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Rendkívüli helyzet kihirdetéséről dön-
tött hétfői ülésén a járvány leküzdésére  lét-
rehozott községi válságtörzs. A dokumen-
tumot, amelyet Mladen Zec polgármester 
látott el kézjegyével, a helyi önkormányzat 
honlapján tették közzé közvetlenül az ülést 
követően. A község egész területére vonat-
kozó döntés azonnal életbe lépett. Ennek 
értelmében ezentúl is a korábbi előírások 
érvényesek, továbbra is kötelező a legalább 
másfél méteres távolságtartás, a  maszkvi-
selés zárt térben, az üzletekben a bent tar-
tózkodásra vonatkozó szabályok betartá-
sa. Ünnepségek, sport és egyéb nyilvános 
események megtartása tilos. Művelődési 
rendezvényekre csak abban az esetben ke-
rülhet  sor, amennyiben a látogatók száma 
nem haladja meg a huszat, a mérkőzéseket 
pedig kizárólag szurkolók nélkül játszhatják 
le. Az illetékesek arra kérik a munkaadókat, 
hogy amennyiben lehetséges, több váltásban 
szervezzék meg a munkát, csökkentve ezzel 
a fertőzés továbbterjedését.  Az óvodás gyer-

mekek szüleinek igazolniuk kell, hogy mun-
kaviszonyban vannak, amit otthonról nem 
tudnak végezni. A vendéglátóipari egységek, 
bevásárlóközpontok, üzletek este kilenc és 
hajnali öt óra között zárva tartanak, kivételt 
képeznek a gyógyszertárak, az üzemanyag-
töltő állomások, valamint a gazdaságok.

Az önkormányzat honlapján közzétett 
döntés nem tartalmazza azt, hogy hány fer-
tőzött van Temerinben, mint ahogyan a vaj-
dasági illetékes szervek sem adnak pontos 
tájékoztatást arról, hogy községenként ho-
gyan alakul a fertőzések száma.

Jelen helyzetben az egészségház is át-
szervezte munkáját, az általános osztályt 
szerdán covid-rendelővé alakították át, 
ahol reggel hét és este hét óra között fo-
gadják azokat, akik a betegség tüneteit ész-
lelik magukon. A többi beteg számára Staro 
Đurđevón és a Telepen nyújtanak orvosi el-
látást két váltásban, reggel hét és este nyolc 
óra között.

ácsi

Rendkívüli helyzetet hirdettek
A községben fennálló járványügyi helyzet tette 

indokolttá a döntést

Mi a rendkívüli helyzet?
A rendkívüli helyzetet nem azonos a rendkívüli 

állapottal. A rendkívüli helyzet jóval enyhébb, mint a 
rendkívüli állapot (szükségállapot). Az előbbit községi 
vezetés, az utóbbit, alkotmányos kategória lévén, csak 
a parlament vagy a kormány rendelheti el, vezetheti 
be. Míg az utóbbi egyes emberi jogok és szabadsá-
gok felfüggesztésével jár (pl. mozgásszabadság, kijá-
rási tilalom, ilyen volt a tavasszal), addig hasonló a 
rendkívüli helyzetben nincs. A rendkívüli helyzetben 
a veszély elhárítására irányuló intézkedések állnak a 
középpontban, míg a rendkívüli állapot esetén maga 
az ország, vagy a lakossága került/het veszélybe. 

Elmarad a Tini
Elhalasztották a Tini fesztivált. A november 7-én sikeresen megtartott főpróbát 

követően a szervezők reménykedve folytatták a fesztivál előkészületeit, azonbana 
járványhelyzet súlyosbodása miatt elővigyázatosságból és a községi válságstáb által 
bevezetett járványügyi intézkedések értelmében a szervezőbizottság úgy döntött, 
hogy egy későbbi időpontra halasztják a fesztivál döntőjét. A Szirmai Károly MME 
elnökétől megtudtuk, hogy az idei döntőben 17 fiatal énekes mérné össze tehetsé-
gét, a községben viszont maximálisan 20 főre korlátozták a művelődési eseményen 
résztvevők számát, így ennek a követelménynek a fesztivál nem tud megfelelni.

Mint elmondta, amint azt a helyzet megengedi, mindenképpen szeretnék meg-
tartani a fesztivál döntőjét, hiszen a versenyzők felkészültek a megmérettetésre, 
és a sok éves hagyományt sem szeretnék megszakítani. A fesztivál új időpontjáról 
időben értesíteni fogják a résztvevőket és az érdekelteket is egyaránt. 

T. D.

Bezárt a mórahalmi gyógyfürdő
Magyarországon nemrégiben életbe lépett korlátozások értelmében számos 

gyógyfürdő felfüggesztette a vendégek fogadását, így a temeriniek körében nép-
szerű Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő sem várja a megmártózni és kikap-
csolódni vágyókat. A meghozott intézkedések harminc napra szólnak ugyan, de 
szükség esetén meg is hosszabbíthatóak, így nem látható előre, hogy ez a helyzet 
meddig áll fenn. A fürdő honlapján és a közösségi oldalon időben tájékoztatják a 
látogatókat az esetleges változásokról. ácsi

Országos intézkedések
A szerb kormány vasárnap megtartott rendkívüli ülé-

se után Ana Brnabić kormányfő sajtótájékoztatót tartott, 
melyen elmondta, hogy a járvány további terjedésének 
megakadályozása érdekében újabb korlátozó intézkedé-
sek lépnek életbe.

Korlátozzák az éttermek, a kávézók, a klubok, a bol-
tok és a bevásárlóközpontok nyitvatartását. Este kilenc 
és reggel öt között zárva kell tartaniuk. Az intézkedés 
nem vonatkozik a gyógyszertárakra, a benzinkutakra és 
az ételkiszállításra. Az intézkedések kedden léptek életbe 
és 15 napig, vagyis december elsejéig lesznek érvényben, 
amikor a kormány eldönti, hogy szükség van-e a további 
szigorításokra. Kijárási tilalmat egyelőre nem vezetnek 
be, remélhetőleg nem is fognak. Mint mondta igyekez-
nek egyensúlyt találni, annak érdekében, hogy a polgá-
rokat ne korlátozzák, de a gazdaság és az egészségügy is 
működjön.

Az iskolákat továbbra sem zárják be. A kormányfő 
az intézkedések betartásának fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet.

(-) 

A felvétel a moziteremben a Tini főpróbáján készült
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ASavanović fóliakertészetben
nagy választékban behozatali orchidea, 
mikulásvirág, árvácska.
A szokásos kínálatban: szobanövények 
(Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz stb.), 
örökzöldek, sziklakerti növények.

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 273. 
(a vasúti átjárónál) tel.: 064/234-38-53

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

Védőoltás a láthatáron
Az eddigi járványellenes intézkedésekkel nem sikerült 

megfékezni a COVID–19 világjárványt. A szakemberek szerint ez csak 
tömeges védőoltással lehetséges. A védőoltás most látható közelségbe 
került. Az amerikai Pfizer és a német BioNtech november 9-én ismer-
tették az általuk közösen kifejlesztett védőoltás klinikai vizsgálatainak 
eredményeit. Az eredmények szerint a vakcina több mint 90 százalék-
ban megvéd a betegségtől. Az oltás két dózisban történik, háromhetes 
időközben. A védettség a második dózis után hét napra alakul ki. Ez 
sokkal jobb eredmény, mint amit a tudósok vártak, a vakcina még akkor 
is forgalomba került volna, ha a védettség csak 50 százalékos. 

A hatásmechanizmus újszerű, mondhatni trükkös, a vírus egy ge-
netikai anyagán alapszik, mely egy fehérje szintézisét szabályozza. Ez a 
fehérje a víruson kívül, a nyúlványokon található.  A genetikai anyagot, 
egy mRNS-t a szervezetbe juttatják és ezáltal emberi sejtek azt a geneti-
kai üzenetet kapják, hogy szintetizálják a vírus említett alkotóelemét, a 
tüskéken lévő fehérjét. E fehérje ellen a szervezet ellentesteket termel, 
melyek megvédik a fertőzéstől.  Ez az első genetikai kódon alapuló 
védőoltás. A későbbiekben ez a módszer alkalmazható lehet más be-
tegségek elleni védőoltás kifejlesztésére. Ha a lakosság 70 százaléka 
védetté válik, a járvány kialszik.

Egyelőre bejelentésről van szó, nem pedig egy tudományos folyó-
iratban megjelent dolgozatról. Ezért még sok a nyitott kérdés: miért 
nem alakult ki védettség a fennmaradt 10 százaléknál, véd-e az oltás 
a fertőzéstől vagy csak a tünetek megjelenését gátolja? A védőoltásnak 
nincsenek súlyosabb, rövidtávú mellékhatásai, de a kísérletben részt-
vevő 43 ezer 500 személyt még két évig megfigyelés alatt tartják. Az 
eredmények szerint a védettség több mint fél évig is eltart, remélhető-
leg egy évig is elhúzódik (a természetes fertőzés és betegség után nem 
alakul ki tartós védettség).

