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A Szirmai Károly MME tagjai munkaakciót szerveztek. A szín-
ház környékén munkálkodtak. Volt terepegyengetés, tégla-
hordás, különböző földmunkálatok. A szép számban megje-
lent fiatalok, idősebbek nagy lendülettel álltak a feladat elé. A 
munkálatokat a nagy hőség kicsit hátráltatta, de hát nyár van. 
Nincs kirándulás, rendezvények, előadások, mindent törölt a 
koronavírus. Legalább így lehetett társalogni.

M. S.

A helyi válságstáb közölte, hogy a 
Temerini Egészségház hivatalos infor-
mációja szerint járványhelyzet súlyosbo-
dása (június eleje) óta a koronavírussal 
fertőzött egyének száma tovább növeke-
dett, és a mai nappal bezárólag (július 
24, péntek) elérte a 95-öt. 

A válságstáb köszönetet mond a 
közreműködésért mindazoknak, akik 
tiszteletben tartják az ajánlásokat és a 
bevezetett intézkedéseket, de nyomaté-
kosan felszólítja mindazokat, akik nem 
így járnak el, hogy kezdjenek el felelő-

sen viselkedni maguk és mások érde-
kében. 

Ez főleg egyes vendéglátóipari léte-
sítmények vendégeire vonatkozik, akik 
nem tartják be a 2 méter egymás közti 
távolságot, és nem viselnek maszkot, 
amennyiben a távolságtartás nem le-
hetséges. 

Ismételten felhívják a figyelmet a sza-
bályok betartására annak érdekében is, 
hogy ne kelljen pénzbírsággal sújtani a 
vendéglők tulajdonosait és vendégeiket, 
akik helyi lakosok.

Használjuk a maszkot!
A válságstáb felhívása

A többség betartja 
az utasításokat

A polgároknak minden pillanatban úgy kell viselked-
niük, hogy bárki megfertőződhet és átadhatja a fertőzést 
másoknak, mondta az RTS-nek Srđa Janković immunoló-
gus, a válságtörzs tagja. Hozzátette, az emberek többsége 
tiszteletben tartja az óvintézkedéseket, de a probléma az, 
hogy nem mindenki. „Az a kisebbség, amely nem tartja 
magát az intézkedésekhez, főleg, ha nagyobb összejöve-
telekről van szó, ronthat a járványhelyzeten” – figyelmez-
tetett Janković.

A kérdésre, hogy mikor érhet véget a járvány a világ-
ban, azt válaszolta, ezt teljesen lehetetlen megmondani. 
„Mondhatjuk, hogy vannak arra utaló jelek, hogy köze-
ledünk a javuláshoz, de ezt nagyon veszélyes kimondani, 
mert még mindig fennáll a helyzet romlásának lehetősége” 
– mondta. Leszögezte, a gyerekek nem olyan érzékenyek 
a betegségre, mint a felnőttek, de nincs olyan korcsoport, 
amely teljesen védett lenne, ugyanis nagyon ritka esetben 
gyerekeknél is súlyos állapot alakul ki.

Hozzátette, a koronavírus következményeként az 
emberek egy csoportjánál tüdőfibrózis alakulhat ki. A 
hegesedés megmarad a tüdőben, nem gyógyítható, de 
rendszeres ellenőrzés mellett a páciensek folytathatják 
életüket, szögezte le. Megjegyezte, az enyhébb klinikai 
képpel rendelkező pácienseknél is maradhatnak tartós 
következmények, de nagy többségük nem érez semmi-
lyen következményt.

(RTS, Tanjug)

A helyi válságtörzs a járványhelyzet mi-
att az elmúlt napokban semmilyen tekin-
tetben nem szigorított, a korábbi döntések 
érvényesek. Ezek értelmében 15 napra be-
zárták a fürdőközpontot, nem üzemel az 
uszoda és a termálfürdő sem. A múlt va-
sárnap tartották volna a júliusi vásárt, de 
a válságtörzs határozata értelmében elma-
radt. A vásártéren rendezték volna meg a 
motoros találkozót és a babfesztivált is, de 
ezeket is lefújták.

Az árusok közül többeket anyagilag 
érintenek a rendelkezések. Az ősterme-
lőknek (is) maszkot kell viselniük és be 

kell tartaniuk az egymás közötti távolságot. 
A megfelelő távolságtartás adott esetben 
azt is jelenti, hogy a termelő nem vehetti 
igénybe azt az elárusítóhelyet, aminek bér-
letét kifizette. 

A piaccal gazdálkodó közművállalat az 
előírások betartásának az ellenőrzésével 
igyekezett érvényt szerezni a rendeletnek, 
de nem nagy sikerrel, mert az asztalok 
bérlői nem voltak hajlandók lemondani a 
helyükről. Több alkalommal szóváltásra is 
sor került az árusok és a feladatukat végző 
kommunális rendfenntartók között.

G. B.

Méltatlankodó piacozók

Fametszés a Telepen
Munkálkodtak a fiatalok

A Szerb Villanygazdaság dolgozói a közelmúltban megmet-
szették a főutca telepi szakaszán azokat a fákat, amelyek ve-
szélyeztették a villanyvezetékeket. A nyesedéket eddig csak 
kevesen takarították el.
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Óvodás gyerekek 
szüleinek figyelmébe

A temerini Önkormányzat felhívja azon szülők figyelmét, akik:
1.) 3, 4 vagy 5 éves gyermeküket szeretnék magyar nyelvű nap-

közis ovis csoportba iratni, ahol természetesen szerb nyelv hasz-
nálata és tanulása is lenne.

– Tudomásunk van róla hogy a kis napközis csoportok sokszor 
magyar óvónők nélkül indulnak és így a gyermekeink (3, 4, 5 éve-
sek) csak szerb nyelven hallgathatják a foglalkozásokat és vehetnek 
részt az óvoda tevékenységeiben.

2.) igényt tartanak egy magyar nyelvű napközis iskoláskor előtti 
csoport megnyitására a 6 évesek számára. 

– Az iskola felkészítő csoportjaink magyar nyelven 4 órás mun-
kaidővel dolgoznak, ami sok szülőnek nem megfelelő, hiszen a mun-
kahelyek munkaideje hosszabb, általában 8 óra. Családok, ahol 
mindkét szülő dolgozik, nehéz a szervezkedés, és szükségét érzik 
a napközi beindításának. 

Több szülő fordult már hozzánk ezekkel a problémákkal kapcso-
latban, ezért gondoltuk, hogy lépéseket tennénk a helyzet javítása 
érdekében.

A felhívás minden érdeklődőnek szól, azoknak is, akik már 
beiratták gyermekeiket az óvodába.

A csoportok kialakításához szükséges a megfelelő gyermeklét-
szám, ezért kérjük az érintett szülők jelentkezését és támogatását 
2020. augusztus 3-ával bezárólag.

Jelentkezni lehet: 
• A Veljko Vlahović iskoláskor előtti intézményben a pedagógus-

nál, Pemac Natašánál a 021/843-325 telefonszámon.
• A temerini községházán Urbán Izabellánál a 843-888-as tel.
• A VMSZ-irodában, a 021/843-622 tel.
• A közösségi oldalakon az óvónénikkel kialakított csoportokban 

is kifejezhetik érdeklődésüket.

A Péter-házból az iparosok és vállakozók épületébe 
költözött a Papirus papírbolt, a Temerini Újság 

az új helyen továbbra is megvásárolható.

Az egészségház értesíti a lakosságot, hogy az egészségi al-
kalmassági vizsgálatot (szanitáris vizsgálatot) ezentúl kedden és 
csütörtökön végzik 10 és 11 óra között az egészségház laboratóriu-
mában. A könyvecske is itt, ugyanebben az időben vehető fel. Álta-
lános orvosi ügyeletet hétvégenként a kolóniai orvosi rendelő tart, 
7–13.30 óra között. Utána csak az életveszélyben levők sürgősségi 
vizsgálatát látják el. 

G. B.

Hétvégi orvosi 
ügyelet Kolónián

Nyugat-nílusi láz 
Újvidék város területén még nem észlelték a nyugat-nílusi láz 

vírusának jelenlétét. Az újvidéki Ciklonizacija vállalat által a hónap 
első felében összegyűjtött szúnyogok mintáiban nem fedezték fel a ví-
rust. Amint azt a 021.rs hírportálnak elmondták a cégből, ezekre az 
eredményekre számítottak, de a következő hetekben várható a fertő-
zött szúnyogok megjelenése. A vírust 2012-ben észlelték hivatalosan 
ezen a területen, és a következő évben Szerbiában volt a legnagyobb 
Nyugat-nílusiláz-járvány. 

Általában a nyári idény végén, augusztusban vagy szeptemberben 
történik a vírus átadása szúnyogokról emberekre. A védelem érdeké-
ben kulcsfontosságú, hogy a szúnyogok számát irányítás alatt tartsák, és 
megszakítsák az átviteli láncot.

A szalonnával kisded koromban megismerkedtem akkor, 
amikor már rágni tudtam. Jóapám huszárokat rakott elém 

étkezéskor. Ez abból állt, hogy kenyérkaréjból kis kockákat for-
mált, arra körömnyi szalonnát, erre egy pici hagymát rakott, ezek 
voltak a huszárok, mellé egy bögre tej, vagy kispíztea és össze-
állt a menü.

Akkortájt a jó szalonna a karácsony hetében vágott, kukoricán 
hizlalt mangalica, vagy ha úgy tetszik jenei fajta kocákból készült. 
A szalonna vastagságától függően hetekig sóban tartották, füstöl-
ték és hideg, huzatos helyen érlelték. Ez a bejáródott módszer a 
második világháború végéig, úgy az 1960-as évekig tartott, amikor 
a „tudomány” hadat üzent a mangalicáknak, őkelméket kisöpörték 
az ólakból, helyükbe yorkshire-ok és más húsdisznók kerültek. 
Mondván, a szalonna egészségtelen, a disznózsír helyett a napra-
forgóolaj ajánlatos. Nos, ez az étkezési gyakorlat jó fél évszázadon 
át dominált.

