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Oltották az egészségház
dolgozóit

Ára 50 dinár

Második félév

A lakosság is kérheti a vakcinát – Tomislav Ugarković
igazgató nyilatkozott lapunknak
A temerini egészségházban az első körben harminc egészségügyi dolgozó vette fel a
Pfizer-BioNTech féle védőoltást – tudtuk meg
Tomislav Ugarkovićtól, az intézmény igazgatójától. Mint elmondta, az oltakozás önkéntes
alapon történt, három héten belül elvégzik az
újraoltást is.
– A tervek szerint a második körben további harmincketten veszik fel, most éppen azt várjuk, hogy megérkezzen hozzánk az oltóanyag.
Az egészségháznak százötven dolgozója van
és a folyamat végére minden bizonnyal közel
százuknál képződnek antitestek, ugyanis több
mint harmincöten már átestek a betegségen. Ez
megközelítőleg nyolcvan százalékos védettséget
jelent a mi esetünkben. Egy olyan kis közösségben, mint amilyen a miénk, ezek a mutatók biztatóak. Mindenki jól viselte az oltást,
mellékhatások nem jelentkeztek, kizárólag a
szúrás helyén éreztünk némi fájdalmat egy-két
napig. Koromnál fogva jómagam is tartottam
egy kicsit tőle, de most már látom, hogy felesleges volt az aggodalom.
Az egészségházban minden feltétel adott a
vakcina tárolásához, van egy hűtőnk és két hű-

Megrongált
buszállomás

tőszekrényünk. Kijelöltünk egy csapatot, ennek
tagjai bonyolítják majd le a lakosság beoltását. Ennek kötelező része egy orvosi vizsgálat,
amelynek során felmérik azt, hogy a vakcina
beadásának nincs-e valamilyen akadálya. Ha
minden rendben van, elvégezhető az oltás –
magyarázta az igazgató. Megismételte, hogy
a járvány kezdete óta 35-en fertőződtek meg,
de ma már mindössze egy-két dolgozójuk van
betegszabadságon.
– Sokkal jobb a helyzet, mint hónapokkal
korábban. Zömmel fiatalok dolgoznak, akik
szerencsére, könnyen átestek a betegségen,
súlyos klinikai kép egyiküknél sem alakult ki.
Kéthetes házi karanténban gyógyultak, így azok
a nővérek és orvosok, akik ügyeltek, bizony
megérezték a hiányukat. Többet kellett dolgozniuk, de mindent megtettek annak érdekében,
hogy kellőképpen ellássák a betegeket. Ez ma
sincs másként, a covid-rendelő a hét minden
napján reggel hét és este hét óra között fogadja a koronavírus-gyanús pácienseket. Az
elmúlt időszakban megcsappant a jelentkezők
száma, naponta megközelítőleg 30-40-en jönnek, négy-öt napja pedig már mindössze három-négy fertőzöttünk van, akiknél a tünetek
is enyhébbek – mondta Ugarković.
Megtudtuk tőle még, hogy a polgárok oltása a központi épületben történik majd, egy
csapat már megalakult, de ha szükség lesz rá,
még egyet létrehoznak, hogy két csoportban
naponta 150-en felvehessék a védőoltást. Az
igazgató hozzátette, az egészségházban is lehet
jelentkezni a vakcina felvétele végett munkanapon reggel hét és délután két óra között a
062 508 117-es telefonszámon. A jelentkezések
alapján névsor készül, majd behívják a polgárokat. Becslése szerint Temerinben 30004000-en veszik majd fel a védőoltást.
ácsi
(A vakcina működéséről szóló
írásunkat lásd az 5. oldalon)

A hét elején megkezdődött a tanítás az
iskolákban. A hosszúra nyúlt téli szünetnek vége, folytatódik a munka. Az
alsó tagozat rendszeresen jár órákra,
igaz azokból csak 30 perceseket tartanak, míg a felső tagozat részére kombinált oktatást alkalmaznak. Egyik nap iskolai, a másikon online lesz az oktatás.
Medvecki S.

Megkezdődött
a tömeges oltás

A napi sajtó jelentette, hogy szerdán megkezdődött a koronavírus elleni tömeges oltás Szerbiában, először az oktatásban dolgozók, a katonaság
és a rendőrség tagjai, valamint az újságírók kapják
meg a vakcinát. Közben folyamatosan oltják azokat is, akik regisztrálnak a szerb kormány erre a
célra létrehozott internetes oldalán. Eddig több
mint 324 ezren jelezték, hogy szeretnék felvenni
a koronavírus elleni védőoltást.

Január végéig
nem enyhül a szigor
Az elmúlt időszakban tapasztalható, valamivel
jobb járványügyi helyzet ellenére valószínűleg január végéig nem változnak a hatályos intézkedések, jelentette ki Predrag Kon, a válságstáb tagja.
Az epidemiológus a Kurir napilapnak azt nyilatkozta, Szerbiában még magas a fertőzöttek száma
napi szinten, s egyelőre nem beszélhetünk az intézkedések gyors enyhítéséről. Rámutatott, a hatályos intézkedések nincsenek határidőhöz kötve, s
elméleti alapja sincs, hogy annyira megváltozzon a
helyzet január második felében, hogy enyhítsenek
az intézkedéseken, írja a Tanjug.

Adófizetők pénzéből készült el tavaly néhány korszerű, napelemes autóbusz megálló
a főutcán. Az önkormányzat erre az évre 4,5 millió dinárt különített el további hasonló
megállók felállítására. A kilátások azonban nem jók, legalább is ami ezeknek a létesítményeknek a használati idejét illeti. Sajnos a vandálok tönkreteszik őket, mint például
ahogyan a telepivel is tették. (V. Z.)

A költségvetés tételei
Pásztor Róbert, a képviselő-testület
elnökének ismertetőjéből

A községi költségvetés tételeinek tavalyi felhasználásáról és
az elvégzett munkáól, valamint a soron levő teendőkről beszélt
az újvidéki Dnevnik napilapnak az óév utolsó napjaiban adott
interjúban Mladen Zec községi elnök. Legutóbbi számunkban
közöltük az interjút. Most ugyanezt tesszük azzal a hosszabb
lélegzetvételű írással, amely a Magyar Szóban (január 9-ei szám)
jelent meg, s amelyben Pásztor Róbert a községi képviselő-testület elnöke ugyanerről a témáról beszélt.
A Tóth D. Lívia újságíró kér- a munkálatok három szakaszára
déseire válaszolva ismertette, hogy évenként 120 millió dinárt irá2020-ban csaknem 1 milliárd di- nyoztak elő állami költségvetésből.
nár költségvetésből gazdálkodhatott A munkálatok megkezdéséhez szüka temerini önkormányzat, az idén séges első részlet még tavaly év elecsaknem 1,2 milliárdos összeg jén megérkezett a helyi önkormányáll rendelkezésre. A költségvetést zat számlájára. A tervezett 440 millió
tavaly többször átütemezték, mert dináros projektum megvalósulásászámos nem tervezett kiadásra kel- hoz szükséges további, legalább 80
lett eszközöket biztosítani – mondta millió dinárt ugyanakkor a helyi veaz elnök.
zetés is félretette.
– A rendkívüli állapot bevezeté– A szennyvíztisztítóra nyújtott
sét követően létre kellett hozni egy támogatás és a munkálatok megkez-

A felújításra szoruló Öregiskola épülete

telefonos központot a polgárok értesítésére, meg kellett szervezni
az idősek ellátását, de biztosítani
kellett a középületek és közterek
fertőtlenítését is. Csaknem 4 millió dinárt fordítottunk a 30 ezer dinár alatti jövedelemmel rendelkező
nyugdíjasoknak kiszállított csomagokra. A járványhelyzet kezelésére
összesen csaknem 10 millió dinárt
különített el tavaly tavasszal a helyi
vezetés. A nem tervezett költségek
mellett azonban nagyobb gondot
okozott az, hogy számos befektetés
megvalósulását nehezítették meg az
éppen érvényben levő korlátozások.
Pozitívumként éltem meg azonban,
hogy a korlátozások az esetek többségében csak a határidők kitolódását idézték elő, a kitűzött célok
azonban megvalósultak – mondta
Pásztor.
A szennyvíztisztító köztársasági eszközökből valósulhat meg:
2

désére fordítandó célösszeg továbbra is az önkormányzat számláján
van, és az idei költségvetés szerves
részét képezi. Nagyon örülnénk
neki, ha a márciusra tervezett költségvetés-módosításig megérkezne a
támogatás fennmaradt része, mert
akkor rendelkezésre állna a nagyberuházás megvalósításának teljes
összege. Reméljük, hogy a járvány
az idén már nem szolgál olyan újabb
meglepetésekkel, amik e célokat
veszélybe sodornák.
– Fontosnak tartom azt, hogy
minél több fejlesztési területen
teljes körű tervdokumentáció
készüljön, ugyanis enélkül ma már
nem lehet eszközökhöz jutni. A különböző tervek és engedélyek megléte elsősorban az olyan nagyléptékű befektetések esetében fontos,
amik meghaladják az önkormányzat
költségvetési lehetőségeit. Az idei
költségvetésből 70 millió dinárt a

