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Üzlet- és kávézótulajdonosokat 
kérdeztük arról, hogy a munkaidő kor-
látozásra vonatkozó állami rendelet 
miként befolyásolja vállalkozásukat.

Az ünnepek közeledtével rendszerint 
már ilyenkor csinosítgatjuk a lakást, apró 
díszeket vásárolunk, készülünk a kará-
csonyra. A Papillon ajándékboltban most 
főidény van, így jócskán megérzik azt, hogy 
most csak rövidített munkaidővel dolgoz-
hatnak, mondja Sági Fehér Melinda tu-
lajdonos. – Ez az időszak fontos lenne szá-
munkra, hiszen januárban és februárban 
már kevesebb munka lesz. Anyagilag ez 
óriási kiesést jelent. A napi korlátozás talán 
nem is lenne akkora gond, sokkal inkább a 
szombati munka hiányát érezzük meg. Akik 
hétköznap dolgoznak, leginkább éppen 
olyankor bonyolították le a bevásárlást. 
Ennek következményeit mi, kisvállalkozók 
igenis megérezzük. A nagyobb élelmiszer-
üzletek ebben a helyzetben jobban járnak, 
hiszen a vásárló idő hiányában mindent 
megvesz a nagybevásárlás során.

E jelenlegi helyzet egyik legnagyobb vesz-
tesei a vendéglátóipari és idegenforgalmi te-
vékenységgel foglalkozók. Gyuráki Zsolt, a 
Papa Pub kávézó tulajdonosa ezt naponta 
megtapasztalja. – A munkaidőt minimálisra 
csökkentették, korlátozták az egy helyiségben 
tartózkodók számát, tartva a büntetéstől, be 
kell tartani az előírásokat. A jelenlegi helyzet 
ellenére fizetnünk kell az adót, a rezsit, a ház-
bért és a munkásokat. Sajnos, nem olyan or-
szágban élünk, ahol a rendkívüli helyzet ide-
jére eltörölték volna az adót, vagy komolyabb 
segélycsomagot biztosítottak volna a vállal-
kozók számára. Ilyen körülmények között 
nehéz fennmaradni, néhány vendéglátóipari 
létesítmény ilyen munkaidő mellett ki sem 
nyit, hiszen nem éri meg, a vendégek ugyanis 
zömében estefelé és hétvégén járnak szóra-
kozni. Azt látom, hogy az emberek is félnek, 
különösen azóta, amióta megugrott a fertő-
zöttek száma, és csak arra költenek, amire 
tényleg szükségük van, hiszen nem tudhatják, 
hogy mit hoz a holnap.

Folytatása a 2. oldalon

Megélni, de miből?

Kedves segíteni vágyó temeriniek! 
Ebben az évben Temerinben is elindít-
juk a Cipősdoboz Akciót. Az akció célja, 
hogy szebbé tegyük a rászoruló, nehe-
zebb sorsú gyermekek karácsonyát, hi-
szen az idei év mindenki számára külö-
nösen nehéz. Ha segíteni szeretnének, 
nincs más feladatuk, mint megtölteni egy 
cipősdobozt ajándékokkal, majd eljut-
tatni hozzánk legkésőbb december 18-
ig, hogy továbbíthassuk a gyerekeknek 
karácsonyra.

Mi kerülhet a cipősdobozba?
Játék (társasjáték, építőkocka, kár-

tya, foglalkoztató és készségfejlesztő 
játék, baba, kisautó, ugrálókötél, egyéb 
sporteszközök, stb.), írószerek (füzet, 
toll, filcek, zsírkréta, színes ceruza, 
tempera, vízfesték, törlőgumi, hegye-
ző), könyv (mesekönyv, színező), sapka, 
sál, kesztyű, meleg zokni, rágcsálnivaló, 
higiéniai szerek, apró ajándékok.

Ami ne kerüljön bele: kopott ruha, 
törött játék, éles tárgy, romlandó vagy 

olvadó élelmiszer, gyümölcs, törékeny 
tárgy és gyógyszer. Kedves lehet esetleg 
egy képeslap, vagy fotó néhány üdvözlő 
sorral. Az akció befejeztével a legkrea-
tívabb cipősdobozt díjazzuk, úgyhogy 
kreativitásra fel!

Ha megtöltötte a dobozt, csomagolja 
be külön a doboz alját, és külön a tetejét, 
majd jól láthatóan írja rá, hogy milyen 
korosztálynak való, pl. ,,fiú 10-12”. Nagy 
segítség tud lenni egy zacskó édesség, 
játék, vagy tisztálkodási szer is, melyből 
csomagokat állíthatunk össze. Illetve, ha 
nem tudja becsomagolni a dobozt, elhoz-
hatja hozzá külön a csomagolópapírt.

Átadási pontok: Hétköznapokon dél-
előtt 9-11 óra között a Papp Pál 101-es 
szám alatt, vagy délutánonként 13-16 óra 
között a JNH utca 107-es szám alatt.

Amennyiben bármilyen módon segí-
teni szeretnének, vagy kérdés merül fel, 
jelentkezzenek a 063-168-7705-ös, vagy 
a 060-583-0374-es telefonszámon.

SzAbó Zsuzsanna

Karácsonyi cipősdoboz

Elnéptelenedett 
főutca

A járvány miatt a múlt hét végén életbe lépett 
további szigorító intézkedések következménye-
ként már a délutáni órákban elnéptelenednek az 
utcák, alig lehet járókelőket látni. Ez alól talán az 
élelmiszerboltok a kivételek. A mostani helyzet 
talán abban különbözik a tavaszi kijárási tilalom-
tól, hogy most a járműforgalom zavartalan, szin-
te azonos intenzitással zajlik, mint rendes körül-
mények között. (V. z. felv.)

Több mint 1500 
új fertőzött Vajdaságban

Múlt vasárnap 1528 új esetet regisztráltak Vajdaság-
ban, a legtöbb koronavírus-fertőzött továbbra is Újvi-
déken van, újabb 417 személynél mutatták ki a vírust, 
írja a Tanjug. A helyzet továbbra is kritikus Pancsován, 
Nagybecskereken, Zomborban, Nagykikindán, Szabadkán 
és Szávaszentdemeteren, közölte a Vajdasági Közegész-
ségügyi Intézet.

Jelenleg a regisztrált aktív esetek száma Vajdaságban 
34 474, de az intézet becslése szerint ez a szám jóval 
magasabb. A legtöbb aktív esetet (10 531) Újvidéken 
jegyzik, azután Pancsova következik több mint 3500, 
Nagybecskerek több mint 2100 és Szabadka közel két-
ezer fertőzöttel, majd pedig Nagykikinda és Palánka több 
mint ezer aktív esettel.
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Megélni, de miből?
Folytatás az 1. oldalról

Az Exclusive ékszerüzletben abban bíznak, hogy az ünnepekig minden 
visszaáll a régi kerékvágásba, és ismét megnő a vásárlók száma. Füstös 
Róbert tulajdonos kifejtette. – Azok, akik eddig nyolc óráig jöttek el, most 
eljönnek ötig, a hétvégi vásárlók pedig ugyancsak betérnek hétközben. 
Ezzel csak azt érjük el, hogy több ember szorul be a kis térbe, ami nem 
igazán jó megoldás ebben a járványhelyzetben. Nálunk ilyenkor, novem-
ber végén, december elején egyébként is megcsappan a forgalom, és 
abban bízom, hogy ez az állapot nem tart sokáig, és az ünnepekre már 
dolgozhatunk, úgy mint korábban, hogy legalább a költségeket fedezni 
tudjuk. Betartjuk az előírásokat, hiszen hatalmasak a büntetések. Ab-
ban bízom, hogy gyorsan túl leszünk rajta és 
lábra tud állni az ország, a gazdaság és ezzel 
együtt mi is.

Rendezvények, lakodalmak hiányában 
kevesebb munkájuk van a fodrászoknak 
ezt Deák Andrea meg is erősítette lapunk-
nak: – A mostani helyzet kihatással van a 
munkámra, míg korábban sokat dolgoztam: 
hétvégenként reggel öttől este hétig, hétköz-
naponként nyolc órát, most nincsenek lako-
dalmak, rendezvények, így az emberek kevés-
bé igénylik a fodrászok munkáját. Remélem, 
hogy már nem sokáig tart ez az állapot.

Öt óra után és a hétvégén a Pince kávé-
zóban sem beszélgethetünk egy finom kávé 
mellett, hiszen úgy mint másokra, rájuk is 
vonatkozik a korlátozás. Miavecz Róbert tu-

lajdonos megkeresésünkre elmondta: - Nagy kihatással van a munkánkra, 
hiszen egyáltalán nincs forgalom. Az adókat fizetni kell, de nincs juttatás. 
Úgy érzem, hogy mi vagyunk a legrosszabb helyzetben. Betartjuk a ren-
deleteket, mert rendszeresen járnak az ellenőrök, és nem szeretnénk 
büntetést kapni. Azt tapasztalom, hogy félnek az emberek, a média is ezt 
tálalja. Vannak olyan vendégek, akik egészen a járvány kitörése óta nem 
jöttek el. Sajnos, nem úgy tűnik, hogy ez a helyzet hamarosan jobbra for-
dul. Fel kell mérnünk, hogy megéri-e ilyen körülmények között dolgozni, 
és ha nem, akkor megtörténhet, hogy márciusig bezárunk.

