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Járványügyi 
szigorítások

A belgrádi kormány szombaton elfogadta a köztársa-
sági válságtörzs által pénteken javasolt újabb járványügyi 
szigorításokat, amelyek keddtől léptek életbe, és egyelőre 
tíz napon át lesznek érvényben.

A kormányrendelet értelmében keddtől a kávézók, 
éttermek, bárok, klubok, fogadóirodák, bevásárlóköz-
pontokban lévő üzletek 18 óráig tarthatnak nyitva. 
Szigorítottak a maszkviselés szabályain is, zárt helyi-
ségben kivétel nélkül mindenhol kötelező a viselete, nyílt 
térben pedig mindazokon a helyeken, ahol nem lehet 
elkerülni a kontaktust, vagyis az utcákon is. Változott a 
gyülekezés szabályozása is. Keddtől legfeljebb öt ember 
gyűlhet össze mind zárt, mind nyílt térben. Ezen rendel-
kezés alól kivételt képeznek a gyárak, illetve vállalatok, az 
oktatási intézmények, az üzletek, a bevásárlóközpontok, 
amelyekre továbbra is az vonatkozik, hogy minden bent 
tartózkodónak biztosítani kell a 4 négyzetméteres teret, 
vagyis az egymástól való 2 méter távolságot.

Az autóbuszokban, vonatokban szigorúbban fogják 
ellenőrizni a maszkviselést, illetve meghatározzák a 
szállítható utasok számát is, ami az adott járművön szál-
lítható utasok fele.

Az elkövetkezőkben szigorúbban fogják ellenőrizni a 
házi karantén betartását, valamint az egyéb járvány-
ügyi előírásokat is.

Az új intézkedések e hét keddtől 10 napon át lesznek 
érvényben, utána az aktuális járványügyi helyzettől függő-
en fogják őket eltörölni, meghosszabbítani vagy esetleg 
tovább szigorítani. (Tanjug)

– A Vajdasági Közegészségügyi Intézet 
ajánlása szerint a 30 ezernél kevesebb lako-
sú községekben abban az esetben indokolt 
a rendkívüli helyzet bevezetése, amennyi-
ben  az aktív fertőzöttek száma meghaladja 
a kétszázat a 100 ezer lakoshoz viszonyítva. 
A köztársasági illetékesek által meghozott 
előírások érvényesek nálunk is, azonban 
számos községtől eltérően, itt az óvodában 
egy bizonylat kell arról, hogy mindkét szü-
lő munkaviszonyban van. Sajnos, már az 
óvodában megfertőződött néhány óvónő. Az 
egészségházban ennél súlyosabb a helyzet, 
több orvos és nővér is elkapta a vírust. Csök-
kentett kapacitással dolgoznak, így például 
most a laboratóriumban kizárólag a koro-
navírus jelenlétének megállapítására kivett 
vért vizsgálják meg. Újra él a községi segély-
hívószám, önkéntesek segítenek a bevásár-
lásban, gyógyszerbeszerzésben azoknak a 
családoknak, amelyek házi karanténban 
vannak. Keddtől a vendéglátóipari létesít-
mények szigorított munkaidővel dolgoznak, 
az illetékesek pedig szigorúan ellenőrzik 
az előírások betartását. Amíg a múlt héten 
még csak figyelmeztettek, ma már büntet-
nek is.  Hétfőn a középiskola is áttért az 
online oktatásra – ismertette a képviselő-
testület elnöke, majd hozzátette, súlyosnak 
mondható a helyzet a községben. – Csak az 

elmúlt hétvégén százzal megugrott a regiszt-
rált esetek száma. A legfrissebb adatokat a 
Vajdasági Közegészségügyi Intézettől kapjuk 
meg naponta, hiszen a temerini egészségház 
is oda küldi el a napi fertőzöttek számát. 
Komolyan kell venni ezt a helyzetet, és azt 
javaslom, hogy ha nem szükséges, ne men-
jünk tömegbe, a nagy családi összejövetele-
ket halasszuk el egy későbbi időpontra. Már 
az önkormányzatban, és a közvállalatokban 
is vannak fertőzöttek, kevés olyan közösség 
van, ahova még nem jutott be a vírus. Ez 
gazdaságilag is kihat az önkormányzat mű-
ködésére, nehezebb a munka, komolyabb 
szervezést igényel, de eddig még minden 
zökkenőmentesen működik.

Arra a kérdésre, hogy mikor várható a 
rendkívüli helyzet eltörlése, Pásztor Róbert 
elmondta, mindaddig míg az aktív esetek 
száma nem csökken le 67-68 alá, a mostani 
helyzet marad érvényben, ugyancsak az ille-
tékes szervek ajánlásával összhangban.

Az egészségház igazgatójánál több ízben 
érdeklődtünk afelől, hogy ebben a helyzet-
ben milyen tempót követnek, hogyan szer-
vezik meg a munkát, de 
a lap megjelenéséig nem 
kaptunk választ a feltett 
kérdésekre.

ácsi

Súlyos a járványhelyzet 
Temerinben

Az egészségház közleménye
A temerini egészségház értesíti az érintetteket, hogy 

a covid betegséggel fertőzött egészségügyi dolgozóinak 
megnövekedett száma miatt az egészségházban csak azon 
betegek számára van mód analízist végezni, akiket a covid 
rendelőkben megvizsgáltak, és akiktől ott vizsgálat végett 
vért vettek. Egyéb analízisek elvégzésére pillanatnyilag 
nincs lehetősége az intézménynek.

LED-es közvilágítás
Korszerű, jóval kisebb fogyasztású fénytestek-

re cserélték a közvilágítás több elemét az egész-
ségház és a Szécsen-kastély közötti útszakaszon. 
(Varga Zoltán felvételei)

A keddi nappal bezárólag a község területén 276 aktív COVID fer-
tőzöttet vettek nyilvántartásba, csak az elmúlt hétvégén csaknem száz-
zal megugrott az új esetek száma. A járvány villámgyors terjedésének 
következtében hatalmas teher hárul az egészségügyre, túlterheltek az 
orvosok, a nővérek, munkaerő hiányában az ellátás is teljes átszer-
vezést igényel. A községi válságtörzs múlt hétfőn hirdetett rendkívüli 
helyzetet Temerinben, ezt a döntést a fertőzések számának megnö-
vekedése tette indokolttá. A jelenlegi helyzetről PÁSZTOr róbertnál, 
a községi képviselő-testület elnökénél érdeklődtünk, aki a márciusi 
járványhullám idején ugyancsak tagja volt a válságstábnak. 
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Az újvidéki Novosadska Televizija beszámolójára hivatkozva a TemerIN 
hírportál jelentette, hogy Temerin Község és az újvidéki  Matica srpska 
képviselői múlt szerdán együttműködési szerződést kötöttek. Az ok-
mány, amelyet temerini részről Mladen Zec községi elnök, a Matica 
részéről pedig prof. dr. Dragan Stanić elnök írt alá a lényeget tekint-
ve magyar-szerb történelmi és kulturális kapcsolatok elmélyítésének 
szolgálatában áll.

Benne az alábbi témákkal kapcsolatos együttműködésről van szó: 
az egybefonódó szerb-magyar nemzeti, nyelvi, kulturális és történelmi 
szálak  tanulmányozása, ide értve a történelmi migrációkat és a 20. szá-
zadi szerb kolonizációkat.

A legnagyobb hagyományokkal rendelkező szerb kulturális intéz-
mény tevékenysége során igyekszik majd ezeket a témákat kiemelten 
kezelni és évkönyvek formájában megjelentetni a létrejött munkákat. 
Azokat a szerzőket és munkákat részesítik majd előnyben, akik ezeken 
a területeken kutatnak és munkáikban ezekről a témákról írnak. Ezáltal 
hozzásegítenek ahhoz, hogy a szerbek és a magyarok kölcsönösen job-
ban megértsék egymást. A létrejött gyűjteményes munkák bemutatására 
Temerin ideális helyként szolgálhat. Az emberekben tudatosíthatják, hogy 
mindez egy közös törekvés része és hogy ehhez nekünk szerbeknek és 
a maguk részéről a magyaroknak is hozzá kell járulniuk – mondta a 
Matica elnöke.

Mladen Zec községi elnök a patinás intézményből jelentkezve elmond-
ta egyebek között, hogy a község támogatni fogja a Matica ezzel összefüggő 
kiadótevékenységét különböző könyvbemutatók révén is.

A megkötött szerződés másfelől, mint elhangzott, hozzá fog já-
rulni a temerini kulturális élet előmozdításához. Ennek során kü-
lön hangsúlyt fognak helyezni a temerini születésű Lukijan Mušicki 
életművének és munkásságának tanulmányozására. Célnak számít a 
szerb nép kulturális önismeretének elmélyítése, de a szerb–magyar  
kapcsolatok ápolása is. 

D

Indítsák újra 
a Temerini rádiót! 

A Facebook közösségi oldalon olvasható Varga Karolj aláírással a kö-
vetkező (szerb nyelvű) bejegyzés: „Kérem a temerini hatóságokat, hogy 
indítsák újra a Temerin Rádiót az önkormányzatunk számára egyébként 
is kiosztott frekvencián. Mert tájékozódnunk kell erről az őrült vírussal 
kapcsolatos politikáról és az őrült vírus eseményeiről.”

Segítség kérhető
A rendkívüli helyzet kihirdetése miatt, november 18-ától ismét hívható 

az a telefonos szolgáltató központ, amelynek tagjai a karanténban levő 
családoknak nyújtanak segítséget. A szolgáltatást azok a családok vehetik 
igénybe, amelynek minden tagja karanténba került. A segítség élelmiszer-
cikkek és gyógyszerek beszerzésének formájában valósul meg. 

