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Rózsatövek ajándékba
Egy jószándékú adakozó 300 rózsatövet ajándékozott a 
temerini plébániának, amelyeket önkéntesek egy csoportja 
szombaton máris elültetett a Szent Rozália-plébániatemplom 
előtti virágoskertbe (a képen). Megelőzően talajjavító munká-
latokat végeztek. A növények az elkövetkező években minden 
bizonnyal pazar látványt fognak nyújtani.

V. Z.

Az ingázók előtt 
nincs akadály 

A jelenlegi járványügyi szabályok értelmében külföldi 
állampolgárok nem utazhatnak be Magyarországra. Az 
ingázók, az üzleti célú beutazók és a tranzitálók ugyan-
akkor kivételt képeznek. 

Tehát, ha egészségesek, beléphetnek az országba – 
mondta el Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykö-
vete. A magyar állampolgárokat beléptetéskor ellenőrzés 
alá vonják és fertőzés gyanúja esetén helyzettől függően 
hatóságilag kiszabott vagy házi karantént rendelhetnek el 
számukra – tette hozzá.

Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete: 
„A fő szabály az, hogy magyar állampolgár mindig, 
minden körülmények között hazatérhet, tehát belép-
het Magyarországra. Ez viszont nem azt jelenti, hogy 
öt percenként átszaladgálunk a határon, hiszen jelen 
pillanatban a körülmények ezt nem teszik lehetővé. 
Magyar állampolgárok tehát problémamentesen belép-
hetnek az országba, Magyarország területére, viszont 
a határon egy ellenőrzésnek kell alávetniük magukat. 
Amennyiben az egészségügyi hatóság fertőzés gyanúját 
érzékeli, valószínűsíti, akkor karantént rendelhet el. A 
karantén az lehet hatóságilag kiszabott karantén, leg-
alábbis a helyszínét illetően, illetve lehet házi karantén, 
ezt mindig az adott szituáció dönti el.” pannon

Két héttel munkahelyének elfogla-
lása után a helyi közművállalat (JKP) 
a weboldalán videóinterjút posztolt, 
amely Željko Džakula megbízott igaz-
gató, a vállalat új vezetője meglátása-
iról és a soron következő időszakban 
tervezett tevékenységével kapcsolatos 
elképzeléseiről szólt. Ezt ismertetjük 
röviden:

Elmondta, hogy képzettségét és vég-
zettségét tekintve okleveles közgazdász, 
eddig több munkahelyen töltött be felelős 
vezető tisztséget, és igen jelentős gyakor-
lattal rendelkezik.

Október 16-án lépett munkaviszony-
ba a Temerini Kommunális Közvállalat-
ban (JKP), és jelenleg ismerkedik az ottani 
helyzettel.

Bármilyen változáshoz, átalakításhoz 
akkor kezd hozzá, miután megismerkedett 
a helyzettel és azt szükségesnek látja.

Úgy véli, hogy a vállalat tevékenységi 
köre széles és dolgozói sokféle munkát 
végeznek. Azt is megállapítja továbbá, hogy 
a géppark elöregedett, igencsak elavult, 
amortizálódott, és felújítást igényel. Ami-
re sürgősen szükség lenne, az egy új sze-
métgyűjtő jármű. Ehhez nagyberuházási 
támogatásra lenne szükség.

Ami a vállalat személyi állományát il-
leti, 150 dolgozó van alkalmazásban. Úgy 
látja azonban, hogy egyes munkahelyek 
bérezése nem eléggé vonzó és ösztöző, s 
ezen változtatni kellene. Kiváltképpen jól 
képzett szakemberekre lenne szükség: kör-
nyezetvédőkre, épületgépészekre, építőkre. 
Kádermozgatással a belső tartalékokat is 
lehetne ésszerűsíteni.      

A kommunális vállalat száz százalék-
ban állami tulajdonban van, alapítója az 
önkörmányzat, ezért a vele való együttmű-
ködést a lehető legszorosabbra kell von-
ni. Igaz – jegyezte meg – a kommunális 
szolgáltatások terén felmerülő igények ki-
elégítéséhez az egész községi költségvetés 
sem lenne elegendő, de meg kell találni 
az egyensúlyt az igények és a lehetőségek 
között.

Ezért fejlesztési terveket kell készíteni, 
rövid és középtávú terveket, és azokban 
elemezni, hol és miben lehet a lakosság 
érdekében javítani a szolgáltatások minő-
ségén. A vállalat rendelkezik stabil bevételi 
forrásokkal, de ezek nem elegendőek az 
alapeszközök fejlesztéséhez – fejezte be a 
JKP megbízott igazgatója a vállalat honlap-
jára feltöltött interjúban.

(-)

Elavult a géppark
Interjút posztoltak Željko Džakulával, a JKP új vezetőjével

Kéménybiztonság
A közművállalat kéri a földgázfogyasztókat, hogy arra jogosult kéményseprő céggel 

végeztessék el lakóházuk kéményének műszaki vizsgálatát és szerezzenek be bizonyla-
tot annak biztonságos üzemeléséről. Ezt a vonatkozó törvényi előírások 
értelmében évente egyszer kötelesek megtenni.

A gázfogyasztók rendes évi ellenőrzése során, amit az elosztó (JP 
Gas) közvállalat szakszemélyzete végez, a szóban forgó bizonylatot az 
ellenőrzést végző személyek kérésére fel kell mutatni. Ennek hiányában 
a fogyasztót lekapcsolhatják a hálózatról.

TizEnnyolc fErTőzöTT. – Az illetékes tar-
tományi szerv közlése szerint Temerin község 
területén hétfőn délelőtt 18 covid 19 betegség-
ben szenvedő egyént tartottak nyilván. További 
részletek nem ismeretesek. Ennél a betegszámnál 
nem szükséges további intézkedéseket hozni.

Temerin község területén két covid-rendelő 
működik: az egyik a temerini egészségházban, 
a másik Járekon mától kezdve. Ez utóbbi reggel 
7-től este 7 óráig tart nyitva.
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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

Közműszámlák
A közművállalat dolgozói folyó hó 6-án, pénteken megkezdték az 

októberben elvégzett szolgáltatások számláinak kézbesítését.Kérik 
a fogyasztókat, hogy lehetőség szerint a pénzbeszedőknek a hely-
színen fizessék ki a számlát. Ez által 5 százalékos kedvezményben 
részesülnek, amit a következő havi számlán tűntetnek fel.

Útjavítás és karbantartás 
Új aszfaltburkolatot kapott a közelmúltban a község legforgalmasabb 

útkereszteződése, Járekon pedig a Branko Ćopić utca útburkolatát újí-
tották fel miután azt darált aszfalttal szórták be.

Ugyanakkor több helyen is elvégezték az útburkolati jelek felfestését: 
záróvonalakat, gyalogosátkelőket, megállásjelzőket, iskolaközelséget jelző 
és parkolóvonalakat festettek az úttestre.

Megkoszorúzták 
Sörös Imre mellszobrát

Megkoszorúzták a temerini származású mártír, Sörös Imrének a táj-
ház udvarában levő alkotóházon elhelyezett mellszobrát. Sörös Imréről 
és az 56-os történésekben betöltött szerepéről a kilencvenes évek eleje 
óta emlékeznek meg. Tavaly állítottak neki mellszobrot. 

Ádám István, a temerini Tájház gondnoka: „Sörös Imre Temerin 
szülötte, mártír az 56-os forradalomban. Nekünk szívügyünk, és 
az utókornak is kötelessége gondot viselni róla, és megemlékezni 
minden évben.”

Rövid életének több évét is harcokban vagy börtönben töltötte. Még 
a Rákosi-rendszer ítélte halálra. Később az ítéletet életfogytiglani szabad-
ságvesztésre enyhítették. Az 1956-os eseményekben aktív szerepet vállalt. 
Később letartóztatták, majd 1958-ban kivégezték. csorba Béla, elnök, 
VMDP: „A forradalom bukása után nagyon sok embert, menekülők 
tucatjait csempészte át az osztrák-magyar határon, és ezt az utat 
többször megtette. Egy ilyen út alkalmával bukott le, és társaival, 
mivel nem egyedül volt abban a titkos társaságban, amely arra szö-
vetkezett, hogy ellenáll a Kádár-rendszernek.” Sörös Imre mellszob-
ránál koszorút helyeztek el a még Temerinben élő rokonai, a Szirmai 
Károly Magyar Művelődési Egyesület képviselői, a TAKT tagjai, valamint 
a VMDP és VMSZ helyi szervezeteinek képviselői.

(-)

Temerinben is elterjedőben vannak a montázsházak. Az idei 
évben több helyszínen is megcsodálhatjuk, hogy az előre 
gyártott elemekből egy-két nap alatt tető alá kerül egy-egy  
családi ház. A betonból kiöntött alapra szerelik össze az egye-
di tervek által elkészített elemeket. Majd csak a külső, belső 
munkálatok maradnak. V. Z.

Montázsházak

Vita a védőmaszkról
A Covid világjárvány első szakaszában az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) nem javasolta a száj- és orrmaszk viselését a járvány 
megfékezésére. Később, a második hullám elején, amikor egyes te-
kintélyes egészségügyi folyóiratokban esettanulmányok jelentek meg 
arról, hogy a maszk lassítja a betegség terjedését, a maszk viselése a 
járvány elleni intézkedések fő eszközévé vált.

A napokban dr. Branislav Nestorović orvosprofesszor, gyermek-
gyógyász, tüdőszakorvos és immunológus egy tanulmányra hivat-
kozva azt állította, hogy a maszk nem véd meg a Covid-19 ellen. A 
professzor a Covid-19 leküzdésére alakított válságtörzs tagja volt, de 
különvéleményei miatt, melyek néha valóban furcsák voltak, kizárták. A 
tanulmány, melyre a doktor hivatkozik, az Egyesült Államok közegész-
ségügyi intézete (CDC) honlapján jelent meg. Tünetekkel járó betegek 
egy csoportját vizsgálták. A betegek 85 százaléka számolt be arról, 
hogy mindig vagy gyakran viselt maszkot és mégis megbetegedtek. A 
tanulmány alapján egyértelmű a következtetés, hogy a maszk nem véd 
meg a betegségtől. Ezzel szemben, az intézet igazgatója kijelentette, 
hogy a maszk elegendő védelmet nyújt a védőoltás megjelenéséig. 

