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Huszonhárom év után először 
marad el Temerinben a Vince-napi 
borfesztivál, hihetetlenül hangzik, 
de igaz, a járványhelyzet ugyanis je-
lenleg nem teszi lehetővé a hatalmas 
tömeget megmozgató rendezvények 
megszervezését.

A Kertbarátkör vezetősége és tagsága 
ezt korábban is sejtette, így nem igényelték 
a már szokásos támogatásokat, és hosszú 
idő után először nem érezhető a december 
végi, január elejei nyüzsgés az egyesületben. 
Kókai Zoltán elnök szerint a tavalyi év 
jelentős mértékben rányomta bélyegét a 
civil szervezetek működésére: A 2020-as 
esztendő gubancos helyzetet teremtett a 
civil egyesületek életében. – Tavaly janu-
árban még meg tudtuk szervezni a borver-
senyt, ami lendületet adott ahhoz, hogy a 
már megszokott tevékenységekbe némi újí-
tást vigyünk be. Sajnos, ez csak rövid ideig 
tartott, ugyanis március közepén kiderült, 
hogy a vírushelyzet miatt veszélyben van a 
közösség. Innentől kezdve megváltoztak 
a körülmények, egy törés következett be 
a szervezési rendszerben. Ennek ellenére 
nem volt unalmas időszak, épületfelújításba 
kezdtünk, rendbetettük a Kertészlakot. Több 
szempontból is kívánnivalót hagyott maga 
után, lecseréltük az ablakokat, megoldottuk 

a fűtésproblémát, újabb illemhellyel bővítet-
tük az épületet, ennek hátsó részét rendbe 
tettük úgy, hogy az alapterületen nem mó-
dosítottunk. A munka sok energiát követelt, 
de örülünk annak, hogy amit kiterveltünk, 
azt sikerült megvalósítani. A rendezvények 
ennek ellenére sorra elmaradtak, egyedül 
a tökversenyt tartottuk meg, de azt is szinte 
online. Egy bizottságot neveztünk ki, a je-
lentkezőket a Facebookon és az újságon ke-
resztül értesítettük a feltételekről. Kimentek 
hozzájuk, lemérték a tököket, jegyzőköny-
vezték és eredményt hirdettek. A nyertes 
terméseket elvitték Nagykikindára, ahol a 
temerini kolbásztök második helyezett lett. 
Illés-napra is készültünk, komoly megbe-
szélések folytak, az utolsó héten azonban 
kiderült, hogy nem tarthatjuk meg. Ez a 
helyzet egy kissé fellazította az emberek kö-
zötti kapcsolatot. Öt embernél többen nem 
gyülekezhetnek, ami a szervezetek számára 
igencsak hátrányos helyzetet teremt. Lehe-
tetlenné vált a kommunikáció, a barátkozás 
és a szabad tevékenységek.

Mindez nem csak a civil egyesületek-
re vonatkozik, ugyanúgy a családokra is, 
hiszen az emberek lassan-lassan elidege-
nednek egymástól, ami hosszútávon nem 
sok jót hoz.

Az ismeretek függvényében az már 
egyértelmű volt számunk-
ra, hogy az idei borverseny 
elmarad, éppen ezért a tá-
mogatások jelentős részét 
nem is igényeltük. Jelenleg 
arra próbálunk megoldást 
találni, hogy milyen módon 
tarthatnánk meg az évi köz-
gyűlést, ami ez alkalommal 
tisztújító. Több mint százöt-
ven tagunk van, és ha csak 
hetven, nyolcvan vagy száz 
ember jelenik meg az ülé-
sen, az már nem egyezik 
meg az előírásokkal. Bízom 
abban, hogy sikerült meg-
oldani a problémát és feb-
ruár folyamán sor kerülhet 
a közgyűlésre – tette hozzá 
Kókai Zoltán, a Kertbarátkör 
elnöke.

Elmarad a borfesztivál

Új helyen, felújított helységben nyílt pénzváltó 
iroda a szűkebb központban. Ugyanitt, a Péter-
ház egyik főutcára néző helyiségében hosszú 
évtizedeken keresztül papírbolt működött. Leg-
utóbb a Papirus, azelőtt a néhai Dusa István, őt 
megelőzően pedig a Klinecz házaspár, Lajos bá-
csi és Bojka néni vezetett ott boltot. M. S.

Pénzváltó

ácsi

Kókai Zoltánnal, a Kertbarátkör elnökével beszélgettünk
A bácskossuthfalvi Rizling Szőlészek és Gyümölcsészek 

Egyesülete az Ady Endre Művelődési Központtal karöltve az 
elképzelések szerint az idén január 30-án szeretné meg-
szervezni a VII. Kisüsti Verseny és IV. Kocsonya Fesztivál 
díjkiosztóját a népszerű gasztronómiai fesztivállal együtt 
az Echo Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban. A 
tavaly rekord számú nevezéssel lebonyolított fesztivál idei 
pályázatában a szervezők ugyan a járványügyi helyzettől 
teszik függővé a fesztivál megrendezését, de maga a ver-
seny az idén sem marad el.

• A zsűrizésre szánt félliternyi pálinkamintákat e hó-
nap 19-éig adhatják át a pályázók, a nevezési díj 400 di-
nárba kerül fajtánként. Az üvegre ráragasztott címkén fel 
kell tüntetni a gyümölcsész nevét, lakcímét és telefonos 
elérhetőségét, továbbá az ital fajtáját, vegyes pálinka ese-
tében pedig kérik felsorolni az ital alapanyagául szolgáló 
gyümölcsöket. Emellett az évjáratot és a származási helyét 
is meg kell jelölni a nevezésre szánt pálinkának. 

• A mustrára érkezett italokat január 23-án vélemé-
nyezi a szakmai zsűri. 

• A pálinkaminták leadhatók Temerinben Kovács Ró-
bertnál a Nikola Pašić utca 35-ös házszám alatt, telefonos 
elérhetősége 060/377-34-07.

• A fesztivál legjobb pálinkái és kocsonyái a serlegek 
és a diplomák mellett értékes díjakban is részesülnek. 
Amennyiben sikerül a nevezők és az érdeklődő közönség 
jelenlétében megszervezni január 30-án, 16 órától a díjki-
osztó ünnepséget, akkor előtte 13 órától kezdődne a már 
megszokott kultúrális és terménykiállítás, az előirányozott 
egészségbiztonsági előírásokkal összhangban.

K. R.

Díjkiosztót terveznek
Bácskossuthfalván

PadoK. – Az Első Helyi Közösség képviselői új pa-
dokat helyeztek el a Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti In-
tézmény, valamint az egészségház telepi rendelője előtt. 
A tervek szerint hamarosan ez utóbbi helyen kerékpár-
tartókat, szemeteskukákat is felszerelnek, de a mozgás-
korlátozottak számára is biztonságossá teszik a rendelő-
be való bejutást. Az illetékesek ígérete szerint a jövőben 
a lakosok által megfogalmazott igényeknek próbálnak 
eleget tenni. ácsi
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Évtizedes gondot és fejfájást okoz közsé-
günkben a szennyvíz. A föld alatti természetes 
vízelvezetők már megtelítődtek, ennek kö-
vetkeztében sok helyen magas a talajvíz. A 
csatornahálózatra azonban nem lehet újabb 
felhasználókat rákapcsolni, ugyanis a több 
mint tíz évvel ezelőtt megépült szennyvíztisz-
tító nem bírná el ezt a terhelést. Az egyedüli 
megoldást egy megfelelő kapacitású szenny-
víztisztító üzembe helyezése jelentené, ami-
re a polgármester szavai szerint az idén sor 
kerülhet. A Dnevnik napilapnak adott inter-
jújában ezt az idei évre vonatkozó legfonto-
sabb nagyberuházások közé sorolta, ami fel-
tételt jelent a csatornahálózatra való további 
rákapcsolódás során. Mladen Zec kifejtette, 
a hálózat 18 százaléka épült meg, és ahhoz, 
hogy folytatódhasson a rákapcsolódás, nélkü-
lözhetetlen egy olyan szennyvíztisztító kiépí-
tése, amely elbírja az újabb felhasználókat. A 
polgármester arra számít, hogy a 420 millió 
dinár értékű projektumot teljes egészében a 

köztársasági környezetvédelmi minisztérium 
támogatja. A tervek szerint, az említett beru-
házás mellett tovább bővítik a csatornaháló-
zatot: Járek központjától Újvidék irányába az 
új ipari övezetig, az ipari zónától dél irányá-
ba, ugyancsak Járekon a Lázár cár utcában, 
Temerinben az Október 23. utcában, valamint 
a Szőreg felé vezető gerincvezetéket – részle-
tezte Maden Zec. A további tervek közé sorolta 
a járeki Bambi óvoda épületének felújítását és 
kibővítését, ugyanis mint mondja, ez az egyet-
len helyi közösség, ahol nincs bölcsöde, így a 
szülők kénytelenek gyermeküket három éves 
korukig Temerinbe vagy Staro Đurđevóra vin-
ni. Az elvárások szerint erre még az idén sor 
kerül. Kifejtette továbbá azt is, hogy folytatják 
az utak javítását, a községi költségvetésből 
erre a célra mintegy nyolcvan millió dinárt 
különítettek el, de számítanak a tartomány 
segítségére is.

