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Három évtizede hajtanak fejet a tömeg-
sírnál azok előtt a temeriniek előtt, akik 
1944-45-ben a magyarellenes partizánvé-
rengzés áldozataivá váltak, de azok előtt is, 
akik a haza függetlenségének védelme során 
az életüket áldozták az 1956-os forradalom-
ban és az azt követő megtorlások idején.

Az emlékezők a Dalárda férfikórus veze-
tésével elénekelték a Himnuszt, majd Csor-
ba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt elnöke felidézte az elmúlt három évtized 

megemlékezéseit.
– Az idén harminc esztendeje annak, 

hogy a délvidéki magyarság éppen csak 
megalakult politikai szervezete, a VMDK, 
ma már nyugodtan állíthatjuk, közössé-
günk számára 1990 áprilisában történelmi 
döntést hozott. Állást foglalt az 1944–45-ös 
magyarellenes leszámolások ügyében, és 
a szerb, a vajdasági, majd pedig valamivel 
később a Magyar Tudományos Akadémi-
ához intézett javaslataival elindította azt a 
rehabilitációs folyamatot, amely napjainkra 
zárószakaszához ért, de még nem fejező-
dött be. Ennek a folyamatnak egyik fon-
tos állomásává vált az 1990. október 28-ai 
temerini megemlékezés is, amely az első 
volt Vajdaságban, és mivel sem a hatósá-
gi közegek, sem a politikai provokátorok 
nem zavarták meg, bizakodással és erővel 
töltötte el a hasonló irányban gondolkodó 
és megemlékezéseket tervező magyaro-

kat Bácska és Bánát más településein is. 
Amit az állami szervek és a hivatalos tu-
dományosság képviselői nem tudtak, nem 
akartak, vagy nem mertek megtenni, azt a 
délvidéki magyarság megtette önerőből: 
hozzákezdett önmaga múltjának a rehabi-
litálásához. A megemlékezések során ne-
megyszer fontos elhatározások születettek 
meg egy-egy kérdés, probléma, felvetés ha-
tására. Mindez előrevitte az 1944–45-ös 
atrocitásokkal kapcsolatos kutatásokat, 

de azt a politikai küzdelmet is, amely azért 
folyt, hogy a vajdasági magyarság homloká-
ról eltűnjön a stigma, és megszabaduljunk a 
kollektív bűnösség ránk vetülő árnyékától. 
Teljesen kificamodott az a logika, amely 
a törvény hiányosságai folytán az áldoza-
toktól és a hozzátartozóktól, valamint jogi 
képviselőiktől követeli meg az ártatlanság 
bizonyítását. Ami a feladatokat illeti, maradt 
még belőlük bőven, mind az idősebb, mind 
az utánunk következő nemzedékeknek is. 
A szerb és a magyar államközi baráti vi-
szony, meggyőződésem szerint ezen a téren 
további eredményeket kell, hogy hozzon, 
hiszen a tények kendőzetlen feltárása, ha 
az a kölcsönös őszinteségen és megérté-
sen alapul, jótékony hatást fog gyakorolni 
életünk minden területére – emelte ki be-
szédében a párt elnöke.

Az emlékbeszédet követően Szöllősi 
Tibor plébános és Sáfrány Dávid káplán 

Megemlékezés 
a partizánterror áldozatairól

Megemlékezés a Nyugati temető emléktábláinál

Szemafor a Telepben
Az elmúlt héten új jelzőlámpát állítottak fel a 

Telepen az Újvidéki és Kis Ferenc utcák keresz-
teződésénél. A lámpa jelentősen meg fogja nö-
velni a közlekedés résztvevőinek biztonságát, 
különös tekintettel a forgalmas, regionális úton 
átkelő gyerekekre. A közelben templom, óvoda, 
iskola és orvosi rendelő is van. A forgalmi jelző-
lámpát nyomógombos kapcsolóval látták el, így a 
járműfolyam folyamatosan haladhat, ha nincs gya-
logos átkelési igény. A gyalogosok részére digitális 
idővisszaszámlálót is felszereltek.

G. B.
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Megalakult a 
tartományi kormány

Elnöke Igor Mirović, Szakállas Zsoltot a Vajdasági 
Magyar Szövetség soraiból tartományi kormányfő-he-
lyettessé nevezték ki, és a következő időszakban ő áll 
majd a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazga-
tási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Tit-
kárság élén. A VMSZ soraiból Pásztor István a tarto-
mány alkotmányjogi helyzetével foglalkozó bizottságot, 
Csikós László pedig a nemzetek közötti viszonyokkal 
foglalkozó bizottságot fogja vezetni a következő idő-
szakban. Emellett a VMSZ további 16 tagja vesz majd 
részt a tartományi bizottságok munkájában. A magyar 
pártnak egyébként 11 képviselője van az új Tartományi 
Képviselőházban.

A VMSZ emellett minden bizonnyal a tartományi me-
zőgazdasági titkárságnál és a tartományi sport- és ifjú-
ságügyi titkárságnál is titkárhelyettes pozíciót tölthet be, 
nyolc segédtitkára lesz, illetve kettő kivételével minden 
tartományi titkárság munkájában részt vesz.

(Pannon RTV, VMSZ)

egyházi szertartás keretében megszentelték a nagy tömeg-
sírt, a megjelent szervezetek képviselői pedig az emléktáb-
láknál elhelyezték a kegyeletadás koszorúit.

A temerini tiszteletadáson jelen volt Berencsi Gábor 
Magyarország belgrádi nagykövetségének másodtitkára, 
dr. Rusz Radován Magyarország Szabadkai Főkonzu-
látusának konzulja, Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke, 
Fremond Árpád, a VMSZ parlamenti képviselője, Csorba 
Béla, a VMDP elnöke, Guszton András, a VMDP temerini 
helyi szervezetének elnöke és Pásztor Róbert, a községi 
képviselő-testület elnöke.

Az áldozatokról való megemlékezés a Szózat elének-
lésével zárult. Közreműködött Szabó Zsuzsanna, Sza-
bó András, Balogh Sándor és a Szirmai Károly MME 
férfikórusa.

Harmincegyedik alkalommal emlékeztek Temerinben a partizánterror 
több mint háromszáz helyi áldozatára a Nyugati temető közös sírjának 
emléktábláinál.

(Lásd még a 2. oldalt)
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Földet bérelek
062/10-69-459

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

Érdeklődni 16 és 20 óra között a 

063/519-846-os telefonon

Megemlékezés Járekon
A járeki emlékmű mellett felállított fakeresztnél gyűltek 

össze szombaton az emlékezők, hogy elhelyezzék a kegyelet 
virágait annak a több ezer német, magyar és más származású 
ártatlan áldozatnak az emlékére, akik 1944 és 1946 között a 
gyűjtőtáborrá átalakított településen veszítették életüket.

Járekon csaknem hatezer felnőtt és ezer gyermek vált áldozatává az 
akkori gyűlöletnek, éhezésnek. A jugoszláv kommunista partizánható-
ság által létesített koncentrációs táborban csaknem háromszáz magyar 
vesztette életét.

A két járeki emlékkereszt mementó és figyelmeztetés, emelte ki be-
szédében Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke. – 
Mementó, hogy a huszadik századi szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali, tehát 
a náci és a kommunista diktatúrák a járekihoz hasonló tömegsírok ezreit 
hagyták maguk után. De, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az kellett, hogy 
előzőleg évtizedekig szítsák az ideológiai, a faji, a nemzeti és a felekezeti 
gyűlöletet. Itt, a közelben több ezer, általuk pusztulásra ítélt ember nyug-

szik, köztük közel háromszáz a magyar. A járeki lágerben a járványos 
betegségekben, az embertelen bánásmód következtében és az éhhaláltól 
odaveszett gyermekek száma a halotti anyakönyvek által igazolhatóan is 
eléri az ezret. Tito haláltáborairól évtizedekig nem lehet beszélni, csak a 
nyolcvanas években kezdődött meg egy hosszú politikai olvadás, amely 
fokozatosan a kommunizmus eróziójához vezetett Kelet-Európa-szerte és 
az egykori Jugoszláviában is. A táborba zárt magyarok sorsa és története 
még ezután is tabunak számított jó ideig. A Járekon meghalt németekről 
már lehetett beszélni, amikor az itt nyugvó magyarok után még nem volt 
szabad kutatni a történelmi dokumentumokban. Ezt a megkülönböztetést 
fejezi ki a két emlékkereszt is. A járeki megsemmisítő tábornak több mint 
3600 magyar lakója volt. Túlnyomó többségüket, már azokat, akik a tábor 
poklából élve szabadultak, egész életükre megbélyegezték, vagyonukból 
kifosztva koldusokká tették. Nem csak ingatlanjuktól fosztották meg őket, 
de falujukból is kitiltották a kollektív bűnösség embertelen eszméinek 
megfelelően. Nemcsak Csúrog, Zsablya és Mozsor internált magyarjaiból 
nyugszanak itt sokan, a magyarokat érintő terror szélesebb körű volt: 
Palánka, Dunacséb, Dunabökény, Újvidék, Bácspetrőc, Kiskér, Ósóvé, 
Temerin, Magyarkanizsa, Szenttamás, Kucora, Óverbász, Ruma, Gádor, 
Erdővég, Kanak és Ókér is hozzájárult a magyarok hekatombájához. 
Nem szabad elfelejteni azért, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg 
mindez, soha többé ne lehessen a Duna-medence népeit egymás ellen 
fordítani – fogalmazott a párt elnöke. A jelenre reflektálva elmondta, 
Európa ismét veszélyben van. – Veszélyeztetik a fundamentalista eszmék 
épp úgy, mint a már régebbről ismert szélsőjobboldali és szélsőbaloldali 
totalitarizmusok, amelyek egyszer, ha hatalomra jutnak, nem fognak ke-
gyelmezni Európa hagyományos értékeinek, legyenek azok akár szerbek, 
magyarok, vagy más előjelűek – tette hozzá Csorba Béla.