Az oltóanyag mínusz 70 C fokon tárolható, magasabb hőmérsékle-
ten gyorsan elveszti hatékonyságát. Ez óriási problémát fog jelenteni a 
szállításnál és az elosztásnál, mivel még a fejlett országok sem rendel-
keznek ekkora kapacitású hűtőberendezésekkel. Az Európai Bizottság 
300 millió védőoltást rendelt, ami, mivel kétszer kell oltani,150 millió 
személy beoltására elegendő. Az Unión kívüli országok is igyekeznek 
beszerezni a vakcinát, kisebb mennyiségben az év végéig hozzánk is 
érkezhet, a tömeges oltás azonban csak a jövő év áprilisától várható.

Kiszivárgott hírek szerint az oltás ára valamivel 20 dollár alatt lesz, 
az ár nagyban függ a megrendelt mennyiségtől és attól, hogy a gyártó 
milyen biztonsági garanciákat vállal. A lakosság számára, legalább is 
az ígéretek szerint, az oltás ingyenes lesz.

Dr. MATuskA Mihály

A válságtörzs rendeletei
Temerin Község válságtörzse november 10-én megtartott ülésén 

rendeleteket és ajánlásokat hozott a Covid–19 járvány leküzdésére, 
amelyek a következők:

• Tilos közterületen és épületben ötnél több személynek szervezetten 
gyülekeznie, ha az előírt legalább 1,5 méter védőtávolságot és a megfelelő 
személyi védőintézkedéseket nem lehet biztosítani. A rendelet betartásá-
ért a zárt terek tulajdonosai/működtetői felelősek.

• Temerin Község területén zárt nyilvános térben mindenütt köte-
lező a védőmaszk használata és az emberek közti legalább 1,5 méteres 
távolság betartása. Ha nyílt téren levő nyilvános helyen várakozáskor 
(üzletek, gyógyszertárak, buszmegállók) nem lehetséges betartani a 1,5 
m távolságot, a maszk viselése kötelező. 

• A vendéglátóipari és kereskedelmi cégeknek (hipermarketek, szu-
permarketek, minimarketek stb.) és a szolgáltatást nem végző gazdasági 
jogalanyoknak elrendelik, hogy a járványügyi intézkedések végrehajtására 
nevezzenek ki felelős személyt. 

Az említett profilú tevékenységet végző létesítmények bejáratánál ki 
kell függeszteni a végrehajtásért felelős személyek nevét.

• Elrendelik az említett profilú tevékenységet végző létesítmények 
illetékeseinek, hogy tevékenységük során végezzék el a járványügyi vé-
delmi intézkedéseket különös tekintettel a helységek és a padlózatok 
fertőtlenítésére. 

• Korlátozzák a jelenlevő személyek számát minden zárt nyilvános 
térben és objektumban, valamint kereskedelmi jellegű tevékenységet 
végző létesítményben (piac, hipermarket, szupermarket, minimarket 
stb.), vendéglőben és más helyen, ahol árut forgalmaznak és szolgáltatást 
nyújtanak. Minden személyre 4 négyzetméter területnek kell jutnia. A be-
járatnál ki kell függeszteni a létesítmény négyzetméterben mért területét 
és azt a számot ahányan egyidejűleg bent tartózkodhatnak. 

• Temerin község területén tilos ünnepségek, sport és egyéb nyilvá-
nos rendezvények szervezése.  

Ez alól kivételt képeznek a zárt vagy nyílt térben rendezett kulturá-
lis és művészeti rendezvények, amelyeken legfeljebb 20 személy vehet 
részt, kötelező maszkviselés, egy személyre minimum 4 négyzetméter, 
távolságtartás stb. 

• Kivételt képeznek a sportrendezvények is, de csakis nézőközön-
ség nélkül és a fent említett  összes korlátozó intézkedés szigorú be-
tartásával.

A Temerini Közművállalt (JKP) értesíti a lakosságot, hogy a vo-
natkozó községi rendelet értelmében munkarendje és szolgáltatásai a 
következőképpen alakulnak: Az igazgatósági épületben a felekkel 
műszakokban (váltásokban) fognak dolgozni, ami azt is jelenti, hogy 
kevesebb hivatalnok fogadja majd az ügyfeleket. 

A mérőeszközök állását novemberben nem olvassák le, a meg-
fizettetést az elmúlt időszak átlaga alapján végzik (hasonlóra már volt 
példa, amikor a fagyok miatt nem lehetett leolvasni a vízórákat.)

Javasolják a lakosságnak, hogy reklamációikat, hibabejelnetéseiket 
telefonon vagy elektronikus postán végezzék el, ezzel is csök-
kentve a kontaktusok számát és a fertőzésveszélyt.

Hasonlóképpen kérik az ügyfeleket, hogy a nem sürgős teen-
dőket halasszák olyan időszakra, amikor már a járványhelyzet 
intenzitása alábbhagyott.

A sportcsarnok igénybevevőit arra kérik, hogy mérkőzéseiket 
közönség nélkül játsszák le, másfelől szigorúan tartsák be a vonat-
kozó járványügyi intézkedéseket.

A vállalat minden további részletet idejekorán közölni fog a we-
boldalán és Facebook-oldalunkon. Telefon: 021 843 666, e-mail: 
office@jkptemerin.com

A közműválalat 
értesítése
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Földet 
bérelek

062/10-69-459

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.

Paradicsom
SzokáSoS rEGGEliM A SAjToS, ajvárral kent, szalámis szend-

vics és a bögre tejeskávé, mellette pedig az elmaradhatatlan friss 
paradicsom. nagyon szeretem. Egész életemnek meghatározó gyü-
mölcse ez a pirosló finomság. 

Már páréves gyerekként nagy kedvencem volt a paradicsomleves. 
Csak úgy sósan, belefőzve hagymát, zöldpaprikát és egy cérnaszállal 
összekötött zöldségcsomót. Ez a forró leves engem a betegségből 
is kigyógyított. Ezt adta édesmama gyógyszer és tea helyett. Ettől 
biztos meggyógyultam.

Másik kedvencem a lecsó, de hús és rizs nélkül! Aztán következik 
a paradicsomos káposzta, majd a jól megédesített partadicsomszósz 
egy kis főtt hússal vagy a bele főzött töltöttpaprikával. és sorolhat-
nám a kedvenc étkeimet, amelyek alapanyaga mindig a paradicsom. 
kertemből sem hiányozhatott, minden évben palántáról neveltem, 
öntöztem, kapáltam, amit meg is hálált gazdag termésével. 

néhanapján piacon is vásároltam ezt az isteni eledelt. itt nálunk, 
de távoli piacokon is. 

1957-BEn A nyári vAkáCióT vondra plébános nővéreinél a fővá-
rosban, Belgrádban töltöttem. Fele időt az egyiknél, felét a másiknál. 
Fiaikkal összebarátkoztam. Egyik, a Sanyi, egy évvel volt fiatalabb 
nálam, a másik, a józsi pedig egy évvel idősebb. vele és barátaival 
az Ada ciganliján töltöttük a forró nyári napokat. Szomjunkat az édes-
anyja-csomagolt friss uborkával és paradicsommal oltottuk. 

Munkásmenzán étkeztem, de amikor megkívántam a lecsót, ma-
gam főztem a belgrádi piacon vásárolt hozzávalókból. de paradicso-
mot Macedóniában, a stipi piacon is vásároltam. Friss paradicsom 
ugyanis nem szerepelt a katonai étlapon, de én nagyon megkívántam 
és egy kimenő alkalmával a piacon vásároltam. nem is vásároltam, 
hanem kaptam, mert amikor fizetni akartam az újságpapírból csavart 
stanicli tartalmát, az elárusító, egy középkorú férfi, intett, hogy nem 
kell neki a pénz és a szemesarkában csillogó könnyel magyarázta, 
hogy ezt úgy adja, mintha a zomborban katonáskodó fiának adná. 

MindEzT AzérT MESélTEM El, mert mától lejárt nálam a pa-
radicsomszezon ideje. november eleje lévén, nincs többé friss pa-
radicsom a reggeli szendvics mellé. Azt ezután kecsap helyettesíti 
a téli hónapok végéig. de várva várom az új tavaszt, a nyári para-
dicsomszezont.

Talán megérem.
MAzán jános

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

Téli gumit fel!
Sokan az utolsó pillanatra hagyják 

a gumiabroncs cseréjét
Novemberben autós körökben is élen járó téma a téli gumi. Ok-

tóberben ugyanis még elég enyhe az idő, ezért sokan ilyenkor még 
odázzák a gumiabroncs cseréjét. Miután azonban leesik az első hó, 
a gépkocsivezetők riadtan szaladnak a műhelyekbe. A téli és nyári 
gumikat pedig nem véletlenül kell cserélgetni, ugyanis mind min-
tázatukban, mind összetételükben jelentősen eltérnek egymástól. 
A Tiszta gumijavító műhelyben is akad munkából bőven ebben az 
időszakban, mondja Tiszta Gábor tulajdonos.