A Papirus papírkereskedésben a mostani rendelet két teljes nappal 
faragta le a munkaidőt, amit igencsak megéreznek a bőrükön, mond-
ta Szűcs Béla tulajdonos. – Az előttünk álló időszak mutatja majd meg 
igazán, hogy mennyire van kihatással a munkánkra. Napi három óra kiesés 
és a teljes szombat, összesen két napot jelent. Sokkal kevesebb a vevő, a 
betérő, mindazok ellenére, hogy most volt a Mikulás, valamint közeleg a 
karácsony. Nyolc hónapja tart már ez az állapot, és ahogy beszélgettem 
a többi vállalkozóval, mindenhol azt hallottam, hogy bizony kihatással 
van a munkára. Bízunk benne, hogy hamarosan minden úgy lesz, mint 
régen, de jelen pillanatban még nagyon kilátástalan a helyzet.

Az Ózon gazdaboltban az év ezen szakában kevesebb a munka, a 
megrendeléseket zömében telefonon bonyolítják le, mondja Majoros 
Tibor tulajdonos: – Bennünket ezek a rendeletek most igazán nem 
érintenek, hiszen egyébként is holtidény van, az óra átállításával párhu-
zamosan átálltunk a rövidebb munkaidőre, tehát egyébként is öt óráig 
dolgozunk. Beindultak a magkukorica-rendelések, de ezt telefonon bo-
nyolítjuk le. Tavasszal az első hullám sem érintett igazán bennünket, talán 
még a forgalom is megnőtt, hiszen az emberek otthon voltak, bezárva, 
így sokan kertészkedésbe fogtak. Egyetlen problémánk az, hogy az állam 
által biztosított minimálbért most jövedelemként kell elkönyvelni, amit 
igen komolyan megadóztatnak majd.

ÁDÁM Csilla
Hiába hív a mestersza-
kács, vendég nincs
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Itt járt a Mikulás
December 6-án, advent második vasárnapján hófehér fiákeren, lovasok 

kiséretében Temerinben járt a Mikulás. A hatalmas szél ellenére csodás 
napsütésben köszöntött ránk ez a szép ünnep, amely az együtt gondolko-
dás eredményeként megörvendeztette a legkisebbeket, de a felnőtteket, 
idősebbeket is elvarázsolta. A szentmisék végén is kaptak ajándékot a 
legkisebbek, mialatt egy kedves Mikulás-napi dal is felcsendült a templom 

falai között. Utána a templom előtt várta a gyerekeket szorgos segítőivel 
együtt. Mindenki kapott csomagot, hiszen Temerinben csak és kizárólag 
jó gyerekek élnek. De nem csak ők, a felnőttek és az idősebbek is nagy 
örömmel köszöntötték, miközben minden bizonnyal felidéződött bennük 
is gyermekkoruk csodavárása, a felhőtlen öröm, a kacagás és a tudat, hogy 
azért ebben az igen nehéz helyzetben is együtt, közösen a mai gyerekek 
számára is át tudjuk adni ugyan azt az érzést, amire majd évtizedek múlva 
ők is szívesen emlékeznek vissza. Pompás járművét lovasok kísérték, így 
a legbátrabb gyerekek még nyeregbe is szállhattak.

A napokban fiataloktól hallottam, mennyire 
örültek ők is, hogy ismét eljött közénk. Annak ide-
jén, gyerekként ők is rajongva szerették. Köszön-
jük neki és segítőinek, a támogatóknak, a Hugyik 
családnak, Temerin Község Önkormányza-
tának, a Községi Képviselő Testületnek, a 
helyi Széchenyi István Hagyományőrző Lo-
vas Egyesületnek, valamint Törteli László-
nak, Kovács Róbertnek és Kósa Sándornak, 
hogy általuk ismét megvalósulhatott ez a varázslat. 
Valamennyiük nevében kívánunk további kellemes 
adventi készülődést.

Akciós, 25%-os 
borvásár 

a Vindolóban
063/51-41-02, 063/523-673

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

óha

Drágul a tévé-
előfizetési díj

A szerb kormány azt javasolta, hogy a Szerbiai Rádió és Televízió, 
valamint a Vajdasági Rádió és Televízió utáni tévé-illeték január elsejé-
től a jelenlegi 255 dinár helyett 299 dinár legyen. A törvénymódosítási 
javaslat november 27-én került a parlamenti eljárásba, s az előfizetési 
díjat továbbra is a villanyszámlával együtt kell majd fizetni. A törvény-
módosítási javaslat szerint a következő év december 31-ig az RTS és az 
RTV működését részben az előfizetési díjból, részben pedig a köztársa-
sági költségvetésből finanszírozzák. Ez a kombinált modell 2016 eleje 
óta van érvényben.

A közmédia utáni illeték először 150 dinárba került, majd 2019 ele-
jén 220 dinárra emelték, az év elejétől pedig 255 dinárt kell fizetni, ez 
drágul meg most 299 dinárra. (Novosti) 

Kérjük olvasóinkat, akik a Nikola Pašić utcai Pogled üzletében vásárol-
ják a Temerini Újságot, hogy azt minden alkalommal a pénztárnál kérjék.

Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap ünnepélyes keretek között keresztelték meg Csen-
gét és Emőkét (Csábi Imre és zelenka Anna leányait), Katarinát 
(Kurilla Attila és borda Edit leányát).

Ötezer dináros 
egyszeri segély

Siniša Mali pénzügyminiszter bejelentette, hogy december 18-án 
minden nyugdíjas 5.000 dináros egyszeri segélyt kap. „December 18-
án fogunk kifizetni minden nyugdíjas számára 5.000 dinárt”, jelentette 
ki Mali és hozzátette: ezt a támogatást 1,7 millió nyugdíjas kapja meg. A 
Prva televíziónak nyilatkozva elmondta, „azoknak szeretnénk segíteni, 
akiknek leginkább szüksége van a segítségre”.

Lesz-e hazalátogatás
Noha a külföldi vendégmunkások hagyományosan a karácsonyi és 

újévi ünnepek alatt hazalátogatnak, a jelek szerint ez az idén elmarad, 
vagy legalábbis nem lesz tömeges. Ausztria, Svájc és Németország, ahol 
a legtöbb szerbiai állampolgár dolgozik, jelentősen megszigorította az 
óvintézkedéseket az országukba visszatérők számára. 

V.
 Z

. f
ot

ói
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Jótékonysági kirakodóvásárok mel-
lett  az  interneten  is  gyűjtenek  a  most 
egyéves kisfiúnak, akinél gerinceredetű 
izomsorvadást állapítottak meg az orvo-
sok. Gajódi Pál Olivér életét a rendkívül 
költséges Zolgensma génterápiás kezelés 
mentheti meg, amelynek ára 2 millió euró. 
A Facebookon Vajdasági jótékonysági li-
cit elnevezéssel egy csoportot hoztak létre, 
ahol a tagok felajánlhatnak tárgyakat vagy 
szolgáltatásokat, amelyekhez licitálás útján 
lehet hozzájutni. 

Csernyák Zsuzsanna ebben is segít azok-
nak, akik elfoglaltságuk miatt nem tudnak több 
időt szentelni a jótékonykodásra. – Kívülállóként 
veszek részt a kezdeményezésben, nem vagyok 
hivatalos adminisztrátor a csoportban. Szívemen 
viselem a kisfiú sorsát, nagyon boldog vagyok, 
hogy az emberek összefogtak, és örömmel tölt el, 
hogy ennek az ügynek a részese lehetek. Meggyő-
ződésem, hogy minden emberbe bele van kódolva 
a jószándék és a segítőkészség, és később, az élet 
során a neveltetéstől és az életkörülményektől 
függ az, hogy megmarad-e vagy elhalványul ez 
az érzés. Én otthon azt láttam, a szüleim nagyon 
sokat jótékonykodtak, amit a gyerekeimnek is 
szeretnék továbbadni. Úgy gondolom, hogy a sze-
retet körforgás, attól, és azt, hogy én önzetlenül 
adok, valamikor az életben vissza is kapom. Jó 
emberekkel találkoztam a licit során, a mostani 
karanténos, ingerszegény világban, amikor távol-
ságot kell tartani egymás között, nem ölelhetjük 
meg egymást és ez nekem hiányzik. A licitálás 
során egy-egy jószándékú üzenet felér egy emberi 
öleléssel. Nemrégiben a Facebook-oldalon meg-
jelentettem, hogy szívesen segítek a licitálás lebo-
nyolításában, hiszen az időm megengedi, kedvem 
és türelmem van hozzá. Nagyon sok jó szándékú 
ember van körülöttünk, csak meg kell mozgatni 
őket, meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy 

jótékonykodjanak. A Juventus énekkar kompakt 
lemezeket ajánlott fel, az első öt csomag gyorsan 
elkelt. Otthon filcből készítek könyvjelzőket, meg 
különböző apróságokat, és nagyon örülök, hogy 
van rá kereslet. Remélem, hogy mielőbb összejön 
a szükséges pénz és a kisfiú megkaphatja a gyógy-
szert. Szomorúnak és felháborítónak tartom azt, 
hogy egy gyógyszer ennyibe kerül, sokszor felte-
szem magamnak a kérdést, hogy vajon hol tart ez 
a világ, ha egy gyermeki életet pénzben mérünk. 
Nem tudok tétlenül ülni, és a mostani helyzetben 
néhány dologban különösen érzékennyé váltam. 
Arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy a kará-
csonyi ajándékokat a helyi vállalkozóktól vásárol-
juk meg, közülük egyet jótékony célból. 