A call-center vasárnap kivételével mindennap hívható reggel 9 és 13 
óra között. Telefonszámok: 069 14 50 211, 069 14 50 213.

Együttműködés 
a Szerb Maticával

Mladen Zec temerini községi elnök és prof. dr. Dragan Stanić 
(középen) a szerződés aláírása során

A községi képviselő-
testület ülései

November 27-én, pénteken 9 órai kezdettel a a moziteremben ülést 
tart a községi képviselő-testület. Napirenden szerepel a testület VI. üléséről 
készült jegyzőkönyvi kivonat elfogadása, valamint a következők: 

1. Temerin Község közegészségügyi tervének meghozatala a 2020–
2027-es időszakra,

2. Temerin Község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat 2020 
januárjától szeptemberig tartó időszakra vonatkozó megvalósítását tar-
talmazó jelentésének elfogadása,

3. Határozathozatal a 2021. évi vagyonadó megállapítását szolgáló, a 
Temerin község területén levő övezetenként megfelelő ingatlanok négy-
zetméterenkénti átlagárának meghatározásáról,

4. Határozathozatal a kommunális illetékekről szóló határozat mó-
dosításáról,

5. Határozathozatal a közterület-használati díjakról szóló határozat 
módosításáról,

6. Határozathozatal Temerin Község területén végzendő kommunális 
tevékenységekről szóló határozat negyedik módosításáról,

7. Választások és kinevezések,
8. Képviselői kérdések.

A hAToDiK üléSről
A községi képviselő-testület múlt kedden megtartott hatodik ülésén a 

képviselők határozatot hoztak a község köztulajdonában levő ingóságok, 
egy Opel Vektra márkájú személygépkocsi és egy Daf márkájú szemét-
szállító teherautó feletti jog átruházásáról a közművállalatra, egyhangú-
lag elfogadták. A képviselők egyhangú szavazatai alapján hatályon kívül 
helyezték a temerini Tóth Tímea eddigi tulajdonos kiépített építkezési 
telkének a község köztulajdonába történő átruhazásáról szóló végzést. 
A döntés értelmében a község nem vásárolja meg a Veljko Vlahović 
Iskoláskor Előtti Intézmény mellett található ingatlant. Végzést hoztak 
továbbá az Újvidéki utcában található utcarészként szolgáló magánföld-
terület községi közterületté való nyilvántatásáról. Az ülés ez alkalommal 
is választásokkal és kinevezésekkel zárult.

MOL-kút az állomásnál

A tervek szerint december első felében megnyílik a MOL üzem-
anyagtöltő állomása az Újvidéki utca jobb oldalán, a vasúti át-
járóhoz mintegy 100 méterre a székváros irányába. A korábbi 
időpontra tervezett átadást a járványhelyzet megakadályozta.

Varga Z.
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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

LED, LCD televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAvíTásáT váLLALom
Kitűnő állapotban levő, 

svájcból behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297

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

a termelőtől. Tel.: 063/511-925

Krisztus Király ünnepe 
és Szent Cecília védőszent emléknapja

Krisztus Király ünnepe zárja az egyházi évet. Ezt az ünnepet, a római 
katolikus egyház főünnepei között viszonylag új keletű napot, XI. Piusz 
pápa rendelte el 1925-ben. Vasárnap a Szent Rozália-plébániatemp-
lomban Krisztus Király ünnepén a szentmise keretében hálát adtak a jó 
Istennek az elmúlt év kegyelmeiért, ajándékaiért, hogy földjeinket, ter-
ményeinket megőrizte és azokat begyűjtve tartalékaink lehetnek a téli 
időszakra. Nemcsak kérni kell a Jóistent, hogy adjon bőséges termést, 
hanem amikor betakarítottunk, „illik” hálát is adni a világmindenség 
Urának a sok-sok jóért, amit tőle kaptunk. 

November 22-e egyben Szent Cecília vértanú emléknapja volt, aki 
az egyházi zene, zenészek, énekesek védőszentje. Ezért vasárnap a 
Temerinben működő egyházi zenekarok, énekkarok látták el a nagy-
mise zenei szolgálatát. A szentmise végén elhangzott latin röpima pedig 
a Krisztus királyi méltóságát hirdette: „Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat”, azaz „Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus 
uralkodik”. Ö. E.

A budapesti Hagyományok Háza Nyitott Műhelye online pályázatot 
hirdetett egyének, hobbi alkotók, kézművesek, designerek számára, 
amiben arra ösztönözte az érdeklődőket, hogy fedezzék fel és ismerjék 
meg nagyszüleik múltját, tárgykultúráját, ezzel kapcsolatban saját elfe-
ledett hagyományaikat, kézműves örökségünket. A kiírás további célja 
volt az újrahasznosítás, gondolkodásmódunk átalakítása, a kézimunkával 
töltött idő felértékelése.

A beküldött anyagok rendkívül érdekesek voltak, köszönjük, hogy 
megosztották velünk kincseiket! – olvasható a pályázatot meghírdető 
szervezet honlapján.

DíJAZTÁK A TEMErInI fITyuLÁT 
Értékelték a temerini Kovács Erzsébet varrónő által beküldött fityulát 

is (fényképét). Ennek történetéről Erzsébet a következőket mondta el: 
Temerinben fityulát hordtak az asszonyok a fejükön. Esküvő után levették a 
menyasszonyi pártát, és 
a kontyra fityulát tettek. 
Régi viseletek után ku-
tattam, és kerestem a 
még megmaradt dara-
bokat. Véletlen került a 
kezembe Mazán Katalin 
fityulája, ő varrt mások 
részére is. Egy sötétké-
ket készítettem kékfestő ruhához, amit Nádi Karolina az esküvője napján 
vett fel. Nagy örömömre, megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezen a szép 
napon a munkámmal ott lehettem. Újra éledt a fityula a fiatal menyecske 
fején és körbe ölelte a kontyát. 

Igényes megvalósítású, szép állapotú darabok. A képek és a történet 
igazán megfelelően dokumentálttá teszi a főkötőként, fityulaként meg-
határozható tárgyakat – olvasható az említett honlapon Kovács Erzsébet 
pályázati munkájáról.

A témával lapunkban még foglalkozni fogunk.

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

Egyházközségi hírek
A hittanosok figyelmébe: Nyolcadikosokat várjuk pénteken, nov. 

27-én VIII. a lányokat 14 órára, VIII. a fiúkat 15 órára, VIII. b lányokat 
16 órára és VIII. b fiúkat 17 órára. Fokozottan ügyelni kell a járványügyi 
előírások betartására.

A nyolcadikos bérmálkozók bemutatása vasárnap lesz. A jár-
ványra való tekintettel rendkívüli módon, a 10 órai nagymisén tartjuk. A 
nyolcadikosok mellé most kivételesen nem ülnek majd a bérmaszülők, 
mert be kell tartanunk a számkorlátot. Gyónás a VIII. a számára csütör-
tök 16:30-tól, a VIII. b számára a 17 órai mise után.

Ministránspróba szombaton 17 órától.
Vasárnap Advent 1. vasárnapja. Gyűjtést rendezünk a rászoruló 

gyermekek Mikulás-csomagjára. Ezen a vasárnapon a mise kezdetén 
megáldjuk az ádventi koszorúkat.

Díj fityuláértJódal rózsa kapta 
a Szirmai-díjat

A Szirmai Károly Irodalmi Díj bírálóbizottsága (Bordás Győző, Csorba 
Béla elnök és Gobby Fehér Gyula) 2020. november 16-ai és november 
23-ai ülésén áttekintette és értékelte a vajdasági magyar írók elmúlt két 
évben megjelent novellásköteteit, és az idei díjat egyhangúlag Jódal Ró-
zsa Az éjszaka megérintése című, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 
gondozásában 2019-ben megjelent könyvének ítélte oda.

Jódal Rózsa változatos életművének az utóbbi öt évtizedben keletke-
zett novellatermésébe nyújt betekintést a harmincnégy elbeszélést tartal-
mazó válogatás. Formavilága gazdag és színes, írói módszere a kritikai 
realizmus hagyományos eszköztárától a látomásosságig és a misztikus 
élményvilág megjelenítéséig ível. Írói témái időben a második világháború 
végének egyszerre idillikus és tragikus éveitől a közelmúltig terjednek, a 
középpontban két, fontos helyszínnel, az írónő fiatalkorának Versecével 
és a szikár felnőtt évek Újvidékével, visszatérő, sokoldalúan ábrázolt asz-
szonysorsokkal, valamint az egzisztenciális és a nyelvi elmagányosodás 
hétköznapi traumáival. Cs. B.
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Gőz lászló: – 1993-ban, 27 évvel ezelőtt 
léptem fel először a vetélkedőn. Akkoriban, 
16 évesen már tagja voltam az egyesületnek, 
szavaltam, színjátszással is próbálkoztam, de 
énekelni nem mertem még. Kis bátorítás után 
egyik osztálytársnőmmel, egy duettel neveztünk 
be a megmérettetésre. Közönségsikert értünk 
el. Emlékszem, annyira magával ragadott az 
élmény, hogy nem szívesen mentem iskolá-
ba a fellépést követő napokban. Ezt követően 
még kétszer neveztem be a tinire, mindkét al-
kalommal harmadik díjas lettem. Generációm 
amatőr énekeseinek lehetősége volt énekelni 
a színház által szervezett húsvéti és karácsonyi 
kabarékban, ami nagyban hozzájárult a tapasz-
talatszerzéshez. 