A megemlékezés végén a VMDP és a VMSZ helyi szervezete, vala-
mint az Első Helyi Közösség koszorút helyezett el a fakeresztnél és az 
emléktáblánál. ÁDÁM Csilla

Helyi képviselőink
A választások még júniusban lezajlottak, de azóta igencsak meg-

változott az egyes pártok képviselőjelöltjeinek korábban közzétett 
listája. A községi képviselő-testületbe, mint ismeretes, a pártlistá-
kon jegyzett névsorról a kapott szavazatok arányában kerültek ki a 
képviselők, a lista elejétől számítva. 

A választói névjegyzék szerint a júniusi választásokon 24 ezer 837 
polgár járulhatott a szavazóurnák elé. A választási bizottság adatai 
szerint 14 ezer 169-en szavaztak és összesen 504 érvényes szavazó-
lapot számláltak meg. A részvételi arány 57,1 százalék volt. A VMSZ 
mintegy ötszáz szavazattal kapott többet, mint négy évvel ezelőtt. 

A községi választási bizottság hat választási listát hirdetett ki, 
amelyekre szavazni lehetett. A leadott szavazatok összegezését 
követően a választási bizottság kiosztotta a pártok és koalíciók 
mandátumait. A szavazatok számát tekintve a haladók elnyerték a 
polgárok bizalmának többségét. A VMSZ a VMDP támogatásával a 
második legerősebb párt a községben. Érdekes módon valamennyi 
induló pártnak van képviselője a képviselő-testületben. A listákon 
szereplők sorrendje azonban megváltozott, mivel többen tisztséghez 
jutottak, vagy személyes okokból lemondtak. Helyükre a pártlistákon 
szereplők közül, sorrendben az utánuk következők kerültek.

Így most a 33 tagot számláló községi képviselő-testületben az egyes 
pártoknak és koalícióknak az alábbi számú képviselőik vannak:

A SZERb HALADó PáRTNAK 18: Nina Srdić, Marko Torbica, 
Đuro Žiga, Dragoljub Rosić, Marija beljić, bojan Torbica, Jovana 
Vuković, Nebojša Vukadinović, Tijana Mišković, Veljko bojanić, 
Zora Miljanović, Aleksandar Ostojić, Nenad Dunović, Mirko Zorić, 
biljana Došen, Jelena bjelica, Đorđe Stanivuk, Stojanka Rosić és 
Vojislav Vorkapić.

 A VAJDASágI MAgyAR SZöVETSÉgNEK (a VMDP-vel közösen) 
6: Pásztor Róbert, Csorba béla, Csorba Csaba, grísza Mária, Csáki 
Romina és ádám István.

A KOALÍCIó A SZERb KIRáLySágÉRT TöMöRüLÉSNEK 4: 
Vesna Ćulibrk, Aleksandar Jović, Radovan Đurđević és brankica 
Adamović.

A SZERbIAI SZOCIALISTA PáRTNAK 3: Nikola Ember, branislav 
Petković és Vesna Vajagić.

A SZERb RADIKáLIS PáRTNAK 1: Čedomir Janković, 
VAJDASágI FRONTNAK 1: Dalibor Šandor.
Noha a képviselők pártjaik álláspontjait és nézeteit képviselik, 

nem mellékes, hogy a 33 képviselő közül 16 temerini, 14 járeki és 3 
szőregi. Nemek szerini megoszlás: 14 nő és 19 férfi.

g. b.
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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

Rendkívüli közgyűlés 
előtt a Kertbarátkör
A sokévi eredményes, általánosan elismert és dicsért tevékenység 

után a feszültség és a bomlás árnyai ülték meg a Kertbarátkört. Az 1997-
ben alakult egyesület a Vajdaság egyik nagyobb civil szervezeteként több 
mint 200 tagot számlál és a közelmúltig aktívan tevékenykedett. Kereté-
ben borászok, gyümölcs- és virágtermesztők, kertészek, mezőgazdasági 
termelők, kézimunkázók és hagyományőrzők működnek. 

A múlt hét csütörtökön megtartott taggyűlésen, miután a megjelentek 
megemlékeztek a napokban elhunyt Ternovácz Tiborról, az egyesület 
egykori titkáráról és elnökéről, Kókai Zoltán elnök előadta meglátásait 
az egyesületben uralkodó állapotokról. Anélkül, hogy megnevezte volna, 
kire gondol, közölte, hogy egyesek éket próbálnak verni a tagság közé, 
és bomlasztják a közösséget. És neki úgy tűnik, hogy ezt eredménnyel 
teszik. Ennek következtében munkaképtelenné vált az egyesület vezető-
sége. Az emberek közötti viszonyok megbomlásában nyilván közreját-
szott a vírus által okozott helyzet, és nem utolsó sorban a Kertészlak és 
a mögötte levő melléképület felújítása, ami sok vitával és kiadással járt. 
Az elvégzett felújítás költségeit a Bethlen Gábor Alap állta, amit az MNT 
megelőlegezett.

Az elnök bejelentette, hogy a vállalt feladatait befejezi és elszámol a 
költségekkel. Kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását, ame-
lyen új vezetőséget választanak, amelynek tagjai tisztelettel és becsülettel 
viszik majd tovább a Kertbarátkör jó hírnevét.

Az elhangzottakhoz többen is igyekeztek saját szemszögükből hozzá-
szólni, kiteregetni a szennyest, az elnök munkáját bírálni. A vita olykor 
hangoskodásba torkollott. Általános a vélemény, hogy a széthúzás akkor 
kezdődött, amikor a Kertészlak felújítása.

Nagyon úgy tűnik, hogy a vezetőséget nem lehet összehívni, és higgadt 
fejjel tisztázni a felgyülemlett gondokat. A megoldás talán a rendkívüli 
közgyűlés összehívása és új vezetőség választása lenne.

G. B.

A jelenlevők a Kertbarátkörben uralkodó állapotokról vitáznak

Szülők tanácsa alakult
A képviselő-testület határozott a községi szülői tanács megalakításá-

ról a 2020/21-es tanévre, tagjait a tanintézetek képviselői közül válasz-
tották. A tanács tagjai figyelemmel kísérik az iskolákban folyó oktató-
nevelő munkát. 

A tanács tagjai: Marijana Babić, helyetese Uracs Magdolna (Lukijan 
Mušicki középiskola), Tanja Ciganović, helyettese Sanja Savić (Petar 
Kočić), Kovács Ágnes, helyettese Simon László (Kókai Imre), Tamara 
Karanović, helyettese Jelena Samarđić (Slavko Rodić), Mirjana Brdar, 
helyettese Jasna Kovačić (Danilo Zelenović), Miodrag Ivetić, helyettese 
Adrijana Bogdanović (Veljko Vlahović óvoda).

A tanács tagjainak és helyetteseiknek mandátuma egy tanévre szól, 
azaz az új tanács kinevezéséig.

Éltanulók fogadása
Az önkormányzat idén is külön elismerésben részesítette a község 

legeredményesebb tanulóit. Szombat délelőtt a Lukijan Mušicki Műve-
lődési Központban fogadták az éltanulókat. Az általános iskolásokat a 
képtárban, azokat pedig, akik már befejezték a nyolcadik osztályt, a szín-
házteremben köszöntötték. Elismerésben részesültek azok a diákok, akik 
a rangos versenyeken kiemelkedően szerepeltek, a nemzedék diákjai és 
azok a tanulók, akik Vuk-diplomásként fejezték be az általános iskolát. A 
jelenlevőket Dejan Bradaš polgármester-helyettes, Urbán Izabella, a 
községi tanács oktatási felelőse, valamint Milka Jurić a község költség-
vetéssel és pénzügyekkel megbízott tanácsosa köszöntötték. 

– Fontosnak tartottuk, hogy külön elismerésben részesítsük köz-
ségünk legszorgalmasabb diákjait, akik a 2019/2020-as tanévben ki-
magaslóan szerepeltek a versenyeken, a nemzedék diákjait és a Vuk-
diplomásokat. Ezzel az eseménnyel is szeretnénk a tudomásukra hozni, 
hogy fontosak számunkra, büszkék vagyunk rájuk és támogatjuk őket 
és szüleiket. Remélem, hogy felnőtt korban is sikeresek lesznek, és ide-
haza találják majd meg a boldogulásukat. Az eredményesen versenyző 
diákok és tanáraik pénzjutalomban részesültek, a Vuk-diplomásokat 
egy-egy vezeték nélküli hangszóróval, a nemzedék diákjait pedig táb-
lagéppel ajándékoztuk meg – mondta Urbán Izabella a községi tanács 
oktatási felelőse. 

A diákok számára jelentős a község által nyújtott elismerés.
Tóth Katarina: A nemzedék diákjaként kaptam meghívást az ese-

ményre. Az elmúlt nyolc évben szorgalmasan tanultam, és igyekeztem 
kiemelkedően részt venni valamennyi versenyen. Megtisztelő és jól eső 
érzés, hogy a község ilyen formában is elismeri a munkámat.

Pásztor Anna: Vuk-diplomásként fejeztem a nyolcadik osztályt. Az 
elmúlt nyolc évben sokat tanultam, de úgy gondolom, hogy megérte, mert 
jó eredményeket értem el. Boldog vagyok, hogy elismerik a fáradtságo-
mat, és további szorgalomra ösztönöz. 

Biacsi Viktória: Én is Vuk-diplomával fejeztem az általános iskolát. 
Több versenyen is voltam. Sokat kellett tanulnom, de nem volt nagyon 
megterhelő. Mindig törekedtem, hogy megtartsam az eredményeimet, 
és ne rontsam le az átlagomat. Jól esik, hogy a községben odafigyelnek 
ránk, és díjazzák a szorgalmunkat. 

Kertészkedők hírei
Az egyesület vezetése úgy döntött, hogy péntekenként halászlét főz a 

tagok és a pártolók részére. Érdeklődni csütörtökön délig a 842-329-es 
telefonszámon. Az egyesület Gulyáscsárdában levő klubhelysége vasárna-
ponként 9 és 13 óra között nyitva tart, megtekinthető az újonnan elké-
szült temerini tematikájú és a csárda múltját bemutató fényképkiállítás. 
Italkimérés a tagok részére biztosítva. Belépés maszkkal, önkiszolgálás, 
becsületkassza.

