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beszűkültek, de mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy ebből a betegek semmit 
se érezzenek meg. Elmondása szerint a 
legfőbb cél az, hogy a fertőzöttek idejében 
ellátást kapjanak, és hogy a jelentkezőknél 
minél rövidebb időn belül megállapítsák, 
mi a helyzet. 

A központi épületben, amely jelen-
leg Covid-részlegként működik, három 

orvos és négy nővér dolgozik, na-
ponta közel százhúsz vizsgálatot 
végeznek el, a páciensek megkö-
zelítőleg felét tesztelik, amelynek 
csaknem harminc százaléka bizo-
nyul pozitívnak. Az igazgató kitért 
arra is, hogy minden helyi közös-
ségben folyamatos az ellátás, Te-
lepen és Staro Đurđevón két-két 
orvos, Járekon három, Szőregen 
pedig egy fogadja a betegeket. Az 
egészségházhoz tartozó gyógyszer-
tárak a korábbi, szokásos munka-
idővel tartanak nyitva. 

Kiemelte még, a tartományi egész-
ségügyi titkárság révén nemrégiben rönt-
genkészülékkel gazdagodott 
az egészségház, elmondása 
szerint a majdnem kilenc 
millió dináros beruházásnak 
köszönhetően jelentősen le-
csökkenhet a vizsgálatokra 
szánt idő, ami az ellátás mi-
nőségét is javíthatja.

ácsi

Nincsenek irigylésre méltó helyzetben 
az egészségügyi dolgozók, és ez a mos-
tani, embert próbáló állapot már csak-
nem közel kilenc hónapja tart. Reggelente 
hosszú sorok kígyózak a Covid-központ 
előtt, feszült és türelmetlen páciensek to-
porognak a bejáratnál, mindenki azon-
nal, várakozás nélkül szeretné teszteltetni 
magát, ezért sokszor éppen az egészség-

ügyi dolgozóknak kell igazságot tenniük 
a betegek között. Gyakran csak tizenkét 
órás, kemény műszak után mehetnek haza 
családjukhoz. 

Tomislav Ugarković, a helyi egészség-
ház igazgatója a közösségi oldalon közzé-
tett videóbejegyzésében arról szólt, hogy 
jelen helyzetben csakúgy, mint másutt, a 
temerini egészségházban is komolyabb 
szervezésre van szükség, a lehetőségek is 

Megfeszített munkával
Az igazgató szerint zökkenőmentesen működik 

az ellátás a temerini egészségházban

Vírusteszt kell 
a belépéshez

A szerbiai válságtörzs hétfői ülésén elfogadta a stáb 
orvosi részének javaslatát, így mindenki, a szerbiai állam-
polgárok is, csak negatív PCR-teszttel léphetnek be az or-
szágba, amely 48 óránál nem lehet régebbi. Ha ezzel nem 
rendelkeznek, tíz napra karanténba kell vonulniuk.

„Megszületett a döntés, hogy minden állampolgár 
számára bevezetjük a negatív PCR-tesztet. Ez az intéz-
kedés december 20-tól január 10-ig lesz érvényben. A 
külföldről hazatérő polgáraink számára az Alkotmány 
garantálja, hogy belépjenek az országba, s mindig szívesen 
látjuk őket. Ha nem rendelkeznek negatív PCR-teszttel, tíz 
napra otthoni karanténba kell vonulniuk, amely akkor 
érhet véget előbb, ha időközben koronavírustesztet csi-
náltatnak” – mondta Darija Kisić Tepavčević a válságtörzs 
ülését követően.

Leszögezte, „mindent meg kell tennünk annak érde-
kében, hogy ne fertőződjünk meg, s ne fertőzzünk meg 
másokat”, ezért az ünnepeket szűk családi körben aján-
lott tölteni.

„Senki nem fogja ellenőrizni az otthoni ünnepléseket, 
de egészséges légkört kell teremteni, s úgy kell ünnepelni, 
hogy a családi házak ne olyan helyek legyenek, ahol meg-
fertőződhetünk” – húzta alá Kisić Tepavčević.

A koronavírus elleni védőoltásról szólva elmondta, 
„amint teljesülnek a feltételek, az elsők között leszünk, 
amelyek behozhatják a vakcinát”, pontos dátumot azon-
ban nem tudott mondani. 

A közművállalat dolgozói a napokban a főutcán felszerelték a közelgő karácsonyi és újévi ünnepi díszkivilágítást, mint koráb-
ban most is egy karácsonyfa áll a községháza előtti kis parknál. Úgy hírlik, hogy a díszkivilágítás tekintetében meglepetés is 
lesz, de hogy mi, azt egyelőre nem árulták el.

Temerini egészségház

Ünnepi kivilágítás

Egyharmad tagadja a vírust
A szerbiai polgárok egyharmada kételkedik abban, hogy a világ-

ban koronavírus-járvány lenne, míg a koronavírus elleni vakcinában 
a lakosság mindössze 41 százaléka bízik.

A szerbiai polgárok egyharmada nem hisz a koronavírusban vagy 
komoly fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a covid-19 vi-
lágméretű járvány, ugyanakkor túlnyomó többségük vélekedik úgy, 
hogy ennek az egészségügyi válságnak komoly és tartós hatása 
lesz a gazdaságra, egyharmaduk véli úgy, hogy a válság kihatott a 
szerbiai demokrácia szintjére, derül ki a belgrádi Biztonságpolitikai 
Központ felméréséből. (Fo/Net)
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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

Kitűntették Ágoston Andrást
A külhoni magyarság érdekében végzett több évtizedes munkássá-

ga elismeréséül Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesült 
Ágoston András jogász, újságíró és politikus. Pályafutását újságíróként 
kezdte. 1989-ben többekkel kezdeményezte a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közösségének létrehozását, amelynek elnöke is volt, majd 
a később létrejött VMDP-t vezette. A rangos elismerést Potápi Árpád 
János magyar nemzetpolitikai államtitkártól és Pirityiné Szabó Judit 
főosztályvezetőtől vette át Szabadkán. Magyarország miniszterelnöke a 
külhoni magyarságért végzett áldozatos tevékenysége 1995. óta ismeri 
el kitüntetéssel. Minden évben 10 díjat adományoznak a külhoni magyar 
közösségek érdekében kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi 
és külhoni személyeknek és szervezeteknek. A díjjal elismerő oklevél, 
emlékplakett és 1 millió forintos pénzjutalom jár. Az emlékplakett Sár-
pataki Zoltán csíkszeredai művész alkotása.

Ünnep a járvány árnyékában
Körkérdésünkben annak jártunk utána, vajon egy héttel 

karácsony előtt ünnepi hangulat van-e az otthonokban és a 
szívekben:

M. É. – Már november közepén elkapott a karácsonyi hangulat, azóta 
készülődök a szeretet ünnepére: karácsonyi filmeket nézek, ünnephez 
illő zenéket hallgatok, díszítgetem a lakást. A koronavírus-járvány miatt 
lehetőség van a távmunkára, nem kell utaznom, így több a szabadidőm 
és kevésbé vagyok fáradt. Számos kreatív videót megnézek az interneten, 
és ezekből ötletet is merítek.

CS. K. – Sajnos az idei advent első vasárnapja a meghittség és az ünnepi 
hangulat helyett a koronavírust „hozta” családunkba. Ezért a készülődés 
és a karácsonyra való hangolódás helyett a gyógyulásra összpontosult a 
figyelem. Kicsit talán át is értékelődtek bennünk a dolgok. Megtanultuk, 
hogy a legfontosabb dolog az, hogy szentestén együtt lehetünk majd, sze-
retetben és egészségben.

H. M. – Érzem a karácsony közeledtét, de a hangulatom közel sem 
olyan, mint a korábbi években. Ha tehetném, sehova sem mennék. Való-
színű, hogy az ünnepi hangulat a járványhelyzet miatt késik, de az is köz-
rejátszhat ebben, hogy  az idén nem lehetek a családdal. Szerencsére, nem 
vagyok teljesen egyedül, tudom, hogy a barátom mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ne érezzem magam egyedül a szeretet ünnepén.

M. Z. – Évek óta nem jön össze a karácsonyi hangulat. Három gyerek 
mellett sok a feladat, takarítás, bevásárlás. Előre megveszem vagy meg-
rendelem az ajándékokat, karácsony előtt néhány nappal megsütöm a 
mézeskalácsot, linzert, zserbót, diós és mákos bejglit. Az ünnepre is akad 
bőven tennivaló: megfőzöm szentestére a vacsorát, karácsony napjára az 
ebédet, így nem sok idő jut kikapcsolódásra és egy kis pihenésre.

ácsi
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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

Milyen fát vásároljunk?
A szeretet ünnepének egyik legszebb éke a gondosan feldíszített 

karácsonyfa. December közepétől egészen szentestéig válogathatunk 
a szebbnél szebb fenyők közül, és a fa méretének csak a pénztárcánk 
szab határt. Milyen karácsonyfát vásároljunk, kérdeztük Törteli Lász-
ló kertésztől.