tervezett fejlesztések tervdokumentációinak elkészítésére fordítunk.
Ezek közül kiemelem a Kókai iskola
udvarába tervezett többfunkciós
sportpálya terveit és a telepi
iskolaépület felújítási dokumentációját.
További 20 millió dinárt tettünk
félre azoknak a terveknek a kidolgoztatására is, amelyek a még nem
közzétett pályázatokon való érvényesülést biztosíthatják számunkra.
Ebbe a tételbe építjük majd bele a
zárdaként ismert épület felújításának és Magyar Házzá való
átalakításának terveit, amennyiben az idén sikerül véglegesíteni a
helyi egyházközösség által évekkel
ezelőtt indítványozott vagyon-visszaszármaztatási eljárást.
E tervek elkészíttetése mellett
2021-ben a tervezett fejlesztések realizálására összpontosít a községi
vezetés: a költségvetési tételek 45
százaléka ugyanis fejlesztés-jellegű.
– A fiatal csapat a sürgős gondok minél gyorsabb megoldására
törekszik. Kiemelt feladatként kezeljük tehát a szennyvíztisztító megépítését és a csatornahálózat további
bővítését.
A Nyugati Temetőben hosszabb
ideje épülő kápolna befejezésére
6,3 millió dinárt irányoztunk elő. A
tavaly kiírt közbeszerzési pályázatra
nem jelentkezett kivitelező, mert a
befejező munkálatok meglehetősen
sokfélék. Az ünnepek után azonban
közvetlen megbízásokkal kezdjük
meg a véglegesítést: a harang kiöntését, a belső festést, a padok elhelyezését, illetve a hűtőkamrák beszerelését is más-más munkavállalóval
végeztetjük el.
A költségvetésben évek óta a
háttérbe szorult az első helyi közösség és a szociális központ székhelyéül szolgáló Ifjúsági Otthon
(Öregiskola) épületének felújítása. A sürgősen elvégzendő
munkálatokra az idén 23,6 millió
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Olyan pozitív változásokat tapasztalok a községi
vezetőségben, amilyenekre
korábban nem volt példa.
A polgármester fiatal ember, csapatát szintén olyan
lendületes fiatalok alkotják, akik ambiciózus terveket fogalmaztak meg, és új
energiákat fordítanak azok
megvalósítására. Noha jómagam sem tartozok már
az ifjabbak közé, az effajta politizálás és községi vezetés hozzám sokkal
közelebb áll, mint az állandó mérlegelésen és halasztáson alapuló döntések
sora.
dinárt irányoztunk elő, jövőre pedig több mint 50 millió dinárt. A
pénzt az egyébként műemlékvédelem alatt álló épület belső felújítására és tetőszerkezetének javítására
költjük.
A magyar érdekeltségű projektek közül a Szent Rozáliaplébániatemplom belső világítására költendő 1,2 millió dináros
tételt, és az Illés-napi rendezvények
költségeinek előteremtését emelném ki. Sikerült elintézni a Temerini
Kertbarátkör által fenntartott Kertészlak tervezetlen bővítésének
utólagos engedélyeztetését és
legalizáció költségtérítését is, de a
magyar civil szervezetek és az egyházközösség működéséhez szükséges eszközök is rendelkezésre
állnak.
Pásztor elmondta, hogy ingatlanvásárlást is terveznek a központi óvoda bővítésének céljából,
de folytatják az utak és járdák felújítását, illetve a térfigyelő rendszerek felszerelését. Az infrastrukturális projektumok megvalósulására
ugyanis 135 millió dinárt tervezett
erre az évre a község vezetősége
– sorolta a képviselő-testület elnöke.

Magyar Házat terveznek a volt zárdába
2021. január 21.

Egységes egészségügyi Megyünk a tollasbálba?
rendszer
Szerbia minden polgára egyedi elektronikus egészségügyi kartonnal
fog rendelkezni, amely tartalmazni fogja az adott személy egészségügyi
intézményekből származó összes adatát, amelyeket az állampolgár vagy
az orvos bármikor lehívhat. A hálózatba kapcsolt egészégügyi rendszer
hatékonyabbá válik és költségmegtakarítást eredményez.
A múlt héten hozott belgrádi kormányhatározat értelmében egy testületet hívnak majd életre, amely az egészségügyi rendszer digitalizálását fogja
összehangolni. Ez azt jelenti, hogy valamennyi egészségügyi intézmény
inforációs rendszerét egyetlen rendszerbe szervezik, és ezáltal minden
releváns adat bármely pillanatban elérhetővé válik. (Tanjug)
A Szegedi Egyetem sajtóközleménye

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint online érdeklődhetnek az SZTE-re felvételizők az intézmény kínálatáról. Friss felvételi tudnivalókkal és
a teljes képzéskínálattal, hasznos információkkal várják az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem karai nyílt napjukon – idén
az online térbe.
A részletekről az alábbi honlap nyújt kimerítő tájékoztatást:
www.u-szeged.hu

Egyházközségi hírek
Felkészítés indul azon felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni, 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 fiatalokat, 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.

Gyepet, legelőt vennék
069/15-900-66
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

Nem kérdezte, sokkal inkább közölte a nagymama, szigorú pillantást
vetve rám meg a húgomra.
– Majd ha ti is felnőttök, elviszlek benneteket a batyubálba, addig viszont
marad a tollasbál, sokkal jobb lesz, mint apádéknak, meglátjátok – nyugtatott
bennünket nem egyszer a mama. Ő vigyázott ránk, amíg anyuék a farsangi
időszakban a bálban ropták a táncot. Nem fér hozzá kétség, irigy voltam
rájuk, hiszen ilyenkor rendszerint előkerült az ünneplő ruha a szekrényből,
anyu pedig, aki egyébként soha sem festette ki magát és nem is adott az
ilyen jellegű külsőségekre, halvány kapucsínó színű rúzst biggyesztett a
szájára. Csinos volt, meg apu is, aki erre az alkalomra a presnyák és papucs helyett, amiben egyébként még színházba sem restell elmenni, inget,
vasalt nadrágot és kicsutakolt cipőt vett fel.
– A tollasbál sem lehet olyan rossz, ha már oda is eljárnak az emberek –
gondoltam, enyhítve ezzel a bennem eluralkodó vágyat a felnőtt bálok iránt.
Magam előtt láttam a képet, ahogyan egy hatalmas terem közepében az utcabeli gyerekek tollban hemperegnek, a nagyszülők pedig kétségbeesetten
próbálják fellelni saját csemetéiket a nagy fehérségben. Ilyen kép alakult ki
bennem a tollasbálról, egyedül csak az nem fért a fejembe, hogy hol terem
ekkora mennyiségű toll. Búcsúpuszi a szüleimtől, néhány intőmondat:
– Jók legyetek, szót fogadjatok a mamának! Tágra nyílik a két szempár:
– Érezzétek jól magatokat, tombolajegyet, ugye vesztek? Általában
mindig nyertek egy-két apróságot, emlékszem, egyszer a pecabálból még
a főnyereményt is ők vitték haza.
– Mama, mi készen állunk, mehetünk a tollasbálba! – toporogtunk türelmetlenül a bejárati ajtó előtt. Az egyszerűnek tűnő tervünk egy pillanatra
meghiúsulni látszott, amikor a mama közölte velünk, hogy a tollasbálban
kötelező öltözék a pizsama. Azonnal előkerestem a szekrényből a legszebbet, a húgom úgyszintén, és csak úgy, mint három perccel korábban,
most is ott álltunk a bejárati ajtó előtt indulásra készen. A mama ahelyett,
hogy kézenfogta volna a két unokát és elsétált volna a tollasbálba, újabb
feltételeket szabott:
– Ágyazzunk meg, hogy miután hazaérünk, csak behuppanjunk a takaró
alá – javasolta, miközben a tollpárnát igazgatta az ágy felső szegletében.
Átvert bennünket, nem megyünk mi sehova, értettem meg abban a másodpercben. Végül is túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen. Ennek ellenére a
mama arcán nem láttam a megbánás jeleit, pedig elvártam volna tőle, hogy
legalább egy picit is, de rosszul érezze magát, amiért csőbe húzott bennünket. Így kellett nyolcévesen megtudnom, hogy mit is fed a tollasbál kifejezés.
Sok év telt el azóta, de ha csak tehetem, a hagyományos helyett most is a
tollasbálat részesítem előnyben. Az idén ezzel bizonyára mások is így lesznek, a koronavírus-járvány ugyanis sokat tett annak érdekében, hogy ismét
divatba jöjjön a tollasbál. Sőt, mindennap, egészen hamvazószerdáig.
ÁDÁM Csilla

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést vállalunk kombival

Női erőszak
Egy 24 éves lány megvert egy 38 éves férfit
A palánkai rendőrség előállított egy 24 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megvert egy személyt. Feltételezik, hogy a sértett (?) 38 éves
férfi a nő házában tartózkodott, aki úgymond kidobta őt. Amikor újra
megpróbált behatolni a házba, a nő alaposan megverte. Addig ütötte,
rúgta, amíg az áldozat össze nem esett az utcán. A férfi súlyos testi sérüléseket szenvedett. A nő ellen bűnvádi eljárás indul.
021.rs nyomán
2021. január 21.

