
XXVI. évfolyam 28. (1318.) szám Temerin, 2020. július 16. Ára 50 dinár

Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info

Bérmálkozás szabadtéren

A járvány miatt vasárnap nem egyetlen 
ünnepség keretében tartották meg a bér-
málkozást, hanem kettőben: a fél kilenc-
kor kezdődött diákmisén a végzett nyol-
cadikos fiúk, a 10 órai nagymisén pedig a 
lányok bérmálkoztak. A helyi válságtörzs 
által elrendelt szigorító intézkedések mi-
att ismét kérdésessé vált a bérmálkozási 
rendezvény, amit korábban egyszer már 

el kellett halasztani, de most megtartot-
ták. Igazodva a legújabb rendelkezések-
hez, a szentmiséket a templomudvarban, 
a templom és a zárdaépület közötti téren 
tartották, mert az egyházi tulajdon, és nem 
közterület. Mindkét mise élő közvetítés-
ben is látható volt a plébánia Facebook 
oldalán.

Folytatása az 5. oldalon

A Vajdaság Közegészségügyi Intézetétől 
kapott információ alapján az önkormány-
zat közölte, hogy Temerin község terüle-
tén július 7-éig 6 koronavírussal fertőzött 
egyént tartottak nyilván. Egyben arra kér-
ték a polgárokat, hogy továbbra is tartsák 
be az előírt intézkedéseket a fertőzöttek 
számának nagyobb mértékű növekedésé-
nek elkerülése és a polgárok egészségének 
megőrzése érdekében. 

Az önkormányzat ugyanakkor arra kéri 
a község polgárait, hogy ne terjesszenek 
ellenőrizetlen és valótlan híreket, például, 
hogy a temerini község területén nagyszá-
mú fertőzött van, mert az a félelem és a 
pánik szükségtelen elterjedéséhez vezet 
a lakosság körében. Az országos válság-
törzs határozata értelmében ezentúl az ön-
kormányzatok hatáskörébe tartozik helyi 
szinten a rendkívüli állapot kihirdetése. A 

községek és a városok erről az egészségügyi 
intézmények kapacitásai kihasználtságának 
függvényében döntenek, áll a médiának 
eljuttatott közleményben.

A temerini önkormányzat eddig még 
nem találta indokoltnak a járvány miatt a 
rendkívüli helyzet kihirdetését a község-
ben, de a válságtörzs július 10-én tartott 
ülésen rendelet formájában további szigo-
rító intézkedéseket hozott.

Nő a fertőzöttek száma 
a VajdaságbaN 

A Vajdasági Klinikai Központban (KCV) 
jelenleg 219 koronavírus-fertőzöttet kezel-
nek, s mivel a páciensek száma nő, bővíte-
ni kell a kapacitásokat, vagyis megnyitják 
a negyedik covid-központot. A tartomány 
területén hétfőn 138 új esetet jegyeztek, 
55 újvidéki.

Folytatása a 2. oldalon

szükségállapot nincs, 
szigorítás van

Ismét támad a koronavírus

Hat fertőzött Temerinben – Kérik: ne terjesszünk álhíreket!

elmaradnak az Illés-
napi rendezvények

A járványhelyzet miatt, mint azt már korábban jelez-
tük, elmarad szinte az összes Illés-napra tervezett ren-
dezvény. Lapunk jelenlegi száma mellékletként tartal-
mazza a programot, amelyre valószinűleg sor kerül.

Egyházközségi hírEk – Mivel a templom 
udvara nem közterület, hanem egyházi magánterü-
let, amennyiben nem lesz egyéb szigorítás, a vasár-
napi szentmisék megtarthatók a templom melletti 
szabadtéren.

Az illés-napi fogadalmi szentmisét kisebb 
létszámban, a községi rendeleteket betart-
va, amennyiben lehetséges lesz, szabadtéren 
tervezzük. Az esetleges változásokról kellő időben 
értesítjük majd a kedves híveket.

Az Illés-napi hagyományos keresztutat a kálvá-
rián, az eddigi évekhez hasonlóan, a községi bizton-
sági korlátozásokat betartva, vasárnap, júl. 19-én este 
7 órakor tervezzük megtartani. Lesz élő közvetítés.

A község területén bevezetett korlátozó intézkedé-
sek miatt a templomban kötelező a szájmaszk haszná-
lata és a másfél méter szociális távolságtartás.

E számunk melléklete az Illés-napi program 
azokkal a rendezvényekkel, amelyeket 

valószínűleg megtartanak
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szükségállapot nincs, szigorítás van
Miért kEll 

MAszkot visElni?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

elsősorban a The Lancet szakfolyóiratnál 
megrendelt és közzétett elemzés eredmé-
nyeként módosította a szájmaszkok vise-
lésére vonatkozó korábbi ajánlásait. Az 
elemzésben egy kanadai kutatócsoport 172 
tanulmányt értékelt, amelyek különböző 
vírusok (MERS, SARS, SARS-CoV-2) fer-
tőzésének kockázatát vizsgálták maszkkal 
és anélkül. 

Az eredmény: maszkok viselése átla-
gosan 85 százalékkal csökkenti a fertőzés 
kockázatát.

Vizsgálták különböző terekben hasz-
nált maszkok hatékonyságát. Egy dolog 
világos: az N95-maszkok különleges vé-
delmet nyújtanak, de egy egyszerű sebé-
szeti maszk vagy papírból vagy szövetből 
készült egyrétegű maszk is csökkenti az 
átvitel kockázatát.

A Mainzi Egyetem tanulmánya hasonló 
eredményre jutott Jena város példáján. A vi-
lágjárvány kezdetén a türingiai Jena város 
a kötelező maszk korai bevezetésével 23 
százalékkal csökkentette az új fertőzések 
számát, összehasonlítva más hasonló vá-
rosokkal, ahol nem volt kötelező a maszk 
viselése.

Egyik munkában sem vizsgálták meg 
részletesen azt, hogy e pozitív hatások mi-
lyen mértékben tulajdoníthatók annak, hogy 
a maszk megakadályozta a fertőzést hor-
dozó egyént abban, hogy másokat meg-
fertőzzön, illetve annak, hogy a kórokozót 
„nem engedte be” az egészséges egyén 
szervezetébe. Valószínűleg mindkét hatás 
kombinációjáról van szó – közli a hasznos-
sággal kapcsolatos  összegzést egy német 
nyelvű portál.

A szájmaszk viselése Temerinben is kö-
telező a bevásárlóközpontokban, az üzlet-
helyiségekben, a községházán, a postán. 
Mindenütt, ahol ügyintézés van, kötelező 
feltenni. 

(A The Lancet a világ legrégebbi és leg-
ismertebb általános orvosi folyóiratainak 
egyike.) D

a Válságstáb hét VégéN 
hozott INtézkedéseI

1. tilos 10-nél több személynek gyü-
lekeznie, ez nyílt és zárt térre egyaránt 
vonatkozik.

2. a kerthelyiséggel nem rendel-
kező vendéglátóipari létesítmények 
nyitvatartását 6 és 21 óra közötti időtar-
tamra korlátozza.

3. a kerthelyiséggel rendelkező 
vendéglátóipari létesítmények nyílt té-
ren nyújtott szolgáltatását 23 óráig en-
gedélyezi.

4. a kereskedelmi szolgáltatást nyújtó 
létesítmények (boltok, áruházak, péksé-
gek stb.) nyitvatartását 6 és 21 óra közötti 
időszakban határozta meg.

5. Nyilvános helyeken, zárt térben 4 
négyzetméterenként legfeljebb 1 személy 
tartózkodhat. az erről szóló értesítést a 
bejáratnál kötelezően ki kell függeszteni 
– hány négyzetméteres a helyiség és egy-
szerre hány ember tartózkodhat benne.

6. az 1. és 2. pontban meghatározott 
korlátozások nem vonatkoznak a lakos-
ságnak szolgáltatást nem nyújtó gazdasági 

jogalanyokra, sem az állami szervekre és 
közhivatalokra.

7. a 4. pontban meghatározott korlá-
tozások nem vonatkoznak a patikákra és 
a benzinkutakra.

8.  a községi felügyelőségnek úgy kell 
megszerveznie tevékenységét, hogy a je-
len rendelet betartatásában valamennyi 
felügyelőség részt vegyen.

a rendelet a meghozatal napján lép 
hatályba. 

a válságtörzs továbbá elrendelte a he-
lyi önkéntes tűzoltó egyesületnek, hogy 
a korábban rögzített tervek szerint fer-
tőtlenítse a közterületeket: az egészség-
ház és az orvosi rendelők, valamint az 
állami gyógyszertárak előtti területet, a 
játszótereket, az óvodák és a helyi kö-
zösségek központjai előtti területeket. 
a közművállalatot utasították a fertőt-
lenítőszerek gyártására és forgalmazá-
sára a helyi közösségekben, valamint a 
piac és a medenceközpont rendszeres 
fertőtlenítését, a koronavírus elleni vé-
dekezés egyéb ajánlott intézkedéseinek 
betartásával.

„sokáig fog tartani”
a PaNNoN tV által sugárzott rIPortbaN elhaNgzott:
uracs jános, Temerin: – A község ezzel úgymond teljesítette talán a kötelezettségét, mivel 

figyelembe kell venni, hogy Temerinben, erről nem rendelkezek információkkal, de valószínű-
leg növekedett a fertőzöttek száma. Mégis ez egy tranzitút, sokan Újvidéken dolgoznak és egyéb 
nehezítő körülmények is ehhez biztosan hozzájárultak.”

A megkérdezett lakosok szerint egyre inkább bizonyossá válik, hogy a járvány sokáig eltarthat, 
ezért alkalmazkodni kell a körülményekhez. marina malešević, Szőreg, Temerin: – Használom 
a maszkot és a kesztyűt is. Minden óvintézkedést betartok, mivel nem tudom, hogy mivel van dol-
gunk. Ezért védekezek amennyire csak tudok.

elmarad 
az aratóVerseNy

Törteli László, az I. 
Illés-napi aratóverseny 
szervezője sajnálattal 
közölte, hogy a járvány-
helyzet miatt elmarad az 
aratóverseny. Mint isme-
retes, a versenyt nagy-
számú hazai és külföldi 
résztvevővel az óbecsei 
út mellett levő úgyneve-
zett Sárga tanyán kíván-
ták megszervezni.