ácsi

A belénk kódolt jószándék

Gyűjtés a kisfiúnak

Vasárnap délelőtt a piactéren jótékonysági gyűjtést tartottak a bajmoki Pál Gajódi Olivér 
megsegítésére. A Mikulás a Krampusz és a Karácsonyi Manó kiséretében érkezett az ese-
ményre, ahol csengőszóval hívta fel a járókelők figyelmét az adakozás lehetőségére. Süte-
ménnyel, forró teával kínálták az adakozni szándékozókat és a piaci árusokat, a legkiseb-
beknek pedig édességeket osztott a Mikulás. Orosz Aranka az adománygyűjtés szervezője 
lapunknak elmondta, hogy immár harmadszor szervezték meg községünkben a jótékonysági 
akciót, és továbbiak szervezését tervezik.

– Mélyen megérintett a kis Olivér esete. A kisfiú, aki a napokban tölti be első életévét és 
kétéves kora előtt kell megkapnia a génterápiát, és a zolgensma nevű gyógyszert, ami jelen-
tősen javíthatja esélyeit.  Mint ismeretes az egész ország, sőt a határokon kívül is összefogtak 
annak érdekében, hogy a kisfiú mihamarabb hozzájuthasson az életmentő gyógyszerhez. 
Fontosnak tartottam, hogy jómagam is tegyek valamit a cél érdekében. A nyáron két alka-
lommal szerveztünk hasonló akciót, amelyeken ezerhatszáz eurót sikerült összegyűjtenünk. 
A vasárnapi gyűjtés sajnos nem volt ilyen sikeres, száz euró gyűlt össze a dobozban. Ez 
talán a hideg időjárásnak és a járványügyi szigorításoknak tudható be. Mi örülünk ennek az 
összegnek is, és továbbra is folytatni fogjuk a gyűjtéseket. Terveink között szerepel január 
elején, a pravoszláv karácsony alkalmával is szervezni egy hasonló akciót, amikor szintén 
várjuk majd az adakozni vágyókat. A jelenlegi adatok alapján, eddig több mint egy millió euró 
gyűlt össze Olivér számlájára, tehát lassan elérkezünk a várt összeg feléhez. Szeretném meg-
köszönni mindazoknak, akik részt vettek a gyűjtésben, ugyanakkor felhívnám a figyelmüket, 
hogy több temerini magánboltban is megtalálhatják azokat a jótékonysági dobozokat, ahol az 
év bármely napján adakozhatnak Olivér javára. Reményeim szerint a közeljövőben a Pogled 
üzletláncban is megtalálhatóak lesznek ezek az adománydobozok. 

Három hónapig élvezhették a diákok a fel-
újított iskolaépület kényelmét és szépségét, múlt 
hétfő óta csak az alsós diákok járnak be, a fel-
sősök online sajátítják el a tananyagot. Bő egy 
hét van még a téli szünetig, ami a járványhelyzet 
miatt ugyancsak módosult. Sziveri Béla igaz-
gató szerint furcsa helyzet alakult ki, de jelen 
esetben ehhez kell alkalmazkodni. – A múlt 
hétfő  óta az első és a második emelet teljesen 
üres, reggel, amikor bejövök az iskolába, én 
kapcsolom fel a villanyokat, köszönök, de sen-
ki sem köszön vissza. Nagyon érdekes helyzet 
alakult ki, az elmúlt 28 évben megszoktam az 
állandó gyermekzsivajt, szaladgálást, ajtócsap-

kodást, és most csend van. Az alsósok esetében 
ez a módosítás semmi újat nem hozott, ők most 
is úgy dolgoznak, mint ahogyan ezt szeptember 
elsejétől tették. Mindennap jönnek a gyerekek 
az iskolába, két váltásban, ugyanis tizenötnél 
többen nem lehetnek egy csoportban. A felsősök 
teljesen áttértek az online oktatásra, de ez nem 
új dolog számunkra, hiszen tavasszal is hasonló 
körülmények között tanultak. A tanárok zöme 
a Google Classroomot használja, a többiek pe-
dig más módon (Viber) tartják a kapcsolatot a 
diákokkal. Kezdetben olyan utasítást kaptunk, 
hogy a gyerekek bejárhatnak ellenőrzőt vagy 
dolgozatot írni, de nem sokkal később jött egy 

Működik a távoktatás a Kókaiban
Sziveri Béla iskolaigazgató abban bízik, a következő tanévet 

már a hagyományos oktatási módszerekkel kezdik meg

pontosítás, amely ezt teljes mértékben elvetette. 
Véleményem szerint, így van értelme az online 
oktatásnak. Már nem sok van karácsonyig, fenn-
akadás nélkül megy a munka. A gyerekek már 
megszokták, főként a szülők zúgolódnak, hogy 
többet kell velük otthon foglalkozni. Termé-
szetesen megértem a dolgozó szülőket, hiszen 
ilyen körülmények között nem tudnak tanulni 
a gyerekkel. Ennek ellenére, úgy érzem, hogy 
nincs itt akkora probléma, most ilyen helyzet-
ben vagyunk, és ehhez kell alkalmazkodnunk. 
Remélem, hogy már jövő áprilisban, májusban 
ez változik, szeptembertől pedig már nyoma sem 
lesz az online oktatásnak. Addig pedig élni kell a 
lehetőségekkel és várni a jobb napokat – mond-
ta bizakodva az iskola igazgatója, aki az iskolai 
kalendáriumban történt módosításokra is kitért. 
– A korábbi években a szerbiai és a vajdasági is-
kolai kalendárium a vallási ünnepek miatt eltérő 
volt. Az új rendelet szerint azonban a közelgő téli 
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December 2-án a Brit Gyógyszerellenőr-
ző Ügynökség, elsőként a világon, jóváhagyta a 
Pfizer/BioNTech védőoltás használatát a COVID 
19 ellen. A héten az Egyesült Királyságban már 
meg is kezdődik a vakcinációs program megva-
lósítása. Elsőként 800 ezer dózis érkezik Belgi-
umból, karácsonyig pedig még néhány millió 
üvegecske (szaknyelven fiola) kerül elosztásra a 
kórházak között. A napokban az angol királynőt 
is beoltják. A védettség kialakításához két dózisra 
van szükség, három hetes időközben. Az oltást 
az ellenőrzés folyamán több országban 40 ezer 
emberen kipróbálták, komolyabb mellékhatást 
nem okozott, több mint 90 százalékos biztonsá-
got nyújt. „A védőoltás jóváhagyása fordulópontot 
jelent az orvostudomány történetében” – mondta 
a BioNTech képviselője. A Gyógyszerellenőrző 
Ügynökség az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca 
cég által kifejlesztett védőoltás jóváhagyását is ter-
vezi. Ebből az Egyesült Királyság már 100 millió 
dózist meg is rendelt.

A Moderna amerikai cég védőoltása is enge-
délyezésre vár. Ennek hatékonysága 95 százalé-
kos. A klinikai vizsgálat harmadik szakaszában 30 
ezer személyen kipróbálták. A vizsgálatba részt-
vevő önkéntesek fele valódi védőoltást kapott, 
a másik fele utánzatot (placebót). A vizsgáltak 
között 11 súlyosabb COVID 19-et észleltek, de 
egyet sem a beoltottak között. A védőoltások ha-
tékonyságán maguk a tudósok is meglepődtek. 
Az Egészségügyi Világszervezet még 50 százalékos 
hatékonyságot is elfogadhatónak tartott. Az orosz 
Szputnyik V. vakcina is átesett már a tömeges ki-
vizsgáláson, Oroszországban törzskönyvezték, a 

hét folyamán Moszkvában már meg is kezdik az 
oltást. A Kínában kifejlesztett egyik vakcina doku-
mentációját Szerbia is megkapta. A felsoroltakon 
kívül a világon még legalább tíz helyen dolgoznak 
a védőoltás előállításán. 