M. P.
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Védekezés poloskák ellen
Az utóbbi években jelentősen elszaporodtak a poloskák, a 

„büdösbogarak”. Azelőtt csak zöld színűekkel találkozhattunk, újab-
ban van barna is, sőt abból van több. Az emberre ugyan nem veszélyes 
egyik sem, de senki sem szeretne ezekkel a bogarakkal együtt élni. A 
barna színű poloskák szinte bárhol megjelennek, felmásznak minden-
hova, a legkisebb rést megtalálva akár a ruhásszekrénybe is befészkel-
hetik magukat. A kellemetlen szagú bogarak az ősz és a tél közeledtével 
melegebb búvóhely után néznek és a lakószobákban is megjelennek. 
Hogyan védekezhetünk ellenük, ennek néztünk utána a világhálón. Nem 
nagy költség és fáradság, próbáljuk ki talán a következőket:

Házi permetezőszer. – Az egyik leghatékonyabb praktika egy olyan 
házi permetezőszer használata, amelynek hozzávalói a konyhában is meg-
találhatók. Nem kell más a keverékhez, mint ecet, szódabikarbóna és 
víz. Engedjünk fél liter langyos vizet egy kézi permetezőbe és keverjünk 
bele 1 teáskanál szódabikarbónát és fél kávéskanál ecetet. A permetező-
vel fújjuk körbe a nyílászárókat, növényeket. Ezzel a módszerrel hetekig 
távol tarthatjuk a poloskákat.

Fokhagymás permet. – Hatékonyan működik a fokhagymás permet 
is. Fél liter vízben keverjünk el 1 evőkanál fokhagymaport, vagy nyom-
junk bele 3 gerezd nyers fokhagymát és hagyjuk állni egy kicsit. Ezzel a 
permettel fújjuk be a növényeket, ablak-, ajtókereteket. A legjobb meg-
oldás, ha a külső felületeket kezeljük ezzel a keverékkel, hogy ne legyen 
fokhagymaszag a lakásban.

Illóolajak. – Mentával vagy teafaolajjal is távol tarthatjuk a bogara-
kat. Az illóolajhoz adagoljunk vízet, és a poloskák által gyakran látogatott 
területeket permetezzük be.

Fenyőággal tuningolt étolaj. – Áztassunk egy napig egyszer hasz-
nált majd leszűrt étolajba fenyőágat. Ezt az olajat öntsük kis tálkákba 
ablakpárkányra, nyilászárók melletti asztalra, mindhová, ahol a polos-
kák bejuthatnak. Egy hozászóló szerint kipróbált és hatékony, a bogarak 
elmenekültek a közeléből.

Decis Rovarölő szer. – Falon napozó poloskák (ha nem napoz-
nak, akkor is) hatékonyan lefújhatók kb. 2 százalékos permetlével. Egy 
hozzászóló, aki így járt el, naponta szemetes lapáttal söpörte össze a 
lehullott bogarakat.

(–)

Lehetséges, hogy nemcsak a megfertőződés 
kockázatát, hanem a betegség lefolyásának sú-
lyosságát is csökkentheti a maszkviselés.

Az általános maszkhasználat, úgy tűnik, 
nemcsak az új fertőzések arányát csökkenti, 
de növeli azok számát is, akik ha meg is fertő-
ződnek, tünetmentesek maradnak – derült ki 
a New England Journal of Medicine friss 
cikkéből, amelyről Merkely Béla, a Sem-
melweis Egyetem rektora készített ösz-
szefoglalót.

A maszkhasználat a koronavírus elleni 
védekezés egyik pilléreként segít mérsékelni 
a betegség súlyosságát, és biztosíthatja, hogy 
az újonnan megjelenő megbetegedések na-

gyobb arányban legyenek tünetmentesek. Ha 
ez a hipotézis beigazolódik, lehetséges, hogy 
a mindenkire kiterjedő maszkviselés egyfajta 
„varioláció” lesz, amely immunitást generálhat, 
ezáltal lassíthatja a vírus terjedését az Egyesült 
Államokban és máshol, ahol oltásra várunk – 
olvasható az intézmény honlapján megjelent 
cikkben.

A maszkviselés, azáltal, hogy meggátolja 
a különböző légúti vírusrészecskék bejutását 
az orr- és szájüregbe, megvédheti viselőjét az 
esetleges fertőzéstől. A rektor szerint a világ-
szerte végzett kutatások azt sugallják, erős ösz-
szefüggés van az általános maszkhasználat és 
a járványkontroll között. A legújabb virológiai, 
epidemiológiai és az ökológiai adatok arra a 
feltételezésre vezettek, hogy a szájmaszk mér-
sékelheti a betegség súlyosságát is a fer-
tőzött emberek körében. Ez a hipotézis össz-
hangban áll azzal a régóta fennálló elmélettel, 
miszerint a betegség súlyossága arányos a be-
jutott vírusszámmal.

"Ha a vírusrészecskék száma determinálja 
a SARS-CoV-2 súlyosságát, helytálló a hipo-
tézis, miszerint a maszkviselés csökkenti az 
átjutó víruspartikulumok számát, és ezáltal 
mérsékli a betegség későbbi klinikai lefo-

Érvek a maszk 
viselése mellett

MI A VARIOLáCIó
Olyan eljárás, amelynek során a fekete 

himlőnek kitett egyént „beoltották” beteg 
emberek himlőhólyagjából nyert anyag-
gal, hogy enyhe tünetekkel vészelje át a 
fertőzést, és immunitás alakuljon ki vele 
szemben. A varioláció módszerét addig 
használták, amíg felfedezték a feketehimlő 
elleni védőoltást, amely végül eltüntette ezt 
a betegséget a Földről.

lyását. Mivel a maszkok (típustól függően) 
képesek megszűrni a vírusokat tartalmazó 
aerosolt, csökkenthetik a fertőzött ember által 
kilélegzett vírus mennyiségét. Ha ez az elmé-
let beigazolódik, az általános maszkhasználat 
növelheti a tünetmentes SARS-CoV-2 infek-
ciók számát" – írta a rektor. 

Az amerikai járványügyi intézet (CDC) sze-
rint a tünetmentes fertőzések aránya július kö-
zepén 40 százalék volt, de most 80 százaléknál 
is magasabb az általános maszkhasználatnak 
köszönhetően, ami igazolja a hipotézist. 

"Azokban az országokban, ahol jobban 
elfogadott a maszk használata, kisebb a sú-
lyos fertőzés és az elhalálozás aránya"– tette 
hozzá.

A Covid-19 egy nagyon könnyen átadható 
vírus, nem lehet megfékezni úgy, hogy a tüne-
tekre helyezzük a hangsúlyt, ugyanis tünetmen-
tesen is fertőz. 

A hipotézis teszteléséhez szükség van további 
vizsgálatokra, a pandémia elleni küzdelemhez 
csökkenteni kell a transzmissziós rátát, valamint 
a súlyos betegségek arányát. Úgy tűnik, az álta-
lános maszkhasználat mindkettőre előnyösen 
hat – olvasható a semmelweis.hu-n.

Amikor az illetékes válságstáb legutóbb a járvánnyal kapcsolatos intézkedé-
sekről döntött, új szabályt a lakosság számára nem hozott, de kimondta, hogy az 
érvényben levő eddigi rendeleteket szigorúbban kell betartani.

Eszerint kötelező a szabályos maszkviselés a zárt terű nyilvános helyeken és a 
legalább 1,5 méteres távolságtartás. Szabad térben akkor kötelező maszkot horda-
ni, ha a másfél méteres távolság nem tartható be, például üzletek, gyógyszertárak 
előtt, autóbuszállomásokon stb. várakozás során.

A belgrádi sajtó azt írja, hogy november 10-e után, miután módosították az ide 
vonatkozó törvényt, a maszkvselés elmulasztásáért 5 000 dináros bírság szabható 
ki, és büntethet majd a rendőr, de a kommunális rendőr is.

Ma, november 5-én, délután fél 5-kor is-
mét várjuk az érdeklődőket, ezúttal a színház 
pincéjében tartjuk újra a Senior örömtáncot. 
Mozgás, öröm, agytorna – ez a Senior öröm-
tánc. Előzetes tánctudás, partner nem fel-
tétel, bárki bátran csatlakozhat. Egyszerű 
mozgás, jó zene, memóriafejlesztés. Amit 
nem árt hozni: jókedv és egy kis ivóvíz. 
Csak el kell indulni, mindenkit szeretettel 
várunk!  Érdeklődni Szabó gabriellánál a 
0648195216-os telefonszámon lehet.

Senior 
örömtánc
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A temerini Lóc Ervin azok közé tarto-
zik, akik a családjukat itthon hagyva kül-
földön vállaltak munkát. Ő azonban hét 
év elmúltával elhatározta, hogy hazajön. 
Ervinnel és a feleségével, Dórával erről és 
az elmúlt évekről beszélgettünk.

– Hét éve, friss házasokként elhatároztunk 
a feleségemmel, hogy külföldön vállalok mun-
kát – emlékezik vissza Ervin, majd így folytatja: 
– Nagy tervekkel vágtunk neki a közös életnek. 

Szerettünk volna saját otthont, ezért építkezésbe 
fogtunk. Akkoriban idehaza nemigen volt mun-
ka, a fizetések is igen alacsonyak voltak. Hamar 
beláttuk, hogy az építkezést ilyen körülmények 
között nem tudjuk befejezni, és más megoldás 
után kell nézni, ami a külföldi, németországi 
munkaválalás volt. 2014 tavaszán aztán az alig 
egyéves fiunkat és a feleségemet itthon hagyva, 
Németországba utaztam dolgozni. Nagyon ne-
héz döntés volt.  

• Hogyan emlékszel vissza, a kezde-
tekre? Hogy tudtál beilleszkedni?