Folytatás az 1. oldalról
A betegek közül 17 páciens igényel gépi 

lélegeztetést. A páciensek többsége újvidéki, 
azután verbászi és szabadkai, de Vajdaság többi 
településéről is érkeztek fertőzöttek. A klinikai 
központ a betegség további terjedésének megfé-
kezése érdekében az óvintézkedések betartására 

szólítja fel a polgárokat. A járvány kezdete óta a 
Vajdaságban 2595 koronavírusos megbetege-
dést regisztráltak, Újvidéken 991 esetet. A Vaj-
dasági Közegészségügyi Intézet közlése szerint a 
tartományban kedvezőtlen a járványügyi helyzet, 
a helyzet rosszabbodására számítanak.

(tanjug, 021.rs)

A községi válságtörzs már korábban kö-
telezővé tette az arcmaszk viselését az 
üzletekben, vendéglőkben, piacokon, 
ám ezt kevesen tartják be.

Csak kevesen 
viselik
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a temerini fogadalom
1852-ben a szabadság-

harc után a temeriniek las-
san visszaszállingóztak rom-
ba döntött községükbe. Ismét 
megindult az élet és aratásra 
készültek, amikor július 20-
án hatalmas égiháború vo-
nult végig a bácskai kis fa-
lun és a jég elverte a vetést. 
Egy esztendővel később, ke-
reken kilencven esztendővel 
ezelőtt, újból kegyetlen vihar 
pusztította el a határt pon-
tosan ugyanazon a napon. 
1854-ben július 20-án megint 
megismétlődött a kegyetlen 
jégverés, amely csak a temerinieket sújtotta.

A falu népe ekkor a templomba vonult és megfo-
gadta, hogy ezen a napon soha többé nem dolgozik. 
Azóta július 20-a a legnagyobb ünnepe a község ma-
gyarságának. Bárhova veti is a sors a temerini em-
bert, bármerre is éljen, apái és dédapái fogadalmát 
mindig megtartja, sőt, ha teheti, erre a napra szülő-
falujába utazik.

A fogadalomnak komoly kultúrjelentősége is van. 
Ezen a napon nagy felvonulásokat rendeznek, amelyre 
összesereglik a környék magyarsága. Táncbemutatót 
és szabadtéri előadást rendeznek. 1933-ban innen 
indul ki a bácskai gyöngyösbokréta, erőt merítve a 
további küzdelemre.

ILLÉS Sándor korabeli írása 
valószinűleg a Dél-Bácska c. lapban, 

rendelkezésre bocsátotta: Németh M.

IlyeNkor, amIkor sárgulNak már a gabonatáblák a határ-
ban, és érezni lehet a kenyér illatát a széljárta mezőkön, mindig 

visszatér hozzám az a régi fürj, és riadtan kiált a szívemben. Hangjára 
behunyom a szemem, és máris szülőfalum határában járok újra, a 
szikrázó tarlón futok mezítláb.

Aratnak. Apám vágja a rendet, a mama szedi nyomában a markot, 
én meg hozom nekik az ebédet, amit a Szüle főzött. Csíkos asztalken-
dőbe kötött kék zománcos fazékban a főzelék 
és a hús, sietek, nehogy kihűljön. Szaporán sze-
dem a lábam a vérző pipacsok között kanyargó 
gyalogösvényen, abban a régi nyárban. Úgy él 
bennem a pillanat, akár az elszakadt film: mozdulatlanná dermedt a 
táj, távol magas jegenyék, messze egy néma tanya pórázra kötött ku-
tyaként lapul a forróságban.

És visszaszáll az a régi fürj most, hogy gyors szárnycsapásokkal 
befészkelje magát a szívembe. Talán a nyár legszebb pillanatát hozza 
vissza. Hallom, hogy sír, csapkod a szárnyával a tarlón. Apám kaszája 
sebezte meg, amikor hangos csörtetéssel felrepült a családi raj.

A mama eldobta a sarlót, hozzáfutott, gyengéden felemelte és ba-
busgatta. Azt mondta a madárnak: „Fürjecském!...” aztán nekem adta: 
„Itasd meg, fiacskám, nézd, hogy tátog, szomjas lehet szegény...”

Ebéd alatt a madár is velünk ült az akácfa árnyékában. A számból 
itattam. Hálás volt és hozzám bújt. Az ingem derekába rejtve siettem vele 
haza és a konyha sarkában, egy szakajtóban készítettem neki fészket. És 
amikor másnap hazajöttem az üres edénnyel az aratóktól, beszámoltam 
neki: „Láttam az anyukád!” – hazudtam. Lehet, hogy elhitte.

Mire learattunk és asztagba hordtuk a gabonát, begyógyult a kasza-
vágta sebe. Egy reggel kivittem a kertbe, feldobtam: „Repülj, fürjecs-
ke!” Repdesett fölöttem, aztán a vállamra ereszkedett. Csak a harmadik 
kísérlet után tűnt el, és akkor szomorú szívvel arra gondoltam, talán 
soha többé nem tér vissza.

De lám, azóta is minden nyáron jelentkezik, amikor eljő az aratás 
ideje. Látom ilyenkor újra megmerevedve azt a régi tájat, apámat a 

kaszával, nagyapa foszló szalmakalapja billegett 
a fején, fekete tenyerében szétmorzsolt olykor 
egy-egy kalászt. A mama babos kendővel kötötte 
be a fejét, a búzarendek fölött hajlongott, s az 

idő távlatából egyre közeledett felém.
Ezekben a napokban mindig nyugtalanul alszom, úgy hallom, mintha 

a távolban ezer és ezer kaszát kalapálnának: Egymással feleselő dobba-
nások, mintha a föld szíve lüktetne. Különös nyugtalanság és izgalom 
bizsereg bennem – mint a kivénhedt csataló, amikor kardcsörgetést 
hall, felkapom a fejem. Egy pillanatra érzem a tarló szúrását a talpamon: 
égető fájdalom. Aztán annak örvendek, hogy visszatért a fürjecske. Az 
élet szépsége mindig a visszatérésben rejlik. És arra gondolok közben: 
a mai fiatalokban már a nagy, pirosra festett arató-cséplők ébresztenek 
majd egyszer nosztalgiát, mint ahogy nekem a kasza apám kezében, 
meg az ócska szalmakalap, amely örökre eltűnt a földdel, a tanyával s 
a mama babos kendőjével együtt.

Csak az a sebzett kIs fürj tud még róla, ő hozza nekem 
az üzenetet minden nyáron a földekről: újra aratnak...

Illés sándor, t.Ú. 27. (69.) sz.

fürjecske

Magyarországra utazók figyelmébe

A magyar kormány a koronavírus-jár-
vány súlyossága szempontjából három - 
zöld, sárga és vörös – kategóriába sorolja 
az államokat és ennek megfelelően kor-
látozza az onnan érkezők határátlépését 
– jelentette be Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter vasárnap Bu-
dapesten, sajtótájékoztatón. A szigorítások 
kedd éjféltől léptek hatályba.

A környező országokban folytatódott a 
fertőzöttek számának növekedése. Magyar-
országon egyre kevesebb az aktív fertőzött, 
így az intézkedések azt a célt szolgálják, 
hogy ez így maradjon – mondta a minisz-
ter. Ismertette: a zöld kategória esetében 
a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, 
a belépés vállalható. A sárga kategóriába 
azok az országok tartoznak, ahol kevés-
bé súlyos a helyzet, a vörösbe pedig azok, 
ahol súlyos.

Külön szabályok vonatkoznak a magyar 
állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve 
a nem magyarokra.

Magyar állampolgár zöld jelzésű or-
szágból kontroll nélkül léphet be. Sárga 
vagy piros jelzésű országból belépve a ha-
táron egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 
14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól 
kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 
48 óra időkülönbséggel két negatív koro-
navírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmu-
tatni. A sárga jelzésű országból érkező ma-

gyar állampolgár az első koronavírus-tesztet 
követően szabadulhat a karanténból, míg 
vörös jelzésű ország esetében két negatív 
tesztre van ehhez szükség. Nem magyar ál-
lampolgárok esetén sárga jelzésű ország 
állampolgárai ugyanolyan feltételekkel lép-
hetnek be, mint a magyar állampolgárok, 
vörös jelzésű országból történő belépésre 
viszont nincs lehetőség – mondta.

A tranzitforgalom és az áruforgalom a 
szabályok alól kivételt képez, továbbá a hi-
vatalos út is, ugyanakkor az egészségügyi 
vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor 
kerülhet – ismertette a miniszter. Hozzátette: 
ahogy korábban is, a házi karantén szabálya 
alól különös méltánylást érdemlő esetben a 
rendőrség adhat igazolást, a kérelmet angol 
vagy magyar nyelven kell kérelmezni.

Az országok besorolásával kapcsolat-
ban rögzítette: a kormány újra és újra felül 
fogja vizsgálni az országok listáját szerdán-
ként, és ha szükséges, akkor a sárga vagy a 
vörös kategóriába tartozó országok száma 
bővülhet. Ha valahol drámaian romlik a 
helyzet, azonnal intézkednek.

Sárga kategóriába tartozik ma a tagál-
lamok közül Bulgária, Portugália, Romá-
nia és Svédország, továbbá az unión kívüli 
országok közül az Egyesült Királyság, Nor-
végia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és 
az Egyesült Államok.

