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Nem regisztráltak 
új fertőzötteket
A rendkívüli helyzet továbbra is érvényben van 

Temerin község területén a koronavírus-járvány miatt, 
de új mozzanat nincs, lényegében csak a korábbi in-
tézkedéseket kell betartania a lakosságnak. Augusztus 
6-ai közlés szerint  67 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, 
de a fertőzöttek száma ennél nagyobb. Dr. Tomislav 
Ugarković, az egészségház igazgatója a sajtónak adott 
nyilatkozatában elmondta, hogy a klinikai kép általában 
enyhébb fokozatú, 25 beteget utaltak kórházi kezelésre, 
ez mintegy tíz százalék, a többiek enyhébb klinikai kép-
pel rendelkeznek és otthoni, önkéntes karanténban van-
nak. Múlt hétfő óta nem regisztráltak új fertőzöttet. 

A Vajdasági Közegészségügyi Intézet ajánlása 
szerint, ha napokig egy számjegyű az új fertőzöttek 
száma, akkor egy hét után fel lehet oldani a rendkívüli 
helyzetet. Pásztor Róbert, a temerini válságtörzs tagja 
kijelentette, látják, hogy a környező községekben la-
zítanak, a medencék megnyíltak, de Temerinben még 
nem. Napok kérdése, vélekedett, hogy feloldják ezt a 
helyzetet. Ha továbbra sem növekedik az új fertőzöttek 
száma, akkor nem lát rá egyetlenegy okot sem, hogy 
maradjon az, ami most érvényben van.

A Temerini Újság postacíme: Petőfi Sándor u. 70.
Internetcíme: dujmo2@gmail.com. Tel.: 021/843-750

Lapzárta: kedd 12 óra. Kérjük ügyfeleinket, hogy 
legkésőbb a jelzett időpontig adják le hirdetésüket, 

információikat.

Az önkormányzat kézbesítette az idei vagyon és 
földadó harmadik részének szelvényeit. A befizetés 
határideje augusztus 15-e. A tavalyihoz mérten az 
idei adó összege nem változott. Ám akik nem fizették 
be időre második negyedévi adójukat, számíthatnak 
késedelmi kamat felszámolására.

Adófizetés ideje

A jelenlegi plébánia építésének gon-
dolata 1967-ben merült fel, amikor a régi 
plébániakertet eladták építési telekként az 
iskolához, de az egyházközségi képviselő-
testület csak 1971-ben hozott határozatot 
építkezés előkészítéséről. Ft. Berecz Sán-
dor plébános javaslatára plébánia tervét 
a képviselők egyhangúlag elfogadták. Ez-

után foghattak csak hozzá az építkezéshez, 
hogy 1975-ben eladták a régi plébániát. Az 
építkezés Bolto Dulić építész tervei alapján 
1977 márciusában kezdődött és 1978 fo-
lyamán fejeződött be. Az építők jó munkát 
végeztek, de az elmúlt évtizedek nyomai 
megmutatkoztak. Különösen a beépített 
víz- és csatornavezetékek, ablakok cseréje 
vált elengedhetetlenül szükségessé. Ennek 
a munkának a nagy része már az új plébá-
nosra, ft. Szöllősi Tibor atyára várt.

• Milyen állapotban vette át a plé-
bániát – kérdeztük az atyától.

– Mindannyian tudjuk Szungyi Lász-
ló atyáról, hogy ő nagyon a szívén viselte 
a templomok és a plébánia épületének 
karbantartását. Haláláig a legfontosab-

bakat mind felújította. Átvételkor a plé-
bánia jó állapotban volt. László atya egy 
évvel ezelőtt még azt is számon tartotta, 
melyek azok a helyiségek, amelyeket be 
kellene meszeltetni. Néhány fal vizesedé-
sét azonban észlelni lehetett. László atya 
tudta, hogy ezt a problémát csakis a vízve-
zetékcsövek kicserélésével lehetne orvo-

solni, ahhoz azonban már 
ereje nem volt. Ismeretes 
mindannyiunk számára, 
hogy a vízvezetékcsere-
kor nagyon körülményes 
a házban lakni, hiszen a 
vizet el kell zárni. Miután 
átvettem a plébániát, az 
tűnt bölcsnek, hogy sok-
kal egyszerűbb lenne még 
beköltözés előtt elvégez-
tetni ezeket a munkála-
tokat.

• Napjainkban igen 
nehéz mestereket ta-

lálni a javításokra, ki fogta fel a mun-
kát?

– Nagyon hálás vagyok a Hidroterming 
és a Pannonterm cégeknek és dolgozó-
iknak. A megbeszélés után két nappal itt 
voltak és több héten keresztül lelkiisme-
retesen dolgoztak. Manapság tényleg cso-
daszámba megy jó mestert találni, különö-
sen máról holnapra. Nyilván a tulajdonos 
a szívén viselte a plébánia ügyét és szerette 
volna, ha mielőbb beköltözhetővé válik az 
épület. Ő szervezte meg később a csem-
pézést a No limit burkoló munkálatokkal 
foglalkozó céggel, a falakban lévő egyes 
áramvezetékek, biztosítékok javítását, és 
néhány helység bemeszelését is.

Folytatása a 2. oldalon

Nem értem, kinek az érdeke ez a nagy rongálás, fák kivágása a 
kastélykertben. Ha meg éppenséggel szükséges, akkor miért 
így? A gyökértuskót benne hagyják a földben, csak úgy „ele-
gánsan”, a föld felett elvágva a fa törzsét. Pótlást, újonnan ül-
tetett kis fát seholsem figyeltem meg. A jobb láthatóság végett 
a felvétel elkészítése előtt újságlappal jelöltem meg a kivágott 
fák helyét, de ami látszik, az csak töredéke a valós helyzetnek. 
Azt jelentené mindez, hogy a kastélypark napjai meg vannak 
számlálva? Nem sokáig élvezhetjük még közkedvelt pihenő-
helyünket?

Medvecki Sándor

Fákat vágnak ki a parkban

Felújítások a plébánián

A plébánia ft. Berecz Sándor idejében
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A 30 éveS HAgyoMÁNNyAL ReNDeLKező

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

Bővebben a Facebook.com optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

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

Alkotások zsűrizése
 A Hagyományok Háza vajdasági hálózata és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet harmadszor szervezi meg 2020. október 9–10-én 
a népi iparművészeti alkotások zsűrizését Zentán. A zsűrizést a Hagyo-
mányok Háza Népi Iparművészeti Osztálya által kijelölt kiváló szakem-
berek végzik.

A zsűriztetés olyan szakmai megerősítést, útmutatást nyújthat az alko-
tóknak, amely állandó fejlődésére ösztönöz. A folyamatos zsűriztetéssel, 
illetve a megfelelő mennyiségű zsűriszám megszerzésével elnyerhető a 
Népi Tárgyalkotó Iparművész cím. Az alkotók lezsűrizett termékeikre Páva 
védjegyet igényelhetnek. A Hagyományok Háza tanúsító védjegye arról tá-
jékoztatja a vásárlót, hogy az adott termék ellenőrzötten kiváló minőségű, 
így a minőséget illetően kizárja a fogyasztók megtévesztését. A rendsze-
resen és sikeresen zsűriztető alkotók bekerülhetnek a legkiemelkedőbb 
alkotókat tartalmazó Kárpát-medencei Kézműves Katalógusba is.

A különböző szakágak követelményeiről A népi iparművészeti alko-
tások minősítésének megújult szempontrendszere című könyvből tájé-
kozódhatnak, amely letölthető a VMMI honlapjáról.

Népi iparművészeti alkotássá minősítés kérelmezésének menete: az 
elektronikusan és kézzel is kitölthető űrlapot szeptember 9-ig kell eljuttatni 
a VMMI székházába. Elektronikusan a nadi.karolina@hagyomanyokhaza.
hu címre várjuk, az adatlap postai úton való eljuttatása esetén postací-
münkre címezze azt: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Posta utca 
18., 24400 Zenta. A tárgyakat a zsűrizést megelőző héten, de legkésőbb 
2020. október 7-ig várjuk a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetbe 
(Zenta, Posta utca 18.) A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, 
illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért egységenként 550 
dinár díjat kell fizetni a tárgyak átadásakor. Bővebb tájékoztatás Nádi 
Karolinánál kapható a nadi.karolina@hagyomanyokhaza.hu 
elektronikus címen, vagy a 063 563 115-ös telefonszámon.

Öt helyen építkeznek
A polgármesteri hivatal közösségi oldalán arról tájékoztatta a 

polgárokat, hogy a község területén jelenleg öt kisebb-nagyobb aktív 
építkezés folyik. Az Újvidéki utcában befejezés előtt áll az állami út 
mintegy két kilométeres szakaszának felújítása. A Staro Đurđevo-i 
Rade Končara utcában új parkoló épül az iskola előtt. A Kosta Nađ 
utcában, a Telepen, ahol eddig nem volt gyalogjárda, járdaépítés 
kezdődött. Ugyancsak a Telepen a Stevan Divnin Baba utcában, ahol 
az utca lakott részén eddig még nem volt kemény út, megkezdték 
az építkezést. Szőregen a Fruškogorska és Branko Radičević utcák 
kereszteződésnél folyamatban van a járda felújítása.

G. B.

Felújítások 
a plébánián

Folytatás az 1. oldalról
• Valójában mi mindent kellett felújítani, cserélni?
– A vízvezetékcsövek és a falban lévő csatornacsövek immár 43 éve-

sek voltak, azokat teljes egészében ki kellett cserélni. A csövek cseréje 
magával vonta a fürdőszobák és a konyha újracsempézését. A csempézés 
pedig azt, hogy ki kellett cserélni helyiségek ablakait. A fürdőszobákban 
szükséges volt megfelelő helyekre villamos vezetékeket húzni, hiszen, ha 
már a 43 éves fürdőket újítjuk, fontos, hogy azok megfeleljenek a mai 
elvárásoknak. Mindehhez tartozott még a felújított helységek festése és 
a konyhában a bútorcsere, amit a Gesa helyi asztaloscég készít. A mun-
kálatok háromnegyed részét mostanra sikerült befejezni. Három fürdő-
szoba csempézése maradt még hátra, amik szabad és jó mesterek híján 
váratnak még magukra.