A maszkkal történő védekezés nem újkeletű. A középkorban pusztí-
tó pestisjárványok idején a „pestisdoktorok“ ijesztő maszkot viseltek. A 
modern korban először a gyárakban, bányákban védekeztek a munká-
sok maszkkal a por belélegzése ellen. A tizenkilencedik század végéig 
a sebészek maszk nélkül operáltak. Csak a század végén, 1897-ben 
viselt egy francia sebész maszkot, miután felfedezték, hogy a beszéd, 

a köhögés és a tüsszentés során keletező cseppecskék (aeroszolok) 
betgséget okozó baktériumokat hordoznak. Javasolta a maszk vise-
lését műtét közben, de a párzsi sebésztársaság elutasította a javasla-
tát. Csak egy évtizeddel később, a 20. század elején vált általánosan 
elfogadottá a maszk viselése a sebészek között. Ma már a műtőben 
opráció közben mindenki maszkot visel. A fertőző betegségek elleni 
védekezésben az 1910-es mandzsúriai pestisjárvány idején viseltek 
maszkot, az 1918-as spanyolnátha világjárvány alatt a maszk viselése 
általánossá, sok helyen kötelezővé vált.

A sebészek nem azért viselnek maszkot, hogy ne fertőződjenek 
meg az operációs sebtől, hanem azért, hogy ne fertőzzék meg a sebet. 
A maszknak nem az a szerepe, hogy megvédjen a betegségtől, hanem 
az, hogy megakadályozza a betegség terjedését. A maszk kedvező 
hatását jól illusztrálja egy amerikai folyóiratban megjelent tanulmány. 
Egy fodrásznő annak ellenére, hogy covidos volt, folytatta a munkáját, 
tovább dolgozott, de állandóan maszkot viselt. Százötven személynek 
hozta rendbe a haját, és senkit sem fertőzött meg. Most is érvényes a 
járvány elején hangoztatott elv, hogy az egészségeseknek felesleges 
maszkot viselniük. 

A probléma csak az, hogy nem tudjuk ki a beteg és ki az egész-
séges. A fertőzések több mint a fele tünetmentes, de a tünetmentes 
fertőzöttek is terjesztik a betegséget. Ugyancsak fertőzőek a betegek 
a tünetek megjelenése előtti időszakban. Ebből az következik, hogy 
ott, ahol az előírt távolságot nem lehet betartani, MINDENKINEK masz-
kot kell viselnie.

Dr. MATUSKA Mihály 
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Kiadó fél hold föld, 
kaszáló a telepi 

Univerexport mögött.

Tel.: 063/551-351

Nagy volt a sürgés-forgás a múlt hétvégén az Iparosok és 
vállalkozók székhelye melletti építkezésnél. Az Újvidéki utca 
331. szám alatt épülő tömblakás földszintjén ugyanis röviddel 
a munkálatok befejezése előtt, új élelmiszeráruház nyílt. Te-
reprendezés folyt, valamint több teherautónyi árut pakoltak. A 
SUPER DIS elnevezésű üzletet a DIS családi vállalkozásként 
1991-ben indult cég működteti. A hangsúlyt a hazai termékek-
re helyezik. Az élelmiszer áruházban magyar nyelvű feliratok 
is segítik a vásárlók eligazítását. A tömbházban egyébként 
ötven lakást alakítottak ki: a földszinten, a két emeleten és a 
tetőtérben.

Új élelmiszer-
áruház a főutcán

Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap mise után megke-
resztelték Dávidot, Kovács 
Attila és Krisztina fiát.

Vasárnap a nagymise kere-
tében ünnepélyesen megke-
resztelték Ivettet, Talló Nor-
bert és Makra Renáta leányát.

Kertbarátkör hírei

felfüggesztették az 
összejöveteleket

Értesítjük a tagságot, hogy hétfőn elnökségi ülésén úgy döntött, hogy 
a vírushelyzetre való tekintettel további összejöveteleit  a Kertbarátkör 
felfüggeszti. Továbbiakban a Kertbarátkör nevében sem erkölcsi, sem 
anyagi, sem jogi felelősséget nem vállalok az esetleges rendeletek meg-
szegőivel kapcsolatban.

Kókai zoltán, KBK elnöke
*

A Temerini Kertbarátkör vezetősége értesíti a tagságot, hogy a no-
vember 14-ére tervezett rendkívüli közgyűlést elodázzuk meghatározatlan 
időre a járvány elhatalmasodása miatt. A változásokról későbbiekben 
értesítjük az egyesület tagjait. Köszönjük megértésüket!

A Kertbatátkör vezetősége, Kovács róbert

Robotok
Extrém gondolataim a technika vívmányairól

Nyolcvanötmillió munkahelyet szüntethetnek meg a robotok a 
következő öt évben – olvasom a Családi kör 44. számában, az Egy-
percesek rovatban.

Ez nagyon elgondolkodtató dolog, ha tudjuk, hogy minden ország-
ban nagy gond a munkanélküliség. Főleg a szakképzetlen munkaerőre 
nincs igény, mert a modern technológiai folyamatok szakképzett, sőt 
magasan képzett munkaerőt igényelnek. Erről meggyőződhetünk, ha 
nézzük a NetGeo Így készült című műsorát, hogy robotolnak a robotok 
a gyárak szerelőcsarnokaiban, illesztik helyre az alkatrészeket, amiket 
számítógéppel vezérelt szállítószalagok készítenek oda, a technikusok, 
mérnökök pedig „csak” ellenőrzik a robotok munkáját.

És mit csinál a munkanélküli? Ül a TV előtt és nézi, hogyan dol-
goznak a robotok, közben azon sajnálkozik, hogy miért is nem szü-
letett robotnak, mert akkor legalább lenne munkája.

Már robotembert is készítenek a szakemberek, aki tud járni, be-
szélni, kezeivel elvégezni a számítógép agyába betáplált műveleteket. 
Még sakkozni is tud.

Na már most, ha egy robot papa meg egy robot mama ágyba 
bújnak, abból még nem születnek robot bébik, a robotgyártók nagy 
szerencséjére, mert különben ők is a munkanélküliek listájára ke-
rülnének.

Még ember készíti, programozza és használja a különféle elektro-
mos készülékeket, amik nagy segítségünkre vannak a mindennapi élet-
ben, a munkában, főleg a háztartásban könnyítik meg a munkát.

De örüljünk annak, ha holnap is fölkel a nap, mert az éltet ben-
nünket, nem a technika.

Id. KoroKnAi Károly

frontálisan ütközött
Súlyos közúti baleset történt folyó hó 5-én a késő délutáni órákban 

a Temerin–Újvidék úton, a Kolónián. Egy újvidéki forgalmi rendszámú 
személyképkocsi, amelyben egy temerini család utazott, s amelyet a csa-
ládfő vezetett, nagy sebességgel járműoszlopot előzött, majd frontálisan 
ütközött egy teherjárművel. A személygépkocsi vezetője és a felesége sú-
lyosan megsérült, nem hivatalos értesülés szerint a két gyermek kevésbé 
súlyosan. Járművük a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. (-)

MUNKATársUNK bAleseTeT szeNvedeTT – Közúti bal-
eset érte munkatársunkat, Góbor Béla ny. újságíró-szerksztőt, aki 
október 31-én a délutáni órákban, elektromos kerékpárral déli irány-
ból északi irányba haladt a Rákóczi Ferenc utcában, amely az adott 
szakaszon főút. A Rákóczi és a Perczel Mór utca kereszteződésében, 
ahol a Perczel utca mellékútnak számít, egy – meg nem erősített in-
formáció szerint – szenttamási lakos által vezetett személyképkocsi, 
jó látási viszonyok között keresztezte útját, és elütötte. Kollégánkat 
több bordatöréssel a kamenicai kórházban ápolják. 
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Nagymamám zsíros pogácsája családi, ro-
koni, de még baráti körben is utánozhatatla-
nul finom volt. Így utólag nehéz rájönni a ti-
tok nyitjára, de gondolhatjuk, hogy a minőségi 
alapanyagoknak, az ügyes háziasszonynak és 
nem utolsósorban a kemencében való sütésnek 
az eredményeként kerekedett ki a kívül ropo-
gós, belül puha és réteges pogácsa. Évközben 
is gyakran, de Luca-napján kötelezően asztalra 
került. Nagymamám tisztelte és ápolta a helyi 
hagyományokat, betartotta az egy-egy vallási 
ünnepkörben érvényes tiltásokat, de a misé-

ken való részvételt is. Ezért volt többek között 
elmaradhatatlan a Luca-napi pogácsa is, amely 
csak abban különbözött az év többi szakában 
sütöttől, hogy néhányban ott volt az aprópénz. 
Gyermekként élveztem az elrejtett pénzérme 
keresését. És valahogy mindig nekem sikerült 
megtalálnom a legtöbbet belőle.

Édesanyám túlságosan nem rajongott a po-
gácsáért, ezért papírra sem vetette nagyi verhe-
tetlen zsíros pogácsájának receptjét, gondol-
ván, hogy ő is fejben tartja majd a hozzávalók 
mennyiségét és minőségét. De az immár hosszú 
évek alatt elhalványultak az adatok, és az utókor 
számára nem maradt fenn a recept. A Luca-napi 
hagyomány ápolása azonban nem múlt el, csak 
a pogácsa fajtája változott meg. Édesanyám ked-
vence a túrós és a töpörtyűs pogácsa volt. Az 
egyik fajtát mindig megsütötte december 13-án, 
Luca-napján. Az ő túrós pogácsája is kitűnő volt, 

az eredeti receptnek a család szája ízéhez alakí-
tásának köszönhetően. A minőségi alapanyagok 
esetében sem maradtak el. A helyi malomban 
búzáért cserélt lisztből és nagymamám által ké-
szített túróból sütötte a pogácsát. A pénzérmét 
pedig ugyanolyan jól el lehetett benne rejteni, 
mint a zsíros pogácsában. A töpörtyűs pogácsát, 
amelynek receptjét a barátnőm édesanyjától 
kapta, inkább évközben sütötte, egyrészt mert a 
hajtogatott tészta rétegei közül könnyen kikandi-
kált a pénzérme, másrészt a pogácsák kiszúrása 
után megmaradt és összegyúrt tésztából mindig 
lekváros buktát sütött. Ez nem számított hagyo-
mányosnak Luca-napján, de egyébként igencsak 
közkedvelt volt nálunk.