(mtI, hirado.hu, index.hu)

Szigorított beutazás
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Felső sor, balról jobbra: Faragó Szabolcs, Tóth Dániel, Barna Edvárd, Takács Hunor, Csernicsek István, Puszti Leon, Horváth 
Szebasztián, Brezsnyák Adrián, Balogh Ákos, Jankovics Attila, Satmari Milan hitoktató, Vukadin Luka. Középső sor: Hangya 
Róbert, Szabolcski Szabolcs, Nagy Michel, Erőss Hunor, Faragó György, Liptai Dominik, Péter Szabolcs, Varga Áron. Alsó sor: 
Gergely Gizella hittantanárnő, Vígi Viktor, Pásztor Dávid, Orosz András, Oláh Dávid, Mészáros Viktor, Majoros Roland, Majoros 
Martin, Magyar Ákos, Kenderesi Kornél, Erős Oszkár, Dr. Szöllősi Tibor plébános, Verebélyi Árpád címzetes prépost.

Felső sor, balról jobbra: Samu Kornélia, Turai Edina, Major Bettina, Pásztor Anna, Jankovity Zsófi, Kalmár Krisztina, Vrcelj 
Leontina, Zavarkó Teodóra, Utasi Dóra, Pálinkás Bettina. Középső sor: Dányi Klaudia, Faragó Elizabet, Góbor Klaudia, Kežić 
Henrieta, Lukács Amanda, Nagy Anikó, Papp Tímea, Samu Korina, Szabó Viola, Tóth Emőke. Alsó sor: Gergely Gizella hittan-
tanárnő, Csernyák Ildikó, Kurcinák Szilvia, Biacsi Viktória, Oláh Dóra, Pásztor Viktória, Tóth Brigitta, Mondovics Viktória, Tóth 
Katarina, Hlipec Valentina, Deli Edina, Albijanić Teodóra. Dr. Szöllősi Tibor plébános, Verebélyi Árpád címzetes prépost.
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anyakönyv
2020 májusa

fia született: Jokić Svetlanának, 
Dimitrijević Vesnának és Gorannak, Gligorić 
Leának és Boškonak, Radić Vinkának és 
Zorannak, Kozlovački Marijának, Lazarević 
Vericának és Herceglić Damjannak, Veselinović 
Marijának és Milannak, Bohócki Valentinának, 
Fan Mirjanának és Burinolić Petarnak, Milićević 
Dajanának és Zdravkonak, Milošević Jovanának 
és Sašának, Mićović Majának és Nemanjának.

lánya született: Ciganović Jovanának, 
Vencl Dejanának, Vujić Milovankának és 
Petarnak, Zorić Aleksandrának, Darabos Mó-
nikának és Aleksandarnak, Varga Faragó Ágo-
tának és Varga Csanádnak, Mészáros Martiná-
nak és Góbor Lászlónak, Milinović Ivanának és 
Nikolának, Tintor Natašának és Bojannak.

házasságot kötött: Ferković Igor és Martinov 
Jelena, Dujmovics Ferenc és Petrik Erzsébet.

elhunyt: Gojčević (Šikman) Marina 
(1962), Zavarkó (Giric) Franciska (1929), 
Ćulum Vid (1954), Bjelopetrović (Mazinjanin) 
Anđelija (1934), Todorović Dragan (1959), 
Dejanović Miloš (1930), Karaica (Tarbuk) Ma-
rija (1930), Borda József (1936).

2020 júniusa
fia született: Gajić Mirjanának és 

Mladennek, Jovanović Jelenának, Patarica Ka-
rolinának, Đukić Marijának és Nemanjának, 
Gugleta Majának és Dragannak, Vignjević 
Natašának és Danijelnek, Kerkez Sonjának és 
Aleksandarnak.

lánya született: Kozomora Natašának és 
Predragnak, Milaković Jasminának és Davidnak, 
Zelenka Annának, Bodvanski Renatának 
és Vladimirnek, Todorović Marjanának és 
Bojannak, Kajtez Oliverának és Slobodannak, 
Kljajić Svetlanának és Aleksandarnak, Vagner 
Majának és Vladimirnek, Csorba Rebekának 
és Moisko Árpádnak, Kovačević Milenának és 
Nenadnak, Oláh Karolinának és Vladimirnek, 
Rajić Bojanának, Nagy Líviának és Miklósnak.

házasságot kötött: Čenić Vladimir és 
Rajčetić Jelena, Radaković Vukašin és Kovačević 
Sanja, Spasić Dragan és Kokanović Snežana, 
Erega Danijel és Vujanović Dijana, Damjanović 
Dragoslav és Popović Đurđina, Bajić Nemanja 
és Jerković Nataša.

elhunyt: Stanković (Vojnović) Danica 
(1965), Kiss József  (1934), Mengyán Jó-
zsef (1951), Milovan Drago (1963), Vučen 
(Vucelja) Mira (1942), Stanić Marija (1968), 
Bursać Milan (1954), Dasović Milan (1937), 
Borbás Sándor (1956), Pásztor József (1962), 
Mijić Dušan (1954), Barna Janko (1955), 
Vécsi András (1950), Polik Joakim (1942), 
Ivanov Miroslav (1962), Glesser (Móric) Er-
zsébet (1932), Vojnović Miloš (1948), Trninić 
(Banjac) Bosiljka (1934), Magyar (Nagy) Fran-
ciska (1927), Illés-Majoros (Majoros) Erzsé-
bet (1958).

sziveri éva 
Vid-napi díjas

Sziveri Évát, az újvidéki Április 7-e Egész-
ségügyi Középiskola 
harmadik osztályos 
diákját Vid-napi 
Díjjal jutalmazták. 
A rangos elismerés-
ben azok a tanulók 
részesülhetnek, akik 
az elmúlt tanévben 
kiemelkedően sze-
repeltek a legtöbb 
a versenyen. Éva a 
2019/2020-as tan-
évben a következő 
eredményeket érte 
el: 

a Kárpát-meden-
cei Himnusz és Szó-
zat szavalóversenyen 
a középiskolások 
kategóriájában első 
helyezés, az Ausztri-
ai Magyar Pedagó-
gusok Egyesületé-
nek Mesemondó- és 
Szavalóversenyén szintén első díj, a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Egyesülete által szerve-
zett Vers Otthonról szavalóversenyen kiemelt 
arany minősítésben részesült, a KMV Körzeti 
versenyén a versmondás kategóriában is a leg-
jobbnak bizonyult, a Verselő Kárpát-medence 
online szavalóverseny 3. korcsoportjában arany 
minősítést kapott, a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége által meghirdetett XIII. Kaszás 
Attila Versmondó Fesztiválon pedig arany sávot 
érdemelt ki.

Felkészítő tanára Kovács Zsuzsanna, az Áp-
rilis 7-e Egészségügyi Iskola magyartanárnője.

t. d.

A napokban tartották meg immár tizenkettedszer Temerinben, a Buco-tanyán a szo-
kásos lovastábort. A képen elől a Szenvedély nevű ló, amely Kecskemét színeiben 
vett részt a budapesti Nemzeti Vágtán. (Varga Zoltán felvétele)

Sziveri Éva

bérmálkozás 
szabadtéren
a megyéspüspök megbízásából az 

ünnepi szentmiséket bemutatta és bér-
mált temerin szülötte, ft. Verebélyi árpád 
címzetes prépost, tiszteletbeli főesperes, 
doroszlói kegyhelyigazgató, plébános. 
ez néhai szungyi lászló plébános kife-
jezett kérésére történt így.  a miséket 
megelőzően ft. szöllősi tibor plébános 
nagy szeretettel köszöntötte a bérmálni 
érkező atyát, aki 31 nyolcadikos fiúnak 
és ugyanennyi leánynak osztotta ki a bér-
málás szentségét.

az olvasmányokat és a szentleckét 
a bérmálkozók olvasták fel, tibor atya 
szent máté evangelista könyvéből olvasott 
fel, majd bemutatta a prépost atyának a 
bérmálkozókat, és felkérte őt a szentség 
kiosztására.

beszédében árpád atya arra intette a 
bérmálkozókat: ha majd túl lesznek a fi-
atalkori hevesség időszakán, amikor min-
denhez elég erősnek érzik magukat, ám 
miután megkapják az első pofonokat, ma-
radjon bennük annyi Isten iránti szeretet, 
amiből elő tudnak venni, és amire rá tud-
nak támaszkodni. „a bérmálás szentsége 
szolgáljon a jóisten segítségül hívásához, 
és az isteni kegyelmek lelketekbe fogadá-
sához, mert értéknek lát benneteket az 
Isten” – mondta.

a szentbeszéd elhangzása után a fia-
talok megújították a keresztségi fogadást, 
majd miközben a kórus a „jöjj, szentlélek 
Úristen” kezdetű éneket énekelte, a pré-
post atya a plébános atya kíséretében a 
bérmálkozó fejére tette kezét, s krizmába 
(olívaolaj és balzsam megszentelt keve-
réke) mártott hüvelykujjával keresztet 
rajzolt a bérmálkozó homlokára, a tenye-
rével megérintette az arcát, majd köszön-
tötte az új nagykorú keresztényt.

ezután a mise a szokásos módon 
folytatódott, következett az áldás, a 
köszönő virágcsokrok átadása és a 
fényképezkedés. g. b.

12. Lovastábor 
Temerinben



TEMERINI ÚJSÁG 2020. július 16.6

Már középiskolás évei alatt érdekelte a 
politikai, reggelente megvásárolta a napi saj-
tót, és az alkotmány óra első tizenöt percében 
az országban és külföldön zajló 
politikai eseményekről tájéko-
zódott.

– Már ekkor szemeztem a 
politikával. Az egyetemi évek 
alatt, ez az érdeklődés egy ki-
csit alábbhagyott, noha mindig 
is nemzetileg elkötelezett, ma-
gyar embernek vallottam ma-
gam. A Vajdasági Magyar Szö-
vetség munkájával 2015 nyarán 
ismerkedtem meg, az akkori 
községi szervezet elnöke, Csőke 
Csaba révén. Ő azonnal rám bí-
zott egy nagy és kihívással teli 
feladatot, mégpedig a párt helyi 
ifjúsági fórumának megalakí-
tását. Még most is emlékszem Csaba akko-
ri szavaira: „Szükségünk van az ifi fórumra, 
hiszen a fiataloké a jövő, és idejében kell az 
utánpótlásról gondoskodni“. Ekkor még nem 
igazán éreztem szavai súlyát, de azóta min-
den egyes szavával egyetértek. Az évek során 
megtapasztaltam, hogy egy magyar ember ér-
dekeit kizárólag magyar ember tudja kellően 
és hozzáértően képviselni, de sajnos ezt még 
mindig nagyon sokan nem tudják, vagy nem 
is akarják megérteni.