A napokban választott orvosomnál szóba került a téma, sajnálkoz-
va mondta, hogy ő orvosi praxisa alatt évtizedekig tévesen győzöget-

te pácienseit ezekkel kapcsolatosan. Jegyzendő, hogy az egyik házi 
vágást gyakorló azzal dicsekedett, hogy az újvidéki orvosokat nem 
győzi kiszolgálni szalonnával.

A napjainkban forgalomban levő napraforgóolajokról egy diplo-
más háztartást vezető hölgy mondott véleményt. Olajjal történő főzés 
után mosogatok, alaposan meg kell küzdeni, hogy az edények tiszták 
legyenek. Amikor zsírral főzök, fele annyi időt töltök mosogatással. 
Ezzel azt kívánta bizonyítani, hogy ilyenformán az olaj szervezetünk-
ben is lerakódik. Szerinte az étkezési olajoknak (extra oliva olaj) helye 
van a konyha polcán – salátákhoz.

A magyar Echo tv-t nézve Béki László természetgyógyász, élet-
módtanácsost hallgatva az egyik néző feltette a kérdést: mi a véle-
ménye a szalonnáról? A válasz fennhangon, határozottan hangzott: 
a szalonnát enni kell!

Jómagam a fehér szalonna barátja vagyok, már csak azért, mert 
ha pörcöt kívánok sütni, a húsréteg élvezhetetlenné sül. Béki úr taná-
csának birtokában szalonnázó bicskámat bátrabban használhatom, 
különösen napjainkban, amikor kiskertemben virul az érett almapa-
radicsom, a birkaszarvú paprika. Mottó: szalonnával, paradicsommal, 
paprikával a vírus ellen.

MAJOrOS Pál

Szalonna

Egyre több az újvidéki lakos
2019 folyamán 8640-en költöztek a városba, ugyanakkor több mint 

6500-an költöztek el onnan – ez derül ki a statisztikából. A Köztársasá-
gi Statisztikai Intézet adatai alapján Újvidéknek pozitív migrációs muta-
tói vannak, legalábbis ami a Szerbia határain belüli költözéseket illeti. 
Leggyakrabban a 25 és 34 év közötti korosztály jelent be a városban új 
lakcímet, de ugyanakkor ők is jelentkeznek ki a legtöbben. Az elmúlt tíz 
év folyamán a lakcím alapján több mint 78 700-an költöztek a városba, 
és közel 57 ezren költöztek el, ami azt jelenti, hogy Újvidék egy évtized 
alatt 20 ezer lakossal gyarapodott. A pozitív migrációs egyensúly az egész 
dél-bácskai körzetre jellemző.
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Útkarbantartási munkálatok miatt

Lezárták 
az óbecsei utat

A Putevi Srbije közvállalat közölte, hogy karbantartási munkálatok 
miatt a július 27-e és augusztus 10-e közötti időszakban lezárja a for-
galom elől a Temerin község területén húzódó102. számú állami út 
egy szakaszát. A forgalmi rend megváltozását jelzőtáblákon tünteték fel, 
közölte a vállalat.  

A lezárás az Újvidék-Óbecse között közlekedő járművek utasait érinti. 
Temerinből Óbecsére Szőreg érintésével Szenttamáson át lehet eljutni.

Az út javítását két szakaszban fogják végezni, az első szakasz a Telep 
végén levő benzinkútnál kezdődik és a volt Csúrogi útig terjed. A masodik 
szakasz a benzinkúttól visszafelé húzódik, Temerin településig. Az első 
szakaszon már dolgoznak, kőzúzalékot terítettek az úttestre.

A közösségi portálokon megjelentek térképpel kiegészített javasla-
tok, hogy nyári (dűlő)úton hogyan lehet megkerülni Óbecse irányából 
Temerint. Hétfőn meglehetősen  sok járművezető próbálkozott is ez-
zel.

A lezárás miatt július 27-től ideiglenesen módosult az újvidéki pe-
remvárosi járatok 32-es és 33-as autóbuszainak útiránya. Az útjavítás I. 
szakaszában, július 27-e és augusztus 3-a között a 32-es és a 33-as bu-
szok csak a telepi templommal szembeni megállóig közlekednek és ott 
is várakoznak a következő járat indulásáig. 

A lezárás II. szakaszában augusztus 3-a és 10-e között a 33-as busz 
nem fog a Telepig járni. A rövidített útvonalon közlekedő 32-es autóbusz 
végállomása a Marko Orešković utcánál lesz, visszafelé Újvidék irányá-
ba pedig a főutcai Ford szervíz megállónál várakozik majd, és onnan 
indul Újvidékre. D

Érettségizőink albumából

Jankovity Gábor
Szüleim: Jankovity Zoltán és 

Jankovity Hajnalka.
Született: 2001. június 7-én, 

Újvidéken. 
Az Óbecsei Gimnázium magyar 

nyelvű általános szakán érettségiz-
tem. Kémiából sikeresen felvételiz-
tem az Újvidéki Egyetem Termé-
szettudományi-matematikai Karán 
biokémia szakra.

Molnár Heléna
Szüleim: Molnár Artúr és Kothai 

Eleonóra. Születési dátumom: 2001. 
november. 20, Újvidék. A Zentai Bo-
lyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium képzőművészeti szakán 
érettségiztem magyar nyelvből, mű-
vészettörténetből és számítógépes 
grafikából. Szeptembertől a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karán 
folytatom a tanulmányaim. 

A Kertészkedők Egyesülete 2016-tól kezdve minden évben 
meghirdeti az év kenyérgabona termelője vetélkedőt. Az egye-
sület vezetősége abból az indíttatásból, hogy a kenyérgabona-
termelők kiemelt figyelmet érdemelnek, az idén is meghirdeti 
„Az év kenyérgabona termelője 2020” elnevezésű vetélkedőt, 
melyet augusztus 15-ig tartanak nyitva. Eredményhirdetés au-
gusztus 20-án, Szent István napján ünnepélyes keretek között 
a Gulyáscsárdában lesz. Bővebb felvilágosítást a 842-329-es 
telefonszámon az esti órákban kérhetnek.

M. P. 

Az év kenyérgabona 
termelője

Autók és porfelhő a dűlőutakon

Zúzott követ terítettek az úttestre

Fogyatkozó Szerbia
Szerbia lakossága minden évben egy Óbecse nagyságú településsel 

csökken. Belgrád az ország egyetlen olyan térsége, ahol növekszik a la-
kossága száma, de kizárólag a betelepülés miatt.

A Zvezdara az egyetlen belgrádi község, ahol természetes a népes-
ség növekedése.

A Statisztikai Intézet adatai szerint Szerbiában naponta átlagosan 
280-an halnak meg, de csak 180 baba születik.

(B92, Prva)

Egyházközségi hírek
Vasárnap, a hónap első vasárnapján ünnepélyes keresztelés lesz a 10 
órás nagymisén, ugyanakkor gyűjtés is a papnövendékek javára.
A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egy 
órás gitáros szentségimádást tartunk augusztus 6-án, csütörtökön, a 
19 órai szentmise után.

Fo
tó

 V
. Z

.
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– Anya, miért nem men-
tünk az idén a Gyermekfesz-
tiválra? Ott olyan jól szoktuk 
magunkat érezni, és az öcsi is 
mindig élvezi. Az is elmaradt az idén? – kérdi 
tőlem a minap a tizenegy éves nagyfiam. Amíg 
igyekszem kitalálni a kevésbé egyhangú vá-
laszt, már érkezik is tőle az egyszerű felelet a 
saját kérdésére.

– Gondolom, a koronavírus miatt. 
Megkönnyebbülve sóhajtok fel, hiszen tu-

dom, hogy ő már elég nagy ahhoz, hogy meg-
értse, mi zajlik körülöttünk, immár lassan öt 
hónapja. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, 
hogy a kortársaihoz hasonlóan ő sem ilyen 
vakációra számított, így hát félbeszakítom a 
munkám, és leülök vele beszélgetni. 

– Tudod, gyerekem, nekem sem ez volt az 
elképzelésem a nyárról, amikor befejeződött a ta-
nítás, de a helyzet most úgy kívánja, hogy lemond-
junk néhány szórakozási lehetőségről. Apáddal 
mindent megteszünk azért, hogy élvezetessé te-
gyük számotokra a vakációt – mondom neki, és 
látom a szemén, hogy megértette, amit mondtam. 
Tágra nyílt szemekkel figyel, egy pillanatra azon-
ban felcsillan a szeme. Eszébe jutott valami.

– A tábor. Azt ugye még nem mondták le? 
Szerinted megtartják? – máris érkezik az újabb 
kérdés. 

– Jelenleg semmi biztosat nem tudok ne-
ked mondani a táborral kapcsolatban. Tu-
dom, hogy nagyon szeretnél menni, de nem 
ígérhetek semmit – magyarázom ismét a „bi-
zonyítványom”. A következő pillanatban már 
egyedül ülök a konyhában, és magam is el-
gondolkodok egy percig mindazon, ami most 
zajlik a nagyvilágban. Öt perc sem telik el, és 
már érkezik a „kicsi”. Ő még csak négyéves, 
reménykedek benne, hogy vele könnyebb lesz 
a dolgom.

- Anya, indulhatunk a tengerpartra? – rövid, 
egyszerű kérdés, azonnal válaszolok is rá.

– Most nem, kincsem.
– Miért?
– Mert apa még nem mosta meg az autón-

kat – próbálok szellemeskedni vele, de hát egy 
négyévest mégsem lehet csak úgy becsapni.