Akkoriban még nem volt internet és 
Youtube, de énektanári segítségünk sem. Jóma-
gam az Eurovízió dalversenyből és különböző 
zenés tv-műsorokból tanultam a mozgást, a dal-
választás pedig nem okozott gondot, hiszen kis 
korom óta szüleim táncdal-kislemezeit fújtam 
kivűlről. Számomra a fesztiválon való fellépés 
löketett adott további amatőr karrieremhez, 
a színház berkein belül és egy önigazolást is, 
hogy valamilyen formában szórakoztatnom kell 
a nagyérdeműt. Időközben a színjátszással el-
ért sikerek egyenes utat adtak a Színművészeti 
Akadémiára, de az éneklést sosem hanyagoltam 
el, sőt a VIVE-n is visszatérő versenyző lettem. 
1999 óta pedig a máig fennáló Szimpla Trió 
együttesben énekelek. A zene és a szórakozta-
tás tehát továbbra is része az életemnek. A Tini 
fesztiválhoz fűződő egyik legemlékezetesebb 
pillanatom a harmadik vetélkedőn volt, ami-
kor is a zsűriben a volt Jugoszlávia területén 
elismert operaénekes, Vitkayné Kovács Vera 

is részt vett. Jelentős pillanata volt ez akkori-
ban egy helyi jellegű műsornak. Értékelésében 
külön dicsérettel jutalmazott, majd egy éven 
át foglakozott velem az Újvidéki zeneiskolá-
ban. A mai versenyzők is nagyon jól tudják, 
érzik azt, hogy énekesi pályára születtek. Ha 
a tehetségük szorgalommal, valamint színpadi 
rátermettséggel is párosul, akkor egyenes út 
vezet számukra álmaik megvalósítása felé. A 
dalválasztás manapság merőben más, mint 
egykoron nálunk volt. Népszerű, külföldi 
számokkal neveznek be a versenyre, de még 
ma is vannak közöttük olyanok, akik a régi 
magyar tánczenét is kedvelik. Az eddig 28 
alkalommal megtartott fesztiválnak 22-szer 
részese is voltam valamilyen formában. Ko-
rábban versenyzőként, később mint műsor-
vezető. Tizenegy alkalommal vezethettem a 
fesztivál műsorát, különböző partnernőkkel, 
akik közül a legemlékezetesebb Dér Heni 
volt, 2001-ben. Időközben 7 évig oszlopos 
szervezője voltam a fesztiválnak és forgató-
könyvírója is. 

Néhány év kihagyás után, zsűritagként tér-
tem vissza. Azóta is ott vagyok a háttérben, és 
teszem a dolgom szervező kollégáimmal együtt. 
Reklámot készítek, forgatókönyvet írok, és se-
gítek ahol, amiben tudok. Precíz csapatmun-
kát igényel egy ilyen nagyszabású rendezvény 
megszervezése. A 29 év alatt sokan részt vettek 
a Tini szervezésében, sajnos többen már nincse-
nek közöttünk. Az idén a járvány miatt kialakult 
helyzet késlelteti, és rányomja bélyegét a tini 
megszervezésére, de nincs időnk szomorkod-
ni, hiszen jővőre 30 éves lesz a fesztivál, amire 
egy nagyszabású ünnepi gálaesttel készülünk a 
nagyérdeműnek!

Barangolás a tini múltjában

Kovács Anikó: – Először, ha jól emlék-
szem, 1998-ban léptem fel a tinin. Nagyon ré-
gen volt már. Tisztán emlékszem, hogy Gőz La-
cihoz sokat jártunk mi, temerini versenyzők. 
Igen sokat segített a felkészülésben. Az ének-
léstől kezdve a színpadi mozgásig sok tanácsot 
kaptunk tőle. Az első zeneszám, amit a vetél-
kedőn énekeltem Kovács Kati: Találkozás egy 
régi szerelemmel c. dala volt. Utána sokáig a 
táncdaloknál maradtam. Majd jött egy áttörés, 
latinos számokkal kezdtem versenyezni. Ezt 
követően pop, rock, blues, és jazz számokat 
vittem el a fesztiválra. Imádtam a kihívásokat. 
Ha megtetszett egy szám, akkor kötöttem az 
ebet a karóhoz. Nem érdekelt az sem, ha kül-
földi számról volt szó, amelynek még nem volt 
magyar változata. Írtak és írtam magyar szöve-
get. Tudtam, ha ismeretlen számokkal indulok 
a versenyen, az nem fog akkora sikert hozni, 
de vállaltam a következményeket. A tinin való 
részvétellel magamnak akartam bizonyítani, 
hogy van helyem a vajdasági énekesek palettá-
ján. Sokan nem hittek bennem, de ez igazából 
sosem zavart. Az évek alatt megtanultam kezelni 
az emberek negativitását, és végül már abból is 
tudtam erőt gyűjteni. A tíz év alatt voltam külön-
díjas. Harmadik, második és első helyezett is. 
Érdekességnek számít, hogy első és utolsó alka-
lommal is Kovács Kati dallal versenyeztem. A tini 
őrületes pillanatokat adott számomra, amit a 
többi versenyző nevében is mondhatok. A szín-
pad, a zenekar kisérete, a fellépés megalapozta 
a későbbi zenei tevékenységeimet. Amit nagyon 
megtanultam az az, hogy a türelem rózsát terem. 
A zene az életem része lett. Sok zenekarban éne-
keltem már, próbálkoztam énekes tehetségku-
tatókban is. Megtisztelve érzem magam, hogy az 
utóbbi években felkértek a tini zsűrijében való 
részvételre. A zenei stílus az évek alatt nagyot 
fejlődött. Az új generáció átformálta a fesztivá-
lon elhangzó zenei stílusokat. A szervezők most 
is kitesznek magukért, hogy egy színvonalas 
fesztivált hozzanak a nézőknek, hallgatóknak. 
Kitartást kívánok a mostani versenyzőknek, és 
azt üzenem, hogy csak előre. Nincs lehetetlen, 
ha sok munkát fektetsz bele!

TóTh Dianna 
(folytatjuk)

huszonkilenc évvel ezelőtt a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
rendezője és szervezője, Szabó Péter megálmodott és létrehozott egy feszti-
vált. Az eseményen akkoriban az énekesek mellett modern tánckategóriában 
is megmérethették rátermettségüket a fiatal tehetségek, és még egy kabaré 
jelenet is belefért a műsorba. Péter bácsi akkor még talán nem is sejtette, 
hogy mintegy három évtizeddel később az általa útjára indított Tini fesztivál 
vidékünk egyik legnépszerűbb és egyben országunk egyetlen magyar nyelvű 
énekes fesztiváljává növi ki magát. Az esemény megálmodójának ötletét fel-
karolva az újabb generációk és szervezők évente igyekeznek megszervezni 
a vetélkedőt, fejleszteni azt, és évről évre a legmagasabb színvonalat hozni. 
Amióta a rendezvény létezik az idén először nem sikerült a tervezett időpont-
ban megtartani. A szervezők azonban továbbra is lelkesen végzik a dolgukat, 
és a versenyzőkkel együtt folytatják az előkészületeket a 29. Tini és- ifjúsági 
énekes Fesztivál döntőjére, amelynek pontos időpontja egyelőre bizonyta-
lan. Az azonban biztos, hogy a sok éves hagyománynak a járvány sem vethet 
véget. A rendezvény harmadik dekádjának küszöbén lényegesnek tartottuk 
felkeresni a fesztivál azon temerini résztvevőit, akik kedves és emlékezetes 
pillanatokat nyújtottak a közönség soraiban ülők számára. Az sem mellé-
kes, hogy közülük többen zenei pályán maradtak. Több részes írásunkban a 
teljesség igénye nélkül szólaltattuk meg azokat a temerini énekeseket, akik 
életében a Tini fesztivál jelenetős szerepet töltött be.  A fesztivál történetében 
meghatározó szerepet vállaló versenyzőket arra kértük, osszák meg emlé-
keiket az olvasókkal.

Kis fürkész
Újvidéken a VMPE szervezésében no-

vember 20-án került megrendezésre a Kis 
Fürkész országos természetismereti és -vé-
delmi verseny vajdasági döntője. A tanulók 
gomba- és gyógynövénytanban, állattan-
ban főként madárismeretből, valamint a 
néphagyományokban való jártasságukat 
bizonyíthatták. A Kókai Imre Általános Is-
kola Vidrák csapata Rencsár Béla, Rencsár 
Ágnes és Utcai Angéla első helyezéssel 
tértek haza.

ZELEnKA Angéla
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A községünket érintő környzetvédelmi 
helyzettel és az ezzel kapcsolatos problémák-
ról, valamint az esetleges megoldásokról VIgh 
Lóránd okleveles ökológust kérdeztük.

• Milyen környezetvédelmi problé-
mákkal nézünk szembe községünk te-
rületén?