• Nehéz megszólítani az ifjúságot? 
hisznek-e a politikai intézményeknek, 
szervezeteknek?

– Vannak olyan fiatalok, akik hisznek a 
politikumnak. Persze nem kell vakon hinni 
sem a politikumnak, sem a szakembereknek. 
Mindig az egyénnek kell mindent átgondol-
nia, hogy annak a megfogalmazott ígéretnek 
van-e logikai alapja, kivitelezhető-e vagy csak 
puszta ígéret és szemfényvesztés. Nagyon friss 
még nekem ez az élmény, hisz nemrég én is 
a 18-25 évesek csoportjába tartoztam. Hogy 
miért pont ezt a csoportot emeltem ki? Ők 
azok, akiket a politika legkevésbé sem érde-
kel, ami érthető is. Nagyon fontos, hogy minél 
több fiatal legyen ott az asztal körül, és hogy 
mindenki elmondhassa véleményét, meglátását 
és ötleteit, mert csak így lehet közösen, együtt 
jövőt építeni.

• melyek a fiatalságot érintő legége-
tőbb problémák?

– Ezek egyike a kilátástalanság, hisz jelen 

pillanatban a fiatalok nem tudnak hosszú táv-
ra tervezni, nem tudják, mit hoz a jövő, lesz e 
holnap munka vagy sem, és most nem a koro-

navírus sújtotta időszakra 
gondolok. Igazából a kilá-
tástalanság szüli a követke-
ző nagy problémát, amivel 
napról napra szembesü-
lünk, ez pedig a fiatalok tö-
meges elvándorlása. Ezek 
a folyamatok nem máról 
holnapra alakultak ki, ezek 
mind egy hosszú folyamat 
következményei.

Sokan nem gondolják 
át igazán a dolgokat és 
csak úgy belevágnak éle-
tük külföldi újrakezdésébe. 
Vannak, akik szerencsével 
is járnak, jó munkahely, 

versenyképes fizetés, nyugodtabb élet és a 
hőn áhított biztonság, valamint a kiszámítha-
tóság. Viszont sokan vissza is jönnek, mert 
nem járnak sikerrel.

Az elvándorlást nem lehet megakadályozni, 
hisz mindenki szabad akaratából mozoghat 
Európában. Az elvándorlást, csak csökken-
teni lehet, mégpedig olyan intézkedésekkel, 
amelyek biztonságot teremtenek a jövő nem-
zedékei számára. Ebben nagy segítségünkre 
van az anyaország és az Orbán Viktor vezet-
te kormány, hisz az általa irányított politika 
nélkül nem lenne sem MNT-ösztöndíj, sem 
Prosperitati támogatás, sem beiskoláztatási 
program, valamint a civil- és művelődési szer-
vezeteink sem részesülnének támogatásban.

A jövőre nézve azt a célt tűztem ki ma-
gamnak, hogy minél több fiatalt juttassak az 
a bizonyos asztal köré, hogy minél többen be-
kapcsolódjanak a korszerű politikai folyama-
tokba, magába a döntéshozatalba is. Mert a 
fiatalok problémáit, csak a fiatalokkal együtt, 
őket meghallgatva és tanácsokkal ellátva le-
het megoldani és hely-
zetüket javítani. Továb-
bá, azt is a feladataim 
közé sorolom, hogy mi-
nél több fiatalt buzdít-
sak a szerb nyelv gya-
korlati alkalmazásának 
elsajátítására.

• több terepen is 
otthonosan mozogsz, 

minél több fiatalt bevonni
Dr. Csorba Csaba az ifjú nemzedék érdekeit szándékozza 

képviselni a képviselő-testületben
hat mandátumot szerzett a Vmsz-VmdP koalíció a temerini önkormány-

zatban. a két párt által felállított jelöltlista harmadik helyén dr. Csorba Csaba 
szerepelt, így minden bizonnyal az előttünk álló megbízatási időszakban ő is 
részt vesz majd a képviselő-testület munkájában.

állatorvos a végzettséged, dolgoztál a mé-
diában, valamint a mezőgazdasági közép-
iskolában is, jelen pillanatban pedig az 
egyetemen oktatsz és a tartományi oktatá-
si titkárságnál dolgozol. ebből a sokolda-
lú érdeklődésből előnyt szerezhetsz?

– Gyermekkorom óta széles körű az ér-
deklődésem. Már kisgyerekként is szerettem 
mindent megnézni, megvizsgálni, kipróbálni. 
Ez azóta sem változott. Szeretem magam ki-
próbálni olyan területeken, amelyek vonzanak, 
igazából így kerültem annak idején az Újvidéki 
Televízióhoz is. A politikában, ahogyan a ma-
gánéletben is, a kapcsolatrendszer és a kap-
csolati tőke elengedhetetlen a dolgok zökke-
nőmentes lefolyása érdekében. Úgy gondolom, 
hogy a sokoldalúságomat a képviselő-testületi 
munkában csak kamatoztatni tudom. Minden 
helyen új emberekkel is megismerkedtem, 
akiket bármikor felkereshetek, ha tanácsra 
vagy útmutatásra lenne szükségem, amiből 
szintén csak előnyöm származhat.

ádám Csilla

Dr. Csorba Csaba

Friss temerini és dunabökényi 
akácméz eladó 

a termelőtől.
Tel.: 063/511-925

• mi az, amit az önkormányzat 
nyújthat a fiataloknak?

– Temerin egy nagyon is élhető köz-
ség. Van medencénk, vannak parkjaink, 
játszótereink, szórakozóhelyeink, okta-
tási intézményeink, még állatkertünk is. 
Mindemellett Újvidék is itt van egy kar-
nyújtásnyira, ahogyan az autópálya közel-
sége sem elhanyagolható tény. Nem egy 
túlzsúfolt, szennyezett levegőjű városban 
kell élnünk, ahol nincs meg az a kisvárosi 
hangulat, ami Temerinben megvan. Be kell 
ismernünk, hogy településünknek kiváló az 
elhelyezkedése, ami nagyon sok lehetősé-
get nyújt fiataljainknak a boldoguláshoz. Az 
önkormányzat az új lehetőségek kiaknázá-
sa révén járulhat hozzá fiataljaink boldo-
gulásához. Az új befektetések idevonzásán 
és a meglévők bővítésén kell dolgoznia az 
önkormányzatnak, annak érdekében, hogy 
minél többen Temerint válasszák családi 
fészkük helyéül. Továbbá a családi vállal-
kozások serkentésén is munkálkodni kell, 
hisz községként is szükségünk van a stabil 
családi vállalkozásokra. Ezenkívül a VMSZ 
Temerini Községi Szervezete egy Magyar 
Ház megépítésén dolgozik, ami a temerini 
magyar közösség kulturális, szellemi és 
gasztronómiai központja lesz.
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Jó napja volt a nagy bajuszú Hegedűs Misa 
bácsinak, mivelhogy a csütörtöki piacon jól 
eladta a saját maga készítette kórésöprűit. Úgy 
gondolta, beugrik hát Vida Pistához az Ameri-
kába egy pohár borra. Belépvén, annak rend-
je-módja szerint, odaköszönt a söntés mögött 
szorgoskodónak, és helyet foglalt az ajtó mel-
letti asztalnál.

– Hozzá' má', Pistám egy pohár jó bort! – 
hangzott a rendelés.

A kocsmáros fényesre törölt száraz poharat 
vett elő az üvegszekrényből. A fény felé fordí-
totta, szemmagasságba emelte, hogy megnézze, 
hol van rajta bevésve a hitelesítés. Rutinszerű-
en félrelökte a porcelán borostartály fedelét, 

belemerített a bádogbögrével és kimérte a két 
decit. És a bor már ott is díszelgett teljes pom-
pájában a nagy bajúszú Misa bácsi előtt.

Közben új vendégek tértek be a kocsmába. 
Ők sört rendeltek.

Pista bátyánk éppen csapolt sört mért. Gyö-
nyörű, sűrű, vastag habbal. A telitöltött korsót 
vagy egy jó ujjnyi habbal tette a vendégek elé. 
Misa bácsi hol a szomszédos asztalon díszlő 
söröket, hol a saját pohár borát nézte. Aztán 
megért a gondolat:

– Pistám! – szólt oda a kocsmárosnak. – 
Má' ne haragudjá', de meggondoltam magam. 
Nem is tudtam, hogy máma sört is mérsz. Nézd 
a! Itt ez a pohár bor. Hozzá se nyúltam.

Cseréld má' ki nekem egy korsó sörre!
– Semmi baj, Misa bátyám. Már hozom is 

a korsó sört.
És Vida Pista bácsi hozta a korsót, vitte a 

bort. Misa bátyám jót húzott a friss csapolásból. 
Másodjára ki is ürítette az utolsó habig. Majd 
sörben ázott bajúszát beszürcsölte, és tenye-
rével kétfelé törölte. Felállt és egy „No, agyé!” 
köszöntéssel elindult az ajtó felé.

– Misa bátyám! Nem fizette ki a sörét! – 
szólt a kocsmáros.

– Nem fizettem, az igaz – mormogott az 
öreg –, de adtam érte bort.

– De a bort se fizette ki kend! – erőskö-
dött amaz. 

– Hogyhogy? Legújabban nálad má' azér' is 
fizetni köll, amit meg se ittunk? – és faképnél 
hagyta a meglepődött kocsmárost.

majoros Pál, t. Ú., 3. (97.) sz.

Temerini anekdoták

de meg sem ittam!

Érettségizőink 
albumából

Gusztony 
Endre

Az újvidéki Svetozar 
Marković Gimnáziumban 
érettségizett.

Szülei: Gusztony Lász-
ló és Gusztony (Kurczinák) 
Irén.

