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 – Kaptunk egy listát, amelyről válo-
gatni lehetett. Az elsődleges szempont az 
volt, hogy a régi, elhasználódott házi ol-
vasmányokat újakkal pótoljuk, ezért a Pál 
utcai fiúk mellett számos olyan könyvet 
rendeltünk, amelyek iránt igény volt a 
gyerekek körében. 

A felnőtt olvasókra is gondoltunk, 
ezért a romantikus és krimi könyvek is fel-
kerültek a listára, de vannak pszihológiai 
és környezetvédelmi tematikájú kiadvány-
ok, valamint útleírások, verseskötetek is 
(Ady, Babits). Emellett számos gyönyörű, 
színes képekkel teli gyermekkönyvet kap-
tunk. Korábban a Márai-program révén 

jutottunk új kötetekhez, aminek ugyancsak 
örültünk csakúgy, mint most, hiszen sokat 
jelent számunkra az, hogy fel tudjuk újítani 
a könyvállományt. Szeptember óta a régi 
és elhasználódott könyvek kiselejtezésén 
dolgozunk, hogy a helyükre bekerüljenek 
az újak. Ez egy igencsak összetett folyamat, 
a délutáni órákban zajlik, ezért ilyenkor a 
könyvtár nem látogatható.

Az olvasnivalók igénylése kizárólag dél-
előtt történik, ám senki sem tartózkodhat 
bent az épületben. Az olvasó megáll a be-
járatnál, közli, hogy mit szeretne, mi pedig 
kiadjuk a könyveket. A visszahozott kiad-
ványokat néhány napon át zsákban tárol-
juk, így próbálunk védekezni a vírus ellen. 
A könyvek kiselejtezése nem kis munka, 

ugyanis a teljes állomány minden egyes pél-
dányát a kezünkbe kell venni, tüzetesen át-
nézni. A Szirmai Károly Közkönyvtárban 44 
ezer könyv található. Ezzel egyidejűleg a 

digitalizáció is megkezdődött, ugyanis azo-
kat az olvasmányokat, amelyek nálunk ma-
radnak, vonalkóddal látjuk el. Akkor válunk 
meg tőlük, ha piszkosak, hiányosak, és már 
nem időszerűek. Túl sok helyet foglalnak a 
polcokon, amelynek száma korlátozott. Azt 
jelen pillanatban még fel sem tudjuk mérni, 
hogy a folyamat meddig tarthat, lehet, hogy 
egy évig, vagy akár még két évig is, de véle-
ményem szerint ezt majd menetközben ta-
pasztaljuk meg. Hetente váltakozva selejtez-
zük a szerb és a magyar nyelvű könyveket. 
Mivel most nem lehet belépni a könyvtár-
ba, az új kiadványokról készült fényképe-
ket feltettük a könyvtár Facebook oldalára, 
hogy az olvasók is értesüljenek az állomány 
bővüléséről. Miután megtörtént nyilvántar-
tásba vételük, kölcsönözhetők lesznek ezek 
is. Erre várhatóan februárban kerül sor – 
tudtuk meg a könyvtárostól.

ácsi

Új könyvek a könyvtárban
A Magyar Nemzeti Tanács és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvol-

tából 171 magyar könyvvel gazdagodott a Szirmai Károly Közkönyvtár 
állománya. SZABÓ Andrea könyvtárostól megtudtuk, hogy elsősorban 
a kötelező olvasmányokra helyezték a hangsúlyt, de az olvasók kéré-
seinek is igyekeztek eleget tenni.

Új könyvek

Csak azok vehetik fel a koronavírus elleni vakcinát, 
akik bejelentkeztek és időpontot kaptak. A vakcinációra 
továbbra is elektronikus úton vagy telefonon jelentkez-
hetnek azok, akik szeretnék beoltatni magukat (ennek 
részleteit lásd az 5. oldalon). Aki regisztrál, e-mail-
ben és sms-ben kap időpontot.  Azok, akik szeretnék fel-
venni a vakcinát, továbbra is az e-Uprava oldalán, vagy a 
0800 222 334-es telefonszámon jelentkezhetnek. Utóbbi a 
hét minden napján reggel 8 és este 8 óra között hívható.

A döntést azzal indokolják, hogy senkinek sem áll 
érdekében, hogy az oltópontok körül tömegek gyűljenek 
össze. Az utóbbi napokban ugyanis sok helyen fordult elő, 
hogy nagy zsúfoltság alakult ki az oltópontokon. Ebben 
nagy szerepük volt azoknak, akik előre egyeztetett időpont 
nélkül jelentek meg az oltópontoknál.

