéGsŐ BÚCsÚ
Drága édesanyámtól 

és anyósomtól

özv. HORVÁTHNé 
VARGA katalin 

(1933–2022)

Elmentél tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz 
és örökre ott maradsz.
Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed! 

Emléked őrzi lányod 
és vejed

MEGEMlékEzés
Szomorú 5 éve, hogy nincs 
közöttünk drága szerettünk

PUskÁs zoltán 
(1951–2017)

Két fáradt kezét 
a munka megtörte, 
az élet minden 
vihara gyötörte.

Lehunytad a szemedet, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

Elmentél tőlünk, 
de nem vagy 
nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz 
most és mindörökre.

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve, hogy távozott tőlünk

özv. sAlAMON FARAGÓ Mária 
(1940–2012)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál minden, amiért küzdöttél és akiket szerettél. 
Mindig közel vagy és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol. 
Minden szál virág, amit a sírodra teszünk, 
elmondja mennyire hiányzol nekünk.

Emléked őrzi húgod, Eta, sógorod, laci 
és Margitka és Andrea családjaikkal

MEGEMlékEzés
Szomorú 10 éve, hogy távozott tőlünk

özv. sAlAMON FARAGÓ Mária 
(1940–2012)

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. 
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, 
köszönjük, hogy voltál nekünk.

Emléked őrzik: Misi, kari családjaikkal 
és sógorod, Mihály Németországból

MEGEMlékEzés
Fájó szívvel emlékezünk egy éve elhunyt édesapánkra

IVÁN Péterre 
(1940–2021)

Nincs nap, hogy ne jutnál eszünkbe. 
Bezártunk tégedet örökre a szívünkbe, 
ahonnan senki sem vehet el, 
itt örökké velünk leszel, drága édesapánk!

szerető családod

Miserend
23-án, pénteken, 8 ó.: Egy szán-

dékra.

24-én, szombaton, 8 ó.: A hét 

folyamán elhunytakért; valamint: 

†Bozsóki Imre; valamint: †Tóth 

Sándor és egy elhunytért; valamint: 

Egy elhunytért; 15 ó.: Kasza Ákos és 

Ádám Jennifer ünnepélyes esküvője 

a plébániatemplomban.

25-én, vasárnap, évközi 26. 

Vasárnap, Telepen 7 ó.: Né-

pért; Plébániatemplomban 8.30 

órakor: A Matuska és a Kovács 

család elh. tagjaiért (Megemlé-

kezés Szt. Gellértről, a magyar 

iskolások védőszentjéről); 10 ó.: 

†Ikotin László, Ikotin János, elh. 

szülőkért és hozzátartozókért.

26-án, hétfőn 8 órakor: Két el-

hunytért.

27-én, kedden 8 órakor: †Lász-

ló Erzsébet.

28-án, szerdán 8 órakor: †Ft. 

Vondra Gyula (†1966.9.28.).

29-én, csütörtökön, 19 ó.: 

Szabad a szándék, a szentmi-

se után egy órás szentség-

imádás.

VéGsŐ BÚCsÚ
Nagynénémtől

VARGA Rozália 
(1942–2022)

Ha könnycsepp gördül 
végig arcunkon azért van, 
mert hiányzol nagyon. 
Jóságod és szereteted 
szívünkben megőrizzük. 

Legyen áldott 
és békés a pihenésed! 

Unokaöcséd, Varga Mihály 
családjáával
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lABDARÚGÁs
I. Újvidéki liga

OMLADINAC (Stepanovićevo)–
Tsk 1:6 (0:4)

A stepanovićevói együttes pont 
nélkül utolsó a táblázaton, ezért vár-
ható volt, hogy a temeriniek könnyen 
győzelmet aratnak. Tatić, Ergarac és 
Bjelanović korai góljai után már a 
hetedik percben 3:0 volt az állás, és 
gyakorlatilag eldőlt a három pont 
sorsa. Ezt követően Pavlov még két-
szer, illetve a csereként beálló Đelić 
egyszer bizonyult eredményesnek. 
A hazaiak akkor szerezték a szépítő 
gólt, amikor már 6:0 volt az állás.

A TSK feltört a táblázat második 
helyére. A temerinieknek hat forduló 
után 14 pontjuk van, míg a Jugović 
18 ponttal éllovas. A TSK vasárnap a 
tizedik helyezett Futog csapatát lát-
ja vendégül.

TsK: Vojvodić, Bjelanović, 
Kovačević, Radičić, Varga, Svitić 
(Nikolić), Tatić, Paska (Bogojević), 
Pavlov, Ergarac (Šušak), Stjepanović 
(Đelić).

JEDINsTVO 
(Boldogasszonyfalva) 

sIRIG 2:0
A szőregi együttes a hatodik for-

duló után is nyeretlen, a mérlege 
3-3 döntetlen és vereség.