Még nem adtam fel, hogy megtalálom annak 
a zsíros pogácsának a receptjét, amely felidézi 
gyermekkorom emlékeit. A túrós és a töpör-
tyűs pogácsa receptjét lejegyeztem a süteményes 
könyvembe. Mellettük azonban számos más faj-
tát is sütök. Például került már az asztalra ká-
posztás, sajtos, integrális-töpörtyűs, kolbászos, 
krumplis, leveles tésztából készült. A család ked-
vence azonban a Nők lapja konyha desszertújság 
egyik különszámában megjelent recept szerint 
és módosításommal készült krumplis pogácsa. 
Úgy tűnik, hogy vérünkben van a recepteknek a 
módosítása, pontosabban: család szája ízéhez 
való igazítása. Luca-napján általában krumplis 
pogácsával lepem meg a családot. Az unokám 
ugyanolyan lelkesedéssel keresi a benne elrejtett 
aprópénzt, mint jómagam nagymamám zsíros 
pogácsájában – annakidején.

Luca-napi és más 
pogácsák

TöPörTyűs PogácsA
Egy csomag élesztőt felfuttatunk 3 dl 

langyos tejben, amelybe tettünk 1 kávés-
kanál cukrot. A tészta állagától függ a liszt 
mennyisége. A tapasztalat szerint mintegy 
70-75 dkg kell. Az átszitált lisztben elkeve-
rünk 1,5 kávéskanál sót, hozzáadunk 1 dl 
étolajat és az 1 egész tojással elkevert élesz-
tős tejet. Összeállítjuk a tésztát és letakarva 
szobahőmérsékleten a duplájára kelesztjük. 
A megkelt tésztát kinyújtjuk és megkenjük 
40 dekányi darált töpörtyűvel, megszórjuk 
őrölt borssal és középre hajtjuk először 
jobbról-balról, majd lentről-fentről. A tész-
tát letakarjuk és legalább 15 percig pihen-
tetjük. A hajtást és pihentetést még kétszer 
megismételjük, majd kinyújtjuk a tésztát, 
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, sütőpa-
pírral bélelt tepsibe tesszük és letakarva 30 
percig pihentetjük, utána megkenjük felvert 
tojással, megszórjuk sóval, köménymaggal 
és előmelegített sütőben megsütjük.

KrumPlis PogácsA
Héjában puhára főzünk 2-3 darab (kb. 40 dkg) burgonyát, még langyosan megpucoljuk, 

lereszeljük, teljesen kihűtjük. Fél deci langyos tejbe teszünk 1 teáskanál cukrot és belemor-
zsolunk 3 dkg friss élesztőt. Tálba szitálunk 60 dkg lisztet, elvegyítjük 1 evőkanál sóval, el-
morzsoljuk a 25 dkg margarinnal. Hozzáadjuk a 
lereszelt burgonyát, a 2 tojássárgájával elkevert 
élesztős tejet és annyi tejfölt (kb. 1,5 dl), hogy 
közepesen kemény tésztát tudjunk gyúrni. A 
tésztát tálba tesszük, fóliával letakarjuk, éjsza-
kára a hűtőszekrénybe tesszük. Másnap lisztezett 
deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk és a módosítá-
som, hogy gazdagon megszórom reszelt sajttal. 
A tésztát középre hajtjuk először jobbról-balról, 
majd lentről-fentről, letakarjuk és 30 percig 
pihentetjük, majd megközelítőleg 2 cm vas-
tagra nyújtjuk, egy kés hegyével berácsozzuk 
a tetejét, és 6 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval 
kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe sora-
koztatjuk őket és letakarva 30 percig pihentet-
jük, utána megkenjük felvert tojással, tetszés 
szerint megszórhatjuk sóval, szezámmaggal vagy 
reszelt sajttal és 220 Celsius-fokra előmelegített 
sütőben szép pirosra  sütjük.

TÚrós PogácsA

70 dkg lisztben elkeverünk 1 sütőport és 
1,5 kávéskanál sót, hozzáadjuk a mixerrel 
jól kikevert 70 dkg túrót, 50 dkg margarint 
és 1 egész tojást. A hozzávalókat összgyúrjuk 
és legjobb egy éjszaka a hűtőszekrényben 
pihentetni. Másnap kinyújtjuk a tésztát, ki-
szaggatjuk a pogácsákat, sütőpapírral bélelt 
tepsibe tesszük, tetejüket megkenjük felvert 
tojással és előmelegített sütőben megsüt-
jük.

mcsm 
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A szirmai Károly magyar művelődési 
Egyesület szombaton megtartotta a soron 
következő Tini és ifjúsági Énekesvetélkedő 
főpróbáját. A próba kezdetén Varga fló-
rián, az egyesület elnöke köszöntötte a 
fiatal énekeseket, és ismertette a verseny-
zőkkel az idei tini fesztivál megtartásával 
kapcsolatos információkat. Mint elhang-
zott, a november 21-ére tervezett fesztivál 
megtartása a járványügyi helyzet súlyos-
bodása miatt jelenleg bizonytalan.

– Folynak a fesztivál döntőjének a szervezé-
si munkálatai. A helyzet ellenére a fiatalok szép 
számban jelentkeztek a versenyre, ami külön 
örömünkre szolgál. Szeptemberben sike-
resen lebonyolítottuk a fesztivál audícióját 
is, ahol tizenhét fiatal énekes szerzett jogot 
a döntőben való részvételre. Már a szer-
vezés legelején tudtuk, hogy bizonytalan 
lesz a fesztivál végkimenetele, de a lelkes 
énekesek érdekében pozitívan álltunk a 
munkához. Örülök neki, hogy eljutottunk 
a főpróbáig, ami tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy felkészítettük az énekeseket a 
döntőre. A fesztivált november 21-ére ter-
vezzük, a sokéves hagyományon azonban 
kénytelenek vagyunk némileg változtat-
ni a járvány fokozódása miatt. A jelenlegi 
tervek értelmében a döntő színhelye a sport-
csarnokból visszakerülne a színházterembe, és 
zártkörűvé tennénk az eseményt. Tehát csak a 
meghívott személyek foglalhatnának helyet a kö-
zönség soraiban. Az újvidéki televízó műsorán 
és a világhálón pedig a nézők a saját otthonaik-
ból követhetnék a versenyt. Az énekeseket élő 
zenekar kisérné mint eddig, Aleksandar Dujin 
vezetésével. A színpadot felszerelnénk a fényef-
fektusokkal. Ezek a jelenlegi terveink, de ha a 
helyzet miatt halasztanunk kellene az eseményt, 
mi azt is elfogadjuk. Számunkra az a fontos, hogy 
a fiataloknak most is megadjuk az esélyt a bemu-
tatkozásra. Ami a fesztivál finanszírozását illeti, 
néhány pályázati eszköz már a rendelkezésünkre 
áll, de vannak olyan eszközök, amelyekre még 
várunk. Bízunk benne, hogy az előttünk álló na-
pokban kikristályosodnak a részletek az idei tini 
fesztivállal kapcsolatban – mondta lapunknak az 
egyesület elnöke. 

A főpróbán a fiatalok a már elkészített ze-
nei alapokra énekeltek, a Kovács Anikó, Szerda 
Árpád és Erős Ervin összetételű zsűri pedig a 
fellépések után, további tanácsokkal látta el az 
énekeseket. Kovács Anikó zsűritag elmondása 
szerint az idei versenyzők nagyon felkészülten 
érkeztek a főpróbára

– Mindkét zsűritársammal egyöntetűen azon 
a véleményen voltunk, hogy a korábbi évekhez 
viszonyítva az idén felkészültebben érkeztek 
az énekesek a főpróbára. Véleményem szerint 

a kombinált oktatás folytán, talán több idejük 
jutott a gyakorlásra. A dalválsztásokat illetően 
érdekességnek számít, hogy az idei fesztiválon 
nagyobb számban jelennek meg a lírikus hang-
vételű, mély mondanivalójú zeneszámok. Az éne-
kesek már az auidíción is többségében ilyen ze-
neszámokkal jelentkezetek. Néhány jótanáccsal 
szolgáltunk nekik az énekléssel kapcsolatban, 
de túlnyomórészt a színpadi megjelenésen igye-
keztünk javítani, illetve segíteni nekik. 

A fiatal tehetségek már a főpróbára is nagy 
lelkesedéssel és izgalommal érkeztek.

fenyvesi Petronella (Kúla): – Volt ben-
nem izgalom a főpróbát megelőzően, mert 

már régen énekeltem ezen a színpadon. 
nagyon jó volt ismét eljönni Temerinbe 
és az ismerős arcokkal találkozni. idén 
negyedszer lépnék fel a tini színpadán, 
egyszer már sikerült megnyernem a ver-
senyt. Ez az esemény rendkívül fontos 
számunkra, mert a versenyzőknek és a 
nézőknek is hatalmas élményt nyújt, és 
nem mellesleg összetartó erővel bír. 

Szabó Zsuzsanna (Temerin): – A tini 
főpróbája és maga a felkészülés már ismerős 
számomra, hiszen én sem először versenyzek. 
Mégis ez a mostani helyzet eltér az edigiektől, 
hiszen még bizonytalan, hogy megtarthatják-e a 
rendezvényt vagy sem, ettől bizony tartunk egy 
kicsit. Mindezek ellenére a verseny légköre to-
vábbra is ugyanolyan jó, mint eddig.