A polgámester értékelése szerint az idei 
költségvetés fejlesztési, ugyanis az 1,28 mil-

Gergely Autósiskola 
egyike azon kevés iskolák-
nak, amelyek képzést nyúj-
tanak az F kategória meg-
szerzéséhez.

A sokéves munkata-
pasztalat során szakér-
telmünk egyre csak növe-
kedett, számtalan tanulót 
képeztünk ki és ezáltal szol-

gáltatásaink minőségét is 
egyre magasabb szintre 
emeltük.

Az F kategóriába tarto-
zó járművek a traktorok pót-
kocsival vagy anélkül, vala-
mint egyéb munkagépek. A 
vezetői engedély megszer-

zésének elsődleges feltéte-
le, hogy a tanuló betöltötte 
a 16. életévét.

A képzés és a vizsga 
díja változik attól függően, 
hogy melyik vezetői kategó-
riával rendelkezik már. Ha 
még nincs semmilyen jár-
művezetői engedélye, akkor 
a teljes árat kell fizetnie.

Az F kategóriát automa-
tikusan elismerik azoknak a 
járművezetőknek, akik az 
új törvény hatálybalépése 
előtt sikeres vizsát tettek a 
B kategóriára. Azoknak a 
tanulóknak, akik az új tör-
vény hatálybalépése után 

vizsgáztak le B kategóriá-
ra, 7 elméleti és ugyaneny-
nyi gyakorlati órán kell részt 
venniük, hogy feltételt nyer-
jenek a vizsgán való rész-
vételhez.

Ha a járművezető ren-
delkezik az AM, A1, A2 vagy 
A kategória egyikével, ak-
kor az F kategóriához hét 
óra elméleti képzésre és tíz 
óra gyakorlati képzésre van 
szüksége.

Mindenki másnak, aki 
traktort és munkagépet 
szeretne vezetni, a teljes 
elméleti tananyagot le kell 
hallgatnia, mely 40 elméleti 
és 20 gyakorlati órából te-
vődik össze.

Meg kell említenünk, 
hogy az új közlekedésbiz-
tonsági törvény szerint a 
próbaidős vezetői enge-
dély 2 évig tart, de ha a 
személy 19 éves kora előtt 
szerez vezetői engedélyt, 
akkor ez a próbaidőszak 21 
éves koráig lesz érvényes. 

Az a személy, aki sikeres 
vizsgát tesz F kategóriá-
ra, állandó engedélyt kap, 
amely előnyt nyújt más ka-
tegóriákra való vizsgázás 
esetén.  

Amennyiben úgy dönt, 
hogy a traktorvezetési 
engedély megszerzésé-
hez,  azaz az F kategóri-
ához szükséges vizsgára 
a temerini Gergelj Autós-
iskolába iratkozik, alapfel-
tétel a betöltött 16. életév. 
Ezenfelül rendelkeznie kell 
érvényes személyi igazol-
vánnyal és egy 6 hónapnál 
nem régebbi  orvosi iga-
zolással. A vizsga elméleti 
része a gyakorlati képzés 
után következik.

További információkat 
a 061/192-62-07-es tele-
fonszámon, illetve szemé-
lyesen a Gergely Autósis-
kola címén Temerinben, 
az Újvidéki utca 437. szám 
alatt kaphat.

GerGeLy  AUTóSISKoLA
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Legnagyobb gond a szennyvíz
Mladen Zec polgármester értékelése

liárd dináros büdzsé nem kevesebb mint 
46 százalékát a nagyberuházások képezik. 
Ennek kidolgozásakor a polgárok igényeit 
is figyelembe vették, amit egy közvélemény-
kutatás alapján térképeztek fel. Mladen Zec 
hangsúlyozta, többen kérték, hogy épüljön 
egy korcsolyapálya a központban, a tervük 
azonban a járványhelyzet miatt meghiúsult. 
A további igények közé sorolta a játszóterek 
felújítását, a már meglévők kibővítését, a ke-
rékpárutak, közterületek, parkok rendezését. 
A tavalyi eredményeket ismertetve elmondta, 
teljes felújításon esett át a Kókai Imre Általá-
nos Iskola, a szőregi Danilo Zelenović Álta-
lános Iskolában is már a vége felé járnak a 
munkálatokkal, nem sikerült azonban újabb 
játszótereket kialakítani és elmaradtak a szo-
kásos rendezvények is.

A polgármester az idei tervek közé sorolta a 
közvilágítás korszerűsítését is, minden bizony-
nyal még az idén minden hagyományos izzót 
takarékosra cserélnek le a községben, valamint 
a már meglévő napelemes autóbusz megálló-
kat is kibővítenék néhánnyal, amire 4,5 millió 
dinárt különítettek el - vázolta fel Mladen Zec 
polgármester a Dnevnik napilapnak.

ácsi
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Nagyjából a prognó-
zisok szerint, a hét vé-
gén leesett az első hó, 
nem sok, de esett. Hét-
főn azonban már elállt, 
Temerin utcáin hókotró-
kat lehetett látni. Szerbia 
hegyvidéki részeinek la-
kói azonban szinte egész 
januárban számíthatunk 
hóesésre. 

A hét végén egyéb-
ként európa-szerte le-
csapott a tél: Spanyolországban, különösen a fővárosban, ahol az 
emberek nemigen ismerik a hóeke és a hólapát fogalmát, a hó miatt 
szinte megbénult a forgalom, az olaszországi Dél-Tirolban lavina ölt 
meg egy síelő házaspárt, Ausztriában a hó miatt le kellett zárni az al-
pesi átkelőt és lehetne folytatni. Így hát mi errefelé – egyelőre – jobban 
jártunk, igaz, a kevés hóból csak kis hóember gyúrható. 

Óbecse felől érkezve szomorú látvány fogadja a 
Temerin 12,5 km-es főutcájára érkező, hosszú idő után 
hazatérő helybelit. Van itt minden: alkalmi szeméttelep, 
udvarra kidobált holmi, rendetlenség, gondatlanság, „cir-
kusz” – alig néhány lépésre egy út menti feszülettől.

Az autóból látható elhagyatott, romos épület (a ké-
pen) ugyan kicsit beljebb van, de mégis ott díszeleg a 
település északi bejáratánál, az alkalmi szemétteleppel 
együtt. A nincstelenség és a hanyagság árulkodik az 
épületről és környékéről. Nincstelenség, mert még az aj-
tófélfát is kiszedték. Talán tüzelőnek, szerencsére eddig 
még enyhe a tél. A hanyagság pedig a ház előtt látható, 
mert szeméttelepre emlékeztet a látvány. Így élni a 21. 
században – szinte hihetetlen. Az itt lakó egyének, de 
az illetékesek szégyene és felelőtlensége is az, ami itt 
látható. Bizony, csalódtam. Ünnepi fényeket, ragyogást 
vártam városkámtól az új év előtt, de a látvány miatt le-
hangoltság, szomorúság vett rajtam erőt. 

(Facebook bejegyzés alapján)

Szomorú látvány

Anyakönyv
2020 decembere

Fia született: Stojić Milijanának, Karać Brankának és Milannak, 
Tankosić Marinának és Nikolának, Kosanović Sanjának és Gojkónak, 
Ramić Jelenának és Bojannak.

Lánya született: Kovačević Milenának és Lazarnak, Banjac 
Katarinának és Vladimirnek, Tankosić Tatjanának és Aleksandarnak, 
Hlipec Andrijanának, Vuletić Sanjának és Mirkonak, Horvát Krisztinának 
és Norbertnek, Konjokrad Viktorijának és Petarnak, Balaban Ksenijának 
és Nikolának, Jánosi Lackó Lindának és Jánosi Norbertnek, Csikós Farkas 
Krisztinának és Csikós Ervinnek, Damjanović Milicának és Jovicának.

Házasságot kötött: Rodić Dejan és Jovanović Danijela, Gyurik Sza-
bolcs és Ikotin Emese, Mileusnić Budimir és Nagy Annamária, Gencel 
Viktor és Artukov Svetlana, Miodrag Neboljša és Višekruna Tatjana, 
Milenković Stefan és Stefanović Jelena, Zorić Aleksandar és Meničanin 
Danijela.

Elhunyt: Bálint (Rice) Veronika (1940), Babić Dragan (1967), 
Moisko (Kurilla) Erzsébet ( 1955), Ádám Nándor (1964), Knežević 
Đuro (1938), Miljanović Milenko (1950), Varga (Nagy) Katalin (1938), 
Óvári (Pethő) Magdolna (1936), Babić Marko (1928), Ljiljak Đuro 
(1946), Moisko Mihály (1931), Tomović Nikola (1965), Vojnović Janko 
(1946), Stevandić Spase (1941), Tepšić (Katić) Mirjana (1947), Pásztor 
(Tatarski) Desanka (1951).