Maradnak 
az intézkedések

A szerbiai válságstáb a múlt héten a járvány elleni in-
tézkedésekről és a soron következő lépésekről egyeztetett. 
Az azt követő sajtótájékoztatón dr. Branislav Tiodorović 
epidemiológus közölte: 

„A járványügyi helyzetről egyeztettünk, s a jelenlegi 
javulást nem szabad úgy vennünk, hogy biztonságban 
vagyunk. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy fenn 
kell tartanunk az intézkedéseket, különösen azért, mert 
a vakcináció jól halad” – mondta Tiodorović.

Hozzátette: „A cél az, hogy a természetes immunitás 
mellett a kollektív immunitást a vakcinációval körülbelül 
két-három hónap alatt elérjük”. Megjegyezte, ez lehet, 
hogy optimista becslés, de mindenképpen tiszteletben 
kell tartanunk az intézkedéseket és fel kell gyorsítani az 
immunizációt, hogy minél előbb kilábaljunk a válságból. 
„Lehet, hogy tavasz végéig stabilizálódik a helyzet” – tet-
te hozzá.

Szerbiában eddig több mint százezren kapták meg 
a koronavírus elleni oltást. A polgárok továbbra is az 
e-Uprava portálon vagy a 0800 222 334-es telefonszá-
mon jelezhetik igényüket.

 (Telegraf.rs, B92)

VíZÓráK álláSA oNliNe. – A közművállalat ér-
tesíti a fogyasztókat, hogy ezentúl online, a honla-
pon lévő egyszerű és áttekinthető űrlap kitöltésével 
is jelenthetik a vízórák állását. A vállalat illetéke-
sei csak a hónap második felében lejegyzett állást 
veszik figyelembe. ezzel a lépéssel gyorsabbá és 
egyszerűbbé szeretnék tenni a leolvasást. 

Csak akik 
időpontot kaptak
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Az elmaradt 
borversenyről

Szinte megbénult a közélet a járvány következtében, de ez 
nemcsak Temerinben van így, hanem „nemzetközi” szinten is. 
egyetlen téma a téma: a vakcináció, minden egyéb esemény elma-
rad, halasztódik. A jelenlegi állás szerint mifelénk (talán) nem 
is olyan rossz a helyzet, de ezt most ne részletezzük. Tény, hogy 
ilyenkor, farsang idején, vagy a vége felé kezdődtek el helyben 
a tömegeket vonzó és megmozgató események, a borfesztivál, 
az utcai karnevál és a többi, amik színesebbé tették hétköznap-
jainkat. Most ez nincs, reméljük legközelebb már lesz.

Csaknem 25 évnyi sikeres szervezés után az idén először maradt el 
a borfesztivál. A Vince-napi borversenyt 24. alkalommal tartották volna 
meg az idén. A nemzetközi szintű fesztivál versenyrésze talán lebonyolít-
ható is lett volna (kóstolás nélkül!), de ez mindenképpen a rendezvény 
színvonalának csökkenését is jelentette volna, nyilatkozta a Kertbarátkör 
elnöke a Pannon TV-nek. A rendezvény az előző években több ezer láto-
gatót vonzott Dél-Bácska szívébe. Korábban érkeztek vendégek Romá-
niából, Magyarországról, Boszniából és Horvátországból is. Tavaly 777 
bormintát vizsgált meg a több mint 100 főből álló szakmai zsűri. Sokak 
életében szolgált életre szóló barátságokkal, emlékekkel az esemény. 
Ime néhány vélemény a témáról:

Uracs János: „Temerinben több nemzet él, zöme fogyaszt bort. A 
társadalom felnőtt arra a szintre, hogy az emberek nem isznak meg 
akármit, hanem megnézik, hogy mit fogyasztanak. Népiesen fogal-
mazva, valamikor azt mondtuk, hogy lőre... az mostanra kiment a 
divatból. Nem csak isszuk, és – jól van! Megnézik az emberek, hogy 
mit fogyasztanak.”

Barna Mihály borász: „Beszélgetünk, megvitatjuk az évi problémá-
kat, miért volt jó a szőlő, esetleg miért nem. Miért nem lehetett az első 

A VMSZ köztársasági 
frakciójának prioritásai

Szabadkán tartotta meg évadnyitó frakcióülését a VMSZ köztársasági 
parlamenti csoportja. A parlamenti ciklus első hónapjainak kiértékelése 
után meghatározták a 2021-es év politikai prioritásait, tette közzé a hírt 
közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint frakcióvezető.