Miletity Tivadar (Óbecse): – Most ver-
senyeznék második alkalommal a tinin, 
és egyben ez lenne az utolsó részvételem 
is, mivel a huszonnyolcadik életévemet 
betöltöttem. Kitartóan készültem, sokat 
gyakoroltam odahaza, és nagyon remé-
lem, hogy a döntő nem marad el, hiszen 
fontos számunkra.

gusztony Endre (Temerin): – Félelem, 
szorongás és hasonló érzések kavarognak ben-
nem a főpróba előtt. Nagyon sokat készültem, 
remélem, hogy jól sikerül a főpróbán való fel-
lépésem, amit természetesen további sok gya-
korlás követ majd, egészen a döntőig.

T. D.

A Tini főpróbája
Bizonytalan a rendezvény megtartása

Bori imre utca
Amikor tavaly decemberben az Újvidéki 

Városi Képviselő-testület elé került ez a téma, 
akkor Kiss Gyula, már akkor is képviselő-tes-
tületi tagként, a Vajdasági Magyar Szövetség 
színeiben a városi pártszervezet nevében fel-
terjesztette Bori Imre néhai akadémikus ne-
vét az utcanévadással kapcsolatban. Akkor a 
képviselő-testület a felterjesztést elfogadta. 

Vicsek Annamária, a Vajdasági Magyar 
Szövetség újvidéki szervezetének elnöke el-
mondta, hogy Kiss Gyula és Ladisity Melinda, 
akik most képviselő-testületi tagok, illetve 
Basnec Igor, aki segédpolgármesteri tiszt-
ségben van, kezdeményezték, hogy kerüljön 
fel a falra az új utcanévtábla. Vicsek közölte, 
a napokban ez megtörtént, a Telep város-
részben, a Jernej Kopitar utcára nyíló ki-
sebb utcában. Szerinte ez nagyon jelentős 
esemény, hiszen sok év után ismét magyar 
személyről neveztek el utcát Újvidéken. 

A VMSZ újvidéki, városi szervezete az 
elmúlt mandátumban javasolta a magyar 
jellegű utcanevek kétnyelvű táblájának el-
helyezését, ezt el is érte. (vajma)

Anyakönyv
2020 szeptembere

Fia született: Kovačeviić Nevenának és 
Aleksandarnak, Kovács Krisztinának és Attilá-
nak, Kokot Aleksandrának és Ilijának, Kovačević 
Sandrának és Ilijának, Gugleta Jasnának 
és Ljubormirnak, Pilić Aleksandrának és 
Nemanjának, Ajduković Marijanának és Igornak, 
Stojičić Sanjának és Milannak, Zečević Anának 
és Markonak, Menićanin Danijelának.

Lánya született: Bosnić Jasminának és Šipka 
Radenak, Salamun Zoricának és Vladanak, 
Marčeta Jovanának és Prole Zorannak, Kurilla 
Editnek és Attilának, Kubet Natalijának, 
Stjepanović Snežanának, Džunić Jovanának, Čaut 
Snežanának, Matuška Jennynek és Ákosnak.

Házasságot kötött: Radić Čedo és Đurić 
Zorana, Narančić Vladimir és Vujaklija Milana, 
Popović Aleksandar és Stojanović Jelena, Čubrilo 
Nedljko és Kovačević Tamara, Gojić Erik és 
Fruzsa Ágnes, Kaslik Árpád és Ćoso Emilia, 
Bogdanović Radomir és Mićin Tatjana, Zlatković 
Marko és Lončarski Biljana, Srećkov Stevan és 
Mačkić Biljana, Raković Milan és Vračar Gorica, 
Repija Slavko és Pásztor Noémi.

Elhunyt: Milić Matić (1943), Etelka Lukač 
(Lukič) (1941), Kovács Ilona (1935), Magyar 
(Faragó) Rozália (1951), Erdeji (Sarkadi) Er-
zsébet (1928), Kókai Iréna (1952), Mačkić 
Mirko (1933), Vujinović Bore (1948), Krišto 
(Bjelajac) Julijana (1934), Uvalić Radovan 
( 1935), Kasza (Kiss) Franciska (1928), 
Manojličin Petar (1941), Gyuráki Imre ( 
1952).

A zsűri meghallgatja az énekeseket
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Azon a régi gangon
Úgy monDJáK, Az AngyAloK olyKor visszajárnak a földre, 

régi boldogságukat keresve. Az életet siratva. Varga Bori néni a 
Gyepsorról nekem többször elmesélte gyermekkoromban, hogy látta is 
Kis Ilonkát a Kisközben, szembejött vele és megszólította: „Hogy van, Bori 
néni?”– kérdezte tőle. Mit keresett itt, amikor már húsz éve meghalt, azt 
nem tudja. Abban az ünneplőben volt, amelyikben eltemették. Csak két 
nagy szárnya nőtt közben, s úgy tudott repülni, akár a madár.

Mi, élők is úgy vagyunk néha, hogy keressük a régi boldogságunk, 
ifjúkorunk, meg azt a kispadot is talán, amelyiken ülve egy alkonyatkor 
a kedvest vártuk. Vagy hunyott szemmel visszaidézzük a régi utazásokat, 
kék tengerek öblét, a fjordok vizét, újra megcsodáljuk az életünkben 
először látott hattyút, vagy érezzük valakinek a simítását a fejünkön. A 
mama jött volna vissza?

Nem. Mi készülődünk a mamához, a hosszú útra. Mert közeleg az 
este. És ilyenkor számba veszi az útra készülő a lepergett esztendőket, 
az emlékezet fényes cérnájára fűzve egyes villanásait, ismét megéli az 
élet emlékezetes pillanatait és arra gondol vágyakozva, hová is menne 
még egyszer szívesen vissza. Mit szeretne újból, talán utoljára látni, mi 
az, ami kitörülhetetlen a szívéből.

Nagy dómok áhítatot parancsoló kupolája talán, ahol valaha imád-
ságot rebegett? A párizsi Champs-Élysées esti forgalma? A nagy utak vé-
gén a megérkezés feledhetetlen pillanata? Vagy Florida tavasza a virágzó 
cseresznyefákkal? Az Adria homokos partja Hvar szigetén?

Egyik se! Én a régi szülőház vadszőlővel befuttatott gangján szeret-
nék még egyszer végigmenni, azon a szívemben hordozott folyosón, 
ahol az ábrándozás szivárványos éveit töltöttem. A gangon, amelynek 
garádicsán üldögélt a nagyapa, és a szüle minden alkonyatkor hozta a 
nagy kék lavórt és megmosta a lábát. Hogy mi mindent jelentett nekem 
ennek a parasztháznak a gangja?

El se tudnám sorolni. Maga volt az élet. Az ifjúság. A reménység 
szivárványa. Néha egy hatalmas terem, ahol beszédet tartok, ezrek 
hallgatják, néha ókori aréna, ahol az életemért küzdök, csatatér, híd 

a jövőbe, ahová el szeretnék érni. Itt írtam az első szerelmes levelem, 
itt írtam az első versem, innen indultam el a háborúba, innen indultam 
a bujdosásba, amikor egy éjszaka menekülnöm kellett. Az egész világ 
volt számomra ez a folyosó, a gang, ahogy mi neveztük. Falán játszott 
a repkény között beszűrődő napfény. A nagymama gyakran kiült kis-
székére a gangra, a Bibliát olvasta, talán éppen János jelenéseinek a 
könyvét. Mozgott a szája olvasás közben.

GyAKrAn KiülTEm Én is a végén lévő kis lépcsőre, onnan 
ráláttam a kertre. Figyeltem az alkony nesztelen érkezését, 

mert az minden este a kertből jött. És nyomában osont az éjszaka, a 
sötétség. Ott állt a kutya fonott kosara is a lépcső közelében, Bundás 
vackolt benne, néha elaludt, szunyókált, de gyakran felnyüszített. Mintha 
félne a sötéttől. Talán látta a vele együtt settenkedő halált, ami elől egy 
éjszaka kiszökött a fészerbe, bebújt a nagy rosta alá, ott találta aztán 
meg a vég. Ebhalál. Mindenki elől elbújva meghalni.

Állt egy tarka terítővel letakart asztal is a gangon, emlékszem, va-
laha vidám vendégek ülték körül, koccintgattak, és nagyokat nevettek, 
aztán elkomorodva az első világháborúra emlékeztek és Trianon mi-
att keseregtek. De hol van már az a régi társaság! Egyenként kivitték 
őket a temetőbe. Már a nevüket is elfelejtették. De a régi történetek, a 
mesék, a kacagások még mindig élnek a gangon, nagyapa szelleme is 
biztosan hazajár, vállára vetve régi barna kabátja, mindig abban ment 
ki a határba dolgozni. Nyaranként meg vállára vette a permetezőtar-
tályt és ment a kerti szőlőbe. Ott él bizonyára a szüle által elmotyogott 
bibliai szöveg is, keresztény intelmek sokasága, amelyeket senki sem 
tartott be, csak beszélt róla.

MosT, Ahogy A PEsTi lAKásom ErKÉlyÉn ülök, látom 
az alkony nyomában lopakodó éjszakát. Hunyott szemmel vá-

rom. Menekülnöm kellene előle, mint Bundásnak, a kutyának, de én 
inkább elébe sietek. És arra gondolok, milyen jó volna még egyszer 
végigmenni azon a gangon!

illÉs sándor
megjegyzés: A fenti írást röviddel 

91. születésnapja után alkotta meg a szerző 
TÚ 9/519

Dalszövegfordító 
verseny 

A Vajdasági Módszertani Központ és a Kosz-
tolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium dal-
szöveg fordító versenyt hirdet felső tagozatos 
általános iskolás tanulók részére. Ha szívesen 
dúdolgatod az angol vagy német nyelvű zene-
számokat, szereted az angolt/németet és kíván-
csi vagy, miről szól igazából a dal, jelentkezz a 
MAGYARRA HANGOLVA dalszöveg fordító ver-
senyre!

A pályázaton önállóan vagy párban lehet 
részt venni. A feladat az angol vagy német nyel-
ven íródott dalszöveg magyar nyelvre fordítása, 
az idegennyelvű dal üzenetének átadása anya-
nyelven. A fordítás legyen minél bravúrosabb 
és frappánsabb, közelítse meg az eredeti dal 
hangulatát és hatását.