• A rosszul záródó ablakok cseréjét a plébánián, a sekrestyében, 
a hittanteremben és a téli kápolnában még László atya megkezdte, 
sajnos nem fejezhette be. Hány ablakot kellet kicserélni?

– László atya a plébánia ablakainak a harmadát kicseréltette, mi most 
csak folytattuk a cserét. Mindössze 11 ablak cseréjének kivitelezése van 
folyamatban, de marad még bőven jövőre is a cseréből.

• Nem kis kiadásról lehet szó. Sikerült-e támogatáshoz jutni 
a munkálatok elvégzésére?

– A község 500 ezer dinár támogatással járult hozzá a munkálatok-
hoz. A többi kiadást a kedves temerini hívek összeadták. Nagyon sokan 
szívügyüknek tekintik templomaikat, plébániájukat és igen bőkezűen 
adakoztak a munkálatokra, amiért nagyon hálásak vagyunk. A családi 
könyvecskék után beszedett és a külön adományként juttatott pénzösz-
szegeket erre a célra fordítottuk.

Köszönöm a beszélgetést!
Aki kérdezett: G. B.

Felújítják a járeki Mária Mennybemenetele templom tetőszer-
kezetét is (V. Z. felv.)

gépsor végzi az aszfaltozást
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Befejezték az útépítést
Ideje volt, hogy megjavítsák – 

vélik a környékbeliek
A főutcán végzett útjavítási munkálatok két hétig tartottak, ezalatt 

mintegy két kilométer hosszú útszakasz kapott új aszfaltburkolatot. A 
munkálatok ideje alatt a környéken lakók szabad mozgását, mindennap-
jait igencsak gátolták, befolyásolták az útlezárások, de abban mindenki 
egyetértett, hogy már nagyon időszerű volt rendbe tenni az útburkolatot. 
Szombaton délelőtt tettünk egy sétát az Újvidéki utca telepi szakaszán, 
ahol akkor még gőzerővel folytak a munkálatok. Ottjártunkkor a mel-
lékutcák lejáratait kötötték össze a megújult főúttal. A környékbelieket 
arról kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a végeredménnyel és, hogy 
hogyan zajlottak a mindennapjaik a munkálatok ideje alatt.

D. G. : – Több mint egy hete, hogy nem tudjuk kihajtani az 
autónkat. Ez nagyban befolyásolja a mindennapjainkat, mivel 
naponta utazom a munkahelyemre. Sokat kell gyalogolnunk 
a buszállomásig, de a családdal sem tudunk jelenleg autóval 
közlekedni. Mindennek ellenére türelmesek vagyunk, mert már 
nagyon szükséges volt felújítani ezt az utat. A mi házunk előtt 
több helyen is lyukas volt az aszfaltburkolat. Úgy látjuk, hogy 
minőségi munkát végeznek a kivitelezők és szépen felújított 
úton közlekedhetünk majd ezek után mi és az itt áthaladók 
is. A főút sokkal magasabb, mint azelőtt, így a házak előtt nem 
tudunk biztonságosan felhajtani az útra, de a kivitelezők meg-
ígérték, hogy megoldják a problémát. Reméljük, hogy így is 
lesz, és akkor teljesen elégedettek lehetünk.

L.Á. : – Környékünkön az utak siralmas állapotban vannak. Ez, amit 
most rendbe tettek, viszonylag sokáig félkész állapotban volt, ideje volt 
a javításnak. Mivel én kerékpárral, vagy busszal közlekedek, engem 
nem zavartak a munkálatok. Ez a környék nagyon forgalmas és zajos, 
de a munkálatok ideje alatt, nyugalom és csend szállt a környékre, ami 
nagyon jól esett az utcabelieknek. Az útjavítás ideje alatt feltűnt, hogy a 
munkásoknak még éjszaka is ügyelniük kellett, mivel sokan nem tudták 
értelmezni az útjelző táblákat, és a figyelmeztetés ellenére is felhajtottak 
a félkész útra. 

G. ZS. S. : – A legtöbbször robogóval közlekedek, ezért 
nem zavartak a javítások. Végső ideje volt ennek az útjavítás-
nak, mert szinte életveszélyes volt rajta közlekedni. A felmart 
aszfaltrétegen hajtva, sokszor olyan érzése volt a vezetőnek, 
mintha jégpáncél borítaná az utat. A munkálatok alatt a ke-
rékpárúton közlekedve többször is előfordult, hogy autóval 
találtam szembe magamat. Ez volt az egyedüli kellemetlensé-
gem, nem igazán értettem, hogy miért nem tartják be egyesek 
a táblákon feltüntetett szabályokat. Az új út elkészült, nagyon 
szépen megcsinálták, és bízunk benne, hogy még sokáig ilyen 
állapotban is marad.

T. D.

Tele van szeméttel

olvasóink tették szóvá, hogy tele van szeméttel a 22-es lakó-
tömb és a szőregi út közötti átjáró. Az ügyben nem tudnak 
kihez fordulni. (M. Á.)

Nagy öröm a kiskert 2020
A kertészkedők egyesülete augusztus 20-án, csütörtökön este 

7 órakor a gulyáscsárdában megtartja kilencedik, évzáró, ünnepé-
lyes összejövetelét. Program: a versenyben álló kertek értékelése, 
az oklevelek átadása, vacsora, társalgás. Jó alkalom ez a tagsági 
díjak befizetésére (300 din). A vírusvédelmi normák biztosítva. vé-
dőmaszk kötelező. M. P.

Miserend
14-én, pénteken 8 órakor: Szűz-
anya közbenjárására testvérekért és 
unokatestvérekért.
15-én, szombaton, Szűz Mária 
Mennybevétele – Nagyboldogasszony 
parancsolt ünnepén, a Telepen 8 
órakor: Szűzanya tiszt. ajánlják a ró-
zsafüzér társulati tagok, a plébánia-
templomban 10 órakor: a népért.
16-án, évközi 20. vasárnap, a Te-
lepen 7 órakor: a népért, a plébá-
niatemplomban 8:30-kor: †Májer 
Mihály, Erdélyi Ilona és a család el-
hunytjaiért, 10 órakor: †Bohóczki 
Katalin, Bíró József, a Bohóczki és 
Bíró nagyszülőkért.
17-én, hétfőn 8 órakor: szabad 
szándék.
18-án, kedden 8 órakor: Hálából.

19-én, szerdán 8 órakor: szabad 
szándék.
20-án, csütörtökön, Szent István 
király főünnepén 10 órakor: Ünne-
pi szentmise.

Egyházközségi hírek
Az évben csak négy alkalommal 
van olyan hétköznapra eső pa-
rancsolt ünnep, amikor Egyhá-
zunk nyomatékosan kér minden 
katolikus hívőt, hogy szentmisé-
vel szentelje meg a napot: Kará-
csony, Úrnapja, Mindenszentek és 
Nagyboldogasszony. Ha csak 
lehetséges Nagyboldogasszony 
napján, szombaton jöjjünk el 
szentmisére, akár ide, akár a vá-
rosba. Ezen a napon 18 órától ró-
zsafüzért is imádkozunk a telepi 
Lourdes-i barlangnál.

Mladen Šarčević oktatási miniszter kedden sajtóértekezleten kö-
zölte, hogy a szeptember elsejétől a tanítás az elsőtől negyedik osz-
tályos diákok esetében az iskolában fog történni, de a diákok csak 
csökkentett létszámban lehetnek jelen a tantermekben és minden 
óvintézkedést be kell tartaniuk. A tanórák 30 percesek lesznek, és 
az alsós tanulóknak napi négy órájuk lesz. Az órák között ötperces 
szünetek lesznek, kivéve a második óra után, akkor 15 percig tart a 
szünet. A tanítási egység befejezése után fertőtlenítik a tantermeket, 
az epidemiológusok javaslata alapján.

elmondta: a távoktatás nem a legjobb modell, mert nincs meg 
a megfelelő kapcsolat a tanulók és a tanárok között, így minden át-
meneti megoldás jobb, mint a távoktatás. Az iskoláknak elküldik a 
szeptembertől érvényes tanításra vonatkozó utasításokat. Délután 
kettőtől járnak majd iskolába a felsősök, de minden iskola maga dönti 
el, hogy ez milyen szervezésben történjen. Az ötödikesek, hatodiko-
sok és hetedikesek szeptemberben napi öt órával indulnak, míg a 
nyolcadikosoknak hat órájuk lesz. ezt a beosztást a heti jelentések 
alapján módosítják majd, és további modelleket dolgoznak, mondta 
a miniszter. A szülők az osztályfőnökökkel online tudnak majd kom-
munikálni, tette hozzá a miniszter.

Augusztus 31-én a délutáni órákban az elsős és ötödikes, va-
lamint a középiskolai első osztályos tanulók szüleinek rövid időre 
meg kell jelenniük az iskolákban, hogy megismerkedjenek az osz-
tályfőnökökkel.

A távoktatás az ötödiktől nyolcadik osztályig délelőtt zajlik majd, 
a középiskolások számára délután, és minden tartalmat megtalálnak 
majd az RTS Planeta oldalán, de elérhetőek lesznek a rövidített órák 
is, amelyeket a szülők a gyerekekkel együtt vissza tudnak nézni. 