– A piacokon nem igazán van választék fenyőfákból, zömében lucfe-
nyőt árulnak, de ritka esetben megtalálható a szerb luc is, amely valamivel 
kecsesebb és szebb. Az utóbbi időben nálunk is megjelentek a kaukázusi 
jegenyefenyők (Nordmanniana), lapostűvel rendelkezik, haragos, örök-
zöld, a vágott fenyő e fajtájának levele kevésbé hullik, ugyanis a lapostű 
rászárad az ágra. Én mindenkinek azt javaslom, ha csak teheti, földlabdás 
fenyőt vásároljon. Itt lényeges szempont, hogy a fa gyökerét föld vegye körül, 
amit rendszeresen öntözni kell. Ne engedjük meg, hogy dehidratálódjon, 
nem ajánlatos meleg helyiségben tartani, ugyanis a vízveszteséget így nem 
tudjuk mesterségesen pótolni. Éppen ilyen megfontolásból nem ajánlatos 
fűtőtest elé helyezni. Köztudott, hogy a fenyőfa nem szobanövény, de ha 
már ilyenkor bent van a lakásban, akkor arra ügyeljünk, hogy olyan kö-
rülményeket teremtsünk számára, amelynek következtében tovább életben 
maradhat. Két hét után, miután leszedjük a díszeket és kitesszük a szabad 
ég alá vagy a pincébe, megvárjuk, amíg felenged a föld és kiültetjük, túléli 
a fa. A régi parasztházakban a fűtetlen tisztaszobába tették a fenyőfát, így 
sokáig életben maradt. A közönséges lucfenyő akár 12 méterig is megnőhet, 
a hűvös, nedves, páradús légtérben érzi jól magát. A díszítésnél arra kell 
ügyelnünk, hogy ne törjük le az ágakat, valamint a hegyét sem ajánlatos 
elvágni. Ha mégis megtesszük, a fa egy ideig stagnál, tehát nem nő, majd 
a csúcshajtás alatti ágakból választ magának egy vezérágat. A nehéz díszek 
nem ártanak a fának, csupán a súlytól egy idő után lelógnak az ágai, de 
miután ezeket leszedjük, a fenyő visszanyeri eredeti formáját. 

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

Még át lehet adni 
a cipősdobozt

Kedves segíteni vágyó temeriniek! Ebben az évben Temerinben is 
elindítjuk a Cipősdoboz Akciót. Az akció célja, hogy szebbé tegyük a rá-
szoruló, nehezebb sorsú gyermekek karácsonyát. Átadási határidő, de-
cember 18. Mi kerülhet a cipősdobozba? Játék (társasjáték, építőkocka, 
kártya, foglalkoztató és készségfejlesztő játék, baba, kisautó, ugrálókötél, 
egyéb sporteszközök, stb.), írószerek (füzet, toll, filcek, zsírkréta, színes 
ceruza, tempera, vízfesték, törlőgumi, hegyező), könyv (mesekönyv, szí-
nező), 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 legkreatívabb cipősdobozt díjazzuk, úgyhogy kreativitás-
ra 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 tisztálko-
dási szer is, melyből csomagokat állíthatunk össze. Illetve, ha nem tudja 
becsomagolni a dobozt, elhozhatja hozzá külön a csomagolópapírt.

Átadási pontok: Hétköznapokon délelőtt 9-11 óra között a Papp Pál 
101-es szám alatt, vagy délutánonként 13-16 óra között a JNH utca 107-es 
szám alatt. Kérdés esetén hívja a 063-168-7705-ös, vagy a 060-583-0374-
es telefonszámot.

SzABó zsuzsanna

A TAKT műhelymunkája
Az egész évben tomboló járvány egyesületünknek nem tette lehető-

vé a 41. nyári tábor megszervezését, ezért a TAKT elnöksége úgy dön-
tött, hogy figyelembe véve a koronavírus elleni intézkedéseket, meg-
határozott számú tehetséges fiatal számára műhelymunkát szervez.  
Az egész napos képzésre Obradović Bene Katalin szakmai vezetésével 
december 12-én került sor.

Folytatják a gyűjtést
Mint már arról korábban hírt adtunk, a temeriniek derekasan kiveszik 

a részüket a bajmoki Pál Gajódi Olivér gyógykezeltetéséhez szükséges 
pénzösszeg összegyűjtésében. Rendszeresen kirakodóvásárokat szervez-
nek, de a Vajdasági Jótékonysági Licit csoportban is számos felajánlás 
érkezik részükről. 

Nemrégiben éppen Csernyák Zsuzsanna, helyi aktivistának kö-
szönhetően Lackfi János, író, költő és műfordító Csodafogkrém című 
mesekönyvét ajánlotta fel a most egyéves kisfiú megsegítésére. A dedi-
kált könyvet a szerző postán juttatta el Temerinbe, a csoportban már a 
bejegyzés létrejöttét követő percekben óriási érdeklődés fogadta.

Zenés áhitat
Karácsonyváró zenés áhítat címmel online koncertre invitálja a zene-

kedvelőket a Juventus énekkar. A hangversenyen, amely december 20-án 
este hat órától követhető élőben a kórus Facebook oldalán (Juventus 
énekkar), komoly-és könnyűzenei karácsonyi énekek hangzanak el ze-
nekari kísérettel. Karácsony közeledtével a Juventus énekkar ezzel sze-
retné megajándékozni a temerinieket és mindazokat, akik a világhálón 
tekintik meg a koncertet. 

Akciós, 25%-os 
borvásár 

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

ácsi

ácsi

ácsi

Á. I.
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A védőoltások éve jön
A mÁsOdiK vilÁghÁBOrú FrOnTjelenTései óTA a világ-

sajtó még egyetlen témával sem foglakozott annyit, mint a COVID-19 
világjárvánnyal. Amióta elkészültek a védőoltások, a számok és az in-
tézkedések mellet az ezekről szóló információk is jelentős teret kaptak 
a médiumokban. Elsőként az amerikai Pfizer és a német BioNTech cég 
jelentette be november közepén, hogy elkészült a biztonságos és hatékony 
védőoltásuk. Azóta már tucatnyi cég kérte védőoltásának jóváhagyását. 
A Pfizer vakcinát elsőként az Egyesült Királyságban törzskönyvezték, de-
cember 2-án. Napról napra növekszik azoknak az országoknak száma, 
amelyek engedélyezik a vakcina használatát: Bahrein, Szaud-Arábia, Ku-
vait, Kanada, Mexikó, Egyesült Államok. Az Európai Unióban december 
végére várható a jóváhagyás.

Jövőre a gyógyszeripar már milliárdos nagyságrendben tudja előál-
lítani a vakcinákat, az elosztás azonban akadályokba ütközik műszaki 
és pénzügyi gondok miatt. Az oltóanyagot csak mélyhűtve, mínusz 70 
fokon lehet tárolni, másrészt a szegény országoknak és az ezekben élő 
embereknek nem lesz pénzük a beszerzésükre. Ezért a fejlett országok, 
az EU és magánszemélyek egy nagy tőkével rendelkező alapítványt hoztak 
létre, melynek egyik fő célja az igazságos elosztás. Az ENSZ védnöksége 
alatt egy szövetség (COVAX) alakult, melynek már 189 tagállama van. A 
COVAX célja, hogy jövőre a Föld lakosságának 20 százaléka megkapja 
az oltást, amihez kétmilliárd vakcinára lesz szükség. AZ EU is a tagor-
szágok lakosságának számával arányosan osztja el a közös oltóanyagot. 
Az ENSZ főtitkára arra figyelmeztet, hogy egyre terjed az „oltási naciona-
lizmus”. Trump elnök például elrendelte, hogy a Pfizer vakcinát először 

az amerikaiak kapják. Ebben van is bizonyos logika és igazság, hiszen 
az amerikai kormány dollármilliókat költött a szer kifejlesztésére. 

A várakozásokkal ellentétben a lakosság nem fogadta kitörő örömmel 
a védőoltás megjelenését és az ankétok szerint, országonként különböző 
mértékben oltásellenesség tapasztalható. Magyarországon a lakosság 
35 százaléka nem szeretné felvenni az oltást, ez a százalékarány Auszt-
riában 29, Oroszországban 59, Franciaországban 49, az Egyesült Álla-
mokban 50, Németországban és az Egyesült Királyságban pedig mind-
össze 14. A magas oltásellenesség biztosan hozzájárul az oltásellenes 
lobbi. Ez nem túlságosan nagyszámú, de a közösségi médiumokban 
sokan követik honlapjaikat. A járvány megrendítette a tudományba, 
különösen az orvostudományba vetett bizalmat. Sokan nem bíznak a 
járványt kezelő egészségügyi hatóságokban, mert többször egymásnak 
ellentmondó adatokat és információkat közölnek. Mások úgy gondol-
ják, túlságosan gyorsan készült el a védőoltás, miközben köztudott, hogy 
egy védőoltás kifejlesztésére és biztonságának ellenőrzésére hosszabb 
időre van szükség.

hOsszú idő Kell még AhhOz, hogy az emberek meggyő-
ződjenek arról, hogy a védőoltás elutasítása káros ez egyénre és a tár-
sadalomra is. Az egyénre azért, mert súlyosan is megbetegedhet, a 
társadalomra pedig azért, mert ha kevés az ellenálló személy, nem áll 
le a járvány. Maga a járvány fogja meggyőzni a kételkedőket. A távoli 
mennydörgés nem tűnik veszélyesnek, de ha közvetlen közelünkben 
csapkod a villám, megijedünk. Amikor családtagok, barátok, szom-
szédok betegszenek meg, a kételkedők is meggyőzödnek arról, hogy 
fel kell venni a védőoltást. Ezért a 2021-es év a világméretű, soha nem 
látott nagyságrendű oltási akció éve lesz.. dr. mATusKA Mihály

Októberben tartották meg Békéscsabán a 
XVII. Országos Népművészeti Kiállítás Dél-al-
földi tárlatát, ahol – mint arról már röviden 
beszámoltunk – a temerini népviseletet külön 
elismerésben részesítették. A ruhadarabokat 
Kovács Erzsébet temerini varrónő készítette el. 
A megmérettetésre olyan alkotásokat vártak, me-
lyek a hagyományos népművészetből merítenek, 
de a XXI. század kihívásainak is megfelelnek. A 
napokban a díjazottnál járva megtudtuk, hogy a 
békéscsabai kiállításon külön elismerést érde-
melt munkáit a temerinieknek tavaly, az Illés-na-
pi kiállításon már volt alkalmuk megtekinteni. 