Falfirkák telepi iskolán.– A feliratok az épület szinte teljes
felületén láthatók. Ismeretlenek nemcsak a falakat, hanem az ablakokat, az ajtókat és a kerítést is összefirkálták. Pásztor Róbert, a községi
képviselő-testület elnöke elmondta, a feliratokat többször lefestették,
azonban pár nap elteltével újabbak jelentek meg.
Pannon RTV
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Elmaradt rendezvények
és reménykedés
A Szirmai Károly MME tavalyi tevékenységét
Varga Flórián elnök elemezte

A Szirmai Károly Magyar Művelődési
Egyesületben bíznak abban, hogy a járvány
enyhülésével hamarosan folytathatják a
munkát. Varga Flórián az egyesület elnöke lapunknak beszámolt arról, hogy tavaly
számos esemény meghiúsult, ennek ellenére reménykedve látnak neki az új évnek.
– Lassan egy éve már annak, hogy a járvány
megnehezíti mindennemű tevékenységünket. A
tavaly évelején nagyon szépen beindult a munka
az egyesületben. A farsanggal kapcsolatos eseményeken a Szirmai tagjai aktívan részt vettek,
sőt egy kiválóan sikerült kabaréval koronáztuk
meg a farsangzárást. De nem sejtettük, hogy az
év utolsó tömegesebb rendezvényét tartottuk
meg. Ezt követően lelkesen készültünk a március 15-ei emlékműsorra, amit már sajnos nem
tudtunk megtartani. Innentől fogva a korlátozások és a különböző rendelkezések uralták a
mindennapjainkat. A nyár elején valamelyest
visszatért az élet az egyesületbe. Ekkor tudtuk
megtartani a rendes évi közgyűlést, kisebb kirándulást szerveztünk és néhány táncház is sikerült. Amikor lehetőség adódott, munkaakciót
szerveztünk a színház környékén. Természetesen mindvégig betartottuk az éppen aktuális
előírásokat. A nagy hagyománnyal rendelkező
népzenei táborra nem került sor, a rendelke-

zések ezt nem tették lehetővé. Szeptemberben
arra törekedtünk, hogy minden szakcsoportot
beindítsunk. A gyermek-citeracsoport is szépen beindult, a Berbence zenekar is folyamatosan aktív volt, de a néptáncosok számára is
sikerült megtalálnunk a módját annak, hogy
megkezdhessék a munkát. Egyesületünkben az
őszi idény legnagyobb eseménye a tini-fesztivál,
amelyre időben megkezdtük az előkészületeket.
A szervezéssel eljutottunk egészen a döntőig,
ami annyit jelent, hogy a benevezők számára
megtartottuk az audíciót, a zenekar elkészítette
a zenei alapokat, még a főpróbára is sor kerülhetett. A döntőt azonban a járvány súlyosbodása
miatt nem tarthattuk meg a tervezett időpontban. Reménykedve várjuk a helyzet javulását,
és amint lehetővé válik, szeretnénk lebonyolítani a döntőt, hiszen a tizenhét fiatal énekes
felkészülten várja az eseményt. A támogatásokat
megkapta az egyesület a fesztiválra, és az eddigi költségeket már le is fedtük. A résztvevőket,
és a közönséget is idejében értesíteni fogjuk a
fesztivál új kezdési időpontjáról. A színjátszó
csoport, még tavasszal elkezdett dolgozni egy
újabb színdarabon, amit sajnos úgyszintén nem
tudtunk még bemutatni. A Tyúklétra című darab
készül a színházban László Sándor rendezésében. Egy nagyon értékes munkafolyamatról van

Kimutatta a foga fehérét
Az Európai Bizottság elutasító álláspontra helyezkedett
a polgári kezdeményezés ügyében

Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelettel ajánlom figyelmébe dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott alábbi közleményét további szíves felhasználásra.
Az RMDSZ és a FUEN által kezdeményezett, 1,3 millió európai polgár által támogatott kisebbségvédelmi csomag polgári kezdeményezés ügyében a mai napon hozta meg döntését az
Európai Bizottság. Döntésében az Európai Parlament támogatása ellenére megismételte azt
a határozatát, mely szerint nincs jogszabály-alkotási felhatalmazása a nemzeti kisebbségek
védelmének ügyében.
Teszi annak ellenére, hogy az ügy Európa lakosságának több mint 10 százalékát érinti, egy
spanyolországnyi népességet. Határozatában hivatkozik különböző, a gender-, roma-, LMBTQstratégiákra, továbbá általános, a nyelvi, kulturális sokszínűséget védő szabályokra, melyek
részben kellőképpen elasztikusak, így betartásuk nem kötelező, részben elégtelenek a nemzeti
kisebbségek védelmére. A kezdeményezés pontosan ennek hiányát hivatott szolgálni.
Jól láthatóan a Bizottság nem vállalta fel a politikai döntés meghozatalát. Döntésével bizonyította, hogy az európai intézményi bürokrácia vezérli és nem a valós problémák megoldása.
A polgári kezdeményezés, úgy tűnik, számukra csak egy demokratikus mutatványos bódé,
ahol a forgatókönyvet ki tudja, kik írják. Ezzel elősegíti, hogy tovább nőjön a bizalmatlanság
az európai polgárok és a brüsszeli adminisztráció között. A Bizottság ismét kimutatta foga
fehérét.
Debreceni-Tóth Gabriella kabinetfőnök helyettes,
Nemzetpolitikai Államtitkárság
4
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szó, amelynek jelenleg szünetelnek a próbái, de
mindenképpen szeretnénk megörvendeztetni a
temerini közönséget ezzel az előadással. Terveink között szerepel, hogy a darabot bemutassuk
a színjátszó szemlén is, de vendégszereplésekre
is szívesen elvinnénk. Természetesen hosszabb
távú terveket egyelőre nem szőhetünk.
Az egyesületen belül hagyományossá vált Luca-napi népzenei műsorról úgyszintén le kellett
mondanunk.
Az elmúlt évben történtek némi beruházások
is az egyesületben. Az önkormányzat jóvoltából,
a művelődési központ közbenjárására sikerült
felújítanunk a színpad mögötti vizesgócokat.
Ezzel egy több éve húzódó gond oldódott meg.
Egy kisebb kerthelyiséget is elkezdtünk kialakítani, a feladatnak önkéntes munka útján láttunk neki. A Csoóri Sándor Alap jóvoltából új
népviseletek készültek, jelenleg a tárolásukra
szolgáló szekrény készül. Az év végén pedig, az
ugyancsak elavult számítógépet is sikerült felújítanunk. Ami az idei terveket illeti, tervezni
nemigen merünk, de reménykedünk. Számunkra az lenne a legfontosabb, hogy a csoportok
elkezdjenek működni – mondta Varga Flórián
egyesületi elnök.
Egy művelődési egyesület nehezen tud megmaradni az online térben, hiszen itt a kommunikáció mellett nagyon fontos a személyes kapcsolattartás is. Bízom benne, hogy hamarosan
beindul az élet az egyesületben, és megtarthatjuk a tavaly elmaradt rendezvények némelyikét.
Biztos vagyok benne, hogy a tagság számos új
ötlettel rukkol majd elő, de addig is az egészség
a legfontosabb.
T. D.

Katonai
nyilvántartásba vétel
A vonatkozó törvények és rendszabályok értelmében felhívjuk a 2003-ban, vagy ennél korábban
született férfiakat, akik nevét eddig nem vezették be
a katonai nyilvántartásba, hogy nyilvántartásbavétel
végett jelentkezzenek a Minisztérium temerini
irodájában, cím: Újvidéki u. 352.
A katonai nyilvántartásba vételt minden csütörtökön reggel 9 és délután 3 óra között végzik
2021. január 18-a és február 28-a közötti időszakban.
• A jelentkező személyeknek személyi igazolványt kell felmutatniuk.
• Ha nem rendelkeznek személyi igazolván�nyal, felmutatás végett magukkal vihetnek bármely
más személyi azonosító okmányt, külföldön tartózkodás esetén érvényes útlevelet.
• A külföldön tartózkodó jelentkezésre köteles egyéneknek Szerbia diplomáciai-konzuláris
képviseletén kell jelentkezniük.
• A teendőkkel kapcsolatos részletek megtekinthetők a Szerb Véderőminisztérium honlapján.
A Véderőminisztérium Újvidéki
Központja
2021. január 21.