Tanjug hírügynökség jelentése alaján

Kezdődik az iskola
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A múlt év október és december között – 
a pontosabb dátum egy kínai híradás szerint 
november 17-e – a koronavírusok törzsének 
egy új tagja jelent meg az emberi megbetege-
dések listáján. Hivatalos neve SARS-CoV-2-, és 
a COVID-19 nevű betegségek okozója. Talán 
a denevérek, talán egy számunkra ismeretlen 
vadon élő állat lehetett a gazdája, még nem 
tisztázott az eredete. Az új vírus, először Kína 
Vuhan városban kezdte pusztító útját, majd ro-
hamosan világszenzációs karriert futott be; ma, 
amikor e sorokat írom, egyedül az Antarktisz 
jég borította vidékét kímélte meg világunk kon-
tinensei közül. 

Nem vagyok mai gyerek, de soha ekkora 
hírözönnel nem találkoztam eddigi létemben. 
A mennyiségében példa nélküli tudósítások tö-
mege az írott és a hangos médiában, talán csak 
a II. világháború harctéri híreivel vethető össze. 
S mint, ahogyan lenni szokott, ha világszenzá-
ció rangjára emelkedik egy téma, olvashatunk 
érdemleges, kevésbé pontos és teljességgel hi-
teltelen szövegeket. Ami meglepő, orvosok és 
szakemberek szájából is hallani az utóbbiakból, 
azaz a megkérdőjelezhetőkből. A vélemények 
annyira eltérőek, hogy két ellentétes végpont 
körül csoportosíthatók. Vannak szakemberek, 
akik egyenesen bagatellizálják az új koronaví-
rus okozta megbetegedést, mondván, ne figyel-
jetek oda, végezzétek a dolgotokat, a gyermek-
re, nőkre nem veszélyes, csak az idős, beteg 
emberekben tehet kárt, ott sem többet, a jól 
ismert H1N1 influenzavírusnál.

Vannak viszont a hírmagyarázók között 
olyanok is, akik a középkor pestis járványaihoz 
hasonlítják a mai történéseket s magyarázatuk 
hallatán, leginkább szeretnénk ideiglenesen 
eltűnni, kifutni ebből a halálosan fertőzött vi-
lágból, megvárva, amíg utána vagyunk a be-
következő borzalmaknak. Ha jól meggondol-
juk, ez esetben elnézőeknek kell lenni, mind 
a szakemberek, mind az újságírók ellentmon-
dásos híreivel szemben. A zavaros helyzet oka 
ugyanis egyértelműen nem mással, mint az új 
vírus tulajdonságainak totális ismeretlenségé-
vel magyarázható. 

Őszintén szólva, semmi sem bizonyí-
tottan megalapozott, amit a COVID-19 beteg-
ségről tudunk, mindenki a koronavírus törzs 
más, jóval szelídebb tagjainak, az utóbbi 20 év-
ben lecsenget járványok alkalmával megismert 
tulajdonságaiból merít, azokat variálja, Féljünk 
vagy bagatellizáljunk? – ez a kérdés. Talán ha 
röviden felvázoljuk, mi az ismert, és mi az, amit 
nem tudunk a COVID-19-es betegségről, köny-
nyebb lesz megválaszolni a feltett kérdést. 

Mi az, amit tudunk? Tudjuk, hogy az új 
vírusnak harminc százaléka rendkívül agresz-
szív az emberre nézve, gyorsan támadja a tüdő 
szöveteit, fulladásos tüneteket okoz és gyakran 
hosszú távú, néha két-három hetes mesterséges 
lélegeztetést kell a betegen alkalmazni. Tudjuk, 
hogy rendkívül gyorsan terjed cseppfertőzés 
révén, ami néha a 2 méteres távolságon is átüt. 
Tudjuk továbbá, hogy nincs bizonyítottan hatá-
sos gyógyszere, az ellenoltásra pedig hónapokat 

kell várni. Beigazolódott az is, hogy valóban a 
80 éven felettiekre legveszélyesebb, kevésbé 
támadja a női nemet és a gyermekeket. 

Mi az, ami ismeretlen? Van- e tudomá-
sunk arról, ami orvosilag alapvetően fontos, 
meddig maradhat fertőzőképes az új koro-
navírus a felületeken? A rövid válasz az, hogy 
nincs. Egy új elemzés szerint ez a vírus élet-
képes maradhat a levegőben legfeljebb 3 órán 
keresztül, a réztárgyakon legfeljebb 4 órán át, 
a kartonon legfeljebb 24 órán át, a műanyag 
és a rozsdamentes acélon pedig 2-3 napig. Ha 
a levegőben 3 hosszú órán át életben marad, 
megtörténhet az, ha nem is beszélek valakivel, 
csak utána megyek, mégis megfertőződöm. 
Mindebből azt a következtetést vonják le a 
kutatók, hogy az új koronavírusnak számos 
más vírusnál ismeretlenebb átviteli útja van, 
ami némileg magyarázatot ad a fertőzés ter-
jedésének hihetetlen gyorsaságára. Mások 
arra a következtetésre jutottak, hogy e tekin-
tetben más, emberekben honos koronavíru-
sokra hasonlít, például az "unokatestvéreik-

Sok az

Vasárnapi információk szerint az újvi-
déki kórházakban összesen 241 koronaví-
rus-fertőzöttet kezelnek, ami 11 pácienssel 
kevesebb, mint egy nappal korábban. Kedd 
reggeli jelentések szerint is csökkenő irány-
zatot mutat a megbetegedettek száma. 

A Vajdasági Klinikai Központban 218 
páciens fekszik koronavírus-fertőzés miatt, míg 
a péterváradi katonakórházban 23 pácienst ke-
zelnek (hétfői adatok). A klinikai központ köz-
leménye szerint 14 páciens szorul gépi léle-
geztetésre, ami hárommal kevesebb, mint az 
előző nap, írja a 021 portál. Hozzátették, sok 
páciensnek intenzív oxigénterápiára van szük-
sége. A klinikai központ ismételten arra kérte 
a polgárokat, hogy tartsák be a szükséges óv-
intézkedéseket.

Országos szinten vasárnapról hétfőre 27 
863-ról 28 099-re nőtt az igazolt fertőzöttek szá-
ma. Vasárnap kilenc újabb halálos áldozata volt 
a betegségnek, ezzel a halottak száma 641-re 
emelkedett. Koszovóban egy nap alatt 10 059-
ről 10 247-re nőtt az azonosított fertőzöttek és 
tizenkettővel 327-re a halálos áldozatok száma. 
Hiány alakult ki a koronavírus-fertőzöttek ke-
zelésére használt gyógyszerekből a kis, balkáni 
államban, és egyelőre nem lehet tudni, mikor 

lesznek kaphatók ismét ezek a gyógyszerek.
Észak-Macedóniában egy nap alatt 11 

754-ről 11 839-re nőtt az igazolt fertőzöttek 
száma. Vasárnap négy halálos áldozata volt a 
Covid-19-betegségnek, amivel a halottak száma 
527-re nőtt. Az illetékesek közölték, hogy az 
utóbbi napokban jelentősen csökkent a napi új 
fertőzöttek száma, ami az elővigyázatossági intéz-
kedések betartásának köszönhető. A statisztikák 
azt mutatják, hogy az idősebbek nagyon vigyáz-
nak magukra, ám a fiatalok még mindig figyel-
metlenek és gyakran felelőtlenül vesznek részt 
tömegesebb rendezvényeken, házibulikon.

Montenegróban hétfőre 3588-ról 3618-
ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. 
Az utóbbi 24 órában kettő halálos áldozata volt 
a koronavírusnak, így a halottak száma 64-re 
nőtt. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány 
biztosította a szükséges eszközöket ahhoz, hogy 
a járvány gazdaságot sújtó hatásai ellenére se 
kelljen csökkenteni a nyugdíjakat és a közszfé-
rában dolgozók béreit.

Bosznia-Hercegovinában vasárnapról 
hétfőre 14 085-ről 14 318-ra nőtt a nyilvántar-
tásba vett fertőzöttek száma, és öten haltak bele 
a Covid-19-betegségbe, a halálos áldozatok szá-
ma ezzel 405-re emelkedett. (Tanjug, 021)

Csökkenőben a járvány A temerini székhelyű cég 1998 óta működik, 
az elmúlt években csaknem száz lakást terveztek 
és építettek Vajdaság-szerte. A vállalat jelenleg 
harminc munkást alkalmaz, akik az alapok-
tól egészen a projekt megvalósításáig minden 
munkát elvégeznek az új lakásokon. Hamarosan 
három társasház épül Temerinben, mondja a 
kivitelező. – Az Újvidéki utca 331. szám alatt, 
az Iparosotthon mellett lévő épület építése las-
san már a zárószakaszához ér, itt a munkálatok 
még tavaly októberben megkezdődtek. A szerző-
désben szereplő határidő jövő év április elseje, 
de meggyőződésem, hogy még az év vége előtt 
elkészül az objektum. A társasházban ötven la-
kást tervezünk a földszinten, a két emeleten és 
a tetőszinten. Az építkezés a tervezett ütemben 
zajlik, már csak a falak bemeszelése, a csem-
pézés és egyéb apróbb teendők maradtak. Ezzel 
egy időben egy újabb lakást építünk a Népfront 
utcában, a Petar Kočić Általános Iskolával szem-
ben. Szeretnénk, ha ez is még az idén befejeződ-
ne, azonban a munkálatok menete elsősorban 
a járványhelyzettől függ. Itt tizennégy lakás kap 
helyet a földszinten, a két emeleten és a tető-
szinten. A harmadik beruházásra a Jovan Zmaj 
és az Október 23. utcák kereszteződése köze-
lében kerül sor, ahol a munkálatok októberben 
kezdődnek, a tervek szerint a jövő év közepéig 
megépül az ingatlan. Jelenleg a korábbi épü-
let lebontása van folyamatban. A földszinten, 