– Hagyományos hétköznapi, temerini vise-
letről van szó, amit kékfestő anyagból készítet-
tem. Ezeket a munkákat egy Illés-napi kiállítás 
alkalmával már láthatták a temeriniek. A pályá-
zat azonnal felkeltette az érdeklődésemet. Mivel 

a munkám megfelelt a feltételeknek, úgy gondol-
tam, hogy benevezek a megmérettetésre. Kitűnő 
lehetőségnek tartottam, hogy ilyen formában a 
határon túl is népszerűsíthetem a temerini ha-
gyományokat. A beérkezett munkákat szakmai 
zsűri bírálta el, majd kiválasztotta azokat, ame-
lyeket érdemesnek talált arra, hogy a kiállítás 
anyagaként szerepeljen a tárlaton. A kiállított 
munkák közül pedig elismerésben részesítették 
a kiemelkedőket. Vajdaságba három elismerés 
jutott: Zuberec Vera hímzőcsoportjának alko-
tásai, Koós Dezső bőrműves munkái és az én 
viseleteim kaptak díjat.

• mit jelent egy ilyen elismerés a var-
rónő számára?

– Élmény volt számomra a tárlaton való 
részvétel. Megismerkedhettem más tájegységek 
jellegzetességeivel, számos ötlettel, tapasztalattal 

gazdagodtam, érdekes 
munkákat láthattam. 
Meggyőződhettem ar-
ról, hogy milyen gazdag 
a dél-alföldi terület nép-
művészete. Az elismerés 
számomra igen sokat je-
lent, mert a nagyközön-
ség előtt is bemutathat-
tam a temerini viselet 
jellegzetességeit. 

Népi viselet kékfestő 
anyagból

• számos népviselet került már ki a 
keze alól.

– Igen. Mindig örömet jelent számomra, 
amikor erre felkérnek, a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület néptánccsoportjainak már 
több viseletet is varrtam. A gyerekcsoportoktól 
kezdve, a fiatalokig, már többüknek készítettem 
viseletet. Jóleső érzés számomra azt látni, hogy 
milyen örömmel hordják ezeket a ruhadarabo-
kat. A közelmúltban, az asszonykórus számára 
készítettem el a temerini ünnepi viseletet. Már 
nagyon várom, hogy a közönségnek is bemu-
tassák az új ruhákat.  

T. d.

LED, LCD televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAVíTásáT VáLLALom
Kitűnő állapotban levő, 

svájcból behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297



TEMERINI ÚJSÁG2020. december 17. 5

Felvegyem vagy ne vegyem?
Gondolatok a COVID-19 védőoltással kapcsolatban

A címBen szereplő Kérdéssel sOK ismerősöm fordult már hozzám, 
és úgy vélem, másokat is érdekel, hogy a kérdésre egyelőre nem adható határozott 
válasz. Miért? Azért, mert noha a legmagasabb szintekről is elhangzott, hogy az 
ország az elsők között fogja beszerezni, az oltóanyag az országba még meg sem 
érkezett. Továbbá: előbb a népességnek az a része lesz beoltva, mely leginkább 
veszélyeztetett, vagy fontos a biztonság szempontjából (medikusok, rendőrség, 
katonaság), a többiek majd később kerülnek sorra. Miután megérkezett, kötelező 
lesz a szer hivatalos, állami intézmény általi bevizsgálása, törzskönyvezése, vagyis 
a használatra való jóváhagyása. Ez hosszú időt igényel. De fontos lehet még az is, 
hogy politikai vagy más fajta nyomásgyakorlással ez az idő a mai kusza világban 
szerintem lerövidíthető. Már a gyártó országban is. Mellesleg, illő dolog lenne, hogy 
az illetékesek a védőoltás alapvető jellemzőit még a felhasználás előtt, legalább a 
szakemberek számára nálunk is hozzáférhetővé tegyék. Hogy a szakemberek vá-
laszolhassanak az érdeklődő polgárok kérdéseire. Ehhez is idő kell.

A hírek szerint mindinkább kitolódik a nagyobb szállítmányok érkezésének 
ideje, mert a gazdag országok már előre felvásárolták a még nem is létező készletek 
nagy részét. Külön érdekes kérdés, hogy máris nagyban folyik a gyártók egymásközti 
harca, abban a kérdésben, hogy milyen követelményeknek tesz, vagy nem tesz eleget 
egyik vagy másik cég vakcinája. Másképpen fogalmazva: mennyire megbízható egy 
törzskönyvezés, melyet csupán a gyártó országban adtak ki a készítményre? Nem 
belebonyolódva a kérdésbe, nagyon érdekelne, hogy például az orosz vakcinát törzs-
könyveznék-e Amerikában? Vagy megfordítva. Tudom, hogy az emberek számára 
csak az a fontos, hogy az adott védőoltás mindenkinek, aki óhajtja, biztoságos és 
hatékony legyen. De sokszor nem az ő érdekük a döntő.

TiszTségviselőK leguTóBBi nyilATKOzATAi AlApjÁn az országban a 
tömeges oltás a jövő év közepe táján kezdődhet. Majd elválik, hogy így lesz-e. Azok a 
kijelentések, hogy a többféle vakcina közül az emberek maguk választhatják majd ki 
a szerintük legmegfelelőbbet, nem érdemelnek figyelmet. Ilyent másfajta kampány-
ban szokás ígérni. A COVID-19 vírus elleni védőoltás használata nem demokrácia 
kérdése, hanem főleg orvosi. Márpedig egyelőre még az orvosok is elsősorban az 
internetről meg a hírközlő eszközökből értesülhettek arról, hogy létezik amerikai-
német, orosz és kínai szer és még jó néhány más országban (pl. Izraelben) már 
készül az oltás. Az utóbbiak még a törzskönyvezés fázisában sincsenek. 

A törzskönyvezett vakcinákról is keveset tudunk, a világhálón található in-
formációk sokszor megtévesztőek lehetnek. Főleg nagy esetszámból, nagyszámú 
beoltott személy megfigyeléséből nyert tapasztalat pedig egy országban sem áll 
rendelkezésre. Ahhoz idő kell. Ezen információk nélkül pedig nem lehet érdemi 
következtetésekre jutni a védőoltás hatékonyságát vagy esetleges mellékhatása-
it illetően. Az orvostudomány történetében néhány hónap alatt eddig még nem 
készült hatékony vakcina, ez biztos. De a tudomány és technológia óriási fejlő-
désének köszönhetően most erre minden esély megvan. 

A járványt megelőző vakcinaellenes kampányok tükrében és azoknak, akik 
vakcinát általában ellenzik, mindez nem lényeges, sok kérdésük lesz majd a 
készítményekkel kapcsolatban. Ha nem hangzanak el megbízható, szavahihető 
válaszok, akkor bizalom sem alakul ki a védőoltás iránt. Ami pedig még a leg-
hatékonyabb vakcinák esetében is helyrehozhatatlan károkat okozhat a közeg-
észségben. Az idejében történő, őszinte tájékoztatásra tehát nagy szükség van. 
Rendeletekkel nagyon nehéz lenne még a legjobb védőoltás felvételét akár csak 
ösztönözni is.

Szerintem nincs igazuk azoknak, akik ellenzik a gyermekbetegségek elleni 
védőoltást, erről már ezen a helyen is többször kifejtettem a véleményemet. Te-
hát semmiképpen sem vagyok az, aki ellenzi a védőoltásokat, náthaláz (grippe) 
ellen is minden évben beoltatom magam. Nem vitás, hogy az orvostudomány 
egyik legnagyobb vívmánya, hogy ma már védőoltásokkal lehetséges súlyos jár-
ványokat és tömeges megbetegedéseket megelőzni. 

A reményeim szerinT hAmArOsAn időszerű kérdésre, hogy felveszem-e 
majd a COVID-19 elleni védőoltást, a válaszom az, hogy: még nem tudom. Majd ha 
megérkezik az országba és sorra kerülnek a magamfajta nyugdíjasok, meg főleg, 
ha több adat lesz az oltásról, eldöntöm. Addig kivárok, mást úgysem tehetek.

dr. dujmOvics Ferenc

Madarat tolláról, 
az embert arcáról

1962. január 3-án kezdtem dolgozni Temerinben az akko-
ri Kvalitet készruhagyárban. Abban az időben még minden 
szombat munkanap volt, úgy a délelőtti, mint a délutáni mű-
szakban, így a hosszú hétvégéken hazautaztam a szüleimhez 
Feketicsre. Hogy az útiköltségen spóroljak, átgyalogoltam 
Szőregre és onnan autóstoppal vagy busszal utaztam tovább. 
Egy szombat délután, amint baktattam Szőreg felé, jött ve-
lem szembe két fiatalember kerékpáron és amint elhaladtak 
mellettem megszólalt az egyik magyarul: „Ez magyar vót!” 
„Mirű gondolod?” – kérdezte a másik. „Látom a pofájárú”, 
volt a felelet. Hát ezt én bóknak vettem, még büszke is voltam 
rá, hogy az arcomon is látszik, hogy magyar vagyok. Azóta 
sokszor elgondolkodtam ezen a megállapításon és rájöt-
tem, hogy ebben a sok nemzetiségű Vajdaságunkban nehéz 
lenne megállapítani az arcáról, hogy valaki milyen nemzeti-
ségű, hisz mindannyian (kevés kivétellel) európai emberek 
vagyunk. De az, hogy valakinek milyen a lelkivilága, vidám 
természetű-e vagy negatív energiával telt mogorva ember-e, 
az bizony első pillantásra leolvasható az arcunkról. Ezt nem 
lehet titkolni, mert az arcunk kisugárzása sok mindent elárul 
rólunk. Még azt is, hogy pillanatnyilag pozitív vagy negatív 
energia dúl bennünk. Jó vagy rossz passzban vagyunk.