– Egy hazai cég alkalmazott külföldi mun-
kára. Az indulás nagyon nehéz körülmények 
között zajlott. Az elejétől fogva mindvégig Né-
metországban dolgoztam villanyszerelőként, 
ami a szakmám. A kezdeti nehézségeken át-
lendülve folyamatosan a jobb lehetőség után 
kutattam, ami sikerült is. A hét év alatt négy-
szer válltottam munkaadót, a cél nyilvánvalóan 
a minél jobb bér és a jobb munkakörülmény 
volt. Legutóbb egy helyi német cég dolgozója 
voltam, ahol már a szerződéskötés előfeltéte-
leként szabták a bejelentett lakcímet, a saját 

szállást és egyéb hasonlókat. Mindez, persze 
nagyobb költséggel járt, de így sem jártam 
rosszul. Ami a beilleszkedést illeti, én azt ta-
pasztaltam, hogy nekünk, vajdasági magyarok-
nak ez nem okoz különösebb gondot. Vannak 
ugyanis tapasztalataink. Már gyermekkorunk-
ban megtanuljuk, és talán meg is szokjuk, 
hogy a saját hazánkban is alkalmazkodnunk 
kell. Átéltünk háborút, válságos időket, ami-
nek következtében edzettebbekké váltunk a 

különböző külső hatásokkal szemben. Ezt 
a meglátást egyértelműen megerősítették az 
ott megismert vajdasági kollégáim is. Érdek-
lődve figyeltük tavasszal, a járvány kezdetén, 
ahogyan a helybeliek anácstalanságuk követ-
keztében szinte kifosztották az üzleteket. Lát-
tuk, hogy miként ulkodik el rajtuk a pánik. 
Érezték a válságot, de nem tudták, hogyan 
kell kezelni. Számunkra mindez már ismerős 
volt, mert megéltünk hasonlókat. 

• Hogyan zajlottak a mindennap-
jaid?

– Hétfőtől péntek délután kettőig mun-
kával telt az idő, a hétvégéket a lakótársakkal 
folytatott társalgással és pihenéssel töltöttük. 
Én úgy látom, hogy a társasági életnek Német-
országban nem nagy szerep jut. Ezért hiányzott 
is nekem az itthoni lazább életvitel. 

• Idehaza és külföldön is sok minden 
megváltozott az elmúlt évek során.

– Így igaz. Sokat változott az életszínvonal 
Németországban is. Ez leginkább a bolti ára-
kon figyelhető meg. Az utóbbi időben többször 
is emelkedtek az árak az üzletekben. A bérem 
ugyan emelték, de nem az áremelkedéssel ará-

nyos mértékben. Ezáltal én is mind kevesebb 
pénzt tudtam félretenni. 

• Az itthoniak ho-
gyan töltötték az el-
múlt éveket?

– Várakozással – 
mondja Dóra, a feleség, 
majd hozzáteszi: – Estén-
ként telefonon beszélget-
tünk, megtárgyaltuk az 
aznap történteket, és vár-
tuk az együtt töltendő sza-
badságok idejét.Nem volt 
egyszerű egyedül helytáll-
ni a gyereknevelés, a há-
zimunka, a munkahely 
és a többi teendő mellett, 
minden területen. Töre-
kedtem rá, hogy a fiunk 
ne érezzen akkora hiányt 
az édesapja távolléte mi-
att, de a tipikus apa-fia 
tevékenységeket nyilván 
nem tudtam pótolni. Eze-

Aki hazatért Németországból
Miért költözött haza Külföldről Lóc Ervin villanyszerelő

ket a programokat igyekeztünk úgy időzíteni és 
megvalósítani, amikor Ervin itthon volt. Voltak 
nehézségek, de a nagyszülők és a család többi 
tagjának a segítségére is számíthattam. Talán a 
legnehezebb volt elfogadnom azt a tényt, hogy 
időközben mindhárman teljesen hozzászoktunk 
az előállt helyzethez. 

• Ha összegezni kellene, mit monda-
nál, megérte?

– Volt egy célunk, amiért ezt az áldozatot 
meghoztuk – folytatja Ervin. –  Időközben a cél 
megvalósult, van saját családi házunk, aminek 
nagyon örülünk. A közben eltelt időben azonban 
nagyon sok mindenről lemaradtam. A távolból 
még a technika vívmányinak köszönhetően sem 
lehet minden élethelyzetet megoldani, illetve pó-
tolni azokat az eseményeket, amiken nem ve-
hettem részt. Éppen ezért nagyon nehéz pontos 
választ adni a kérdésre. Megérte, mert elértük, 
amit szerettünk volna, mégis nagy árat fizettünk 
érte. Sokszor szembesültem azzal a közhellyel, 
hogy könnyű annak, aki külföldön dolgozik. Ha 
ezt hallom borsódzik tőle a hátam, hiszen az 
elmúlt hét évet mindennek lehet nevezni, csak 
könnyűnek nem. 

• És most, hogyan tovább?
– Mint eddig is, ezután is dolgozni fogok, 

mint ahogy a feleségem is, de most már csak 
itthon. Úgy látom, idehaza is bővültek a lehető-
ségek, több van, mint hét éve, amikor elmen-
tem. Boldogulni fogunk, hiszen nem félünk a 
munkától. Még nem döntöttem el, hogy valahol 
munkába állok-e, vagy más elképzelés szerint 
folytatom-e a szakmám. Egyelőre azonban sze-
retném megélni azt az érzést, hogy többé nem 
kell elutaznom itthonról, és itt hagynom a csa-
ládomat. Most egy új helyzet állt elő, amihez 
mindhármunknak újra hozzá kell szoknunk – 
zárta mondandóját Ervin, akit szülőföldje visz-
szahúzott Temerinbe. 

TÓTH Dianna

Dóra, Teodor és Ervin

Ároktisztítás
A Vajdasági Vizei keretében működő Šajkaška vízgazdálko-
dási egység kotrást végzett a bíró baránál. A medret nem mé-
lyítették, csupán a benne levő szemetet kotorták ki (a képen). 
Így a vízfolyás nagyobb esőzés során zavartalanul elvezeti 
a lehullot csapadékot. általános a vélemény, hogy hasonló 
kotrást a településen áthaladó többi csatornán is örvendetes 
lenne elvégezni ideértve a parkban levő tó kikotrását is, mert 
az igen szomorú látványt nyújt. M. P.
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Temerin eltűnt tanyavilága

A halpiaci tanyák (3.)
Csévári János, majd Gulyás István 

tanyája 
Csévári János és felesége, Vígi Mária tanyá-

jukat az 1800-as évek végén építették a telepi 
falurész keleti részének közvetlen közelében. 
Három gyerekük volt. Antal kitanult kereske-
dőnek, Franciska férjhez ment, így János (sz. 
1900) lett a későbbi tanyatulajdonos. Mind a 
három gyerek jussként a tanya körül kapott 
földet, János kb. „maxim” földjét közvetlenül 
a tanyaudvar körül mérték ki.   

A Telep villamosításakor a tanyára is be-
húzták az áramot, s ilyen körülmények között 
könnyebb volt a gazdálkodás. Az újvidéki piac-
ra János kerékpárral hordta a tojást, tejtermé-
ket és gyümölcsöt. Egy bérest állandóan tartott, 
munkája nagyobbrészt a jószágok legeltetésé-
ből állt.

János az 1960-as évekig a tanyán gazdál-
kodott, majd a kastély utcai házába költözött, 
átengedve a gazdaság irányítását fiának, Im-
rének, aki haláláig, 1977-ig folytatta édesapja 
foglalkozását.

Imre lánya, Teréz férjhez ment, fiának, Im-
rének pedig a hivatali munka nem tette lehető-
vé, hogy fenntartsa a tanyai gazdálkodást. 

1980-ban a tanyaudvart a körülötte levő 
földtől telekkönyvileg kiszakították, és 1984-
ben eladták Gulyás Istvánnak (lásd 40.sz. ta-
nya). Gulyásék, kihasználva a szállás adta 
lehetőséget, növénytermesztés mellett állat-
tenyésztéssel is foglal-
koztak. 

A tanyagazda 1993-
ban távozott az élők 
sorából, a gazdaságot 

A Csévári-tanya A halpiaci tanyák helyszínrajza egy korábbi térképen

jelenleg fia, ifj. Gulyás István irányítja. A jó-
szágtenyésztés továbbra meghatározó tevé-
kenység, a tejet a háztól étékesítik. 

Koszorús László tanyája
A Koszorús család 1973-ban saját földjén 

építette a szoba-konyhás kis lakhelyét. A Telep 
közvetlen közelében levő tanyácskát idővel a 
Nagy Kosta utcából rákapcsolták a városi víz-
vezeték hálózatra, viszont az áramellátás soha-
sem oldódott meg. A portán egyéb épület nem 
lévén a hely gazdálkodásra nem volt alkalmas. 
A család a faluban élt. Csupán a feleséget, Gi-
zellát a megromlott anyós-menyecske viszony 
késztette rá, hogy pár évig lakja a birtokukban 
levő épületet. Az üresen álló épület ma lányuk 
tulajdonát képezi.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

A Lukijan Mušicki Középiskolában műhely-
munkát szerveztek a Tudással a jövőbe elnevezésű 
(angol címe:With Knowledge in the Future) pá-
lyázat keretében a tűzvédelmi technikusi szakon 
tanuló III. 5 osztály számára.

Mint korábban megírtuk, az említett osztály 
diákjai jogot szereztek a pályázaton való részvétel-
re, amelynek köszönhetően a budapesti Katasztró-
favédelmi Oktatási Intézetben tehetnek majd szert 
további ismeretekre. A diákokat a műhelymun-
kák során készítik fel a kéthetes szakmai útra, 

és immár ötödször tartottak ilyen foglalkozást 
a számukra. A most megtartott műhelymunka 
fő témája az interkulturalizmus volt, amelyről 
Gyarmati Balázs történelemtanár beszélt a ta-
nulóknak. 

– Arra szerettem volna felhívni a gye-
rekek figyelmét, hogy mennyire fontos a 
multikulturalizmus és hogy azt még ilyen válsá-
gos helyzetben sem szabad háttérbe szorítani. 
A diákok megértették a téma fontosságát, kér-
déseket tettek fel, számos mozzanat már nem 
is volt ismeretlen számukra. Ismerik például a 
tolerancia fogalmát, hogy mit jelent a másság 
elfogadása, valamint, hogy miért fontos a külön-
böző kultúrák közötti kapcsolat. Úgy érzem, hogy 
ez alkalommal is sikerült tovább fejlesztenünk a 
tudásukat – mondta a tanár.  