Kevés hó, kis hóember

Az ortodox (pravoszláv) hívők múlt csütörtökön ünnepelték a Kará-
csonyt. Az ünnep előestéje az élet megújulásának örömét idézi, Karácsony 
napja pedig csendes, családi hangulatú. A julián naptár szerint Karácsonyt 
ünneplő pravoszláv testvéreinknek közvetítettük a temerini katolikusok 
jókívánságát a helyi pravoszláv templomban, részt véve az éjféli zsolozs-
mán és az azt követő hajnal háromig tartó liturgián. Hasonlóképpen tett 
Ivan atya is, aki két héttel ezelőtt részt vett a mi éjféli misénken. Nagy 
öröm volt látni a jelenlévő gyerekeket, sok sok fiatalt és idősebb hívőt, 
akik mély tisztelettel és igen nagy hódolattal vettek részt a szent liturgián, 
amelyet Ivan atya és Milenko helyi atyák vezettek. A képen Dávid, Ivan 
és Tibor atyák

A temerini plébánia honlapjáról

Ortodox karácsony

Alkalmi szeméttelep fogadja a Temerinbe érkező utast  a 
település északi bejáratánál
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A Szerbiai Közegészségügyi Intézet honlapján megtalálható a 
COVID-19 elleni védőoltás beadásának ütemterve. Az országban az idén 
1,7 millió személyt terveznek beoltani, vagyis a lakosság 20 százalékát. 
Az első szakaszban legelőször az egészségügyi dolgozókat, valamint 
az idősek otthonának lakóit és munkásait tervezik beoltani. Ezután kö-
vetkeznek 75 évnél idősebbek az általános népességben, majd azokat 
a 65–74 évesek kerülnek sorra, akik többszörösen veszélyeztetettek, 
vagyis valamilyen krónikus betegségben szenvednek. 60–80 százalé-
kos oltási hajlandóság mellett ez 635 ezer személy, és mivel mindenkit 
kétszer kell oltani 1,2 millió vakcinadózist jelent. 

Az oltás második szakaszában még 736 ezer személy beoltását 
tervezik, ekkor oltanák a rendőrséget, a katonaságot az állami és helyi 
közigazgatásban dolgozókat, tanügyi dolgozókat. Az immunizáció üte-
me a vakcinák beszerzésének gyorsaságától függ. Egyelőre a Pfizer/
BioNTech vakcinából érkezik 20 ezer dózis hetente. Az orosz vakcinából 
január végéig fél millió dózist ígértek a politikusok, de az ő ígéreteiket 
köztudottan mindig bizonyos fenntartással kell fogadni. A kínai védőoltás 
jelentősebb mennyiségű érkezéséről nincs információ. Elegendő vakcina 
leszállítását a Pfizer csak az év vége felé tudná teljesíteni. Remélhetőleg 
azonban addig már más védőoltások is megjelennek, mivel a világon 
több mint 200 cég dolgozik a vakcina fejlesztésén, ebből negyvenkettőt 
már emberen is kipróbáltak. Az Európai Unióban és az Egyesült Államok-
ban és más államokban eddig két cég vakcináját engedélyezték, és már 
több millió embert beoltottak. A világon az első engedélyezett védőoltás 
a Szputnyik V. volt, melyet Oroszországban alkalmazni kezdtek mielőtt 
a klinikai vizsgálat harmadik fázisa befejeződött volna. Kínában a kínai 
vakcinával már eddig is több millió embert beoltottak, a kínai újévig (ja-
nuár vége, február eleje) 50 millió ember beoltását tervezik.

Az engedélyezett és tömegesen alkalmazott védőoltásoknak nincse-
nek jelentősebb káros mellékhatásai, a beoltottak 90 százalékát megvédik 
a betegségtől, a megbetegedések súlyos formái ellen 100 százalékos 
védelmet nyújtanak. Ennek ellenére sok helyen a megkérdezettek fele 
úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné beoltatni magát. Az immunizáció 
kezdete óta vannak egyének és csoportok, melyek álhírekkel, összees-
küvés-elméletekkel próbálják akadályozni az akciót. A vakcina ellenesek 
száma nem túlságosan nagy, de hatásuk a közösségi médiákban jelen-
tős. Az oltási terv szerint szükség van az objektív tájékoztatásra, hogy 
az emberek meggyőződjenek arról, hogy az oltás elutasítása rendkívül 
káros az egyénre és a társadalomra is. 

Az igazságos elosztásról nem esik szó az oltási tervben. Az EU-
ban például a lakosság száma szerint osztják el az országok között 
a közösen megrendelt oltásokat és még az unión kívüli országoknak, 
például Szerbiának is juttatnak. Csak idő kérdése azonban, hogy min-
den országnak elegendő vakcina jusson, mivel a világon nagyon sok 
gyógyszergyár átállt a szabadalmazott vakcina gyártására. 

Szerbiában egyelőre csak a Pfizer/BioNTech (lásd a Karikó Kata-
linról szóló cikket) vakcinával oltanak tömegesen, melyet mínusz 70 
fokon lehet hat hónapig tárolni Az országba érkező vakcinát először 
a belgrádi Torlak intézetben tárolják, és innen osztják szét a regioná-
lis központokba. Vajdaságban Újvidékről, a Vajdasági Közegészség-
ügyi Intézetből osztják szét a kórházakba, egészségházakba, ahol a 
kifagyasztás után öt napon belül fel kell használni. A nagyvárosokban 
az oltás már megkezdődött. Temerinben is megkezdődtek az előké-
születek, már összeírták azokat az egészségházban dolgozókat, akik 
szeretnék magukat beoltatni. Beszerezték a tároláshoz szükséges 
hűtőszekrényeket is. 

Az oltási szándékot be kell jelenteni. A bejelentkezés már ezen a 
héten lehetővé válik, ennek módját a napokban ismertetik.  
   Dr. MATUSKA Mihály

Oltási terv

Gondolkodom, tehát vagyok, mondta egyszer egy 
valaki, egy francia filozófus. Én is még vagyok 

és gondolkodom mindenről, amit az élénk fantáziám 
eszembe juttat. Hogy a gondolataimat le is írom, erre 
két dolog motivál. Az egyik Szentgyörgyi Albert mon-
dása: „Látni azt, amit mindenki lát és gondolni azt, 
amire senki sem gondol.” Ő a tudomány terén gondolt 
ki nagy dolgokat, én meg a mi egyszerű, hétköznapi 
dolgainkat, eseményeinket próbálom másként látni és 
láttatni az emberekkel. Nem, mindig jó az, ami az évek 
során belénk rögződött, amit megszoktunk, csak azért 
mert mások is úgy csinálják, vagy mert úgy kényel-
mesebb. Nézzük meg az érem másik oldalát is, hátha 
valami új ötletet ad, amit a hasznunkra fordíthatunk. 
Néha jól jön egy baráti jó tanács.

A másik ok egy riportműsor volt, amit egy szerb 
nyelvű adón hallgattam autózás közben, valahol Gunaras 
és Brazília határában. A riportalany egy hölgy volt, aki 
Boszniából került Szerbiába, aki túlélte Szarajevó ost-
romát, aki személyesen ismerte az ottani események 
irányítóit (némelyiket testközelből), így jutott bizalmas 
információkhoz, naplót vezetett, és könyv formában 
megjelentette. Amikor a riporter megkérdezte, hogy az 
élményeket miért írta le olyan részletesen, a válasza igen 
meggyőző volt. Szó szerint idézem: Mindaz, ami meg-
történt, ha nem írjuk le annyi, mintha meg sem történt 
volna („Sve što se dogodilo ako ne napišemo, kao da 
nije se ni dogodilo.”). Ez a mondat úgy megérintett, 
hogy megállítottam az autót és a kezem ügyében lévő 
napilap margójára fölírtam.

Mozgalmas életem során annyi minden történt ve-
lem, szép is, jó is, rossz is, amiket nem lehet elfelejte-
ni, így hosszú töprengés után tollat ragadtam. Sokan 
ismernek, és sok hasonló sorsú embert ismerek, ezért 
nem csak magamról, hanem rólunk írok, munkából 
élő emberekhez próbálok szólni, felhívni a figyelmü-
ket, hogy hé, emberek, másként is lehet látni a vilá-
got, másként szervezni a mindennapjainkat, pénz sem 
kell hozzá!

Az életünk kész labirintus, sokszor kerülünk válasz-
út elé, néha nehéz eldönteni, merre és hogyan tovább, 
és valljuk be őszintén, nem mindig sikerül a helyes utat 
választani. Ez után jön a helyreigazítás, ami sok időt és 
energiát igényel, mire kikecmergünk a slamasztikából. 
Az ember mindig utólag okos.