Dr. Kerekes József bácskossuthfalvi 
nyugalmazott orvos a Fecske c. helyi lap-
ban megjelent cikkében következőképpen 
látja a pandémiát okozó koronavírussal 
kapcsolatos helyzetet. Dr. Kerekes nép-
szerű orvos volt Bácskossuthfalván, jelen-
leg Szabadkán tölti nyugdíjas éveit.
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re",  amelyek a SARS és a MERS betegségek 
okozói voltak. Tehát a felületeken – például 
fém, üveg vagy műanyag – akár kilenc napig is 
fertőzőképes maradhat. Megjegyzem, az ismert 
influenzavírusok legtöbb 48 órán át képesek 
fertőzőképesek maradni, bármely felületen. 
Tisztázásra vár az inkubációs periódus hosz-
sza is, amely pedig kivételes fontossággal bír a 
karanténban eltöltött idő hosszának kijelölése 
miatt. Általános vélemény szerint nem több 
14 napnál, vannak azonban esetek, amikor 
elhúzódik 24 napig. Kínai források szerint a 
fertőzött személy már továbbadhatja a vírust a 
fertőzés 2-4 napjától, tehát jóval előbb, mint 
ahogy a betegség első szimptómái jelentkez-
nek. Ha ez így igaz, a karanténba helyezés 
ideje erősen megkérdőjelezhető, nem is be-
szélve az úgynevezett „önkéntes” karanténról. 
Fontos lenne annak a megállapítása is, hogy 
a fertőzés után szervezetünk hányadik napon 
reagál a védelmünkre siető antitestek létre-
hozásával. Egyes szerzők szerint várhatóan a 
6-12 nap között, mások szerint azonban ez 
nem egyértelmű, mondván, ott ahol tüdőgyul-
ladás alakul ki, sokkal későbbre tehető az im-
munválasz. Nem tisztázott a gyermekek relatív 
ellenálló képessége a COVID-19 betegséggel 
szemben. Mivel tudjuk, hogy az elhalálozást 
a citokin nagy mennyiségű megjelenése okoz-
za a felnőttek szervezetében, a gyermekeknél 

talán a citokin jóval alacsonyabb termelési 
szintje jelenti a védelmet. Lehetséges lenne a 
citokintermelés leszorítása az idős, beteges 
egyéneknél? Nem tudjuk.

A koronavírusok általában elvesztik akti-
vitásukat 30 C fokon felül. Inaktiválhatók a 70 
százalékos alkohollal, fél százalékos hidrogén 
peroxiddal és más „fehérítő” fertőtlenítő sze-
rekkel. Annak ellenére, hogy az új korona vírus 
a SARS koronavírussal hasonló törzsből fakad, 
nem tudjuk pontosan, hogy hasonlóképpen re-
agál a fenn említett fertőtlenítő szerekre. Nem 
ismerjük az okát az Olaszországban dühöngő 
COVID-19 magas, 3,4 százalékos elhalálozási 
rátájának. 

Az Olaszországban történteket, a napi fer-
tőzések kiugróan nagy számát más országok-
kal összehasonlítva, sokan a mediterrán jelle-
gű életforma számlájára írják, ami képletesen 
szólva inkább az utcákon, tereken, mint a la-
kásokban zajlik, és a testi érintkezés sűrűbb, 
mint az észak-európai államokban. 

Fennáll azonban az a veszély is, hogy egy 
új mutáción esett át a Kínából érkező vírus. 
Sokan rákérdeznek, miért hozzák a kormá-
nyok a mind szigorúbb szabályokat olyanokat 
is melyek szellemi-testi szabadságunkat és a 
megszokott életformánkat satuba szorítják. 
Ellenpéldaként rendszerint az COVID-19-ben 
elhunytak számát viszonyítják az infarktusban, 
AIDS-ben, rákos megbetegedésekben elhuny-
tak számával, ami valóban számbelileg össze-
hasonlíthatatlan. Vajon a politikusok vagy a 

szakemberek túlkapása lenne az indikátora 
a szigornak? 

Nincs igazuk a kételkedőknek. Ha sza-
badjára engednénk a COVID-19-et, ha fék nél-
kül hagynánk a koronavírust, gyors mutációs 
készsége folytán, az elkövetkező hónapokban 
nemigen maradna család gyász nélkül. Pillanat-
nyilag nincs más védekezési lehetőség, mint a 
szakemberek által sugalmazott és a kormányok 
által előírt megszorítási rendeletek. Ha nem tart-
juk be azokat, kijátsszuk őket, senki nem tudja 
megjósolni, mi lesz a jövőnkkel. Ha az ember 
olyan ellenséggel találja magát szemben, 
amelyiknek harcmodora számára telje-
sen ismeretlen, a veszély, hogy elbukik, 
hatványozottan fennáll. Jelen pillanatban az 
emberiség ebben a helyzetben találta magát. Sze-
rencsénkre az emberi találékonyság és tudás előtt 
nem volt és nem is lesz akadály, amit át ne hidalt 
volna. Csupán időt kell nyerni, amíg felismerjük a 
SARS-CoV-2- vírus gyengéit. Addig azonban nincs 
más segítség, mint említettem, fegyelmezetten 
betartani a szakemberek javaslatait, s elfogad-
ni, betartani a kormány intézkedéseit. Sajnos, 
időközben sok ismerősünket, hozzátartozónkat 
elveszíthetjük, senki sincs közülünk biztonság-
ban, hiszen ezúttal mindannyian, kivétel nélkül, 
a csata első vonalában állunk az elkövetkező 
hetekben, hónapokban. Ám a nagy egészségügyi 
központok világszerte éjjel-nappal dolgoznak a 
megoldáson, s ha nem is karnyújtásnyira, de 
közel vagyunk ahhoz, hogy legyűrjük a korona-
vírusnak ezt a veszedelmes új tagját.

ismeretlen

a három emeleten és a tetőtérben ötven lakást 
tudunk kínálni a vásárlóknak.  

• Az első lépés a szükséges dokumen-
tumok beszerzése. Milyen egyéb feladatai 
vannak a kivitelezőnek?

– Az építkezési telek megvásárlását követően 
be kell szereznünk a teleképítési engedélyt, és 
csak ezt követően láthatunk hozzá a munkához. 
A használati engedély megszerzése pedig már a 

munkafolyamat végét jelenti. Nem kell feltétle-
nül megvárnunk az építkezés végét, ahhoz, hogy 
eladásra kínáljuk a lakásokat, sokan már most 
jelzik vásárlási szándékukat.

• Mekkora az érdeklődés a községben 
a lakások iránt?

– Többnyire a kisebb garzonlakások iránt 
nagy a kereslet, de nagyobb területű, akár 90 
négyzetméteres lakásokkal is rendelkezünk. Azt 

A részletekről a kitvitelezőt, Radomir Vidakovićot, 
a Vidogradnja NBS építkezési vállalat tulajdonosát kérdeztük

Több lakás is épül tapasztalom, hogy zömében a temeriniek érdek-
lődnek, akikkel az elmúlt években kialakult a 
kölcsönös bizalom. Az alacsony fűtési költség 
is meghatározó lehet, a téli hónapokban leg-
feljebb ötezer dinárt tehet ki. Arra is volt már 
példa, hogy valaki egyáltalán nem használta a 
fűtést, hiszen a két emelet között helyezkedett 
el a lakás.

• Milyen áron kínálják az említett la-
kásokat?

–  A kisebb lakások négyzetméterenkénti ára 
1000-1100 euró körül mozog, míg a nagyobb 
területű lakásokért 950 eurót kell fizetniük érte 
négyzetméterenként a vásárlóknak.

ácsi

A főutcán épülő tömbház A Népfront (Kastély) utca és a J. J. zmaj utca sarkán épülő tömbház
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Nagyanyáink ételei, kalácsai, süteményei 
közül több is most éli reneszánszát. Egyrészt 
azért, mert mindennemű újragondolás nélkül 
is könnyen és gyorsan elkészíthetők, másrészt, 
mert finomak, ízletesek és nem tartalmaznak 

semmilyen adalékanyagot. Ezeknek, a gyermek-
korunkban megismert ételeknek az elkészíté-
sét, illetve kalácsok, sütemények megsütését 
csak az gátolhatja, hogy nagyanyáink, tisztelet 
a kivételnek, elenyészően kevés receptet írtak 
be receptes könyvükbe, s azok némelyikében 
sincsenek pontosan feltüntetve a hozzávalók. 
Ők ugyanis leginkább marékkal mérték a lisztet 
és tejet, vizet pedig annyit tettek bele, amennyit 
a tészta felvett. Esetükben ez nem jelentett gon-

dot, mert a sokéves tapasztalat alapján „érez-
ték”, hogy mikor jó a fánk, a pékkifli, a rétes, a 
szilvás gombóc stb. tésztájának állaga. Nekünk 
azonban sokkal nehezebb pontos recept nélkül 
elkészíteni ezeket a finomságokat, még akkor 

is, ha fel tudjuk idézni 
nagyanyánk sütijének 
kinézetét, elkészítési 
fázisait és szinte érez-
zük az illatát is.

Nagyanyám gyakran 
készített kézzel húzott 
rétest. Sokszor jelen is 
voltam a tészta gyúrá-
sakor és nyújtásakor, 
mert édesanyám is se-
gített, főleg a töltelékek 
elkészítésében. Csak 
olyankor nem merész-
kedtem oda, amikor 

nagyapám figyelmeztetett, hogy a nagymama 
új zsák lisztet bontott meg, és abból először 
készíti a tésztát. Mivel előre nem tudhatta, hogy 
jó lesz-e a liszt, vagy húzáskor szakad-e majd a 
tészta, jobb volt inkább „fedezékbe vonulva”, 
távolabbról figyelni az eseményeket. A legtöbb-
ször azonban nagymamám könnyen megoldot-
ta a liszt minőségéből adódó problémákat és 
ízletes, leveles, fahéjas-tökös, mákos-meggyes, 
grízes-meggyes, túrós-mazsolás rétes került az 

Hagyományos édességHa jó a recept, szépen nyúlik a tészta

Nyújtsuk, mint a rétest

Mama, ez nagyon finom!
asztalra. Valamennyi töltelék saját termeszté-
sű hozzávalóból (sütőtök, mák, meggy stb.), 
illetve a búza cserélésekor kapott búzadará-
ból (grízből), valamint a saját nevelésű tehén 
tejéből, túróból, tejfölből készült.