De jött ez a fránya új „divat”, az arcmaszk, és mindent 
megváltoztatott. A felismerhetetlenségig eltakarja az arcun-
kat, és csak a járásáról vagy a hangjáról azonosíthatjuk, 
hogy kivel is találkoztunk. Ha ez így megy sokáig, még az 
üdvözlési szokásunk is megváltozhat. Nem kalapot emelünk, 
hanem a maszkot húzzuk le legalább az orrunkról, hogy fel-
ismerjen bennünket az, akit megszólítottunk.

Ha már a divatot említettem, a hölgyeknek tanácsolom 
készítsenek vagy vegyenek néhány különböző színű masz-
kot, hogy az öltözethez megfelelő színűt tudjanak viselni. 
Azért  van valami előnye is a maszk viselésének. Például, ha 
benáthásodunk, az orrunk nem csöppen a kabátunk elejére, 
mert a maszk felfogja a távozni készülő csöppeket. Nekünk, 
férfiaknak is előnyös a maszk viselése, ha nem vagyunk 
megborotválkozva.

Azért nem kell elkámpicsorodni, hisz a földön minden 
mulandó – inkább próbáljunk a rosszhoz is jó képet vágni!

KoroKNAI Károly

Díjazott

morvai Adrienn alkotása
Várak és erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Rákóczi Szövet-
ség közös pályázatán, amely a Várak és erődtemplomok, törté-
nelmünk dicső hírmondói címet viseli, elsődleges célja az volt, 
hogy a magyarság nemzeti és vallási őrhelyeit, értékes örökségeit 
megóvja a feledéstől. A felhívásra az egész Kárpát-medencéből 
1300 általános iskolás küldte el pályaművét, közülük 12 díjazott 
és 15 különdíjas alkotás került kiválasztásra, közöttük négy vaj-
dasági gyermek rajza is, közöttük pedig a temerini Kókai Imre 
Általános Iskola tanulójának,  Morvai Adriennek alkotása is. 
Ezzel a Rákóczi Szövetség jövő évi naptárába az ő pályaműve is 
bekerül majd. Emellett egy kiadványban is megjelennek az al-
kotások, amely a Kárpát-medencei várakat a gyermekrajzokon 
keresztül mutatja be. pannon rTv, F. d.
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– Nekem az életem volt a zene, az ének-
lés. Ha szomorkodtam, akkor szomorú nótát 
énekeltem, ha vidám volt a kedvem, akkor 
vidámat. No, de miután 1977-ben elváltunk a 
férjemmel, elnémult a hegedű, berozsdásodott 
az én hangszerem, nemigen volt nótaszó.

Soha nem gondoltam volna, hogy én 
mégegyszer férjhez megyek. Žarko Kaluđerović 
a kisfiamnak a munkavezetője volt, öregle-

gény. Ismertük őt, ő is minket. Tudta, hogy 
elváltam a férjemtől, hogy a bátyáméknál élek. 
Néhány hónapos beszélgetés után felajánlotta, 
hogy mivel kapott egy lakást a központban, 
és hogy ne legyek az anyáméknak a terhére, 
költözzünk össze. 

Meg voltam lepődve, hogy gondolja, hiszen 
nálam hat évvel fiatalabb is volt. De mit csinál-

jak? Ott legyek anyáméknál? Meg nincs fedél a 
fejem felett. A fiam megnősült, oda nem akar-
tam menni tehernek, mindenemet odaadtam a 
fiaméknak. Meghallgattam édesapámat, aki azt 
javasolta, hogy próbáljam meg. De ne tűrjek. 
Ha nem bírom, könnyebben otthagyom majd, 
mint a fiam apját. Próbáljam meg.

Žarko nagyon figyelmes volt hozzám. Les-
te minden gondolatomat, minden vágyamat 

ki akarta elégíteni, elhalmozott 
ajándékokkal. Később hozzánk 
költözött az anyja, vele is jól 
kijöttem. Harmincöt évet húz-
tunk le így, hármasban. A pá-
rom aztán megörökölt Kolónián 
egy placcot, oda építettünk egy 
vikendházat, istállót, csirkeólat. 
Mindenféle baromfit és más há-
ziállatot neveltünk, a nagy kert 
pedig virággal és veteménnyel 
volt teli. Ebben voltunk egy-
formák: a háziállatokon kívül 
mindketten szerettük a virágo-
kat. A környékbeliek csodájára 
jártak a sok és szép virágnak a 

kertünkben. Egy végtelenül szorgalmas, figyel-
mes, szerető ember élt mellettem. Már haj-
nalban felkelt, hogy meglocsoljon mindent és 
csak utána ment munkára, az FKL-be. Hajtott, 
hogy menjek a kézimunkázók közé. Azt a lila 
oltárterítőt, amelyik nagybőjtben meg advent-
kor fel van terítve a nagyoltárra, azt én magam 
varrtam, erre nagyon büszke vagyok most is. 

Mesélő magnószalagok 

Az éneklés volt a mindenem
Illés Margitka életének történetéből (4.)

Tudom, hogy sokan elítéltek azért, mert újra 
férjhez mentem, de szerintem jogtalanul, mert 
szépen éltünk. Mikor azt kérdeztem Szungyi 
atyától, hogy miért ér engem méltatlanul eny-
nyi kritika, azt válaszolta: ne törődjek vele, 
inkább annak örüljek, hogy megtérítettem egy 
embert. A volt kommunistából vallásos ember 
lett az én párom. Soha nem ellenezte, hogy 
templomba járjak.

• ön szerint lényeges a hit jelenléte 
az életben? A hitnek mekkora jelentő-
sége volt az ön életében?

– Persze, hiszen abból élünk, anélkül nem 
lehet élni. Van a többi között egy nagyon szép 
imádságom. Aquinói Szent Tamás imája, amit 
naponta elmondok, gyermekkoromban az ima-
könyvből olvastam. Most már mindennap fejből 
mondom. Nemigen használom az imakönyveket, 
az mind megmaradt bennem. Bár az életben 
sok csalódás, fájdalom és bánat ért – mert fiatal 
koromban két kis gyermekem, Géza 1959-ben 
egyévesen, Margitka pedig 1960-ban féléves 
korában meghalt –, az Isten mindig mellettem 
volt, megsegített. Nem akkor, amikor kértem, 
mert az Isten se nem siet, se nem felejt, és min-
denkinek megadja, amire rászolgált. Bizonyára 
én sem voltam és vagyok kivétel.

-ajó-
(Vége)

Kaslik Kaludia: – Nagyon fiatalon, azt hi-
szem 1998-ban, 13 évesen versenyeztem először 
a Tini színpadán. Ami a felkészüléseimet illeti 
általában sehogy sem készültem, illetve nem 
úgy, ahogyan kellett volna. Egyik évben tényleg 
rászántam magam és Kókai Angihoz jártam elő-
készítőre. Még most is emlékszem a részletekre. 
Szép pillanatok voltak. Fordításokat énekeltem a 
legszívesebben, amiket a kérésemre fordítottak 
le. Szerepeltem a Parni valjak, az Aerodrom, a 
Smak és egyéb hazai együttesek magyarra for-
dított dalaival. Csodálatos emlékeket őrizgetek 
a Tini fesztiválokról, ezek számomra a legfon-
tosabb eredmények. Egyszer különdíjas lettem, 
egyszer pedig harmadik helyezett, ha jól em-
lékszem. A vetélkedő számomra tapasztalatot, 
barátságot és bizonyos szinten alapot nyújtott a 
jövőhöz. Megtanultam, hogy egy verseny ered-
ménye is csak az adott pillanatban, az adott em-
bereknek számít, egyébként egyáltalán nem. 
Emlékezetes maradt számomra, hogy akkoriban 
sokat buliztunk Kovács Ancsával és Kókai Angi-
val. A Tini hozott össze bennünket igazán, pedig 
ismertük már egymást korábbról is. A fesztivál 

után jókat sétálunk a sötét parkban és sokat 
nevettünk. A zene továbbra is része maradt az 
életemnek. A párom zenész, a gyerekek is fo-
gékonyak a zenére, a körzetes általános iskola 
pedig zenei. Lehet, hogy ez csak véletlen, bár én 
azt vallom, hogy véletlenek nincsenek. Színpa-
don már rég nem éneklek, azóta ezt felváltotta 
szépen sorjában a tánc, a szavalás, esetenként a 
műsorvezetés, aztán rendezvényszervezés, majd 
fotózás és így lassan visszakanyarodtam a zené-
hez, koncertfotózás formájában. Hosszú évek 
óta nem jártam Temerinben, nem követem a 
fesztivált sem. Már máshova köt a család. A fiatal 
énekeseknek azt üzenem, hogy érezzék magukat 
jól, és ne szomorkodjonak, ha nem olyan ered-
ményt értek el, mint amire számítottak.

múlT és jövő
A Tini Fesztivál múltjában barangoltunk több 

részes írásunkban, az elmúl hetek során, a lap 
hasábjain. Olyan énekesekkel beszélgettünk, 
akik elfogadták felkérésünket, és szívesen felele-

venítették a rendezvényhez fűződő emlékeiket. 
A fesztivál huszonkilenc éves múltjában számos 
olyan fordulópont szerepel, ami hozzájárult az 
esemény fejlődéséhez.