– A környezetvédelem sohasem állt a prio-
ritások élén, amikor a községünk rendezését, 
fejlesztését vagy fenntartását célzó tevékeny-
ségekről beszélünk. Nincs ez 
másképp más vajdasági tele-
pülések esetében sem, sőt 
akár tartományi, de országos 
szinten is állítható, hogy lé-
nyegesen kevesebb figyelmet 
kap egyes környezetvédelmi 
probléma megoldása. Sokat 
lehet arről hallani, hogy a 
kedvezőtlen környezeti hatá-
sok csökkentése, mérséklése 
érdekében megtett intézke-
dés drága és nem megtérülő 
befektetés. Községünk sajnos 
nem büszkélkedhet azzal, 
hogy a környék legélhetőbb 
városa. Több megoldatlan vagy részben megol-
dott környezetvédelmi problémával is találkoz-
hatunk. Talán a legégetőbb a szennyvizek 
kezelésének a kérdése. A probléma megol-
dása már több évtizeddel ezelőtt elkezdődött, de 
sajnos a mai napig nem fejeződött be. A község 
területén keletkező szennyvizek csak nagyon kis 
részben kerülnek kezelés alá. A csatornaháló-
zatnak mindössze a 10%-a épült meg. A legna-
gyobb próblémát talán az jelenti, hogy az 
emésztőgödrökből származó szennyvizek 
kezelése teljesen megoldatlan. A háztartá-
sok, közintézmények ilyen jellegű szennyvizeit a 
szippantókocsik a legjobb esetben a hulladéktá-
roló mellett kiásott gödörbe ürítik, és mivel ezt 
illeték terheli, sokszor inkább tetszés szerint, 
valamely élővízbe eresztik a tartály tartalmát, 
súlyosan szennyezve ezzel a környezetet és az 
élővilágot. Mindezt fokozza az is, hogy a ház-
tartások emésztőgödrei sok helyen vízáteresztő 
téglafalból épültek, és így a háztartásokból kijut-

tatott vegyi anyagok (mosószerek, fertőtlenítők 
stb.) közvetlenül szennyezik a talajvizet. 

A hulladék kezelése részben megoldottnak 
mondható, de még így is egyértelműen a „leg-
szembetűnőbb” környezetvédelmi probléma. 
Néhány évvel ezelőtt szanálásra került a községi 
hulladéktároló. Megszűnt a hulladék rendsze-
res égetése által keletkezett kellemetlen lég-
szennyezés, és el lehet mondani azt is, hogy a 
korábban rendszertelenül elhelyezett szemét-

hegyeket egy némileg esztéti-
kusabb földdomb cserélte fel. 
Ezzel ellentétben, számomra 
teljesen értelmetlen az illegá-
lis hulladéktelepek elszapo-
rodása. A legbosszantóbb a 
Bácsföldvár felé vezető út bal 
oldalán, a valamikori homok-
bánya területén  létesült hul-
ladéktelep. Elvileg a Község 
Településrendezési tervében 
azon a helyen egy tehergép-
járművek számára alkalmas 
parkolóhely kerül majd kiala-
kításra, és csak kizárólag épít-
kezési hulladék kihelyezése 

engedélyezett, mégis azt lehet tapasztalni, hogy a 
szemét kategória minden típusa ott megtalálható. 
nem tudom eldönteni, ez a helyi lakosok 
alacsony szintű környezettudatosságának, 
vagy a hulladékkezeléssel megbízott il-
letékesek érdektelenségének tudható-e 
be. Nem csak maga a látvány, vagy a környezet, 
a talaj szennyezésének ténye szomorítja el az 
embert, hanem az is, hogy ez az elhanyagolt-
nak tűnő terület a település egyik legértékesebb 
zöldfelületévé nőtte ki magát. Tekintélyes fehér-
nyár  és egyéb értékes fafajokból álló növényzet 
alakult ki az évek során. Továbbá az itt találha-
tó, még megmaradt löszfalak, a környék egyik 
legnagyobb gyurgyalag és partifecske telepének 
adnak otthont. Nagy veszteség lenne, ha a sze-
mét teljes mértékben elárasztaná a területet és 
veszélybe sodorná az előbb említett, egyébként 
fokozottan védett madárfajok élőhelyét.

• Milyen lépéseket tett a község a 
megoldások irányába?

– Azt nem lehet állí-
tani, hogy a községi ve-
zetőség ölbe tett kézzel 
szemléli a környezeti 
problémákat. Az előbb 
már említettem a hul-
ladék kezelésével kap-
csolatos pozitív intéz-
kedéseket, bár azt sem 
szabad szem elől tévesz-
teni, hogy a hulladékte-

lep szanálása nem oldotta meg teljes mértékben 
a hulladék kezelésének problémáját, hiszen a 
tervezett befogadóképességét már teljes mér-
tékben túllépte. Jóval több szemét keletkezik, 
mint amennyit előírás szerint el lehetne helyez-
ni rajta. Ez nem kizárólag a községi vezetőség 
„mulasztása”, mivel a Regionális Hulladékke-
zelési Terv, amely tartományi szinten íródott 
meg, olyan regionális hulladéktelep létesítését 
irányozza elő, amely több szomszédos község 
közös feladata lenne és lényegesen tehermente-
sítené a helyi szeméttelepeket. Nagyobb figyel-
met fordítanának a hulladékok szétválasztására 
és újrahasznosítására. Ennek a feladatnak a 
megvalósítása sajnos még csak tervi szinten 
valósult meg, pedig az érintett községek között 
Újvidék városa is szerepel.

A szennyvízcsatorna bővítése folyamatban 
van, viszont a szennyvizeket befogadó víz-
tározó kapacitása mára már túl kicsi-
nek bizonyul az időközben jelentősen 
megnövekedett település számára. Tehát 
egy teljesen új, víztisztításra alkalmas és az 
emésztőgödrök szennyvizeinek befogadására 
és kezelésére is alkalmas tározó kiépítését ter-
vezik. Pozitívumnak mondható, hogy a 2020-
as községi költségvetésben szerepel az erre a 
célra elkülönített pénzösszeg, bár kizárólag 
csak tervdokumentáció kidolgozását tervezték, 
remélhetőleg a következő időszakban a terepi 
munkálatok elvégzésére is sikerül keretet biz-
tosítani. A kérdés az, hogy hány évet kell várni 
még a probléma teljes megoldására. 

Ami az illegális hulladéktelepek felszámo-
lását illeti, úgy gondolom, nem csak a köz-
ségi vezetőség feladata. Véleményem szerint 
az ilyen és más egyéb környezeti probléma 
megoldása minden egyes polgár környe-
zettudatosságán is múlik. Ahhoz, hogy az 
emberek minél felvilágosultabbak legyenek 
rengeteg tájékoztató és informatív jellegű mé-
diaanyagot, számos előadást, közvitát, véle-
ménykinyilvánító beszélgetést kell szervezni és 
ez a községben működő környezet- és termé-
szetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 
feladata is lehet.

fúró Dénes
(Befejező része következik)

Környezeti problémáinkról
Vigh Lóránd okleveles ökológus válaszol 

a Temerini Újság kérdéseire

Földet 
bérelek

062/10-69-459

Vigh Lóránd ökológus

Mise az áldozatok 
emlékére

Budapesten a Szent István bazilikában 
a hagyományokhoz híven november utolsó 
vasárnapján többszáz vajdasági és magyar-
országi zarándok jelenlétében szentmisét 
mutatnak be az 1944-45-ös délvidéki véres 
események áldozatainak a tiszteletére. A jár-
ványügyi helyzet az idén nem teszi lehetővé 
a közös megemlékezést, így ez alkalommal 
Budapesten és néhány vajdasági templom-
ban imádkoznak a hívők.

Temerinben a Szent Rozália plébániatemp-
lomban tíz órakor kezdődik a szentmise. (ácsi)
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A szülői házunk mellékében, a gang be-
építésével létrehozott szűkebb utcai szobá-
ban, amelyben egyébként édesapám cipőjavító 
műhelye volt, végeztük mindig a káposztasa-
vanyítást.

 A család legfiatalabb, tízévkörüli tagja-
ként az én feladatom volt a dézsába rakott 
gyalult káposzta taposása. Természetesen a 
megtisztelő feladat előtt édesanyám langyos 
vízben alaposan megmosta a lábam. A dé-
zsába került, sózott, babérlevéllel, szemes 
borssal és köménymaggal ízesített káposztát 
„lecsesedésig” kellett taposnom. Miután egy-
egy réteget a megfelelő keménységre sikerült 
tömörítenem, újabb adag káposzta következett 
és így ment ez a dézsa megteltéig. A taposandó 
anyag eléggé hideg volt és a feladat végetértével 
öröm volt az újabb lábmosás. Számomra itt 
be is fejeződött a feladat. Édesanyám fehér 
vászonruhával letakarta a káposztát, erre rá-
rakta azokat a deszkákat, amelyek egymás 
mellé helyezve a dézsa átmérőjével azonos 
kört formáltak. A dézsa tartozéka volt még a 
deszkára szerelt facsavar, amivel leszorították 
a hordó tartalmát. A dézsa tartalma körülbe-
lül egy hét elmúltával vált fogyaszthatóvá és a 
család sokszor tavaszig fogyasztotta.

A mai háziasszonyok szívesebben vásá-
rolnak műanyag zsákba csomagolt gyalult 
káposztát, amit a szokásos módon fűszerez-
nek, és kissé vastagabb falú műanyag zsákba 
nyomkodva, szorosan bekötve tesznek el sa-
vanyodni. A végeredmény ugyanaz, csak az 
eljárás más.

Ehhez az előbbi emlékhez kapcsoló-
dik a következő. Családunkban egyik kedvenc 

étel a székelygulyás volt, amit disznóöléskor 
friss húsból, bőrkéből, füléből, farkából és 
körömből készítettünk. A nagy ínyenc néhai 
Morvai László (y), aki szívesen böllérkedett 
is, „világosított” fel a székelygulyás keletkezé-
sének körülményeiről. Amint mondta, a világ 
egyik legfenségesebb étkének semmi köze a 
székelyekhez. 