A műhelymunka alkamával a diákokkal is 
beszélgettünk. 

Homolya Karolina: – Számos hasznos in-
formációt szereztünk. Hallhattunk egy előadást 
Magyarország földrajzáról, kultúrájáról, jelleg-

zetességeiről és Szerbiáról is, amelyről készítet-
tünk egy prezentációt, amit a budapesti szakmai 
kirándulásunkon fogunk bemutatni. 

Boros Ákos: Fontos számomra ez a pályázat, 
mert a középiskolát követően tovább szeretnék 
tanulni, és úgy érzem, hogy az itt szerzett tudás, 
és tapasztalat segíteni fog a jövőben. A diákok 
várhatóan tavaszra utaznak Budapestre, de előt-
te még további műhelymunkákat szerveznek a 
számukra. 

T. D.

Felkészülés a szakmai kirándulásra

Egy kis népi időjóslás
NoVEMBER 11. Márton napján, ha 

a lúd jégen jár, akkor karácsnykor víz-
ben poroszkál.

NoVEMBER 19. Erzsébet nap: Ha 
ezen a napon havazik, a karácsony is 
igen szép, hóval borított lesz.

NoVEMBER 25. Ha Katalin kopog, 
karácsony tocsog.

KIRÁNDULÁS A HEGyEKBE
A járvány miatt az idén szerényeb-

ben zajlott a gyermekhét, de október-
ben mégsem maradtak el az ilyenkor 
szokásos foglalkozások. A fogyatékkal 
élő gyerekek és fiatalok Pap Pál utcai 
napközis központja a szülők kísére-
tében kirándulást szervezett védencei 
számára a Fruška Gorára. A kirándu-
lást anyagiakkal az önkormányzat tá-
mogatta.

G. B.
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Kálmán Dóra már középiskolás évei alatt 
tudta, hogy embereken szeretne segíteni. A fiatal 
logopédust pályája kezdetéről 
és a beszédhibák eredetéről 
kérdeztük.

– Miután elvégeztem az 
általános iskolát, az újvidéki 
Április 7-e Egészségügyi Kö-
zépiskolába iratkoztam, és az 
ott eltöltött idő és tapasztalat 
ébresztett rá, hogy minden-
képp emberekkel szeretnék 
foglalkozni, rajtuk szeretnék 
segíteni. Emellett hiányérze-
tem is volt, tudtam, hogy a 
kórházi munkán kívül ne-
kem valami más kell. Akkor-
tájt nem sok ismerősöm volt, aki a gyógypeda-
gógia felé hajlott, így afelől is kételyeim voltak, 
hogy valójában mit is fed ez a hivatás. A csalá-
dom sokat segített a döntéshozatalban, ugyanis 
több alkalommal ellátogattunk a Szegedi Tudo-
mányegyetem által meghirdetett nyílt napokra, 
ahol a leendő diákok betekintést nyerhettek a 
különböző karok szakterületeibe. Az érettségi 
után, 2015-ben iratkoztam be a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karának gyógypedagógiai szakára. Itt kötelezően 
két szakirányt kellett választani, így számomra 
nem volt kérdés, hogy az egyik a logopédia lesz. 
Egy írásbeli és egy beszédalkalmassági vizsga 
volt a feltétele annak, hogy bekerüljek a karra, 
ez utóbbin a tanárok megfigyelték a beszéde-
met, a hangképzésemet, a fogsoromat, de még a 
nyelésemet is. Ezek a dolgok nélkülözhetetlenek 
ahhoz, hogy az ember helyesen, jól artikulálva 
és tisztán beszéljen. Miután megfeleltem a már 
fent említett követelményeknek, kezdtem kiis-
merni a logopédia sokszínű világát.

• Mit nyújtott számodra a hírös vá-
ros?

– Imádtam Szegedet, az ottani légkört, az 
embereket, a kollégiumot, a szaktársaimat és 
még sorolhatnám. A képzés magasszintű volt, 
a rengeteg elméleti tudás mellett, bőven volt 
lehetőségünk gyakorlati tapasztalatot is szerez-
ni. Szegeden számos intézmény, óvoda, iskola, 
korai fejlesztő központ nyújtott és nyújt lehe-

tőséget a hallgatóknak, hogy a szakma minden 
ágában minőségi ismeretet szerezzenek, a város 

pedig segít abban, hogy a fiatalok 
mihamarabb kibontakozzanak, 
önállósuljanak.

• Már akkor tudtad, hogy 
itt, Vajdaságban szeretnéd 
kamatoztatni tudásodat?

– A kezdetben még nem kör-
vonalazódott igazán, de a dip-
lomaosztó napján döntöttem el 
végleg, hogy hazajövök. Úgy ér-
zem, hogy jól tettem, hiszen itt-
hon nagy szükség van a logopé-
dusokra. Felemelő érzés segíteni, 
a szép magyar beszédre tanítani 
az embereket Temerinben, vagy 

akár Vajdaság-szerte.
• Mi a dolga egy logopédusnak?
– Azt tapasztaltam, hogy a logopédusok 

munkáját sok esetben csak a beszédhibák ki-
küszöbölésével azonosítják, amit valóban szív-
vel és lélekkel végzünk, de az igazi, izgalmas, 
pezsgő logopédiai munkának ez csak egy pa-
rányi szeletét képezi. A beszédhibák csiszolása 
mellett a logopédus a munka során teljes körű 
ellátásra törekszik. Ez azt jelenti, hogy a beszéd-
rendellenességek kialakulásának megelőzésére, 
felismerésére, vizsgálatára, a beszédzavarok 
terápiájára, a beszédhibák korrekciójára, a be-
széd és nyelvi hátrány kompenzálására fekteti 
a hangsúlyt. Minden terápiás munkát vizsgá-
lat előz meg, minek alapján később fel tudjuk 
mérni a gyermek állapotát, és az egyéni képes-
ségeit figyelembe véve célirányosan indítjuk el 
a terápiát.

Általában olyan gyermekek szülei keresnek 
fel, ahol az artikulációs zavar problémája merül 
fel, de egyre több olyan esettel is találkozunk, 
amikor késik a beszédindulás. A logopédus egy-
aránt foglalkozhat gyerekekkel és felnőttekkel is. 
Ez utóbbi esetében egy esetleges agyvérzés szük-
ségességé teheti a kezelést, hiszen megsérülhet 
az agy azon területe, amely a beszéd, illetve a 
nyelvi központokért felelős, így a kommunikáció 
jelentős mértékben korlátozottá válhat.

• Hogyan zajlik egy logopédiai „sze-
ánsz”?

Kálmán Dóra

– Egy egyéni vagy kiscsoportos logopédiai 
foglalkozáson a gyermek problémájától függő-
en, sokféle tevékenység történhet, de rendkívül 
fontos az, hogy mindig a képességeihez mérten 
haladjon a terápia. Pl. ha artikulációs zavarról 
(pöszeségről) beszélünk, akkor leginkább a 
logopédus és a gyermekek leülnek egy nagyobb 
tükör elé, ahol egymást és saját magukat néz-
ve, olyan ajak és nyelverősítő feladatokat vé-
geznek, amelyeket a gyermekek a hétköznapi 
életben nem igazán használnak, viszont ezek a 
gyakorlatok izmosítják és ügyesítik a száj kö-
rüli izmokat, ajkakat, illetve a nyelvüket. Mind-
ezek által később megfelelő helyen és megfelelő 
módon tudják majd képezni az adott hangot. A 
megkésett beszédfejlődés terápiájánál szükség 
van a szülő jelenlétére is, éppen azért, hogy a 
logopédus instrukciókkal tudja ellátni, aki ké-
sőbb a mindennapokba is beépítheti a terápián 
tanult elemeket.

• Miért van manapság ennyi beszéd-
hibás gyermek?

– Számtalan dolog változott az évek hosszú 
során és nem is kell messzire menni ahhoz, 
hogy ezen változások eredménye gyorsan a fel-
színre kerüljön. Manapság felgyorsult az élet, 
és ebben a rohanó világban a szülőknek egyre 
kevesebb idejük van arra, hogy a gyermeknek 
mesét olvassanak, mondókázzanak, énekelje-
nek vagy egyáltalán beszélgessenek velük. Ap-
róságnak tűnhet egy mese vagy mondóka, és 
sokszor azt is gondolhatjuk, hogy egy mese nem 
mese. Pedig nagyon is számít, minden mese, 
beszélgetés, kiejtett szó. Egy mese olyan kész-
ségeket fejleszthet, amelyek elengedhetetlenek 
a gyermek jövője szempontjából, formálja a 
személyiséget, bővíti a szókincset, fenntartja a 
figyelmet és megtanít koncentrálni. Ha nincs idő 
a mesére, akkor legalább egy rövid tartalmi be-
szélgetésre szorítsunk időt, ahol meghallgatjuk, 
hogy a gyermek miként számol be pl. a napjáról 
vagy egy élményről. Ezek azok a dolgok, amik 
hiányozhatnak a mai gyermekek életéből, és ezt 
az okostelefonon és a tableton beszűrődő tartal-
mak nem tudják helyettesíteni. Ezek a tényezők 
kihatással vannak a gyermek beszédfejlődésre, 
a szókincs bővítésére és később akár az iskolai 
tanulmányokra is.

• Hogyan tud egy logopédus fejlődni?
– Számos továbbképzési lehetőség van, mind 

a gyógypedagógia, mind a logopédia terén. Mi-
vel én Magyarországon fejeztem az egyetemet, 
ezért inkább az ottani továbbképzések után né-
zelődök, de úgy gondolom, hogy Szerbiában 
is számos lehetőség van. Jelenleg a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem mesterkép-
zésén folytatom tanulmányaimat, de később is 
szeretnék néhány továbbképzésen részt venni. 
A régóta pályán lévő logopédusok mindig azt 
mondták nekem, hogy ez egy olyan szakma, 
amelyben életed végéig tanulhatsz és képez-
heted magad.