Hogyan működik a vakcina?
Az ember szervezete nem tűri meg idegen fehérje jelenlétét. A táplálékkal bevitt fehérjék az emésztés folyamán alkotóelemeikre, aminosavakra bomlanak, ezek a vékonybélben felszívódnak, és belőlük építi
fel a szervezet saját fehérjéit. A valamilyen módon mégis bejutó idegen
fehérjék ellen az immunrendszer ellentesteket termel, aktiválódik a sejt
által közvetített immunitás is és a betolakodót semlegesítik. Azokat az idegen anyagokat, melyek a szervezetbe jutva aktiválják az immunrendszert,
antigéneknek nevezzük. A világjárványt okozó vírus felületén, pontosabban nyúlványain van egy fehérje, amely erős antigén. Ennek segítségével
jut be a vírus az emberi sejtbe, mintegy kulccsal kizárja a sejtfalat és a
sejtbe jutva átveszi a sejt életműködésének irányítását. A sejt nem a saját
fehérjéit és más anyagait gyártja, hanem a vírust szaporítja.
A felületi fehérje minden eddig tömegesen alkalmazott védőoltás
alapja, a különbség csak az, hogy hogyan juttatják be az emberi sejtekbe, hogy az immunrendszer számára elérhető legyen. Az immunválasz
folyamán antitestek képződnek, aktivizálódik a sejthez kötött immunitás és így a szervezetet felkészülve éri a valódi vírus. A betegség nem
alakul ki.
A Pfizer/ BioNTech és a Moderna vakcina mRNS típusú vakcinák.
A sejt működését a sejtmagban lévő nukleinsavak, DNS-ek irányítják. Ez
úgy történik, hogy utasításokat adnak a sejt részeinek, hogy miből, mikor, mennyi és milyen anyagokat szintetizáljanak (állítsanak össze). Az
utasítást, az üzenetet egy másik nukleinsav, az mRNS viszi el a sejt „gyáraiba” (angolul a messenger hírnököt, hírvivőt jelent). A vakcina előállítói
olyan mRNS-t készítettek, amely azt az üzenetet viszi az emberi sejtekbe,
hogy szintetizálják a koronavírus felületi antigénjét. Ez idegen fehérje és
az immunitásért felelős sejtek megkezdik az antitestek előállítását és a
sejt által közvetített immunitás is aktivizálódik. Az üzenet átadása után
a hírvivő gyorsan lebomlik, tehát későbbi hatásokra nem kell számítani. A védőoltás készítésének ez a módszere teljesen új, kifejlesztéséhez
döntően hozzájárult Karikó Katalin Amerikában élő magyar biokémikus,

a szakterület kutatója. A természetes mRNS, ha injekció formájában beadják, heves allergiás reakciót vált ki. Karikó doktornő módosította a
természetes mRNS-t úgy, hogy ne váltson ki allergiát, de az üzenetet el
tudja vinni. Találmányát szabadalmaztatta, mivel ezzel a módszerrel más
üzenetet is lehet küldeni az emberi sejteknek és a jövőben más betegségek elleni védőoltások kifejlesztésére is alkalmas lehet.
Az Astra Zeneca vakcina egy másik vírussal juttatja be a felületi
antigént az emberi sejtekbe. Erre a célra a csimpánz nátháját okozó
adenovírust használják. Ez a kórokozó az embert nem betegíti meg,
de bejut az emberi sejtekbe, és mint egy postás leadja a küldeményt, a
koronavírus felületi antigénjét. Az idegen fehérje ellen beindul az immunválasz és kialakul a védettség. Az orosz Szputnyik V. vakcina
ugyanezen az elven működik, csak hordozó vírusként módosított emberi adenovírust használnak.
A kínai vakcinák hagyományos módon készülnek, a teljes koronavírust módosítják. Legyengítik úgy, hogy betegséget nem okozhat, de az
emberi sejtbe bejutva magával viszi a felületi antigént és ez megindítja
az immunválaszt.
Sokan azért félnek a védőoltástól, mert úgy tartják, hogy túlságosan
gyorsan elkészült, hiszen régebben egy védőoltás kifejlesztéséhez évekre volt szükség. A kutatási technológia azonban az utóbbi évtizedekben
óriási fejlődésen ment keresztül. Azokat a vizsgálatokat, melyekre régebben hónapokra, évekre volt szükség, a modern, automatizált laboratóriumi gépek órák alatt elvégzik. A kutatások nem nulláról indultak, az alkalmazott módszereket a tudósok már előzőleg kidolgozták,
most csak a koronavírusra kellett ezeket az eljárásokat alkalmazni.
Szerencsés körülmény az is, hogy a felületi fehérje erős antigén, gyors
és erélyes immunválaszt okoz. Az sem mellékes, hogy a kutatásokra a kormányok és magánszemélyek óriási pénzösszegeket áldoztak.
Mindennek köszönhetően rekordidő alatt elkészültek a biztonságos és
hatásos védőoltások.
Dr. Matuska Mihály

Ön felveszi-e a védőoltást?
L.Á. : – Tudomásom szerint minden védőoltást évekig kell tesztelni, hogy bebizonyosodjanak a kutatók, a kémikusok arról, hogy
milyen hatása és mellékhatása van az adott
vakcinának. Én nem hiszem el, hogy az „új vírusra” máris megtalálták a megfelelőt és már
piacra is dobták. Semmi esetben sem oltatom
be magam, esetleg akkor, ha az oltást bizonyító kártya lesz a személyi igazolványunk. Ebben az esetben én is, csakúgy, mint azok, akik
ugyancsak ellenzik, kénytelen leszek rá.
M.A. : – Nem tartok a védőoltás mellékhatásaitól, nem is tartom veszélyesnek, de nem tervezem
felvenni. Influenza ellen sem szoktam kérni, mivel
szerintem elég erős az immunrendszerem ahhoz,
hogy egy ilyen jellegű betegséget legyőzzön. Ha viszont ez lesz a feltétele annak, hogy utazhassak, vagy
különböző rendezvényeken vegyek részt, akkor persze, más a helyzet. Nem tartom helyénvalónak, hogy
ilyen feltételt szabjanak, de ez esetben beoltatom
magam. Összeesküvéselméletekben nem hiszek,
a szűk környezetemben is vannak, akik súlyosan
megbetegedtek, úgyhogy szerintem talán a leginkább
veszélyeztetett csoportba tartozóknak nem kellene
tiltakozniuk a vakcina felvétele ellen.
2021. január 21.

V.G.L. : – Az ember az interneten bőven
talál érveket és ellenérveket az oltással kapcsolatban. Nem tudni, hogy kinek hihetünk,
mi az igazság és mi manipuláció. Véleményem
szerint jelenleg senki sem tudja megjósolni az oltás esetleges későbbi mellékhatásait. Egy gyógyszer forgalomba hozását több
éves tesztelések előzik meg. Mit várhatunk
akkor ezektől az oltásoktól? A helyzetemet
tovább nehezíti az, hogy autoimmun betegségem van.
T. Z. : – Szeretném beoltatni magam. Egy cseppet azonban tartok tőle, mivel több családtagom is
gyógyszerallergiás. Bízom az orvosokban, hogy a
három vakcina közül van számomra is megfelelő.
H. GY. : – Még egy kicsit várok a védőoltással, az egészségügyben dolgozók és az
idősek mégis elsőbbséget élveznek. Miután
lezajlik a beoltásuk, lehet, hogy én is beállok a sorba.
D.K.A. : – Egyelőre nagyon kevés biztos információnk van a védőoltásról és nagyon ellentétesek is. Az
emberek nem bíznak benne. Én személy szerint nem
szeretném felvenni egyelőre családtervezés miatt.
ácsi
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A Nobel-díj
várományosa?