Vajdasági liga – déli csoport 
slOGA–MlADOsT 5:1 (4:0)

Sima hazai siker született a köz-
ségi rangadón. A temeriniek Borić 
mintegy 35 méteres lövésével gyor-
san megszerezték a vezetést, majd 
nem sokkal később Prolić is beta-
lált a járekiak hálójába. Ezt követően 
Zec öngólt lőtt, illetve Klaić is ered-
ményesnek bizonyult még a szünet 
előtt. A második félidőben a járekiak 
Marković találatával szépítettek, a 80. 
percben azonban Papović beállította 
az 5:1-es végeredményt. A Sloga az 
utóbbi időszak legjobb teljesítmé-
nyét nyújtotta a rangadón.

A Sloga a hetedik fordulóban az 
Indeks ellen játszik Újvidéken, míg a 
Mladost a divoši Hajdukot látja ven-
dégül.

sloga: Vojvodić, Borić (Polić), 

Pastor, Tomić, Ungar (Jakovljević), 
Banović, Miletić (Radonić), Papović, 
Prolić, Klaić (Jakšić), Marjanović 
(Bukvić).

MlaDosT: Romić, Stanić, Zec, 
Akik (Antonić), Ostojić, Zeljković, 
Kovačević, Radovanović (Stojaković), 
Marković, Plavšić (Papak), Mitrović.

Az újvidéki labdarúgó kupa har-
madik fordulójában a TSK 3:1-re nyert 
Kiszácson a Tatra ellen, míg a járeki 
Mladost 2:0-ra kikapott Šajkašon a 
Boractól. A temerini Sloga lapzárta 
után játszotta mérkőzését a harmadik 
fordulóban Újvidéken a Kabellel.

kézIlABDA
Női szuper B liga 

TEMERIN–RADNIČKI (Belgrád) 
23:26 (12:11)

Temerin női csapata vereséggel 
mutatkozott be a magasabb rangfo-
kozatban azt követően, hogy az elő-
ző idényben bajnoki címet szerzett 
az I. ligában, és kiharcolta a feljutást. 
A második fordulóban is belgrádi el-
lenfél következik, mégpedig idegen-
ben a Beograd csapata.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport 

BANATskI kARlOVAC–
MlADOsT Tsk 40:39 (22:15)

A járekiak végig hátrányban 
voltak és loholtak az eredmény 
után, de nem sikerült pontot sze-
rezniük a bajnokság első fordu-
lójában, noha a találkozó utolsó 
percében minimálisra csökken-
tették a hátrányukat. A második 
körben hazai mérkőzés követke-
zik a Vojvoda Stepa ellen.

AszTAlITENIsz
Második liga, 

északi csoport – férfiak 

TEMERIN FEROCOOP II.–
slOGA (Tiszaszentmiklós) 1:4

Az asztaliteniszezők második 
csapata vereséggel kezdte az új 
idényt, egyedül Mladen  Puhačának 
sikerült mérkőzést nyernie.

eredmények: Nagyidai Z.–
Čonić 0:3, Nagyidai G.–Svjetlanović 
0:3, M. Puhača–Grbin 3:0, Nagyidai 
Z.,Puhača–Čonić,Svjetlanović 2:3, 
Nagyidai Z.–Svjetlanović 0:3.

T. n. T.

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert	eszkö-
zökkel	hozzájárul	a	Temerini	Önkormányzat

A támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek 
nem feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

tömeges volt a Pető 
lászló emlékverseny

A kézilabdázó lányok lejátszották első mérkőzésüket a Szu-
per B ligában

Fiatal asztaliteniszezőkkel népesült be vasárnap a sport-
csarnok 

Minden várakozást felülmúlt a tizedik alkalommal megrendezett Pető 
László asztalitenisz emlékverseny, amelyen a temerini klub egykori elnökére 
és edzőjére emlékeztek. A nemzetközi tornára 205 fiatal nevezett be, akik va-
sárnap több korosztályban mérték össze tudásukat. A pingpongozók többsé-
ge szerbiai klubokból érkezett, de asztalhoz álltak magyarországi, horvátor-
szági és boszniai játékosok is. A verseny csaknem 12 órán át tartott, az utolsó 
meccsek a késő esti órákban értek véget. Az erős mezőnyben két temerini fia-
tal állhatott fel a dobogóra, akik összesen három érmet nyertek: Pető Maksim 
aranyérmes lett a legfiatalabbak között, míg Varga Laura ezüstérmes, illetve 
bronzérmes abban a két kategóriában, amelyben elindult.

Az emlékverseny keretében a szuperligás vajdasági felnőtt csapatok is meg-
mérkőztek egymással. A szombati tornán a belcsényi Radnički végzett az első 
helyen, megelőzve a szabadkai Spartacust, a nagybecskereki Stenest, a Temerint, 
a nagybecskereki Banatot és az újvidéki Vojvodinát. A hazai csapatban Pető 
Zoltán, Pero Tepić, Orosz András és Mladen Puhača állt asztalhoz.
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