Az okostelefon nem 
tanít meg beszélni

 Interjú Kálmán Dóra logopédussal
Évről évre nő a beszédhibás gyermekek száma, szakemberből pedig kevés van 

szűkebb és tágabb környezetünkben. Ennek következtében a logopédusok túlter-
heltek, a szülők türelmetlenek, a gyermekkori beszédhibák pedig gyakran még az 
általános iskola felső tagozatán is előfordulnak. Az ellátás hiánya komoly hátrányt 
jelent az intézmények számára, ami a magyar közösségekben még inkább kifejezés-
re jut. Kisvárosunk olyan szerencsés helyzetben van, hogy több kiváló szakember-
rel büszkélkedik, akik Temerinen túl, más településeken is fejlesztik a gyerekek 
beszédkészségét.

ÁDÁM Csilla
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A századfordulón gombamódra terje-
dő szövetségek egyikeként 1903-ban alakult 
meg Zomborban a Bács-Bodrog Vármegyei 
Gazdaszövetség, melynek elsődleges célja 
a pirostarka szarvasmarha tenyésztésének 
meghonosítása volt a vármegye egész terüle-
tén. Ezzel egyidejűleg pedig a tejtermelés ser-
kentését is szerették volna 
elérni. A szövetség elnöke 
Latinovits Pál főispán és 
Latinovits Géza, igazgatója 
pedig Galambos Sándor 
voltak. A század elején a 
vármegye területén mint-
egy 130 tejszövetkezet és 
62 tejcsarnok működött, 
amelyeket jelentős anya-
gi támogatásban részesí-
tettek. Temerinben 1900. 
elején alakult meg a helyi 
tejszövetkezet, mely kez-
detben 400 tagot számlált. 
A szarvasmarha tenyész-
tés serkentésére a szö-
vetség megalakulásától 
fogva évente négy, díja-
zással egybekötött kiállí-
tást rendeztek, amelynek megtartásához a 
magyar állam 2 ezer koronával járult hozzá, 
ami abban az időben tekintélyes összegnek 
számított. A korabeli újságcikkek tanulságai 
szerint szinte minden évben a négy kiállítás 
közül egyet Temerinben tartottak, melyre 
főként helybeli, de a vármegye más részeiből 
is érkeztek szarvasmarha- és lótenyésztők. Ez 
a tény a helyi gazdák rátermettségét bizonyít-
ja, amelyet a korabeli lapok is kiemelnek, 
megjegyezvén, hogy Temerin példaként járt 
az egész vármegye előtt.

A Köztelek, az országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület közlönyének 
1905. szeptember 20-ai számában meg-
tudhatjuk hogyan is zajlott le egy ilyen ál-
latkiállítás községünkben: „Állatkiállitás 
Temerinben. A Bácsmegyei Gazdasá-
gi Egyesület, a gazdasági szövetség és 
a temerini tejszövetkezet támogatásával 
Temerinben f. hó 8-án ló- és szarvasmar-
ha dijazással egybekötött állatkiállitást 
rendezett. Az eredmény szép, alig volt ki-
állított ló vagy szarvasmarha, mely dijat 
ne érdemelt volna. A temerini gazdák ré-
széről (csak 2 vidéki vett részt a kiállí-
táson) felhajtatott: I. 1 évesnél fiatalabb 
csikóval bemutatott anyakancza 32 db; 
II. három éves kancza csikóval 9 db; III. 
két éves kanczacsikó 13 db; IV. egy éves 
kanczacsikó 19 db. A szarvasmarha-osz-

tályban pedig borjúval bemutattatott 
pirostarka fajtehén 84 db; egy évesnél 
idősebb üsző pirostarka faj 74 db; ma-
gyar faj 28 db, egyéb keverék 23 darab, 
tenyészczélokra használható bika 19 da-
rab. Temerin község részéről mint apaállat 
egy darab. A fölhajtott állatok osztályo-

zása után Városy Károly a 
gazdasági egylet kiküldöttje 
az egyik csoport előtt tartal-
mas beszédben üdvözölte a 
gazdákat és különösen ki-
emelte a jelenlegi kiállítás 
fontosságát. A másik cso-
port előtt Vermes Vincze 
temerini jegyző mondott 
magvas, üdvözlő beszédet, 
szintén utalva a kiállítás és 
díjazás fontosságára.”

A Budapesti Hirlap 
1906. március 30-i számában 
a következőket olvashatjuk a 
szövetkezet munkájáról: „Az 
állattenyésztés fejlesztése. A 
bácsbodrogmegyei gazdasá-
gi egyesület, a mely nem ré-
giben egybeolvadt a Bácskai 

Gazdaszövetséggel, részletes programot 
dolgozott ki arról, hogy a megyében az 
angol hússertés-tenyésztést népszerűvé 
és széleskörben elterjedtté tegye. A Bács-
kának mintegy húsz községében van már 
is erős alapokon nyugvó tejgazdasága, 30 
– 45 községben pedig most van kialakuló-
ban. Mindössze 80 - 40 község az, a hol 
az egyesület szükségesnek tartja fajtehe-
nek beszerzésével a tejgazdálkodást erős 
alapokra fektetni. A jövedelmező angol 
hússertés-tenyésztésnek létföltétele a tej-
gazdálkodás, a hol a lefölözött tej értékesül 
a sertés-hizlalásnál. A földmivelésügyi mi-
nisztérium által importált angol hússertés 
tenyészanyagból már két szállítmányt osz-
tottak ki. Az egyesület tovább fog agitálni, 
hogy az ezután következő szállítmányok 
is elhelyezést találjanak a Bácska kisgaz-
dáinál. Ily módon reménye van, hogy a 
Szabadkán már épülő hússertés kivite-
li vágóhídnak kezdettől fogva elegendő 
anyaga lesz. Az állattenyésztés többi ága-
iban kezébe veszi az egyesület az apaál-
latok ügyének rendezését, a fajbaromfi 
tenyésztés népszerűsítését, lóversenyek 
rendezését. Az egyesület előtt példaként 
Temerin község van, a hol a modern tej-
gazdálkodás, a sertés és baromfi tenyész-
tés révén a község lakóinak jövedelme szá-
zezrekkel emelkedett.”

Latinovits Pál, bács-bodrog 
vármegye főispánja és töb-
bek között a bácsmegyei 
gazdasági Egyesület elnö-
ke is volt

Állattenyésztés 
a múlt század elején

IN MEMoRIAM

Ternovácz Tibor
Az elmúlt huszon-

hat év során, amióta 
a temerini helyi lap 
jelenlegi formájá-
ban megjelenik, je-
lentkezett írásokkal. 
A Kertbarátkör ese-
ményeiről adott hírt, 
ahol vezető beosztás-
ban tevékenykedett, 
szélesebb értelemben 
szakmájáról írt vagy egyéni hangú, de mindenkor 
helyi témájú színes írásokat bocsátott közlésre. 
Nem beszélt róla, de érződött, hogy különösen 
ez utóbbiakat, nagy műgonddal és odafigyelés-
sel alkotta meg. Minden szónak és kifejezésnek a 
helyén kellett lennie. Ha netán nem így volt, Tibike 
telefonált, jött, és hozta a jó megoldást.

A Temerini Újság egyik legelső igényes nyom-
dai munkája az a színes, vidékünk madarait ábrá-
zoló falinaptár volt, amelynek fényképfelvételeit ő 
készítette. A kiadvány nagy tetszést és elismerést 
váltott ki, némelyek el sem hitték, hogy helybe-
liek ilyent egyáltalán fényképezni és nyomtatni 
tudnak. Korai halálával értékes és kedves embert 
veszítettünk el. Egy korábbi írásával tisztelgünk 
emléke előtt, amit őrizni fogunk.

FÚRÓ Dénes

MEGEMLÉKEZÉS

GAJO Csaba 
(1982–2019)

Hiányzol!

Édesanyád és testvéred családjával

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MONdOM István 
(1938–2020)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

D.
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A MÚLT SZáZAD HETVENES ÉVEIbEN 
Temerinben, a Rákóczi Ferenc és Perczel Mór 
utcák sarkán, Zavarkó Lajos bácsi kukorica-
daráló műhelyt működtetett. Ma már elkép-
zelhetetlen, hogy nemrég még létezett ilyen 
foglalkozás, de akkoriban szinte minden kör-
nyékbeli házból talicskázták az emberek a mor-
zsolt kukoricát Lajos bácsihoz. Az üzemnek 
mellékszerep is jutott. Nagyapám olykor-olykor 
a zsebébe csúsztatta a butykost, de úgy, hogy 
a mama ne lássa (mert ő azt nem szerette lát-
ni) és beszólt a kiskonyhába: Anyus, megyek 
a klubba! Megkérdeztem a mamát, hogy mi 
az a klub? Mama mondta: Hát, a Lajos bácsi 
darálója.