Válassz egy könnyűzenei, angol vagy német 
nyelvű dalt és fordítsd le magyar nyelvre! Az ere-
deti dalszöveget és a magyar fordítását küldd el 
2020. november 27-ig az ujkep.modszertani@
gmail.com email címre.

Bővebb információ: www.vmk.rs

Jön a vakcina
A Pfizer-féle vakcinát 43 500 önkénte-

sen tesztelték, hat országban, negatív ha-
tások nélkül.

Korábban a vakcina szabályozásával 
foglalkozók kijelentették, hogy jóváhagynák 
azt az oltóanyagot is, amely 50 százalékban 
sikeres, vagyis amely a beoltott polgárok 
felét tudná megvédeni a vírustól.

A jövő héten kér majd engedélyt a válla-
lat az illetékes amerikai gyógyszerfelügyeleti 
intézménytől (FDA). Ez a két vállalat a tervek 
szerint az év végéig mintegy 50 millió adag 
vakcinát tudna kézbesíteni, a jövő év folya-
mán pedig további 1,3 milliárdot.

Mint azt korábban Aleksandar Vučić ál-
lamfő bejelentette, Szerbia 350 ezer ada-
got fog kapni ebből a vakcinából, amelyet 
elsőként az egészségügyi intézmények, a 
katonaság és a rendőrség dolgozói, vala-
mint a szociális intézményekben dolgozók 
kapnának meg.

(A Pfizer Inc. multinacionális gyógy-
szergyár, amelynek székhelye New York-
ban van.)

– Kereskedelmet tanultam, majd miután le-
szereltem, a szakmámban nem kaptam munkát, 
így 1953-ban a vendéglátóiparban helyezkedtem 
el a Testvériség Vendéglátóipari Vállalatnál. Pece 
Anti bácsi volt a főnököm, ő volt ott a pince-
mester. Kezdetben fizikai munkát vállaltam, én 
készítettem a szódavizet, amit aztán kerékpár-
ral hordtam szét. Összesen tíz vendéglőt kellett 
ellátnom. Később, miután átvettem a raktár ve-
zetését, én láttam el itallal a kocsmákat, tehát 
a fő foglalkozásom a pincemesterség volt. Egy 
helyen volt a szódakészítés, a sörfejtés, az ita-
lok tárolása, és a nyolc órát le kellett dolgozni. 
A raktárhelyiség az Amerikával szemben volt. 
Gyakran még este is készenlétben álltunk, hi-
szen amikor nagy mulatságokat tartottak és nem 
volt elég szódásüvegünk, akkor újra kellett töl-
tenünk. Minden liter bor mellé egy üveg szó-
da járt. Akkoriban kizárólag vállalati kocsmák 
voltak Temerinben, meg egy Szőregen. A bort 
Szerémségből szereztük be.

• A vendéglátóiparban tizennyolc évet 
húzott le, sok kocsmában megfordult.

– Mellékkeresethez akartam jutni, így el-
mentem felszolgálni. Nyaranta a Parkban sze-
rettem dolgozni, itt munkából is akadt bőven. 
Negyven asztal volt, mindegyiknél négy szék, 
tehát 160-an le tudtak ülni egy mulatság során. 
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A vendégek körében igen népszerű voltam, hi-
szen akkor még bokszoltam is, így tiszteltek és 
nemegyszer meglehetősen adakozóak voltak. 
Miután elláttam a kocsmákat 
szódával és sörrel, szabad vol-
tam és oda mentem, ahova hív-
tak, ahol plusz keresetre tud-
tam szert tenni. Dolgoztam a 
Korzóban, az Amerikában, a 
Csillag vendéglőben és kisebb 
büfékben, még a Békacsárdá-
ban  is.

• milyen volt a társasá-
gi élet akkoriban?

– Abban az időben tánco-
kat, bálakat szerveztek, az ital-
választék pedig nemigen volt 
gazdag. Emlékszem, hogy az Amerika vendég-
lőben 500-600 férőhely volt, és megesett, hogy 
egy este alatt elfogyott egy hordó, azaz ötszáz 
liter bor. Vida Pista bácsi pedig nagyon jó ven-
déglős volt, szerettek hozzá járni, még az újvi-
déki bankigazgatók is rendszeresen betértek a 
kocsmába. Nemegyszer csak odatelefonáltak, 
hogy délre legyen az asztalon a kakaspaprikás. 
Pista bácsi azonnal kerékpárra pattant, kiment 
a tanyára és már hozta is a friss kakast, hogy 
a vendégeknek egy kicsit sem kelljen várniuk 
az ebédre. Az volt a menő kocsma a faluban, 
amelyik előtt a legtöbb kerékpár állt. Ez éppen 
olyan, mint a kocsis bor. Régen rengetegen jár-

tak Romániába sóért, és amelyik csárda előtt 
a legtöbb lótrágya volt, oda kellett menni, ott 
volt a jó kocsis bor.

Egykoron majdnem min-
den vendéglős tudott muzsi-
kálni. A vasúti vendéglő is lá-
togatott volt, hiszen jártak a 
vonatok, már előre kiöntöget-
ték a pálinkákat, hogy a vendé-
gek, amint megérkeznek, azon-
nal ihassanak. A becsei busz 

járt Temerin és Újvidék kö-
zött, egy nap alatt többször 
is fordult, Gyula bácsinak, 
a sofőrnek minden körben 
járt egy fröccs.
• Eredményes sport-

múlttal büszkélkedhet, valamikor híres 
ökölvívó volt.

– 1949-ben kezdtem el bokszolni, és nagyon 
sikeres voltam, ezt mindenki tudta Temerinben. 
Pálinkás plébános nagyon szerette a bokszot, 
azonban vasárnap délelőttönként a nagymisével 
egy időben kezdődtek a mérkőzések. Előfordult, 
hogy megparancsolta a vezetésnek: – Húzzátok 
el az időt, hogy mire a Bambára kerül a sor, ott 
legyek. Úgy is volt, mise után azonnal kerékpár-
ra pattant, csak úgy húzta maga után a reveren-
dáját. Amikor beindult a boksz Temerinben, az 
elsők között voltam, Bocskovics Gyurka hozta 
össze a társaságot. Ősszel kezdtünk és már kará-

Kevés olyan ember van szűkebb pátriánkban, aki ne ismerné majoros Pált, 
vagy ahogyan a vele egyidősek hívják, a Bambát. már suhanc korában elképesztő 
eredményeket ért el az ökölvívásban, nyújtott izmainak köszönhetően verseny-
társait a padlóra küldte. A helyi plébános pedig olyannyira odavolt a bokszért, 
no meg Pali bácsi játékáért, hogy vasárnaponként kerékpárra pattanva a nagy-
miséről egyenesen a mérkőzés helyszínére karikázott. Pali bácsi a temerini 
kocsmákat is bejárta, tizennyolc évnyi pincemesteri és felszolgálói munkája 
során jócskán belekóstolt az akkori társasági élet velejébe. Később sem volt 
nyugta, megalapította a Kertbarátkört, majd a Kertészkedők Egyesületét, nevé-
hez fűződik a hagyományos májusfaállítás, az általa megálmodott gulyáscsárda 
pedig mára már Temerin egyik eltéveszthetetlen jellegzetességévé vált.

Egy sokoldalú ember
Beszélgetés Majoros Pál – „Bambával”

Pető Mihály, Majoros Pál és Pető István - 1970
Majoros Pál a Kertbarátkör alakuló közgyűlésén, mellette Las-
kai Benjamin (D. Gy. felvétele)

csonykor bemutatót, házi bajnokságot tartottunk 
az Amerikában. Soha sem fogom elfelejteni, hi-
szen egy hatalmasat kaptam az öcsémtől. Aladár 
bácsi a mostani Sárga csikóban volt kocsmá-
ros, emlékszem, egyszer megfogta a kezemet 
és azt mondta: – Ezt a vékony kart még sokan 
megemlegetik.

Csaknem ötven mérkőzésen vettem részt, és 
mindössze egyet veszítettem el. Három menetet 
sohasem játszottam, elintéztem az ellenfelet az 
első vagy a második menetben. Volt egy jó tak-
tikám, ami bevált. Miközben „pamacsoltunk” a 
ringben, lenéztem a jobb lábához, mintha tör-
ténne valami ott lent, még a kezemet is leen-
gedtem. Miután ő is leengette a kezét, abban a 
pillanatban már ütöttem is. Meggyőződésem, 
hogy a sportban, de az életben is, ha valakiben 
nincs egy kis striciség, akkor az nem jól jár, 
erre szükség van.

• sokan Bambaként ismerik itt, 
Temerinben.

– Inas koromban ragadt rám a Bamba név. 
Tarzan filmet néztünk a moziban,  a rabszolgák 
terhet vittek a hátukon, és volt köztük egy, aki 
korbáccsal hajtotta őket, őt Bambának hívták. 
Később mi is eljátszottuk ezt, ráültem a Varga 
Pali hátára, korbácsot csavartam és tereltem. 
Így ragadt rám a név, Majoros Paliként szinte 
nem is ismertek.

ácsi
(folytatjuk)

– Csillácska, jó lenne a rádióban meg-
hirdetni a legszebb konyhakertek versenyt – 
hívott fel ezen szándékával nem egyszer Pali 
bácsi, akkoriban, amikor még a Temerini Rá-
diónak is volt hangja. Mindig kisegítettük egy-
mást, így ismertem meg a mára már tiszteletet 
érdemlő kort megért Majoros Pált. Ha valaki 
azt gondolná, hogy így, a kilencvenedik élet-
évét taposva megálljt parancsol magának és 
pihen, nagyon téved. Rendezgeti a kiskertet, 
segítség nélkül felássa, megkapálja, és még el 
is veteményez. Ráadásul a Gulyáscsárdával is 
vannak tervei. Egy szombat délután éppen ott 
fogadott Pali bácsi, és a tüzelős kályha melege 
mellett az ifjúkori emlékeit pergette vissza.

Majoros Pál

D
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zavarkó szilveszter, majd ifj. Balázs 
lászló tanyája

Zavarkó Szilveszter a Telep utolsó utcája 
melletti tizenöt hold területű szántóföldjén 
építette meg saját tanyáját, ám a lakóépületet 
sohasem lakta. 