Karikó Katalin

Az Amerikában és Németországban élő Karikó Katalin nevével van tele
a világsajtó. Nobel-díj várományosaként is emlegetik. Érdemes megnézni az interneten a vele készült interjút, amelyet január 7-én sugárzott a
Magyar Televízió M5-ös csatornája, a
műsorvezető Gulyás István volt.
Írjuk be tehát a keresőbe: Ez itt
a kérdés (majd klikkeljünk a január
7-ei műsorra).
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Magyarnak maradni
Szerbiában
Temeriniek szerepeltek a budapesti TV2 műsorában
Hogyan él és keresi a békés együttélés lehetőségeit a Délvidék magyarsága – írják a budapesti TV2-n futó
Hungarikumokkal a világ körül című
műsor beharangozójában a szerkesztők. Az adás 4. évadának 3. része Délvidékre viszi magával a nézőket, ahol
Csúrogon, Temerinben, Maradékon és
Székelykevén, a helyi emberek segítségével igyekeznek bemutatni a helyi
magyarság múltját és jelenét. A részt a
TV2 január 16-án 13:10-kor sugározta,
de aki lemaradt, az a műsor Youtubecsatornáján is visszanézheti az epizódot.
Alább a műsor Temerinre vonatkozó részéből idézünk néhány gondolatot.
Sokféleképpen lehet közelíteni Trianonhoz.
Van, aki a hibáinkat látja benne, van, aki más
hibáját… Mi most megpróbáltunk senkit se hibáztatni, csak megnézni, hogy mi van ma a végeken. Ott, ahol talán már nem is gondolnánk,
de még élnek magyarok. Sőt, nem csak élnek,
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gyarapodnak. Jófejek, közösséget alkotnak, és
köszönik szépen, elmúlt száz év, de nagyon is
maradnak!
1920 után minden délvidéki családnak
megvan a saját hollywoodi filmbe illő tragédiája, amellyel a világ még mindig nem ismerkedett
meg – legyen az magyar, bunyevác, német, vagy
akár szerb. A 20. század gyakorlatilag vesztegzár
alá vonta a maga tragédiáival a történelmi Magyar
Királyság déli részét. Jöttek a kitelepítések, jogfosztások, majd a II. világháború borzalmai…
Mi magyarok, felelősek voltunk a hideg napokért, a szerbek a délvidéki mészárlásért. Az
más kérdés, hogy még ma sem tisztázott, hogy
hány magyart lőttek a Tiszába…, úgy nagyjából
tízezer és ötvenezer közt lehettek – hangzott el
a műsorban.
Délvidéki utazásunk első állomása a híreshírhedt Temerin volt, amely a kétezres években
nem csak a virágzó magyar közösségi élete révén
szerzett magának hírnevet. A „temerini fiúk” története pár évtizedre bekeretezte a szerb-magyar
együttélést. A történteket ki így meséli, ki úgy:
legyen az magyar vagy szerb. Egy dolog azonban
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biztos, a temeriniek szerint azok az idők mára
véget értek. Évek óta nem ragadtak etnikai alapon
vascsöveket egymás ellen, és már nem csap le a
szerb igazságszolgáltatás sem – csak úgy.
„Ha arra gondolnánk mindig, hogy, jaj de
rossz itt nekünk… akkor biztosan nem tudnánk
boldogok lenni.”
Elhangzott, hogy fordulópontot jelentett a
műsort készítő szerkesztők számára a Berbence
zenekar és Nagy Gergő személye, akik megmutatták nekik az élet napos oldalát. Bebizonyították, hogy Temerin nem csak a szomorkodásról
szól, sőt. Sport, kultúra, Facebook, TikTok…
táncház (!) ugyanazok a mindennapok, mint
Pesten vagy bárhol máshol. Más kérdés, hogy
kihívás mindezt magyarul megélni. Itt a sziklán
is kinő a virág.
Kiderült, hogy tanulni jöttünk Temerinbe.
Ráadásul Gergőék után találkoztunk Lénárd
Róberttel, az Újvidéki Színház művészeti vezetőjével, aki végképp feltette a fordulópontra az
ékezetet. Ha ugyanis Szerbia második legnépesebb városában megkérdezzük a járókelőket,
hogy: „Melyik a legjobb színház a városban?” – jó
eséllyel a magyar színházba irányítanak minket.
Már ha a 21. században a virtuális forradalomban
egyáltalán ismerik még azt a fogalmat, hogy színház. Bár Róberték munkájának köszönhetően,
azért még nincs veszve a dolog. Sőt, Újvidék az
élő példa arra, hogy a kultúra igenis hidat képez
a nemzetek között. (-)
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A tájházról és egykor volt lakóiról
A közelmúltban családegyesítés során a Szeged közelében
fekvő Dorozsmára költözött Matuska Márton nyugalmazott újságíró és felesége, Marika. Ennek kapcsán közöljük a temerini
tájházról szóló egy korábbi írását, amelynek életre hívásában
ő is szerepet játszott, s amelynek egykoron, gyermek- és ifjú
korában, ő is lakója volt.
végén pedig már egyedül. Ő maga
Temerintől északkeletre, a Prága
hídjánál épített uradalmi majorságban, az Újpusztán nevelkedett,
s onnan került be a faluba. Noha
csak öt és fél hold földön gazdál-

D. Gy. felv.

A temerini magyar tájházat
2003. július 20-án adtuk át rendeltetésének. Terveink és elképzeléseink szerint a ház és környéke
egyrészt Temerin magyar lakosságának népi építészeti emlékeit,

A tájház egykor volt lakói, a kilenc Matuska testvér, balról
jobbra: Katalin, Margit, Ilona, Márta, Magdolna, Borbála, Ferenc, Márton és Miklós. A felvétel 1990-ben készült a tájház
udvarában.

másrészt a hagyományos paraszti életmódot, családi életteret és
gazdálkodást hivatott bemutatni,
ugyanakkor lehetőséget nyújt kisebb közösségi összejövetelek, hagyományápoló és -őrző műsorok,
alkalmi kiállítások, de kívánságra akár kisebb családi rendezvények, baráti találkozók megtartására is. A tájház működésének
évei során volt itt már hagyományos disznótor, fényképkiállítás,
Szent Iván-napi tűzugrás, táncház
és játszóház, előadás a kukorica hagyományos feldolgozásáról,
agyagozás és nemezelés, karácsonyi segélycsomagosztás, betlehemezés – de még halotti tor is.
A ház, az első és hátsó udvar
a mögöttük levő kerttel az akkor
többségében magyar vezetésű községi önkormányzat támogatásának
köszönhetően került a Temerini
Alkotóműhely és Képzőművészeti
Tábor (TAKT) tulajdonába. Korábban – 1927 őszétől kezdődően – több mint fél évszázadon
keresztül Matuska Mátyás élt itt,
kezdetben népes családjával, élete
2021. január 21.

kodott, szorgalmának köszönhetően birtokát fokozatosan váltott
földekkel gyarapította: gazdaságának virágkorában 30-40 katasztrális holdat is árendált, három, sőt
olykor négy-öt lovat, két szekeret
tartott, szarvasmarhákat nevelt,
hogy eltarthassa és tisztességesen
fölnevelhesse népes családját.
Felesége, „Sesztra” Kovács Katalin összesen tizenhárom gyermeket hozott a világra, ebből kilenc
(hat lány és három fiú) érte meg
a felnőttkort, közülük a legismertebb Márton, aki ismert újságíró és
közéleti személyiség, és Ferenc, a
kiváló, több díjban és elismerésben részesült keramikusművész.
Ekkora gyermekáldás mellett, s
mivel a fiúgyerekek jöttek a világra sorrendben utolsókként. a
gazdaságban több-kevesebb rendszerességgel bérest is kellett alkalmazni.
Az egész család buzgó átéléssel gyakorolta római katolikus
vallását, a böjtöt és az ünnepeket
szigorúan megtartották, vasárnap
nem dolgoztak, a lovakat sem fog-

augusztus 29-ei erőszakos elhamvasztását. Annyi bizonyos, hogy az
1892-es kataszteri térkép 2087.
ták be. Mátyás gazda az 1920-as parcellaszámú telkén a házat már
évek végétől a rózsafüzér-társulat feltüntették. Akkoriban a porta
egyik csoportjának vezetője volt, a mainál jóval nagyobb volt, déli
házukban jöttek össze advent és oldalának egy részével a Kossuth
húsvét között minden vasárnap Lajos utcát határolta, azonban ki
este a csoport tagjai közös imád- volt hasítva belőle egy kertecske,
kozásra, éneklésre, vagy ún. tit- rajta a miénknél valamivel kisebb
kokat cserélni. Matyi bácsi halála lakóházzal. Később ez a rész is
(1979) után a ház egészen 1984-ig visszakerült a telek egészéhez, a
lakatlanul állt. Az örökösök em- ház viszont eltűnt, ki tudja miért.
berséges ajánlatát elfogadva ekkor Ez az állapot kb. 1960-ig tartott,
költözött ide feleségével Sziveri Já- amikor a kert déli részét akkori
nos (1954–1990), akit a vajdasági tulajdonosa – tartván az esetleges
kommunista hatalmi nómenklatú- állami kisajátítástól – eladta kisra és az irodalompolitika néhány pénzű munkásembereknek lakóatyavajdája még Újvidéken sem házak építése céljából.
kívánt megtűrni az Új Symposion
A megmaradt szalagtelek észafolyóirat szerkesztőivel 1983-ban ki mezsgyéjére épült ház, mely a
történt leszámolást követően. En- Tullabarára (hivatalos nevén Junek az epizódnak köszönhetően goszláv Néphadsereg utca – Ulica
a temerini tájház mára valójában Jugoslovenske Narodne Armije)
irodalmi kultuszhely is, amit a fi- néz, verettfalú építmény (falai ereatalon elhunyt költő születésének detileg lefelé fokozatosan vasta40. évfordulója alkalmából a tör- godtak, de a harmincas években
ténelmi VMDK által elhelyezett em- a tulajdonosok „kiigenyesítették”,
léktábla (Matuska Ferenc és Papp lefaragták), egybeépült az istállóval
Ferenc alkotása) hirdet. Sziveriék és a kocsifészerrel, sőt, a hagyoelköltözése után albérlők laktak a mányos hármasosztatú szerkezet
házban, vagy olyan emberek, akik még eggyel, egy kamrával is bőingyenesen használhatták, némi vült, mely egyben padlásfeljáró is.
karbantartásért cserében, ami Tetőszerkezete szarufás, héjazata
sajnos legtöbbször a minimálisra 1954 óta falcos cserép volt, kokorlátozódott, s mindez a ház és a rábban nád volt és immár ismét
porta állagán egy idő után igencsak az. Oromzata, vagy ahogyan a nép
megmutatkozott. Tatarozásához, a hívta, fűrfala, deszkából készült,
szükséges rekonstrukciókhoz és a
napsugaras kiképzésű. A XIX. század
végétől kezdődően Temerinben a
hagyományosabb
deszkaoromzatokat kiszorították
az egyébként igen
szép, barokkos stílusú, téglából készült kiblik, vagy
ahogyan régen
mondták, kőhomlokok. A napsugaA tájház mai kinézete
ras deszkaoromzahelyiségek korhű berendezéséhez tú házaknak a településen ez az
2003 áprilisában kezdtünk hozzá a utolsó példánya. Az egész ház kíhelyi magyar civilszervezetek, mű- vül-belül fehér, az utcai fronton a
velődési egyesületek és a Vajdasági fal tövét a helyi hagyományoknak
Magyar Demokrata Párt tagjainak megfelelően fekete csíkkal húzták
széles körű összefogásával.
el, és ugyancsak feketére van meA szóbeli hagyomány szerint szelve a kiskapu magas lépcsője
a lakóház az 1850-es évek elején is. Az utcára néző eredetileg kis,
már megvolt. Nem kizárt, hogy vas- szűk ablakokat 1942-ben cserélték
tag verettfalai még ennél is régeb- a ma is láthatókra.
biek, és túlélték a település 1848.
(mn)
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Temerin eltűnt tanyavilága