– Nagyon sok a gépjármű, így a gumicsere egy hosszú folya-
mat. Októberben kezdődött és eltart egészen decemberig. Nagyon 
fontos az, hogy a gépkocsivezetők felkészülten várják a téli időjá-
rás beálltát, hiszen a nyári gumi nem tud úgy megtapadni, mint a 
téli, hosszabb a féktáv, megkeményedik és csúszik az utakon. Ez 
magától értetődő, hiszen teljesen eltérő összetételűek. A teljes gu-
micsere részét képezi a kerék kiegyensúlyozása, centírozása, új 
gumik felszerelése esetén pedig a szelepház cserét is tartalmazza. 
A csere mintegy fél óráig tart. Miután majd az időjárási viszonyok 
megváltoznak, és szükségessé válik a téli gumi, még egy néhány na-
pos hullámra számítunk, ilyenkor azok jönnek, akik valami miatt 
korábban nem tudták felszereltetni – meséli tapasztalatait a gumi-
javító műhely tulajdonosa.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon fontosnak tartják-e a 
gépkocsivezetők a gumiabroncs cseréjét:

M.A: – Az idén még nem cseréltem le a nyári gumikat télire, de 
mindenképpen fontosnak tartom a váltást. Mivel elég sokat vagyok 
úton, autóban, a városban is és hosszabb távokon is, biztonságosabb, 
ha az autó az időjárási viszonyoknak megfelelően van felszerelve. 
Volt már rossz tapasztalatom is, amikor halasztgattam a gumicse-
rét és hirtelen megérkezett a havazás, szinte lehetetlen volt nyári 
gumikkal közlekedni. Nem szeretnék újra ilyen helyzetbe kerülni. 
Egyébként télen hólánc és hólapát is van az autóban.

B.T: – Már idejekorán, október végén felszereltettem a téli gu-
mikat. Erről minden évben gondot viselek, ugyanis nagyon fontos, 
hogy a téli körülmények mellett megfelelő gumiabronccsal hajtsuk 
az autót. Sohasem tudhatjuk, hogy mikor esik le az első hó, így a 
legjobb az, ha felkészültek vagyunk.

ácsi

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
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Sz. E.: – Általában az internetről szerzem be 
a napi információkat. Mivel az idősebb család-
tagok a nyomtatott újságot részesítik előnyben, 
sokszor vásárolunk újságot is, amelyeket úgy-
szintén át szoktam lapozni. Mégis azt monda-
nám, hogy főként az internetről tájékozódom, 
ahol a tájékoztató jellegű videókat kedvelem 
leginkább. Az olvasás nálam mára háttérbe szo-
rult, képekben kezdtem el gondolkodni. Olvasás 
útján csak az alapvető információkat gyűjtöm 
be, viszont ezek az információk képi világgal 
párosítva már sokkal tágabb képet adnak egy 
adott történésről.

K. A. : – A média nagyon távol áll tő-
lem. Televíziót nem nézek, és rádiót is 
csak ritkán hallgatok. Amennyiben része-
se vagyok egy eseménynek, esetleg nyi-
latkozom is az újságíróknak, akkor sze-
retem megvenni az újságot, és elolvasni 
az adott cikket. Más esetekben azonban 
igyekszem kerülni a médiát. Úgy vélem, 
hogy így sokkal nyugodtabban élhetek. 

G.E. : – Okostelefonomnak köszönhetően a 
számomra érdekes és hasznos hírek mindenkor 
elérhetőek. Leginkább a közösségi oldalakról 
tájékozódom, ahol az érdekeltségi körömnek 
megfelelő információk mindig megjelennek. 
Híreket nem nézek, a család többi tagja viszont 
igen, ha valami érdekeset hallok, akkor arra 
felfigyelek. 

P. M : – Az internet olyannyira életünk 
részévé vált, hogy szinte elképzelhetetlen 

számunkra, hogy ne nézzünk utána egy-
egy információnak az interneten. Televí-
ziót mind ritkábban nézünk, és ha igen, 
akkor inkább a szórakoztató tartalmakat 
kedveljük. Rádiót is online hallgatunk, 
szívesen hallgatjuk a különböző külföldi 
szórakoztató állomásokat.

Z. Cs. : –  Annak ellenére, hogy számtalan 
esetben a közösségi oldalakon keresztül jut 
tudomásomra egy-egy hír, a személyes infor-
mációcserét részesítem előnyben. Ezért szere-
tek egy gyors sétát tenni a csütörtöki piacon, 
ugyanis ilyenkor hallhat az ember majdnem 
minden közösségünket érintő eseményről. Ko-
rábban, amikor még működött a helyi rádió, 
az éteren keresztül értesültem a legfontosab-
bakról, legyen szó akár áramszünetről, vagy 
egy éppen aktuális rendezvényről. A Temerini 
Újságot is hasznosnak tartom a tájékozódás 
szempontjából, és a közérdekű hírek mellett 
a hosszabb beszélgetéseket is szívesen olva-
som a lapban. Ezekből is sok mindent meg-
tud az ember.

s. V.: – Az esti híreket meg szoktam 
nézni. Nálunk odahaza egész nap szól az 
Újvidéki Rádió, így amikor valami hasz-
nosat hallok arra felfigyelek. Leginkább 
a környékünket érintő információk érde-
kelnek. szívesen olvasok újságot is. Úgy 
érzem, hogy minden, számomra hasznos 
információról tájékozódom. Mindemellett 
az élő szóban fülembe jutó hírek is na-

Ön honnan tájékozódik?
Van, akit érdekelnek a világ és a környéke eseményei, de van, aki csak a sze-

mélyes érdeklődését kielégítő témákról hall, vagy olvas szívesen. Manapság már 
bármilyen információhoz könnyen és gyorsan hozzájuthatunk a világhálónak 
köszönhetően. De azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az informácók 
sokasáságában érdemes körültekintően csemegéznünk. Temerinieket kér-
deztünk arról, hogyan, és honnan tájékozódnak a legszivesebben az aktuális 
hírekről, eseményekről.

gyon hasznosak. szeretem a társaságot, 
és az embereket. Ebben a formában is 
sokszor hall az ember ezt-azt, ami hasz-
nos lehet.

T. K. : –  Minden este megnézem a hí-
reket mindkét vajdasági magyar csatornán, 
ez elengedhetetlen számomra. Újságot szíve-
sen olvasok, a Temerini Újságot és a Családi 
Kört szoktam. Szeretem tudni, hogy mi tör-
ténik a községben, ezért fontosak számomra 
a Temerini Újságban olvasható információk, 
és a helyiekkel készült riportok, beszámolók 
is érdekesek. A Családi Körben is mindig ta-
lálok érdekes témákat, amelyeket szívesen 
elolvasok. Az internettel is barátkozom, így 
olykor-olykor a közösségi oldalról is elkapok 
néhány információt. 

V. F. : – Temerini lévén szívesen tájé-
kozódom a Temerini Újságból a helyi ese-
ményekről, igaz, hogy utólag, de fontos-
nak tartom, hogy itt megjelenjenek a helyi 
történésekről szóló hírek. A közösségi 
oldalakat is hasznosnak tartom, hallgatom 
az Újvidéki Rádiót, számos forrásból tá-
jékozódom tehát. Ide sorolnék még egyes 
hazai hírportálokat, de a kossuth Rádiót 
is szívesen bekapcsolom. Fontos számom-
ra, hogy reális képet kapjak a környéken 
és a nagyvilágban történő eseményekről. 
szóvá tenném itt a Temerini Rádió hiá-
nyát, általa gyorsan lehetett értesülni a 
közérdekű és az egyéb hírekről. 

G. L.: – Nagyon ritkán nézek televíziót. Fő-
ként az internetet böngészem, ahol leginkább 
a napi újdonságok érdekelnek. A koronavírus 
járvány megjelenése óta kezdtem egy portálon 
rendszeresen kísérni a híreket. Fontosak szá-
momra a járvánnyal kapcsolatos információk 
és korlátozások, munkám megköveteli, hogy 
tudjam, mikor, mire kell odafigyelni. Más tar-
talmakat tekintve szivesebben nézek videó ösz-
szefoglalókat úgyszintén az interneten. T. D.

november 7-én óbecsén a városi Színházkör 
Galériájában megnyílt németh Mátyás ny. fotó-
riporter fényképkiállítása Fekete-fehér világ cím-
mel. A tárlaton a sporttörténeti pillanatok mellett 
egy eltűnőben levő világnak állítanak emléket a 
fejkendős asszonyokról, tanyákról, lovakról, sze-
kerekről készült több évtizedes fekete-fehér fel-
vételek. FEhér rózsa

Tojás 8-12 din/db
zöldség 100-150 din/kg
Sárgarépa 40-50 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
Gyalult káposzta 300 din/10 kg
zöldparadicsom 70-80 din/kg
karfiol 60-120 din/kg
Padlizsán 80-100 din/db
zeller 50-100 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  100 din/5kg
Fokhagyma 280-500 din/kg
Tök 100-120 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
reszelt sütőtök 100 din/kg
Szőlő 120-200 din/kg
Alma 40-80 din/kg
Birsalma  100 din/kg
körte  40-100 din/kg
Birsalma 80-100
Füge 150 din/kg
dióbél 800-1000 din/kg
Mogyoró 1000-1200 din/kg
Mák 600 din/kg
Méz 600-800 din/kg
dévérkeszeg 200 din/kg

PIAC, 2020. XI. 15.
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Zavartalan az oktatás
Beszélgetés Sziveri Bélával, a Kókai iskola igazgatójával

szepember óta a járványügyi helyzet-
hez igazodva változott a tanítás menete 
az iskolákban. A kókai Imre Általános 
Iskolában is az előírásokat tiszteletben 
tartva szervezték meg az oktatást. sziveri 
Béla iskolaigazgató elmondása szerint a 
diákok elfogadták és alkalmazkodtak az 
előállt helyzethez.