Született: 2001. július 
18-án. Érettségi dolgozatá-
nak címe: A líra alakulása 
korokon át. 

Tanulmányait egy év 
kihagyás után az Újvidéki 
Művészeti Akadémia színész 
szakán szeretné folytatni.

Varga Éva
Az újvidéki Svetozar 

Marković Gimnáziumban 
érettségizett.

Szülei: Varga Gyula és 
Varga Tina.

Született: 2001. szep-
tember 2-án. Érettségi 
dolgozatát pszichológiá-
ból írta, címe: Legsűrűb-
ben előforduló iszonyok 
és gyógyításuk.

Tanulmányait Szabad-
kán a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karán óvópe-
dagógiai szakon folytatja.

A járvány kövEtkEzMényE
A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint 

Szerbia májusi exportja 25,5 százalékkal volt alacso-
nyabb, mint az előző év azonos hónapjában. Az import 
is drámaian csökkent, áprilisban 27, májusban pedig 
28 százalékkal. Nehéz bármilyen további előrejelzést 
adni. (Vajma)

(az írás korábbi keletkezésű)
Egy gondolat forog állandóan a fejem-

ben. Hogyan lehet valakitől vagy valamitől 
elbúcsúzni, ha nem is láthatom, nem is 
találkozhatok vele. Szerintem minden bú-
csúzkodás fájó és nehéz. Főleg ha kényszer 
alatt kell hogy megtörténjen.

Ez a vírus járvány jól elbánt velünk, di-
ákokkal is. Elszigetelődtünk, magunkba 
zárkóztunk. A távkapcsolat megvan köz-
tünk, de az nem az igazi. Nincs meg a sze-
mélyes kapcsolat, a kacagás, a rohangálás, 
a társalgás. Az apró csínytevések egymás 
között vagy a tanárainkkal. Hiányzik az ag-
gódás egymásért, a heccelődés, az órák, 
az iskolacsengő hangja, a zsivaj, lárma a 
szünetekben.

Emlékszem rá, amikor nyolc évvel ez-
előtt, december elsején Adáról Temerinbe 
költöztünk és első nap megjelentem az is-
kolában. Új, idegen környezet, senkit sem 
ismertem. El kellett telnie egy jó időnek, 
mire beilleszkedtem, befogadtak. Azóta 
minden megváltozott. Szereztem sok új 
barátot, iskolatársat, megotthonosodtam.

Ötödiktől sok minden újra megválto-
zott. Az osztály maradt, de megjelentek a 
tanárok. Meg kellett ezt is szokni. Néhá-
nyan távoztak, illetve újak jöttek, tanárok 
is, diákok is, de lényegében minden ma-
radt a régi. 

Ezúttal szeretnék köszönetet mondani 
Móricz Eszter tanító nénimnek, aki beve-
zetett az új környezetbe, az iskolaéletbe. 
Aki sokat segített, aki sokat aggódott mi-
attam. Anyámat folyton biztatta, ne féljen, 
minden jóra fog fordulni. Sugárzott belőle 

a segítőkészség és a jóakarat. Sosem fogom 
elfelejteni.

Minden tanáromnak, az osztályfőnöke-
imnek, akikkel együtt küzdöttünk, harcol-
tunk, nevettünk, szórakoztunk, meg néha 
bosszankodtunk, köszönettel tartozom. 
Eljön ennek lassan a vége, és az élet új 
kezdetek elé állít. Nekik köszönhetem a 
megszerzett tudásomat, az alapokat a to-
vábbképzéshez. És nem utolsó sorban a 
nevelést is, amit kaptam. Egyben elnézést 
kérek mindenkitől, akit megbántottam 
vagy megsértettem, hiszen jól tudják, hogy 
nem volt szándékos. Gyerekész, csinta-
lanság.

Osztálytársaimtól, barátaimtól is elbú-
csúzom: sok kedves és kellemes élmény vé-
sődött az emlékezetünkbe, amiket közösen 
éltünk át. Ami megmarad bennünk, amit 
nem feledünk el soha életünkben. Nagyon 
remélem hogy a jövőben számtalan alka-
lom adódik majd, amikor feleleveníthetjük 
a közösen eltöltött időt. Mindenkinek sok 
szerencsét kívánok az életben.

Nem utolsó sorban a Kókai Imre Álta-
lános Iskola egész személyzetének köszö-
nöm a törődést és a gondviselést. Büszke 
vagyok rá, hogy e közösség tagja lehettem. 
Sok szerencsét, jó egészséget mindenkinek 
az életben. Remélem hamarosan összeköt 
bennünket a sors keze. Egy Kiss Jenő-idé-
zettel zárom soraimat:
„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,

Nézz vissza... aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”

lIPtaI dominik, 8. b

Búcsúzom tőle, 
de nem is láthatom

• Diákfogalmazások • Diákfogalmazások • Diákfogalmazások •
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Nemzetkarakterisztika, családkarakteriszti- 
ka, személyjelleg. A szakirodalom nyilván ismeri 
ezeket a kifejezéseket. A különböző korszak-
okban – a vélt igazságok bizonyítására – sok-
szor durván félremagyarázták a fenti terminu-
sokat. Népeket, nemzeteket, illettek a kollektív 
bűnösség vádjával; nemzeti őrületbe kergetett 
embercsoportok kiáltották ki magukat meny-
nyei népnek.

A családi jellegzetességet te-
kintve talán nem is akad olyan em-
ber, aki ne kutatgatta volna őseinek 
eredetét, ne kereste volna a közös 
vonásokat, és a többi generációnál 
is megfigyelhető ismertető jegye-
ket. Korábban már fölvillantottam, 
apai nagyapám alakját, most leple-
zetlenebb bemutatása következik. 
Kihangsúlyozom: nekem többszö-
ri hallásra is annyira hihetetlen-
nek tűnt az alábbi történet, hogy 
sokáig a mesék kategóriájába so-
roltam. Aztán megbizonyosodtam 
róla, hogy egyáltalán nem kitalált 
históriáról van szó, hanem pusztán 
a következőről: az egykori öregbéres, majd ké-
sőbbi szőlőmunkás, könyörtelenül érvényt akart 
és tudott is szerezni az igazságnak.

•
1925-ben járunk: Történetünk egyik szerep-

lője a tizenéves, vékonydongájú szabóinas, aki 
Horváth József – népnyelven: a Mázsás Józsi – 
szabóműhelyében tanulta a szakmát. A Pap kö-

zében levő, forgalmas műhelyben – ma a házat 
a rétestésztás lakja – átlagban két-három inas 
forgatta a tűt. A gyermektelen mester nem dé-
delgette a tanoncokat. A soros kisinasnak még 
vasárnap is be kellett járnia, és a nagymise ideje 
alatt nem ritkán disznóólat kellett tisztítania. A 
műhelynek megvolt a maga sajátos rendje. Az 
előkelő üzletfelek külön bánásmódban része-
sültek. Saját lakásukban, házukban próbálták 

fel az új ruhát. Ez a próbálási ceremónia így fes-
tett: az egyik inas elvitte a készülő ruhát az illető 
úrhoz, a mester az adott időpontban megjelent 
és elvégezte a szükséges igazításokat, majd a 
másik inas hazavitte a varrnivalót.

A tárgyalt esetben a már említett vékony-
dongájú legényke kopogtatott be a jegyzőlakás 
(a Korzóval szemben lebontott épület) ajtaján, 

Igazságtétel hogy a mester után hazavigye a készülő ruhát. 
A cseléd az ablakon keresztül nyújtotta ki a cso-
magot, tehát a kisinas be sem tette a lábát a 
házba. Ez a továbbiakra nézve kulcsfontosságú 
tény. Kisvártatva ugyanis lóhalálban megérke-
zett a cselédlány, s a mesterrel tudatta, hogy a 
nagyságának eltűnt az arany karperece.

Nemsokára berobogott a Csergő nevezetű 
rendőrvezető is, aki cifra káromkodás kíséreté-
ben két jókora pofont kevert le az ártatlanságát 
hangoztató kisinasnak, és pár órára becsukta a 
dutyiba. Időközben Savo jegyző úr értesítette a 
hivatalos közeget, hogy a felesége megtalálta a 
karkötőt, de ez a hír már nem jutott el az össze-
tört lélekkel hazafelé tántorgó legénykéhez.

Nagyapám már ledőlt, amikor a szipogó 
szabóinasocska sötétben hazaért. Nem sok szó 
hangzott el közöttük. Megismerve a tényállást, az 
egyébként a légynek sem ártó öregapám, sötét 
tekintettel csak ennyit kérdezett: 

– Igaz lelkedre mondd meg: ártatlan vagy? 
Az igenlő válaszra a hasonló helyzeteket már 
ismerő, és éppen ezért a folytatást rettegve váró 
nagyanyám megkapta az utasítást:

– Marcell, hozd a kékfestőruhát!
•

Az események ezután már gyorsan pereg-
tek. Nagyapám szó nélkül női ruhába öltözött, 
és – balos lévén – magához vett egy balkezes 
embernek való ütleget, majd eltűnt az éjszaká-
ban. Csergő rendőrvezetőt másnap hajnalban 
találták meg a felismerhetetlenségig összeverve, 
Temerin és Járek között, az árokparton. A nyo-
mozás sokáig egy helyben topogott, és később 
is csak annyit állapítottak meg, hogy a tettes 
balkezes volt.

lóCz jános, t.Ú. 39. (133.) sz.

Temerin plébánosai (3.)

Csupor mihály

A Csupor-kereszt napjainkban, a 
felirat már alig olvasható

Sáfár József helyére Csupor Mihály szenttamási 
plébános került. Ő volt az újratelepítés után Temerin 
második plébánosa, 23 évig szolgált itt lelkipásztor-
ként. Győrszemere községben született, a kalocsai 
préposti székig látványos pályát futott be, és ezt nagy 
tehetségének köszönhette. Temerini működésének 
kezdetén a legégetőbb problémát, az új templom fel-
építését kellett megoldania. Ez nem tűrt halasztást, 
mert amikor 1800 tavaszán 203 szerb család átköltö-
zött Paska pusztára, ahol megalapították Đurđevót, a 
megüresedett úrbéri telkekre új telepesek érkeztek. 