A fesztivál lassú, de lényeges arculat- és 
minőségi változáson ment keresztül az évek 
során. Az első években csak helyből és a leg-
közelebbi községekből jöttek énekesek. A kez-
detekben két alkalommal a temerini The End 
együttes kisérte az énekeseket, valamint két 
alkalommal az ANT együttes. Emlékezetes ma-
rad az 1995-ös fesztivál, amikor a 3+2 zene-
kar előtt énekeltek a fiatalok, és a Temerini 
Rádió először közvetítette élőben a fesztivált. 
Később már az Újvidéki Rádió és Televízió is 
rendszeresen jelen volt kameráival az esemé-
nyen és a vajdasági sajtó is felfigyelt a rendez-
vényre. A zenekari kiséretet Aleksandar Dujin 
zenekara vette át, és a szervezői körökben is 
történtek változások. Az Újvidéki Rádió zenei 
szerkesztősége, bemondói, valamit hangmér-

Barangolás a tini múltjában (3.)

Friss temerini és 
dunabökényi akác-, 

valamint Tarcal-hegyi 
hársméz eladó 

a termelőtől.
Tel.: 063/511-925

Családi körben, elől Illés Margitka, mögötte Žarko 
Kaluđerović
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megvárta, amíg kiürül a garat, fölöntötte a 
szakajtó kukoricát majd ugyanabba a sza-
kajtóba csordogált vissza a finomra őrölt 

kukoricaliszt. A vám 10 százalékos volt, de 
nekünk – mellesleg – ezt nem számolták föl, 
mert jóanyám Gríszáéknál besegített meszelni, 
mosni, baromfit vágni stb.

A határban a kukorica között mindig meg-
termett egy kocsira való disznótök, vagy úritök, 
meg akadt egy-két szürkésfehér héjú sütőtök 
is. Ily módon volt esély összeállítani házilag a 
címbe foglalt temerini tökös görhét.

Szóba hoztam a szakajtót. Ez a ma már 
használatból kikopott eszköz gyékényből vagy 
szalmából készült. A pékek az olcsóbb, gyé-
kényből készülteket kedvelték és használták. 
Szerintem az elnevezés keletkezése a követ-
kező lehet: mikor a pékmester odaszólt a 
segédnek, inasnak, hogy szakítunk, az azt 
jelentette, hogy a nagy dagasztóteknőben lévő 
tésztatömegből leszakítanak akkora darabo-
kat, amekkora az 5, a 3 vagy a félkilós cipó 
sütéséhez szükséges. Ezt a tésztaszakításhoz 
szükséges eszközt értelemszerűen szakajtó-
nak nevezték el.

nökei segítették a szervezést, majd 1997-ben a 
rendezvény a színházteremből átkerült a helyi 
sportcsarnokba. Időközben 6 éven keresztül 
még a 3+2 együttes gondozta a fesztivál zenei 
részét. A versenyzők számára kötelezővé vált a 
gálát megelőző szűrés, az audíció. Több évig 
a könnyűzenei szerzők dalainak versenye is 
helyet kapott a vetélkedőn, és a helyi modern 
tánccsoport is szépítette az énekes produkció-
kat. Magyarországi sztárvendégek jelentek meg 
a tinin, ami mind a mai napig kihagyhatatlan 
és közkedvelt része a műsornak. Javult a han-
gosítás minősége, megjelentek a kivetítők a 
színpad mellett és a ledes háttérdíszlet. A Vaj-
dasági RTV rendszeresen közvetíti az eseményt. 
A tévé képernyőjén és online is követhetővé vált 
a verseny. Összeségében elmondhatjuk, hogy 
a huszonkilenc év alatt, egyre csak fejlődött a 
tini és immár országos fesztiválként emlege-
tik. Bízunk benne, hogy a további fejlődés előtt 
nyitva áll az út.

A fesztivál fejlődésével kapcsolatos 
adatokat gőz lászló bocsátotta rendel-
kezésre, amiért köszönet illeti.

TóTh dianna

hOsszú éveim sOrÁn egyetlen kivé-
teltől eltekintve sehol, semmilyen gasztro-
nómiai irományban nem találkoztam a két 
szóból álló megnevezéssel, 
hogy tökös görhe. A kivé-
tel az erdősi locz valé-
ria által szerkesztett: Régi 
népi ételek (Gyűjtemény 
nagyanyánk hagyatéká-
ból) című kiadvány. A kö-
tetben a temerini Gyuráki 
Ilona leírja a tökös görhe 
receptjét. Ebből arra merek 
következtetni, hogy a tökös 
görhe sajátos, temerini ké-
szítménynek tekinthető.

Régente, gyerekkorom-
ban a görhe és a ganca, 
vagy ha tetszik a puliszka 
alapanyagainak előkészíté-
séhez már kora ősszel hozzáláttak. A hajastul, 
kézzel letört kukoricát lovaskocsival haza-
szállítva az udvar egyik sarkába kupacolták. 
Esténként körülülték, egy kis kontyalávalót 
fogyasztva nótázgattak és fosztották meg a 
csöveket a csuhétól.

A csövek között mindig akadt egy-két szé-
pen fejlett gyöngyszemes cső. Ezeket a csöve-
ket külön kétfülű vesszőkosárba gyűjtötték, 
amit aztán a tél folyamán kézzel, olykor mor-
zsolószékkel lemorzsoltak. A mi családunk-
ban az volt a szokás, hogy ebből egy szakaj-
tóval a Grísza malomba vittünk megőrölni. 
Ez úgy történt, hogy Jóska, a segédmolnár 

2011. okróber 6. – A temerini tökfesztiválon ezüstérmet 
nyert, általam kreált és Tóth Mihály pékmester által sütött 
4,5 kilós óriásgörhe látható

Tökös görhe

Itt kell elmondani, hogy Temerinben a 
kálváriánál a vágóhíddal szemben lakott a 
Volenta János bácsi, aki rozsszalmából, hasí-
tott fűzfavesszővel olyan szakajtókat készített, 
hogy a víz megállt benne. És ha a 120 kilós 
Rade Knežević ráállt a leborított szakajtóra, 
az nem roppant össze. János bácsi söprűkö-
téssel is foglalkozott. Söprűje különbözött a 
mostaniaktól, mert a nyelet a cirok szárával 
együtt formálta meg. Söprűkötés közben nó-
tázgatni hallottam, ezt énekelte, amit azóta 
sem hallottam soha:

Áll a hajó a Balaton vizében
Megakadt egy csipkebokor 

tövében
Csipkebokrot ki kell vágni

A hadihajónak meg köll állni
Hagy tuggyon a kisangyalom  

beszállni.
Régebben a görhe készítése annyiban 

tért el a maitól, hogy mérleg hiányában nem 
dekázták a hozzávalókat. Egyszerűen annyi 
kukoricalisztet kevertek a tökhöz, amennyit 
fölvett, hogy formálható legyen. Zsír, cukor, 
tetszés szerint.

mAjOrOs Pál

APróHIrDETÉSEK
• Drótszőrű tacskó kiskutyák, hat hetesek, eladók. 
Telefon: 069/2008-206.
• Ház körüli munkák végzésére keresek munkást, 
pontosság előny (fűnyírás, hólapátolás, metszés 
stb.) Telefon: 064/546-21-62.
• Hízók és malacok eladók. Nikola Pašić utca 204. 
Telefon: 063/523-746.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakés-
zen. Sonja Marinković utca 7., telefon: 3848-200.
• 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.

vilmOs és KATArinA A díjAzOT-
TAK KözöTT. – XXIV. Dudás Kálmán vers 
és prózamondó találkozó műsorával pár-
huzamosan az érdeklődők a Vajdasági Ma-
gyar Versmondók Egyesületének Facebook-
csoportjában szavazhattak a versenyzőkre. 
A díjazottak között találjuk az 5.–6. osz-
tályosok versenyében a temerini Tóth Vil-
most, aki ezüst minősítésben részesült, vala-
mint a középsikolások kategóriájában Tóth 
Katarinát, aki az arany minősítés mellett el-
nyerte a Dudás Kálmán-díjat is. Az előkelő 
nyereménnyel együtt többek között Katarina 
is meghívást kapott a tatabányai József Attila 
országos vers-, énekelt vers és prózamon-
dó versenyre, valamint a két évente Győrben 
megrendezésre kerülő Radnóti Miklós nem-
zeti vers- és prózamondó versenyre is.