– Diákjaink és tanárink számára sem volt 
újdonság, hogy nem a hagyományos és a meg-
szokott módon térnek vissza szeptemberben 
a tantermekbe. Iskolánk teljes körű felújítása 
egy évig tartott. Ez idő alatt sem volt egyszerű 
megszervezni az oktatást. A tanulóink három 
különböző épületben és több váltásban jártak 
iskolába. A felsős diákok számára mindvégig 
rövidített órákkal folyt a tanítás. Azt is mond-
hatnám, hogy számunkra már ismerős volt 
az úgynevezett nem hagyományos módja az 
oktatásnak. Ami mindenképpen pozitívum-
nak számít az az, hogy végre visszatérhettünk 
a saját, szépen felújított épületünkbe. Mint 
ismeretes harminc perces órákkal folyik a 
tanítás. Minden osztályunkat két csoportra 
osztottunk, azok létszáma miatt, így egyszerre 
kevesebben tartózkodnak a tantermekben. Az 
alsós osztályok mindennap jönnek iskolába, 
a felsősök számára pedig kombinált oktatást 
alkalmazunk, ami annyit jelent, hogy heten-
te kettő, illetve három alkalommal jönnek, a 
többi napokon pedig online oktatáson vesznek 
részt. Az eddigi tapasztalatok alapján elmond-
hatom, hogy a gyerekek szépen alkalmazkod-
nak, fegyelmezettek, és elfogadták ezt a hely-
zetet is. Nem érzékeltünk jelentős hátrányt az 
elmúlt időszakban. A tavasszal alkalmazott tel-
jes online oktatáshoz viszonyítva, ez a mostani 
egy sokkal előnyösebb formája a tanításnak. Az 

első félévből még mindössze néhány hét ma-
radt hátra, bízom benne, hogy a téli szünidő 
kezdetéig már nem történik egyéb változás az 
oktatás területén. A tanulmányi eredmények 
is a korrábbi évekhez hasonlíthatók. Most is 
vannak nagyon jó és kevésbé jó osztályzatok. 
Némi érdektelenség azonban tapasztalható a 
diákokon, talán egy kicsit elkényelmesedtek 
ebben a helyzetben, ami valamilyen szinten 
érthető, de azért további szorgalomra buzdí-
tanám őket. A felsős diákjaink túlnyomórészt 
aktívak az online órákon is, de azért vannak 
néhányan, akik nem követik rendszeresen az 
online feladatokat. Elmondhatom, hogy az 
előállt helyzethez igazodva, lehetőségeinkhez 
mérten igyekeztünk egyéb aktivitásokat is szer-
vezni a diákjainknak. Délutánonként kisebb 
szakcsoportokon vehetnek részt az érdeklődő 
tanulók, volt néhány szavalóverseny, amelyekre 
jól felkészültek a tanulóink, de az asztalitenisz 
bajnokságon is kiváló eredmények születtek. 
Szeretném kiemelni a kis biológusainkat is, 
akik úgyszintén nagyon lelkesek, részt vettek 
a papírgyűjtésben, és virágokat is ültettek az 
épületet övező területre. Kevesebb a lehetőség, 
mint korábban, de igyekszünk minden esemé-
nyen, aktivitáson, és versenyen részt venni.

Ami a vírus iskolai jelenlétét illeti, mind-
eddig nem voltak fertőzöttek az épületben, és 
nagyon remélem, hogy ez így is marad. Kérem 
a szülőket, hogy ha koronavírusos családtag 
van odahaza, akkor ne engedjék a gyerekeket 
iskolába. Ily módon is meggátoljuk azt, hogy 
a vírus megjelenjen az épületünkben. Mindez 
a dolgozóinkra is vonatkozik, tehát szeretnék 
mindenkit óvatosságra inteni, mindanyiunk, 
de elsősorban a gyerekek egészségének meg-
őrzése céljából.

se gyümölcs, se pálinka
Temerini szeszfőzdéknél érdeklődtünk az idei 
gyümölcstermésről és a kisüstik minőségéről
Az idén nem kedvezett az időjárás a gyümölcstermesz-

tőknek, a kora tavaszi fagyok jócskán elbántak a terméssel, 
és ez értelemszerűen a pálinkafőzők forgalmát is csökken-
tette.

kohanecz sándor húsz éve üzemelteti főzdéjét, nagy kapacitással 
dolgoznak, mint mondja, egy nap alatt akár négy tonna gyümölcsöt is 
fel tudnak dolgozni. Az idén azonban nem volt miből pálinkát főzni:

– A nyár eleje katasztrofálisnak mondható, barackból, eperből 
még mutatóban sem volt, hiszen a tavaszi fagyok megtették a magu-
két. A meggyet Szerbiából szereztük be, dominált az alma, a körte és 
a birsalma. Ez utóbbit még mindig főzzük, kínálat van, de igény már 
kevésbé. Véleményem szerint még két hét, és ezzel is végzünk. Nincs 
sok munkánk, hiszen nagyon érezhető a pénztelenség, meg az, hogy 
elfogytunk. Számos új pálinkafőző nyílt, de sajnos, nekik sincs mun-
kájuk. Nagyon sajnálom őket, mert sokan közülük pályáztak, pénzt 

nyertek, azonban nem tudják nyereségessé tenni a vállalkozást. Én 
nyugdíjas vagyok, mi ezzel a tempóval megelégszünk, bővíteni már 
nem szeretnénk. Nagy kapacitással dolgozunk, három üsttel rendel-
kezünk, egyben 800 liter cefrét fel tudok tenni. Ezeknél a modern, 
oszlopos üstöknél nem kell tisztázni, mindjárt a pálinka folyik le – 
magyarázta a tulajdonos.

Gombárék 1991-ben indították be vállalkozásukat, náluk egy 200 
és egy 300 literes kazánban készül a kisüsti. Gizella szervezi meg a 
munkát, ő ügyel a minőségre. – Az idei év az átlagosnál jóval gyengébb 
volt, különösen a nyár. Nem volt gyümölcs, így munkából a megszo-
kottnál sokkal kevesebb volt. A körte szépen termett, az alma átlagos 
termést hozott, birsalmából azonban a szokásosnál sokkal több volt 
az idén, és finom pálinkák készültek. Azt tapasztaltuk, hogy azok, akik 
tudtak barackból pálinkát főzi, almával helyettesítették, mert a leg-
több család számára fontos az, hogy legyen otthon pálinka. Egyszerre 
ötszáz litert tudunk kifőzni, mi a kétszer főzött pálinkát készítjük, az 
ún. kisüstit. Elkészítjük a vodkát és ezt átfőzzük az ún. tisztázó kazán-
ban, majd desztillált vízzel hígítjuk, hogy jó italt kapjunk és semmi 
esetre se legyen savanyú, vagy keserű – tudtuk meg a pálinkafőzde 
tulajdonosától.

ácsi

Kiadó	fél	hold	
föld, kaszáló 

a telepi 
Univerexport 

mögött.
Tel.: 063/551-351

Petrik Andrea 
Temerinben

A napokban villámlátogatáson Teme- 
rinben járt a nagysikerű kincsem 
című magyar film női főszereplője 
családjával. A képen Pallag Márton, 
Petrik Andrea és Pallag Benedek.

T. D.
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A kárt a Nyugati temetőben 
a temerini Kommunális Közvál-
lalat teherautója okozta, taka-
rítási munkálatok közben. A 
kárról a sértetteket nem ér-
tesítették, a kártérítésért ké-
relemmel kellett fordulni a 
közvállalathoz. Két, egymással 
szemben elhelyezkedő családi 
sírbolt lejáratának a burkola-
tán esett kár. Mindkét esetben 
a mindenszentek előtti napon 
vették észre a repedéseket, mi-
kor kivitték a virágokat.

Hoffmann Árpád, károsult, 
Temerin: „Ez a sír már megvan 
legalább nyolc éve, és azóta ilyen 
még nem történt. Az idén történt 
először. Ez azt jelenti, hogy vala-
ki nem vigyáz az útra. El lehet ott 
férni, csak oda kéne figyelni.”

A keréknyomok láthatóak 
voltak a közeli füves területen 
is, ahol virágok sínylették meg a 
munkálatokat. Egy korábbi dön-
tés alapján az 1,20 méter széles-
ségű járdán gépjárművel nem is 
lenne szabad közlekedni.

Nagy Nándor, károsult, 
Temerin: „A közvállalat dol-
gozói közül senki sem vett 
annyi fáradságot magának, 
hogy értesítsen bennünket, 
hogy valami kár történt, és 
akkor ezt meg fogják téríte-
ni. Ennek nyomán kénytelen 
voltam beadvánnyal fordulni 
a közvállalat igazgatóbizott-
ságához, hogy térítsék meg 
és állítsák vissza eredeti álla-
potába a megrongált családi 
sírboltot.”

Megkeresésünkre a kom-
munális közvállalatból 
megerősítették, hogy a mun-
kásaik okozták a kárt takarítás 
közben, figyelmetlenségből. 
Elmondták, a javítás költségeit 
állni fogják, pontosabban az 
önkormányzat, mint a közvál-
lalat alapítója vállalja át.