Az Európai Unióban használt minden gyógy-
szert az Európai Gyógyszerügynökségnek jóvá 
kell hagynia. Az Ügynökség a döntést a Pfizer/
BioNTech vakcináról december végére halasz-
totta, a Moderna vakcinát csak januárban enge-
délyezheti. A halasztások miatt a tömeges oltás 
csak a nyár elején kezdődhet az Unióban.  Ezeket 
a védőoltásokat még az Egyesült Államokban sem 
törzskönyvezték.  

Joe Biden megválasztott elnök kijelentette, 
hogy akkor veszi fel nyilvánosan a védőoltást, 
amikor dr. Fauci egészségügyi főtanácsadója, az 
Államok fő epidemiológusa mondja. 

A Pfizer vakcina csak mínusz 70 fokon tárol-
ható. Ezt az alacsony hőmérsékletet az elosztás 
egész láncolatán fenn kell tartani, ami egyelőre 
a világ nagy részén nem valósítható meg (Afrika, 
India), de még a fejlett országokban is komoly 
nehézséget okoz. Az AstraZeneca vakcina már 
mínusz 20 fokon is tárolható. A védőoltások fej-
lesztése nem áll meg, a következő generációk 
már könnyebben gyárthatók, ezért olcsóbbak 
lesznek és magasabb hőmérsékleten is stabilak 
maradnak. A fejlesztésre és az igazságos elosztás-
ra a fejlett országok, az EU és magánalapítványok 
alapítványt hoztak létre 
740 millió dolláros alap-
tőkével. Az egyik alapító 
a sokak által kárhozta-
tott Bill Gates, aki eddig 
140 millió dollárral já-
rult hozzá az alapítvány 
tőkéjéhez. A CEPI alapít-
vány egyik fő célja, hogy 
a szegények is hozzájus-
sanak a védőoltáshoz. Az 
oltóanyag ugyanis drága, 

A remény üvegecskéi
Mégegyszer a COVID-19 védőoltásról

a két oltás megközelítőleg 40 dollárba kerül. Az 
összeesküvés hívei a CEPI-ben is összeesküvést 
látnak. Szerintük az alapítvány a politika és az 
orvostudomány összefonódása, ami a hatalmon 
lévők hatalmának megerősödését és gazdagodá-
sát szolgálja, és a gyógyszergyárak is hatalmas 
jövedelemre tesznek szert. 

A több országban, nyugati országokat is be-
leértve, a lakosság nem mutat nagy érdeklődést 
a védőoltás iránt, 50 százalék alatt van azoknak 
a száma, akik minden további nélkül beoltatnák 
magukat. Ahhoz, hogy a járvány megszűnjön, a 
lakosság 60 – 70 százalékának védettnek kell 
lennie. Remélhetőleg a betegségtől való félelem, 
a járványellenes intézkedések kellemetlenségei, 
a személyes anyagi veszteségek és nem utolsó-
sorban a meggyőzés jobb belátásra bírja az em-
bereket. 

Eddig úgy tűnt, hogy a világjárvány az or-
vostudomány és az egészségügy csődjét jelenti. 
Most, amikor elkészült a védőoltás és belátható 
közelségbe került a lakosság tömeges oltása, a kis 
üvegecskék felvillantják a reményt és úgy tűnik, 
hogy a tudomány mégiscsak diadalmaskodott. 
Jövőre a gyógyszeripar már több milliárd védőol-
tást tud előállítani. A kérdés az, hogy az országok 
kormányai meg tudják-e fizetni a védőoltást, meg 
tudják-e szervezni a soha nem látott méretű oltási 
akciót, és hogy az emberek hajlandóak lesznek-e 
magukat beoltatni.

„Biztos vagyok benne, hogy jövőre már 
normális telünk lesz”– mondta Ugur Sahin a 
BioNTech igazgatóbizottságának elnöke.

Dr. MATuSKA Mihály

szünidő időpontja egységes lesz, és kerek egy 
hónapig tart. December 18-án mennek a gye-
rekek utoljára iskolába és január 18-án ülnek 
vissza az iskolapadokba. Az újságból értesültem 
arról, hogy néhány nappal meghosszabbítják a 
tanévet mind a nyolcadikosok, mind a többi diák 
számára, de erről még hivatalos értesítés nem 
érkezett. A mostani helyzet a tavaszi teendőket 
sem befolyásolja, csak úgy mint korábban, a 
próbatesztelésre is sort kerítünk. Minden halad 
a maga útján, csak most más körülmények kö-
zött. Meggyőződésem, hogy azok számára, akik 
tanulni szeretnének, ez semmiféle hátrányt nem 
jelent – emelte ki Sziveri Béla.

Hozzátette, annak ellenére, hogy az útirány 
bekerült az éves tervbe, most a kiránduláso-
kon nem gondolkodnak, erről majd az éppen 
akkor aktuális helyzet függvényében döntenek. 
Elmondta, az iskolában betartják az előíráso-
kat, lábtörlőket, kézfertőtlenítőket helyeztek ki, 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
vírus ne jusson be az intézménybe. 

ácsi

APRóHIRDETÉSEK
• 140-170 kilós hízók eladók. Tel.: 062/412-157.
• Hízók és malacok eladók. Nikola Pašić utca 204. 
Telefon: 063/523-746.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković utca 7., telefon: 3848-200.
• Kitűnő állapotban levő gyerekszobabútor eladó 
(szekrény, fiókos rész, íróasztal és ágy), ára 150 
euró. Telefon: 064/30-38-197.
• Malacok és seprő eladó. Telefon: 843-397.
• Fiatal pecsenyelibák és kacsák eladók. Telefon: 
063/10-844-06.
• Legelőt, kaszálót vennék vagy bérelnék. Telefon: 
069/159-00-66.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy 

újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. 
Telefon: 840-439.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszkvicsot ven-
nék, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-61-312 
(Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mo-
sógépeket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, azonnal 
fizetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat padlásról, garázsból, 
pincéből. Tel.: 063/8-143-147.

LED, LCD televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAVíTásáT VáLLALom
Kitűnő állapotban levő, 

svájcból behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297
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Skrabán Endre bácsi, aki éveken át a falu 
afféle művészeti vezetője volt nagyon jóban volt 
az apámmal, mivel közel laktunk egymáshoz, járt 
is hozzánk. Mint mondtam én mindig nótáztam, 
csupa véletlenül tudta meg, hogy egy pacsírta is 
van abban a házban. Elég talpraesettnek talált 
és a Tépett rózsában kaptam főszerepet. Aztán 
egyszer, amikor a Vén Rózsi megbetegedett 
helyette én játszottam a Falurosszában, meg az-
tán különösen kabaréesteken és nótaesteken 
szerepeltem Mészáros Jóska bácsival, Varga 
Máriával, Holcsik Marissal, és más jóhangú 
fiatallal: Greguss Annussal, Papp Katicával. 
Az első fellépésemen a La Palomát énekeltem 
magyarul, a Tizesbanda kísért. Az állt legkö-
zelebb a szívemhez, a mai napig is szeretem, 
sajnos erről nem maradt fölvétel. 

Jó két éven át szerepeltem, de az apámnak 
ez nemigen tetszett. Kint laktunk a tanyán és 
a próbákra járást anyám nélkül nem lehetett 
elképzelni. Próbákra járjon az anyám is? Édes-
apám egy darabig még engedte, de megelégelte. 
Deputáció is jött ki a tanyára, hogy engedjen az 
apám szerepelni, de nem engedett. A Lila aká-
cokat akarták megcsinálni, de aztán nem lett 
belőle semmi. Abban az időben Dobosi Józsi 
és Kasza Karcsi volt a bonviván, aztán a Tépett 
rózsában Hegedűs Sándorral, a Kovács Irma 
férjével is szerepeltem egyszer, meg a Cönivel 
(Varga Antal) is játszottam és énekeltem… 

Egyszer a községháza udvarában, amikor 
még csak a tűzoltó otthon volt ott, csináltak 
szabadtéri színpadi előadást a Tépett rózsával, 
amelyikben én is szerepeltem. Téglákból, desz-
kákból csináltak összetákolt nézőteret egészen 
a Benedek Misi bácsiék házáig, ahol most a 
Pálfiék laknak. Még sátorok is voltak azon a 
részen, ahol most a két tömbház van, mert ak-
kor még ezek sem voltak ott. Az udvar és a tér 
teljesen megtelt, annyian voltak. Szorongtak, 
és az összetákolt ülőhelyeken annyian ültek, 

hogy nem egy helyen a deszka eltört alattuk és 
– zsuppsz! A nézők egymásra estek, már ezen 
is jót szórakozott a közönség. Annyi nép volt, 
hogy hihetetlen. 