A bánomi tanyák (2.)
„Gerenda” Varga Ferenc tanyája. – A
Gerenda-tanya az 1920-as években épült a valamikori Matesz-dűlőben (ma Rózsa utca). A
1941-es katonai felmérés térképen ez volt az
egyetlen megjelölt tanyaépület.
A környékbeli szálláslakók elmondása szerint
Vargáék főleg kertészettel foglalkoztak. Már az
1930-as években alkalmazták az üvegházi termelést. Az elmondottakat megerősíti a korabeli
Temerini Újságban megjelent hirdetés is, miszerint 1929-ben egy alkalommal tíz mázsa vö-

röshagymát bocsátanak áruba (Temerini Újság,
1929. 8. 11.). Egy év elmúltával ugyanott újabb
felhívással találkozunk: „Varga Ferenc Gerendának a szőleje és 1000 darab fajgyümölcsös kertje
tanyával együtt kedvező fizetés mellett azonnal
eladó." (Temerini Újság, 1930. 4. 27.)
Annyi bizonyos, hogy csak a második világháborút követően talált a tanya új gazdára,
amikor a Gerenda család Újvidékre költözött.
Azt, hogy ki volt a vevő, nem tudjuk.
Az 1960-as évek végén a tanyaépületet négy
hold földdel a kertészlaposi Giricz-tanyát (lásd
52. sz. tanya) bérlő Varga Somogyi testvérek,
Imre és István vásárolták meg. A két öreglegény a villanyáram és víz nélküli szálláson
csak lakott, az istálló üres volt, jószágot sem
tartottak.
Időközben az egykori Matesz-dűlőből utca
lett. Elhalálozásuk után az akkor már családi
házakkal körülvett tanya egy darabig üresen
állt, majd az örökösök eladták Úri Zoltánnak,
aki a ma is kitűnő állapotban levő tanyaépületet meghagyva, a tanyaudvarban baromfitenyésztésre szolgáló épületeket épített.
Morvai József, majd Kiss János tanyája. – A Szőlős-dombok keleti részében volt a
Morvai család többholdas birtoka. A szülők
elhalálozása után a birtok felaprózódott. A
déli rész lett Imréé, majd következett Istváné,
Mihályé, Józsefé, végül a Grisza-bara partjához
közel egy fűzfással Viktóriáé.
A zeneakadémiát végzett József, aki a két
A Gerenda-tanya és a Morvai-tanya helyrajza világháború között a podgoricai katonazene-

A Halley-üstökös
temerini áldozata

A nép körében az elmúlt századokban a
sűrű csillaghullást, a furcsa égi fényeket, az
üstökösök feltűnését és más természeti jelenségeket nagyon sokszor valami baljós előjel
hírnökeként értelmezték. Ez leginkább háborúk, járványok és egyéb más csapások eljövetelét jelentették a néphiedelemben. A Halleyüstököst hosszú évszázadok óta megfigyelték,
feltűnéséről számtalanszor beszámoltak, megjelenését a legkülönbözőbb sorscsapásokkal,
háborúkkal, járványokkal hozták kapcsolatba, és képi megjelenítése sem ritka. Az i. sz.
684. évi visszatérését a Nürnbergi Krónika
ábrázolja. Az i. e. 12-ben feltűnt Halley-üstököst sokszor kapcsolatba hozták a Jézus
születését jelző betlehemi csillaggal, és ez az
ábrázolásokon is feltűnik. A múltbéli források ugyanakkor gyakran kapcsolták össze az
üstökös visszatérését uralkodók halálának
előrejelzésével. A magyar krónikák például
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Nagy Lajos 1382-es és Hunyadi János 1456-os
váratlan halálát is a híres üstökös feltűnésével
magyarázták. Az 1910-ben megjelenő égi tüneményt nagy várakozás előzte meg, illetve a
korabeli sajtóban is órási visszhangot kapott,
valamint rengeteg fényképfelvétel is készült
róla. Az 1910. május 6-án elhunyt VII. Edvárd brit király halálát is az angol sajtó több
esetben is az üstökös megjelenéséhez kötötte,
valamint párhuzamosan folytak a temetésével
és az égi jelenséggel kapcsolatos tudósítások.
A korabeli lapok közül több is hírt adott arról, hogy az 1909-ben trónját vesztett török
szultán milyen aggodalommal kísérte az üstökös 1910-es föltűnését. A magyar sajtó fontosnak tartotta, hogy tudósítson arról, hogy
az uralkodó, Ferenc József miként fogadta
az égi jelenség érkezését. Az 1880-as évektől
kezdve a tudósok azt gondolták, hogy a Föld
közelében elhaladó Halley-üstökös csóváját
TEMERINI ÚJSÁG

karban muzsikált, 1941-es Temerinbe költözése
után a saját birtoka mellé megvásárolta testvére,
Viktória kertjét is, és a közepébe feleségével
együtt tanyát épített. József a hivatalnoki munka
mellett elművelte a tanya körüli szőlőst és gyümölcsöst. Gyermekük nem volt, így az 1950-es
évek elején a tanyát másfél hold gyalogszőlőssel
és gyümölcsössel együtt eladta a Bognár-tanyán
lakó Kiss János szövetkezeti munkásnak.
János az állami munka mellett feleségével,
Máriával együtt állattenyésztéssel, gyümölcstermesztéssel és borászattal is foglalkozott. A
tanyaudvarba ólakat épített, a közeli bikaistállótól elvezetve pedig villanyárammal látta el a
kibővített lakóépületét.
A hetvenes évek elejétől, mikor már idősek
lettek, a gazdaságot öt gyermeke közül a velük
egy háztartásban élő fia, János vette át családjával. Ő is ugyanúgy, mint édesapja, a szövetkezetben dolgozott traktoristaként, de a tanyán
továbbra is fenntartotta édesapja örökségét. A
tejet kofának adták át, a háromezernyi liter kierjedt szőlőlének egy részét a tanyáról elhordták,
a javát pedig környékbeli borkedvelők a tanyán,
a kiskonyhában engedték le a torkukon. Íme, a
szinte naponta megjelenő ivócimboráknak a névsora: Nacsa Imre a Rózsadombról, a nagyotmondó Mező Sándor (Macska), Morvai Imre (Tihi)
a rendkívül tehetséges egykori TSK-futballista,
Igrácski kukoricamorzsolós, Dzsáver Mihály,
a szomszéd tanyagazda és egy Ferde becenevű
egyén. Mesélik, hogy a társaság téli bandázás
közben körülülte a borral teletöltött zománcos
vödröt, és hosszú, kifúrt nádszálakkal egymás ellen szívták ki az edényből a nedűt. Hogy ne kelljen a fárasztó töltögetéssel az időt vesztegetni.   
ÁDÁM István
(Folytatjuk)
körülvevő gázfelhő cianidot tartalmaz, és ez a
méreganyag halálos veszélyt jelenthet a bolygónkon élők számára. A világ végét hozó üstökös képe ettől kezdve újból és újból feltűnt
a sajtóban. Az első világháborút közvetlenül
megelőző években, a korabeli Magyarország
területén számos mondát jegyeztek fel, mely
szerint az 1910-ben az égbolton is szabad
szemmel látható Halley-üstökös megjelenése már akkor előrevetítette a világégés négy
évvel későbbi kirobbanását.
Ezek után nem csoda, hogy vidékünkön is
az embereket félelemmel töltötte el az érdekes égi jelenség látványa, a feljegyzések szerint
pedig öngyilkossági hullám vette kezdetét az
egész világon is. Az Ujvidéki Hirlap 1910.
május 26-ai számában egy ezt megerősítő
esetet közölt, amelynek tragikus főszereplője
egy temerini lakos volt: „A Halley-üstökös áldozata. A csökönyös égi vándornak az emberek lelkiismeretlen rémitgetése folytán
több áldozata van a fővárosi lapok szerint.
De a szomszéd Temerinben is elpusztult egy
földi halandó nem ugyan cyan gőzöktől,
2021. január 21.
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Fájó szívvel búcsúzunk

Szomorú hat hete, hogy
szeretett fiam nincs velünk

Január 24-én lesz egy éve annak a szomorú napnak, hogy
örökre eltávozott tőlünk, szeretett férjem, édesapánk, nagyapám, apósom

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
édesanyám

„Emlékük, mint lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint a kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”
(Juhász Gyula)
FEHÉRNÉ
VARGA Ilonától
(1950–2021)

ÁDÁM Nándor
(1964–2020)

Egy váratlan percben
életed véget ért,
hosszú útra mentél,
búcsút nem intettél.
Olyan gyorsan jött
a szörnyű pillanat,
elmentél tőlünk
egy röpke perc alatt.
Öleljen át a csend
és a szeretet, a jó Isten
őrködjön pihenésed felett.