Írom a levelem

KoRoKNaI Károly

Gyepet, 
legelőt 
vennék

069/15-900-66
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a 2020-as év számos váratlan és 
nemkívánatos újdonságot tartogatott 
a legtöbbünk számára. Sok mindenről 
le kellett mondanunk, és meg kellett 
tanulnunk alkalmazkodni a kialakult 
helyzethez. az év vége táján már-már 
közhelyként hangzott el a kijelentés, 
miszerint ez az év úgy elröppent, mint-
ha nem is lett volna. azonkívül, hogy 
az éppen aktuális korlátozásokat für-
készve alakítottuk a mindennapjainkat, 
más jelentősebb esemény szinte nem is 
történt. Az év végi nagy ünneplések is 
elmaradtak. a családok otthonaikban 
töltötték az év legvidámabb éjszakáját, 
és köszöntötték az új esztendőt, abban 
reménykedve, hogy az új több örömet, 
szebb reményeket tartogat. 

A mi családunkban is rendhagyóan teltek 
az óév utolsó és az új esztendő első napjai. 
Amióta megszülettek a gyerekeink szívesebben 
töltjük ezt az estét velük, csendes, visszafogott 
ünnepléssel. Számunkra az új év köszöntése 
ezúttal  is ugyanúgy telt, mint a korábbi évek-
ben. Az év első napjaiban pedig leutaztunk 
Szerbiába, ahol a hegyek és fenyvesek által 
övezett tájakban gyönyörködve töltöttünk el 
néhány napot. Arra törekedtünk, hogy az adott 
helyzetből a legtöbbet hozzuk ki úgy, hogy 
közben az érvényben levő szabályokat se szeg-
jük meg. A gyerekek élvezték a havas tájakat, 
mi pedig feltöltődve vágtunk neki a 2021-es 
évnek, amely remélhetőleg több örömet tar-

togat majd mindannyiunk számára. 
Akiket megkérdeztünk, azok közül a legtöb-

ben nagy reményeket fűzve léptek át az új évbe, 
de azt is megosztották velünk, hogy ők hogyan 
köszöntek el a 2020-as évtől.

F.I.: – Az utóbbi években nagy szilveszteri 
bulikon szoktunk részt venni, ahol élő zenével, 
és tűzijátékkal búcsúztattuk az óévet. Az idei 
újévvárásunk azonban eltért a megszokottól. 
A munkánkból eredően megterhelőek és fá-
rasztóak voltak az óév utolsó hetei, ezért talán 
még jól is esett pihenéssel tölteni az ünnep-
napokat. A szilveszter estét otthon töltöttük, 
nem voltak vendégeink sem. Elfogysztottuk az 
ünnepi vacsorát, tévét néztünk, éjfélkor pedig 
koccintottunk. A 2020-as év tele volt kihívá-
sokkal, és megpróbáltatásokkal. Amikor a jár-
vány elkezdődött, nem gondoltuk, hogy ilyen 
hosszú ideig fog tartani. Őszintén remélem, 
hogy az új évben fokozatosan visszatérhetünk 
a megszokott életvitelünkhöz. 

V. E.: – Már jó néhány éve utazással szok-
tam tölteni az év utolsó napjait, és valamilyen 
európai nagyvárosban köszöntöm az új évet. A 
járvány viszont az én szokásaimat is megvál-
toztatta, és ez alól nem volt kivétel a szilveszter 
éjszaka sem. A veszélyeztetettek csoportjába 
tartozom, ezért mindvégig odafigyeltem az 
előírások betartására, amit mások érdeké-
ben is fontosnak tartok. Az óév utolsó napját 
egyedül töltöttem odahaza. Ünnepi ételekkel 
készültem, majd a televízió műsorait követve 
mulattam az időt. Éjfélkor meghallgattam a 
himnuszt, majd nyugovóra tértem. A család-
tagokat, rokonokat, ismerősöket telefonon 
köszöntöttem az új év alkalmából. Reményeim 
szerint egy év múlva, már a megszokott módon 
várhatjuk az új évet.

L. d.: – Mi mindig szűk baráti körben 
ünnepelünk ilyenkor. Idén is így volt, mivel 
ez nem szegült ellen az előírásoknak. Amíg a 
felnőttek társalogtak, addig a gyerekek játsz-
hattak. Az ünnepi vacsora elfogyasztását köve-
tően pedig éjfélkor pezsgővel koccintottunk, 
majd a kora hajnali órákban elköszöntünk 
egymástól. Ahogyan mindenki más, már én 
is nagyon várom, hogy vége szakadjon ennek 
az állapotnak. Természetesen mindent megte-
szünk, és oda figyelünk az előírások betartásá-
ra, de az idő múlásával egyre megterhelőbbek 
a folyamatos korlátozások. Úgy gondolom, 
hogy még sokáig fogjuk emlegetni a 2020-as 
évet, amely megtanított bennünket arra, hogy 
mi a legfontosabb az életben. A 2021-es évben 
mindenkinek jó egészséget kívánok, és bízom 
benne, hogy idén már lassan visszatérhetünk 
a szokások hétköznapokhoz. 

T. d.

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 ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. utca 2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG / SAT-TRAKT

Szerényen, de reménykedve
Ki hogyan várta az új esztendőt

Juh-tube
A Youtube néhány nappal Újév 

előtt letiltotta a Muzsikás Együttes 
1982-es lemeze óta közkedvelt kö-
szöntőjét („Adjon Isten minden 
jót”), azzal az indoklással, hogy 
„sérti közösségi alapértékein-
ket.” De mi az, ami sértheti ezek-
nek az öntelt szerencsétleneknek 
az alapértékeit? Egyáltalán van 
alapértékük és közösségük? Azt 
kell gondoljam, leginkább az zavarja 
őket, hogy a népdal Istent emlege-
ti, márpedig a juh-tube birkái róla 
nem hallottak, vagy ha igen, akkor 
szeretnék elfelejte(t)ni. Át kell ne-
velni a népet. Akik pedig még nem 
tudtak kijózanodni a nép ópiumá-
nak bódulatából, azok ne kívángas-
sanak „minden jót”, meg „szebb 
időt, mint tavaly vót”, mert a juh-
tube vezérürüi már úgyis átláttak a 
sötét klerikális reakció szándékai-
nak szitáján, sőt még azt az ordas 
nacionalizmust és kirekesztést is 
azonnal felfedezték, amelyik a dal 
végén éktelenkedik: „boldogságot 
hazánkra!” Még mit nem! 

CS. B.
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A Kókai Imre Általános Iskola alsós diákjai 
is iskolapadba ülve kezdték a 2020/21-es tan-
évet. Ez különösen a legkisebbek, az elsősök 
számára volt nagy élmény, számos újdonságot, 
szabályt és közösségi viselkedési forma elsa-
játítását is jelentő időszak kezdete. Az örömöt 
azonban beárnyékolták a járvány megfékezésé-
vel kapcsolatos intézkedések, másrészt tartottak 
az online oktatás bevezetésétől.

• Mindezek ismeretében hogyan ké-
szültek az új tanévre, illetve kezdték szep-
tember elsején a tanítást? – kérdeztük 
Móricz Esztertől, az elsősök tanítónő-
jétől.

– Kétségek közepette vártuk a szeptember 
elsejét. Elképzelni sem tudtuk, hogy az iskolá-
ban hogyan fognak működni a megszorítások, 
hogyan taníthatunk maszkban. Nagyon meg-
könnyebbültünk, amikor kezünkbe vehettük 

a szabályzatot, amely pontosan tartalmazta a 
korlátozások gyakorlatban való alkalmazását. 
Ennek értelmében a tanár/tanító a tábla előtt 
magyarázva leveheti a maszkját, a diákoknak 
az osztályban és tornaórán nem kell viselniük, 
de a folyosón és az udvaron igen. A gyerekek 
gyorsan megszokták a szabályokat, és számukra 
természetessé vált a maszk viselése, az előírá-
sok betartása.

• A megváltozott körülmények köze-
pette hogyan folyt az oktatás?