– Akkor hívjunk taxit! – érkezik a meg-
oldás, és már tárcsáz is a játéktelefonján, 
megbeszéli a részleteket, keresi a bőröndö-
ket. Neki is elmondom, hogy nem pakolunk. 
Ő nem érti miért nem, de pár pillanat múlva 
már más foglalkoztatja. Újabb ötlet érkezik 
tőle.

– Akkor menjünk a medencébe! 

Már nem is igyekszem 
neki elmagyarázni, hogy a 
medence ahová ő szeretne 
menni jelenleg zárva van. 

Inkább felcsigázom az érdeklődését vala-
mi más iránt. Azonnali hatállyal feltöltjük 
a kis pancsolót vízzel. A nagyobb gyerek is 
szívesen segédkezik. Időközben előkerül-
nek a vízipuskák, vizes lufik, és már zajlik 
is a móka az udvaron. Este szalonnát nyár-
salunk, majd nyugovóra térünk. Holnap egy 
új nap ragyog majd fel, újabb kihívásokkal. 
Én mégsem nyugszom meg, folyamatosan 
figyelem a családomat, óvom őket a beteg-
ségtől, közben azon jár az eszem, hogy mi-
lyen programokkal tehetem számukra élve-
zetessé a nyarat, amikor még egy fagyizás is 
veszélyesnek tűnik. Tudom, a legtöbb kis-
gyermekes családban most hasonlóképpen 
múlnak a mindennapok, és az idő múlásá-
val mind nehezebb a szülők feladata. Egyre 
nagyobb kihívás újabb és újabb programot 
szervezni a kicsiknek, de a nagyobb gyere-
kekkel sem egyszerű a történet. 

Ezen gondolatok tükrében beszélgettem 
néhány anyukával, akik szívesen meséltek ar-
ról, hogy hogyan telik otthonukban a nyári 
vakáció a koronavírus árnyékában. 

Elsőként K. B. válaszolt a kérdéseimre. Családjukban két kisgyer-
mek van, egy öt és fél éves és egy négyéves. Mint megtudtam, amíg a szülők 
dolgoznak, addig a gyerekek óvodában vannak, ahol – nem mellesleg – 
szigorúan betartanak minden előírást. A délutánokat együtt tölti a család. 
A nyári szünidőre tervezett programok pedig lényegesen megváltoztak. A 
korábbi években már februárban vagy márciusban megtervezték a nyaralást, 
lefoglalták, befizették. Idén azonban, már év elején tudták, hogy ez a nyár 
más lesz, így nem foglaltak előre. A gyerekek tudják, hogy világjárvány van, 
és ezért nem utazhat a család. A csemeték igénylik a mozgást és a változa-
tosságot ezért a szülők a helyi parkban tartanak családi kerékpártúrát, vagy 
a közeli barátokkal, rokonok gyerekeivel barátkoznak. Még saját játszó-
teret is építettek az udvarban, ahol biztonságosan játszhatnak a gyerekek. 
A korábbi nyarak legfőbb jellegzetessége az volt, hogy szívesen és sűrűn 
járt kirándulni a család. Meglátogatták a közeli állatkerteket, szomszédos 
városokat, medencéket. Ezek többsége az idén elmarad. De a gyerekek így 
is boldogok, és ami a legfontosabb, egészségesek. 

G. I. is osztozott a véleményen, hogy a járvány gyökeresen meg-
változtatott mindent. Az ő családjában is két gyermek van egy felsős és egy 
alsó osztályos. A gyerekek nagyon érzik, hogy ez a vakáció más, mint a 
tavalyi. Nemigen mennek sehova, társasjátékoznak, kártyáznak, de azért 
sok időt töltenek a számítógép előtt is. Náluk rutinszerűen zajlanak a na-
pok. Mindenkinek megvan a saját kis feladata. Van, aki megterít, a másik 
elmosogat, vagy tereget, esetleg feltöröl. Miután elvégezték a feladataikat, 
szabadon szórakozhatnak. Az udvaron felállított nagy medencében szívesen 
és sokat fürödnek. Estefelé fagyizni szokott a család. Sajnos az idén úgy 
tűnik, nem nyaralhatnak, de reménykednek benne, hogy az augusztusi hó-
nap még tartogathat némi örömet. Közeleg a szeptember is, bíznak benne, 
hogy nem kell ismét itthonról tanulniuk a gyerekeknek, mert az nekik is 
és a szülőknek is egyaránt megterhelő. De ha mégis ilyen döntés születik, 
akkor elfogadják, mert az egészség mindennél fontosabb.

M. Á. gyerekei már nem olyan kicsik, az idősebb most fejezte a 
nyolcadik osztályt, a fiatalabb pedig hatodikba indul. Elmondása szerint 
számukra még csak most kezdődik igazán a vakáció, mivel a végzős tanu-

lóknak igencsak elhúzódtak a kötelezettségek, de most már lassan fellé-
legezhetnek. A nagylány már nagyon várta, hogy befejezze a nyolcadikat, 
hogy a kortársaival közösen szórakozni járhassanak. Erre azonban még 
nem kerülhet sor, mert a szigorítások miatt a szórakozóhelyek sem fogad-
ják a fiatalokat, így hát a barátnőkkel odahaza társalognak, szórakoznak. 
A gyerekek egyformán segédkeznek a házimunkában, az idősebb nyári 
munkát is vállalt, így gyorsabban telik az idő. A fiatalabb szabadidejében a 
házi olvasmányt bújja, vagy a barátokkal szerveznek programot. Remény-
kednek benne, hogy augusztusban, akad lehetőség családi pihenésre is. 
Ha a helyzet megengedi szívesen eltöltenének néhány napot valamelyik 
hazai üdülőhelyen, vagy lehetőség szerint Magyarországon, de konkrét 
terveik még nincsenek. 

– Száz szónak is egy a vége, az idén senki sem mer tervezni. A csalá-
dok boldogok, ha együtt lehetnek, a gyerekeknek pedig a szülőkkel töltött 
közös programok okozzák a legnagyobb örömet. Ne legyünk elégedetle-
nek, maradjunk türelmesek, örüljünk egymásnak és az egészségünknek. 
Reméljük, hogy a jövő nyár sok örömmel kárpótolja majd mindannyiunk 
kitartását. 

TÓTH Dianna

Kovidos vakáció

A helyi idegenforgalmi szervezet által működtetett „sétahajó” 
magányosan árválkodik a Jegricska partján, nincsenek kirán-
dulók
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Balogh Tibor, a The End zenekar ve-
zetője: – A mi munkánkra is jelentős mér-
tékben rányomta bélyegét az előállt helyzet. 
Zenekarunk közel 30 éve járja a környéket és 
szolgálja a nagyérdeműt. Átlagban évi 45-50 
fellépésünk van, sajnos ez az idén mindössze 
ötre korlátozódott. Március óta egyetlenegy 
fellépésre sem tudtunk eljutni, ugyanis főként 
határon túl zenélünk, most viszont a határo-
kon is megnehezítették az átkelést. Ezzel ellen-
tétben nálunk vállalhatnánk fellépést, de a tíz 
fős korlátozásba kevesen tudnak beleférni. A 
tavasz folyamán még azt gondoltuk, hogy majd 
ausztusban és szeptemberben minden vissza-
tér a régi kerékvágásba, de jelen pillanatban a 
kijárási tilalomtól eltekintve, hasonló a hely-
zet, mint márciusban. A megbízóink közül, aki 
csak tudta, átütemezte terveit. Mi még most 
is bizakodunk, és azt reméljük, hogy az ősz 
folyamán ismét lehetségessé válik a fellépés, 
de sajnos nem túl sok jóval kecsegtet a jövő. 
Anyagi szempontból is megérezzük ennek kö-
vetkezményeit, noha közülünk mindenkinek 
van munkahelye, könnyebb volt akkor fizetni 
a villany és telefonszámlát, amikor volt heti 
egy fellépésünk. A jelenlegi helyzet ellenére 
nem vagyunk reményvesztettek, folyamatosan 
kapjuk a jövő évi felkéréseket. Most jut időnk 
a repertoár frissítésére, a csapatösszerázó 
összejövetelekre. Abban bízunk, hogy az ősz 
folyamán már jobb lesz a helyzet.

Nagy Imre, a Gumi Trans d.o.o tu-
lajdonosa: – Személyszállítással foglalko-

zom, a munkámat igyekszem mindig tisztes-
ségesen elvégezni, így ennek köszönhetően 
a járvány előtt is akadt belőle bőven. Ez most 
jelentősen megváltozott, nem utaznak a ze-
nekarok, az iskolások, a sportklubok, az 
egyesületek, kizárólag egy cég képviselőit 
szállítom Újvidékre. Most mindössze egy 
minibuszom közlekedik, normális esetben 
egy hét végén a tíz jármű sem elég. Sajnos, 
most tervezni sem tudok, reménykedni vi-
szont igen. Pozitív hozzáállással megáldott 
embernek tartom magam, és azt remélem, 
hogy aki ezt a nehéz időszakot átvészeli, a 
járvnyhelyzet után megerősödik.

Csernák Diana, a Cake-Decor cuk-
rászda tulajdonosa: – Torták, sütemé-
nyek készítésével foglalkozom már több 

A járvány gazdasági következményei
A március óta tartó járványhelyzet szinte minden gazdasági ágazat-

ra rányomta bélyegét, szűkebb környezetünkben is kevés olyan terület 
van, ahol a vállalkozások nem érzik meg a pandémia anyagi következ-
ményeit. A koronavírus-járvány okozta recesszió fokozottan sújtja a 
magánvállalkozói szektort, néhány temerini tulajdonost kérdeztünk 
meg arról, hogy hogyan próbálják átvészelni ezt az egyszerűnek nem 
mondható időszakot:

Ingyenes üdülés 
csak a járvány után

Ha nem lenne a koronavírus járvány, a legtöbb nyugdíjas már tudná, 
hol és melyik gyógyfürdőben üdülhet a Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosítási 
Alap költségén. Így, a jelenlegi helyzetben, az ingyenes üdülésre szóló 
pályázat kihirdetésére csak akkor kerül majd sor, amikor teljesülnek az 
egészségügyi és biztonsági feltételek, miáltal a legidősebbek érvényesít-
hetik jogosultságukat. Ezt közölte a napokban Nyugdíj- és Rokkantsági 
Biztosítási Alap. 