Amikor úgy éreztem, hogy van kellő ta-
pasztalatom, elhatároztam, hogy jómagam 
is megpróbálkozom a kézzel húzott/nyújtott 
rétes készítésével. Az emlékeimben megma-
radt illatok és ízek azonban kevesek voltak a 
tökéletes tészta elkészítéséhez. Írásos recept 
nem maradt fenn, édesanyám pedig, mivel 
ő inkább vásárolt rétestésztából készítette a 
finomságokat, nem emlékezett már a pon-
tos hozzávalókra és azok mennyiségére. A 
szakácskönyvek, az internetes receptek és 
a különböző gasztronómiai műsorok bú-
jása, illetve megnézése után vágtam bele a 
réteskészítésbe. A töltelékek jók lettek, de a 
tökéletes tészta elkészítésig volt még mit ta-
nulnom és gyakorolnom. A rétestésztával is az 
a helyzet, hogy ahány ház/táj, annyi szokás. 
S mindenkinek a sajátja a legjobb. Van, ahol 
keverik a sima és a réteslisztet, van ahol nem, 
egyesek a langyos vízbe tesznek ecetet, a tész-
tába pedig tojást, mások kihagyják az ecetet és 
a tojást is. Többen is elsőbbségben részesítik 
a házi disznózsírt a napraforgóolajjal szem-
ben. A látott, olvasott és hallott receptekből 
próbáltam összeállítani azt, amelynek alapján 
a számomra a legtökéletesebb kézzel húzott 
rétes tésztáját elkészíthetem úgy, hogy nagy-
anyáméra is hasonlítson.

mcsm

Az abrosszal lazán dobálva feltekert rétes

HA RÁSzÁNoM MAgAM A KézzeL HÚzoTT RéTeS KéSzíTé-
SéRe, akkor a következőképpen teszem: megszitálok 60 deka sima, 
400-as lisztet, beleütök egy tojást, adok hozzá egy csipetnyi sót, 
és apránként adagolom az egy evőkanál ecettel elkevert 4 deciliter 
langyos vizet és gyúrás közben hozzáadok még egy diónagyságnyi 
disznózsírt. Alaposan kidagasztom a tésztát, majd lisztezett gyú-
rótáblán két cipót formálok. egy-egy tállal letakarom a cipókat és 
szobahőmérsékleten legalább 20 percig pihentetem a tésztát, köz-
ben elkészítem a töltelékeket. A megpihent tészták tetejét átkenem 
olvasztott zsírral. Az asztalra terített abroszt jól meglisztezem és kö-
zepére helyezem a kézfejen valamennyire megnyújtott tésztát. Las-
san, ujjbegyeimmel a tészta alá nyúlva megkezdem a széthúzását. 
A tészta széleit legombolyítom. A tésztát meglocsolom olvasztott 
zsírral, megszórom töltelékkel és lazán dobálva az abrosz segítsé-

gével feltekerem és kizsírozott tepsibe helyezem. Tetejét átkenem 
zsírral és mehet az előmelegített sütőbe. A kisült rétest langyosan 
tudjuk szépen felszeletelni.

eddigi tapasztalatom, hogy a kimért 4 deciliter vizet nem kell fel-
tétlenül hozzáadni, mert a liszttől függően lehetséges, hogy kevesebb 
is elegendő. A 20 deka olvasztott zsír elég a két levél rétes elkészíté-
séhez és a tepsik kikenéséhez. A zsír helyettesíthető étolajjal. A lazán 
feltekert rétest legjobb egy tányér élével tepsi méretűre vágni, mert 
ekkor nem folyik ki a töltelék. Sütés előtt rétesünket megkenhetjük 
olajjal elkevert tejföllel is. ezek már olyan apró részletek, amelyeket 
mindenki saját ízlésének megfelelően alakít.

A réteskészítés időigényes munka, de a végeredményért megéri 
bajlódni vele. Nincs is nagyobb elismerés annál, mint amikor két ra-
gyogó szempár rám néz és azt mondja: Mama, ez nagyon finom!
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Hogy a múlt század hatvanas éveiben elődeink 
közül – beleértve jó néhányunkat is –  pontosan 
hányan voltak aktív résztvevői ennek a fajta uta-
zásnak, nem tudjuk. Még abban az időben sem 
lehetett tudni, de bizonyára nagyon sokan. Erre 
a Magyar Szó temerini gyökerekkel rendelkező 
újságírója Szerencsés József – Szretya is felfigyelt 
és fotóriporter kollégájával 1961. április derekán 
hajnali háromnegyed öt és reggel hat óra között 
a Temerin-Újvidék útszakaszon 637 kerékpáros 
és motorkerékpáros utast számlált meg. Az em-
berek, pontosabban a temeriniek, mert szinte 
kivétel nélkül róluk volt szó, általában húszas-
harmincas csoportokban haladtak a város felé: 
jókedvűen, vidáman, egymással tréfálkozva, ne-
vetgélve. Pontos kimutatásuk szerint az összetétel 
a következő volt: 541 kerékpáros munkás, 37 
kerékpáros kofa, 52 mopedos vagy motorkerék-
páros munkás, 7 robogós (olasz Vespa) kofa és 
egy szamárfogatos kofa. Természetesen abban az 
időben sem csak ők voltak ingázók, hanem azok 
is, akik autóbuszon vagy vonaton utaztak nap-mint 
nap munkára Újvidékre és munka után vissza, 
Temerinbe. A vasútállomás főnökétől megtudták, 
hogy Temerinből munkanapokon naponta 900 
munkás, 150 diák és 80 ipari tanuló utazott. 

Ezzel a fajta utazással, az ingázással kapcso-
latban is vannak megőrzött beszélgetéseim, erről 
is mesélnek a magnószalagjaim. Érdekességként 
megemlítem, hogy a szalagjaimon megszóla-
ló (2012) ingázók is ott karikáztak valahol az 
említett, Újvidékre tartó 637 temerini között, 
ahányat Szerencsésék megszámláltak. Másrészt 
szerény személyem és Góbor Béla ny. újságíró 
pedig minden bizonnyal azok között lehetett, 
akikről az állomásfőnök tesz említést:150 vo-
naton (vagy autóbuszon) utazó diák. Úri Ferenc 
ny. tanár könyvében (A magyar gimnáziumi ok-
tatás története Újvidéken 1789-2009) említett 
kollégám a következőket írja az ingázó temerini 
diákokról:

„A mindenkori gimnázium diáksága sok-
féleképpen csoportosítható. Egyikbe minden-
képpen beletartoznak az utazó diákok. Mi, 
temeriniek az ötvenes évek végén, még többi 
utazó diáktól is különböztünk mindenben. 
(…) De nálunk is volt két csoport, attól füg-
gően, hogy vonattal vagy autóbusszal utaz-
tunk-e. Azokban az években még jártak az 
emeletes buszok. Az a hír járta róluk, hogy a 
város olcsó pénzért valamelyik London kör-
nyéki rozsdatemetőben vásárolta őket. Meg 
is látszott kopott párnázatukon, hogy tisztes 
kort megértek az angol fővárosban. Fő vo-
násuk az volt, hogy ha leállt a motorjuk, ak-
kor csak megtolással lehetett elindítani, ami 
nekünk sohasem esett nehezünkre. Busszal 
utazni diákkörökben előkelő dolognak számí-
tott, ezért a nagy többség az olcsóbb vonattal 
járt a gimnáziumba. Akkor még közlekedtek 
a munkásvonatok, amit köznyelven csak "lo-
kálnak" neveztek. Fapados marhavagonok 
voltak ezek, amelyeket 
télen a kocsi közepére 
helyezett vaskályhával 
fűteni is lehetett. En-
nek a kb. tíz kocsiból 
álló szerelvénynek 
megvolt a maga va-
rázsa még akkor is, 
amikor már a teher-
vagonokat kicserélték 
“rendesekre”. Ha nem 
volt elő óránk, akkor 
a “rendes” vonattal 
utaztunk. Ennek sze-
relvénynek azonban 
nem Temerin volt a 
kiinduló állomása. 
Amikor Temerinbe ér-
kezett, volt már vagy 
negyedórányi késése. 

... így rendre lekéstük az első órák kezdetét. 
Kedves tanáraink sehogyan sem tudták meg-
érteni, hogyan fordulhat elő az, hogy amíg a 
temerini utazó diákok egyik fele rendszere-
sen késik, a tanulók másik része többnyire 
időben megérkezik az iskolába”. 

2012. decemberében a Köztünk élnek, velük 
élünk sorozatban az Újvidéken piacozó temerini 
kofákról, azokról a szorgalmas lányokról, asz-
szonyokról készült összeállításokat kezdtünk 
sugározni a rádióban, akik évtizedeken át, téli 
zimankóban, hóban, fagyban, nyári kánikulában 
tejtermékekkel, frissen szedett gyümölccsel meg-
pakolt vödrökkel, biciklikosarakkal, kerékpár-
ral, vonaton, autóbusszal, vagy éppen személyau-
tóval hordták a városba portékájukat. Ingáztak és 
kofáskodtak jövedelemszerzés, a család részére 
biztosítandó mindennapi betevő falat, vagy a jobb 
életlehetőség biztosítása érdekében.