Nevét Petőfi jóbarátjáról, Székely János 
budapesti vármegyei főlevéltárosról kapta. A 
barátok egy alkalommal Budapesten, a Komló-
kertben ebédeltek, ahol fogyófélben voltak az 
ételek. Székely úgy kívánta, hogy a kocsmáros 
keverje össze a megmaradt savayúkáposzta-
főzeléket és a sertéspörköltet. A kocsmáros 
megtette és az ételt Székely után nevezték el 
székelykáposztának.

Morvai Lacika szerint a székelygu-
lyást a következőképpen kell elkészí-
teni:

A lábasban felolvasztott zsíron át 
kell keverni a hideg vízzel átmosott, ki-
csavart savanyúkáposztát és kevés vizet 
aláöntve lassú tűzön puhára párolni. 
Egy másik edényben üvegesre párolni a 
felkockázott vöröshagymát, megszórni 
őrölt fűszerpaprikával, hozzáadni a fel-
kockázott húst – lapockát, fülét, farkát, 
szalonnát vegyesen – , kevés víz hozzá-
adásával, lassú tűzön, fedő alatt, sóval, 
borssal és zúzott fokhagymával fűsze-
rezve puhára párolni. Miután a káposzta 
és a hús is megfőtt, a két ételt össze kell 
önteni és mintegy negyed órán át tovább 
főzni. Forrón, tejföllel kell tálalni.

MórICZ Dénes

Káposztasavanyítás 
és székelygulyás

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt hagytál bennünket sze-
rető férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
fájdalmas hat hét múlt el nélküled.

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

Örökké gyászol szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Laci bátyától

BALOGH László 
(1961–2020)

Az alattomos kórt legyőznöd nem sikerült
és fáj, hogy a harcban segíteni nem tudtunk!

Búcsúszó nélkül távoztál, 
de örökre szívünkben maradtál.
Mert kit őriz a szívünk,  nem hal meg soha,
Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha!

Fájó szívű öcséd, Tibi családjával

A Facebookon tallóztunk

Magyar hejes írás 
– Lényegtelen, hogy hiba nélkül írjak, mert 

aki akarja, így is megérti a mondanivalómat – 
válaszolta egyik Facebook ismerősöm, amikor 
kijavítottam a szö-
vegében előfordu-
ló helyesírási hi-
bákat.

Sajnos, az 
„írástudatlanok”, 
a helyesírás leg-
alapvetőbb sza-
bályait sem is-
merők írogatnak, 
c s e t e l g e t n e k , 
üzengetnek egy-
másnak a nagy 
n y i l v á n o s s á g 
előtt. 

Magyarokról 
van szó, akik saját anyanyelvüket sem képesek 
helyesen használni. A négyosztályt járt újsori Maris 
néni ha hibát is ejt szövegében, azt még megértem, 
de hogy a mai középkorúak széles tömege írás-
tudatlan legyen helyesírásilag, az már érthetetlen 
és számomra megbocsáthatatlan.

Vagy hiányoztak az óráról, amikor a helyes-
írás szabályait tanították, vagy a tanítójuk nyelvi 
kompetenciája volt hiányos.

De baj van a fiatalokkal is írja a Családi Kör-
ben Beretka Ferenc. A mostani általános iskolás 
diákok számottevő hányada alig tud tíz szabato-
san megfogalmazott mondatot a helyesírás és a 
nyelvhelyesség szabályai szerint leírni vagy szóban 
elmondani. Az is jó, ha úgy-ahogy olvasható kéz-
írással. A helyesírás külön is gondba ejtő kérdés. 
Mára sokan „el is temették”, és ebben a digitális 
kommunikációt tartják bűntársnak.

A kézírásról viszonylag keveset beszélünk, 
mert általában magánügynek tartjuk. Viszont az 
iskola iránti elvárás más, függetlenül attól, hogy 
immár kibontakozóban van a vita arról, szük-
ség van-e egyáltalán a kézírás és a szépírás ta-
nítására.

MAZÁn János

Egy hOZZÁSZóLÁST éS Egy VÁLASZT 
IDéZünK (A nEVEKET ELhAgyTuK):

„Mai rohano világban nem mindenki 
ér rá. Sajnos. Ezzel néha én is így vagyok! 
ha valaki felidegesít, esetleg beszól va-
lamit, ami nem tetszik, hát rögtön kell 
reagálni, és elmaradnak az ékezetek. De 
így van ez manapság, sajnos. Meg kell 
szokni.”

Válasz a hozzászólásra: nem „ráérés” 
kérdése a helyesírás.
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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

Mindig csodáltam a kilencven éves 
Pali bácsi energiáját és tenni akarását, ő 
maga azt vallja, hogy küldetése van itt a 
földön, és szentül hiszi, hogy még min-
dig van mit tennie a közösségért.

Ismét találkoztunk, mert a legutóbbi be-
szélgetésünkkor nem sikerült bejárnunk Pali 
bácsi életének minden egyes állomását (lehet, 
hogy ez egyenlő a lehetetlennel). Most legin-
kább a gyerekkora felől érdeklődtem, hiszen 
korábban már jelezte, hogy vicces történések-
ből akadt bőven akkortájt.

– Mozgalmas gyerekkorom volt, az ál-
lomástéren nevelkedtem fel, ezzel kapcso-
latosak a gyerekkori emlékek. Temerinben 
évszakonként egy vásárt tartottak, az árusok 
vonattal érkeztek, a csomagokat külön vagon 
szállította. Bevártuk őket, és tragaccsal srég 
úton, a Prekoszon keresztül elvittük a vásár-
térre. Egy kis pénzt mindig kaptunk, és így a 
moziravalót megkerestem magamnak. Egy má-
sik eset, amikor ugyancsak pénzhez jutottam, 
a Vak Jóskával kapcsolatos, akkor hét-nyolc 
éves lehettem. Azt mondta:

– Pajám, gyere velem mangelni a vonatra. 
Így is volt, felszálltunk Temerinben a Zsablya 
felé tartó vonatra. A Jóska fütyült meg énekelt, 
én meg vittem a kalapot és szedtem a lóvét. 
Betoppant a kalauz, jegyünk persze nem volt, 
így kiraktak bennünket Boldogasszonyfalván. 
Nem sokkal később jött a másik vonat Zsablya 
felől, oda is felszálltunk, ugyanezt eljátszot-
tuk, és itthon kitettek bennünket. Még most 
is emlékszem, 25 parást, fél dinárost meg egy 
dinárost dobtak a kalapba. Szavajárása volt a 
Jóskának: – Pajám tuk-tuk, hogy állunk, van 
nőstény is, vagy mind kani? Nősténynek hívta 
azt, amit fel lehetett váltani.

Egy másik alkalommal korcsolyapályát 
működtettünk, és így szereztünk pénzt. A 
baraparton volt a házunk, és ősszel, amikor  
megáradt a bara, egy hatalmas tó keletkezett 
a közelben. És miután ez télen befagyott, tö-

kéletesen megfelelt korcsolyapályának. A mó-
dosabb gyerekek igényt tartottak rá, ezért én 
rendezgettem, letisztítottam a havat, és locsol-
tam, hogy sima legyen. Itt is a mozira gyűjtöt-
tem a pénzt. Amikor valaki nem akart fizetni, 
a lába elé tettem a nádszálat, és már bukott 
is egy hatalmasat. A Prekosz végén volt egy 
konkurens társaság, ők ugyancsak korcsolya-

pályát készítettek, de a miénk közelebb volt 
a főutcához, így többnyire mindenki hozzánk 
jött. Olyannyira irigyek voltak, hogy este eljöt-
tek és fejszékkel fölverték a jeget. Miután ezt 
többször is eljátszották, már használhatatlanná 
vált a pálya, de nem keseredtünk el, találtunk 
magunknak egy másik helyet.

A zamatos dinnyének nem könnyű ellen-
állni, még akkor sem, 
ha másé.

Nem messze tőlünk 
a jószágot legeltettem, a 
közelben pedig a kocs-
máros Fehér Imre bá-
csi földjén bosztán volt, 
az út mellett egyet ki 
is néztem magamnak. 
Már megebédeltünk 
otthon, mondom a 
Gazsi öcsémnek: - Gye-
re, elmegyünk dinnyét 
enni. A Cigány Jóskától 

tanultam, hogy akkor kell menni lopni, ami-
kor a paraszt vasárnap délben otthon a levest 
szürcsöli. Kifigyeltem az Imre bácsit, ahogyan 
haza felé tart, leszakítottam a dinnyét, bevittem 
a nádba, beledöftem a kést, egyet repedt és az 
öcsémmel mind bemajszoltuk.

Heten voltunk testvérek, fel kellett talál-
nunk magunkat. Olyan eset is volt, hogy a le-
zárt vagonokról bicskával levágtam az ólmot, 
eladtam a Klinec Misinek, aki bokszereket 
öntött ki belőle. Nagyon veszélyes fegyver volt, 
akkoriban azzal verekedtek, hatalmasat csat-
tant.

Gyerekkorom legszebb napja 1941. ápri-
lis 14-e, ekkor a bevonuló magyar katonákat 
szállító, Botond tehergépkocsit virággal díszí-
tettem a Kalmár kocsma előtt.

Pali bácsi kezdeményezésére egy nem min-
dennapi mérkőzésre is sor került.