Sok más újdonság is áll a döntés mögött a nyugdíjasok társadalmi 
színvonalát illetően. Nevezetesen, az új szabályozás értelmében, amely az 
idén június 11-én lépett hatályba, a nyugdíjasok a jövőben csak egyszer 
mehetnek térítésmentesen gyógyfürdőbe a szerbiai gyógyüdülők és rehabi-
litációs központok egyikébe. Korábban, mint ismeretes, a kisnyugdíjasok 
ötévente voltak jogosultak ingyenesen üdülésre, ám ezentúl a nyugdíjas 
éveik alatt csak egyszer. Az indoklás szerint ezzel a határozattal a lehető 
legtöbb nyugdíjas számára nyílik lehetőség az állam költségén fürdőbe 

menni. Akik a korábbi szabályzat értelmében már voltak gyógyüdülésen 
ismét mehetnek, mivel az új szabályzatot csak mostantól alkalmazzák, 
de a jövőben már csak egyszer. 

Másik újdonság, hogy a rangsorolást ezután a nyugdíjak típusa szerint 
végzik: öregség, rokkantság, család. Eddig kategóriák  szerint történt jo-
gosultságok alapján állapították meg: munkás, iparos, földműves. 

A jövőben a rehabilitációs felhasználásra szánt eszközöket a Nyugdíj-
alap kirendeltségei és az önkormányzatok között a nyugdíjasok száma 
alapján osztják el. Korábban e pénzeket a nyugdíjasok összlétszámával 
arányosan osztották ki.  A pályázatra jelentkezőknek nem lehet magasabb 
a járandósága az átlagnyugdíjnál, ami júniusban 27 755 dinár volt. 

Mellesleg a Nyugdíjalap által a nyugdíjasok társadalmi életszínvo-
nalának javítására tervezett alapösszeg 513 millió 660 ezer dinár, ami 
mintegy 50 millióval több, mint az előző évben volt. Ennek legnagyobb 
részét, 85 százalékát, a gyógyfürdőkben történő üdülésre és rehabilitá-
cióra tervezik fordítani, ami mintegy 436,6 millió dinár. A járványhelyzet 
miatt azonban egyelőre szünetel a fürdők ingyenes igénybevétele, csak 
azután lehet majd jelentkezni, miután az egészségügyi és a biztonsági 
helyzet megengedi.

G. B.

Az elmúlt napokban mindazok, akik ko-
rábban önkéntes hozzájárulásukat adták ah-
hoz, hogy e-mail címüket, mint személyes 
adatukat Magyarország Kormánya további 
kapcsolattartás, véleménykérés, tájékozta-
tás, illetve elektronikus levél küldése céljából 
igénybe veheti, hírlevelet kaptak a Kormány-
zati Tájékoztatási Központtól.

A magyar kormány ugyanis a közelmúltban 
nemzeti konzultációt indított a koronavírusról 
és a gazdaság újraindításáról. Eddig több mint 
880 ezren töltötték ki az íveket. A kormány sze-

retné kikérni a magyarok véleményét arról, hogy 
melyek a leginkább támogatott intézkedések a 
járvány elleni küzdelemben. Ezzel kapcsolato-
san kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több 
állampolgára mondja el véleményét. 

A Kormányzati Tájékoztatási Központ 
most arra kéri a külhoni magyar állampolgá-
rokat, hogy vegyenek részt a konzultációban 
és barátaikat, ismerőseiket is biztassák erre. 
A konzultációs kérdőív az interneten is kitölt-
hető a https://nemzetikonzultacio.kormany.hu 
oldalon. 

Nemzeti konzultáció

éve. Két éve nyitottam meg az üzletemet, 
ahol rendelésre készítünk édességeket, de 
a vásárlók az üzletben is válogathatnak a 
különféle sütemények közül. Szerencsére 
ez a szakma olyan, amely iránt egész évben 
van kereslet, hiszen az ünneplések velejá-
rója a sütemény. Jól indult az év, de sajnos 
közbeszólt a vírus. Március közepéig volt 
munka, de ezt követően teljesen megszűnt. 
Az első hullám ideje alatt az emberek na-
gyon féltek, kevésbé közlekedtek, olyan is 
előfordult, hogy napokig senki nem jött be 
az üzletbe. Akkor döntöttem úgy, hogy mi 
is leállunk a munkával, de húsvétkor még 
házhoz szállítottuk a megrendelt édessé-
geket. Később ismét megnyitottuk az üzle-
tet, de nem igazán javult a helyzet, hiszen 
féltek az emberek. Nincs ez másként most 
sem. Évente 12-15 lakodalomra vállaljuk 
el a sütést, de sajnos az idén ezek közül 
egyet sem tartottak meg. A múlt héten két 
augusztusra tervezett lakodalmat mondtak 
le. Egyre jobban úgy érzem, hogy kilátásta-
lan a helyzet, hiszen tervezni sem tudunk. 
Talán ebben az időszakban még ünnepelni 
sincs kedvük az embereknek.

ácsi
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A finomlElKű fEstő
A Temerini Újság írja 1973. május 26-án:
Áldottak azok, akik szerény helyen is meg-

látják a szépet, ahol más ember nem lát semmit 
– írta a századelőn Camille Pissaro festőművész 
fiának egyik levelében.

A fenti idézet jut az ember eszébe, amikor 
dr. Fehér Mihállyal, az ügyvéddel, Temerin ama-
tőr festőjével beszélgetek. Íme, hogyan vélekedik 
a festészetről ő maga, és hogyan lett szerelmese 
a festészetnek:

– Mindig kerestem, szerettem és szerettem 
volna megvalósítani a szépet. De ha csak efféle 
művészimádó voltam, vagy vagyok is – a szépről, 
a művészetről megvolt és megvan a magam, ta-
lán egy kicsit különc nézete, véleménye.

Szerintem a SZÉP nem más, mint találkozás 
a végtelen és örök teremtővel, azzal a valamivel, 
amit egykoron, régen Istennek, őserőnek nevez-
tünk, ami egyfajta különös döbbenetet kelt a szí-
vünkben, lelkünkben, amitől akarva-akaratlanul 
kibuggyan belőlünk, hogy „JAJ, DE SZÉP”!

ÁCS JÓzSEF FEHéR MIHÁLy 
művÉszEtÉről

A bensőséges tájképfestészet kitűnő képvi-
selője Vajdaságban, mely nálunk egyszerű és 
halk szavú előadásmóddal társulva közvetlenül 
jelenik meg. Érzelmi kultúráltsága és művészi 
magatartása kegyeletre emlékeztető, kedves és 
lekötelező. Nálunk eléggé ritkán fordul elő az 
ilyen erkölcsi szellemi igényekkel a regionális 

Dr. Fehér Mihályról, halálának évfordulóján (2.)

A humanista ügyvéd
(Temerin, 1898. január 22. – Budapest, 1982. július 25.)

Mint arról legutóbbi számunkban képes 
hírben beszámoltunk, elnyerte végső kinézetét 
a tájház udvarában épült Temerini Alkotómű-
hely és Képzőművészeti Tábor, vagyis a TAKT 
alkotóháza. A tetőtér szigetelése, a fűtőtestek 
és a kiállítási tárgyak megvilágítását szolgáló 
reflektorok felszerelését követően, a művé-
szetkedvelők akár télen is látogathatják a ki-
állítótermet. A tér a jövőben rendezvények és 
kulturális események színhelyéül szolgál majd. 
Erről a szabadkai Pannon 
tv is beszámolt.

 A tetőtér szigetelését, a 
fűtőtestek és a kiállítási tár-
gyak megvilágítását szolgá-
ló reflektorok beszerelését 
követően a művészetkedve-
lők, művészek, előzetes be-
jelentkezést követően akár 
egész évben látogathatják az 
alkotóházat.

Ádám István, a TAKT 
elnöke elmondta, hogy a ki-
állítási csarnokot azért nem 
tudták használni, mert nyá-
ron meleg volt, télen pedig 
hideg. Rendezvényt szervez-
ni pedig csak májustól ok-
tóberig lehetett. Magyar állami támogatással 
elkészült a fűtés és a termet most már máskor 
is lehet használni. 

A TAKT és a Szirmai Károly MME szorosan 
együttműködik: közös szervezésben már több 
kulturális és tematikus rendezvény valósult meg 
az alkotóház területén. Varga Flórián, a Szir-
mai Károly MME elnöke azt nyilatkozta, hogy 

bent lehet folyamatosan programokat, talál-
kozókat szervezni. A külső vizesgóc is készül. 
Mindez hozzájárul, segít, hogy sokkal kultu-
ráltabb keretek között rendezhessenek akár 
népzenei tábort is.

A TAKT-on belül két állandó szakcsoport 
működik. A néprajzi a tájházról, valamint a meg-
jelenő kiadványokról visel gondot. A képzőmű-
vészeti szekcióban grafikusok, keramikusok 
és festők számára biztosítanak helyet az alko-

tásra és a kiállításra. Ideiglenes rendezvények 
szervezői csoportjukban felolvasó és népzenei 
esteket, könyvbemutatókat, táncházakat, meg-
emlékezéseket és egyéb kulturális programokat 
szerveznek.

A kiállítóteremben máris megtekinthető 44 
éves TAKT táborait bemutató pannógyűjtemény, 
amelyet a helyi Internet Nyomda készített.