– Osztályomban, az I. b-ben 21 tanuló – 
13 fiú és 8 lány – van. Nagyon jó összetételű 
az osztály, a gyerekek intelligensek, jó előtu-
dásúak, érdeklődőek és tettrekészek. Tizen-
nyolcnál nagyobb létszám esetén két csoport-
ra kellett osztani a tanulókat. Ennek hátránya, 
hogy a két csoport tagjai a félév során szinte 
alig találkoztak egymással. A kisebb csoport-
ban folyó munkának voltak előnyei is. Például 
a szabályok betartása, a fegyelem megtartása. A 
szokásos 4 óra helyett csak 2 órát tartózkodtak 
a gyerekek az iskolában és ennyi idő alatt kel-
lett átvennünk azt az anyagot, amire korábban 
kétszer ennyi időnk volt. Nagyon meg kellett 
tervezni az órát, hogy a 30 percbe beleférjen az 

Legfontosabb a személyes kapcsolat
Móricz Eszter elsős tanítónővel beszélgettünk

az első félévi munkáról

Az első iskolai napon két csoportba sorolták az I. b osztály tanulóit

új anyag érthetően történő átadásra, a gyakor-
lás, de egy kis játék is. Sok házi feladatot sem 
adtunk. A rövidített órák miatt a szokásosnál 
lényegesen több óraelőkészületi munkánk volt 
nekünk, pedagógusoknak. Az órára, de még a 
szünetekre sem tervezhettünk csoportos játé-
kokat, zeneórán nem énekelhettek a gyerekek, 
tornaórán sem voltak közös labdajátékok. Nem 
volt könnyű, mert rövid idő alatt nagyon sok 
anyagot át kellett vennünk, ezért a legfontosab-
bakra összpontosítottunk. Szépen haladtunk az 
olvasással. A szavakat felbontottuk hangokra és 
játékosan történt azok összeolvasása, szétválasz-
tása. Számos hangképző játékban vettek részt 
a gyerekek, rajzolták a szót, kis köröcskékbe 
írták a betűket, sokat színeztek, festettek, hogy 
fejlődjön a grafomotorika, az írás.

• Így utólag hogyan látja, milyen volt 
ez a félév?

– A gyerekek 
gyorsan megszok-
ták a korlátozáso-
kat és könnyen vet-
ték az akadályokat. 
A jó óraterv ered-
ményeként nem ter-
heltük le őket túlsá-
gosan, nem kaptak 
sok házi feladatot, 
a fél órába az ellen-
őrzők írása is bele-
fért. Megtanultuk a 

nyomtatott betűk olvasását és írását. Az adott 
helyzet ellenére is azon igyekeztünk, hogy él-
ményt szerezzenek a gyerekek. Az elsősök első 
félévben szerepeltek az Újvidéki Rádió környe-
zetvédelmi műsorában. A Vajdaság ma című 
tévéműsorban a színészetről beszéltek, a táj-
házban pedig megnézték a Tekeredik a kigyó 
című bábelőadást. Számukra ez is nagy élmény 
volt. Sajnos elmaradt az elsősök ünnepélyes fo-
gadása, a gyermekszövetségbe való felvétel, a 
gyermekheti programok, a többi osztállyal való 

barátkozás. A közlekedésbiztonsági szervektől 
láthatási mellényt, a Novak Đoković Alapítványtól 
pedig öntisztító maszkokat kaptak ajándékba. 
Történtek tehát érdekes események, amikért a 
gyerekek szerint érdemes volt iskolába járni. 
Rendszeresen jöttek is a gyerekek, a járvány 
ellenére kevés volt a hiányzás. A küszöbön álló 
második félévben az írott betűk olvasása és írása 
szerepel a programban, ezért ismét tartunk a 
távoktatástól, mert az írott betűknél is nagyon 
fontos a személyes kapcsolat, a gyerekek egyé-
nenkénti ellenőrzése. 

• Azért az első félévben sem állt távol 
az internet használata.  

– Még az új tanév megkezdése előtt a szülők 
közreműködésével megalakítottuk internetes 
csoportunkat a kommunikáció céljából. Az első 
félévben nem tarthattunk szülői értekezleteket, 
és a szokásosnál jóval kevesebb fogadóóránk 
volt. A hiányzó tanulók szülői segédlettel eljuttat-
ták hozzám a házi feladatukat, én pedig küldtem 
a megfelelő anyagrészt. A magyar nyelv, a mate-
matika, a természet és a digitális világ tantárgyak 
iskolában való oktatása mellett a többit online 
tanítottuk. Nagyon jól működött az elektronikus 
kommunikáció. Tavaly novemberben elkezdtük 
az elektronikus napló használatát is. A szülők 
megkapták a kódot és az elektronikus napló 
használatának pontos videoleírását. Az iskola 
is kapott új eszközöket, mi tanítók is kaptunk 
laptopot, kivetítőt és van okostáblánk. Ha jól 
megtervezzük az órát, megtaláljuk a legmeg-
felelőbb tartalmakat az interneten, akkor ezek 
az eszközök nagyon sokat segítenek egy-egy óra 
megtartásában. Általuk érdekesebbek lesznek 
az órák, a gyerekek számára pedig érthetőbb 
a tananyag. De minden eszköz, újítás ellenére 
a tanár és a diák közötti személyes kapcsolatot 
semmi sem helyettesíti. Az elsősök esetében 
nagyon fontos a hagyományos tanítási mód. Az 
internet megkönnyíti a kommunikációt, jó ki-
egészítő módszer, de a hagyományos tanítá-
si mód esetében kialakul a gyerekek közötti 
kapcsolat, megismerik egymást, barátkoznak, 
megtanulják az iskolai szabályokat, személyesen 
elmondhatják véleményüket, beszélgethetnek, 
stb. Digitálisan nem lehet mindent megoldani 
– fejezte be beszélgetőtársunk. 

Név SZEriNt 
Kissné Miamiban szilveszterezik. Egy 

üzletbe betérve rémülten mutat a pulton egy 
bogárra. 
–  Jaj, istenem, csótány! 
– Igen, asszonyom - bólogat egykedvűen a 
kereskedő -, ez Florida... 
– Micsoda? Maga név szerint ismeri őket?!

SZőKéK
Az év első napján két szőke nő telefonon 

beszélget: 
– Hogyan töltötted a szilvesztert? 
– Szokásom szerint, ágyban. 

– Mesélj! Nagy társaság volt?
rENDőrvicc

Két rendőr beszélget:
 – Tudtad, hogy idén péntekre esik a 

szilveszter? 
Mire a másik: 

– Remélem nem tizenharmadika...
BArátNőK

Szilveszterkor két barátnő találkozik. 
– Milyen gyönyörű ruha van rajtad, drágám! 
- mondja az egyikük. 
– Tetszik? 
– De még mennyire! Ezt egyébként már ta-
valy is mondtam.

Ami a szilveszteri számunkból kimaradt
mcsm
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varga Somogyi „Dzsáver” Mihály ta-
nyája . - A Kertészlapos határrészben, édesap-
juk tanyáján gazdálkodott a két Varga Somogyi 
testvér, István és Mihály. Közös lónak túros a 
háta, szokták mondani a közösen használt dol-
gokra abban az értelemben, hogy azok hamar 
tönkremennek, az emberek nem figyelnek, nem 
vigyáznak a közösre úgy, mintha az kizárólag a 
sajátjuk lenne. Ezért a faluban lakó édesapjuk, 
Bálint kénytelen volt fiainak kiadni a jussot. Ist-
vánnak maradt a kertészlaposi tanya a körülötte 
levő 18 hold földdel, ahova ő új tanyát épített 
(lásd a 36-os számú szállást). Mihálynak pe-
dig a faluban, a Tullabara végi kanyarban egy 

német nemzetiségű gazdától vásárolt hat hold 
komlóföldet, ahova a kertészlaposi öregtanya 
épületanyagából egy újat épített. Az örökség ré-
sze volt még egy családi 
ház is a kastélyparkkal 
szemben. 

Mihály az 1932-
ben épült tanyáján 
az 1950-es évek kö-
zepéig gazdálkodott, 
amikor feleségével a 
Kastély utcai házukba 
költözött, hátrahagy-
va a gazdaságot két fi-

ának, Mihálynak és Lászlónak. A harmadik 
testvér Julianna Bujdosó Pál községi bíró fi-
ához ment férjhez. Lászlóé, a fiatalabb testvéré 
lett az úgynevezett öreg tanyaépület, Mihálynak 
pedig az udvarban építettek egy újat. Az épü-
lethez szükséges téglát a tanyaudvarban épült 
kemencében égették. 

Mihály és László, a „Nejlongyerekek” 
(Temerinben először nekik volt akkor diva-
tos, műszálas fehér nejlon ingjük) a megörökölt 
birtokon közösen gazdálkodtak. Növénytermesz-
tés és állattenyésztés mellett gondot viseltek a 
tanya mögötti, egy holdnyi gyümölcsösről és 
az ugyanakkora területű szőlőről is. A tago-
sítás alkalmával került birtokukba a Bánom 
baraparti hét holdnyi legelője. Ezt a Téglagyári-
árok hídjától a Prága hídig terjedő legelőt Varga 
Somogyiék elnevezték Kishortobágynak. Sokáig 
itt legeltették a jószágot, egészen hetvenes évek 
végéig, amíkor aztán hernyótalpas traktorokkal 
föl nem törették szántóföldnek.  

Mihály 1988-ban, László pedig 2004-ben 
távozott az élők sorából. Mihálynak nem volt 
utódja, így a gazdaságot László egyetlen fia, ifjú 
Varga Somogyi László vette át.

Az örökös ma is a tanyán él édesanyjával. 
Többnyire növénytermesztéssel foglalkozik, de 
az állattenyésztésnek sem fordított hátat. Tehe-
neket tart, a kifejt tejmennyiséget helybéli tej-
fölvásárlónál értékesíti. 