Benedek Misi bácsi felesége mesélte, hogy 
nekik nem kellett jegyet venniük, kinyitották 
az ablakot és hallottak mindent. Pedig nem 
volt mikrofon, ma meg mikrofon nélkül nincs 
éneklés. A mi hangunk, akik akkor szerepel-

tünk, olyan erős volt, hogy nem is volt szükség 
mikrofonra. Meg szerepeltünk a futballpályán 
is, ott se volt mikrofon, aki csak arra járt, hal-
lotta, hogy ott mi történik. De nem csak azok 
hallották, akik ott voltak, hanem az egész vá-
sártér hallott bennünket. Most meg mikrofon 
nélkül még egy kis szobában sem lehet semmit 
előadni. Akkor nem volt mikrofon. Se fényké-
pezőgép, egyetlen képem sincs a fellépéseim-
ről. Ilyen volt akkor a világ. És sajnos, hogy az 
ének- és színésztársakból már nincs senki, ez 
a legnagyobb baj.

• Amikor látták, hogy milyen sikerrel 
szerepel a színpadon színészként és éne-
kesként is, mit mondtak a szülei?

– Apám ott volt az előadáson, és akkor lát-
tam őt először sírni. Amikor lejöttem a szín-

padról, átölelt. Persze, 
hogy büszke volt rám. 
És nem csak ezért sze-
retett nagyon. Mindig 
mondogatta is, hogy: 
„Hej, lányom, lányom, 
mért nem vagy te fiam!”  
Pedig fia is volt neki, 

csak fordítva kellett volna. Feri bátyám más 
természetű volt. 

Például én előbb megtanultam kaszálni, mint 
Feri, pedig őt tanította is az apánk. 

Megfogtam a kaszát, mutattam és mond-
tam neki: „Ne úgy fogd, látod, hogy apa nem 
úgy csinálja.”  Volt olyan esztendő, hogy egész 
hold repcés újherét lekaszáltam, de nem volt az 
számomra semmi. Mint ahogy a kendervágás se 
volt nehéz, a törés, meg kosarazás sem, amikor 
a kukoricát raktuk. Ezekre és a többi hasonló 
munkákra igencsak alkalmas voltam. Amikor a 
bátyámat, aki akkor már nős volt, hat év fogság 
után elvitték Đevđelijára négy évig katonának, 
apámon láttam a gondterheltséget. 

Nem volt például aki a kötélnek tervezett 
kendert levágja. Szerezzen kendervágót, majd 
én meg az ángyi levágjuk, mondtam apámnak. 
És le is vágtuk, nótaszóval, mert még énekel-
tünk is közben. Margit ángyi, aki soha nem volt 
különösebben nótás kedvű, ki is akadt: „Majd 
beleszakadunk a munkába, te meg itt éne-
kelsz! Legalább hallgatnál!”. De bizony én to-
vábbra is nótaszóval csináltam, az aratást, a tö-
rést, hogy ne mondjam a kukoricafosztást is. 
Csak úgy zengett. Mivel rádiónk is volt, annyi 
nótát tudtam, hogy még a Vecsera Pista bácsiék 
is kottáztak tőlem. 

•  Feltételezem,  hogy  azokban  az 
időkben többször is eszébe jutott, hogy 
tanítónéni szeretett volna lenni.

– Nem is egyszer. Csak az volt a bökkenő 
az egészben, hogy ilyen szinten a férjem, a Lajo-
som meg én igencsak különböztünk. Ő paraszti 
gondolkodású  ember volt, én pedig szerettem 
az irodalmat, a színpadot, az amatőrszínházban 
énekeltem. Hívtak az Újvidéki Rádióba is. Ideha-
za a Tizesbandával gyakoroltunk, és ki volt tűzve 
a rádiós szereplésünk időpontja. Bementünk 
Újvidékre, hogy majd a rádióban énekelek. A 
szüleim meg itthon várták, hogy majd hallgat-
nak. Akkor még nem felvételről ment a műsor, 
hanem direktben, élőben. Amikor eljött az ideje, 
hogy mi következünk, mehetünk föl, be a stúdi-
óba, akkor az én Lajosom azt mondta az ott levő 
ügyelőnek, hogy velünk együtt ő is be akar jönni. 
Az ügyelő erre közölte vele, hogy ő nem jöhet, 
csak én. A Lajosom pedig azt válaszolta, hogy ha 
ő nem mehet be a stúdióba, akkor az asszony 
se fog bemenni! És így helyettem a Magyar Sa-
nyi énekelt. Az anyámék itthon, Temerinben el 
nem tudták képzelni, hogy mi történt. Hogy mi-
ért nem én énekeltem. Amikor hazaértünk, kis 
híján elváltunk a Lajos meg én. Két hétig még az 
anyósom se szólt hozzám.

aJó
(Befejező része következik)

Illés Margitka életének történetéből (3.)

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

Énekeltem és 
színészkedtem

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

a termelőtől. Tel.: 063/511-925

A Kovács házaspár: Margitka és Lajos, 
1950-es évek
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MOLnárné PáSzTOr Zsuzsanna: – 
A legelső Tini fesztiválon léptem fel először, 
amelyet 1991 nyarán rendeztek meg. Ekkor 
Zoltán Erika: Pech dáma című dalát énekel-
tem. Félszeg hatodikos kislány voltam, és 
csak abban az egyben voltam biztos, hogy na-
gyon szeretek énekelni. Itt inkább kevesebb, 
mint több sikerem volt. Nagyon izgultam, hi-
szen azelőtt egyetlenegy nagyközönség előtti, 
zenekaros, mikrofonos fellépésem volt, egy 
iskolai rendezvény alkalmával. Ettől eltekint-
ve, ha csak tehettem, énekeltem mindenütt, 
otthon a szobában, ahol a családom volt a 
közönség, de a barátnőkkel, az iskolai és 
egyházi énekkarban is igyekeztem aktívan 
részt venni. A versenyen való részvétel nagy 
lázban tartott. Az első versenyt követően egy 
év kihagyással 1993-ban folytatódott tovább 
a Tini fesztivál. 

Itt Harangozó Teri: Mama, úgy szeretlek 
én című dalát énekeltem, amellyel átütő si-
kert értem el, és meg is nyertem vele a ver-
senyt. Ezután az ifi kategóriában mégegyszer 
kipróbáltam magam az Adaggio című dal ma-
gyar verziójával. Kellemes alkalom volt ez 
is számomra. Vendégfellépőként többször 
is énekeltem a fesztiválon. Mindig szívesen 
megyek, ha hívnak. Úgy gondolom, ha az em-
ber rendelkezik egy adottsággal, amiért so-
kan, sokszor megdícsérik és bíztatják, lassan 
maga is rájön, hogy ez örömet okoz számára. 
Ha pedig már foglalkozik vele, és fejleszti a 
tehetségét, szeretne minél jobb lenni. Véle-
ményem szerint mi sem adhat a tehetségek 
számára többet, mint az, hogy megmérettetik 
magukat. A fesztiválon a szakma, és a nagy-
érdemű által megbizonyosodhatnak arról, 
hogy valóban érdemes-e plusz energiákat 
megmozgatni az ügy érdekében. Mindezt per-
sze tizenévesen még nem tudja az ember, ez 
akkor még inkább ösztönösen, mintsem tu-
datosan történik. Számomra a Tini fesztivál 
ugródeszka volt, amely sok-sok önbizalmat 
adott. Sokat tanultam az énekestársaimtól, 

a zenészektől, a fesztivál munkatársaitól. Az 
első díj egy stúdiófelvétel volt, amelyen a 
nyertes dalomat a 3+2 együttes stúdiójában 
rögzítettünk. Ez egy életre szóló élmény, és 
egyben megtiszteltetés is volt. Azt követően a 
Temerini Rádió sokszor lejátszotta adásaiban 
a hangfelvételt. Természetesen a zene azóta 
is része az életemnek. Idestova 20 éve az 
anyaországban, Tázláron élek, itt alapítottam 
családot. Több országos és 
környékbeli versenyen vet-
tem részt. Kiskunhalason 
például néhány éve az egyik 
énekverseny 3. helyezettje 
lettem. Szólóban is vállalok 
fellépéseket bálak, faluna-
pok, fesztiválok keretében. 
Férjemmel, aki szintén ze-
nész, több zenekarban is 
kipróbáltuk magunkat. Je-
lenleg is van egy négytagú 
zenekarunk, amellyel lako-
dalmak, bálak, egyéb ren-
dezvények zenei szolgálta-
tását vállaljuk. A fesztivál az 
elmúlt évek során sokat fejlődött, hiszen a 
technika fejlődése, a zenei műfajok átalakulá-
sa, megújulása tettenérhető, és megköveteli a 
fejlődést. Mindennek persze sok pozitív von-
zata is van, de azt gondolom, hogy nem sza-
bad hagyni, hogy a magyar zene, a slágerek 
feledésbe merüljenek. Ezt képviselem én is a 
repertoáromban. A jelenlegi versenyzőknek 
azt üzenném, hogy szívvel-lélekkel, a legjobb 
tudásukkal próbálják megoldani az aktuális 
feladatot. Ne akarjanak mindig, mindenkinek 
megfelelni, hisz olyan sosem volt és nem is 
lesz, hogy mindenki tetszését elnyerje az, amit 
csinálnak. Tanuljanak, amennyit csak tudnak. 
Szeressék és tiszteljék a zenét, a művészetet, 
éljenek együtt a zenével, és élvezzék ki min-
den pillanatát a fesztiválnak. 