A betelepítés első éveiben kijelölt helyen, szilárd 
anyagból a nagyobb templom építése 1804-ben kez-
dődött és 1806-ban fejeződött be Szécsen Sándor, 
Temerin kegyura költségén, amelyhez anyagiakkal 
és közmunkával jelentősen hozzájárultak a hívek is, 
a régi kis templomot pedig ideiglenesen iskolának 
alakították át. 

A templom építésekor Csupor plébános állította 
fel az első szabadtéri keresztet a templom bejáratától 
balra és ma is áll. A kereszt vörösmárványból készült. 
A felirati mezőbe latin nyelvű szöveg van bevésve, 

magyar fordításban: Ne feledkezzél meg állítód hű 
jóságáról, aki ezt lelke üdvének érdekében állította, 
1805. évben.

Csupor Mihálynak szívügye volt a népoktatás. 
Az 1811-ben épített iskola átmenetileg enyhített a he-
lyiséghiányon, de a végleges megoldásra több mint 
három évtizedet kellett várni, míg a plébánosnak kö-
szönhetően új népiskolát kapott a falu.

Csupor Mihály 1821-ben elbúcsúzott Temerintől, 
Kalocsára távozott ifjabb mesterkanonoknak és szent-
széki ülnöknek. 1842. október 1-jén halt meg Kalo-
csán. Végrendeletében tízezer forintot meghaladó 
összeget hagyományozott egyházi intézményeknek, 
ahol mint káplán vagy plébános dolgozott, a temerini 
templomnak 600 forintot hagyott. Életében az ifjúság 
jótevője volt. Az iskolaépítéséhez jelentős forint ösz-
szeggel járult hozzá azzal a kikötéssel, hogy az iskola 
fenntartásáról a község tartozik gondoskodni. A hálás 
utókor márványtáblát helyezett el rajta, amely ma is 
látható (az első helyi közösség v. öreg iskola főutcai 
homlokzatán).

G. B. (Folytatjuk)

Horváth József szabóműhelye, hátul a mester és a 
segéd, elől az inasok
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magyar dániel cserkészvezető: –  A 
vajdasági magyar cserkészet a Bánságból, pon-
tosabban Muzslyáról indult el 1988-ban egy 
szalézi közösség által, melynek apostoli célja az 
ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szak-
iskolákban és különféle ifjúsági intézmények-
ben, és melynek tartalma a családias szellem, 
a barátságra és a beszélgetésre való készség, 
egyszerűség és közvetlenség a rá-
szorultakkal való együttélésben, 
valamint a vidám, optimista bá-
násmód. Az akkori kommunista 
rendszer, mivel a kérelmezők ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy ez vallá-
si, fogadalmi közösség, ahol jelen 
van az Isten, hallani sem akart a 
szervezet engedélyezéséről. A ju-
goszláv belügyminisztérium bi-
zonyos változtatások után csak 
1992. május 28-án engedélyezte 
a Vajdasági Magyar Cserkészszö-
vetség nyilvános működését.

• az engedélyezés után 1992-ben, Új-
vidéken megalakult az első bácskai cser-
készcsapat, majd más vajdasági helység-
ben is létrejöttek csapatok. 

– Igen, így történt azzal a megjegyzéssel, 
hogy több helység cserkészcsapatainak megala-
kításában jelentős szerepet játszottak a koráb-
ban megalakult temerini cserkészcsapatok aktív 
temerini cserkészei, az akkori segédtisztek: Sára 
Szilvia, Góbor Zsuzsanna, valamint Teleki Er-
vin. De sok fiatal aktív őrsvezető is volt: Varga 
Mónika, Verebélyi Árpád, Pécsi Árpád és Attila, 
Góbor Zsolt Sándor, Giric Izabella, Oláh Korné-
lia és mások, akik igencsak kivették a részüket 

a munkából, volt, amikor elmentek Adára bi-
ciklivel, mert nem volt üzemanyagra pénz, vagy 
Topolyára, de még Horgoson is voltak.

• szungyi lászló atya nem csak üdvö-
zölte, hanem nagyban segítette is a cser-
készcsapat megalakítását. 

– Amikor a szövetség akkori elnöke Sztojan 
atya szalézi szerzetes eljött Temerinbe, aki 

egyébként az indulásnál indítványozta, hogy a 
papság, az egyház támogassa a cserkészet meg-
alakítását, a cserkészmozgalmat, plébánosunk-
nak nem kellett sokat beszélnie. Ő látta, tudta, 
hogy ebből nekünk, temerinieknek kára nem le-
het, csak haszna. Megalakult az Árpádházi Szent 
Erzsébet és a Szent Imre cserkészcsapat.

• a vajdasági cserkészmozgalom 
egyik legmegbízhatóbb pillére a temerini 
volt. 

– A csapatok megalakításában részt vevő 
temeriniek munkáját példaként emlegették. 
Később tőlük a fiatalok átvették ezt a példamu-
tató szerepet a vezetőképzésben is, a vajdasági 

vezetőképzésben mindig volt legalább egy sze-
mély Temerinből, aki részt vett az őrsvezetők 
képzésében.

A temerini cserkészet elismerését bizonyítot-
ta az is, hogy a Vajdasági Magyar Cserkész Szö-
vetség 2011-es évi újrabejegyzéséről szóló hatá-
rozat szerint a Szövetség alelnöke a Dél-Bácskai 
körzeti szervezet elnöke, a temerini Kantardžić 
Emil lett. Rajta kívül az ellenőrző bizottságba is 
kerültek be temerini cserkészek.

• jóval korábban a cserkészet temerini 
megjelenése előtt évtizedeken át sikeres 
tevékenységet fejtett ki a spartak, majd 
később a Pap Pál felderítő csapat. hogyan 
találkoztál te a cserkészettel?

– Nagyon fiatalon kerültem a cserkészet-
be, anyukám látta, hogy fiatalok egyenruhában 
zöld kendővel felsorakoznak a templomban. 
A földerítőkről azt nem lehetett elmondani, 
hogy az egyházzal lettek volna kapcsolatban. 
Szungyi László plébános úr 1992-ben mu-
tatta be őket: hogy ők a kis cserkészvezetők 
és majd a jövő generációjával fognak foglal-
kozni, meg hogy magyarság-megőrző munkát 
folytatnak. 

A cserkészet indulásával kapcsolatban tudni 
kell, hogy a felderítők a nyolcvanas évek vége 
felé, a háborús évek előtt már nem tevékeny-
kedtek. A cserkészek vették át a helyüket. Ami 
nekem nagyon tetszett: vallásos csoport, jó 
társaság, ahol fontos a magyarságra nevelés. 
A gyerekeket, játékosan neveljük. Játékosan 
különböző dolgokat meg lehet tanítani a gye-
rekekkel. Igaz, nem egyik napról a másikra, 
hanem lassan, szinte csepegtetve kell adagolni 
és belenevelni a gyerekekbe. Úgy látom, hogy 
ezt velem sikerült elérni. Meg is maradt, és amit 
én ott kaptam, azt a tapasztalatot igyekszem én 
is átadni a fiatalabbaknak. 

• minek volt köszönhető, hogy ennyi-
re sikerült felfejlődnie, megerősödnie a 
cserkészetnek, a cserészmozgalomnak 
nálunk? 

– Annak idején, amikor megalakult a 
temerini cserkészcsapat, dúlt a délszláv há-
ború. A gyerekeket nem lehetett nyaralni vinni, 
a szülők igyekeztek biztonságos helyre adni 
őket, ezt a cserkészet megadta. Aprópénzért 
táboroztunk, sok szép élménnyel. Több tá-
borozás is  volt, általában 10-14 naposak, 
fölértek egy tengeri nyaralással. Amint javult 
a helyzet lehetett nyaralni menni, a cserké-
szeknek a létszáma csökkent. Aztán 1999-ben 
a bombázások idején megint újra megnőtt 
a cserkészet iránti érdeklődés. Két csapat-
ban 120-an voltak. Manapság, 2011-ben, a 
napokban készített kimutatás szerint a két 
cserkészcsapatban hatvan ember van, ami 
azt jelenti, hogy ennyi az aktív tagok száma, 
akik általában minden szombati foglalkozáson 
megjelennek, de viszont vannak passzív tagok 
is, idősebbek, szülők, családtagok, akik nem 
tudnak erre annyi időt szakítani. 

-ajó-

Mesélő magnószalagok

Beszélgetés Magyar Dániel cserkészvezetővel (2011)
A temerini cserkészetről 

két legutóbbi lapszámunkban a felderítők meduliti táborozásairól írtunk, 
most a cserkészmozgalmat vesszük sorra. lapunk szinte folyamatosan beszá-
mol a helyi cserkészek tevékenységéről, legutóbb éppen a Vajdasági magyar 
Cserkészszövetség temerinben megtartott II. felnőttképzéséről adtunk hírt. 
mesélő magnószalagok sorozatunkban egy 2011-ben készült felvételen ma-
gyar dániel cserkészvezetővel, történelemtanárral a mozgalom első 18 évről 
beszélgettünk.

– Szerintem a szocializmusnak nevezett időszakban a felderítő egységek arra voltak jók, 
hogy a kisebbségeket asszimilálják a jugoszláv társadalomba. A titói Jugoszláviában nem 
volt olyan mértékű elnyomás a magyarokkal szemben, mint például Erdélyben, a Felvidéken, 
a Kárpátalján. Az egész társadalom a testvériség-egység ideológiájára épült fel. Meg, hogy a 
munkás termeljen, legyen jóléti társadalom. Lehetett magyarul beszélni, akik akartak tanul-
hattak is magyarul, lehetett utazni, nyaralni.