Nagyapa engem sose vitt magával. gye-
rekszemmel távolról, amennyire megfigyelhet-
tem, a klubtagok közös vonása volt, hogy va-
lamennyien hadviselt férfiak, parasztemberek 
és a Rákóczi, meg Perczel utca darálóhoz eső 
tizedében laktak. Kurczinák Fercsi bácsi lehe-
tett a tiszteletbeli elnök, mert ő még a Nagy há-
borúban, Doberdónál sebesült meg, ami miatt 
élete végéig sántított és a fáma szerint, vizet 
utoljára ott, az olasz fronton ivott, ha kapott. 
Szakáll János bácsinak különös történelmi fel-
adat jutott: egyike volt azoknak, akik az 1944 
őszi partizán razzia idején elsőként kivégzett 
áldozatokat eltemették. Savo bácsi állítólag 
királypárti volt. Nem nagyon tudott magyarul, 
a többiek sem sokkal jobban szerbül, de a 
nyelvi akadály nem jelentett problémát, mert a 
klubban akár kézzel-lábbal is megértették egy-
mást, amikor az aktuális társadalmi politikai 
helyzetet meg kellett vitatni. Savo bácsi kicsi, 
szikár ember, különös ismertetőjele pedig az 
volt, hogy sohasem viselt kabátot. Amikor té-
len a dereka köré csavart egy hosszú széles 
sálat, abból lehetett tudni hőmérő nélkül is, 
hogy nagyon hideg van. Végül, nagyapa ha-
diárvaként nőtt fel (az apja a Ceri-csatát kö-
vetően a hírhedt nagy halálmenetben veszett 
el), ennek ellenére azzal szokott dicsekedni, 
hogy ő, mint baka, öt „királt” szolgált: Pétert, 

Sándort, Horthyt, Szálasit és még Titót is. A 
háborúban magyar honvédként szovjet-orosz 
hadifogságba esett és ott megneszelte, hogy 
a magyarokat keletre viszik, jó messzire, a 
szerb nemzetiségűeket hazaengedik. Leta-
gadva a nevét, kijelentette, hogy ő nem Tóth 
Mihály, hanem Totics Milán, ezért haza is en-
gedték. Szerencséjére az Isten malmai lassan 
őröltek és mire megérkezett, itthon véget ért a 
razzia, feloszlottak a kivégzőosztagok és így 
ő nem került a tömegsírok valamelyikébe. Le-
het, hogy ennek a klubnak voltak más tagjai 
is, de írásos nyoma nincs, én meg többre nem 
emlékszem. Feltűnt, hogy a darálóval szem-
ben lakó Savo bácsi szomszédja, a Drljača, 
aki igazi néphős volt, biztosan nem lett a klub 
tagja. Ő tanúkkal tudta bizonyítani, hogy a II. 
világháborúban a boszniai hadszíntéren pusz-
ta kézzel rohamozta meg az ellenséges német 
tankokat és ezért olyan járandóságot kapott 
a kommunista jugoszláv államtól, amiből volt 
neki mit a tejbe aprítani. Ez a figura egyedülál-
ló jelenség volt Temerinben. Az újonan épült 
emeletes házának az utcára néző falát a jugo-
szláv trikolór kék-fehér-piros, vöröscsillagos 
színeire festette, a kerítésére hatalmas be-
tűkkel jelszavakat írt: Éljen május 1!, Éljen 
november 29!, Éljen Tito elvtárs! Hogy miért 
nem lett klubtag, annak két oka lehetett: talán 
nem is akart az lenni, illetve más klubba jár-
hatott. Másrészt nem volt parasztember, ami 
eleve feltétel volt a belépéshez. 

AZ áM, EMLÍTETTEM A TEJET. Akkoriban 
Fercsi bácsi, meg János bácsi már „csak” lo-
vat tartott. Nagyapa egészségi okokból a nagy-
állat tartástól orvosilag el volt tiltva, közülük 
egyedül Savo bácsinak voltak tehenei. Mi is 
tőle vásároltuk a tejet. A teheneket szalmatetős 
istálóban tartotta (ez akkoriban nem volt ritka-
ság), a hős udvara mellett. Ebből származott 
a baj. Az istáló képe rontotta a kilátást, a hős 
orrát facsarta az onnan terjengő szag. Egy 
hajnalban nagy zaj támadt. Szaladó, kiabáló 
emberek voltak az utcán. Én, a kisgyerek is fel-

riadtam álmomból 
és kinéztem az ab-
lakon és azt láttam, 

hogy a szomszéd ház tetője felett vöröslik az 
ég, de az nem a hajnalpír volt, hanem Savo bá-
csi istállója égett, jószágostul. Ha behúnyom 
a szemem, még most is, negyven év múltán 
magam előtt látom azt a képet. 

TERMÉSZETESEN SOHASEM bizonyo-
sodott be, hogy a hős gyújtotta volna fel az 
istállót, de Savo bácsi nem volt hülye ember 
és megfogadta, hogy kifizeti a tartozást. Nem 
siette el a dolgot. Várt néhány évet, míg elvo-
nulnak a viharfelhők és elcsitul a felszín. Köz-
ben kitanulmányozta a szomszéd szokásait és 
felmérte a terepet. Kettejük utcai kerítése kö-
zött méternyi beszögellés volt, ahová a útke-
reszteződés nagy lámpájának fénye árnyékot 
vetett. Itt éjszaka jól el lehetett rejtőzni. A hős 
esténként sétálni szokott. Egyszer Savo bácsi, 
kezében egy ütleggel behúzódott ebbe a sötét 
zugba és onnan köszönt jó estét a hazatérő 
szomszédnak. Ők ketten nem tartoztak egy 
súlycsoportba, Savo bácsi fele akkora volt, 
mint a hős és az első csapás nem volt se elég 
erős, se elég pontos, ezért sokszor oda kellett 
sújtani. A hősnek jutott annyi ideje és ereje, 
hogy jó hangosan jajgasson. Kinek szerencsé-
jére, kinek szerencsétlenségére, éppen akkor, 
este tíz óra után, műszak lejártával biciklizett 
hazafelé a munkából az angyal természetű 
guszton bandi bácsi, a szabómester, aki fel-
figyelt a dulakodásra és nem tehette meg, 
hogy közbe ne lépjen, ezáltal megmentve a 
néphős életét. Éppen ő, akinek az apját 1944-
ben a hős elvbarátai kivégezték. 

Hiába no, kicsi ez a világ, amelyben sza-
ladgálunk. Ezen incidens után a hős első dol-
ga volt a kerítésnél azt a kis beszögellést fal-
lal kiegyenesíteni, azt ma is meg lehet nézni. 
Egy ideig nem nagyon mutogatta magát a 
nyilvánosság előtt, az arcán és a fején ékte-
lenkedő sötétkék foltok miatt. Néhány hétig 
nem járt sétálni. 

MINDEZEKET AZ ISMERETEKET a nagy-
apám a klubból hozta haza. Tőle tudom. Mint-
hogy nem vezettek jegyzőkönyvet és azóta 
minden itt említett szereplő elhalálozott, mind-
ez a feledés homályába veszne, ezért írtam le. 
Levonva a tanulságokat, elhatároztam, hogy ha 
felnövök én is egy magamhoz illő klubba me-
gyek, mint ahogy nagyapa és társai tették.

TERNOVáCZ Tibor

Nagyapa a klubba megy

ASavanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti 
növények, szobanövények: Schefflera, benjamin fikusz, 
100 fajta kaktusz.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 
(a vasúti átjárónál) tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 
beültetés: 063/19-16-169

Led, LCd televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAvítáSát váLLALom
Kitűnő állapotban levő, 

Svájcból behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297
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MEGEMLÉKEZÉS

ZAVARKÓNÉ 
GIRICZ Franciska 

(1929–2020)

ZAVARKÓ Péter 
(1928–2000)

November 6-án lesz hat hónap-
ja, hogy örökre itt hagyott ben-
nünket szeretett édesanyánk

Szomorú 20 éve, 
hogy nincs közöttünk 

drága édesapánk

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gyula)
Emléküket őrzik gyermekeik családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól és 

nagyapámtól

MONdOM Istvántól 
(1938–2020)

Valaki hiányzik közülünk, 
elment, csendben távozott, 
nem búcsúzott, 
de emléke 
szívünkbe záródott.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Attila 

és unokád, Manuella

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
testvérünk, sógorunk, nagy-
bátyánk 

GÁL Ferenc 
(1953–2019)

Ez a gyertya most 
érted égjen, ki fent laksz 
már a magas égben.

Ott, ahol csendből 
épül vár, és a lelkedre 
Isten vigyáz már.

Emléked őrzik szeretteid

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk őszinte köszönetet és hálát mindazoknak, 
akik az elmúlt nehéz napokban szóban, írásban, vagy a teme-
tésen való megjelenésükkel fejezték ki együttérzésüket fiam, 
férjem, édesapánk, nagyapám, apósom, testvérem, sógorunk, 
nagybácsink, keresztapánk, vejünk, nászunk

TERNOVÁCZ Tibor 
(1965–2020)

elhunyta kapcsán.
Külön köszönet Szöllősi Tibor és Utcai Róbert atyáknak, a kán-
tor úrnak a méltóságteljes gyászszertartásért, a tamburazene-
karnak a kíséretért és Gusztony Andrásnak a gyászbeszédért. 
Legyen nyugodt és békés örök álma!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 

kedves édesanyánkra

PETRÓ Máriára 
(2012–2020)

Már nyolc éve eltávozott 
közülünk nemes lelkű 
édesanyánk, 
akit azóta is siratunk.
Szép emlékét 
soha nem feledjük, örökké 
gyászoljuk, míg élünk.

Szerető fiai: 
Zoltán és József

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől és édesapánktól

TERNOVÁCZ Tibortól 
(1965–2020)

Ha rám gondoltok, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
mert én már Istennél vagyok.

Fájó szívvel búcsúzik tőled szerető 
feleséged, Margit, lányod, Adél és fiaid, Bálint és dániel

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

TERNOVÁCZ Tibortól 
(1965–2020)

„Itt nyugszom. 
Végre megnyugodtam. 
Elszállt az álom és a láz. 
Ma föld fölöttem, 
föld alattam, 
és nem emel, 
és nem aláz.”

(Babits Mihály)

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenöt éve, hogy nincs velünk

BORdA János 
(1933–2005)

Téged mi soha nem feledünk, örökké rád emlékezünk.

Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett öcsémtől, sógo-
runktól, nagybátyánktól, ke-
resztapámtól

TERNOVÁCZ Tibortól 
(1965–2020)

Gyújts egy gyertyát 
és légy lélekben véle.
Kérdezd meg, 
hogy más létsíkon él-e? 
Emlékezz rá tisztán, 
szeretettel. Ő már lélek, 
Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent 
megértett, mért bántotta, 
miért fájt az élet.
Álmaidban vissza-vissza-
téved, figyelmeztet 
és tanítgat téged. 

Gyújts hát gyertyát, 
s merülj el magadba, 
fényt láss, 
mintha felnéznél a Napba, 
ha a lelked végre 
tisztán látod, megértheted 
Te is a világot…

(Aranyosi Ervin: 
Gyújts egy gyertyát)

Emléked örökre 
megőrzi Pityu, Irén, 

Árpád, Lilla, Sára, 
Fanni és Áron

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
a rokonoknak, szomszédok-
nak, utcabelieknek, ismerő-
söknek, akik édesapám és 
nagyapám 

MONdOM István 
(1938–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!