áDáM istván
(Folytatjuk)

Temerin eltűnt tanyavilága

a bánomi tanyák (1.) 
A szóban forgó határrész a falutól a goszpodincai határdűlőig húzódik, míg északról a 

Bánom bara, délről a goszpodincai út határolja. Földrajzi adottságainál fogva az említett ha-
tárrészt két részre oszthatjuk: a nyugatira és a keletire.  

A nyugati részt a Kispusztára vezető út, az ún. Urasági-dűlő választja el a keletitől. A har-
madik katonai felmérés térképén (1869-1887) ez még egy egységet képez, majd négy, az 
1972-es tagosítás után pedig öt, észak-dél irányba húzódó dűlőre osztják. 

A homokos és agyagos talajú dombos területen régóta szőlőskertek és gyümölcsösök sora-
koztak, innen a Szőlős-dombok elnevezés is. A határdűlőig mind az öt dűlőben ma is találunk 
gyümölcsösöket, a szőlőskertek helyét azonban fokozatosan átvette a konyhakertészet. 

A határrészt az 1969-ben ásott Téglagyári árok szeli át, amelynek feladata a téglagyári ta-
vakban felgyülemlett víz levezetése a Bánom-barába. Az 1941-es katonai felmérés térképen 
találkozunk először tanyamegjelöléssel, akkor is csak eggyel (Gerenda-tanya), a falutól az 
első dűlőben, az úgynevezett Matesz-dűlőben (ma Rózsa utca).     

 A keleti határrész az 1888-as tagosításig nem volt feltörve, kizárólag legelőként szolgált. Ezt 
követően három, kelet-nyugat irányba húzódó dűlőre osztották. Az első dűlőben, mely közvet-
lenül a goszpodincai út mellett húzódik a 1941-es katonai felmérés térképen 5, a tőle északra 
levő második dűlőben pedig 6 tanyát találunk. A harmadik dűlőben nem voltak szállások, ez 
volt az „Anna nagysága pusztája”. Ezt követte a Bánom-bara melletti szikes rét, az úgynevezett 
Bánom, melyet a második világháborút követően a szövetkezet vezetősége annak ellenére feltö-
retett, hogy a talajvizes területet nem tudta minden évben elművelni. Ezért később a határdűlő 
melletti részt jegenyefákkal ültették be. A hetvenes években a temerini fiatalok egyik kedvenc 
kirándulóhelye volt a jegenyés, azaz a Bánom-erdő, mára nyoma sem maradt.

A bánomi tanyák elhelyezkedése egy katonai térképen

Varga Somogyi Mihály a téglaégető 
kemencéje tetején

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
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Miserend
15-én, pénteken 8 órakor: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
16-én, szombaton 8 órakor: A héten elhunytakért.
17-én, évközi II. vasárnap, a Telepen 7 órakor: A Szűzanya tiszteletére 
a telepi Rft. tagjaiért; a plébániatemplomban 8:30-kor: †Vargáné Bado 
Borbála, Bado Magdolna, a Varga és a Bado nagyszülőkért és a család 
elhunyt tagjaiért; 10 órakor: Népért.
18-én, hétfőn, Árpádházi Szt. Margit ünnepén, 8 órakor: Szabad a 
szándék.
19-én, kedden 8 órakor: Szent Antal tiszteletére.
20-án, szerdán 8 órakor: Egy szándékra.
21-én, csütörtökön 17 órakor: †Mester Pál, Faragó Franciska, elhunyt 
nagyszülőkért és hozzátartozókért.

Egyházközségi hírek
Felkészítés indul azon felnőttek számára, akik szeretnének megke-
resztelkedni, vagy elsőáldozásban, bérmálkozásban részesülni. 
A felkészítés két hét múlva, szombaton, jan. 23-án 18 órakor kezdődik 
és szombatonként húsvétig tart. Nagy szeretettel hívjuk ezen alkalmakra a fia-
talokat, a hittanosok szüleit és minden kedves hívőt, akik a szentségekben 
már részesültek, de szeretnének mélyebben találkozni személyesen 
az Istennel. Ez ugyanis egy lelki képzés lesz, amely ebben segíthet.

Év végi beszámoló
A temerini egyházközség életéből

Ismét eltelt egy esztendő, s az Úr 
elé járulunk. Az emberek értékelik, 
mérlegelik az eltelt esztendőt. A lel-
kileg is önvizsgálatra késztető szám-
adást mindenkinek önmagának kell 
elkészítenie, mígnem egyszer egész 
életünkről kell számadást adnunk 
az örök Isten előtt.

A lelki életet számokban nem 
tudjuk kifejezni, mert az más ter-
mészetű. Mégis a számadatok vala-
mit elárulnak abból, hogy Temerin 
népében mekkora az Isten utáni 
vágy. A 2020-as év számadatait 
nagyban befolyásolja a világjárvány 
okozta korlátozások ténye.
Események, felújítások:

Két hónapon keresztül (márc. 
19. – máj. 10.) között nem voltak 
nyilvános szentmisék és az iroda 
sem tartott nyitva. Ezen kívül hálás 
szívvel vagyunk azért, hogy min-
den ünnepet, bár korlátozott lét-
számban és akadályokkal, de meg 
tudtunk tartani. A múlt évben tanúi 
lehettünk szeretett plébánosunk ft. 
mr. Szungyi László főesperes atya 
betegségének, majd május 14-én 
bekövetkezett halálának és teme-
tésének. Május 22-én Temerin új 
plébánost és káplánt kapott. A Lász-
ló atya által eltervezett felújításokat 
és munkálatokat sikerült megvaló-
sítani. A plébánia vízvezetékcseréje, 
a konyha és a fürdőszobák felújí-
tása, 12 ablak cseréje megtörtént. 
A plébániatemplom harangjai új 

vezérlést kaptak és a templomba 
bevezetésre kerültek a szentmisék 
közvetítéséhez szükséges vezetékek 
és műszaki berendezés. A plébá-
nia és a telepi templom villanyáram 
biztosítékait, a telepi templom ol-
tárterének szőnyegeit, a plébánia-
templom Lourdes-i barlangja körüli 
teret megújítottuk. Megkezdődött a 
plébánia fűtésének gazdaságosabbá 
tétele. A hittanterem, a téli kápol-
na, az ifjúsági terem új, korszerű, 
gazdaságos világítást kapott. A cser-
készek által nyert pályázat eredmé-
nyeként a telepi imaház felújítás a 
nagymértékben előrehaladt az új 
padlózat lerakásával.

Keresztelési előkészületek, az is-
kolai és plébániai hittan, a házasság-
ra való felkészítés, az elsőgyónási, 
elsőáldozási, bérmálási készülő-
dések, a számos szülőértekezlet, a 
két hónapon keresztül csütörtökön-
ként tartott szentségimádás isko-
lája, mind-mind egyházközségünk 
évi aktivitásáról tanúskodik. A hívek 
nagy támogatásával, búcsú napjá-
tól megkezdődtek az elsőpénteki 
egész éjjeles szentségimádások. A 
Szent Mónika-körnek 32 aktív tagja 
van, a Miasszonyunk Világi Rendje 
15 aktív taggal létezik, a plébáni-
ai Caritas 14 aktív tagja tevékeny-
kedik. A hét plébániai rózsafűzér 
társulatba 211 egyén kapcsolódott 
be, 25 aktív ministránsunk van a két 
templomban. 

Az év folyamán háromszor meg-

jelent a Temerini Harangszó kiadvá-
nyunk. A Hitéletnek és a Hírvivőnek 
20-20 előfizetője van. 

Örömmel voltunk tanúi a 
Juventus online zenés áhitatának, a 
Nagybecskereki vendégkórus sze-
replésének, Szent Cecilia napján a 
temerinben működő egyházi zene-
karok és énekkarok látták el a zenei 
szolgálatot.

Templomunkból az elmúlt évben 
több alkalommal élőben korszerű 
technikai eszközökkel közvetítet-
tük a szentmiséket és az eseménye-
ket. A doroszlói ifjúsági, a nagy és 
a férfi búcsúra nagyobb számban 
elzarándokoltunk. A hetedik és nyol-

Szentségekben részesültek
Keresztség: 25 gyermek (fiú: 4, leány: 21). 

Törvényes házasságból 20, polgárilag törvényesből: 
5. Hét évnél idősebb: 1

Elsőgyónó: 53 (fiú: 22, lány: 31; tavaly: 47) 
Elsőáldozó: 47 (fiú: 27, lány: 20; tavaly: 40) 
Bérmálkozó: 62 (tavaly: 56)
Iskolában hittanra járnak: 402-en, a plé-

bánián hittanra járnak: 373-an
Egyházi házasságot kötött: 2 pár (tavaly: 

16)
Egyházi temetésben részesült: 130 elhunyt 

(tavaly: 104), ebből 7-en hivatalos adat szerint a 
COVID-19 járványba haltak bele, további néhányan, 
annak szövődményeibe. Közülük szentségekkel el-
látva 23 elhalálozott, szentségek nélkül: 107, férfi: 
66, nő: 64; 80 év felett: 54, legidősebb: 97 éves nő, 
legfiatalabb: 29 éves férfi, öngyilkos: 1.