A tájház udvarában vizesgócot építenek. Az utóbbi évek 
mind tömegesebb rendezvényei, táborai alkalmával tűnt 
fel a hiányuk. (Fotó V. Z.)

Elkészült az alkotóház 
Várják a művészetkedvelőket

támogAtás Az EgyháznAK
A községi költségvetésből nem csak a kul-

turális rendezvények és szervezetek részesül-
tek támogatásban (a részletekről a Temerini 
Újság már beszámolt), hanem az egyház is. 
Ötszázezer  dinár értékben támogatták a plé-
bánia vízvezetékének felújítását. A június ele-
jén kezdődött munkálatok, a vízvezeték teljes 
cseréje, mostanra már megtörtént. Sáfrány 
Dávid káplán elmondta, hogy a cserét még 
az előző, a megboldogult plébános tervezte. 
Több mint 40 évesek voltak a csövek, a plé-
bánia építése óta ezek nem voltak cserélve, 
és mostanra már szivárogtak, több helyen áz-
tatták a falat. 

Pásztor Róbert a községi képviselő tes-
tület erről a következőket mondta: – Kiemel-
kedően fontosak, főleg mint ahogy említettem, 
a magyar politikumnak, nem csak lokálisan, 
de magasabb szinteken is a civil szervezetek és 
az egyházunk. Az egyházat mindig támogatjuk, 
támogatni is fogjuk. A lehetőségekhez mérten, 
kapcsolatban vagyunk, amire kell nekik, arra 
mindig lesz pénz. Hozzátette, további tervek kö-
zött szerepel a Szent Rozália plébániatemplom 
harangjának felújítása is.

 Az MNT közbenjárásának és anyaorszá-
gi támogatásnak köszönhetően a Temerini 
Kertbarátkör otthonául szolgáló kertész-
lak is hamarosan megújul. Kókai Zoltán, a 
Temerini Kertbarátkör elnöke erről nyilat-
kozva elmondta: – Valójában itt most az ab-
lakcserék történtek meg. A felső födémgeren-
dák már meg voltak görbülve. Nem lehetett 
az ajtókat, ablakokat kinyitni rendesen. Új 
gerendák, új ablakok kerültek be. Egy ajtót 
nyitottunk hátra, ahol raktárhelyiséget sze-
retnénk kialakítani. Jelenleg a fűtőrendszer 
felújítása, az épület tatarozása és új vizesgóc 
kialakítása zajlik. 

A Pannon RTV riportjai alapján 

táj. Ilyen kiegyenlített, művészi szinten Vajda-
ságban nem sok képviselője van, illetve volt a 
tájfestésnek.

Fehér Mihály túlnyomóan városrészekre és 
tájakra irányítja művészetének a figyelmét, em-
lékező és érzelmeit kifejező művészet, melynek 
minőségei mellett dokumentáló értékük is van. 
A temerini parasztbarokkos oromfalak, a jól 
megkülönböztethető temerini részletek, a négy 
évszak szépségeihez és a falu tárgyi valóságá-
hoz egyaránt illeszkedő utcai és táj részletek 
tiszta érzelemből erednek, melyeket szeretet-
tel festett.

Fehér Mihály száz képének, melyet 
Temerinnek adományozott, egész Vajdaságra 
kiterjedő művészeti és kultúrtörténeti jelentő-
sége van – írta Ács József festőművész és kép-
zőművészeti kritikus, a vajdasági festészet egyik 
jelentős figurája dr. Fehér festészetéről.

Összeállította: Ö. K.
T. Ú., 3. (148.) sz.
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AZ EGyIK éJJEl FElrIADTAM és sokáig far-
kasszemet néztem a sötéttel. Közben az az ér-

zésem támadt, hogy valaki figyel. Aztán elhessentve a 
gondolatot, a másik oldalamra fordulva a fejemre húztam a paplant. 
Elaludni azonban hosszú ideig nem tudtam.

Feküdtem hát csendben, olykor a lélegzetemet is visszafogva. és 
akkor tisztán láttam újra a világító szempárt. Az erkélyről tekintett be 
rám. Ki figyelhet engem éjszaka az erkélyről? rémálom.

Napirendre is tértem volna a dolog fölött, ha reggel a feleségem 
nem újságolja, hogy macska járt éjszaka az erkélyen. „reggel rajta-
kaptam a kandúrt, vígan szundikált a nyugágyban. Ezután jól csukd 
be az ajtót...”

Akkor hát mégsem volt rémálom az éjszakai látomás. Bevallom: 
kedvesnek találtam az esetet. Egy macska jár-kel az éjszakában, sor-
ra látogatja az erkélyeket, és bepillant az alvó lakókra. Talán vigyáz 
rájuk?

NéhÁNy NAP MúlVA az eset megismétlődött. Amint eloltottam a 
lámpát, megláttam újra a rám szegeződő szempárt. Itt a kandúr, 

vajon mit akarhat? – tűnődtem és másnap lefekvés előtt tejet tettem ki 
számára egy tányérkában. A feleségem megdorgált: „Ide szoktatod a 
kóbor állatokat? Nem is a mi házunk cicája, a szomszéd udvarról jár 
át, láttam már többször is, egy nagy, vörös kandúr…”

Nagy, vörös kandúr? – döbbentem meg, mert hirtelen eszembe 
jutott egy régi-régi nagy, vörös kandúr, amelynek én mentettem meg 
az életét gyermekkoromban.

AZ IS A SZOMSZéD KANDúrJA VOlT, s átjárt hozzánk a kerten 
keresztül. A Szüle egyszer észrevette, hogy egy naposcsibét 

kapott a karmaiba a baromfiudvarban. Kétségbeesetten sopánkodott: 

„Ez hordja hát el a kiscsirkéinket? Ez a gonosz kandúr? 
Agyoncsapom!…”

NAGyAPA VÁllAlTA az ítéletvégrehajtó szerepét. 
Fogadkozott: majd ő elintézi. Az ilyen pákosztos 

cicák nem érdemelnek kegyelmet.
Néhány nap múlva a macska újra feltűnt az udvarunkon, ekkor 

a nagyapa ügyesen becsalogatta a kamrába, majd rázárta az ajtót. A 
kulcsot diadalmasan lóbálva a konyha asztalára helyezte. Aztán erős 
zsineget keresett, majd alkalmas fát az akasztásra.

Tízéves lehettem akkor és megrettenve éltem végig a gonosz ké-
szülődést. Tudtam, hiába sírnék, könyörögnék, nagyapa nem kegyel-
mezne a csibehúsra szokott macskának. Ki kell hát szabadítanom a 
halálra ítéltet a kamrából.

Addig-addig sündörögtem a konyhában, míg kézbe nem kaparin-
tottam a kamrakulcsot. Gyorsan a gangra rohantam vele, s kinyitottam 
a kamra ajtaját. A cica prüszkölve rohant ki mellettem és pillanatok 
alatt eltűnt. én meg a szalmakazal mögé bújva figyeltem az esemé-
nyeket. A nagyapa közeledett is már a zsineggel a kezében. Egy ideig 
a zsebében keresgélte a kulcsot, de amikor meglátta, hogy a zárban 
van, fürkészve rám tekintett, mert közben elősettenkedtem. Nézett 
rám, de nem szólt. Az összetekert zsineget zsebre tette és hosszasan 
elgondolkozott. Könnyen rájöhetett a cica szabadulásának igazságára. 
Megjegyzem: a cicát később sosem láttuk az udvarunkon.

MOST úGy érZEM: VISSZAJÖTT. Talán azért, hogy köszönetet 
mondjon nekem az életéért. Ezért lopakodik éjszakánként az 

erkélyünkre. Vigyáz rám a sötétben.
Azóta lopva viszek neki minden este tejet.

IlléS Sándor 37/182

A cica

A globális pénzügyi elit fenyegeti a 
nemzeti demokráciákat a 21. század-
ban. Erről beszélt fricz tamás politoló-
gus csütörtökön Budapesten, az Alapjo-
gokért Központban.

Kifejtette: létezik egy hatalmas erőforrásokkal 
rendelkező globális pénzügyi elit, amelynek a 
működését még csak most kezdik feltárni. Ennek 
a hálózatnak a feltárása során egy külföldi kutatás 
43 ezer transznacionális vállalat vizsgálata alapján 
megállapította, hogy ezeket mindössze 147 
cég irányítja, melyek nagy része pénzinté-
zet. Ennek a háttérhatalomnak a célja a globális 
piac létrehozása, a helyi piacok ellenőrzése és a 
nemzetállamok háttérbe szorítása.

Ez a nemzetközi pénzügyi elit céljai elérése 
érdekében ideológiákat terjeszt; ilyen ideoló-
gia a gazdaság terén a neoliberális felfogás, a 
kultúrában a marxizmus, a politikában pedig a 
liberális demokrácia – mondta a szakember, az 
Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója.

A neoliberális gazdaságfilozófia 1989-
ben az úgynevezett washingtoni konszenzussal 
vált hallgatólagos követelménnyé. Lényege a 
piac mindenhatósága és az állami beavatko-
zás minimalizálása, a privatizáció, a deregulá-
ció, a liberalizáció gyakorlata. A kelet-európai 
rendszerváltások éppen ebben az időszakban 
zajlottak, a volt szocialista országoknak ezt a 

gyakorlatot kellett követniük – emlékeztetett 
Fricz Tamás.

A háttérhatalmak ideológiájának másik ré-
sze a kulturális marxizmus, mely szerint a 
fehér középosztály elnyomja a társadalom többi 
részét, a különféle kisebbségeket, amelyeket 
ezért kell felszabadítani. Ez a szellemi áramlat 
1968-tól fokozatosan uralomra jutott Nyugat-Eu-
rópában, megszállta a médiát, az egyetemeket, 
a közvéleményt, és a globális elit ezt arra hasz-
nálta, hogy a hagyományos nemzeti kultúrákat 
háttérbe szorítsa.