Ez már 1975-ben történt, az Illancsban 
szántóversenyt rendeztek. Én akkor a ma-
lomban dolgoztam, a kereskedelmi egységet 
vezettem. A két igazgató megegyezett abban, 
hogy állítsunk fel egy sátrat, ahol ételt és italt 
szolgálunk fel a résztvevőknek. A Petőfi vá-
góhídról kaptuk a húst, a malomból a kenye-
ret. Egy deszkára kukoricaszemekkel még azt 
is kiírtam, hogy Kukorica csárda. Megfőztük 
az üszőpaprikást, és bizonyára olyan jó illa-
ta volt, hogy közelben lévő cseneji repülőtér 
két vezetője megérezte azt. Kértek is belőle 
egy-egy tányérral, de közöltem velük, hogy 
nem eladásra szántuk, de ha megtesznek egy 
szívességet, akkor megvendégeljük őket. Ak-
kor egy ligában futballozott a TSK és a járeki 
Mladost. Azt kértem tőlük, hogy a mérkőzés 
kezdete előtt a labdát ejtőernyős hozza a pá-
lyára. Nem sokat teketóriáztak, megszervezték 
ezt a látványos eseményt.

A Gulyáscsárda mára már kultikus helynek 
számít Temerinben, 1981-es megépítése pedig 
még egy szakmát adott Pali bácsi kezébe.

A lányom javaslatára nádfedeles lett az épü-
let. A nádazás azonban akkoriban kihalófélben 
lévő szakma volt Temerinben és a környéken. 
Attól tartottam, hogy szükség esetén nem lesz, 
aki megjavítsa, így Kovács Misa bácsi mellé be-
ajánlottam magamat, hogy kitanuljam a szak-
mát. Régen egyszerű kétvizes tetőket készítet-
tek, szépen kerestünk. Miután a mesterem már 
nem dolgozott, Darázs Imrével jártam nádazni, 
és a legkacifántosabb tetőket is el tudtuk ké-
szíteni. Húsz évet lehúztam a tetőn – meséli 
Pali bácsi, miközben a gondosan rendezett 
régi fényképek között kutatunk.

Az idő most is villámgyorsan elrepült és 
még nagyon sok, az életét meghatározó ese-
ményről nem beszélgettünk. Talán egy követ-
kező alkalommal erre is sort kerítünk.

ácsi

Tuk-tuk, Pajám, hogy állunk?
Majoros Pál mesél gyermekkori élményeiről, pajkos 

csínytevéseiről (2.)

Pali bácsi és nádazósegédje, Da-
rázs Szilveszter a szakma speciális 
szerszámaivel a kezükben

Anyagtorlódás miatt Illés Margitka 
életének történetét a következő szá-
munkban folytatjuk.
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A krizantém az ősz utolsó, de nagyon kedvelt virága. Környe-
zetünkben többnyire a kegyelet virága is. Ebben az időszakban a 
legtöbbet a sírkertekben láthatunk, de pompásan mutatnak ud-
varunkban, teraszunkon, sőt a lakásunkban is. Különösen, hogy 
számos színben, nagyságban vásárolhatunk ilyen őszi virágot. Az 
utóbbi években sokan igen megkedvelték a cserepes krizantémot, 
amelynek félgömb alakú bokrán sok-sok apró virág nyílik. Nem 
túlságosan igényes és a kisebb fagyokat is átvészeli.

• hogyan ápoljuk a kertészetben vásárolt cserepes kri-
zantémunkat, hogy legalább még 2-3 évig kertünk dísze 
lehessen? – kérdeztük Mira Savanović fóliakertésztől.

– A krizantém udvarunk, kertünk évelő növénye. Szeretjük 
cserépben tartani őket és bejárati ajtónk elé helyezni. Ez rendben 
is van, de ha már elvirágzott, akkor ajánlatos még a talajmenti fa-
gyok, a hideg, esős, havas időszak beállta előtt kiültetni a kertbe, 
mégpedig napos helyre. A növény nagyon szereti, ha a nap sugarai 
minden oldalról érik. Ezért a többi növénytől, illetve egymástól kellő, 
legalább 30-35 centiméter távolságra ültessük. S akkor ugyanolyan 
félgömb alakú lesz a bokra, mint amikor vásároltuk. Az átültetés 
után rendszeresen öntözzük növényünket, hogy gyökeret verhes-
sen. A szabályos öntözési mód, hogy közvetlenül a növény közepére 
öntsük a vizet, hogy a cserépből kivett gyökérzetre jusson elég ned-
vesség. Különben tönkremegy. A rossz öntözés gyakori következ-
ménye, hogy elszárad a krizantémunk. A legtöbben ugyanis ősszel 
vásárolják meg a már kifejlett és virágba borult növényt. Kiültetés 
után állandóan ellenőrizni kell, hogy elég nedvességet kapott-e a 
gyökere. Megtörténhet, hogy az eső nem jutott el a krizantém gyö-
kérrendszerébe, és ilyenkor öntözéssel pótolhatjuk a nedvességet. 
A legjobb, ha öntözőkannánkra feltesszük a locsolórózsát és úgy 
juttatjuk a vizet a virág közepén át a gyökérzetbe. Nagyobb növé-
nyekről lévén szó hetente legalább 4-5 alkalmommal öntöznünk 
kell. Ha helyes öntözésünknek köszönhetően gyökeret ver a kri-
zantémunk, akkor évekig kertünk dísze lehet.

• A koronavírus hogyan befolyásolja a fóliakertészet 
idei munkáját?

– A karantén, valamint az utazások, a kirándulások stb. meg-
csappanása miatt az emberek többet tartózkodtak otthon, és több 
indőt fordítottak házuk, lakásuk, környezetük rendezésére, fel-
újítására és szépítésére. Ennek köszönhetően mi fóliakertészek 
úgyszólván minden idényárunkat értékesíthettük. Kelendőek vol-
tak a különböző palánták, a kültéri virágok, de a szobanövények 
is. Számunkra sikeres volt ez az év, s a jövő év is lehetne ilyen, de 
koronavírus nélkül. 

• A fóliakertészetben már a jövő tavaszi program virá-
gait nevelik. Kerülnek-e új virágfajták a programba?

– Igyekszünk követni a trendet, másrészt eleget tenni vásárló-
ink kéréseinek. A tavaszi program szokásos virágfajtái közé most 
is bekerülnek a legkeresettebbek. Az utóbbi időszakban népszerű 
és nagyon keresett a hibiszkusz vagy mályvacserje, amely nyáron a 
kertben, télen a lakásban bontja virágait. Ezért tavaszi programunkba 
beiktatjuk a hibiszkusz nagyobb mennyiségben való termesztését, 
nevelését is. Mellette továbbra is programunk része lesz a közel-
múlt óta trendi murvafürt (Bougainvillea) nevelése. Jelenleg már 
22 fajtánk van belőle. A színeket illetően szinte minden szín diva-
tos. Minnél tarkább a kertünk, annál menőbb. A muskátlik közül 
továbbra is a piros a legnépszerűbb, az árvácskák és a krizantémok 
esetében pedig az aranysárga. 

mcsm

Jó évet zártunk
Az idén kelendő volt a virág – A Savanović 

fóliakertészetben jártunk

Temerin községi orvosa
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. tc., valamint a ki-

egyezés után kialakult közigazgatás rendszerben működő hatósági orvosi 
intézmények feladata lett a közegészségügyi állapotok felügyelete, javítása 
és törvényes eszközökkel történő ellenőrzése. Az egészségügyi igazgatás 
formái, a közigazgatásba beépülve működtek, a szakmai felügyeletet az 
Országos Közegészségügyi Tanács gyako-
rolta. Magában a közegészségügyi törvény-
ben megfogalmazódtak nemcsak a köz-
egészségügy-egészségügy gyakorlati elvei 
(gyógyítás, ellátás, felügyelet, képzés stb.), 
hanem a prevenció területei is. Az 1908. 
évi XXXVIII. t.c. pontosan meghatározta a 
települések orvosainak, bábáinak felada-
tait, kötelességeit. Ezek szerint a községi 
orvos az adott település által kiírt pályázat 
elnyerését követően köteles volt abban a 
helységben élete végéig ellátni hivatását. 
Hatásköre az élet számos területére kiter-
jedt, melyek közül kiemelkedő fontosságú 
volt az ivóvízellátás, csatornázás, húsvágás 
ellenőrzése, temetőügy, hulladékszállítás, szeméttelepek kérdése, ame-
lyek mind a különféle járványos betegségek terjedésének megelőzésében 
játszottak fontos szerepet. A fentiek mellett végezte a népiskolák, óvodák 
és más intézmények egészégügyi állapotának ellenőrzését, szükség esetén 
részt vett a szüléseken, valamint a halottak boncolásán is. A szegények 
számára ingyenesen végezte feladatait, míg a tehetősebbeknek a belügy-
minisztérium által meghatározott tarifa szerint dolgozott. Mindezen tevé-
kenységük miatt a települések orvosai rendkívülien nagy tiszteletben és 
megbecsülésben álltak a nép körében.