F. d.
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

Temerini menekültek 
1848-ban Csantavéren elhunyt 

temerini menekültek (2.)

szeptember 9.  Tamás Mihály (7 hetes) apja Simon, anyja Bata Ilona
október 1.       Kosdi János (1 éves) apja János, anyja Missi Anna
október 20.    Hevéz Rozália[talán Hevér] (64 éves) néhai Tóth Gergely 
özvegye

1849-ben csantavéren elhunyt temerini menekültek:
január 28.    Majoros Vincze (6 napos) apja János, anyja Halasi Veronika
április 11.     Huszkó Mátyás (2 éves) apja Mihály, anyja Varga Borbála
április 15.     Varga Viktória (8 éves) apja János, anyja Bohoczki Viktória
április 17.     Varga Julianna (6 hónapos) apja György, anyja Balázs Mária
június 16.     Töstle Mihály (5 hónapos) apja Mihály, anyja Feritsák Éva
június 18.     Pohazsár [talán Povázsán] Anna (3 éves) apja Mihály
június 19.     Csábi István (5 éves) apja Márton, anyja Balázs Roza
június 19.     Balázs György (5 hónapos) apja György, anyja Nedó Katalin
június 23.     Sághi Miklós (60 éves) Nagy Katalin férje
június 27.     EczetRoza (42 éves) néhai Szörnyü Ferenc özvegye
június 28.     Sárkányi Erzsébet (50 éves) néhai Volent József özvegye
július 3.        Tóth Pál (2 éves) apja Pál, anyja Rozsi Sarolta
július 5.        Regész Mátyás (2 éves) apja Pál, anyja Vén Anna
július 6.        Bakos Anna (18 éves árva) anyja neve néhai Kasslik Anna
július 6.        Jakobetz István (6 é.) apja András, anyja Nagyidejű Veronika
július 10.      Lőrincz Pál (5 hónapos) apja János, anyja Raczki Erzsébet
július 13.      Samu Márton (9 hónapos) apja András, anyja Gábor Mária
július 19.      Zselyi János (5 éves) apja József, anyja Szilák Anna
július 23.      Csecse József (3 éves) apja József, anyja László Magdolna
július 25.      Misik Pál (1,5 éves) apja Mátyás, anyja Tóth Ilona
aug. 6.          Varga Mária (8 hónapos) apja Márton, anyja Mészáros Ilona
aug. 15.        Pásztor István (2 éves) apja Ferenc, anyja Varga Borbála
aug. 15.        Kalacskai Anna (3 éves) apja Gábor, anyja Horváth Anna
aug. 23.        Raczkó Anna (3 éves) apja Mihály, anyja Kasza Katalin
aug. 23.        Lengyel Teréz (fél éves) apja János, anyja Ádám Anna
aug. 23.        Kelemen Borbála (2 éves) apja Vincze, anyja Valenta Éva
aug. 25.        Virág István (5 éves) apja József, anyja Rácz Ágnes
aug. 27.        Horváth Anna (28 éves) Kalacskai Gábor hitvese
szept. 2.       Csecse Anna (1 hetes) apja József, anyja László Magdolna

szept. 2.       Varga Katalin (3 éves) apja János, anyja Bohoczki Viktória
szept. 9.        Tóth Julianna (3 éves) apja István, anyja Szabó Roza
szept. 27.      Lóczi Katalin (46 éves) néhai Romek Mihály özvegye
október 2.    Lajkó Anna (56 éves) néhai László József özvegye
október 5.    Urbán Ferenc (7 éves) apja Ferenc, anyja Túri Veronika
október 8.    Bakos Julianna (6 éves) apja József, anyja Sándor Katalin
október 8.    Varga Roza (25 éves) Ádám Mátyás hitvese
október 15.  Ádám Mátyás (56 éves) Uracs Sarolta férje
október 19.  Simon Mihály (1 éves) apja Tamás, anyja Bata Ilona
október 22.  Pintér Ignátz (kb. 50 éves) özv. Bálintnéhoz menekült
október 28.  Tamás Katalin (2 hetes) apja András, anyja Mag Katalin
dec. 13         Kaslik Mihály (63 éves) néhai Hajcsl Erzsébet özvegye
dec. 25.        Tóth Roza (8 éves) apja János, anyja néhai Kovács Franciska

1850-ben csantavéren elhunyt temerini menekült:
február 7.     Csecse József  (31 éves) László Magdolna férje

1848-ban csantavéren született temerini menekült:
november 2.  Tamás Ferenc, apja András, anyja Mag Katalin

1849-ben csantavéren született temerini menekültek:
január 22.      Majoros Vincze, apja János, anyja Halasi Veronika
április 19.      Surján György, apja István, anyja Juhász Erzsébet
július 19.       Szarvas Veronika, apja Pál, anyja Molnár Roza
aug. 13.         Török Erzsébet, apja Péter, anyja Viczkó Rozália
aug. 26.         Bán Terézia, apja Mihály, anyja Jósa Katalin
szept. 11.       Lepár Borbála, apja Simon, anyja Fodor Veronika
szept. 30.       Pap Ferenc, apja Raymund, anyja Bollók Ágnes
nov. 9            Fein Bonaventura, apja Gáspár, anyja Prasnya Borbála
nov. 27.         Szopa András, apja Pál, anyja Fodor anna
dec. 13.         Suhajda Lucza, apja János, anyja Mayer Krisztina

Megjegyzés: a neveket betűhíven írtam le, ami nem biz-
tos, hogy megfelel a valóságnak. Az 1849-es évben rengeteg 
halottat kellett eltemetni, közöttük számos vidékit, akiknek 
a nevei nem csengtek ismerősen a papok számára. Az ese-
dékes tévedéseket a kedves temerini helytörténészeknek 
kell kijavítaniuk. A tőlem telhetőt megtettem.

szedlÁr rudolf 
Csantavér, 2020. november 22. 

helyezzünk ki 
madáretetőt!

Madáretető szinte bármiből készülhet. Fá-
ból, műanyagból, vagy akár egyszerű krump-
lis zsákból is. Figyeljünk arra, hogy az élelem 
utánpótlása folyamatos legyen. A madarak 
odaszoknak. Megtanulják, hogy ott van. Akár 
rajban is jönnek. Ha nem etetjük őket tovább, 
megeshet, hogy elpusztulnak, de inkább átmen-
nek nagy csoportosan, más helyet keresnek egy 
idő után. Viszont a zsírrétegük ilyenkor leeshet 
– mondja Bognár Róbert, a Falco Természet-
kedvelők Egyesületének tagja. 

– Ilyenkor télen, a madarak táplálékigénye 
fokozottabb. Etetésükkel átsegíthetjük őket az 

ínséges időszakon. Eleségként olajos 
magvakat is tehetünk az etetőbe. Lehet 
madárpogácsát készíteni, ami faggyúból 
áll. Diót, napraforgót szórnak bele és 
felolvasztják. Míg folyékony, drótot he-
lyeznek bele, és miután a faggyú meg-
keményedett, ki lehet akasztani a fára. 
Egyes madaraknak ajánlott almát, főtt 
sárgarépát kirakni. Fontos tudni, hogy a 
magevők szívesen táplálkoznak a föld-
ről. Ezért ajánlott napraforgót szórni a 
talajra. Nem szabad viszont a madarakat ke-
nyérrel, keksszel, valamint sózott vagy füstölt 
állati zsiradékkal etetni. Az etetőt olyan helyre 
kell tenni, ahol az énekesmadarak elbújhat-
nak a rájuk vadászó ragadozó madarak elől. 
A vízimadarak etetése rájuk nézve több okból 
is káros – tette hozzá.  pannon rTv-F. d.

Egyházközségi hírek
A püspökségi rendelet alapján a kará-

csonyi szentmisék a szokott rendben 
megtarthatók, azonban a pásztorjáték, 
a koncert, a misék előtti szavalás-ének-
lés elmarad. Előesti szentmise 18 órától a 
Telepen, éjféli szentmise a plébániatemplom-
ban. Karácsonyi pásztorok miséje a Telepen 

Szalakóta (Balogh István 
díjnyertes fotója)
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IN MEMorIAM

Gódor rudolf
Soha nem gondoltam 

volna, hogy én fogom meg-
írni Gódor rudi nekrológját, 
arra meg még álmomban sem, 
hogy ilyen korán távozik kö-
rünkből. Mi, akik közelebbről 
ismertük – bár, azt hiszem, 
hogy igazán senkinek sem 
sikerült kiismernie –, vissza-
fogott életviteléből és 105 
évet élt nagymamája példájá-

ból arra számítottunk, hogy ő is matuzsálemi kort fog 
megélni, és lesz ideje elolvasni legalább egy részét 
azoknak a könyveknek, amelyeket magának nyugdíjas 
korára bekészített. Mert rudi rettentően sokat olvasott, 
és kevés dolog akadt a világon, amihez ne tudott volna 
hozzászólni, nem azért, hogy mondjon valamit, hanem 
mert volt érdemleges gondolata.