Pásztor Róbert, elnök, 
KKT, Temerin: „Nem figyel-
tek oda, egy kicsit nehezebb 
kamionnal mentek a levelet 
összeszedni. Nem volt semmi-
lyen szándék. Ahogy mondják, 
a pokolba vezető út is jó ötle-
tekkel és szándékkal van ki-
kövezve. Megtörtént, úgyhogy 
a helyi közösség állni fogja a 
felújítást vagy a javítást.”

A közvállalat élére a hó-
nap elején került új igazgató. 
Szerinte a cégnél szükséges 
a járműpark egy részének a 
cseréje.”

sajtószemle.- A ha-
zai magyar nyelvű saj-
tóban az elmúlt héten 
a következő cikkek je-
lentek meg Temerinnel 
kapcsolatban. A szem-
lézés FÚRÓ Dénes mun-
kája, s-vel jelölve:

A rajzpályázat 
végeredménye
Az adai Jancsi Bohóc Bábszínháza Egyesület 

az idén ünnepli fennállásának ötödik évforduló-
ját, amelynek alkalmából rajzpályázatot hirdet-
tek a gyerekeknek, a járványhelyzet miatt online. 
A pályázat végeredményét ugyancsak online hir-
dették ki minap az egyesület Facebook-oldalán. 
A bábszínház tájékoztatása szerint a pályázatra 
365 pályamunkát küldtek be a gyerekek, akik 
csoportmunkában dolgoztak, így több mint 400-
an vettek rajta részt. A pályázatra egyedi, vidám, 
színpompás, különböző technikával kidolgozott, 
ragasztott, festett pályamunkák érkeztek Vajda-
ság számos településéről, köztük Temerinből 
is. A különdíjasok közt van a temerini Gomb-
ár Réka.

APróhirdETéSEk
• Fiatal pecsenyelibák és kacsák eladók. 
Telefonszám: 063/10-844-06.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053.
• régi, lábbal hajtható kisautót, Moszkvi-
csot vennék, bármilyen állapotban. Tele-
fonszám: 060/71-61-312 (Attila).
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• vásárolok régi mélyhűtőket, frizside-
reket, mosógépeket, tévéket, tollat. ház-

hoz jövök, azonnal fizetek. Telefonszám: 
062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• vásárolok hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat pad-
lásról, garázsból, pincéből. Telefonszám: 
063/8-143-147.
• Hízó eladó (150-180 kg), Földműves u. 
(Kosovska) 14. Tel.: 3-841-441, 063/805-0716.

SMegsérült két családi sírbolt
S

F. D.F. D.
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• Hogyan emlékezik vissza a gyermek-
korára?

– Gyönyörű gyermekkorom volt. Igazi 
mennyországban éltem a kertészlaposi tanyán: 
szőlő, gyümülcsfák, akácerdő, 
eperfák, diófák. Amikor a mun-
kából bementünk a tanyaépület a 
szobájába, fel kellett öltözködni 
a legmelegebb nyárban is, bent 
olyan hűvös volt. Nagyon szeret-
tem ott. Földünk nem sok volt, 
olyan középparaszt számba men-
tünk. Ketten voltunk testvérek, a 
tíz évvel idősebb Feri bátyám, 
köztünk volt egy, aki meghalt, 
aztán lettem én. A régi Jugoszlá-
via idejében, a királyi Jugoszlávia 
ideje alatt nem volt házunk se a 
faluban, így az első elemibe még 
a tanyáról jártam. Volt ott a kör-
nyéken több tanya is, és mi kislányok, barát-
nők, mi hárman, a Góbor Regyenka, a Zelenka 
Rozika meg én, gyalog jártunk az első osztály-
ba a kövesúton. Csak néhányszor történt meg 
velünk, hogy valaki felvett bennünket fogatos 
kocsijára. Nem kellett bennünket félteni, au-

tóforgalom nem volt abban az időben, esetleg 
egy-két autóval, ha találkoztunk. Néha a bátyám 
a falu sarkáig elvitt bennünket biciklivel. Nem 
egészen az iskoláig, hanem csak, hogy a nagy-

ját megtegyük, utána meg begya-
logoltunk az iskoláig.

Aztán nemsokára vett az édes-
apám házat a faluban, a Gyepso-
ron. Iskolába már innen jártam. 
A négy osztály után, amikor bejöt-
tek a magyarok, a szüleink nem 
akartak tovább engedni bennün-
ket iskolába. Én nagyon sírtam, 
hogy az osztálytársaim mennek 
polgáriba, én meg nem mehe-
tek, de ők nem akarták eladni a 
tanyát, végül mégiscsak sikerült 
kikönyörögnöm, hogy fogadja-
nak hozzám, a falusi házunkba 
egy asszonyt. Ez Faragó Mári néni 

volt, egy jóravaló öregasszony, onnan jártam 
az iskolába. Persze az anyámék hordták haza 
az élelmet, és minden mást, amire szükség 
volt, Mári néni pedig kiszolgált engem, télen 
még tüzelt is. A polgári iskolában minden ál-
mom az volt, hogy tanárnő legyek, magyar-
tanárnő, mert volt egy ideálom, a magyarta-
nárnőm, Lódi Ilona. Olyan szerettem volna 
lenni, mint ő. Nyelvtanból és irodalomból az 
osztályban a legjobb voltam, mindenki csak 
kérdezte, Illus (az Illésből), hogy írják ezt, 
két ellel, vagy két bével? Nagyon szerettem a 
magyar nyelvet…

A háború véget vetett 
mindennek: a bátyám 
magyar behívót kapott, 
sokáig azt se tudtuk, hol 
van. Az apámat elvitték 
a lágerbe. A tanyán ma-
gunkra maradtunk az 
édesanyámmal. 

Egyszer hazasom-
fordáltam a faluba, a há-
zunkhoz. Minden tárva 
nyitva volt. Földúlták az 
egész házat, a szobák-
ban minden szanaszét, 

2013.  márciusában az akkor 84. életévében járó Illés Margitkával beszél-
gettem, aki gyermekkorában édesapja tamburazenéje mellett, majd a temerini 
színpadon énekelt és játszott. Férjhezmenését követően 1949-ben a népsze-
rű Temerini Tizesbanda szólistájaként arra készült, hogy az Újvidéki Rádió 
stúdiójában élő műsorban énekeljen, de ez nem jött össze neki. A több mint 
egy órán át tartó beszélgetés közben arról is meggyőződtem, hogy a dal, a 
zene még mindig éltető eleme Margitkának és arról is egyben, hogy életútja 
nem volt éppen rögök nélküli. A beszélgetés után másfél évvel azonban már 
a mennyei kórus tagjaként vagy szólistájaként énekelt és énekel szép csengő 
szoprán hangján.

Mesélő magnószalagok 

Egy tanyai lány a háborús időkben
Illés Margitka életének történetéből

a szalmazsákok, a dunnák, de még a jutalom-
könyveim is. Az iskolás könyveimet valószínű-
leg eltüzelték. 

A bátyám felől két évig nem hallottunk 
semmit. Aztán megtudtuk, hogy a fogságból 
Magyarországra érkezett, majd onnan ember-
csempészek segítségével haza. Közben elterjedt 
a hír, hogy az Illés Feri Óbecsénél tüdőlövést 
kapott és valami német katonai alakulat vo-
nul át Temerinen, és a sebesülteket a Kalmár 
vendéglőben leadják. Mire anyámék biciklin 
beértek a tanyáról a faluba, az alakulat már 
elvonult, ezért Újvidékre mentek utána, hátha 
ott a kórházban megtalálják. Drága jó édes-
anyámék még a halottasházához is elmentek, 
de nem találták. Aztán miközben gyalog ha-
zafelé tartottak, még Újvidéknél légitámadás 
érte a területet, ahol haladtak.

Én ez idő alatt egyedül voltam a tanyán, 
szörnyen féltem, kétségbe voltam esve, se a 
bátyám, se az anyám, se az apám nem volt mel-
lettem, semmit sem tudtam felőlük. Éjjel érkez-
tek haza, csodáltam, hogy is birt ki az én beteg 
édesanyám egy ekkora megrázkódtatást.

Miután a bátyám valahogy hazavergődött, ami-
nek végtelenül örültünk, apámat vitték el lágerba. 
Hat hétig volt oda Karlócán. Mesélte, hogy egész 
idő alatt nem válthattak öltözéket. Mi idehaza az 
oroszoktól féltünk. Anyám, aki akkor már beteg 
volt, azt mondogatta ha jönnek az oroszok, ugorj 
ki az ablakon és menekülj a szomszédba.

Ekkor nekem már volt fiúm, a négy évvel 
idősebb Kovács Lajos, akivel leveleztem. Úgy 
ment el ő is, mint partizán, vagy petőfista, a 
saját ruhájában, Horvátországban még harcolt 
is. Levelezgettünk és a levelek lassan szerel-
meslevelekké váltak. Két évre rá hazajött sza-
badságra. Megkérte a kezem, anyámék meg 
hozzáadtak, de én továbbra is jártam a mulat-
ságra, táncolni, tele voltam udvarlóval, néha 
két kísérőm is akadt hazafelé, akik még össze 
is civakodtak. Anyám meg kullogott utánunk. 
Ilyen volt abban az időben. Anya nélkül nem 
mentünk a mulatságra. 

Lajos három évet szolgált a katonaságnál, 
vonatkísérő alakulatban. Amikor hazajött, lett 
mindjárt eljegyzés és még abban az évben, 
1948 novemberében megesküdtünk.