ErőS Mónika: – Zenész családból 
származom. édesapám által szerettem 

meg a zenét, amely mindig körülvett. 
Kicsi korom óta szeretek énekelni így 
a Tini fesztivál egy lehetőség volt szá-
momra, ahol megmérettethettem ma-
gam. 1994-ben léptem fel először a 
Tinin, akkor még Bácsfödvár színeit 
képviselve, ugyanis abban az időben 
ott éltem a családommal. Kovács Kati 
egy dalát énekeltem. Mivel akkor nem 
értem el sikert, de vágytam a további 
bizonyításra,1995-ben kedvenc énekes-
nőm, Cserháti zsuzsa repertoárjából 

választott dallal ismét bene-
veztem a versenyre. Végül har-
madik nekifutásra 1996-ban, 
Koós János: Jó volna hinni még 
a boldogságban c. dalával har-
madik helyezett lettem. Ez az 
eredmény meggyőzött arról, 
hogy jó úton járok. A későb-
biekben is igyekeztem bizo-
nyítani. A VIVE-n, a vajdasági 
magyar nótavetélkedőről sike-
rült az első helyezést elhoz-
nom. Akkor már érezhető volt, 
és biztos voltam benne, hogy 
az éneklés meg fogja pecsé-
telni az életem. Számomra a 

Tini fesztivál sokkal hangulatosabb és 
családiasabb volt a színházteremben. 
Ezek az évek örök emlékként maradnak 
meg számomra. Bár a fesztiválon soha 
nem sikerült az első díjat megnyernem, 
mégis a bennem lévő zeneszeretet és a 
szorgalom a zenei pályára terelt. Im-
már húsz éve a Szimpla Trió énekesnője 
vagyok. Ezzel azt szeretném hangsú-
lyozni és üzenni a fiatal énekeseknek, 
hogy a fesztiválon elért helyezésüktől 
függetlenül, tehetséggel, szorgalommal 
és kitartással bármit elérhetnek a pá-
lyán. Sok szerencsét kívánok a feszti-
válon versenyző fiatal, tehetséges éne-
keseknek!

TÓTH Dianna
Befejező része következik

Barangolás a tini múltjában (2.)

Erős Mónika

Halálos gázolás
Múlt csütörtök délelőtt fél tíz tájban halálos gázolás történt a Nikola 

Pašić utcában, amelyben életét vesztette a 65 éves M. E. temerini lakos. 
Egy teherautó vezetője az út szélén állva hosszabb ideig túráztatta járműve 
motorját, és erre a zajra többen az utcára mentek. Ők látták, hogy miu-
tán a kamion elindult a J. J. Zmaj utca irányába, M. E. már a kerékpárját 
tolva mellette haladt az úttesten, és a jármű ekkor gázolta el.

A kamion vezetője – írja a Kurir.rs –, a 65 éves P. N. szőregi lakos 
azt közölte, hogy az áldozat hirtelen kihajtott a járműve elé. A kiérkező 
orvosok már csak az áldozat halálát tudták megállapítani. A helyszíni 
vizsgálatot az illetékes hatósági szerv elvégezte.

Agyonnyomta a 
hidraulikus berendezés

A Dnevnik újvidéki napilap értesülése szerint múlt hét szerdán a Ž. 
Zrenjanin utca 52. sz. alatti  háza előtt halva találták az 53 éves Dragan 
B.-t. A szerencsétlen ember halálát minden bizonnyal a traktor hidra-
ulikus berendezésére akasztott láda okozta, amit le akart szerelni, de 
az agyonnyomta. Az esetnek szemtanúja nem volt, a tragikus baleset 
körülményeire a boncolás adataiból következtetnek majd a vizsgálatot 
végző szervek.

A szerencsétlen ember holttestére szomszédja és legjobb barátja 
bukkant rá este fél kilenc tájban. Ő úgy tudta, hogy Dragan a traktorra 
szerelt eszközzel előzőleg sertéseket szállított, és hazaérve valószínűleg 
le akarta szerelni a ládát.  

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák 
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750
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A telepi millenniumi emléktemplom bizto-
sítékainak cseréje folyamatban van. A 2000-
ben felszentelt templomban immár 20 éves 
működése után újra komolyabb befekteté-
sek váltak nélkülözhetetlenné. A biztosítékok 
cseréje és vezetékek bekötésének ellenőrzése 
sürgősnek bizonyult. 

Az idő múlása és az időjárás megtette a 
magáét. A Lourdes-i barlang áramvezetékei 
tűzveszélyessé váltak, vizet kaptak és leégtek 
több helyen, tönkrement a szigetelő rétegük. 
Ugyanez történt a toronyban lévő vezetékekkel 
a toronyba jutó hó, csapadék, hideg és meleg 
hatására. A templomban és a toronyban a je-
len állapotban több helyen könnyen tűz ke-

letkezhetett volna. Azonnal hozzáláttak a baj 
orvoslásához. Néhány helyen már be vannak 
szerelve az új korszerű biztosítékok. A kedves 
hívek szívügyüknek tekintik Vajdaság egyetlen 
Lourdes-i Boldogasszony templomát.

Két névtelen adakozó, Isten iránti hódolatból 
és hálából az egész hívő közösség nevében egy 
hihetetlen értékű körmeneti feszületet ajándéko-
zott a templomnak, amit karácsonykor fogunk 
megáldani és használatba venni. Talán még a 
székesegyháznak sincs ilyen szép feszülete és 
tartója. Isten áldja meg őket mindnyájukat!

VEzETéKEK SzErELéSE
Folytatódott az internethasználathoz szüksé-

ges vezetékek elhelyezése és szerelése a Szent 
Rozália-plébániatemplomban. Közben a temp-
lom olyan zugaiban jártak a szerelők, ahol évti-
zedek alatt ritkán jár ember. Érdekes firkákra 
és rajzokra bukkantak 1946-ból. Ezeket nem 
sok temerini láthatta.

A temerini plébánia honlapjáról

A megmentett 
feszület

Többször betérek a plébániára, ahol mindig 
valami újat tapasztalok és fedezek fel, amellett, 
hogy látom a templom és környéke körüli javí-
tásokat, felújításokat, és nem mellékesen az em-
berek, a hívek tenni akarását, buzgóságát. Leg-
utóbb ft. Szöllősi Tibor atya és ft. Sáfrány Dávid 
segédlelkész örömmel újságolta, hogy mennyi 
jószándékú és lelkes ember keresi fel őket. 

Egy feszületre hívták fel a figyelmemet. Mint 
mondták: Elhunyt Kaszáné Kiss Franciska 
édesapja látta amikor a zárda ablakából az utcá-
ra dobták ezt a feszületet. Az Franciska édesapja 
elé esett, aki a feszület megmentése érdekében 
kabátja alá rakva magával vitte azt. Az esemény 
pontos időpontját adatok hiányában nem lehet 
teljesen tisztázni, feltehetőleg az 1944-es októ-
beri zavaros időkben történhetett, amikor sok 
temerini férfit is kivégeztek. Franciska haláláig 
őrizte az apjától kapott és a zárdából megmen-
tett feszületet, meghagyva, hogy halála után ad-
ják át a plébániának. Nagy kincsként fogadva a 
feszület 2020. november 13-án a plébánia iro-
dája elé, méltó helyre került. Minden temerini 
ott megcsodálhatja azt a feszületet, amely csodás 
módon megmenekült a megsemmisüléstől és a 
meggyalázástól. 

Ö. E.

Miserend
11-én, pénteken 6:30 órakor: †Zsúnyi Imre, 
Mészáros Borbála, a Zsúnyi és a Mészáros csa-
lád elh. tagjaiért.
12-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: A Balla, a Kelemen, a Já-
nosi és a Szemők család elh. tagjaiért; valamint: 
†Soltisné Sándor Andrea és férje Soltis Zsolt; va-
lamint: †Mező István, elh. szülei, †Mezőné Zsúnyi 
Margit és elh. szüleiért.
13-án, Advent 3. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: 
Népért; 8:30-kor †Kovács János, a Kovács és a 
Jánosi szülőkért, †Bálint Ferenc, Matild és a Pál 
család elh. tagjaiért; 10 órakor: †Štuban Ivan és 
Marija, Horváth József és Borbála és fiuk József

Szerelik a miseközvetítésekhez és a ka-
merákhoz szükséges huzalokat a Szent 
Rozália-plébániatemplomban

Munkálatok a templomokban

MEGEMLÉKEZÉS

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

Szomorú négy éve, hogy nincsenek közöttünk

Örök az arcotok, nem szállt el szavatok, 
lelkünkben maradt minden mosolyotok.