Dobosi Pörge Katalin: – Legtöbben bi-
ciklivel mentek, én legalább is mindig. De akkor 
a halpiacra mindenki úgy ment. Eleinte kora 
hajnalban, sötétben indultunk. Később a rend-
őrök így nem engedtek bennünket közlekedni. 
Viharlámpát kellett venni, azt szereltük rá a bi-
ciklire. Aztán amikor fújt a szél, azt is elfújta. 
Dinamó meg még nem volt. Általában a Koperec 
Margittal jártam be. Egyszer, miután Járek és 
Rimszki (Római sáncok) között elhaladtunk 
a piros cserepes birtok mellett, mondom én 
a Margitnak, hogy valaki mehet előttünk, mert 
el van dobva cigarettacsikk. – Hát ki járhat itt? 
Ahogy megyünk tovább egy darabig, megint lá-
tok cigarettacsikket. Mondom Margitnak, hogy 
itt van a másik is. Ki mehet előttünk? Nagyon 
berezeltünk. Féltünk, hogy valaki el akar fogni 
bennünket, és elveszi a csomagot. Hát, végül 
kisült, hogy az, amitől féltünk, az a bizonyos 
cigarettacsikk nem volt más, mint szentjános-
bogár. Az világított. Sok minden történt velünk 
útközben. Van, amit elfelejtettem, de van olyan 
is, amit soha nem felejtek el. -aJó-

(Folytatjuk)

egy még korábbi időből való fényképen engedéllyel rendelke-
ző temerini tejiparosok (kofák) láthatók Újvidéken, a Püspöki 
palota előtt, 1943-ban. Balról jobbra: Tallóné Mester erzsé-
bet, góborné Talló Franciska, gregusné Talló Anna, vargáné 
Koperecz Franciska. (Ádám István gyűjtéséből)

A város közelsége mindig is hatással volt Temerin lakóinak életére. Újvidék, Temerin, 
város és falu, más szavakkal: urbánus és rurális közeg egymás mellett él és létezik. Ki a 
munkahelyére, ki iskolába, ki pedig árujának értékesítése végett utazott/utazik oda-vissza 
rendszeresen, de más okok, célok is voltak és vannak ma is. Az utazásnak ezt a formáját in-
gázásnak nevezi nyelvünk annak a faliórának az analógiájára, amelynek ingája ide-oda járva, 
fel-felszabadít a benne  levő rugó/súly energiájából egy töredéket. Az inga lengője hol itt van, 
hol ott van, mint az ingázó ember. Egy forrás szerint a 19. századig a népesség túlnyomó 
többsége kevesebb, mint egy órányi gyalogútra lakott a munkahelyétől. Az ingázó életforma 
az iparosodással válik mind gyakoribbá. Fő jellemzője, hogy a munkavállalók naponta el-
hagyják településüket és egy másikba utaznak, majd hazatérnek. Jellemzője továbbá az is, 
hogy az ingázók általában azonos időpontokban indulnak el, illetve indulnak vissza ottho-
naik felé. Róluk szól következő folytatásos írásunk. Szereplői temerini kubikosok, diákok, 
kofaasszonyok és mások.

Mesélő magnószalagok 

Karikázó kubikosok, 
ingázó kofák, utazó diákok

Egy falu a város árnyékában
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A levest mind megettük
SZüLŐFALuMBAN JáRTAMBAN mindig megállok egy percre 

a régi iskolám előtt. Háttal a templomnak, szemben a kopott 
épülettel, s elmerengek. Néha azt álmodom, hogy rongylabdát rug-
dosva focizom az udvarán. Aztán hallom a csengőt is, rázza a pedellus 
veszettül, hangjára megszelídül a zsivajgás.

Az első osztályt, ahová a mama vezetett be kézen fogva, Léh Fülöp 
tanította a betűvetésre. A nagy fatáblára ő írta fel az első betűket, a 
latin mellé a cirill betűket is, mert 1920-ban már Szerbiához tartozott 
a Bácska és benne a színmagyar Temerin.

Sose felejtem el, a tábla jobb felső sarkába ő írta fel gömbölyű 
betűivel ezt az intelmet: "A levest mindig meg kell enni, gyerekek!" 
Olykor előadást is tartott erről, s kifejtette, hogy a hús nagyszerű 
eledel ugyan, de az erő nem a húsban van, hanem a levében. Erre 
Bakos Andris felállt, és elpanaszolta, hogy náluk mindig krumpliból 
meg babból főzik a levest s nem húsból! Léh Fülöp tanító úr azonban 
hajthatatlan maradt: "Akkor is meg kell enni a levest!"

Amikor legutoljára otthon jártam, kerestem a temetőben a sírját. 
Nem találtam. Pedig elmondtam volna öreg tanítómra emlékezve egy 
imát a sírja mellett, mert megérdemelte. Már apámat is ő tanította a 
betűvetésre, csak akkor, számukra még nem voltak cirill betűk. A le-
ves erejében azonban már akkor is hitt. Mert tudta, hogy egy szegény 
magyar faluban a leves a fő táplálék. A bableves és a krumplileves, 
amely Bakos Andrisék asztalára került nap mint nap. Hús nélkül.

AZ ASZTALFióKNyi RÉGi FÉNyKÉPEK KÖZÖTT találtam 
a napokban egy 1920-ban készült közös iskolai felvételt, ez 

buggyantotta fel bennem az emlékezést. Harmincöt falusi nebuló 
állt a vándorfényképész lencséje elé, az első osztály, középen Léh 
Fülöp tanító úr, már őszen, öregen. És az a torzonborz hajú, elálló 
fülű, szeplős gyerek én vagyok. Mellettem Bakos Andris, utcámbeli, s 
ahogy sorra nézem az arcokat, mintha láthatatlan belső zsilip nyílna 
ki emlékezetemben, sorra rebegem el a már régen elfelejtett neve-
ket: Zavarkó, Hévízi, Lepár, Kovács, Góbor, Zséli, Pálinkás, Faragó, 
Bujdosó, Zóni, Varga. A falu akkori elsős nebulói.

Úristen, valamennyiüket ismerem, lám, újra tudom a nevüket, 
szinte a hangjukat is hallom: ott futok velük az iskola tágas udvarán, 
két kapura játszunk, én vagyok a bekk; foggal körömmel küzdök, a 
Bartók Sanyi belém karmol, véres az arcom, de nem engedem be a 
lasztit a kapuba. Laszti? Bakos és a kis Pálinkás kötötte rongyból. Ez 
nem is igazi laszti. De azért labda.

Erősnek érzem magam, harciasnak, szinte vadnak; igen, mert me-
gettem a mama levesét. Kis galambokból főzött levest, metélt tésztával 
ettük, a galambhúst meg tormával fogyasztottuk apámmal. 

Nézem a fakuló régi fotót, ki tudja, merre járnak már ezek a 
riadt szemű magyar fiúk. Ki él még közülük, ki halt meg, ki tűnt el 
ebben a vérzivatarban? Hévízi a háborúban lelte halálát. Büszkék is 
voltunk rá akkoriban, mert anyja, Mári néni sírva kiabálta a piacon: 
"Hősi halált halt a Pityu, az egyetlen kisfiam! A hazáért." Tűnődtünk 
később gyakran: melyikért? 

Mert hol magyarok voltunk, hol szerbek. Volt idő, amikor nem 
volt szabad magyarul beszélnünk, úgy éltünk, némán, mintha kitépték 
volna a nyelvünket. Az anyanyelvet.

Ez itt a Prókai! A legszélen áll. A távolba réved a tekintete. Mintha 
látná a végzetét. Vagy a Bujdosó. Őt is a tömegsírban földelték el a 
partizánok, és utána meszet öntöttek a meztelen hullahalomra. 

AMiKoR HETES VoLTAM, gyakran nekem kellett jelentenem 
a tanítónak az osztály létszámát. Ilyenkor Léh Fülöp tanító 

megkérdezte: "Illés, ki hiányzik?" Most emléke előtt jelentkezik a régi 
kisdiák: "Tanító úr, jelentem, mindenki hiányzik, mert elfogyott az 
osztály. De a levest, azt megettük. Az utolsó cseppig kikanalaztuk."

iLLÉS Sándor, TÚ, 322/21

Temerini plébánosok (7.)

Mihálovits Endre
Zittl Róbert 18 évig volt Temerin plébánosa. 1895-ben megüresedett 

a plébániahivatal. Az érseki hatóság augusztus 31-én Mihálovits Endrét 
nevezte ki temerini plébánosnak, aki 1859. 
november 28-án, Újfutakon született. Gim-
náziumi tanulmányait Újvidéken végezte, 
teológiát a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen hallgatott. Három évig 
tanult a kalocsai Hittudományi Főiskolán, 
1884. június 26-án szentelték pappá.

Először Bajmokon, Szondon, Titelen és 
Monostorszegen szolgált, majd 1888-ban 
Zomborba került iskolai hitoktatónak, egy-
ben a plébánián is segédkezett a lelkipász-
tori teendőkben. Innen került Temerinbe 

plébánosnak. Már zombori működése idején érdekelték a közügyek, 
amellett jó szónoki tehetséggel, jó modorral rendelkezett. Élénk közéleti 
tevékenységet fejtett ki a községben és a megyében, a különböző egye-
sületekben, szervezetekben. Közéleti tevékenysége lépcsőfokul szolgált, 
hogy 1905-ben az óbecsei választókerületben országgyűlési képviselőnek 
választották, majd egy évre rá újraválasztották.

Plébánoskodása alatt, az 1900-as évek elején, mozgalom indult az 
akkor már szűknek bizonyult templom kibővítésére vagy új templom épí-
tésére. Az érseki hatóság egy új templom építését szorgalmazta a túlabarai 
falurészen, céljaira, külön pénzalapot is létrehozott. Ám a terv kivitele-
zését – a község és a hívek akkori anyagi helyzetét figyelembe véve – a 
plébános nem tekintette megvalósíthatónak. Egy évvel később azonban, 
1906-ban már országgyűlési képviselőként a régi templom lebontását és 
új, nagyobb templom építését szorgalmazta, de ez is keresztülvihetetlen 
volt a szükséges pénz híján. Az új, vagy a második templom építése körüli 
huzavona eltartott még néhány évig, s az 1914-es világháború kitörése 
véglegesen meghiúsította a terv megvalósítását.