Ennek egyik megjelenése manapság az Egye-
sült Államokban zajló tüntetéseken a szobordön-
tés, aminek a célja a múlt eltörlése – magyarázta 
a politológus.

A globális elitek ideológiájának harmadik, 
politikai része szerint a liberális demokrácia 
az egyedüli, igazi demokrácia, ugyanis a kivá-
lasztott liberális kisebbségnek kell irányítania 
a politikát. Azok az országok, ahol a demokra-
tikus többség a hagyományos értékeket védel-
mezi – e globalista ideológia szerint –, elnyo-
mók, ezért nem hagyják érvényesülni a média 
szabadságát, a fékek és ellensúlyok rendszerét, 
és populizmust alakítanak ki. Ezzel szemben a 
valóság az, hogy számtalan demokrácia létezik, 
nem csak liberális. A mai liberális demokrácia 
pedig épp a liberalizmust tagadja, amikor csak 

a saját modelljét hajlandó elfogadni – véleke-
dett a szakember.

A hálózatosan terjeszkedő, a demokráciát 
kiüresítő globális elittel szemben a nemzeti kon-
zervatív erőknek is ki kell alakítaniuk a maguk 
hálózatait, hogy képesek legyenek megvédeni 
demokráciájukat, amely most komoly veszély-
ben forog – figyelmeztetett Fricz Tamás.

Kovács istván, az Alapjogokért Központ 
stratégiai igazgatója a rendezvényen elmond-
ta: Magyarországot számos igazságtalan kritika 
éri, a központ feladata, hogy ezeket részletekbe 
menően cáfolja. A központ épp egy ilyen eset, 
a Tavares-jelentés kapcsán jött létre. Ám van-
nak általánosabb, rendszerszintű problémák is, 
melyek nem csupán Magyarországról szólnak, 
hanem általában veszélyeztetik a 21. századi 
demokráciákat. Az összeesküvés-elméle-
tek valójában összeesküvés-gyakorlatok 
– jegyezte meg a szakember. Hozzátette: ezek 
feltárásában segít Fricz Tamás tanulmánysoro-
zata, melynek csütörtökön bemutatott darabja a 
második, és várhatóan az év végéig még további 
kettő vagy három készül.

MTI Magyar Nemzet, Budapest

Egy kis nagypolitika

Globális pénzügyi elit 
Friss temerini és 

dunabökényi 
akácméz eladó 

a termelőtől.
Tel.: 063/511-925
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Miután megtudtam, hogy ez a zenekar köt-
hető Mile bácsi műhelyéhez és hogy a zenekar 
1966-tól 1968-ig létezett, és megszűnte után 
teljesen eltűnt, rájöttem, nem 
csoda, hogy nem ismerhettem 
az említett temerini zenekart. 
Az együttes megalakulása és 
működése ugyanis időben 
egybeesett  a Bitolában és 
Szkopjéban töltött katonás-
kodásommal.

Mégis őszintén örültem 
neki, hogy megismerhettem 
tagjait és az említett nosz-
talgiakoncerten a színpad-
ról én jelenthettem be a fel-
lépő Speditőrök együttest. 
Produkciójuk kivételes, a 
tagok egyedülálló egyénisé-
gek voltak. A sors aztán úgy 
rendelkezett, hogy a zenekar 
vezetőjével, Kurilla Mátyással huszonkét év múl-
va, 2013-ban részletesen is beszélgethettem a 
Speditőrök együttesről. Ezt teszem most közzé 
a Temerini Újságban és meg vagyok győződve 
róla, hogy kellemes emlékeket ébresztek mind-
azokban, akik akkor voltak fiatalok és élvezték 
a Speditőrök zenéjét.    

Kurilla mátyás: – Társaságunkban min-
denki annyira rajongott a zenéért, ami akkor  a 
beat-rock zene volt, hogy elkezdtünk a gondo-
lattal foglalkozni: zenekart alakítunk. Pedig alig 
voltunk mindössze 14-15 évesek. Az 1960-as 
években Temerinben teljesen más volt a zenei 
közízlés, és nem az a zene volt a menő, mint ami 
nekünk tetszett. Más fajta zenére táncoltak a fia-
talok, teljesen más zenére szórakozott a fiatalság. 
Spórolgattunk, gyűjtögettük a pénzt, de annyit 
nem tudtunk összeszedni, hogy megvegyük a 
szükséges felszerelést. Más pénzszerzési lehe-
tőség után kellett néznünk. Mivel többségünk 
fémes szakmát tanult, megkértük a lóvontatta 
speditőr kocsikat gyártó Kantardžić Mile magán-
vállalkozó mesterembert, engedje meg, hogy az 
inaskodás mellett szabadidőnkben egy kis fizet-
ség, munkabér ellenében bejárjunk a műhelyébe 

és besegítsünk ezeknek a speditőr kocsiknak a 
gyártásába. Mivel az édesapám és a nagybátyám 
is ott dolgozott, Mile bácsi beleegyezett. Abban az 

időben én inasként géplakatos szakmát tanultam 
az Izvor kútfúró vállalatban. A szakmát tanuló fia-
taloknak délelőtt dolgozniuk kellett a vállalatban, 
vagy a munkaadónál, délután pedig iskolába kel-
lett járniuk. Előfordult, hogy még szombaton is, 
ezért külön pénzt keresni, dolgozni csak a napi 
elfoglaltságok után, este adódott  lehetőség. Nem 
volt könnyű, de megcsináltuk. Az így megkere-
sett pénzből sikerült folyamatosan beszerezni a 
hangszereket és a zenekari felszerelést, amivel 
később muzsikáltunk. Hálából Mile bácsinak 
zenekarunknak a Špediteri-Speditőrök nevet 
adtuk. A zenekar vezetője és szólógitárosa én, 
Kurilla mátyás voltam, első unokatestvérem, 
Kurilla János ritmusgitáron, Gregus János 
basszusgitáron játszott, 
Kovács tibor lett a do-
bos, mező lászló pe-
dig a szólista, az énekes. 
Indulás előtt arról is volt 
szó, hogy a dobos min-
denkori barátunk Vigh 
Pál lesz, de mivel nem 
vállalta, így lett a Tibi a 
dobosunk.

• milyen volt a fogadtatás, az első fel-
lépések?

– Minden egyes fellépésünk alkalmával óri-
ási tömeg gyűlt össze. A helyi politikai vezetés 
azonban nem nézte jó szemmel azt, amit csi-
náltunk. Nem felelt meg nekik a mi zenei stí-
lusunk és más „gond” is volt velünk. Nem egy 
alkalommal, amikor az ifjúsági otthonban (a 
volt rádió épülete) gyakoroltunk, vagy fellép-
tünk, a tőszomszédságban levő Ugled ruhagyár 
munkásnői vacsora alkalmával, amint hallották 
a hangos zenét, átjöttek és kukucskáltak, hogy 
mi történik. Volt rá példa, hogy a rendőrség 
vetett véget a fellépésünknek, mert az akkori 
politikusok szerint ez is rendbontásnak szá-
mított. Ezért próbáltak bennünket – engemet 
személyesen is, mivel én számítottam a zene-
kar vezetőjének – rávenni, hogy próbáljunk 
a viselkedésünkön módosítani. Az esetben, ha 
a viselkedésünkkel jó példával tudunk járni a 
fiatalok előtt, és a zenei stílusunkon is változ-
tatunk, akkor megengedik, hogy Temerin te-
rületén bárhol fellépjünk, és biztosítják azt is, 
hogy az ifjúsági otthon egyik melléktermében 
gyakoroljunk. Ez ment is, meg nem is. Végül 
már  arra  kényszerítettek bennünket, hogy lép-
jünk be a kommunista pártba. Természetesen 
ez sem nagyon jött össze. A zenekar két tagja 
határozottan ellene volt. De mivel a zenéért és 
a muzsikálásért rajongtunk, meg hogy békén 
hagyják a Speditőrök együttest, hárman enged-
tünk a nyomásnak, és rábólintottunk.

Meg is jelentünk a kommunista pártba való 
felvételen, május 25-dikén, Tito születésnapján. 
A kis pionírok piros kendőt, mi pedig piros 
szegfűt vettünk át. Miután beiratkoztunk a párt-
ba, ment a dolog egy jó darabig, de a gyűlések-
re már nemigen jártunk. Én még két-háromra 
elmentem, de utána már nekem se futotta az 
időmből. Természetesen továbbra is játszottunk, 
mivel betartották azt, amit ígértek. 

Közben a szórakozóhelyek, ahol csak ját-
szottunk, kicsinek bizonyultak: az Amerika ven-
déglő, a telepi iskola tornaterme, a kolóniai 
művelődési otthon nagyterme, de Járekon és 
Szőregen is akkora volt az érdeklődés, hogy 
mindenhol szűk volt a hely, sokan nem fértek 
be, a fiatalokból álló közönség pedig szórakozni, 
táncolni akart a mi zenénkre. Az akkori ifjúság-
nak nem volt lehetősége úgy szórakozni, aho-
gyan szeretett volna. Az 1966. évi indulásunktól 
kezdve mind többen jöttek a fellépéseinkre.

-aJó-
(Folytatjuk)

Mesélő magnószalagok 

A speditőr együttes
Elmondja (1913-ban) Kurilla Mátyás, 

az egykor népszerű  zenebanda vezetője 

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

Korabeli felvételen a Speditőr együttes három tagja: 
Gregus János, Kurilla Mátyás és Kovács Tibor

talán hihetetlennek tűnik, hogy szerény személyem, aki számos ismert 
hazai és anyaországi zenekar temerini koncertjét szervezte meg és a temerini 
zenekarok tevékenységét külön gonddal figyelte, itt-ott be is segített, a temerini 
speditőrök együttesről csak 1991-ben, a hAJdúK Jánossal közösen szervezett 
újra együtt – nosztalgiakoncert kapcsán hallott. Amikor János a speditőrök 
együttes nevét említette, csodálkozva kérdeztem tőle, hogy ők vajon kicsodák? 
merthogy addig soha nem hallottam ilyen nevű temerini együttesről. Az tudtam, 
hogy Kantardžić Emil barátom édesapjának műhelyében készültek ló vontatta 
teherkocsik, amit a helyi nyelvhasználat lasztkocsinak vagy speditőrkocsinak 
nevez, de hogy ilyen nevű zenekar is létezett, nem tudtam. 
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MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

TÓTH István – Ityu 
(1947–2020) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nem vagy velünk

BALÁZS KURILLA Erika 
(1966–2019)

Elmentél oda, 
ahol néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, 
csak béke és nyugalom.