A portára hambárokat épített, köré gyü-
mölcsöst és szőlőt telepített. A tanyaudvarban 
tartotta a cséplőgépet és az egyéb gazdasági 
szerszámokat. Előbb csak birka és baromfi volt 
a tanyaudvar lakója, de idővel szarvasmarhák-
kal is megtelt az istálló, ezeket a Bánom-bara 
melletti legelőre hajtotta ki legeltetni. 

Haláláig, azaz 1956-ig, kerékpárjával min-
den nap kijárt a faluszéli birtokára, hogy elvé-

gezhessen a jószágok körül, és hogy hazavigye 
feldolgozásra az aznap kifejt tejet. Mikor már a 
tanyán nem volt állandó felügyelet, megjelentek 
a „Horgyákék” is: a szinte mindennapos lopáso-
kat sehogyan sem lehetett meggátolni. A gépeket, 
szerszámokat hazapakolták, a tanyaudvart pedig 
szétosztották az azóta már önállóan gazdálkodó 
három gyerek között. Szilveszternek még megvan 
a része, Borbála és Mária pedig eladták Balázs 
Lászlónak, aki azóta a valamikori tanyaudvarban 
lánya részére egy új épületet épített. 

Samu Pál tanyája  
A falu és a Telep közötti Samu-tanyán, 

melynek kijárata a főutcára vezet, az 1960-as 
évekig Samu Pál módos gazda és felesége, Ro-
zália gazdálkodott. A környékbeliek elmondá-
sa szerint a pödrött bajszú családfő pedánsan 
rendben tartott tanyájának a páva volt a dísze. 
A gazda magára is sokat adott. Faluba menet 
még hétköznap sem ült fel a szekérre anélkül, 
hogy fel ne vegye fehér ingét és fekete mellé-
nyét. A föld mellett a jószág volt a mindene. 
Tejfeldolgozással nem foglalkoztak, a frissen 
fejt tejet a környékbeliek a háztól elhordták. 
Pálnak 1972-ben halálos ágyán az volt az utol-
só kívánsága, hogy vezessék az ablak alá a 

lovát, hogy még egyszer meg-
láthassa. A feleség, aki két év-
vel élte túl férjét, élete végéig 
fönntartotta a gazdaságot. 

Katalin lánya férjhez ment, 
így a fiúörökös, Gáspár maradt 
a tanyalakó. Ő inkább állami 
munkából tengette életét, en-
nek következtében az istálló 
hamar kiürült, és hanyatlás-
nak indult az egykor virágzó 
gazdaság. 

Az unoka, a fiatalabbik 
Gáspár, aki már csak egy lóra 
maradt, megpróbálta újra talp-

ra állítani a gazdaságot, sajnos eredménytele-
nül. Többnyire fuvarozgatott. Mikor már min-
den kötél szakadt, eladta a tanya egy részét, 
majd az egész tanyát a körülötte megmaradt 
pár hold földdel együtt, és édesapjával, vala-
mint fiával a talpra állás reményben a bánáti 
Tordára költözött, hiszen a Temerinben eladott 
vagyon árán ott többet tudott vásárolni. Sajnos 
tervének megvalósításában megakadályozta 
a halál. 

A családi házakkal 

Temerin eltűnt tanyavilága

A halpiaci tanyák (4.)

Zavarkó István permetez jobbról a Zavarkó-tanya  balról 
Góbor Vince  hambárja (Németh M. felvétele)

teljesen körbeépített Samu-tanya ma már 
üresen áll.

 Varnyú ignác, majd Pethő Pál tanyá-
ja  

Varnyú Ignác szélmalom-tulajdonos a két 
világháború között a tanyaudvarában levő la-
kóépületet eladta Pethő Pálnak, a közelben 
levő szélmalmot még egy ideig üzemeltette, 
majd végül azt is lebontotta.   

Az új tulajdonos tanyájához tartozott a 
Cigány-bara és a Grísza-bara közötti legelő 
is, amit „Összeérőnek” hívtak. Előbb csak 
Pál, később fiai, Imre és János is családjuk-
kal ezen a tanyán éltek.  A nyolc hold saját és 
tíz hold árendált földjükön a három család 
közösen gazdálkodott. Miután 1968-ban az 
idősebb Jánosnak házat vásároltak a faluban, 
a tanya Imréé lett, aki az 1970-es évek ele-
jén, édesapja halála után kezdett el önállóan 
gazdálkodni.   

Pethőék a saját tulajdonukban levő Össze-
érőn legeltették tíz fejőstehenüket és a lovaikat. 
Ennek megszűnése után a bara parton csak a 
Bika sor (Dózsa György utca vége) gazdáinak 
jószágai legeltek. Ide társultak Pethőék is. Min-
den család be volt osztva legeltetőnek. Hogy 
ki mikor volt a soros, az érdekeltek egymás 
között beszélték meg. Elejében Pethőék a te-
henektől kifejt tejet földolgozták, és az újvidéki 
piacon értékesítették, később pedig átadták 
egy kutyaluki kofának.

Imre halála után a feleség, Julianna amíg 
bírta magát, kint lakott a tanyán, majd 2003-
ban végleg bejött lányához a faluba. Fiuk, Imre 
szakmát tanult, így nem volt, aki folytassa a 
gazdálkodó  hagyományt. Végül úgy döntöttek, 
hogy a tanyát eladják.

 Az új tulajdonos Csernyák Krisztián, aki 
leszármazottja a valamikori tanyagazdának, 
Varnyú Ignácnak. Az ingatlant ma állandó jel-
leggel nem lakja, a tanyaudvar többnyire hét-
végeken népesedik be.

áDám istván
(Vége)

A 30 éVES HAGYOMÁNNYAL RENDELKEZő

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

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

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

A pénteki hittan a VIII-osok számára az 
őszi szünet miatt elmarad. Kedden, nov. 17-én 
a Telepen várjuk az I.a osztályt 14 órára, az 
I.b osztályt 15 órára, az I.c osztályt 16 órára 
Telepen, a II.a osztályt 16 órára, a II.b osztályt 
17 órára, a II.c osztályt 17 órára.

A temerini ministránsok találkozója 
szombaton 17 órától lesz. Szeretettel hívjuk 
mindazon újakat is, akik szívesen segítenének 
az oltár körül.

Többen fontosnak tartották, hogy bese-
gítsenek a templom előtti rózsáskert megújí-
tásába, amit szívből köszönünk. 

A járványhelyzet rosszabbodása és az ál-
lami szigorítások miatt tisztelettel kérjük a 
felső osztályos diákokat, hogy ne a vasár-
napi 8:30-as, hanem a 10 órás szentmisé-
re jöjjenek. Vegyük komolyan a személyek 
között előírt biztonsági távolság betartását 
(kivétel családtagok) és a maszk kötelező 
használatát.

Egyházmegyénk új püspökének felszen-
telése szombaton 11 órától lesz a szabadkai 
székesegyházban. Püspökségi kérés alapján 
egyházközségünket papjaink képviselik majd, 
a kedves hívek a televizió csatornáin (RTV 2, 
Pannon RTV) és a Mária Rádión keresztül 
kapcsolódhatnak be az ünneplésbe.

Mi sem természetesebb annál, hogy Új-
vidéken Temerinről elnevezett utca létezik. 
Ez így van rendjén, mert a város egyik je-
lentős utcája ugyszólván Temerinbe torkol-
lik. Az is természetes volna, ha a szomszédos 
Zsablya, Csúrog vagy Goszpodinca valamelyik 
utcája, hivatalosan vagy közhasználatban, a 
Temerin megnevezést viselné, merthogy e 
szomszéd községekből egy utca egészen bizto-
san Temerinbe vezet. Ennél jóval érdekesebb 
azonban, hogy a szülőfalumtól vagy négyszáz 
kilométernyire nyugatra fekvő Zágráb egy ut-
cája Temerin nevét örökíti, pontosabban örö-
kítette meg, annál is inkább, mert tudomásom 
szerint Temerinben egy utca sem emlékeztet 
Zágrábra. De menjünk sorjában.

A zágrábi belváros forgatagában, a 
Mesnička utcában, taxiba ülve arra kértem 
a vezetőjét, hogy a Komarevska utcába fuva-
rozzon. A kérés hallatán egy kissé zavarba 
jött. Komarevska, Komarevska, ismételgette, 
ilyenre nem emlékszem, de megnézzük. Elő-
kotorta a város utcajegyzekét és rövid keresés 
után diadalmasan bejelentette, megvan:

– Hát az a Temerinska! – magyarázta és 
minden várakozásom ellenére, hogy most ter-
mészetesen keleti irányba, Temerin felé veszi 
útját, éppen ellenkezőleg, nyugatnak indult. 
A forgalmi torlódásokban végre a Ljubljaná-
ba vezető sugárútra hajtott ki és a harmadik 
kereszteződőnél biztos kézzel bekanyarodott 
a Petrovaradinska utcába, amely már sejtet-
te, hogy a Temerinska közelében vagyunk. 
A Trešnjevka városrész Prečko helyi közös-
ségébe érkeztünk. A második saroknál az 
autó megállt:

– Itt volnánk, ez a Temerinska – közölte 
megelégedetten a taxis.

Hát, őszintén szólva, nem valami kimon-
dottan ragyogó nagyvárosi utcasor sarkán 
találtam magam. Új, kies, kétemeletes csalá-
di házaival oázisnak tűnt a Petrovaradinska 
(nemrég még a Novi Sad nevet viselte) és az 
Odakova utcának kilenc-tízemeletes háztömb-
jei között, az új főútvonalak mentén, amelye-
ket a (volt) Temerinska köt össze.

Minden kételyünket, hogy jó helyen 
járunk-é, eloszlatta a sarokházon hátrama-
radt házszám: Temerinska ulica 2.

Az idők változásáról ékesen tanúskodott 
az ugyanazon ház másik bejáratán levő furcsa-
ság, ott már Komarevska 2. van feltüntetve.

Habent sua fata... – az utcáknak is megvan 
a maguk sorsa, mondanák a régi rómaiak.