A világháború nemcsak a második templom építését akadályozta 
meg, hanem a zárda épületének kibővítését is. A bővítéshez a mérnöki 
terv is elkészült, pénz is lett volna rá, csak az államsegélyre vártak, de a 
háború elhúzódott és a bővítés elmaradt.

Mihálovits plébános idejében több út menti keresztet állítottak. Kez-
deményezésére alapították a Katolikus Legényegyletet, az iparos ifjúság 
egyesületét. Célja az iparos legények vallási, szakmai, családi és társadalmi 
életre való felkészítése volt. Az 1915-ben alakult Jézus Szíve Társulatnak 
2588 tagja volt, a Rózsafüzér Társulat 119 koszorújában pedig 1785 tag 
buzgólkodott. Tagjai gondoskodtak a templom takarításáról, rendben 
tartásáról és díszítéséről. 

Mihálovits Endre 1917 nyarán súlyosan megbetegedett. Júliusban 
Újvidéken megoperálták, de állapota válságosra fordult és Budapestre 
egy szanatóriumba vitték, ahol az orvosi vizsgálat bélrákot állapított meg, 
s már nem segíthettek rajta, augusztus 11-én, életének 59., papságának 
34., temerini lelkipásztorkodásának 22. évében meghalt. Örök nyuga-
lomra a temerini temetőben helyezték. 

G. B.

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert 
eszközökkel	hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin
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Lassan kifelé tartunk a nyárból, de a járvány 
miatt lakodalmas menet nem vonult végig 

Temerin utcáin. ezt a hiányt igyekszünk valame-
lyest „pótolni” az alábbi képsorokkal, amelyet 
Banko Pál készített az 1960-as években. A szülők, 
minden bizonnyal az édesanyák gyermeklakodal-
mat szerveztek a legkisebbeknek. Minden szabá-
lyos volt, volt (kis)menyasszony, (kis)vőlegény, 
násznagy, násznagyné, zenészek, utcai felvonu-
lás, sátor az udvarban és sütemény is. A csöppnyi 
leánykák és fiúk ma már nagymamák.
Meg lehet nevezni az ismerős arcokat!

Gyermeklakodalom
Régi temerini fotók
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tozások miatt pedig komolyan gondolkodnak a tanya végleges bezá-
rásán.

 A hatalmas területen fekvő állatkert sok látogatót vonz 
a Buco-tanyára

– A foglalásokat novemberig lemondták. Jelenleg a keteringgel 
próbálkozunk, ám ahhoz, hogy érdemlegesen tudjunk ételkihordás-
sal foglalkozni, Újvidékre is ki kellene terjeszkednünk, ehhez pedig 
újabb befektetésre lenne szükség. A párommal arról beszélgettünk, 
hogy ezt a második csapást már tényleg nem tudjuk túlélni. A kiadások 
továbbra is magasak, hisz a megmaradt jószágállományt el kell látni, 
a csaknem húsz itt dolgozó havi jövedelmét biztosítani kell, a járulé-
kokat és adókat fizetni kell, de a számlákkal sem ajánlatos lemaradni. 
Nagyon sok pénzt kell keresni ahhoz, hogy egy ekkora kapacitású és 
nagyságú tanyát minőségi szinten fenn lehessen tartani. Ezt újrakez-
deni szinte lehetetlen: vagy tönkremegy minden, amit a családommal 
megvalósítottunk az évek folyamán, vagy tartjuk az utóbbi időkre jel-
lemző forgalmat. Minthogy ez utóbbit a járványhelyzet nem engedi, 
így marad a lakat.

Bár elkeserítően sok az ideiglenes munkaszünetet igénylők száma 
országunkban, reménykedésre ad okot, hogy a véglegesen bezárt vál-
lalkozások száma 15 százalékkal, a lakat alá került cégek száma pedig 
4 százalékkal kevesebb, mint tavaly ilyenkor: az idén összesen 3648 
vállalat lépte meg az utolsó lépést – áll az APR jelentésében.

Tóth D. Lívia cikke a Magyar Szóban

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve, hogy 

eltávozott szerettünk

KOCSICSKA Mihály 
(1935–2016)

Eltávoztál oda, ahol 
csak néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés 
és fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Nyugodj békében, 
álmodd végtelen álmod 
az örökkévalóságban, 
találj boldogságot.

Szerető feleséged, lányaid, 
vejed, unokáid és 

két dédunokád

A	Fontana	SZR	kútfúró	üzem 
SegédmunkáST	keReS,
B	kategóriás	jogosítvány	előnyt	jelent.

érdeklődni	16	és	20	óra	között	a	

063/519-846-os	telefonon

Marad a lakat?
A még működő vendéglátósokat is csődbe taszíthatja a 

járvány új hulláma – A Buco-tanya tulajdonosai szerint is 
elkeserítő a hazai turizmus helyzete

A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) adatai szerint az év 
elejétől július közepéig 12 185 vállalkozó jelentette be tevékenységé-
nek ideiglenes szüneteltetését Szerbiában. A fájdalmas lépésre legin-
kább a szolgáltatóipari és vendéglátóipari tevékenységgel foglalkozók 
szánták rá magukat.

A tulajdonosok szerint kilátástalan helyzetben van a temerini Buco-
tanya is, amely az elmúlt években a környék egyik legkedveltebb ki-
rándulóhelyévé nőtte ki magát. A vállalkozást 9 évvel ezelőtt alapította 
Bogdan Miličević és párja, Klajner Angéla. A mára már szálláshelyekkel 
is rendelkező vendéglő kezdetben egy konyhával, egy 60 személyt befo-
gadó étteremmel, egy 20 férőhelyes italozóval és négy szabadtéren lévő 
asztallal kezdte működését. Azóta egy 150 férőhelyes nagyteremmel bő-
vült a hagyományos stílust őrző épület. A festőien szép kerthelyiségben 
ma már 185 személy is kényelmesen elfér a nádfedelek árnyékában, a 
mellette levő játszótéren és focipályán pedig kedvükre szaladgálhatnak 
a gyerekek. A családok kedvence mégis a tanya mögött lévő állatkert, 
ahol a falusi környezetre jellemző disznók, tehenek, birkák, szamarak 
és kecskék mellett lámák és struccok is vannak, de egy lovarda is vár-
ja a látogatókat. Már csaknem nyolc éve itt szervezik meg táboraikat 
a környék lovas egyesületei is, így a karánokhoz közel eső területre 
számukra külön faházikókat építettek a tulajdonosok.

 A vendéglő egyszerre akár több mint 400 személyt is ki 
tud szolgálni.

– A szálláshelyeink bővítését tavaly kezdtük el, úgy gondoltuk, 
hogy az idén sikerül befejeznünk. Nagy kereslet van a vendégágyak 
iránt, hozzánk ugyanis erre az időre 30-40 autóbusznyi gyerek szo-
kott érkezni, és a táborokat is szívesen tartják itt a fociklubok és más 
egyesületek. A rendkívüli állapot ideje alatt azonban teljesen megállt 
az élet. A munkásokat hazaküldtük, azzal, hogy a fizetést rendszeresen 
kapták. A bevétel nélküli időszakot leginkább a jószágállomány síny-
lette meg, hisz nem rendelkezünk gazdasággal, így az ellátásukra már 
nem jutott pénz. Kénytelenek voltunk értékesíteni a birkákat, a tehe-
neket és a disznókat, és az így befolyt összegből fedezni a munkások 
bérét. Megtakarításunk nem volt, hisz az évek folyamán úgy tudunk 
gyorsan fejlődni, hogy a nyereséget teljes egészében visszafektettük a 
vállalkozásba. A kilátástalan helyzetről azzal igyekeztünk elterelni a 
gondolatainkat, hogy gyerekeimmel szépítgettük az udvart, meszel-
tünk, javítgattunk.

A rendkívüli állapot feloldásával újabb lendületet kapott a vál-
lalkozás. Angéla elmondja, hogy könnyeivel küszködött örömében, 
amikor újra megteltek a kerthelyiség asztalai. Az ünnepségek mellett 
a lovastábor első hetét, illetve a focisták hétvégéit is sikerült megva-
lósítani abban a rövid időszakban, amelyben enyhítettek a gyüleke-
zések feltételein.

– Májusban és júniusban annyi vendégünk volt, amennyi még soha 
ebben az időszakban a kilenc év alatt. Az emberek jókedvűen érkez-
tek, a családok szívesen kirándultak, mi pedig örültünk a rengeteg 
munkának. Egész Szerbia területéről érkeztek látogatóink, mindenki 
elégedett volt a szolgáltatással, terjedt a hírünk a közösségi médián 
keresztül. Egy rövid időre indokoltnak tűnt az állami vezetés döntése, 
miszerint a hazai üdüléseket szorgalmazta. Pár hétig reménykedtünk 
is abban, hogy ha ez a rengeteg ember itt marad Szerbiában, akkor 
akár pozitívan is zárhatjuk az évet.

A fellendülés azonban nem tartott annyi ideig, amennyire szükség 
lett volna a három hónapos teljes leállás hiányának pótlására – tette 
hozzá Angéla. Elmondja, hogy már a járvány első hulláma is padlóra 
küldte az évek alatt sikeresen működő vállalkozást, az újabb korlá-

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

FArAGó Sándor 
(1943-2020) 

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

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKó Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

A miserendet és 
az egyházközségi 

híreket lásd 
a 3. oldalon
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MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS Károly 
(1914–1993)

KOVÁCSNÉ 
NÉMETH rozália 

(1916–1995)

Augusztus 11-én volt 27 éve és szeptember 28-án lesz 
25 éve, hogy nincsenek velünk szeretteink

„Az emlékezéshez, nem emlék kell, hanem szeretet, 
és akit szeretünk, azt nem feledjük”

(Shakespeare)

Emléketeket szeretettel őrzi unokátok, Magdi és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy itt 

hagyott bennünket

KArÁCSONYI József 
(1929–2010)

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 
szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk 

VArGA Imre 
(1931–2020)

Eltelt fél év, nem vagy velünk, 
szomorú, fájdalmas az életünk.
Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért van, 
mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
csak muszáj az életet élni nélküled.