Emléked megőrzik: fiad, 
Szabolcs, lányod, Tímea, 

menyed, Anita, vejed, 
Krisztián és unokáid: 

Filip és Konor

MEGEMLÉKEZÉS
Július 31-én lesz egy éve, 

hogy nincs közöttünk

özv. VÍZI KIHÚT Margit 
(1928–2019)

Akit szeretünk, 
az már sírban nyugszik, 
igazi nyughelye 
a szívünkben marad.

Bárhogy múlnak az évek, 
a lélek nem feled, 
mert összeköt minket 
az örök szeretet.

Emlékét őrzi fia, Feri és 
unokája, Árpád 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, 
apámtól és tatától

KOHANECZ Istvántól 
(1954–2020)

Elmentél búcsú nélkül, 
mindent itt hagytál, 
amiért úgy küzdöttél. 
Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi. 
Nélküled most már 
nem ugyanaz.

Szívünkben mindig őrizni 
fogunk! Nyugodj békében!

Feleséged, Ica, fiad, 
Szilvi és kis unokád, 

DorinaVÉGSŐ BÚCSÚ
Tatánktól

KOHANECZ Istvántól 
(1954–2020)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél, 
mert te a jónál is 
jobbat érdemeltél.

Imádott unokáid: 
Norbert, Róbert és 

Dorina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól

KOHANECZ István 
(1954. 7. 22.–2020. 7. 20)

Itt állunk mind, úgy hallgatunk. Mit mondhatnánk? 
Nincs szavunk. Szíved nem él, hová lettél? Egyedül mentél.
Már csak emlék, kedves a kép, úgy nevettünk nem oly rég. 
Tiéd sok tárgy, velünk maradt, itt voltál, igaz.

Most búcsúzunk, most sírhatunk, nem ölel két karunk. 
Fagyott a föld, a mély bezár, bennünk élsz tovább...
Megrendülten gondolunk rád, nem hisszük el, hogy nincs tovább. 
Lehunyt szemed nem látja már: Mindenütt virág.

Kint alszol majd a hideg télben, eszünkbe jutsz néha éjjel. 
Nem vagy többé, nincs ilyen más, egyetlen voltál!

Most búcsúzunk…
(Sztankai István és Alex Tamás: Búcsúdal)

Drága bátyám, a jó Isten legyen veled!

Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, 
találj odafenn örök boldogságot!

Szerető öcséd, Béla családjával
Temetkezési magánvállalat, 

tul.: NAGY Erika, 
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
az elhunyt

SÁNTÁNÉ 
MOLNÁR Veronika 

(1932–2020)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

Temerin plébánosai (5.)

Novák Antal
Temerin negyedik plébánosa Novák Antal lett. 1809. 

március 25-én született Újvidéken. Bölcseleti tanulmányait 
Szegeden, a hittudományit pedig Kalocsán végezte. 1832-
ben szentelték pappá. Harmincnyolc éven át volt Temerin 
plébánosa, egészen haláláig, 1876-ig. 

Novák Antal plébánoskodásának harmadik esztende-
jében készült 1841-ben a 10 mutációs pedálos orgona, 
amely helyettesítette az 1820-as években beszerzett ki-
sebb orgonát.    

A hívek lelki gondozásában Novák plébánosnak két 
káplánja segédkezett. A szabadságharc vérzivatarában 
Stratimirović csapatai felégették a falut, a lakosság me-
nekülni kényszerült, 8500 ember kenyér, ruha, vagyon 
és lakás nélkül maradt. Temerin papjai osztoztak híveik 
sorsában Novák Antal Újvidéken keresett menedéket test-
vérbátyjánál, a segédlelkészek is menekülésre kényszerül-
tek. A hívek is szerteszóródtak Bácska egész területén. A 
tűz martalékává vált a falu házaival együtt a templom, a 
plébánia, benne az anyakönyvek és az iskola is. A harcok 
megszűntével az otthonából elűzött temerini nép visszatér-
hetett felégetett falujába. Novák Antal másfél évi hányattatás 
után, 1850. január 17-én tért vissza Temerinbe Kuláról.

A hívek hozzáfogtak otthonaik újjáépítéséhez. Amint 
sikerült a templomépületet is helyreállítani, a következő 
években sor került a belső berendezés felújítására is. Így a 
tűzvészben tönkrement orgonát Novák plébános 1857-ben 
újjáépíttette. 1860-ban sor került az ideiglenesen helyreál-
lított oltárok teljes újjáépítésére is. Novák Antal plébános 
a Monarchia-szerte egyik legismertebb bécsi festőművész-
csoport műhelyében új oltárképeket rendelt. Az egyik a 

Boldogasszonyt a kis Jézussal, a másik a 
Szentháromságot ábrázoló festmény. A főol-
táron levő, Szent Rozáliát ábrázoló festmény 
az ugyancsak ehhez a bécsi festőiskolához 
Hans Tillnek a műve, 1861-ben készült. A 
romossá vált templomtoronyból eltűntek 
a harangok is. Novák plébános 1861-ben 
elsőként nagyharangot szerzett be.

A hívek a keresztállítás hagyományát 
a visszatérés utáni években tovább ápol-
ták. Novák plébános a Nagyhídnál állított 
fel keresztet 1873-ban. A népnevelés terén 
több nemes tette volt: 1861-ben Eisele Já-
nos temerini postamesterrel megalakították 
az Olvasó Egyletet, amelyből 1880-as évek 

elején kinőt a Magyar Katolikus Polgári Kör, 
amelynek igen tekintélyes könyvtára volt. Az 
egyletnek fennmaradt a pecsétje, és egy már-
vány emléktábla, amelyet a hálás utókor ál-
lított az alapítóknak. Mindkettőt a Temerini 
Helytörténeti Múzeumban őrzik. 

1875. április 28-án tartott iskolaszéki 
gyűlésen Novák Antal plébános többed-
magával kezdeményezte a leányiskola és 
zárda alapítását. A zárda 1881-re épült fel, 
amelyet már Novák Antal plébános nem ér-
hetett meg. 1876. október 6-án halt meg, 
itteni plébánoskodásának 38-ik, életének 
67-ik évében.

G. B.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, 
édesapánktól, apósomtól és nagyapámtól

TÓTH Istvántól 
(1947–2020)

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. 
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.”

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen… 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
kitündököl és ragyog egyre szebben és melegít,
mint kandalló a télben, derűs szelíden és örök fehéren.”

(Juhász Gyula)

Dusánka, Szandra, Szasa, Gordana és Szára

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

KOHANECZ Istvántól 
(1954–2020)

Az idő halad, csak az 
emlék és a szeretet marad.
Minden véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.

Emléked megőrzi nászod 
és nászasszonyod és 

családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett édesapánk

TALLÓ József 
(1930–2010)

Szomorú az út, 
amely a sírodhoz vezet, 
fájdalmas a tíz év nélküled.
Elmentél tőlünk csendben, 
de szívünkben örökké élsz.

Nyugodjál békében!

Fiai: Ferenc és Géza

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk

özv. VÍZI KIHÚT Margit 
(1928–2019)

Az idő halad, az emlék 
örökké megmarad.

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

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk az, 
akit nagyon szerettünk

FRANCIÁNÉ 
FARAGÓ Zsuzsanna 

(1963–2020)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi 
az emléked, s egy út, 
mely elvitte életed.
A bánat, a fájdalom 
örökké megmarad.
Mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Drága emléked szívében 
szeretettel őrzi testvéred, 

Magdi, sógorod, Laci, 
keresztgyerekeid, Izolda 

és Rudi családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak és mindazoknak, 
akik drága halottunkat

KOHANECZ Istvánt 
(1954–2020)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal mérhetetlen 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagyapánktól

KOHANECZ Istvántól 
(1954–2020)

Apa, hogyha hallasz! 
Látod könnyes szemem, 
gyere vissza kérlek, fogd 
meg mindkét kezem! 
Nem hallom a hangod, 
nem vársz, hogyha megyek. 
S előttem csak akadályok, 
dönthetetlen hegyek.
Kellene, hogy 
megmondanád, 
hol találom helyem, 
hol gondoktól már 
többé ne fájjon a fejem.

Szerető lányod, Ildikó, 
vejed, Sanyi, unokáid, 

Norbert és Róbert

MEGEMLÉKEZÉS

BALÁZSNÉ KURILLA Erika 
(1966–2019)

BALÁZS Károly 
(1962–2004)

Immár egy éve, hogy 
elment lányom, testvérem, 

sógornőm, nenám

16 éve, hogy nincs 
közöttünk vejem, 

sógorunk

Ez a gyertya most értetek égjen, 
kik fenn laktok a magas égben. 
Ott, ahol a csendből épül vár, 
s lelketekre Isten vigyáz már!

Nyugalmatok legyen békés, emléketek áldott!

Emléketeket őrzi édesanyád, 
illetve anyósod, Franciska, valamint 

testvéred, illetve sógorod, Zsolt családjával

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

BALÁZSNÉ KURILLA Erika 
(1966–2019)

BALÁZS Károly 
(1962–2004)

Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk

16 éve, hogy távozott 
közülünk

Ott, ahol szerettein hamvai fölött a föld domborul, 
ott a mi fejünk meghajol. Ott, ahol a béke, ott a nyugalom, 

ott pihen a lélek, ahol nincs fájdalom.