Lelked, mint a fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keres
könnyes szemem,
már többé nem talál.
De tudom, hogy
a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz,
mert szívemben
örökre itt maradsz!

Míg élünk, nem feledünk.

Emléked fájó szívvel őrzi
szerető édesanyád

Rozika néni és családjai

Miserend
22-én, pénteken 8 órakor:
A tisztítótűzben szenvedő lelkekért
23-án, szombaton 8 órakor: A héten elhunytakért;
valamint: †Pálinkás András
és László, Szabó Erzsébet és
Fürjes család elh. tagjai; valamint: †Kihut István, elh.
szülei és elh. testvérei; valamint: †Nagy Ilona és elh.
hozzátartozókért.
24-én, Évközi III. vasárnap, Az Isteni Ige vasárnapja, a Telepen 7 órakor: Boldog Batthyány-Strattmann

László tiszteletére hálából;
8:30-kor: Hálából; 10 órakor: Népért.
25-én, hétfőn, 8 órakor: Egy
beteg gyógyulásáért
26-án, kedden 8 órakor:
†Ft. Zittl Róbert temerini
plébánosért (1877–1895)
(†1902. jan. 26. Kalocsa)
27-én, szerdán 8 órakor:
Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szent Szíve tiszteletére
28-án, csütörtökön 17 órakor: †Ft. mr Szungyi László
főesperes plébános atyáért
ajánlja a Szt. Mónika közösség.

hanem a világ végétől való félelmében. Uracs Mihály
54 éves temerini lakos ugyanis 18-19-iki éjjel félelmében felakasztotta magát.”
A temerini 1910-es évi egyházi halotti anyakönyv tanulsága szerint az akkori Erzsébet-telepen élő Uracs Mihály (született 1858. szeptember 28-án, József és Sugár
Julianna gyermekeként, valamint Hegedűs Rozália férje
volt) május 19-én hajnalban akasztotta fel magát. Az utolsó kenetet felvette, ami arra utalhat, hogy a háztartásbeliek elkésve bár, de észrevették a cselekedetét. A községi
orvos, dr. Jeszenszky Béla is a helyszínre sietett, azonban már nem tudott segíteni a szerencsétlen emberen.
A holttestet boncolásra vitték, ahol dr. Jeszenszky orvos
május 20-án kelt nyilatkozata szerint, Uracs Mihály tettét
önkívületi állapotban követte el, ami feltehetőleg arra
utalhat, hogy ittas volt.
Fúró Dénes
2021. január 21.

Fájdalomtol összetört szívünkben,
drága emléked örökké élni fog.
PÁLFI Károly
(Törökkanizsa-Temerin)
(1932. 9. 3.–2020. 1. 24.)
Szerető feleséged, Teri, lányaid, Szilvia
és Gabriella, unokád, Mariann, vejed, Rudolf
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Január 22-én lesz két éve,
hogy nincs közöttünk

Volt osztálytársunktól

HORVÁTHNÉ NAGY Ilona
(1937–2020)
Tovaszállt egy év, de
nem halványul az emlék.
Él bennünk egy kép,
milyen is volt veled rég.
Hiányod feldolgozni
nem lehet, csak próbálunk
tovább élni nélküled.
Még mindig fáj
és így is marad,
te mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Emléked őrzi szerető
lányod, Angéla

FRANCIA Nándor
(1955–2019)
A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Szívünkben megmarad
szép emléked, legyen
áldott és békés a pihenésed.
Anyósod és sógoraid
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Hét éve, hogy nincs közöttünk szeretett édesanyám,
anyósom és mamánk

VARGA KOVÁCS Teréz
(1953–2013)
A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.
Köszönjük,
hogy voltál nekünk.
Szerető lányod, Irén
családjával

TEMERINI ÚJSÁG

id. KABÁCS Józseftől
(1942–2020)
Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott
és békés a pihenésed!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete múlt,
hogy nincs közöttünk szerettünk

A Kókai Imre Általános
Iskola 1958-ban végzett
8. a osztály diákjai és az
osztályfőnök
Á. L.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett nenánktól

FEHÉRNÉ
VARGA Ilonától
(1950–2021)
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
de emléked
örökké szívünkben él.
Nyugodjon békében!
Emlékét megőrzi Rózsa
családjával

FUTÓ István
(1939–2020)
Az élet csendesen
megy tovább, de a fájó
emlék elkísér egy életen át.
Mindig dolgozva éltél,
de egy napon
csendben elmentél.
Örök álom zárta le
a szemed, megpihenni tért
két dolgos kezed.
Fájdalmas az út,
mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.
Emléked őrzi fiad, Zoli,
menyed, Betta, unokáid,
Heni és Gina

Plébánia:

844-001
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Január 22-én lesz két éve,
hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapám nincs közöttünk

Szomorú öt éve,
hogy nem vagy velünk

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy szeretett férjem, édesapánk,
apósom és nagyapám nincs velünk

FEHÉR Ilona
(1950–2021)
KIHÚT István
(1938–2016)
FRANCIA Nándor
(1955–2019)
Búcsú nélkül
csendben elmentél.
Láttuk szenvedésed,
könnyező szemed,
fáj, hogy nem tudtunk
segíteni neked.
Te már ott vagy,
ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon
áldás és nyugalom.
Emléked szívünkben
örökké élni fog.
Nyugodj békében!
Emléked őrzi feleséged,
fiad, lányod és unokád

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, utcabelieknek és minden végtiszteletadónak, akik
szerettünk

Emlékszel-e milyen
szép volt az erdő?
Emlékszel-e milyen
gyönyörű volt a rét?
Emlékszel-e, hogy
télben és viharban,
hogy melengettük
mi egymás bús szívét?
A tavaszok most nálad
nélkül múlnak és nélküled
telnek a lomha telek…
Sose felejtsd el, hogy
már elfeledtél, sosem
felejtem, hogy elfeledtelek.
(Falu Tamás)

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

MEGEMLÉKEZÉS
Január 20-án 10 éve, hogy
nincs közöttünk férjem,
apánk, nagyapánk, apósom és dédapánk

ÁDÁM Nándor
(1964–2020)
Emléke él és élni fog, míg az én szívem e földön dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát.
Őrzöm a mozdulatait, mely bennem él mind a mai napig.
Őrzöm a felém közvetített gondolatait,
a nekem elsuttogott szavait.
Mert nem halt meg Ő, még mindig él nekem,
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.
Örökké gyászoló szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja már…

Emléked megőrzi
özvegyed, Bori
és gyermekeid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
feleségem

SÁRA Szilveszter
(1940–2011)
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Szerettei

KOHANECZ István
(1954–2020)
Remélsz és vársz, hogy hátha…
Talán még egyszer… De hiába.
A hangját még most is tisztán hallod,
ha bár ajka örökre lezárult, tudod.
Keresed, kutatod, s meg nem értheted,
hogy ő már miért csak emlék.
Szerető öcséd, Béla családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

FEHÉRNÉ VARGA Ilona
(1950–2021)
temetésén megjelentek,
koszorú- és virágadományukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a temerini
egészségház dolgozóinak
az önzetlen segítségnyújtásért. Külön mondunk köszönetet a lelkiatyának, a
kántor úrnak a méltóságteljes szertartásért, valamint
a Nagy-Lackó temetkezési
vállalatnak.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család
10

PÁLINKÁSNÉ
MÓRIC Katalin
(1937–2019)

Szomorú szívvel búcsúzunk
nászasszonyunktól

MEGEMLÉKEZÉS SZERETETT SZÜLEINKRől

Hulló könnyekkel
állok sírod felett,
a koporsó bezárta
legdrágább kincsemet.
Megállt egy szív,
mely élni vágyott.
Csak az idő múlik,
feledni téged nem lehet.
Nehéz az életet élni
nélküled, felejteni téged
soha nem lehet.
Ha bús napjaim le fognak
telni, oda vágyom hozzád
megpihenni.
Emléked megőrzi
szerető férjed, László

FEHÉRNÉ
VARGA Ilonától
(1950–2021)
Elmentél oda,
ahol néma csend honol,
ahol nincsen szenvedés,
csak béke és nyugalom.
A nász, a nászasszony
és Joci