Gyászoló fiad, Attila és 
unokád, Manuella
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy 

nincs közöttünk

ifj. ÖRLÉS István 
(1958–2010)

Az élet csendben 
megy tovább, de a fájó 
érzés elkísér egy életen át.

Szomorú az út, 
mely a sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Emléked őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyánktól, anyósunktól, nagymamánktól, 

nászasszonyunktól

özv. LUKÁCSNÉ FEHÉR Rozáliától 
(1949–2020)

Valaki hiányzik közülünk, elment oda, ahol nincs fájdalom.
A keresztemet hűen viseltem, pedig nagyon nehéz volt.
Ne sirassatok, inkább egy imát mondjatok értem.
Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni 
élni nélküled, örökké él, akit szeretnek.
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk téged.

Nyugodj békében!
Szerető fia és lánya családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagyapámtól

TERNOVÁCZ Tibortól 
(1965–2020)

Nagyon akartam élni még, 
érezni szívetek melegét. 
Nem adta a sors nekem, 
elvámolta az életem.

Búcsú nélkül kellett 
elmennem, őrizzetek 
szívetekben.

Kis unokád, Anna, 
menyed, Mária és 

fiad, Bálint

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

TERNOVÁCZ Tibortól 
(1965–2020)

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

A Kókai Imre Általános 
Iskola 1980-ban 

végzett 8. d 
osztály diákjai 

és az osztályfőnök

MINdENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA ALKALMÁBÓL KEGYELETTEL ÉS TISZTELETTEL EMLÉKEZÜNK SZERETTEINKRE

ifj. FEHÉR Károly 
(1945–1989)

FEHÉR Károly 
(1914–2003)

Szeretteik

LUKÁCSNÉ dARÁZS Mária 
(1926–1984)

LUKÁCS Szilveszter 
(1921–1996)

FEHÉRNÉ BALÁZS Rozália 
(1919–1995)

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
De ti számunkra sosem lesztek halottak, örökké élni fogtok, mint a csillagok.

Nyugodjatok békében! Szeretetüket és jóságukat szívünkben őrizzük, amíg élünk.

VÉGSŐ BÚCSÚ

RÓZSI NÉNITŐL 
(1949–2020)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
a nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

A Lukač putevi 
dolgozói közössége

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

özv. LUKÁCSNÉ 
FEHÉR Rozáliától 

(1949–2020)

Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot.

Emlékezetünkben 
velünk maradsz.

Volt osztálytársaid 
a 8. b osztályból

MEGEMLÉKEZÉS

id. LUKÁCS József 
(1944–2013)

özv. LUKÁCSNÉ 
FEHÉR Rozália 

(1949–2020)
Kicsi tanya öreg  diófája hiába várja 

nem jön többé gazdája. 
Gyenge szellő végigsuhan a tájon, 

a szív azért szív, hogy szeressen és fájjon.
Ó, mit ér a gyönyörű táj, mikor a szívnek valami fáj, 

vihar zúg, elhallatszik messzire, 
de a szívünk fájdalmát nem hallja senki sem.

Nyugodjanak békében!

Szerettő gyermekeitek családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága nagymamánktól

özv. LUKÁCSNÉ 
FEHÉR Rozáliától 

(1949–2020)

Csillagok közt él már, 
angyalok közt jár, 
ott, hol csendből épül vár, 
s igaz lelkére 
az Isten vigyáz már.

Szerető unokái: 
Bettina, Kitti és Nóra
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LABdARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

Idén már második alkalom-
mal leégett a járeki Mladost öl-
tözőhelyisége. Először az év ele-
jén ütött ki tűz, másodjára pedig a 
múlt pénteken, nem sokkal a dél-
előtti edzés után, így a labdarúgók 
kénytelenek voltak kiszaladni az 
öltözőből. A tűz martalékává vált 
a csapat felszerelése is, ezért elha-
lasztották a Jedinstvo elleni hétvé-
gi, pirosi találkozót.

SLOGA–SLOBOdA (donji 
Tovarnik) 3:1 (2:0)

A Sloga egészen a nyolcadik 
fordulóig nyeretlen volt és a kieső 
zónában tanyázott, október eleje 
óta azonban javult a temeriniek 
formája. Az utóbbi öt fordulóban 
három győzelmet arattak, így a táb-
lázaton is előreléptek, s már a 13. 
helyen vannak a 18 csapatot szám-
láló mezőnyben. A Sloboda az elő-
kelő harmadik helyet foglalja el, 
de szombaton simának nevezhe-
tő vereséget szenvedett a kolóni-
ai pályán.

A Sloga a következő forduló-
ban a Novi Sad vendége lesz szom-
baton.

Újvidéki liga

TSK–BAČKA (Begecs) 3:0 (1:0)
A temerini csapat Pupovac ve-

zérletével szerezte meg a 14. for-
dulóban az idei tizedik győzel-
mét. A hazaiak az első félidőben 
többet kezdeményeztek, a lehető-
ségek azonban sokáig kimarad-
tak. Kosić maga vezette a kapura 

a labdát, de az oldalhálót találta 
el, Stričević távolról fölé bombá-
zott, majd Klaić került száz száza-
lékos helyzetbe, de ahelyett, hogy 
lőtt volna, inkább egyik társa felé 
passzolt, ráadásul az átadás pon-
tatlan volt. A 38. percben Pupovac 
a begecsiek védőjének a kezére 
lőtte a labdát, majd értékesítette a 
megítélt büntetőt. A kapus az egyik 
irányba vetődött, ő pedig a másik 
oldalra lőtt.

A szünet után az első komo-
lyabb helyzetet Pupovac dolgozta 
ki: elviharzott a bal szélen, betört 
a tizenhatosba, remekül passzolt 
a csereként beálló Radinhoz, aki 
azonban elpuskázta a lehetősé-
get, ugyanúgy, mint pár perccel 
később a következőt. A 76. perc-
ben Pupovac egy ellentámadás után 
megszerezte második gólját, majd 
a 83. percben kiharcolt még egy 
tizenegyest, amelyet magabiztosan 
értékesített, megszerezve csapata és 
jómaga harmadik találatát.

A TSK a hétvégén Csúrogra 
utazik, ahol a táblázaton utolsó 
Hajdukkal játszik, amely mindösz-
sze egy pontot szerzett az eddigi 14 
forduló során.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bo-
bot, Stričević, Milosavljević, Soldat 
(Kojović), Varga (N. Nikolić), 
Klaić (Radin), Plavšić (A. Nikolić), 
Pupovac, Kosić (Mirilović).
SIRIG–BAČKA (Sajkásgyörgye) 

0:2
A szőregiek másodszor szen-

vedtek vereséget hazai pályán az 
idei bajnokságban (korábban a TSK 
verte meg őket), de így is marad-
tak a táblázat harmadik helyén. A 
Veternik 35 ponttal vezet, a TSK 33 

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar Nemzeti Tanács

önkormányzat 
Temerin

ponttal a második, a Sirig 28 pont-
tal a harmadik. A szőregiek a kö-
vetkező meccsüket a Futoggal vív-
ják idegenben.

KÉZILABdA
Első női liga – Északi csoport

MLAdOST (Szerbcsernye)–
TEMERIN 23:25 (9:10)

A temerini lányok a harma-
dik forduló után is veretlenek. Ez-
úttal Bánátból hozták el a három 
bajnoki pontot. A következő ellen-
fél a zombori Ravangrad lesz ha-
zai pályán.
Első férfi liga – Északi csoport

MLAdOST TSK–
HERCEGOVAC (Gajdobra) 

34:37 (14:19)
Gólokban gazdag találkozón 

szenvedett vereséget a járeki együt-
tes, amely a következő fordulóban 
a Banatski Karlovac vendégeként 
lép pályára.

ASZTALITENISZ
Aleksinacon tartották meg az is-

kolák országos bajnokságát, amely-
re a körzeti tornák legjobbjai ju-
tottak el. A Kókai Imre Általános 
Iskolából Varga Dániel képviselte 
Temerint, aki egyéniben a harma-
dik helyen végzett, így bronzérmes 
lett. A Lukijan Mušicki Középis-
kolának Orosz András és Mladen 
Puhača hozott dicsőséget, hiszen 
megnyerték a csapatversenyt és 
aranyérmesek lettek.

Dunacsében rendezték meg 
Vajdaság csapatbajnokságát a 
2020/2021-es idényre. A fiúk me-
zőnyében összesen öt csapat indult, 
közülük a harmadik helyen végez-
tek a temeriniek, akik Orosz And-
rás, Mladen Puhača, Varga Dáni-
el, Strahinja Fabri összeállításban 
szerepeltek.

A ligaküzdelmekben szünetet 
tartottak a múlt hétvégén.

T. N. T.

APRóHIRDETÉSEK
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-
93-053.
• Istállótrágya eladó vagy cserélhe-
tő megbeszélés szerint (nagyobb 
mennyiség). Telefonszám: 063/87-
107-74.
• A Nyugati temető bejáratánál fél hold 
föld eladó, ára 6000 euró. Telefon: 
063/8500-308.
• Eladó IMT 560-as traktor, hidrau-
likus kormány, üzemképes állapot-
ban, Leopard kétvasú eke, K2-es 
csőtörő, üzemképes és kapcsolható 
eszközök. Telefon: 063/8500-308.
• Takarítást, vagy idősebb személy 
gondozását, ápolását vállalom több 
évi tapasztalattal. Telefon: 062/8-977-
600 (16 és 20 óra között).
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, házi-
szappan, gyümölcspálinka és egy 

új elektromos rokkantkocsi. Tele-
fon: 840-439.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312 (Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévé-
ket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fi-
zetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Eladó egy jó állapotban levő gázkály-
ha jutányos áron. Telefon: 063/82-80-
616.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 
063/8-143-147.

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

termelőtől. Tel.: 063/511-925