-aJó-
(Következik: konfiszkálások időszaka)

LED, LCD televíziók, elektronikai 
berendezések,	mikrohullámú	sütők

jAvíTásáT váLLALom
Kitűnő	állapotban	levő, 

Svájcból	behozott	LED	és	LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297
illés Margitka édesanyjával

illés Margitka az inter-
júkészítés idején
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ádám istván halpi-
aci tanyák című írá-
sunk második foly-
tatásában szó esik a 
kántorlak épületről, 
amely a főutcán állt 
néhai dr. Miavecz 
Márton állatorvos 
családi háza mellett. 
németh Mátyás ny. 
fotóriporter juttatta el 
szerkesztőségünkbe 
a fényképet, amelyen 
a szóban forgó épü-
let látható (balról).

Régi temerini fotók

Az elmúlt években szédületes erők 
mozdultak meg Donald Trump személye és 
politikája ellen. Talán még nem volt az Egye-
sült Államoknak olyan vezetője, akire ilyen 
hatalmas nyomás nehezedett volna. Elnöksé-
gének minden percében szimpla futóbolond-
nak beállítva támadta őt az amerikai, illetve 
a nemzetközi balliberális média. Mindig volt 
egy hollywoodi színész, egy vezető értelmiségi 
vagy egy Wall Street-i pénzember, aki elmond-
ta, hogy a Trump-érában maga a létezés is 
elviselhetetlen.

Az mindenesetre egyértelműen kijelent-
hető, hogy Trump ütésállónak bizonyult. Még 
ilyen körülmények között is – rácáfolva a köz-
vélemény-kutatók méréseire –, valószínűleg 
csak egy hajszállal veszített. (A jogi eljárások 
még tartanak.)

Érdemes azért néhány szót ejteni a kam-
pányról, valamint a választás lebonyolításá-
ról. Ha a rule of law (jogállamiság) feliratú 
homokozóformával rohangáló balliberális 
siserehad más országban tapasztalt volna ha-
sonló jelenségeket, már diktatúrát, banán-
köztársaságot, világraszóló csalást kiáltott 
volna. (Magyarországon a választások tiszta-
ságát nemzetközi megfigyelők is figyelemmel 
kísérik.)

Napokig számolták a szavazatokat, ame-
lyek között nem kis számban voltak olyanok, 
amelyeket halottak nevében adtak le. A repub-
likánusok nem lehettek jelen több demokrata 
irányítású nagyváros szavazatainak összeszám-
lálásánál. A levélszavazatok gyártására létreho-
zott, szürkezónában tevékenykedő demokrata 
iparág termelési adatai a demokraták tervei 
szerint alakultak.

A Facebook és a Twitter is kivette a 
részét a háborúból. Nemes egyszerűséggel 
letiltották a demokrata elnökjelöltről és a fi-
áról szóló kompromittáló, korrupciógyanús 

anyagokat. A kényes információkat egyébként 
szinte minden fősodratú amerikai orgánum 
figyelmen kívül hagyta.

Eközben a globális elit elegánsan elfordí-
totta a fejét, és a jogállamiság kereteit néhány 
napra átrajzolva sunyin hallgatott. Trump bu-
kása sokaknak sok mindent megér. Jól mu-
tatja, milyen érzelmek szabadultak fel, hogy 
amikor Biden átvette a vezetést, a „független” 
CNN – képernyőn lévő – munkatársa egysze-
rűen elsírta magát. (Arra tippelek, örömében 
tette ezt.)

Bident egyébként a kampány során 
fékezett habzással üzemeltették, kivonták a 
tűzvonalból, tanácsadói nyilván nem szerették 
volna, ha túl sok szerencsétlen megjegyzést 
tesz. Obama egykori alelnökét a Wall Street 
és a balliberális médiumok juttatták az elnö-
ki székbe, saját intellektuális teljesítménye 
nem sok szerepet játszott a kérdőjelekkel teli 
diadalban.

A globális elit mindenesetre fellélegzett. 
A brüsszeli vegykonyhán már csillogó sze-
mekkel keverik a Magyarország elleni vegyü-
letet. Várhatóan az úgynevezett Soros-hálózat 
is nagyobb fokozatra kapcsol, a célpontok, 
az alanyok már régen megvannak, most már 
csak az állítmányokat és a jelzős szerkeze-
teket pontosítják.

Ami a magyar konzervatív oldalnak eb-
ből az egészből nagyon fontos, az az, hogy 
a mai viszonyok között nem igazán számít, 
2022-ben ki lesz Orbán Viktor ellenfele. A 
globális elit ugyanis bárkiből képes ütőképes 
kormányfőjelöltet kreálni. Anyagi erőforrásaik 
végtelenek, eszközrendszerük szinte minden-
re alkalmas.

Az országgyűlési választás napja még 
távolinak tűnik, de a harc elkezdődött.

Villányi károly 
Magyar nemzet, Budapest 

Anyakönyv
2020 októbere

Ikrei születtek (fiú, lány): Miljković 
Draganának és Zorannak, (fiú, fiú): Mrđa Ma-
jának és Milannak.

Fia született: Stojanović Bojanának, Miavec 
Vucelja Dórának és Mirkonak, Popengov Marijá-
nak és Ivannak, Šikman Sarának és Simeunović 
Dejannak, Radić Tamarának és Mladennak, 
Bošković Milkának és Milošnak, Butina 
Jelenának és Ratkonak, Savić Nedeljkának és 
Miroljubnak.

Lánya született: Marčeta Jovanának és 
Predragnak, Božer Natašának és Nebojšának, 
Kokot Jovanának és Markonak, Živković 
Smiljanának, Milojević Majának és Dušannak, 
Banjac Mirjanának és Miroslavnak, Leki 
Jovanának és Srđannak, Zubac Milicának 
és Spasojenak, Rus Đorđević Jelenanak és 
Đorđević Nenadnak, Savanović Biljanának és 
Branislavnak. 

Házasságot kötött: Đermanović Predrag 
és Milić Violeta, Golubović Goran és Voić 
Marina, Gara Dénes és Surján Sandra Maria, 
Janković Ljubomir és Gajičić Aleksandra, 
Šilić Tin és Stajer Andrea, Urbán Endre és 
Jánosi Anita, Valkai Péter és Uracs Krisztina, 
Kresović Bogdan és Hajdu Nina, Tintor Ivan és 
Tadić Nikolina, Hornyik Krisztián és Badinszki 
Henrieta.

Elhunyt: Gajić (Stanarević) Bosiljka 
(1936), Jekić (Ostrovski) Janja (1946), Carić 
Milan (1948), Böndör Pál (1947), Szöllősi 
(Varga) Margit (1944), Varga Károly (1955), 
Petro (Rapcsák) Klára (1965), Zelenka Imre 
(1927), Frtcska (Kovács) Mária (1928), He-
gedűs Béla (1954), Rađenović (Kupavac) 
Gordana (1959), Kothai Sándor (1944), Fa-
ragó Katalin (1942), Mudrinić Đuro (1929), 
Grujić Miloš (1950), Lukács (Fehér) Rozália 
(1949).

Határon túli 
helységnevek 

Budapest Főváros Levéltárának és az 
Átló csapatának legújabb közös projekt-
je, a határon túli helység- és egyéb föld-
rajzi neveket őrző budapesti közterületek 
(934 ilyen utca vagy tér van a Fővárosban) 
adatvizualizációs ábrázolása elérhető az 
adatvizualizacio.bparchiv.hu/hatarontuli 
oldalon.

Nagyon izgalmas, érdemes böngész-
ni.

Elérhető asztali és mobilbarát válto-
zatban is.

Dr T. B.

Egy kis nagypolitika

Örömkönnyek

A képen, balról jobbra a következő személyek láthatók: horváth 
Sándor – „nuku”, radatovics istván és Elek károly (1960-as évek)
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Miserend
20-án, pénteken, 8 órakor: Szűzanya tiszteletére 
a Jubileumi Rft. élő és elh. tagjaiért.
21-én, szombaton, 8-kor: A hét folyamán elhuny-
takért; valamint †Varga Margit, Szöllősi Sándor, 
Varga József és Mária, 19-kor: Szentségimádás.
22-én, Krisztus Király vasárnap, a telepen 7 óra-
kor: Népért; 8:30-kor: †Kocsicskáné Talló Erika; 
10 órakor: †Mártonné Kaslik Margit, a Márton, a 
Kaslik és a Jankovics család elh. tagjaiért.
23-án, hétfőn 8 órakor: a Csernyák családért.
24-én, kedden, 8 órakor: A tisztítótűzben szen-
vedő lelkekért.
25-én, szerdán 8 órakor: Alexandriai Szent Ka-
talin tiszteletére.
26-án, csütörtökön 17 órakor: †Ft. mr. Szungyi 
László főesperes-plébános atyáért ajánlják fel, a 
Szent Mónika közösség tagjai; 18 órától: Szent-
ségimádás Iskolája.