TEMERINI ÚJSÁG

ZSADÁNYI Ilona
(1940–2012)

ZSADÁNYI Ferenc
(1933–2019)

Kiket őriz a szívünk, nem halnak meg soha,
kiket lelkünkkel látunk, nem mennek el soha.
Hagytatok magatok után annyi szép emléket,
hogy feledni titeket nem lehet soha.
Szeretteik: lányaik, vejük,
unokáik és dédunokáik
2021. január 21.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
édesanyám

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
édesanyám, anyósom és
drága jó nagymamánk

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

MEGEMLÉKEZÉS

FEHÉRNÉ VARGA Ilonától
(1950–2021)
PÁLINKÁSNÉ
MÓRIC Katalin
(1937–2019)
Istenem, súgd meg neki
halkan, lágyan szólj hozzá,
hogy ne zavarjam,
álmomban keressen meg
engem, még egyszer hadd
lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, mélyen
gyötör a bánat, csak hadd
lássam még egyszer
drága édesanyámat.
Hadd legyen nekem
ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan,
én minden nap várom.
Emléked megőrzi
szerető fiad, László

HORVÁTHNÉ NAGY Ilona
(1937–2020)
Bennünk él egy arc,
egy meleg tekintet,
egy simogató kéz,
egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha,
el nem vehet.
Egy a reményünk,
mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd
találkozunk veled.

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a tavasz,
a nyár, az ősz, a tél, de bármilyen szép is,
nélküled már nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,
helyettünk az angyalok simogassák a fejed.

BORDA István
(1949–2021. 1. 1.)

Gyászoló fiad, Árpi és menyed, Zsuzsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól
NAGY Mihály
(1941–2021. 1. 17.)

Emléked őrzi szerető
fiad, Róbert, menyed,
Margitka, unokáid:
Evelin és Gábor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk az,
akit nagyon szerettünk

FEHÉRNÉ VARGA Ilonától
(1950–2021)
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 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.
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!
Gyászoló unokáid, Rita és Dorina

KOHANECZ István
(1954–2020)
Kérem az Istent, álmodjak veled,
csak egy percre foghassam újra a kezed.
Csak egy kicsit láthassalak újra,
hisz olyan nagy a lelkemnek súlya.
Az angyalok álmomban elvezettek hozzád,
ott ültél békésen az Istennek jobbján.

Szerető családod
2021. január 21.

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MEGEMLÉKEZÉS

Megilletődve álltam meg előtted,
olyan gyönyörű angyal vált belőled.
Kézen fogtál, s megmutattad nekem,
mi az amiért a földön nem lehetsz már velem.
Elém rajzolódtak nehéz gondjaim,
és az, hogy te innen segíted napjaim.
Akkor jöttem rá, hogy te vagy az angyalom,
aki őriz engem a szomorú napokon.
Azóta tudom, nem veszítettelek el téged,
csak elmentél, hogy vigyázz rám végleg.
Álmod legyen zavartalan, emléked áldott!

MOLNÁR József
(1938–2021. 1. 19.)

FEHÉRNÉ VARGA Ilona
(1950–2021)
PÁLFI Károly
(1932–2020)
A neved a szél simítja egy táblán,
az örök kék ég alatt az örök magány.
De mégis bennünk élsz tovább,
mert az emlék erősebb, mint a halál.
Szerető lányod, Gabi, vejed, Rudi és unokád, Mariann

TEMERINI ÚJSÁG

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

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat
tul.: LACKÓ Tünde
Népfront u. 52.,
tel.: 843-079
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A szemétszállításról

Varga Dániel
Vajdaság bajnoka

A háztartási hulladék és szemét begyűjtése változatlanul a következő
beosztás szerint történik:

Az elmúlt csaknem egy évben, a járvány
kitörése óta nem sok egyéni asztalitenisz versenyt tartottak az országban. Ezért minden
tornát fokozottan várnak a fiatalok, s így volt
ez az elmúlt hét végén is, amikor Óbecsén
tartották meg Vajdaság bajnokságát.
Kitűnő játékkal aranyérmes lett a serdülők
mezőnyében Varga Dániel, aki első helyezettként jutott tovább a csoportból, majd további
négy mérkőzést megnyerve kiérdemelte az
első helyet. Varga a tornán összesen csak egy
szettet veszített el, a döntőben pedig 3:0-ra sikerült győznie Stefan Radonjić ellen.A temerini
asztaliteniszező párosban bronzérmes lett.
A juniorok mezőnyében is népes volt a
temeriniek tábora. Egyéniben Orosz András az elődöntőig jutott és bronzérmes lett, míg további három fiatal, Varga Dániel, Mladen Puhača és
Strahinja Fabri a negyeddöntőben esett ki. Fiúpárosban Orosz és az
újvidéki Jovan Jockov az összes ellenfelét legyőzte, így az övéké lett az
aranyérem. A lányok mezőnyében egyéniben Vegyelek Dóra a negyeddöntőben esett ki. Vegyelek és a csókai Golić párosban bronzérmes lett
Vajdaság bajnokságán. A Temerin asztaliteniszezői a felnőttek között is
asztalhoz álltak. Orosz Nikolett és a bácsföldvári Benkő Edina női párosban egészen a döntőig menetelt, s végül csak nagy küzdelemben,
3:2-re veszítettek az aranyéremért zajló csatában. Ki kell emelni, hogy
a felnőttek kategóriájában továbbjutott a csoportból a 32-es főtáblára
Orosz András és Mladen Puhača. A versenyen részt vett Fincsúr Zsanett,
Varga Laura és Varga Bence is.
T. N. T.

Körzet

Nap

Helység

I

Hétfő

Temerini Első Helyiközösség nyugati
részén

II

Kedd

Első Helyi Közösség keleti részén,
Szőreg keleti részén                                                                                  

III

Szerda

Telep

IV

Csütörtök

Staro Đurđevo és Szőreg nyugati részén

V

Péntek

Járek

A beosztás szerinti napon a háztartási hulladékot szemeteskannába
rakva, vagy műanyag zsákba csomagolva kell kihelyezni az utcára legkésőbb reggel 5 óráig, 1 méter távolságra az úttesttől. A hulladékkal megrakott zsák súlya nem haladhatja meg a 15 kilogrammot. Ha a hulladék
begyűjtése során a gyenge minőségű vagy rosszul csomagolt zsák kiszakad, a szétszóródott szemetet annak kell összeszednie, aki kihelyezte.
A fűtési szezonban a hamut is elszállítják, de csakis azt, ami papír vagy
műanyag tasakban/zsákban van kihelyezve. E zsákok súlya sem haladhatja
meg a 15 kilót. A szabálytalan csomagolás tüzet okozhat, a szállító jármű
rakterében, vagy a szeméttelepen. Szemeteskannába rakott hamut nem
viszik el. A szerződéses viszony alapján lakóépületek és jogi személyek
esetében az 1,1 köbméter és az 5 köbméteres konténereket ürítik ki.
A szemétgyűjtést és szállítást három járművel végzik: egy emelőszerkezetessel és két szemetessel.
A kuka rendbentartása
A szemét kukába helyezése előtt ajánlatos annak méretét a legkisebbre csökkenteni. A kuka fedelét lecsukva kell tartani, hogy csapadék
ne hulljon bele. A kukába jutott víz rothadást okoz, megnöveli a benne
levő szemét súlyát, amit nehezebb kezelni, a kanna pedig
sérülékenyebbé válik és kellemetlen szagot áraszt. Forró
vagy tűzveszélyes anyag (pl. parazsat tartalmazó hamu)
ne kerüljön a kukába. Tartsuk tisztán a kukát, időnként
Cégünk munkatársat keres kábeltévé technikus munkakörbe.
kívül belül mossuk meg.
ELVÁRÁSOK:
(A Temerini Közművállalat honlapjáról)

MUNKALEHETŐSÉG / SAT-TRAKT
– 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, illetve személyesen
az ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. utca 2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

APRÓHIRDETÉSEK

• Malacok és mangalica nagyobb hízó eladó. Telefonszám: 843-397.
• Japán kacsák és fehér pávagalambok eladók. Telefonszám: 063/73-82-446.
• Kerekesszék eladó. Telefon:
064/15-68-575.
• Eladó egy alig használt,
kitűnő állapotban levő 2,1
méter hosszú, egytengelyű autó utánfutó ponyvával együtt. Telefonszám:
064/54-62-162.
• Hat kvadrát föld eladó a
Papp Pál utca elején a ker-

tek végében. Érdeklődni a
063/8-554-326-os telefonszámon.
• Idős személy gondozását, ápolását vállalom. Telefon: 062/89-77-600, 021/842890.
• Malacok eladók. Nikola
Pašić utca 204., telefonszám:
063/523-746.
• Ház körüli munkák végzésére keresek munkást,
pontosság előny (fűnyírás,
hólapátolás, metszés stb.)
Telefon: 064/546-21-62.
• 140–170 kilós hízók eladók.
Telefonszám: 062/412-157.
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