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Egy fájdalmas éve távozott a kedves férj, édesapa, após

HOrNYIK József 
(1962. 9. 8.–2019. 8. 2.)…

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Jött szép, tüzes nappalon,
Nem háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

(Ady Endre)

Szerető szívvel emlékezik rád: 
feleséged, fiad, lányod és vejed

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy elhunyt szeretett Nenánk

BArTUSZNÉ ÖrLÉS rozália 
(1934–2010)

Messze mentél, út vissza nem vezet, 
szívünkben megmarad szép emléked.
Legyen áldott a pihenésed.

Emléked őrzi húgod, Irénke 
és unokaöcséd, János

APRÓHIRDeTéSeK
• Malacok és hízó eladó. Telefonszám: 
063/77-93-053.
• Hízó eladó. Nikola Papašić u. 204., 
telefon: 063/523-746.
• Nőbetegek ápolását vállalom, napi 4–5 
órára. Telefon: 060/719-30-65. 
•  eladó kézzel hajtható morzsoló 
(2000 Din), villany morzsoló-daráló 
(4500 Din), Bagat Jadranka lábbal 
hajtható varrógép. (3500 Din). Tele-
fon: 842-763.
• 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.
• Föld eladó a vásártéren, a két ka-
nális között. Ár megegyezés szerint. 
Telefon: 062/377-385.
• Eladó 250 amperos háromfázisú he-
gesztőkészülék, gyári, kerekeken gu-
rul, üzemképes. Telefonszám: 063/84-
09-854.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca 
elején, a kertek végén. Telefon: 063/8-
554-326 (Balázs János).
• Takarítást, vagy mozgásképes idős 
asszony gondozását vállalom. Tel.: 842-
890 (este 6 órától).

• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, 
vagy régi, fából készült talicskát 
(trágyahordó) keresek megvételre 
Temerinből vagy környékéről. Tel.: 
+381-54- 62-162.
• 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. 
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó egy 120 férőhelyes keltető, 

T-12-es motorkerékpár, hegesztő, 
egy smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Redőny, szúnyogháló, harmonikaajtó 
javítását és szerelését vállalom. Tele-
fon: 62/78-2002.
• vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 
063/8-143-147.
• A nagybara-parti Mező-tanya másfél 
hold szántófölddel eladó, valamint a 
Mező autószerviz műhelye teljes fel-
szereléssel kiadó. Tel.: 063/507-609.

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Jotanovoć rade 
(1944–2020. 8. 1.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére 

a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 
kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Friss temerini és dunabökényi 
akác-, valamint Tarcal-hegyi 
hársméz eladó a termelőtől.

Tel.: 063/511-925

LABDArÚGÁS
TSK–SLOGA 2:4 (0:1)

A két temerini csapat barátságos 
mérkőzését eredetileg a múlt héten, 
szerdán kellett volna megtartani, ám 
a kiadós csapadék miatt csütörtök-
re halasztották. A vendégek jobb tel-
jesítményt nyújtottak, és végül úgy 
nyertek, hogy a második félidő köze-
pén 4:0-ra is vezettek. Đorđević két 
alkalommal bizonyult eredményes-
nek, Pásztor is betalált a TSK háló-
jába, illetve Mirilović öngólt vétett. 
Ezt követően Pupovac tizenegyesből 
szépített, majd a hajrában a csere-
ként beálló Grgić is gólt szerzett, így 
a temeriniek nem szenvedtek súlyos 
vereséget. Miljković edző nem szá-
míthatott néhány játékosra, például 
a középhátvéd Milosavljevićra, illetve 
az új középpályásra, Radinra.  

TSK: Vojvodić, Kosić, Var-
ga, Stričević, N. Nikolić, Soldat, 
Novaković, Maksimović, Klaić, 
Pupovac, Kojović. Játszott még: Ve-
gyelek, Miavecz, Grgić, A. Nikolić, 
Mirilović, Grahovac.

A temeriniek vasárnap este is ba-
rátságos találkozón léptek pályára, 
s 1:1-es döntetlent játszottak hazai 
pályán a bácsföldvári Vojvodinával. 
A 80. perc körül a két csapat labda-
rúgói összekakaskodtak egymással, 
az indulatok kissé elszabadultak, így 
a játékvezető jobbnak látta, ha idő 
előtt lefújja a meccset.

A TSK szombaton vívja első tét-
mérkőzését, ugyanis az Újvidéki 
kupa első fordulójában a Veternik 

vendégeként kezdi meg a szezont. 
Ha a temeriniek továbbjutnak, ak-
kor a jövő szerdán, augusztus 19-
én a második fordulóban is pályá-
ra lépnek.

Augusztus 22-én megkezdő-
dik az Újvidéki liga új, 2020/2021-
es idénye. Sorsoltak a 18 tagú baj-
nokságra, és eldőlt, hogy a TSK az 
első és a második fordulóban is a 
vásártéri pályán játszik: 23-án, va-
sárnap 17 óra 30 perckor az utolsó 
ligából feljutó Titelt fogadja, 26-án, 
szerdán 17 óra 30 perckor pedig a 
Šajkašt látja vendégül.

Az őszi idény mérkőzései: TSK 
– Titel, TSK – Šajkaš, Veternik – 
TSK, TSK – Slavija, Sirig – TSK, TSK 
– Fruškogorac, ŽSK – TSK, TSK – 
Fruškogorski partizan, Petrovaradin 
– TSK, TSK – Bačka (Đ), Futog – 
TSK, TSK – Omladinac, Tatra – TSK, 
TSK – Bačka (B), Hajduk – TSK, 
TSK – Jedinstvo, Susek – TSK.

A versenykiírás szerint a bajnok 
a szezon végén feljut a Vajdasági liga 
déli csoportjába, míg a második se-
lejtezőt játszik majd a feljutásért. A 
három utolsó helyezett esik ki, azért, 
hogy a 2021/2022-es bajnokságban 
ismét 16 csapat legyen a mezőny-
ben. Változás lesz a cserék számát 
illetően is, hiszen az eddigi három 
helyett öt alkalommal lehet változ-
tatni a csapaton.

A Sloga és a Mladost ezen a 
hétvégén kezdi meg a szereplést a 
Vajdasági liga déli csoportjában: a 
járekiak szombaton 17 órakor a 
Podunavacot fogadják, a temeriniek 
vasárnap 17 órakor a Hajdukkal ját-
szanak Divošon.

Tojás 8-13 din/db 
zöldség 100-120 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Sárgarépa 100 din/5 kg
Szárazbab 220-250 din/kg
zöldbab 200-250 din/kg
Burgonya 40-50 din/kg
Káposzta 40-50 din/kg
Paradicsom 50-100 din/kg
Karfiol 150-200 din/db
Padlizsán 70-80 din/kg
zeller 80-100 din/db
Paprika 70-120 din/kg
Uborka 80-120 din/kg
Spenót 220-250 din/kg
vöröshagyma 40-60 din/kg

Fokhagyma 250-300 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Tök 40-60 din/kg
Alma 60-100 din/kg
Nektarin 60-80 din/kg
őszibarack 80-120 din/kg
Szilva 50-70 din/kg
Málna 300 din/kg
görögdinnye 25-35 din/kg
Sárgadinnye 80-120 din/kg
Dióbél 800-900 din/kg 
Mogyoró 1000 din/kg
Méz 600-800 din/kg
Hajtogatott sajt 700 din/kg
Túró 300 din/kg
Paradicsomlé 130 din/l
Házi pálinka 500-800 din/l
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Jó tanuló, jó sportoló
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának felhívása
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Jó tanu-

ló, jó sportoló” címmel felhívást hirdet a külhoni magyar régiók-
ban – erdélyben, Felvidéken, a vajdaságban, Kárpátalján, Muravi-
déken és Horvátországban – tanuló diákok számára. A felhívás a 
2020 az erős magyar közösségek éve tematikus év részét képezi. 
Célja, hogy megtalálják azokat a külhoni diákokat, akik a tanulás 
mellett valamely sportág területén is kiemelkedő teljesítményt 
értek el, ezáltal a magyar közösség érdemeit gyarapítják és érté-
keinket képviselik.

Jelentkezés benyújtására jogosultak. - Kiváló tanulmányi átlag-
gal rendelkező, a szomszédos országokban magyar közoktatásban 
tanuló, illetve nappali tagozatos felsőoktatásban – alap- vagy és 
mesterképzésben – résztvevő hallgatók, akik régiós/megyei szinten 
a sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A legjobban sze-
replő jelentkezők – külhoni régiónként egy fő – „Az év jó tanulója, jó 
sportolója” címben és fejenként 300 ezer Ft összegű pénzjutalom-
ban részesülnek. Célunk, hogy összhangban a 2020 az erős magyar 
közösségek éve tematikus év célkitűzéseivel, az idei esztendőben, 
Trianon 100. évfordulóján olyan külhoni közösségeket, köztük fia-
talokat mutassunk be, akik elhivatottságukkal és eredményeikkel 
példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára.

A pályázat benyújtása. - Pályázatot benyújtani a nemzetpoliti-
ka@me.gov.hu címen lehet. A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. augusztus 31. A jelentkezéshez szükséges csatolni a tanul-
mányi átlagot tartalmazó bizonyítványt és a sportteljesítményt 
igazoló dokumentumokat.

T. N. T.