Temerin községi orvosa a XIX. és XX. század fordulóján 1884-ben történt 
kinevezésétől kezdve dr. Jeszenszky Béla volt, aki 1855. október 25-én szü-
letett a Baranya megyei Megyefán (ma Bükkösd) Zoltán és Igmandy Julianna 
gyermekeként. A községünkben nagy népszerűségnek örvendő orvos 25 éves 
temerini működésének jubileuma alkalmából az Ujvidéki Napló 1909. ok-
tóber 24-i száma közölt részletes tudósítást: „Orvosi jubileum. A napok-
ban ülte Temerin község Dr. Jeszenszky Béla községi orvos 25 éves községi 
orvosi működésének jubileumát. Az elismerés, mely községük részé ről 
sokáig késett e derék, lelkiismeretes és hivatását pontosan teljesítő or-
vossal szemben, 25 éves jubileuma alkalmával fényesen nyilatkozott meg. 
Temerin község közönsége közadakozásból egy szép és értékes ajándékkal 
lepte meg nagyrabecsült orvosát. Vermes Vince községi jegyzővel az élén, 
ünnepi beszéd kíséretében, ezüst író  készletet nyujtott át neki, melynek 
pecsétnyomójába Dr. Jeszenszky nemesi cimerét graviroztatta, tolltartó 
tálcájába pedig emléksorokat vésetett. Este pedig fényes bankettet ren-
dezett a tiszteletére a melyen résztvett az úri közönség csaknem kivétel 
nélkül, még az asszonyok, leányok sem maradtak otthon, (lévén Jeszensz-
ky legényember) a kereskedők és iparosok igen tekintélyes számban s a 
polgárság szine-java. Mintegy 120 teritékű vacsora hirdette az elismerést, 
melynek Matkovics Béla földbirtokos úgy a maga, mint családja nevében 
valamint a község és járási hatóság nevé ben is pohárköszöntőjében adott 
formás kifejezést, mire Jeszenszky szintén pohárkö szöntőben válaszolt. 
Költői kifejezésekben ékeskedő pohárköszöntőjében friss, üde, fiatalos 
emlékezettel szállt vissza a múltnak mezejére, ahol a község közönségé-
vel közösek voltak, örömei és bánatai, reményei és csalódásai. Vacsora 
után tánc volt kivilágos-kiviradatig.”

A népszerű Jeszenszky doktor az első világháború végén bekövetkező 
impériumváltást követően menekült vissza szülőfalujába, Megyefára, ahol a 
családi kastélyban 1930 novemberében utódok nélkül fejezte be életét. 

fúró Dénes

A kisjeszeni és megyefai 
Jeszenszky család ne-
mesi címere
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

HORVÁTHNÉ 
KRANJEC Mária 

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

nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógorunktól

id. LUKÁCS Mihálytól 
(1932–2020)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emléked szívében őrzi a 
Kovács család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 
nincs közöttünk az, akit na-
gyon szerettünk

id. BORDA Illés 
(1952–2018)

Az idő halad, 
az emlék és a szeretet 
örökké megmarad.
Minden elmúlik, 
minden véget ér, de az 
emléke a szívünkben él.

Szép emlékét megőrzi 
felesége, lánya, fiai, veje 

és az unokák: Barbara, 
Hunor és a pici Katarina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel és könnyes 
szemmel búcsúzunk szere-
tett, drága bátyámtól, nagy-
bácsinktól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

aki tragikus hirtelenséggel 
elvesztette az életéért foly-
tatott harcát.
Drága emléked, 
kedves arcod örökre 
megőrizzük lelkünkben!

„Ha emlegettek, 
köztetek leszek,
ha imádkoztok, 
veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, 
mosolyogjatok, emlékem 
így áldás lesz rajtatok!”

(Reményik Sándor)

Legyen nyugodt és 
békés a pihenésed!

Öcséd, Pista, ángyod, 
Ibolya, valamint 

Levente és Emőke

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapámtól

PÁSZTI Jánostól 
(1944–2020)

Fájó szívvel búcsút veszünk, 
de szívünkben 
örökké velünk leszel. 
Az út végtelen, 
de ott lesz örök nyugalom, 
a Jó Isten áldása 
vezessen utadon!

Emléked őrzi Ági, Attila 
és Ákoska

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

 sógorunktól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

Lelked, reméljük békére 
talált, s te már 
a mennyből vigyázol ránk.

Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Nyugodj békében!

Emléked őrzi sógorod, 
Sanyi és ángyod, Ica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

Hosszú útra mentél, 
mindenkitől távol, 
mi tudjuk csak egyedül, 
mennyire hiányzol.
Amíg élünk, szeretünk, 
soha nem feledünk!

Nyugodj békében!

Emléked őrzi 
Zitus és Árpi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesapámtól

PÁSZTI Jánostól 
(1944–2020)

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

Legyen nyugodt és békés a pihenése.

Emléked megőrzi 
lányod, Magdi családjával

Miserend
27-én, pénteken, 8 órakor: 
Hálából; 17 sati: sveta misa za 
†Franu Geljić.
28-án, szombaton, 8 órakor: 
A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Sándor Imre, elh. 
két unokájáért és unokavejé-
ért, valamint: †Gero István és 
Imre, Kiss András és Katalin.
29-én, Advent 1. vasárnapja, 
a telepen 7 órakor: †Kocsics-
ka Imre, az elh. Kocsicska és 
Francia nagyszülőkért; 8:30-
kor †Talló Zoltán, a Talló és 

Faragó szülőkért, ifj. Tóth Fe-
renc és elh. Tóth szülőkért; 10 
órakor: Népért.
30-án, hétfőn 6:30 órakor: 
Egy szándékra.
1-jén, kedden, 6:30 órakor: 
Egy szándékra.
2-án, szerdán 6:30 órakor: 
Hálából a kapott kegyelme-
kért.
3-án, csütörtökön 17 órakor: 
†Dusa Mihály, Nemes Erzsébet, 
Dusa Margit és a család elh. 
tagjaiért; 18 órától: Szentség-
imádás Iskolája.

VÉGSŐ BÚCSÚ

BALOGH László 
(1961–2020)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
a nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Hoffer, Sandra, Dénes

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

kedves rokonunktól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

„Az élet az, 
ami hamar elszalad, 
de amit szeretettel 
tettél benne, 
az örökké megmarad!”

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi a Varga 
család: Rózsi ángyi, 

Csaba, valamint Attila 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett sógoromtól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emléked őrzi Micko
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, szomszédokinak, barátoknak, ismerősöknek és végtisz-
teletadóknak, akik drága halottunk

BALOGH László 
(1961–2020)

temetésén megjelentek, részvétnyilvánításukkal és a kegyelet 
virágaival mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

A legszebb emlék a szeretet, 
melyek mások szívében hagyunk magunk után.

Gondoljunk ezekre a vigasztaló 
szavakra és emlékezzünk Rá mindig így.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas napra emlékeztünk november 24-én: 30 éve, hogy 
itt hagyott bennünket drága férjem, édesapánk, apósunk, nagy-
apánk és dédapánk

SÁNDOR Imre 
(1934–1990)

Elmegyek hozzád mindig, amíg élek 
nem hagylak magadra, mindig visszatérek.
Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek.
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 
örökké él szívemben a RÁD emlékezés.

Nyugodjál békében!

Fájó szívvel emlékezik rád özvegyed, lányod, fiad, 
vejed, menyed, unokáid, unokavejed és két dédunokád

A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Összetört szívvel búcsúzom szeretett páromtól, 

akit oly hirtelen elvett a halál

BALOGH László 
(1961–2020)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, 
de a kegyetlen betegség mindent összetépett. 
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és mindenkit szerettél. 
Emléked él és élni fog, míg az én szívem e földön dobog. 

Bennem él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit soha senki el nem vehet.
Egy a reményem, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozom veled.

Bánatos szívű feleséged

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú fél éve, 
hogy örök álom 
zárta le szemed.

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

GERO István 
(1962–2020)

Emléked megőrzi édesanyád 
és testvéreid családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal búcsúzunk barátunktól, 

osztálytársunktól és a 61-es Nagy generáció társunktól

BALOGH László 
Bajszitól 

(1961–2020)

„Nem, nem haltam meg.
Csak egy angyal csókolt meg.

A csókkal elrepültem.
Elvette terhem,
Szabad lettem.

Nem, nem haltam meg.
Attól, hogy nem látsz, még élek,
Csak már semmitől sem félek.

Keress meg szívedben,
ott hajózok ereidben.

Nem, nem szűntem meg.
Úgy biztos nem, ahogy gondolod.

Érzed ezt a finom őszi illatot?
Az ősz én vagyok.

Nem, nem tűntem el.
Ne halott emberként gondolj rám!

Csak nézz az égre fel,
Felvettem csillagruhám.

Nem, én nem haltam meg.
Csak már emlék vagyok.”

(Gyenge Ildikó: Nem haltam meg!)

Emléked őrzi a 61-es Nagy generáció 
C osztálya és osztályfőnöke

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

BALOGH László 
(1961–2020. 11. 18.)

NAGYNÉ HORVÁTH Ilona 
(1941–2020. 11. 18.)

özv. MAGYARNÉ 
SZTRIKOVICS Irén 
(1938–2020. 11. 20.)

Penjašković Zvonimir 
(1939–2020. 11. 23.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket szíves-
kedjenek legkésőbb kedd 

délelőtt 10 óráig hirdetés-
gyűjtőinknél vagy a szerkesz-

tőségben leadni.
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MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

TÓTH Ilona 
(1912–1995)

ÖKRÉSZ Imre 
(1944–2004)

ÖKRÉSZ István 
(1908–1968)

25 éve 16 éve 52 éve

A lélek búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit.
Én Istenem, mit vigyek Neked? Nem vihetek mást, csak verseket.

Barátom, aki már előrement, felséges zenét hall odafent...

Emléketek szívünkben örökre megmarad.
Szeretteitek

VÉGSŐ BÚCSÚ
Öcsémtől

PÁSZTI Jánostól 
(1944–2020)

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

Bátyád, József 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

FRANCIÁNÉ ELEK Borbálától 
(1935–2020)

Drága Nagyanyánk,
szívünkben őrizzük földi utazásod képsorozatát: kezed szorgos-
ságát, szemed mosolyát, kedves intéseidet, az időjárás szinte 
állandó nem-megfelelésén való méltatlankodásod;
dédunokáid szólongatását, a legapróbbak kezecskéjének si-
mogatását, fátyolos hazavágyó tekinteted és a legegyszerűbb 
és egyben a legbölcsebb útravalót, amit csak egy nagymama 
tud hátrahagyni unokájának.