Az 1990-es években elharapózott a nacionalizmus, de a magyar öntudat is felébredt. Nem 
állíthatom, hogy az 1970/80-as években nem lehetett a magyar hagyományokat ápolni. Ellenke-
zőleg az akkori kulturális élet általában szép és tartalmas volt, sőt még a kilencvenes években 
is. De az is tény, hogy a magyar történelmet annak idején nem is oktatták, amit meg igen, az 
meglehetősen el volt ferdítve. Ma már meg lehet mondani, hogy a magyarok nem 1956-ban 
jöttek a Vajdaságba. Előkerültek az eredeti magyar történelmi regék, mesék, mondák, ami-
ket a cserkészgyerekeknek tanítunk. Ám nem nacionalistákat akarunk nevelni, hanem olyan 
embereket, akik tisztelik a másikat, viszont nem adják a sajátjukat – mondja Dániel.

Cserkészavató Temerinben
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APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó 400 literes permetező, üzemképes 
állapotban. Telefon: 064/56-17-781.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Telefonszám: 064/468-
23-35.
• Ápolót keresek mozgásképtelen apukám 
mellé, rugalmas munkaidő, fix fizetés. Ér-
deklődni reggel 8 órától 12 óráig, telefon: 
021/844-064.
• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, vagy 
régi, fából készült talicskát (trágyahor-
dó) keresek megvételre Temerinből vagy 
környékéről. Tel.: +381-54- 62-162.
• Eladó 27 263 m2 szántóföld a Gyórgyában, 
érdeklődni a 062/88-58-901-es telefonszá-
mon.
• Takarítást, vagy mozgásképes idős 
asszony gondozását vállalom. Tel.: 842-
890 (este 6 órától).
 • Eladó vagy házért cserélhető új 2. eme-

leti lakás Temerin központjában, új építésű 
épületben. A lakás bejegyzett, befejezett 
és azonnal beköltözhető. Telefonszám: 
064/40-55-431. 
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Tele-
fon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Telefon: 
62/78-2002.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
egy 120 férőhelyes keltető, T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és egy új 
elektromos rokkantkocsi. Telefonszám: 
840-439.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, ga-
rázsból, pincéből. Tel.: 063/8-143-147.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca 
elején, a kertek végén. Telefonszám: 
063/8554-326 (Balázs János).

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY, TEMERIN 
KÖZSÉG, TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI, LAKÁS- ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-ÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
OSZTÁLY, szám: 501-31/2020-04, Тemerin, 2020. VII. 7.
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és Közműve-
sítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A környezeti ártalmak felméréséről szóló 
törvény 10. szakaszának 5. bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
135/04. és 36/09. szám) és Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192. 
szakaszának 1. bekezdése (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/01. szám, SZK 
Hivatalos Közlönye, 30/10. szám), valamint Vučković Miloš és Vučković Nataša 
(Újvidék, Balzac u. 25/7/25) projektumhordozók kérelmezése szerinti eljárás alap-
ján, akik a 501-31/2017-04 számú, 2020.VI.1-ei keltezéssel kérelmezték annak 
eldöntését, hogy szükség van-e a temerini k. k. 11277-es számú parcelláján, a 
lakóterületen kívül, az Óbecse felé vezető út mentén levő szántóföldre tervezett 
FARM ÉPÍTÉSE BROJLER CSIRKÉK TENYÉSZTÉSÉRE elnevezésű PROJEK-
TUM környezeti ártalmának felmérésére, meghozza a következő

V É G Z É S T
1. MEGÁLLAPÍTÁST NYERT, hogy Temerin községben, a temerini kataszteri 
község 11277-es számú parcellájára, lakóterületen kívül, az Óbecse felé veze-
tő út mentén levő szántóföldre tervezett FARM ÉPÍTÉSE BROJLER CSIRKÉK 
TENYÉSZTÉSÉRE elnevezésű PROJEKTUM esetében szükséges a környezeti 
ártalom felmérése.
2. ELRENDELJÜK a környezeti hatástanulmány terjedelmét és tartalmát és azt, 
hogy ezt a projektum megvalósítójának minden tekintetben A környezeti hatásfel-
mérésről szóló törvény 17. szakaszával (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
135/04. és 36/09. szám) és A környezeti hatástanulmányok tartalmáról szóló sza-
bályzat 1-10. szakaszával (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 
összhangban kell elkészíttetnie.
3.A tanulmányban az adatok nem műszaki, rövidebb leírását a tanulmány külön 
részében kell elkészíteni, amely tartalmazza a kulcsfontosságú kivonatokat és a 
tanulmány valamennyi fejezetében egyszerű, nem műszaki nyelven leírt adatokat, a 
környezetvédelmi intézkedéseket és a környezeti hatás megfigyelésének programját 
is beleértve, melyekről a tanulmány integrált szövegében tesznek említést.
4. A hatástanulmány mellett be kell nyújtani a feltételek és a többi illetékes szerv és 
szervezet külön törvénnyel összhangban kiadott jóváhagyásainak fénymásolatát.
5. A projektum megvalósítója köteles a Végzés véglegesítésének napjától számított 
1 éven belül kérvényezni a Végzés 1. pontjában szereplő projektumra vonatkozó 
környezeti hatástanulmány jóváhagyását.

I n d o k o l á s
A projektum beterjesztői Vučković Miloš és Vučković Nataša (Újvidék, Balzac u. 
25/7/25) 2020. VI. 1-jén ezen szervnél benyújtották kérelmüket a Temerin község 
területén, a temerini k. k. 11277-es számú parcellájára, lakott területen kívül, az 
Óbecse felé vezető út mentén levő szántóföldre tervezett FARM ÉPÍTÉSE BROJ-
LER CSIRKÉK TENYÉSZTÉSÉRE elnevezésű PROJEKTUM környezeti ártalma 
felmérése szükségessége eldöntésére.
A tárgyat képező kérelmezés megvitatásának eljárásában a jelen szerv értesítet-

te Temerin község területén az érdekelt szerveket és közvállalatokat, a Temerini 
Kommunális Közvállalatot, a Gas Közvállalatot, a Temerini Első Helyi Közösséget. 
A kérelmet 2020. VI. 15-én Temerin Község http://www.temerin.rs hivatalos hon-
lapján, 2020. VI. 24-én pedig a Temerini Újság helyi hetilapban jelentettük meg. 
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adataiba és dokumentációjába A 
környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 10. szakasza 1. és 2. bekezdése, 
illetve a 14. szakasz 1. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, valamint a 29. 
szakasszal kapcsolatban nyilvános betekintést biztosítottunk.
A törvénnyel meghatározott határidőn belül az érdekelt szervektől, szervezetektől 
és a nyilvánosságtól a következő vélemények érkeztek be:
2020. VI. 22-én a temerini Staro Đurđevo-i polgárok csoportja nyújtotta be véle-
ményét és megjegyzéseit.
2020. VI. 30-án a temerini Kovács Róbert nyújtotta be véleményét és megjegy-
zését.
2020. VII. 1-én Majoros Tibor nyújtotta be véleményét és megjegyzését.
A tárgyat képező projektum megtalálható a projektumok II. listáján, melyekre kér-
hető a környezeti hatások felmérése; 1. pont – Mezőgazdaság, akvakultúra és 
erdészet, (2) alpont – intenzív baromfitartásra és -tenyésztésre szolgáló épüle-
tek – 30.000 – 85.000 brojlercsirke kapacitással, továbbá szerepel a felmérendő 
projektumok jegyzékének megállapításáról szóló rendeletben és a projektumok 
listáján, melyekre kérhető a környezeti hatások felmérése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 114/08. szám). A BROJLER CSIRKÉK TENYÉSZTÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ FARM intenzív, ún. brojlertenyésztésen alapuló teljes technológiai 
egységet képez, amely épületenként 5-6 hetes ciklusokban történő intenzív te-
nyésztést jelent. A projektdokumentációban 5 épületet terveznek a brojlercsir-
kék tenyésztésére. Az épületeket 5 fázisnak megfelelően tervezik megépíteni. 
A mellékelt településrendezési projektum alapján és a befektető szükségletének 
megfelelően, de a törvényi és altörvényi előírásokkal, továbbá a pozitív műszaki 
szabályokkal, a területrendezési-tervezési dokumentumokkal összhangban, vala-
mint a tárgyat képező lokáció objektív lehetőségeihez mérten bemutatták a loká-
ció településrendezési-architektonikus kidolgozását, amely rögzíti a brojlercsirék 
tenyésztésére szolgáló farm építésére vonatkozó szabályokat és feltételeket.
A tárgyat képező tanulmány kereteit és tartalmát A környezeti ártalmak felméréséről 
szóló törvény 10. szakasz 5. bekezdés és 17. szakasz (Szerb Köztársaság Hiva-
talos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám), valamint A környezeti hatástanulmányok 
tartalmáról szóló szabályzat 1. szakasza és 2-10. szakasza (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) alapján állapították meg.
A végzés a fentiek alapján született meg.

JOGORVOSLÁS:
A Végzés ellen az újvidéki székhelyű Tartományi Településrendezési, Építkezési 
és Környezetvédelmi Titkárságon lehet fellebbezni annak kézbesítésétől számított 
15 napon belül. A fellebbezést a jelen szervnél vagy közvetlenül a 460,00 dináros 
közigazgatási illeték kifizetése után lehet benyújtani.
Kézbesíteni: a projektum hordozójának, az archívumnak

Az eljárást vezeti: Osztályvezető: Milinszki Pethő Gabriella, s.k.okl. biológus, 
Goran Grković, s.k., okl. építészmérnök

fejlődésben elmaradt 
gyerekek megsegítése

Az önkormányzat közbeszerzési eljárást hirdetett fejlődés-
ben elmaradt gyerekeknek szóló személyes szociális védel-
mi szolgáltatások nyújtására. A közbeszerzési eljárásban való 
ajánlattevőnek meg kell felelnie az eljárásban való részvétel 
kötelező feltételeinek és igazolnia kell az illetékes hatóságnál 
való nyilvántartásba vételt. A kiválasztott szolgáltató köteles a 
szerződés teljesítésének ideje alatt 5 munkanapon keresztül 
egy hivatásos szociális munkást és 15 gyermek személyes vé-
delmét és kísérését ellátó személyt foglalkoztatni. Olyan gyer-
mekek szociális ellátását kell teljesíteni, akiknek támogatásra 
van szükségük a mindennapi élet alapvető szükségleteinek 
kielégítéséhez a mozgás, a személyes higiénia, az étkezés, az 
öltözködés és a másokkal folytatott kommunikáció területén, 
iskolába kell járniuk, beleértve a középiskolát.