Egyházközségi hírek
A hittanosok figyelmébe: Pénteken nov. 20-án a 
VI. A osztályt 14 órára, a VI. b osztályt 15 órára 
várjuk plébániai hittanra. Kedden, nov. 24-én a 
III. a osztályt 14 órára, a III. b osztályt 15 órára, 
a III. c osztályt 16 órára a Telepre várjuk.
A járványügyi helyzet rosszabbodása és az állami 
szigorítások miatt tisztelettel kérjük a felső osz-
tályos diákokat, hogy ne a vasárnapi 8:30-as, 
hanem a 10 órai szentmisére jöjjenek.
• Szent Erzsébet napján, szeretettel várjuk a 
Caritas-csoport tagjait és mindazokat, akik 
szívesen csatlakoznának a helyi Caritashoz, csü-
törtökön az esti szentmise előtt 16 órára a 
hittanterembe. Nagyon nagy szükségünk lenne a jó-
tékonyság erényét gyakorlókra a helyi Caritasba.
• Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, vi-
lágméretű szentségimádás lesz szombaton. 
Mi, temeriniek is bekapcsolódunk szombaton 
19 órától egy órás szentségimádást tartva.
• Vasárnap Krisztus, a Mindenség Királya ünne-
pén szokásainkhoz híven terménybetakarítási 
hálaadás. A szentmiséken felajánláskor körme-
netben jelképesen az oltár elé viszünk kertjeink 
és szántóföldjeink terméseiből, gyümölcseiből 
hálából a Gondviselő Isten iránt. 
• szent Cecilia, a szent zene és ének védőszent-
jének emléknapja alkalmából az egyházi ének és 
zene művelői a vasárnapi nagymise keretében 
ünnepelnek. A nagymise zenei szolgálatát a 
temerinben működő zenekarok és kóru-
sok látják el.

A Szabadkai Egyházmegye új főpásztorá-
vá szentelték msgr. Slavko Večerint a sza-
badkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban 
november 14-én. A közel 3 órás püspökbeik-
tatási szertartást dr. msgr. Német László sVD 
nagybecskereki megyéspüspök vezette, a két 
társszentelő pedig dr. Pénzes János nyugal-
mazott szabadkai püspök és Đura Džudžar, 
a bácskeresztúri görögkatolikus Szent Miklós 
Eparchia püspöke volt. 

A szertartás elején felcsendültek a Veni 
Creator ének dallamai, majd bemutatták a püs-
pökjelöltet, és a katolikus Anyaszentegyház ne-
vében magyar és horvát nyelven felolvasták a 
szentelendő kinevezési okmányát. A homíliát a 
szentelendő ígérete követte feladatának hűséges 
vállalásáról. A Mindenszentek litániája alatt a 
szentelendő leborult a földre, ami az önátadás 
jele. Valamennyi jelenlévő püspök a főszentelő 
után az apostoli tanítás folytonosságának a to-
vábbadásaként kezét a szentelendő fejére tette. 
A főszentelő nyitott evangéliumos könyvet he-
lyezett a szentelendő feje fölé, és elmondták a 
szentelési imádságot. A krizmával való fölkenés 
után Slavko Večerin püspök átvette szolgálatá-
nak eszközeit: az evangéliumos könyvet, amely 
az evangéliumokat, Jézus örömhírét tartalmaz-
za; a gyűrűt mint a szövetség, a közösség jel-
képét; fejére a mitrát, azaz a püspöksüveget; és 
kezébe vette a pásztorbotot a méltóság, a terelés 
és a védelmezés szimbólumaként. Mindezek 
után a szentelő püspök a püspöki trónhoz, a 
katedrához vezette az új főpásztort, aki ezzel 
átvette az egyházmegye kormányzását. A szer-
tartás végén többen is köszöntötték az újonnan 
felszentelt püspököt. Slavko Večerin szabadkai 
megyéspüspök a szentmise végén megáldotta 
a székesegyházban jelen lévőket, majd köszö-

netet mondott. Msgr. Slavko Večerin, szabad-
kai megyéspüspök: "Nyilvánvaló, hogy nagy 
kihívások idejét éljük, és tapasztalataink 
arra tanítanak bennünket, hogy gyakran 
szembesülünk küldetésünk viszontagságá-
val. Ne feledjük azonban, hogy az Úrral és 
az ő nevében történő szolgálatunkban ép-
pen maga az Úr az, aki erőfeszítéseinket és 
törekvéseinket eredménnyé teszi. Tanulunk 
az egy szívvel látni, hogy képesek legyünk 
felismerni őt sikerben és sikertelenségben, 
bőségben és szükségben egyarán".

Msgr. Slavko Večerin püspök jelmondata: 
Per Christum et cum Christo et in Christo. Ez a 
rész a szentmise legfontosabb része, záró dicső-
ítés, mely azt jelenti, hogy Krisztus által, Krisz-
tussal és Krisztusban. A püspökszentelésre a 
járványügyi szabályok betartásával került sor 
csak meghívott egyházi és világi vezetők vala-
mint a papság részvételével, a hívek nem le-
hettek jelen. Msgr. Slavko Večerin elődje, dr. 
Msgr. Pénzes János több mint 30 évig vezette 
a Szabadkai Egyházmegyét. Az egyházi törvény-
könyv előírásai alapján minden püspök, miu-
tán betölti 75-dik életévét, illetve eléri a kánoni 
kort, köteles benyújtani a lemondását a püspöki 
posztjáról. Kisboldogasszony napján, szeptem-
ber 8-án déli 12 órakor a vatikáni közlönyben 
megjelent az új szabadkai püspök neve, amit a 
Szabadkai Püspökség udvarában ünnepélyesen 
be is jelentettek. ÖkRÖs Edit

Felszentelték a szabadkai 
Egyházmegye új püspökét

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

Tel.: 063/511-925

A szentelendő leborult a földre, ami az önátadás jele
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
November 22-én lesz szo-
morú két éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

KORSÓSNÉ 
FARAGÓ Teréz 

(1931–2018)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak 
és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünk

FRANCIÁNÉ 
ELEK Borbála 
(1935–2020)

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

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó, megtört szívvel bú-
csúzunk szeretett édes-
anyámtól, anyósomtól, ma-
mánktól

MICSUTKÁNÉ 
SZILÁK Rozáliától 

(1941–2020)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De a könnycsepp 
szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég.
S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Telhetnek napok, 
hónapok, évek, 
szívből szeretünk és soha 
nem feledünk téged.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Zoli, menyed, 
Mari, unokáid, Krisztián 
és Iván, unokamenyed, 

Kata

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

drága jó tatánktól és déditől

BOLLÓK Jánostól 
(1942–2020)

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

Gyászoló unokád, Béci, 
unokamenyed, Karolina 
és dédunokád, Barbara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyimtól és dédmamámtól

KOSICKINÉ VARGA Borbálától 
(1939–2020)

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, addig őrizzük őket.

Unokád, unokavejed és dédunokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nászasszonyomtól

KOSICKINÉ VARGA Borbálától 
(1939–2020)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom.

Emlékét őrzi lánya, veje és nászasszonya

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagymamánktól, 

dédmamámtól

FRANCIÁNÉ 
ELEK Borbálától 

(1935–2020)
Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

Unokád, Dániel, 
unokamenyed, Krisztina 

és dédunokád, Kata

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagymamánktól, 

dédmamámtól

FRANCIA Borbálától 
(1935–2020)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Emléked őrzi unokád, 
Dianna, unokavejed, 

Zoltán és pici 
dédunokád, Zoé

VÉGSŐ BÚCSÚ
Apámtól, tatánktól 

és déditől

BOLLÓK Jánostól 
(1942–2020)

Az idő halad, az emlék 
örökké megmarad.

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

Emléked őrzi lányod, 
vejed, unokáid párjaikkal 

és dédunokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mamától és nagyanyától

FRANCIA Borbálától 
(1935–2020)

Szép emléked, 
jóságod és szereteted 
soha nem feledjük, 
mert a jók örökké élnek, 
mint a csillagok.

Gyászoló szeretteid: 
lányod, Bori, vejed, Jenő 

és unokád, Tamás

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagyanyánktól, dédinktől

FRANCIA Borbálától 
(1935–2020)

Kedves emléked 
szívünkben őrizzük.

Szerető unokád, Eszti és 
unokavejed, Péter, 

dédunokáid: Franciska, 
Flórián, Julianna 

és a pici Liza

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyanyánktól, 

dédinktől

FRANCIA Borbálától 
(1935–2020)

A feltámadás reményében 
búcsúzunk tőled.
Nyugodjál békében!

Szerető unokád, Mónika, 
unokavejed, Péter és 
dédunokáid, Izabella 

és Benedek
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. MICSUTKÁNÉ 
SZILÁK Rozália 

(1941–2020)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ

MICSUTKÁNÉ 
SZILÁK Rozáliától 

(1941–2020)

Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőled 
szerető testvéred, 

Erzsébet és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

elhunyt szerettünktől

KOSICKINÉ 
VARGA Borbálától 

(1939–2020)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Míg velünk voltál nagyon 
szerettünk, hiányzol, 
soha nem feledünk.

Szerető testvéred, 
Teréz, Magdi és Erika 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk fér-
jemtől, édesapámtól, apó-
somtól, nagyapánktól és 
dédinktől

BOLLÓK Jánostól 
(1942–2020)

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

Gyászoló feleséged, 
Katica, fiad, Béla, 
menyed, Maca és 

unokáid: Béci és Melinda 
családjaikkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

özv. KOSICKINÉ 
VARGA Borbála 

(1939–2020. 11. 11.)