•
A Temerini utca története 1969-re nyúlik 

vissza. A városi telekkönyvi hivatalban őrzik 
a négyezer zágrábi utca „anyakönyvét”. Az 

adattárban a Temerini utcára való bejegy-
zés szerint az utca valamikor Novo Prečko 
– odvojak 1. (1. elágazás) volt, Temerinska 
ulicára 1969 elején keresztelték, amit a város 
hivatali közlönye március 3. számában tesz 
közzé. A változást a városi bizottság javasolta, 
indokként pedig az van bejegyezve, hogy az 
elnevezés Temerin helységről, a Szerb Szoci-
alista Köztársaság, Vajdaság Szocialista Auto-
nóm Tartományban levő Temerin községről 
történik. Egyidőben a közelben a következő 
vajdasági helységekről neveztek el utcát: Novi 
Sad, Odžaci, Tavankut, Futog és más vajdasági 
községek. Feltehető, hogy ez az akkori köztár-
sasági szintű kapcsolatok keretében történt, 
de nem tudtam kideríteni, kinek a kezdemé-
nyezése volt, hogy éppen ezekről.

Nem volt lehetséges nyomára bukkanni a 
következő „anyakönyvi” bejegyzés kezdemé-
nyezőjének sem, mely szerint 1993. febru-
ár 2-tól az utca új nevet kapott: Komarevska 
ulica. Ez a rendszerváltozást követő időben 
gyakori volt, sokszáz zágrábi utca nevét vál-
toztatták. Komarevo egy Sisak környéki falu, 
mely hónapokig a fegyveres harcok frontvo-
nalán feküdt. Az akkori körülmények között 
ez természetes volt, csak talány marad, miért 
pont a Temerinska ulicát érintette, a Futakról 
és a Hódságról, Odžaciról elnevezett utcák 
megmaradtak.

A volt Temerinska ulica egyik lakóját ar-
ról kérdeztük: tudja-e vajon utcája nevének 
eredetét. Egyből rávágta, fogalma sincs róla, 
hogy mit jelent, de nagyon szépen, olaszosan 
hangzik. Ez a válasz nem kell, hogy elszomo-
rítson bennünket, temerinieket. Nemrégiben 
ugyanis a zágrábi belváros egyik legpatiná-
sabb utcájának, a Jurišićevának a sarkán fel-

Đorđe zElmAnoViĆ, zElmAnoVics györgy (Temerin, 1919 – zágráb, 2004) 
nyugalmazott zágrábi újságíró Temerinben született közvetlenül az első világháború után. Édes-
apja nem sokkal korábban szerelt le mint az osztrák-magyar hadsereg tisztje, aki végigharcolta 
az egész első világháborút. A háborúban akkortájt nagy szükség volt az állatorvosokra mint a 
szállításban nélkülözhetetlen lovak tapasztalt ápolóira, de a háború utáni ínséges években is, 
amikor a kiéhezett népet el kellett látni hússal.

Vagy nyolc évet szolgált állatorvosként Temerinben – ahol persze kijárt neki a doktor úr 
megszólítás –, amikor hirtelen meghalt. Özvegye a két árva fiúgyerekkel együtt, némi szerény 
anyagiak birtokában, elutazott az akkor még a megyei székhely kopott fényében tündöklő 
Zomborba s Đorđe csak a hatvanas években került vissza ismét Temerinbe. De csak egészen 
rövid időre, néhány órára csupán. Emlékezetében él még szülőfaluja, de természetesen egy olyan 
Temerin képe, amelyet ma már csak régi okmányokból, korabeli újságlapokról lehet felidéz-
ni, vagy olyan embernek az emlékezetéből, aki, mint ő is, fejében az akkori Temerin képével 
elhagyta a falut, s ez a kép nem keveredhetett össze a később bekövetkezett változásokéval.

A Temerini Újság 1978. március 12-étől kezdve tíz folytatásban szülőfalum hatvan 
évvel ezelőtt címmel közli a beszélgetést, amelyet Matuska Márton folytatott vele. Nyugal-
mazott újságíróként Zágrábban él, a budapesti Népszabadságban jelennek meg tudósításai a 
horvátországi aktuális helyzetről.

T.Ú., 1996

Ilyen is volt egykor

Az utcáknak is megvan a sorsuk
Séta a zágrábi (volt) Temerinska ulicában

mérést végeztek és azt a kérdést tették fel a 
járókelőknek, tudják-e kiről nevezték el a 
szép utcát. A megkérdezettek 83 százaléka 
nem tudta, hogy ki volt Nikola Jurišić: XVI-
századbeli hadvezér, a törökökkel vívott kő-
szegi csata hőse.

Đorđe zElmAnoViĆ
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A Fontana szr kútfúró üzem 
segédMUNKásT Keres,
B	kategóriás	jogosítvány	előnyt	jelent.

Érdeklődni	16	és	20	óra	között	a	

063/519-846-os telefonon

led, lCd televíziók, elektronikai 
berendezések,	mikrohullámú	sütők

jAvíTásáT vállAloM
Kitűnő	állapotban	levő, 

Svájcból	behozott	LED	és	LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297

Tojás 6-12 din/db 
Zöldség 120-150 din/kg
Sárgarépa 50 din/ kg
Sárgarépa 100 din/5kg
Szárazbab 250-300 din/kg
Burgonya 40-50 din/kg
Krumpli  300 din/10 kg
Káposzta 20-25 din/kg
Savanyú káposzta 120-150 din/kg
Paradicsom 120-150 din/kg
Zöldparadicsom 70-80 din/kg
Karfiol 70-100 din/kg
Padlizsán 100 din/db
Zeller 50-80 din/db
Karalábé 50-60 din/db
Paprika 60-120 din/kg
Uborka 80-100 din/kg
Spenót 220 din/kg

Vöröshagyma 40-50 din/kg
Vöröshagyma  80 din/5kg
Fokhagyma 280-500 din/kg
Tök 100-120 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
Reszelt sütőtök 100 din/kg
Szőlő 80-200 din/kg
Alma 40-80 din/kg
Birsalma  100 din/kg
Körte  40-80 din/kg
Vilmoskörte   80-100 din/kg
Birsalma 80-100 din/kg
Füge 150 din/kg
Dióbél 800-1000 din/kg
Mogyoró 1000-1200 din/kg
Gesztenye 300-400 din/kg 
Mák 600 din/kg
Méz 600-800 din/kg
Házi pálinka 500-1000 din/l
Dévérkeszeg 200 din/kg

PIAC, 2020. XI. 8.

Káposztasavanyítás 
ideje

November vagy András-hava a káposzta savanyítás  ideje. A vasárnapi 
piacon sokan vásároltak belőle. Korábban fahordóban, dézsában savanyí-
tották, napjainkban azonban inkább műanyaghordóban vagy vastagabb 
falú nejlonzsákban teszik ugyanezt. Sokan a futakira esküsznek, vasár-
nap a helyben termesztett is kelendő volt. A termelők elmondták, hogy 
az idén kedvezett az időjárás a termesztésének, hatalmasra kerekedtek 
a fejek. Vasárnap 10 kiló, vékonyra vágott/reszelt káposzta nejlonzsákba 
csomagolva 300 dinárba került. A nagyobb mennyiségben vásárolt fejes 
káposzta ára pedig 20 dinár volt.

m. D.

Vedd el a nyugtát és nyerj
600 ezer boríték érkezett a nyereményjátékra 

Október 15-től november 4-ig 607.500 boríték érkezett be a Vedd 
el a nyugtát és nyerj 2020! elnevezésű nyereményjátékra, közölte Ivan 
Radak, a Helyi Gazdaság Fejlesztésének Nemzeti Ügynöksége (NALED) 
képviselője.

Elmondta, a napi átlag meghaladja a 80 ezer borítékot, s hozzátette, 
arra számítanak, hogy a november 21-re tervezett első húzásig a bekül-
dött borítékok száma átlépi az egymilliót.

Radak elmondta, a nyereményjáték iránti érdeklődés felülmúlta a 
várakozásaikat. Emlékeztetett, a játék november 21-től december 26-ig 
tartó első szakaszának nyereményei között 30 Fiat 500L típusú autó és 
hat belgrádi lakás szerepel. Az egyik lakás a Belgrádi Vízivárosban van. 
Hozzátette, az első szakaszban kiosztásra váró nyeremények összértéke 
egymillió euró körül van. A polgárokkal egy időben a helyi önkormány-
zatok nyugtagyűjtési versenye is zajlik, ugyanis a polgárok a borítékok 
beküldésével nemcsak önmagukért versenyeznek, hanem a közösségü-
kért is. A kilenc helyi önkormányzat között, amelyek polgárai a legtöbb 
borítékot küldik be, 180 ezer eurós nyereményalapot osztanak szét, a 
pénzt pedig a polgárok által választott projektekre kell fordítaniuk.

A helyi önkormányzatokat három kategóriába sorolták: kis, közepes 
és nagy. A nagy községek kategóriájában jelenleg Pancsova, Nagykikinda 
és Požarevac vezet, a közepes önkormányzatok esetében Savski venac, 
Topolya és Magyarkanizsa, a kis községek közül pedig Blace, Dimitrovgrad 
és Szécsány. Radak hangsúlyozta, a nyugták bármilyen borítékban beküld-
hetők voltak, az elejére elég volt annyit írni, hogy Vedd el a nyugtát és 
nyerj 2020, a hátoldalára pedig a személyes adatokat: nevet, az igazol-
ványban szereplő lakcímet és a telefonszámot, írja a Tanjug.

Egy kis nyelvművelés

Számla és nyugta
Azoknak, akiknek ez nem kenyere

A hivatalos papíroktól irtózó közember számára már az sem világos, 
hogy mi a különbség a kettő között, nemhogy azt tudná, mi a kétfajta 
bizonylat szerepe, és miért fontosak kiállításuknak a formai kellékei. 
Pedig ma már alig akad egyetlen nap is, amely számláktól és nyugtáktól 
szabadon telne el.