Emléküket őrzi a Barna 
és az ifj. Körmöczi család

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

Egyházközségi hírek
Az eddig bejelentkezett betegekhez csütörtökön 
(dec. 10.) 9-12 óra között fogunk elmenni, be-
tartva a járványügyi előírásokat.
Püspök atyánk dec. 5-ei rendelkezése szerint a 
szentmiséken kívül minden templomi és plébániai 
program elmarad.
A gyerekek szombati gyóntatása a püspöki ren-
delkezés értelmében elmarad. A szentmisék előtt 
fél órával gyóntatunk az irodánál. Érdemes ki-
használni a lehetőséget, amíg engedélyezve van 
a gyóntatás.

Az értékes, pazar kivitelezésű feszület

MEGEMLÉKEZÉS
Két hónapja nincs velem drága férjem

VARGA Károly 
(1955–2020)

Hiányzol nagyon!

Emléked sok szeretettel őrzi 
feleséged
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MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

BUJDOSÓ József 
(1943–2005)

BUJDOSÓ Ferenc 
(1936–1989)

BUJDOSÓ Mária 
(1914–1989)

BUJDOSÓ István 
(1934–1985)

Minden mulandó a világon, mint harmat a virágon. Csak egy nem, mely a sírig elvezet, a szelíd, hű emlékezet.

Emléküket megőrzi Erika családjával

MEGEMLÉKEZÉS

URACS József 
(1928–1995)

URACS Matild 
(1937–2001)

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk 
drága szüleinkre, nagyszüleinkre és dédszüleinkre

Kiket lelkünkben látunk, nem hagynak el soha, 
a szív nem felejt, csak tűr és remél, 

hátha a múlt csodája egyszer visszatér.

Szerető fiaitok, Zoli és Tibi, unokáitok, 
Zolika, Feri és Mónika családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól, 
anyósomtól és mamámtól

MOISKO Erzsébettől 
(1955–2020)

E földön küzdöttél, 
de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át 
és a szeretet.
Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Szereteted és jóságod 
nem feledjük.

Lányod, Renáta, 
fiaid, Robi és Norbi, 

vejed, Zsolti és szerető 
unokád, Leó

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk az, akit sze-
rettünk

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Csendes legyen álmod, 
találj odafönt örök 
boldogságot!
Kísérje utadat Isten 
és az ég, a felhőkön túl 
találkozunk még.

Emléked megőrzi 
lányod, Mari és családja

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk az, akit na-
gyon szerettünk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Legyen pihenése könnyű! 
Emléke tovább él 
közöttünk, 
mindig szeretettel 
gondolunk rá.

Veronka nena 
és családja 

Tiszakálmánfalváról

MEGEMLÉKEZÉS

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

Fájó szívvel emlékezem drága unokámra, unokavejemre, 
akiket 4 éve, hogy elragadott a kegyetlen halál

A múló évek nem felednek, nem halványul emléketek, 
mert a szeretet, amit adtatok egy életre rátok emlékeztet.

Isten őrködjön álmaitok felett!

Fájó szívvel emlékezik rátok Sándor mama

MEGEMLÉKEZÉS

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

Fájó szívvel emlékezünk unokánkra és unokavejünkre, 
akik már 4 éve, hogy itt hagytak minket

Gyertyát gyújtunk, mécseseket, 
ezek a fények világítsanak nektek. 
Emléketek örökké itt van velünk, 

amíg élünk, ti is itt éltek közöttünk.

Drága emléketeket őrzi Mami és Tató

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

14-én, hétfőn 6:30 órakor: Egy szándékra.
15-én, kedden, 6:30 órakor: Jézus Szíve és Szűz Mária Szent 
Szíve tiszteletére.
16-án, szerdán 6:30 órakor: Egy szándékra.
17-én, csütörtökön 17 órakor: †Csorba szülőkért és az 
összes hozzátartozókért; utána a téli kápolna nyitva marad 
19 óráig.

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

MEGEMLÉKEZÉS

ÁDÁM Nándor 
(1964–2020. 12. 6.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. MOISKONÉ 
KURILLA Erzsébet 
(1955–2020. 12. 3.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztanyámtól

FARKAS Katalintól 
(1949–2020)

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

Búcsúzik tőled keresztfiad, 
Jancsi családjával

MEGEMLÉKEZÉS

MEZŐ István 
(1941–2002)

MEZŐ Margit 
(1943–2019)

ZSÚNYI Borbála 
(1923–2003)

MEZŐ Ilona 
(1919–2006)

id. MEZŐ István 
(1903–1982)

Véget ért a földi pálya, az Úristen lezárta. Öröm volt velük élni, tőlük tanácsot kérni, szorgalmukat csodálni, szeretetüket érezni. 
Örök hálával és szeretettel őrizzük emléküket.

Emléküket őrzi fiuk és lányuk családjukkal Emléküket őrzik unokáik és dédunokáik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy sze-
retett édesapám nincs kö-
zöttünk

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Még fáj, és örökre 
így is marad, 
te mindig velem leszel,  
az idő bárhogy is halad.

Csendes az otthon, 
hiányzik az apai szeretet, 
amit pótolni 
semmivel sem lehet.

Emléked örökké őrzi 
szerető lányod, Éva 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk a hat hónapja elhunyt 
sógorunkra

BORBÁS Sándorra 
(1953–2020)

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 sógorod, 
Laci és sógornőd, Magdi 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas szívvel emlékezünk gyermekeinkre, 

akik 2016. december 9-én elmentek egy végtelen útra

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

Van egy ország, ahova már olyan sokan elmentek, 
ahova csak oda visz út, vissza sosem jönnek.

Ki itt maradt, szívét bánat járja,
fájdalmas sóhaj száll az éjszakában.

Emléketek örökké él szívünkben: kicsi fiatok, Leon, 
anya és apa, keresztfiatok, Áron, Timi és Feri

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy már csak 

az emlékeinkben éltek szeretett testvérem és sógorom

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

„Csendben állok, emlékezem… 
Nem haltak ők meg, még mindig élnek – nekem…,

messze mentek, hol el nem érhetem…
Életük úgy múlt el, mint egy pillanat, 

de emlékük szívemben örökre megmarad.”

Örök szeretettel: 
keresztfiatok, Áron, Timi és Feri

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nem vagy velem, akit oly na-
gyon szerettem

SZÁNTAI László 
(1946–2020)

Jó lenne újra beszélgetni 
veled, melléd ülni, 
s fogni a kezed, mesélni 
neked, ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje a 
szememben ragyog.

Hiányzol és néha 
nem igazán értem, 
miért mennek el azok, 
akik fontosak nekem.

Gyászoló 
feleséged, Erzsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagynéninktől

MOISKO Erzsébettől 
(1955–2020)

Csendesen alszik, 
megpihent végleg, 
angyalok bölcsője 
ringatja már.
Nem jöhet vissza, 
hiába hívjuk, emléke 
szívünkben otthont talál…

Zoltán és Magdolna 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Erzsitől

MOISKO Erzsébet 
(1955–2020)

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

Emléked megőrzi 
Erzsi ángyi és Pityu
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MEGEMLÉKEZÉS

BALLA János 
(1929–2007)

KELEMEN Borbála 
(1929–2019)

Tisztelettel, megbecsüléssel és köszönettel 
emlékezünk szüleinkre, nagy- és dédszüleinkre.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk a húsz éve elhunyt 
édesanyánkra, anyósunk-
ra, nagymamánkra és déd-
nagymamánkra

LEHOCKI Katicára 
(1938–2000)

Istenem, súgd meg neki 
halkan, lágyan szólj hozzá, 
hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen 
meg engem, még egyszer 
hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, 
mélyen gyötör a bánat,
csak hadd lássam még 
egyszer az édesanyámat!

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy örökre itt hagyott bennünket 

a drága jó férj, édesapa, após és nagyapa

KOTHAI Sándor 
(1944–2020)

Megpihent a dolgos kéz, a jó apai szív. 
Áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa, 
bánatos családnak most az őrangyala.
Legyen pihenésed békés, emléked áldott!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy drága szerettünk nincs velünk

TERNOVÁCZ Tibor 
(1965–2020)

„Gyújts egy gyertyát, s légy lélekben vele.
Kérdezd meg, hogy más létsíkon él-e?
Emlékezz rá, tisztán, szeretettel,
Ő már lélek, Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent megértett,
mért bántotta, miért fájt az élet.
Álmaidban vissza-visszatéved,
figyelmeztet és tanítgat téged.
Gyújts hát gyertyát, s merülj el magadba,
fényt láss, mintha felnéznél a Napba,
ha a lelked végre tisztán látod,
megértheted Te is a világot…”

(Aranyosi Ervin: Gyújts egy gyertyát)
Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hónapja, hogy pihenni tért a mi jó nagyapánk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Elpihent a nagyvilág, elpihent a táj, 
örök álmát alussza a mi jó nagyapánk.
Rózsalevél üzenetet vigyél nagyapánknak, üzennénk: 
Hiányzol nagyon-nagyon és szeretünk mindörökké!