özv. FRANCIÁNÉ 
ELEK Borbála 

(1935–2020. 11. 14.)

BOLLÓK János 
(1942–2020. 11. 14.)

id. LUKÁCS Mihály 
(1932–2020. 11. 16.)

PÁSZTI János 
(1944–2020. 11. 16.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Összetört, fájó szívvel bú-
csúzunk szeretett édes-
anyámtól, mamánktól és 
dédimamától

MICSUTKÁNÉ 
SZILÁK Rozáliától 

(1941–2020)

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

Emléked élni fog, míg az 
én szívem e földön dobog, 
őrzöm a képed, a mosolyod, 
a hangod, a gesztusod, 
őrzöm minden mozdulatod, 
mely mindig bennem él.

Őrzöm a gondolataidat, 
a nekem suttogó szavaidat.

Mert nem haltál meg, 
még mindig élsz nekem, 
csak éppen 
meg nem érinthetlek.

Hiányzol!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled lányod, Rózsa, 

unokád, Marija, 
unokavejed, Attila és a 
pici dédunokád, Atika

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

BOLLÓK Jánost 
(1942–2020)

utolsó útjára elkísérték, rész-
vétnyilvánításukkal, koszorú 
adományukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. Külön 
köszönet a lelkiatyának, a 
kántor úrnak a méltóságtel-
jes szertartásért és a Kókai 
temetkezési vállalatnak.

Unokád, Béci, 
unokamenyed, Karolina 
és dédunokád, Barbara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

KOSICKINÉ VARGA Borbálától 
(1939–2020)

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívemben örökké megmarad.

Búcsúzik tőled fiad, Laci

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól, nagymamámtól

FRANCIA Borbálától 
(1935–2020)

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

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

Szerető fiad, Sándor, 
menyed, Erzsi és 

unokád, Dóra

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk szeretett 

férjem, édesapánk, nagyapánk és dédnagyapánk

MORVAI László 
(1940–2017)

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké ott marad.

Szerettei
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–RADNIČKI (Újpazova) 
1:0 (0:0)

A temerinieknek sokkal több 
gólhelyzetük volt, de csak egy al-
kalommal találtak be az újpazovai 
együttes hálójába. Az 50. percben egy 
szöglet után Zelić bizonyult eredmé-
nyesnek. A kolóniai csapat egy helyet 
előrelépett és a 15. a táblázaton. Ja-
vítani vasárnap lehet, amikor a Sloga 
az utolsó előtti golubinci Jadrannal 
mérkőzik meg idegenben.
JEDINSTVO (Piros)–MLADOST 

2:0 (0:0)
Bepótolták a járeki tűzeset mi-

att elhalasztott mérkőzést. A múlt 
szerdai találkozón a bajnoki címért 
küzdő pirosiak a második félidőben 
törték fel a járeki védelmet, igaz, 
másképpen is alakulhatott volna a 
meccs, ha Kovačević nem a kapufát 
találja el, hanem a hálóba lő akkor, 
amikor még 0:0 volt az állás.
SLOGA (Erdővég)–MLADOST 

2:1 (1:1)
A járekiak ellen két tizenegyest 

ítéltek, ráadásul két piros lapot is 
kaptak, így nem csoda, hogy vereséget 
szenvedtek. Kovačević az első félidő-
ben vezetéshez juttatta a vendégeket, 
az erdővégiek azonban nem sokkal 
a szünet előtt büntetőből kiegyenlí-
tettek, majd a 90. percben, amikor 
úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget 
a mérkőzés, ismét tizenegyest kaptak, 
s beállították a 2:1-es végeredményt. 
A Mladost a múlt heti vereségekkel 
lecsúszott a tizedik helyre. Szomba-
ton 13 órakor a vojkai Sremac ven-
dégeskedik a járeki pályán.

Újvidéki liga

TSK–JEDINSTVO 
(Boldogasszonyfalva) 4:0 (1:0)

A temerini csapat könnyen 
szerezte meg idei 12., sorozat-
ban pedig a negyedik győzelmét. 
Pupovac tizenegyesből juttatta ve-
zetéshez a hazaiakat, majd a máso-
dik félidőben sorrendben Stričević, 
Pupovac és Soldat vették be a 
boldogasszonyfalvi (gospođinci) 
csapat kapuját.

A TSK vasárnap 13 órai kezdet-
tel a táblázaton utolsó előtti Susek 
vendégeként zárja az őszi idényt. Az 
utolsó forduló előtt a Veterniknek 
41, a második TSK-nak 39, a 
Fruškogorski partizannak 32, a 
Sirignek 31 pontja van.

Tsk: Vojvodić, Knežević, Bo-
bot (Varga), Stričević (A. Nikolić), 
Milosavljević, Soldat, N. Nikolić 
(Kojović), Klaić (Grgić), Plavšić 
(Mirilović), Pupovac, Kosić.

SIRIG–OMLADINAC 
(Stepanovićevo) 2:0

A szőregiek az idei tizedik győ-
zelmüket ünnepelhették, és a ne-
gyedik helyről várják az utolsó őszi 
fordulót, amelyben a kiszácsi Tatra 
vendégeként játszanak.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

A Temerin női csapatának a 
Proleter elleni nagybecskereki ta-
lálkozóját elhalasztották. Ugyancsak 
elnapolták a Temerin és az adai Ha-
lász József mérkőzését is, amelyet a 
tervek szerint november 25-én pó-
tolnak be.
Első férfi liga – Északi csoport

MLADOST TSK–APATIN 38:34 
(14:18)

A hétközi fordulóban a járekiak 
sokáig hátrányban voltak, de a má-
sodik félidő közepén átvették a ve-
zetést, majd megőrizték az előnyt a 
meccs végéig.
SOMBORELEKTRO (Zombor)–
MLADOST TSK 28:32 (12:12)

A járekiak a hétvégi bajnoki ta-
lálkozón is begyűjtötték a pontokat. 
A hatodik fordulóban a negyedik di-
adalukat aratták, és továbbra is a 
táblázat élmezőnyében vannak. 

ASZTALITENISZ
Óbecsén tartottak pontozásos 

tornát a serdülők részére, amelyen 
a temeriniek közül egyedül Varga 
Dániel vett részt, aki a negyeddöntő-
ig jutott. A ligaküzdelmekben szünet 
volt az elmúlt hétvégén is, a követ-
kező mérkőzéseket ezen a hétvégén 
játsszák. A férfiak Óbecsére utaz-
nak, ahol összesen négy bajnoki ta-
lálkozó vár rájuk.

T. N. T.

Üzenet az MLsZ-nek
Nem használt a temeriniek sürgönye… címmel jelent meg az 

alábbi cikk a Reggeli újság 1936. december 4-ei számában:
„Az angol-magyar mérkőzés előtt néhány lelkes temerini szur-

koló a következő táviratot küldte a magyar válogatottnak:
Hungarian Representation London, Arsenal–Stadion

Fiúk, vigyázzatok, 
Sok gólt rúgjatok, 
Győznötök kell, 
Szerencse fel!

Dietz doktor vigyázz,
Toldi nélkül ne játssz!

Így szól a sürgöny amit a magyar csapat meg is kapott, de – 
mint az eredmény mutatja – nem volt foganatja. Talán ha dr. 
Dietz megfogadta volna a temerini jótanácsot, és mégis beállí-
totta volna Toldit!...”

Így a Toldi nélkül felállt magyar válogatott 6:2-re veszített az an-
golok ellen. Két év múlva, 1938-ben amikor a magyar válogatott elő-
ször játszott világbajnoki döntőt Olaszország ellen dr. Dietz Károly 
vezető edző újra mellőzte Toldi Gézát. A mérkőzés előtt váratlanul 
felforgatta a csapatot, Toldi helyett Vinczét nevezte a jobbösszekötő 
helyére, döntéséről elsőként a csapatkapitány Sárosit tájékoztatta, 
aki erre le akarta mondani a játékot…

Ez a múlt, amikor jogosan vagy jogtalanul az edzőt lehet okolni 
a kudarcért. 

Szerintem a magyar focijövő tegnap este kezdődött, amikor a 
felfiatalított magyar válogatott Budapest kellős közepében edző és 
közönség nélkül a 88. percben Izland ellen tudott egyenlíteni, majd 
négy percre rá fordítani. Bravó, fiúk!

84 év után íme egy újabb temerini üzenet a Magyar Labdarúgó 
Szövetségnek saját verselésemben:

Gyors gól jött Izlandtól, megjegyzem potyán,
loholtunk is végig az eredmény után.
Küzdött a csapat, de az nagyon fájó,

hogy sehogysem akart rezdülni a háló.

Hogy gól legyen gyógyírja nyomasztó bajunknak,
kellett vagy négy percnyi játék Négó Lajosnak.
A döntetlen megvan, de nincs már idő másra,
hisz pár percet kell várni a meccs lefújásra.

Kezdődhet újra előről a játék,
gondoltam én,… de a csapat másképp.

Ha ott van Szobi, nem lehetnek bajok,
Bécsből jött a meccsre, úgy tudom gyalog.

Mindenki válláról levette a gondot,
húsz méterről tette fel I-re a pontot.

Csak így tovább fiúk, büszkék vagyunk rátok,
nem ülhet örökké a magyar focin átok!

ÁDÁM István