Jómagam a hetvenes években ismertem meg, gyak-
ran megesett, hogy csak mi ketten voltunk ott, az akkori 
futballpályán. Igazából a 2000-es évek hoztak bennün-
ket közelebb egymáshoz, amikor közös pártunk, az 
akkor már VMDK-ból VMDP-vé lett szervezet először 
került abba a helyzetbe, hogy érdemlegesen is bele-
szóljon a község irányításába. rudi akkor a település 
jövője szempontjából az egyik legfontosabb posztra, 
a Városépítési Szakigazgatóság élére került.  Ebben a 
cégben mindig sok pénz volt, azért döntöttünk rudi 
mellett, mert biztosra vettük, hogy ebből ő semmit sem 
fog zsebre tenni, és ami legalább ilyen fontos, mások-
nak sem fogja ezt megengedni. rövid országlásunk 
után innen a helyi közösség titkári posztjára került, 
majd amikor ismét helyzetbe kerültünk a községben, 
és jómagam polgármester lettem, nem volt semmi ké-
tely affelől, kire fogom bízni a községi kassza kulcsait. 
Pénzügyi felelősként a községi közvállalatok és in-
tézmények réme volt, mert tőlem ugyan még lehetett 
is némi pénzt kialkudni, de az igényeknek át kellett 
menniük rudi szűrőjén is. Most itt, a koporsója mellett 
bevallom, hogy néha vissza is éltem szigorúságával: 
amikor én valamiért nem tudtam, vagy nem akartam 
nemet mondani, a követelőzőket hozzá irányítottam. 
Tőle pedig a leggyakrabban lógó orral távoztak. Közel 
tíz évig voltunk nagyon közeli munkatársak. Számos kö-
zös, nem kevés gasztronómiai élményt eleveníthetnék 
fel, mert rudi a jó ételt és a jó borokat roppant kedvel-
te, de fogyasztásukat sohasem vitte túlzásba: adott a 
minőségre, kényes volt az ízlésére mindenben.

De most másmilyen emlék kívánkozik az élre, amely 
egymagában is pédázza, milyen ember volt Gódor rudi, 
avagy rezső, ahogyan főleg a nemzedékileg hozzá 
közel állók ismerték. Egy mozgássérült honfitársunk 
kérelme szerepelt a községi tanács napirendjén, és 
mivel ilyen tételt a költségvetés nem ismert, a többsé-
gi nemzethez tartozó koalíciós partnereink alaposan 
meghintáztattak. Egészen addig, amíg rudi ezt meg 
nem unta, és csak annyit mondott: „Vedd le napirend-
ről a kérdést!” És a problémát másnap megoldotta – a 
saját zsebéből. A gyakran mogorva külső mögött egy 
önérzetes, érző szívű ember rejtőzött. 

Büszkék lehetnek azok, akik barátjuknak vallhatták. 
Nyugodjon békében! GuSzToN András

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Könnyes szemmel rád 
emlékezünk, nehéz elhinni, 
hogy nem vagy velünk.
Messzire mentél, onnan 
út vissza nem vezet, 
szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott a pihenésed.

Szeretettel Matyi bácsi 
és Gizi néni

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emléke-
zünk szeretett jó édes-
apánkra, nagyapánkra és 
dédiapámra

VÉCSI Andrásra 
(1950–2020)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már.
Temető csendje 
ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma 
örökre megmarad.

Szép emléked szívünkben 
megőrizzük: fiad és 

lányod családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Örök az arcod, 
a sok szép szavad, 
minden mosolyod 
a szívemben marad.
Nem az a fájdalom, 
amitől könnyes a szemem, 
hanem amit a szívemben 
hordozok némán, 
csendesen.

Szerető édesanyád

BÚCSÚZuNK
tisztelt és nagyrabecsült, 
elhunyt osztálytársunktól

GÓDOR Ruditól 
(1954–2020)

Bartok Misi
Dusa Jani

Lukács Sanyi
Grísza Mari
Kalapáti Ica
Kiss Magda
Móric Erzsi
Talló Katica
Úri Ilonka
Varga Ili

Varga Magda
Zsadányi Ani

Halálod számunkra 
fájó emlék marad.
Sírodra szálljon 
örök áldás és nyugalom.

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve fáj a szomorú va-
lóság, hogy nincs közöt-
tünk drága jó édesanyám, 
anyósom, nagyanyánk és 
dédink

FARAGÓNÉ 
KOVÁRCSIK Rozália 

(1932–2019)

Száz emlék súlya 
nyomja sajogó szívem, 
mit tőled kaptam, 
meg sem köszöntem.
Itt hagyom a könnyeimet, 
harmatként a síron 
öleljen a holdsugár, 
a nap fényével simítson.
Szerettelek nagyon, 
amíg csak éltél, 
legyen áldott a föld, 
ahova megpihenni tértél.

Emléked szívében őrzi 
lányod, Magdi, vejed, 

Laci, unokáid, Izolda és 
Rudi családjukkal

Miserend
18-án, pénteken 6:30 óra-
kor: Egy szándékra.
19-én, szombaton, 8 órakor: 
A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Simon Franciska, 
Zoltán és János; valamint: † 
id. és ifj. Jánosi Imre és Kókai 
Franciska.
20-án, Advent 4. vasárnapja, 
a Telepen 7 órakor: Népért; 
8:30-kor † Ft. mr Szungyi 
László főesperes plébános 
atyáért ajánlja a Szt. Mónika 
közösség; 10 órakor: Egy élő 
családért.
21-én, hétfőn 6:30 órakor: 
Egy szándékra.
22-én, kedden, 6:30 órakor: 
† Magyarné Sztrikovits Irén, 
Magyar János, a Gyuráki 
nagyszülőkért és a család 
összes elhutjaiért.
23-án, szerdán 6:30 órakor: 
Egy élő családért.
24-én, csütörtökön 6:30 
órakor: Egy szándékra; a Te-
lepen 18 órakor: Karácsony 
előesti szentmise; 24. órakor: 
Éjféli szentmise.

8 órakor, karácsonyi ünnepi szentmise a 
plébániatemplomban 10 órakor. Az éj-
féli és az ünnepi szentmise élő köz-
vetítésben lesz látható a temerini 
plébánia Facebook oldalán, így az 
idősek, betegek, a karanténban lévők és 
a veszélyeztetettek otthonról bekapcso-

lódhatnak ünneplésünkbe. A templom-
ban karácsonykor is kötelező betartani a 
járványügyi előírásokat. A plébániatemp-
lom egyszerre 181 főt, a telepi templom 
137-et tud befogadni. Kötelező a védő-
maszk használata és a szociális távol-
ságtartás.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy elmentél

VARGA István 
(1943–2019)

Lelkem mély fájdalomban, mindig veled leszek, 
soha nem feledlek, mert nagyon szeretlek.

Szerető feleséged, Vera

VÉGSŐ BÚCSÚ

SALAMON Pétertől 
Sohasem halványul 

szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Nyugodjál békében!

Búcsúzik tőled Rózsa, 
Rami és Nešo

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

GÓDOR Rudolf 
(1954–2020. 12. 8.)

id. MOLNÁR Béla 
(1958–2020. 12. 11.)

özv. SZűCSNÉ 
BAKOS Magdolna 

(1944–2020. 12. 12.)

FEhÉR István 
(1951–2020. 12. 14.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapámtól

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Bennünk alszik a Világod, mit örökre itt hagytál. 
Bennünk él már minden álmod, mit még meg nem álmodtál. 
Bennünk ég a fájdalom, mi hiányodból fakad. 
Bennünk lüktet minden szó, mi elhagyta ajkadat. 
Bennünk hagytad drága szíved, mi örökké szeretett. 
Bennünk hagytad, nekünk adtad, mit adni csak lehetett.

Emléked őrzi gyászoló lányod, Rita, 
vejed, Norbert és kis unokád, Erik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

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

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

Szerető feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.

Emléked megőrzi Juli, Lehel és Lilla

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk a 
mindig kedves Magdi né-
nitől

SZűCS Magdolna 
(1944–2020)

Fájó szívvel, 
szeretettel fogunk 
emlékezni Magára!
Nyugodjon békében!

A Diósi család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

nászasszonyunktól

SZűCS Magdolnától 
(1944–2020)

Örök álom 
zárta le szemedet, két 
dolgos kezed megpihen.

Nyugodjál békében!
Gombár János 

és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

SZűCSNÉ 
BAKOS Magdolnától 

(1944–2020)

Küzdöttél, de már 
nem lehet, mert átölel 
a csend és a szeretet.

Nyugodjál békében!

Búcsúzik tőled Papp 
Sváger Ica és gyermekei



TEMERINI ÚJSÁG2020. december 17. 11

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

VARGÁNÉ NAGY Katalin 
(1938–2020)

temerini lakosról.

Adj, uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

ÓVÁRINÉ 
PEThŐ Magdolna 

(1936–2020) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADuNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

Nyugodjál békében!

Osztálytársaid az 
1972/73-as  8. B-ből és a 

tanító néni

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal 

búcsúzunk szerettünktől

NAGY Katalintól 
(1938–2020)

aki hosszú betegség után 
elhunyt.
Szeretetét, szorgalmát, jó-
ságát nem felejtjük.
Köszönet mindenkinek, akik 
ápolásában segítségünkre 
voltak és mindazoknak, akik 
gyászunkban velünk érez-
nek.

„Istenem, köszönöm, hogy 
miénk volt és még az is 
marad, mert aki szerettei 
szívében él, nem halt meg 
– csak távol van.”

Gyászoló szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk ked-
ves sógoromtól, kereszt-
apámtól, nagybátyámtól

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Nagyon fogsz hiányozni 
és mindig szeretettel 
fogunk gondolni Rád.

Nyugodjál békében!

Sógorod, Tibor, 
keresztfiad, Gábor, 

unokaöcséd, 
Tibor és Angéla

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak, utcabelieknek és mind-
azoknak, akik szerettünket

ÓVÁRINÉ 
PEThŐ Magdolnát 

(1936–2020)

elkísérték utolsó útjára, és 
a kegyelet virágaival ékesí-
tették szerettünk sírhalműt. 
Köszönet minden szál virág- 
ért és a vigasztaló szava-
kért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

PÉCSI Antaltól 
(1952–2020)

Az élet ajándék, ami 
egyszer véget ér, de 
emléked szívemben 
örökké él.
Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle fia, Anti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett drága jó édes-
anyámtól, anyósomtól, nagy-
mamánktól és ómámtól

ÓVÁRINÉ 
PEThŐ Magdolnától 

(1936–2020)

„Szép csendben elaludni, 
így elmenni csendesen, 
ezt kívántad, így elhagyni 
békésen az életet.
Érezted, hogy elfáradtál, 
kedved s erőd elhagyott, 
utolsó nap még beszéltünk, 
nem hittük, hogy ennyi volt.”