Emléked szeretettel őrzik unokáid: 
Karina, Teodor, Elena és Dániel

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hónapja, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

BORBÁS Sándor 
(1956–2020)

Szomorú hat hónapja, hogy tőlünk elmentél, 
de te itt vagy köztünk és emléked bennünk él.
Mosolygós arcodat szemünk előtt látjuk, 
de jöttödet, sajnos, mindhiába várjuk.
Tudjuk, hogy nem jössz, mégis jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre megőriznek téged.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
December 15-én lesz hét éve, hogy nincs közöttünk 

férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni. 
Fogni a kezed és mesélni neked, 
ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje 
ragyog a szemünkben. Hiányzol nekünk!
Emléked szeretettel őrizzük!

Feleséged és fiaid családjaikkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek és minden végtisz-
teletadónak, akik szeretett 
édesanyánk, anyósom és 
mamám

MOISKO Erzsébet 
(1955–2020)

temetésén jelenlétükkel le-
rótták tiszteletüket drága ha-
lottunk emléke előtt, és elkí-
sérték utolsó útjára, továbbá 
mindazoknak, akik részvét-
nyilvánításukkal, virágado-
mányaikkal fájdalmunkon 
enyhíteni próbáltak.

Legyen csendes álmod, 
találj odafenn 
örök boldogságot!
Nyugodj békében.

Emléked megőrzi 
szerető családod
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LABDARÚGÁS
Kettős versenyfutás alakult ki 

a bajnoki címért az Újvidéki ligá-
ban, amelyben községünk két csa-
pata, a TSK és a Sirig is szerepel. 
A temeriniek – ugyanúgy, mint a 
korábbi években – azt tűzték ki 
célul, hogy harcban legyenek a 
feljutásért. Ezt sikerült megvaló-
sítaniuk, hiszen a versenykiírás 
szerint a bajnok a magasabb rang-
fokozatba kerül, míg a második 
helyezett selejtezőt játszik majd 
a feljutásért.

Az idény előtti sorsolás úgy 
hozta, hogy a TSK az őszi szezon 
első felében vívta a nehezebb mér-
kőzéseket. A nyolcadik fordulóig 
lejátszotta azokkal a csapatokkal 
a mérkőzéseket, amelyek végül 
az első hat között végeztek. A 
temeriniek az egyetlen vereséget 
a listavezető Veternik ellen szen-
vedték el augusztusban 3:0 arány-
ban, majd a ŽSK ellen gól nélküli 
döntetlent értek el Zsablyán, míg 
a községi rivális szőregieket, va-
lamint a Fruškogorski partizant és 
a Fruškogoracot legyőzték szep-
temberben.

A 8. és a 17. forduló között a 
TSK egy kivételével (az Omladinac 
ellen) az összes mérkőzését meg-
nyerte, s mindenképpen ki kell 
emelni, hogy az utolsó nyolc baj-

nokiján a riválisok nem vették be 
a temeriniek kapuját, akik több 
mint 700 perce nem kaptak gólt. 
Ennek fényében nem csoda, hogy 
az őszi idényben a mi csapatunk 
kapta a legkevesebb találatot, ösz-
szesen csak hatot. Ezzel szemben 
a góllövés nem ment mindig a leg-
jobban, a csapatból hiányzik egy 
vérbeli csatár. Ezt bizonyítja, hogy 
a legtöbb találatot Jovo Pupovac 
szerezte, akit szélsőként használt 
Miljković-edző.

Ha a járvány nem szól köz-
be, akkor március 6-án folytató-
dik a bajnokság. A TSK – ugyan-
úgy, mint ősszel – tavasszal is az 
idény első felében játssza a nehe-
zebb mérkőzéseit. A Veternik elle-
ni, temerini rangadóra a harma-
dik fordulóban kerül sor, amely 
ha nem is dönti el a kettős ver-
senyfutást, de könnyen befolyá-
solhatja, hogy júniusban ki örül 
majd a bajnoki címnek.

A szőregiek az egyik kellemes 
meglepetése voltak az őszi idény-
nek. Az előző két évben egyfor-
mán a nyolcadik helyen végeztek, 
ezúttal viszont a táblázat élbolyá-
ban tartózkodtak, végül pedig a 
negyedik helyről mentek a téli pi-
henőre.

Emlékezetes maradhat a szep-
temberi községi rangadó, amikor 
a félidőben még a szőregiek vezet-
tek 1:0-ra, majd tizenegyest lő-
hettek, ami azonban kimaradt. 

MUNKALEHETŐSÉG / 
SAT-TRAKT

Cégünk munkatársat keres kábeltévé technikus 
munkakörbe.

ELVÁRÁSOK:
– temerini, vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villamossági szakirány),
– középfokú internet- és számítógépes ismeretek,
– a Word és Excel programok középfokú használata,
– a szerb nyelv ismerete kommunikációs szinten,
– B kategóriás járművezetői jogosítvány,
– magaslati munkavégzés
– csapatmunka.

ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a konkurs@

sattrakt.com címre várjuk, ill. személyesen az ügyfél-
szolgálatnál, a Petőfi Sándor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

Tisztelettel, SAT-TRAKT

1. Veternik 17 14 2 1 74:10 44
2. TSK 17 13 3 1 42:6 42
3. ŽSK (Zsablya) 17 9 6 2 38:27 33
4. Sirig 17 10 2 5 24:11 32
5. Fruškogorski partizan (Bukovac) 17 10 2 5 38:28 32
6. Fruškogorac (Kamenica) 17 9 4 4 41:19 31
7. Bačka 1923 (Sajkásgyörgye) 17 9 4 4 33:17 31
8. Slavija (Újvidék) 17 8 4 5 33:21 28
9. Šajkaš 1908 (Kovilj) 17 8 2 7 38:27 26
10. Petrovaradin 17 8 2 7 26:25 26
11. Omladinac (Stepanovićevo) 17 7 3 7 25:24 24
12. Jedinstvo (Boldogasszonyfalva) 17 6 4 7 37:32 22
13. Futog 17 5 3 9 26:33 18
14. Bačka (Begecs) 17 3 4 10 12:34 13
15. Titel 17 4 1 12 20:55 13
16. Tatra (Kiszács) 17 3 3 11 16:39 12
17. Susek 17 1 2 14 18:69 5
18. Hajduk (Csúrog) 17 0 1 16 7:71 1

LAbDARÚGÁS – Újvidéki liga

A szünet után Pupovac büntető-
ből kiegyenlített, majd Plavšić ki-
állítása után, a mérkőzés utolsó 
perceiben az emberhátrányban 
futballozó temeriniek Pupovac 
szabadrúgásból lőtt góljával bebiz-
tosították a 2:1 arányú diadalt.

A TSK őszi eredményei: TSK–
Titel 8:0, TSK–Šajkaš 1:1, Veternik–
TSK 3:0, TSK–Slavija 1:0, Sirig–TSK 
1:2, TSK–Fruškogorac 2:0, ŽSK–
TSK 0:0, TSK–Fruškogorski partizan 
3:0, Petrovaradin–TSK 1:3, TSK–
Bačka 1923 1:0, Futog–TSK 0:2, 
TSK–Omladinac 0:0, Tatra–TSK 
0:2, TSK–Bačka (B) 3:0, Hajduk–
TSK 0:5, TSK–Jedinstvo 4:0, Susek–
TSK 0:5.

A Sirig őszi  eredményei: 
Sirig–Bačka (B) 1:0, Hajduk–Sirig 
0:7, Sirig–Jedinstvo 1:0, Susek–
Sirig 1:3, Sirig–TSK 1:2, Šajkaš–
Sirig 1:0, Sirig–Veternik 1:0, 

Slavija–Sirig 0:1, Sirig–Titel 3:1, 
Sirig–Fruškogorac 0:0, ŽSK–Sirig 
1:0, Sirig–Fruškogorski partizan 
1:0, Petrovaradin–Sirig 0:1, Sirig–
Bačka 1923 0:2, Futog–Sirig 2:1, 
Sirig–Omladinac 2:0, Tatra–Sirig 
1:1.

KÉZILABDA
A járványügyi helyzetre való te-

kintettel a klubok kérték a szövet-
séget, hogy ne folytatódjon a baj-
nokság az I. ligákban, amelyben a 
Temerin női, illetve a járeki Mladost 
TSK férfi csapata is szerepel. A szö-
vetség eleget tett a kérésnek, így 
félbeszakadt az idény és a tervek 
szerint majd február közepén foly-
tatódik. Amennyiben a csapatok-
nak lesz lehetőségük lejátszani a 
már elmaradt találkozókat, akkor 
azt megtehetik. 

T. n. T.