Lelkünkben továbbra is velük vagy.

Szerető unokáid: 
Mónika, Eszter, Tamás és családjaik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

A mélybe csak tested merült el,  
csak ő tűnt el a föld alatt, 
de lényed lényege 
ezer felé szóródva is 
köztünk maradt.

Emléked megőrzi 
keresztfiad, Hunor és párja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől

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

aki hosszú, súlyos betegségből, Isten irgalmából megszaba-
dulva, a megérdemelt örök boldogságba költözött.

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. 
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák a fejed.
Olyan drága voltál nekünk, 
hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Legyen álmod csendes és nyugodt.

Imával búcsúzik tőled 
szerető feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesapámtól, apósomtól 
és tatánktól

id. LUKÁCS Mihálytól 
(1932–2020)

Hogy egy édesapa milyen 
drága kincs, csak az tudja, 
akinek már nincs.
Drága jó szívét áldd meg 
Atyám, s köszönöm, 
hogy ő lehetett 
az én drága édesapám!

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, 
mintha visszavárna.
Ha ránk gondolsz 
a messze égi partról, 
szinte hisszük, most is 
élsz… csak alszol!

Emléked megőrzi fiad, 
Mihály, menyed, 

Klementina és unokáid: 
Roland és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nászunktól

id. LUKÁCS Mihálytól 
(1932–2020)

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

Emléked őrzi Király 
nászod és nászasszonyod

Köszönetnyilvánítás

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

Fájó szívvel búcsúzik tőled 
feleséged, fiad, menyed, két 
imádott unokád, két kereszt-
lányod családjával, sógorék 
Robi fiukkal, a nászék, két 
testvéred családjaikkal és a 
nagyszámú rokonság. Nem 
utolsó sorban ökölvívó ba-
rátaid, utcabeliek és a vég-
tiszteletadók. Mindenkinek 
hálás szívvel megköszön-
jük a részvétüket és a sok 
szép virág- és koszorúado-
mányaikat. Külön köszöne-
tet mondunk Ft. dr. Szöllősi 
Tibor plébánosnak a szép 
szavakért.

Hálával megköszönjük a 
Kókai temetkezési vállalat-
nak az odaadó munkáját.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

BALOGH Lászlótól 
(1961–2020)

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

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

Emléked megőrzi 
Surján Feri sógor 

és Kati ángyi
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

JADRAN (Golubinci)–SLOGA 
0:1 (0:0)

A táblázaton utolsó előtti 
golubinci csapat otthonában ven-
dégszerepeltek a temeriniek, akik 
hajrában szerzett góllal szerezték 
meg a győzelmet, Požarev ugyanis 
a 89. percben talált be a házigazdák 
hálójába. A Sloga kilencedik alka-
lommal lépett pályára idegenben a 
most zajló idényben, de csak most 
sikerült először nyernie, és a győ-
zelemmel feljött a táblázat 13. he-
lyére. A kolóniai együttes szomba-
ton hazai pályán a Budućnost (Salaš 
Noćajski) ellen játszik az őszi idény 
utolsó fordulójában. A mérkőzés 13 
órakor kezdődik.

MLADOST–SREMAC (Vojka) 
4:1 (3:0)

A járekiaknak sorozatban el-
szenvedett három vereség után si-
került nyerniük. A győzelmet már 
az első félidőben gyakorlatilag be-
biztosították, hiszen három gólos 
előnyre tettek szert. Jovanović már 
a tizedik percben vezetéshez juttat-
ta a vendéglátókat, majd Kovačević 
20 méteres lövésénél megpattant 
a labda az egyik vojkai játékoson 
és a hálóban kötött ki. Nem sokkal 
a szünet után Vučković növelte az 
előnyt egy szöglet után, míg az 56. 
percben a veterán Zukić is felirat-
kozott a góllövők listájára. A vendé-
gek a hajrában szépítettek, amikor 
a hazai csapat már 4:0-ra vezetett. 

A Mladost szombaton idegenben 
a Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 

ellen játssza az őszi idény utolsó ta-
lálkozóját, amely előtt a hetedik he-
lyen vannak a táblázaton.

Újvidéki liga

SUSEK–TSK 0:5 (0:2)
Mint az várható is volt, a 

temeriniek fölényes győzelmet arat-
tak a táblázaton utolsó előtti csa-
pat pályáján. Pupovac már a har-
madik percben betalált a hazaiak 
hálójába, Stričevićnek pedig nem 
sokkal a szünet előtt sikerült növel-
nie az előnyt. A térfélcsere után még 
hármat rúgott a TSK: előbb Klaić, 
majd Soldat és végül Kosić bizonyult 
eredményesnek.

A temerini csapat sorozatban az 
ötödik győzelmét aratta, és a máso-
dik helyről ment a téli szünetre. Ér-
dekességként említjük meg, hogy 
a TSK az utolsó nyolc őszi bajno-
ki találkozóján nem kapott gólt, 
Vojvodić kapus hálóját mindössze 
hat alkalommal vették be a riválisok 
a bajnokság első felében. Az őszi 
bajnok Veternik 15:0-ra (!) győ-
zött az utolsó fordulóban Csúrogon 
a Hajduk ellen, s a 17. forduló után 
44 ponttal vezeti a pontvadászatot. A 
TSK két pontos lemaradással, tehát 
42 ponttal követi a veternikieket. 
Minden bizonnyal ez a két csapat 
között dől majd el a bajnok sorsa, 
mivel a többieknek már jelentős a 
hátrányuk.

Harmadik a zsablyai ŽSK 33 
ponttal, majd a Sirig és a bukovaci 
Fruškogorski partizan követke-
zik 32-32 ponttal. A versenykiírás 
szerint a bajnok feljut a magasabb 
osztályba, míg a második helyezett 
selejtezőt játszik azért, hogy a Vaj-
dasági liga déli csoportjába kerül-
jön fel.

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar nemzeti Tanács

Önkormányzat 
Temerin

APRÓHIRDETÉSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković 
utca 7., telefon: 3848-200.
• Malacok és kóróseprő eladó. Tele-
fonszám: 843-397.
• Hízó (150–180 kg) eladó. Földmű-
ves (Kosovska) u. 14., telefon: 3-841-
441, 063/80-50-716.
• Fiatal pecsenyelibák és kacsák el-
adók. Telefonszám: 063/10-844-06.
• Legelőt vennék vagy bérelnék. Te-
lefonszám: 069/159-00-66.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elekt-
romos rokkantkocsi. Telefonszám: 
840-439.

• Malacok eladók. Telefon: 063/77-
93-053.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312 (Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévé-
ket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fi-
zetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Te-
lefonszám: 063/8-143-147.

TSK: Vojvodić, Knežević (A. Niko- 
lić), Varga, Stričević, Milosavljević, 
Soldat, N. Nikolić, Klaić (Grlica), 
Kojović, Pupovac, Kosić.

TATRA (Kiszács)–SIRIG 1:1
A szőregieknek nem sikerült be-

gyűjteniük a három bajnoki pontot 
az utolsó fordulóban, noha esélyes-
ként léptek pályára a 16. helyezett 
Tatra otthonában. A Sirig a negye-
dik helyen végezte az őszi idényt. A 
bajnokság várhatóan márciusban 
folytatódik.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

SLOVEN (Ruma)–TEMERIN 
24:18 (5:10)

A járvány miatt az előző két 
fordulóban nem lépett pályára a 
temerini csapat, a múlt szombaton 
azonban végre bajnoki mérkőzésre 
került sor. Furcsán alakult a talál-
kozó, hiszen a rumai csapat az első 
félidőben mindössze öt gólt dobott, 
így a temerini lányok előnyre tettek 
szert. A szünet után a Sloven gyor-
san ledolgozta hátrányát, majd át-
vette a vezetést és végül fölényesen 
nyert. A Temerinnek négy diadala 
és egy veresége van. 
Első férfi liga – Északi csoport

A járvány miatt egyre több 
kézilabda bajnoki mérkőzést 
halasztanak el, így elmaradt egye-
bek mellett a járeki Mladost TSK-

nak a mokrini Crvena zvézda elle-
ni, hétvégi meccse is.

ASZTALITENISZ
Az elmúlt hétvégén négy bajno-

ki mérkőzést kellett volna játszania 
a Temerin Ferocoop csapatának a 
Szuperligában, az óbecsei tornát 
azonban elhalasztották a járvány 
miatt.

– Már a hét elején tudtuk, hogy 
a hétvégén nem tartanak bajno-
ki találkozókat. Kérdés, hogyan fe-
jezzük be az őszi idényt, mivel a 
harmadik tornát a jövő hétvégén, 
Nagybecskereken kellene megszer-
vezni, de addig az óbecsei verseny 
mérkőzéseit valószínűleg nem pótol-
juk be. Az országos szövetség még 
nem döntött arról, hogyan folytató-
dik az idény – mondta Pető Zoltán.

A Temerin Ferocoop máso-
dik csapata az újvidéki Egységgel 
küzdött meg a II. liga északi cso-
portjában. A hazaiak 4:2 arányú 
győzelmet arattak a negyedik for-
dulóban.

Eredmények: Puhača–Brdar 
3:1, Varga–Szentmártoni 1:3, 
Orosz–Rajić 3:1, Puhača,Orosz–
Szentmártoni,Rajić 3:1, Puhača–
Szentmártoni 0:3, Orosz–Rajić 3:0.

A fiatal lányokból álló női csa-
pat a Vajdasági liga harmadik for-
dulójában 4:2-re legyőzte hazai 
környezetben a lokvei Banatul 
együttesét. T. n. T.