Szép emléked, jóságod 
és szereteted 

szívünkben megőrizzük: 
szerető fiad, Imi, 

menyed, Spomenka, 
unokáid, Tímea és Dániel, 

valamint pici 
dédunokád, Dorián

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

ÁDÁM Nándortól 
(1964–2020)

Gyújtok egy gyertyát és gondolok Rád, 
bárcsak itt lennél, bárcsak tudnád, olvad a viasz, 
a kanóc leég, lelkemben bánat, s a szívem sötét.
Megfáradt kezeid már soha nem foghatom, 
szerető szavaid többé nem hallhatom.
Fénylő szemeidbe már sohasem nézhetek, 
de senki nem veheti el tőlem az emlékedet!
Nyugodj békében, Apu!

Emléked örökké őrzi lányod, Renáta és Adrián

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédok-
nak, utcabelieknek, osz-
tálytársaknak, barátoknak, 
ismerősöknek, az egészség-
ház dolgozóinak, akik sze-
rettünk

ÁDÁM Nándor 
(1964–2020)

temetésén megjelentek, 
vigasztaló szavaikkal, vi-
rágaikkal és koszorúik-
kal fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.

Szerető szíved 
pihen a föld alatt, minden 
érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

A Csáki Lajos Szakmun-
kásképző Iskola 1975/76-

ban végzett tanulói

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk szeretett 

ángyikánktól

ÓVÁRINÉ 
PEThŐ Magdolna 

(1936–2020)

Ha felszáll egy lélek 
az égbe, odafenn egy 
új csillag éled. 
Gyönyörű fénnyel, szépen 
ragyog, jelzi, hogy 
többen lettek az angyalok.

Búcsúzik tőled 
a Petri család
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Hajduk (Divoš) 17 13 1 3 40:15 40
2. Jedinstvo (Piros) 17 11 4 2 31:12 37
3. Borac (Sajkásszentiván) 17 10 3 4 27:14 33
4. Novi Sad (Újvidék) 17 8 6 3 29:20 30
5. Sloboda (Donji Tovarnik) 17 9 2 6 23:18 29
6. Sloga (Erdővég) (-3) 17 10 1 6 29:15 28
7. Indeks (Újvidék) 17 8 4 5 31:20 28
8. Mladost (Járek) 17 8 2 7 33:26 26
9. Cement (Belcsény) 17 7 5 5 28:21 26
10. Radnički (Újpazova) 17 7 1 9 18:14 22
11. Sremac (Vojka) 17 6 4 7 23:28 22
12. Crvena zvezda (Újvidék) 17 5 5 7 26:24 20
13. Budućnost (Salaš Noćajski) 17 6 2 9 22:35 20
14. Sloga (Temerin) 17 5 4 8 11:17 19
15. Podunavac (Belegiš) 17 5 4 8 20:27 19
16. Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 17 5 2 10 17:29 17
17. Jadran (Golubinci) 17 1 3 13 16:46 6
18. Jugović (Káty) 17 1 3 13 11:54 6

LABDArÚGÁS – Vajdasági liga – déli csoport

LABDARÚGÁS
Községünk két csapata a Vaj-

dasági liga déli csoportjában vitéz-
kedett az őszi idényben. A temerini 
Sloga a vártnál kissé gyengébben 
szerepelt, hiszen csak a 14. hely-
ről mehetett a téli pihenőre, és ha 
nem javul fel a teljesítménye, akkor 
még az is elképzelhető, hogy tavasz-
szal a kiesés elkerüléséért harcol. A 
Sloga katasztrofálisan kezdte a sze-
zont, mivel az első nyolc forduló-
ban nem tudott nyerni, a mérlege 
három döntetlen és öt vereség volt. 
A kilencedik fordulóban tört meg a 
rossz sorozat, amikor a temeriniek 
2:0-ra nyertek a Podrinje ellen. Ezt 
követően, az őszi idény második fe-
lében már jobban ment a játék, a 
csapat összesen öt alkalommal 
hagyta el nyertesként a pályát, és 
feljebb kúszott a rangsorban. A ko-
lóniaiak legnagyobb problémája a 
gólszerzés volt, a 17 bajnoki talál-
kozón ugyanis mindössze 11 alka-
lommal találtak be a rivális hálójá-
ba, de azért hozzá kell tenni, hogy 
a védelem többnyire a helyzet ma-
gaslatán állt, összesen csak 17-szer 
kapitulált.

A Sloga őszi eredményei: 
Hajduk–Sloga 2:1, Podunavac–
Sloga 1:0, Sloga–Borac 0:0, Crvena 
Zvezda–Sloga 0:0, Sloga–Jedinstvo 
0:0, Indeks–Sloga 3:0, Sloga–Sloga 
(E) 0:3, Sremac–Sloga 1:0, Sloga–

Podrinje 2:0, Mladost–Sloga 2:0, 
Sloga–Cement  2:1, Jugović–
Sloga 0:0, Sloga–Sloboda 3:1, Novi 
Sad–Sloga 1:0, Sloga–Radnički 
1:0, Jadran–Sloga 0:1, Sloga–
Budućnost 1:2.

A Slogával ellentétben a Mladost 
kiválóan kezdte a 2020/2021-es 
idényt, hiszen az első három for-
dulóban fölényes győzelmet aratott, 
amivel augusztus végén a táblázat 
élére ugrott. Utána viszont hullámzó 
teljesítményt nyújtottak a járekiak, 
akik hazai pályán kiválóan szere-
peltek, összesen 21 pontot gyűjtöt-
tek, idegenben azonban ennél jó-
val rosszabb volt a mérlegük, mivel 
csak 5 pontot szereztek. Feltűnő, 
hogy nem sikerült legyőzniük ide-
genben a sereghajtók között levő 
Podrinjet és Jadrant sem.

Talán jobbak lettek volna az 
eredmények, ha nem ég le két al-
kalommal is a csapat öltözőhelyi-
sége. Először az év elején ütött ki 
a tűz, másodjára pedig egy októ-
ber végi edzés után, amit követően 
a labdarúgók kénytelenek voltak 
kiszaladni az öltözőből. A tűz mar-
talékává vált a csapat felszerelése, 
és kénytelenek voltak elhalasztani 
a pirosi Jedinstvo elleni bajnoki ta-
lálkozójukat, amit egy későbbi idő-
pontban pótoltak be.

– Három győzelemmel kezd-
tük az idényt, utána azonban becsú-
szott néhány nem várt vereség, ami-
hez hozzájárultak a játékvezetők is. 
A legrosszabb teljesítményt az őszi 

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

bajnok Hajduk pályáján nyújtottuk, 
ahol hat gólt kaptunk. Emlékezetes 
marad az erdővégi mérkőzésünk, 
ahol két tizenegyest fújtak ellenünk, 
ráadásul Lolić kapust kiállították, és 
egy mezőnyjátékos állt be a helyére 
védeni. Az idény előtt azt tűztük ki 
célul, hogy 28 pontot szerezzünk. 
Nos, ennél kettővel kevesebbet gyűj-
töttünk össze. Nem lehetünk sem 
elégedettek, sem túl elégedetlenek 
– mondta Nenad Rajić edző.

A bajnoki címet a divoši Hajduk 
szerezte meg, míg a második helyen 
a pirosi Jedinstvo végzett, amely az 
előző évben még a TSK-val verseny-
zett együtt az Újvidéki ligában, és 
meg is szerezte az első helyet a jár-
vány miatt lecsonkított bajnokság-
ban.

A Mladost őszi eredményei: 
Mladost–Podunavac 6:2, Mladost–
Cement 3:0, Jugović–Mladost 0:4, 
Mladost–Sloboda 0:2, Novi Sad–
Mladost 2:0,  M l a d o s t –
Radnički 2:0, Jadran–Mladost 1:1, 
Mladost–Budućnost 5:2, Hajduk–
Mladost 6:0, Mladost–Sloga (T) 

2:0, Borac–Mladost 2:1, Mladost–
Crvena Zvezda 1:0, Jedinstvo–
Mladost 2:0, Mladost–Indeks 1:2, 
Sloga (E)–Mladost 2:1, Mladost–
Sremac 4:1, Podrinje–Mladost 
2:2.

ASZTALITENISZ
A járvány miatt a megszokot-

tól eltérő módon szervezték meg a 
hagyományos, újévi tornát Újvidé-
ken, amely minden évben az egyik 
legtömegesebb korosztályos ver-
seny Szerbiában. Ezúttal meghívá-
sos alapon bonyolították le a tor-
nát, és minden kategóriában csak 
nyolcan állhattak asztalhoz, több-
nyire az ország legjobbjai.

Temerint három fiatal ping-
pongozó képviselte. Közülük Orosz 
András szerepelt a legjobban, aki az 
ifjúsági korosztályban bronzérmes 
lett. A leányifjúsági kategóriában Ve-
gyelek Dóra az ötödik helyen vég-
zett, míg a serdülők mezőnyében 
Varga Dániel nem jutott tovább a 
csoportból. 

T. n. T.