Bárki, aki terméket ad el vagy szolgáltatást teljesít, erről köteles kiál-
lítani, aki pedig vásárol, menthetetlenül számlához jut. Ha tehát a Rodić 
féle Mega Shopban meggyes rétest teszünk a kosarunkba, ahhoz is számla 
jár. A számla egyúttal bizonylat: külsők – például az adóhatóság – szá-
mára azt bizonyítja, hogy a vásárlás megtörtént. A vevő számára is fontos 
dokumentum, hiszen ő – ha a termék netán minőséghibás – csak a szám-
lával együtt mehet vissza az eladóhoz reklamálni. A nyugta ugyancsak az 
adásvételekhez tapad, csakhogy ez nem az áruról, hanem a pénzről szól: 
a nyugta a pénz átvételét igazolja. A számla kiállítása nem feltétlenül esik 
egybe a pénz kifizetésével: az, hogy ez utóbbi – mármint a fizetés – is meg-
történt, nyugtával igazolható. Az sem mindegy, persze, hogy mikor állítják 
ki ezeket a dokumentumokat. A számlából nemcsak az áru megnevezését 
és az érte járó pénz összegét kell tudni kiolvasni, hanem a számlát kiállító 
cég adatait és a forgalmi adót (PDV) stb. Bármit adjon is el valaki, nyugta-
adási kötelezettsége szintén van, s az ez alól való kibújásra az adóhatóság 
szemében nem mentség sem a feledékenység, sem az, hogy a nyugtát – 
úgymond – később szándékoztak kiállítani. Ha megtörtént a vásárlás és 
fizetés, a színen azonnal meg kell jelenniük az azt kísérő papíroknak is. 
A számlák a cég ügyeiben való eligazodásnak nélkülözhetetlen kellékei: a 
cég tevékenységét számon tartó könyvvitel számára ugyanis olyanok ezek 
a dokumentumok, mint az építőknek a tégla. K. J.

TÚ 13/523

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák 
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750
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MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezem 

drága férjemre

ERDÉLYI Pálra 
(1935–1987)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit 
keresünk, aki nincs már.

Az élet bármilyen 
mostoha, elválni megtanít, 
de feledni soha.

Emlékét megőrzi 
felesége, Veronka

MEGEMLÉKEZÉS
Már két hete, 

hogy nincs közöttünk

özv. LUKÁCSNÉ 
FEHÉR Rozália 

(1949–2020)

Örök álom zárta le 
a szemed, megpihenni 
tért a két dolgos kezed.

Öleljen át a csend és 
a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emléked őrzi 
komaasszonyod, Ica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesapánktól, apósunktól 
nagyapánktól

HORVÁTH Istvántól 
(1953–2020)

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, 
elmaradt, de gondolatban, 
míg élünk, velünk maradsz.

Mert nem az a bánat, 
amin zokogunk,  
hanem az, amit 
egy életen át hordozunk.

Emléked őrzik lányaid, 
Csilla és Hajnalka 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől

PÁPISTA Imrétől 
(1941–2020)

Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekem szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

S bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szerettelek, s nem feledlek Téged.

Gyászoló feleséged, Rozália

A plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. LUKÁCSNÉ 
FEHÉR Rozália 

(1949–2020. 10. 29.)

LAHOS György 
(1942–2020. 10. 29.)

HORVÁTH István 
(1953–2020. 11. 3.)

PÁPISTA Imre 
(1941–2020. 11. 4.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

TERNOVÁCZ Tibor 
(1965–2020. 10. 28.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk szeretett édesapámtól, 

nagyapánktól és dédapánktól

PÁPISTA Imrétől 
(1941–2020)

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

Emlékét szívükbe zárták: lánya, unokái és dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy sze-
retett édesanyám, anyósom 
és nagymamánk nincs kö-
zöttünk

CSOMÁNÉ 
SAMU Magdolna 

(1952–2018)

Ezen a napon minden más, 
újra megérint a gyász.
Nincs műár velünk, 
kit szerettünk, de lélekben 
együtt lehetünk.

Emléked őrzi fiad, Laci, 
menyed, Georgina és két 
unokád: Laura és Loren

Miserend
13-án, pénteken, 8 órakor: Egy szándékra.
14-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint †Frano Geljić.
15-én, évközi 33. vasárnap, a telepen 7 órakor: †Zsúnyiné 
Bálint Erzsébet, Zsúnyi János, Zsúnyi Attila, az elh. Zsúnyi és 
Bálint nagyszülőkért; 8:30-kor: †Ferenczi Mihály, Dujmovics 
Ilona, elh. gyermekeikért, a Ferenczi és a Dujmovics nagy-
szülőkért; 10 órakor: a Népért.
16-án, hétfőn 8 órakor: A Kastély utcai Rft. élő és elh. tag-
jaiért.
17-én, kedden, 8 órakor: Szent Antal tiszteletére
18-án, szerdán 8 órakor: Szűzanya tiszt. az Újsori Rft. élő 
és elh. tagjaiért
19-én, csütörtökön 17 órakor: Árpádházi Szent Erzsébet 
tiszt. a Caritas csoport élő és elh. tagjaiért

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk

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

CSOMÁNÉ SAMU Magdolna 
(1952–2018)

Emléked őrzi nászod, 
nászasszonyod 

és Izabella
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KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–RAVANGRAD 
(Zombor) 37:30 (18:17)

A temerini lányok az őszi idény 
negyedik fordulójában is győzelmet 
arattak, így veretlenül elsők a táb-
lázaton. Emilia Petrović 13 góllal 
vette ki részét a zomboriak elleni 
sikerből. A Temerin a következő 
fordulóban Nagybecskerekre uta-
zik a Proleterhez.
Első férfi liga – Északi csoport

A Mladost TSK-nak a múlt hét-
végén a Banatski Karlovac vendége-
ként kellett volna pályára lépnie, a 
találkozót azonban november 18-
án játsszák le.

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

NOVI SAD–SLOGA 1:0 (0:0)
Az utóbbi időben jó formában 

levő újvidékiek a második félidő-
ben szerzett góllal biztosították be 
a bajnoki pontokat. Egy szabadrú-
gás után Rankovról, a temeriniek 
kapusáról kipattant a labda, ame-
lyet a hazaiak jól helyezkedő csatá-
ra közelről a hálóba vágott.

A Sloga szombaton 13 órai kez-
dettel a Radnički (Nova Pazova) el-
len játszik a 15. fordulóban.
MLADOST–INDEKS (Újvidék) 

1:2 (0:2)
Az előző hétvégén a Mladost 

öltözőhelyiségében történt tűzeset 
miatt elmaradt a járekiak bajno-
ki mérkőzése, a 14. fordulóban vi-

szont már pályára léptek. A hazaiak 
az első félidőben több lehetőséget 
elbaltáztak, amit az újvidékiek meg-
büntettek, ugyanis nem sokkal a fél-
idő előtt, pár perc alatt kétszer is 
betaláltak a vendéglátók kapujába. 
A járekiak a találkozó utolsó pil-
lanataiban, a bírói ráadás nyolca-
dik percében szépítettek Kovačević 
mintegy 20 méterről elvégzett sza-
badrúgásából. A játékvezető össze-
sen 11 sárga lapot mutatott fel, eb-
ből hatot a járekiaknak.

A Mladost szombaton délután 
egy órától az erdővi Sloga vendé-
geként lép pályára.

Újvidéki liga

HAJDUK (Csúrog)–TSK 0:5 
(0:5)

A sereghajtó otthonából köny-
nyen hozta el a bajnoki pontokat 
a temerini csapat. Pupovac ezúttal 
is remekelt, hiszen három találatot 
szerzett, ugyanúgy, mint egy héttel 
korábban. Rajta kívül még Kosić rú-
gott két gólt. Mindez az első félidő-
ben történt. Miljković edző a szü-
netben hármat is cserélt, majd a 
második játékrész elején még két-
szer változtatott a felállításon. A foly-
tatásban a temeriniek visszavettek 
a tempóból, és az eredmény a má-
sodik 45 percben már nem válto-
zott. 

A TSK vasárnap 13 órai kezdet-
tel a boldogasszonyfalvi Jedinstvót 
látja vendégül. Ez lesz az utolsó ha-
zai mérkőzés az őszi idényben.

TSK: Vojvodić (Vegyelek), 
Knežević, Varga, N. Nikolić (Grlica), 
Milosavljević, Soldat, Kosić, Klaić 
(A. Nikolić), Plavšić (Mirilović), 
Pupovac, Kojović (Grgić).

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar Nemzeti Tanács

Önkormányzat 
Temerin

Az elmúlt hét végén Újvidéken rendezték meg szambóban a 
korosztályos Európa-bajnokságot. A szerb válogatott tagja-
ként temerini lányok is részt vettek az Eb-n. Slađana Adam 
saját kategóriájában a második, Lévai Lenke pedig a harmadik 
helyen végzett. A képen edzőjükkel, Nedeljko Đukićtyal látha-
tók. A szambó egy orosz eredetű küzdősportág, amely a csel-
gáncs és a szabadfogású birkózás elemeit ötvözi.

FUTOG–SIRIG 2:1
A szőregiek a Futakon el-

szenvedett vereség után lecsúsz-
tak a táblázat ötödik helyére, míg 
ezen a hétvégén a stepanovićevói 
Omladinaccal játszanak hazai pá-

lyán. A Veternik 38 ponttal vezet, 
a TSK 36, a Fruškogorski partizan 
29, a Bačka és a Sirig 28-28 pont-
tal követi.

T. n. T.

Szambó bajnokság

APRÓHIRDETéSEK
• Legelőt vennék vagy bérelnék. Tele-
fonszám: 069/159-00-66.
• Földet bérelek. Telefonszám: 
063/14-24-280.
• 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 kapcsolha-
tó eszközök. Telefonszám: 063/8500-
308.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábele-
ket, antikvitásokat, régi pénzt, képre-

gényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• 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-
fonszám: 840-439.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévéket, 
tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefonszám: 062/133-22-69.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, 
Moszkvicsot vennék, bármilyen ál-
lapotban. Telefon: 060/71-61-312 
(Attila).
• Eladó egy jó állapotban levő gáz-
kályha jutányos áron. Telefonszám: 
063/82-80-616.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tele-
fonszám: 063/8-143-147.