Szentáldozások száma: a Telepen: 3080, a 

plébániatemplomban: 10 ezer 959, összesen: 14 
ezer 39 áldozó.

Karácsony előtt 210-en gyóntak meg (gyerekek 
és felnőttek, tavaly 350-en).

Beteglátogatás: 45 személy meglátogatása tör-
tént meg.

anyagi támogatás: Egyházközségünket az idén 
980 család támogatta (tavaly: 1026). Püspök atyánk leg-
újabb rendelete szerint családonként az irányelv évente 
egy napi napszám ára. A plébánia felújításra és a haran-
gok javítására további 164 család adakozott (tavaly: 69). 
Temerin Község a 2020-as évben 500 ezer di-
nár összeggel támogatta egyházközségünket. 
A Temerini Első Helyi Közösségnek, községi önkor-
mányzatnak, munkaakciók résztvevőinek, vállalkozó-
inknak, iparosoknak, földműveseknek, munkásoknak, 
nyugdíjasoknak és minden jószándékú embernek, 
aki bármilyen módon segítette az egyházközség éle-
tét, templomainkat és a szegényeinket Isten fizesse 
meg bőségesen a támogatást. dr. SZöllőSi Tibor

plébános

cadik osztályos tanulókkal szep-
temberben biciklitúrára mentünk 
a Jegricska partjához. A gyerekek-
kel és fiatalokkal két napos kerí-
tésfestési munkaakciót tartottunk, 
a felnőttek pedig két alkalommal 
jöttek össze a plébániatemplom és 
a telepi templom előtti kertekbe 
a 350 rózsatő elültetése céljából. 
A plébániaépület felújítása során 
többször segítettek be fiatalok és 
idősebbek a munkába. Templo-
maink külső és belső tisztaságáról, 
rendezettségéről, szépségéről, dí-
szítéséről a hívek nagyszámú cso-
portja gondoskodik. 

A pravoszláv testvéreinkkel na-
gyon jó kapcsolatot ápolunk. Je-
len voltak László atya temetésén, 
a búcsú napján és a karácsonyi 
éjféli szentmisén. Sok bátorítás és 
szép együttműködés tapasztalható 
még a Község, az Iskola és több, 
Temerinben működő egyesület 
részéről.

Senki ne vegye rossznéven, ha 
a felsorolásból valami kimaradt, 
hiszen igazán sok minden történt 
egyházközségünkben.

Terveink a 2021-es  évre: 
a harangfelújítás befejezése, a plé-
bániatemplom belső és külső ki-
világításának és kihangosításának 
korszerűsítése, az orgona felújítás 
megkezdése és a telepi templomban 
szükséges felújítások folytatása.
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APróHIrDeTÉSeK
•  Japán kacsák és fehér pávagalambok 
eladók. Telefon: 063/73-82-446.
• eladó egy alig használt, kitűnő ál-
lapotban levő 2,1 méter hosszú, egy-
tengelyű autó utánfutó ponyvával 
együtt. Érdeklődni: 064/54-62-162.
• Pekingi palotakutya kölykök eladók. 
Telefon: 063/730-46-57.

• Kerekesszék eladó. Telefon: 064/15-
68-575.
• Drótszőrű tacskó kiskutyák, hat hete-
sek, eladók. Telefon: 069/2008-206.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 

pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Hat kvadrát föld eladó a Papp Pál 
utca elején a kertek végében. Érdek-
lődni a 063/8-554-326-os telefonszá-
mon. 
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 
204., telefonszám: 063/523-746.

• Ház körüli munkák végzésére kere-
sek munkást, pontosság előny (fűnyí-
rás, hólapátolás, metszés stb.) Telefon: 
064/546-21-62.
• Idős személy gondozását, ápolá-
sát vállalom. Telefon: 062/89-77-600, 
021/842-890.
• 140–170 kilós hízók eladók. Telefon-
szám: 062/412-157.

Virágkészítés, mint megélhetés
Elmondja Faragó Borbála

– Egészen kicsi leány voltam, amikor egy 
lakodalom alkalmával a nena elkészítette szá-
momra az első kis virágot, amire nagyon büszke 
voltam. Elsőáldozóként ízlésesen összeállított 
koronát kaptam tőle. Akkoriban 
gyöngyből készítette, az alapanya-
got Horvátországból szerezte be. 
Noha édesanyámtól sok mindent 
megtanultam, például a fityula var-
rását, igazából a nenától látottak 
ébresztettek rá arra, hogy a jövőben 
nekem is ezzel kell foglalkoznom. 
Támaszom volt, gyakran mondo-
gatta: „Csináld, lányom, meglátod, 
megéri.”

 Akkor nem voltam több ti-
zenkettőnél. Húszéves korom-
ban férjhez mentem, és gyakorta 
jártam Topolyára a nenához, aki 
ott volt nővérke. Itt fejlesztettem 
a tudásomat és persze, új dolgo-
kat próbáltam ki. Legidősebb lányunknak első 
születésnapjára pártát készítettem. Odaültem a 
varrógéphez és tettem egy próbát. Sosem féltem 

új dolgokba belevágni. Később már magyar ru-
hákat is varrtam, a nagynénimtől fennmaradt 
fejdíszeket pedig otthonról árultam. Nyaranta a 
határba jártam napszámba, miközben nem egy-

szer délután 200-300 
személyes lakodalom-
ba virágot kellett ké-
szítenem. Vonzónak 
találtam a szakmát, de 
megvallom, gyakran 
a kényszer hajtott rá. 
Rendelés bőven akadt, 
a munkám eredménye 
pedig anyagi biztonsá-
got hozott. Híre ment 
a szép munkáimnak 
és szerb lakodalmak-
ba is felkértek egy-egy 
dísz vagy törölköző el-
készítésére. A rozma-
ring náluk nem része 

az esküvői hagyománynak, a selyemanyagból 
készült eldobó csokor viszont annál inkább. 
Megszámolni sem tudnám, hogy ebből hányat 

Már tizenkét évesen apró virágokat készített, tágra nyílt szemekkel figyelte a 
felnőttek sebes kézmozdulatait, megpróbálta utánozni őket, hogy minél tökélete-
sebb munkát adjon ki kis kezeiből. legtöbbet nagynénjétől tanult, akit temerinben 
„Nővérke”-ként ismertek az emberek. Kitartásának eredményeként később sokra 
vitte, a díszvirágok mellett pártákat, magyar ruhákat, különböző fejdíszeket, es-
küvői kellékeket varrt.

készítettem. Ma kreativitásnak nevezném azt, 
amire mindig is törekedtem. 

De a család sem maradt ki: nadrágot úgy 
varrtam a férjemnek, hogy szétfejtettem a régit, 
levettem a mintát és újat készítettem. Horgoltam 
rengeteget, varrtam lányoknak pelerineket, sze-
repruhákat, szoknyát, gobelint. Kötni is szeret-
tem, de mivel balkezes vagyok, ez nehezebben 
ment. Hímezni tudtam jobb kézből, de a gomb 
felvarrással megszenvedtem. A legidősebb lá-
nyunk, miután elvégezte a főiskolát, ebben a 
szakmában maradt. Együtt dolgoztunk, ő ké-
szítette a menyasszonyi ruhákat, az esküvőhöz 
szükséges öltözékeket. A kapkodás nem volt 
rám jellemző, úgy érzem, hogy mindig be tud-
tam osztani magamnak az időt. Munkáimmal 
mindig időben elkészültem.

Időközben azonban nagyon sok minden 
megváltozott. Egykoron krepp-papírból készí-
tettük a virágokat, később pedig már vertük. 
Ma már minden készen megvásárolható. Ám 
idősödőként most sem ülök tétlenül. Például 
varrtam egy fityulát, ami egy feledésbe merült 
női ruhadarab, nemrégiben pedig a színház szá-
mára készítettem virágokat. A kétezres évektől 
jelentősen lecsökkentek a megrendelések, fel-
kérésre azonban most is vállalok. A szekrényem 
telis tele van az évekkel ezelőtt készült munká-
immal, kedvenceim közé tartozik egy húszéves 
menyecskekosár, vagy a hetvenben készült pár-
ta. Ha ezekre nézek, még inkább úgy érzem, 
hogy jó döntést hoztam az életben, és ha újra 
kezdhetném, akkor is az ilyen kincsek megál-
modásán és megalkotásán dolgoznék.

Faragó Borbála munka közben

MEGEMLÉKEZÉS
Január 17-én lesz 3 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

ZAVARKÓ János 
(1932–2018)

Az élet sora hosszú és nehéz, a feledéshez
egy élet is kevés. Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben örökké őriznek téged.