Az alkalmazott személyeknek megfelelő gyakorlati támoga-
tást kell nyújtaniuk a fejlődésben elmaradott gyerekek rend-
szeres iskolai és közösségi tevékenységekbe való bevonásá-
hoz, a lehető legmagasabb szintű függetlenség megteremtése 
érdekében. A közbeszerzési eljárásra jelentkezők csakis olyan 
személyeket alkalmazhatnak, akik megfelelő képzettséggel 
rendelkeznek.

g. b.
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VÉgsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

sziTás ferenctől 
(1942–2020)

Elmúlnak a napok, 
hónapok, évek, 
talán maga az egész élet.
Szívemben mélyen, 
valahol… mindig 
hazavárlak téged.

Nyugodj békében!

szerető párja, Piroska 
és családja

mEgEmlÉkEzÉs 
Július 19-én lesz hosszú 25 
éve, hogy nincs közöttünk

miCsUTka József 
(1945–1995)

Legyen békés és 
nyugodt a pihenése!

Emlékét megőrzik 
szerettei

mEgEmlÉkEzÉs
Könnyeket csal a szemünk-
be a visszaemlékezés arra a 
napra, amikor 12 éve a hir-
telen halál elragadta tőlünk

VaRga Jánost 
(1952–2008)

Keresek egy hangot, 
egy mosolyt, egy életet, 
mely nemrég még itt volt, 
de mára csak 
emlék és képzelet.

feleséged, mária

mEgEmlÉkEzÉs
Szomorú 12 éve, hogy nem vagy közöttünk

DUJmoViCs Emília 
(1981–2008)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. 
Kit lelkünkkel látunk, sosem megy el.
Amíg fülünkben cseng, tisztán még a hangja – 
egy óvó szempár minket fentről figyel!

Szeretettel emlékezünk rád!

Édesapád, ferenc, 
nővéred, lívia és családja

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, az utcabelieknek, 
akik halottunkat

PászToRNÉ 
Biszák Júliát 
(1942–2020)

utolsó útjára elkísérték.

Nyugodjon békében!

gyászolóid

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

mEgEmlÉkEzÉs

özv. PászToRNÉ 
Biszák Júlia 

(1942–2020. 7. 5.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen 
megjelentek.

Új irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10h,

csütörtökön az esti szentmise után is.

mEgEmlÉkEzÉs

ViDáNÉ 
szlimák Rozáliáról 

(1942–2012)

ViDa istvánról 
(1937–2019)

Drága szüleimről

Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, 
a nyugalmatokat nem zavarja senki. 
Könnyes az út, mely sírotokhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön pihenésetek felett!

Emléküket megőrzik szeretteik

miserend
17-én, pénteken 8 órakor: 
†Varga Somogyi István, Elek 
Franciska és a család elh. 
tagjaiért.
18-án, szombaton 8 óra-
kor: a hét folyamán elhuny-
takért.
19-én, évközi 16. vasár-
nap, a Telepen 7 órakor: 
†Kurilla János, a plébánia-
templom mellett 8:30-kor: 
†Salamonné Sára Szilvia, a 
Salamon és a Sára család 
elhunytjaiért, 10 órakor: A 
népért.
20-án, hétfőn, Szent Illés 
napján, Temerin fogadal-

mi ünnepén, a Telepen 8 
órakor: Templomszentelés 
20. évfordulója, 10 órakor 
a plébániatemplom mellett: 
a Népért.
21-én, kedden 8 órakor: 
szabad szándék.
22-én, szerdán, Szent Mária 
Magdolna ünnepén, 8 óra-
kor: szabad szándék.
23-án, csütörtökön, Svéd 
Szent Brigitta, Európa társ-
védőszentjének ünnepén 19 
órakor: szabad szándék.

VÉgsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

PEThŐ 
BaRáT margittól 

(1940–2020)

a gyászoló család

mEgEmlÉkEzÉs
Tizenöt éve, hogy nincs közöttünk

áDám géza 
(1949–2005)

Megemlékeznek róla
szerettei

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

mEgEmlÉkEzÉs

özv. PEThŐNÉ 
BaRáT margit 

(1940–2020. 7. 13.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!



Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő: Dujmovics György. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pašić 

u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini Újság 1995. már-
cius 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. Sad. 659.3(497.113 
Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-informativni nedeljnik 
na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

A temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

az óvintézkedések 
betartásáról

A hét elejétől akár húszezer dináros bírságot is kiróhatnak azokra 
a dolgozókra, akik nem tartják be az óvintézkedéseket. Hatályba lépett 
ugyanis az új szabályzat, amely a munkaadóknak 30 napos határidőt ad, 
hogy meghozzák a fertőző betegségek megjelenésének és terjedésének 
megakadályozására vonatkozó intézkedések tervét, ami a kockázatbecslési 
aktus szerves része. A szabályzat július 11-én lépett hatályba.

A szabályzat nem tartalmaz büntető intézkedéseket, azok a munkahelyi 
biztonságról és egészségről szóló törvényben szerepelnek. A munkaadók 
számára a bírság akár egymillió dinárig is terjedhet, míg a munkavállalók 
az előírások megszegéséért akár húszezer dinárra is bírságolhatók.

A törvény a munkaadó számára 800 ezer dináros bírságot helyez 
kilátásba arra az esetre, ha „nem módosítja a kockázatbecslési aktust 
minden új veszély megjelenése és a munkafolyamat kockázati szintjének 
megváltozása esetén”. Ugyanekkora bírság jár a munkaadónak, ha nem 
biztosítja a munkabiztonsági és egészségügyi intézkedések végrehajtását 
a munkahelyen, illetve ha nem biztosítja a munkavállalóknak a személyi 
védelmi eszközök használatát.

A munkaadó 600–800 ezer dinárig terjedő bírsággal sújtható, ha 
a munkavállalóval nem ismerteti a biztonságos munkavégzés módját, 
valamint, ha nem figyelmeztet az egészségügyi veszélyekre. Akkor is 
megbírságolják a munkaadót, ha nem értesíti az illetékes munkaügyi 
felügyelőséget határidőn belül a hiányosságok elhárításáról.

A munkavállalók 10 ezer–20 ezer dinár bírsággal sújthatók, ha nem 
tartják be az előírt munkahelyi biztonsági és egészségügyi intézkedéseket, 
valamint ha nem értesítik a munkaadót azokról a szabálytalanságokról, 
hiányosságokról, amelyek veszélyt jelenthetnek a munkahelyi biztonság 
és egészség szempontjából.

a munkaadók kötelezettségei
A munkaadónak a munka megkezdése előtt írásos útmutatást kell 

biztosítania a fertőző betegségek megjelentésének megakadályozására 
vonatkozó intézkedésekről, aminek tartalmaznia kell a fertőző betegség 
tüneteiről szóló tájékoztatást is.

A lehetőségekkel összhangban, ha a munkát nem váltásokban szer-
vezték meg eddig, akkor második vagy harmadik műszakot kell beve-
zetnie kevesebb számú alkalmazottal. A munkahelyiségeket és a mel-
lékhelyiségeket fokozottan fertőtleníteni kell, valamint biztosítani kell 
a munkavállalók számára elegendő mennyiségű szappant, törlőkendőt, 
vizet és alkoholos kézfertőtlenítőt, valamint a gyakran megérintett felü-
letek rendszeres tisztítását. A helyiségek fertőtlenítéséről nyilvántartást 
kell vezetni. Úgy kell megszervezni a rendszeres szemétszállítást, hogy a 
kukákat a tartalommal való érintkezés nélkül lehessen üríteni.

az alkalmazottak kötelezettségei
Minden alkalmazottnak, saját és mások egészségének megőrzése 

érdekében, be kell tartania a munkahelyi biztonságra és egészségre vo-
natkozó megelőző intézkedéseket. Az előírás szerint kell használniuk a 
személyes védelemre szolgáló eszközöket, s különösen figyelniük kell a 
személyes higiéniára, a rendszeres kézmosásra. A dolgozónak értesítenie 
kell a munkaadót, ha a fertőző betegség tüneteit észleli saját magán, másik 
dolgozón vagy valamelyik családtagján. A munkakezdés előtt át kell néz-
nie munka- és védelmi eszközeit, hiányosság esetén pedig értesítenie kell 
a munkaadót, illetve az illetékes személyt. Távozáskor olyan állapotban 
kell hagynia a munkahelyet és az eszközöket, hogy ne veszélyeztesse a 
többi dolgozót. A munkavállalónak értesítenie kell a munkaadót azokról 
a szabálytalanságokról, hiányosságokról, amelyek veszélyt jelenthetnek 
a munkahelyi biztonság és egészség szempontjából, valamint együtt kell 
működnie a munkaadóval és a munkahelyi biztonságért és egészségért 
felelős személlyel a további óvintézkedések végrehajtásában. (Blic)

Három barátságos találkozó is elmaradt a múlt szombaton a köz-
ségünkben. Ennek oka természetesen a koronavírus okozta járvány, 
pontosabban az, hogy a temerini válságtörzs szigorításokat vezetett 
be, és nem lehetett labdarúgó mérkőzéseket szervezni.

A Slogának a pirosi Jedinstvóval kellett volna játszania 
Temerinben, a járeki Mladostnak a perlezi Vojvodinát kellett volna 
fogadnia, míg a Sirig a pirosi Jedinstvo második csapatát látta vol-
na vendégül.

Egy barátságos mérkőzést lejátszottak még a múlt szerdán a 
szigorítások bevezetése előtt. A Sloga 1:0-ra kikapott hazai pályán 
a pirosi Jedinstvótól.

Elmaradtak 
a focimeccsek

Barangolást szervezünk 
ErdélyBE és A 

székElyföldrE, 
valamint  kirándulást a hargitára.

tel.: 063/84-83-070

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