Emléküket őrzik szeretteik, 
Katica és Nándor Németországból

Miserend
31-én, pénteken 8 órakor: szabad szándék; 19 órakor: 
horvát nyelvű szentmise.
1-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért. 
2-án, évközi 18. vasárnap a Telepen 7 órakor: †Uracs Ist-
ván, Kövesdi Csongor, Simon András, Kovács Katalin, Simon 
László, 8:30-kor: †Hornyik József, 10 órakor: A népért.
3-án, hétfőn 8 órakor: szabad szándék.
4-én, kedden 8 órakor: Pio atya és Vianney Szent János 
tiszteletére egy családért.
5-én, szerdán 8 órakor: szabad szándék.
6-án, csütörtökön, 19 órakor: szabad szándék.

Az egyházközségi híreket lásd a 3. oldalon
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy szerető édesanyánk 

itt hagyott bennünket

FRANCIÁNÉ FARAGÓ Zsuzsanna 
(1963–2020)

Amit adtál, mind magadból adtad, 
telhetetlen lelkem többet kér. 
Adj még! Adj sokat! 
Légy napom, ha fázom 
és árnyék, ha hűsre vágyom! 
Légy nevetés, ha mosoly húzódik számon! 
Adj hitet, ha gyenge bennem az, 
és reményt, hogy a halál nem igaz! 
Úgy lennél jó, ahogy voltál, 
csak még lennél, csak még volnál..

Szerető gyermekeid

MEGEMLÉKEZÉS
Július 31-én lesz hat éve, 
hogy itt hagyott bennünket

URACS István 
(1943–2014)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked szívünkben 
tovább él.

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

Emlékét őrzi felesége, 
két lánya, két veje,  

négy unokája, egy a 
párjával és pici 

dédunokája, Hanna

VÉGSŐ BÚCSÚ

SÁNTA Veronikától 
(1932–2020)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, 
őrizzük őket.

Emléked megőrzi 
unokahúgod, Margit 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 

nem vagy közöttünk

REZICSKA Katalin 
(1930–2017)

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!

Fiad, Zoli, Franciska, 
unokáid, Gizike és Zolika, 
unokamenyed, Szilvia és 

dédunokáid: Robika, 
Dominik, Loren és 

Alissza

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

MEGEMLÉKEZÉS

 

BÁLIND Sándor 
(1934–2020. 7. 25.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

REZICSKÁNÉ MORVAI Katalin 
(1930–2017)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Szívünkben megmarad szép emléked, 
legyen áldott és békés a pihenésed.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal búcsúzunk kedves Veronka nenától

SÁNTA Veronika 
(1932–2020)

Csendben állok, emlékezem, nem halt ő meg, 
még mindig él – nekem, messze ment, hol el nem érhetem.

Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben örökre megmarad.

Emlékét szeretettel őrzi Ibolya családjával

MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH Ferenc 
(1942–2015)

TÓTH (VARGA) Ilona 
(1943–2004)

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

„Szerteszét este mennyi mécs ragyog,
könyörögjetek értük, Csillagok!”

(Szép Ernő)

Drága emléküket őrzik lányaik, vejeik 
és unokáik: Robi, Évi, Larissza és Melissza

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél év telt el azóta, hogy szeretett feleségem 

örökre távozott közülünk

FRANCIÁNÉ FARAGÓ Zsuzsanna 
(1963–2020)

Nem nyílik az ajtó, nem kattan a zár, 
nem hallom már többé, hogy jössz hozzám.. 
Tudom, hogy nem jössz, de oly jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Köszönöm, hogy éltél és hogy engem szerettél.
Emléked örökké itt van velem, 
amíg élek, Te is élsz velem. 
Legyen áldott a föld, melyben örök álmod alszod.

Szerető férjed

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
hétfő délután 

4 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.
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LABDARÚGÁS
Az Újvidéki Labdarúgó-szövet-

ség közzétette, hogy mely csapatok 
alkotják az Újvidéki liga mezőnyét 
a 2020/2021-es idényben. Mivel 
az előző bajnokság a járvány miatt 
megszakadt és nem sikerült befejez-
ni, illetve néhány magasabb rangfo-
kozatban kibővítették a létszámot, 
elég sok vita alakult ki akörül, hogy 
kiket illet meg a feljutás. Nos, a TSK 
éppen lemaradt arról, hogy kihar-
colja a magasabb osztályban való 
szereplés jogát, hiszen az Újvidéki 
liga első három helyezettje került 
feljebb a Vajdasági liga déli csoport-
jába, a temeriniek pedig a negyedik 
helyen voltak a táblázaton a megsza-
kítás pillanatában, vagyis a vonalat 
éppen felettük húzták meg. A baj-
nok pirosi Jedinstvo, valamint a két 
újvidéki csapat, a második Index és 
a harmadik Novi Sad készülhet a 
Vajdasági liga küzdelmeire. A TSK 
augusztusban sorozatban a kilence-
dik idényét kezdheti meg az Újvidé-
ki ligában, melynek mezőnyét még a 
következő csapatok alkotják: kovilji 
Šajkaš, Veternik, újvidéki Slavija, 
Sirig, kamenicai Fruškogorac, 
zsablyai ŽSK, bukovaci Fruškogorski 
partizan, Petrovaradin, đurđevói 

Bačka 1923, Futog, stepanovićevói 
Omladinac, kiszácsi Tatra, begecsi 
Bačka, csúrogi Hajduk, illetve a 
feljutók az alacsonyabb osztály-
ból: gospođinci Jedinstvo, Susek 
és Titel. Tehát 18 csapat alkotja a 
mezőnyt, ugyanúgy, mint az előző 
idényben.

A szövetség azt is közölte, hogy 
augusztus 22-én kezdődik a baj-
nokság, a sorsolás azonban még 
nem készült el. Azt még nem lehet 
tudni, hogy a biztonsági óvintézke-
dések miatt beengedik-e a szurko-
lókat a mérkőzésekre. Az átigazolá-
si időszak a korábbi éveknél jóval 
tovább, október 5-ig tart.

A Vajdasági Labdarúgó-szö-
vetség közölte, hogy a Vajdasági 
ligákban augusztus 15-én játsz-
szák az első fordulót. A déli cso-
portnak tagja a temerini Sloga és 
a járeki Mladost is. Rajtuk kívül a 
következő csapatok várják a bajno-
ki rajtot: divoši Hajduk, erdővégi 
Sloga, kátyi Jugović, sajkási Borac, 
vojkai Sremac, belegiši Podunavac, 
újpazovai Radnički, belcsényi Ce-
ment, tovarniki Sloboda, mitrovicai 
Podrinje, újvidéki Crvena zvezda, 
golubinci Jadran, Salaš nočajski 
Budućnost, pirosi Jedinstvo, Novi 
Sad és újvidéki Indeks.

T. N. T.

APrÓhIrDETéSEK
• Hízók és malacok eladók. Telefon-
szám: 063/77-93-053.
• Bognár készítette tragacs eladó. 
Csapágyon guruló és gumikerekes. 
Telefonszám: 3-843-691.
• Eladó kézzel hajtható morzsoló (2000 
Din), villany morzsoló-daráló (4500 
Din), Bagat Jadranka lábbal hajthjató 
varrógép. (3500 Din). Tel.: 842-763.
• Föld eladó a vásártéren, a két ka-
nális között. Ár megegyezés szerint. 
Telefonszám: 062/377-385.
• Minden korosztály számára megőr-
zött ruhanemű eladó, egyéves kortól 
hatvan évesig, lábbeli, kabátok úgy-
szintén. A nyári ruhanemű csak 50-től 
200 dinárért. Molettebb nők, férfiak, 
valamint tinédzserek számára kedvező 
áron. Telefonszám: 061/15-42-112.
• hat kvadrát jog eladó a Pap Pál 
utca elején, a kertek végén. Telefon: 
063/8-554-326 (Balázs János).
• 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 fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Tel.: 069/407-49-44.
• Szobafestést, házfestést vállalok. Te-
lefonszám: 062/78-20-02.

• Takarítást, vagy mozgásképes idős 
asszony gondozását vállalom. Tele-
fonszám: 842-890 (este 6 órától).
• Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás bejegyzett, 
befejezett és azonnal beköltözhető. Te-
lefonszám: 064/40-55-431. 
• régi, jó állapotban levő bölcsőt, 
vagy régi, fából készült talicskát 
(trágyahordó) keresek megvételre 
Temerinből vagy környékéről. Tele-
fonszám: +381-54-62-162.
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó egy 120 férőhelyes keltető, T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűzhely, 
rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• A nagybara-parti Mező-tanya más-
fél hold szántófölddel eladó, valamint 
a Mező autószerviz műhelye teljes 
felszereléssel kiadó. Telefonszám: 
063/507-609.
• redőny, szúnyogháló, harmonika-
ajtó javítását és szerelését vállalom. 
Telefon: 62/78-2002.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tele-
fonszám: 063/8-143-147.

Névjegykártyák, meghívók, 
öntapadó feliratok, cégtáblák stb. 

a Temerini Újság nyomdájában.
Tel.: 843-750

Logopédiai, anyanyelvi és mozgásos 
foglalkozások

• A foglalkozásokat Erdélyi lenke gyógypedagógus hallgató és 
lukács Sára gyógypedagógus, logopédus és alapozó mozgásfej-
lesztő vezeti

• 5-12 éves gyermekek jelentkezését várjuk
• A jelentkezéseket augusztus 1-jéig tudjuk fogadni
• érdeklődni és jelentkezni a 063-125-86-42-es telefonszámon 

lehet
• A foglalkozásokat csütörtökönként tartjuk

Megérten-élek

léphaft Pál karikatúrája