Emléked őrzi feleséged, Katalin, lányod, Joli, 
unokáid: Misi és Sarolta párjával, Tamással

VÉGSŐ BÚCSÚ

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

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

Búcsúzik tőled Faragó 
Róbert és Angéla

MEGEMLÉKEZÉS

PAPP Pál 
(1959–2020)

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

Emléked őrzi bátyád 
és húgod családjaikkal

ácsi

A Temerini Újság 
székhelye: 

Petőfi Sándor u. 70.
e-mail cím:  

dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 
063/8-503-307

Lapzárta: 
kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, 
hogy legkésőbb a 

jelzett időpontig adják 
le hirdetésüket, 
információikat.
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MEGEMLÉKEZÉS

GAJONÉ LÁTÓ Erzsébet 
(1956–1996)

LÁTÓ István 
(1922–1983)

25 éve 38 éve

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak.
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok.
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!

Szerető édesanyád Szerető feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

VARGÁNÉ 
BADO Borbála 

(1950–2020)

Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott, békés a pihenésed.

Szerettei
MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

TAKÁCS Miklós 
(1920–1982)

TAKÁCSNÉ VÉCSI Katalin 
(1922–2009)

„Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény.
Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz…”

(Demjén F.)

Emléküket őrzi lányuk, Ica családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 25 éve, hogy 

örökre itt hagytál bennünket

GAJONÉ LÁTÓ Erzsébet 
(1956–1996)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már. A temető 
csendje ad neki nyugalmat, 
szívünkben emléke 
örökre megmarad.

Szerető családodVÉGSŐ BÚCSÚ

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

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

Barátod Faragó Józsi 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

KLAJNERNÉ 
BÍRÓ Viktóriától 

(1940–2020)

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

Búcsúzik tőled 
unokaöcséd, Faragó 

Józsi és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 6 éve, hogy nincs közöttünk

PACIKNÉ BANKO Teréz 
(1942–2015)

Az élet sora hosszú és nehéz,
a feledéshez egy élet is kevés.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben örökre őriznek téged.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett édesanyámtól és nagymamánktól

özv. FERENCINÉ SZABÓ Ilonától 
(1949–2021)

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

Fájó szívvel búcsúzik tőled lányod, Zsuzsa 
és unokáid: Imre, Igor, Isidora és Joci

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL
25 éve hiányzik 

testvérem, sógornőm
38 éve hiányzik apám, 

apósom

GAJONÉ LÁTÓ Erzsébet 
(1956–1996)

LÁTÓ István 
(1922–1983)

Sohasem halványul szívünkben emlékük,
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza értük.
Szívünkben megmarad szép emlékük,
legyen áldott és békés a pihenésük!
Örökké emlékezni fogunk rátok.

Szeretteitek

VÉGSŐ BÚCSÚ
volt osztálytársunktól

özv. FERENCINÉ 
SZABÓ Ilonától 

(1949–2021)

Nyugodjál békében, legyen 
csendes álmod, találj 
odafönt örök boldogságot.
Emlékezetünkben 
velünk maradsz.

Volt osztálytársaid 
a 8. b osztályból

Irodaidő a plébánián: 
Keddtől szombatig 9-10 óráig,

csütörtökön az esti szentmise után is.
Telefonszám: 844-001
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága Vicus nénitől

KLAJNERNÉ 
BÍRÓ Viktóriától 

(1940–2020)

Jókedvét és vidámságát 
soha nem feledjük.
Legyen áldott a pihenése!

A Telepi Emléktemplom 
kézimunka csoportja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzom férjemtől

Id. KABÁCS Józseftől 
(1942–2020)

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

Emléked megőrzi 
feleséged, Margit

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett anyósom, 
nagymamánk, dédmamám 
és nászasszonyom

FRANCIÁNÉ 
BADO Franciska 

(1933–2021)

temetésén megjelentek, 
halottunkat utolsó útjára 
elkísérték, a kegyelet vi-
rágaival, koszorúkkal és 
részvétnyilvánításukkaé fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek és a nehéz percek-
ben melletünk álltak.

Legyen nyugodt és békés a 
pihenése!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk a 
szeretett apától, apóstól, 
nagyapától és dédipapától

Id. KABÁCS Józseftől 
(1942–2020)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos 
kezed. De a könnycsepp 
szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon
érted ég. S bennünk él egy 
arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki
el nem vehet.
Öleljen át a csend és a 
szeretet, a Jó Isten
őrködjön pihenésed felett.

Fia, József, menye, Rada, 
unokái: Attila, Gabriella,

Aleksandar,
unokamenyei: Daniella, 
Aleksandra, unokaveje 

Johann, dédunokái: 
Luka, Leon, Lukijan, 

Mila, Elena, Lea

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
volt osztálytársunktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Legyen nyugodt és békés 
a pihenése!
Emlékét szeretettel 
megőrizzük.

Az 1966-ban végzett 
8. b osztály tanulói

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy nem vagy közöttünk

SZITÁS Ferenc 
(1942–2020)

Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, hol pihen 
a te jóságos szíved. 
Csak egy emlék maradt 
minden, egy gyönyörű 
emlék, az, hogy itt éltél 
közöttünk és velünk lehettél.
A temető csendje adjon 
nyugodalmat, emléked 
örökké megmarad.

Szeretteid, akik 
sosem felednek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, 

hogy nincs közöttünk
szerettünk

SÖRÖS Sándor 
(1947–2011)

Legyen nyugodt és 
békés a pihenése!

Emlékét őrzi felesége 
és lányai családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy szeretett 
édesapánk, apósunk, tatink 
nincs közöttünk

NAGYIDAI Dénes 
(1958–2011)

Ha a lélek ereje, a szeretet, 
az életkedv és a bátorság 
elegendő lett volna, Te a 
kifinomult egyszerűségeddel 
még mindig köztünk lennél. 
Azért a sok önzetlen 
szeretetért, figyelmességért, 
amellyel elhalmoztál 
bennünket, örökké 
szeretettel a szívünkben, 
kegyelettel gondolunk Rád.
Köszönjük, hogy helyünk 
lehetett tiszta szívedben.

Emlékét szívükbe zárták 
lányai: Diana, Nóra és 

Dóra, vejei: Csaba, 
Csaba és Svetozar, 
unokái: Lara, Jana, 

Zsófi és Dorka

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. FRANCIÁNÉ 
BADO Franciska 
(1933–2021. 1. 3.) 

özv. FERENCINÉ 
SZABÓ Ilona 

(1949–2021. 1. 7.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

Id. KABÁCS József 
(1942–2020. 12. 27.) 

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezem fér-
jemre, aki 10 éve nincs mel-
lettem

NAGYIDAI Dénes 
(1958–2011)

Eltelnek lassan a napok, 
a hónapok, majd az évek, 
s néha előkerülnek 
a múltból régi emlékek. 
Emlékek, érzések, amik 
szívünk mélyén laknak, 
melyek mosolyt és 
könnycseppet az 
arcunkra csalnak. 
Pillanat, mi szép volt, 
de az idő feledésbe ítélte. 
Én mégis feljegyeztem 
„Boldog perceim” könyvébe. 
Ha eszembe jutsz csak 
felidézem magamban 
a sorait, hogy újból 
láthassam a régmúlt 
elfelejtett pillanatait.

Örök szeretettel 
felesége, Katica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett és tisztelt 
volt diáktársunktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Csendben, váratlanul jött 
el az a pillanat, amikor 
számunkra már csak 
az emléke maradt.

Nyugodjon békében!

Az 1967-ben végzett 
8. a, b és c osztály

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.
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A mögöttünk levő évben a korábbi átlagnál jóval kevesebb sportese-
ményt rendeztek, az év legjobb sportolóit azonban így is megválasztották. 
Az elismeréseket Mladen Zec polgármester, Pásztor róbert, a községi 
képviselőház elnöke és Nedeljko Đukić, a helyi sportszövetség elnöke 
adták át.  A felnőtt sportolók mezőnyében két kézilabdázó nyert, Tara 
Đilas és Nikola Zorić. A fiatalok között a küzdősportágakkal foglal-
kozók vitték el a pálmát. A lányok között ádám Slađana cselgáncsozó, 
a fiúknál pedig Vladan Popengov lett az év legjobbja, aki aikidózik és 
jiu-jiutsuval is foglalkozik. 

A legjobb edzőnek járó díjat Željko Šobić, a kick-box egyesület 
trénere kapta, a legjobb sportmunkás Nikola lazić, a TSK labdarúgó-
klub elnöke, míg a legjobb egyesület a Temerin Ferocoop, amelynek 
férfi asztaliteniszezői feljutottak a legmagasabb rangfokozatba, a Szu-
perligába.

T. N. T.

Díjazták a legjobb 
sportolókat

A 30 ÉVeS HAGyoMáNNyAL reNDeLKező

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

Bővebben a Facebook.com optika rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

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