Terítékre kerültek a vajdasági magyarságot érintő legjelentősebb 
problémakörök a migránsügyi helyzettől az ország európai integráci-
ójának múlt évi látványos lelassulásáig, a járvány elleni védekezéstől a 
határhelyzetig.

Az ülésen leszögezték, hogy a mezőgazdasági támogatások és a ter-
melők nyugdíjbiztosítási járulékainak kérdésköre továbbra is a VMSZ 
kiemelt témái között fog szerepelni csakúgy, mint a közösségünk, illetve 
önkormányzataink számára fontos köztársasági finanszírozású projek-
tek, nagyberuházások.

A jövőre nézve meghozták azt a döntést is, hogy rendszeres parlamenti 
felszólalásaik mellett hetente magyar közösséget érintő aktuálpolitikai 
kérdéseket fognak föltenni a kormánynak.

N. e., Vajma

Szeméthegyek állnak az út mel-
lett. Közvetlenül a főút mellett fel-

halmozott hulladék nem ritkán az 
aszfaltra ömlik. Járművezetők el-
mondása szerint nem egyszer elő-
fordult, hogy az úttesten található 
szemét miatt kénytelenek voltak 
áttérni a másik sávba.

Grigor Stanimirov gépkocsive-
zető: – Évek óta közlekedek ezen 
az útszakaszon. Korábban ezt a he-
lyet, szemétteleppé nyilváníották, de 
véleményem szerint most ötszörte 
több itt a szemét, mint korábban 
volt.

Helybéli lakosok elmondták, 
hogy a terület korábban természeti 
értéknek számított. A környék vé-
dett állatfajok otthonául szolgált. Az 
egykori löszfal helyén, mára már 
csak szeméthegy áll. 

Bognár Róbert, természetfo-
tós: – Tele volt gyurgyalagokkal. 

Ez egy védett madárfaj, amit a köz-
ség, sajnos, nem vett figyelembe. Az 
új tulajdonost ez nem érdekelte. 
Letarolta, feltöltötte törmelékkel. 
Mikor a többi ember látta, hogy 
suttot hordanak ki, elkezdték ők 
is kihordani a szemetet. Így elvesz-
tettünk egy gyönyörű szép madarat 
a tájékunkról.

Temerini Község területén 
egyébként megfelelő szemétlera-
kó működik, emberi felelőtlenség 
következménye, hogy ilyesmi ki-
alakulhatott.

Halmozódó szemétdombok Milinszki Pethő Gabriella 
környezetvédelmi szakmun-
katárs: – Mivelhogy a regionális 
szeméttelep sem készült el Újvidé-
ken, sőt a mostani tervek alapján 
talán még 5-6 évet kell várni rá. 
Temerinnek az egy nagyon fontos 
terve kell, az legyen, hogy mit csi-
náljunk addig a kommunális hul-
ladékunkkal.

A községi hulladékkezelési terv 
lehetséges megoldásként a szelek-
tív hulladékgyűjtést jelöli meg. De 
az hogy addig mi lesz az illegális 
szeméttelep sorsa, egyelőre kér-
déses. 

Pannon rTV 

lapunkban nemrégiben cikket közöltünk arról az illegá-
lis hulladéklerakóról, amely a település északi bejáratánál, a 
Temerin-Bácsföldvár közötti útszakaszon éktelenkedik. A mi-
nap a szabadkai Pannon televízió is foglalkozott a témával. A 
riportból idézzük az alábbiakat:

osztályút, vagy azt a túl jó minőségű bort elkészíteni. Az ember tudása 
mindig gyarapodik. Egyiktől tanul, másik borásztól hall valamit. Az em-
ber, mikor ezt összerakja, akkor csak fejlődik. Mindegyik Vince-napi 
borverseny után úgy érzem, hogy egy komoly lépést tettem előre a bo-
rászat irányába.”

Kókai Zoltán, a Kertbarátkör elnöke: „Sajnáltuk, de akárhogy 
gondolkoztunk rajta, nem volt mód egy ekkora rendezvényt meg-
szervezni. 100 ember ügyködik csak a szervezésben. Ne mondjam a 
többi részt. Még, ha kihagynánk a kóstoló részét is, akkor is akkora 
csapatot mozgatunk, ami valójában az egészet lehetetlenné teszi.” 

Forrás Pannon rTV

Árkot ástak a kerékpárút mel-
lett, hogy ne lehessen felhaj-
tani rá Ismeretlenek termőföldre szórták a szemetet (V. Z. felvételei)
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést vállalunk kombival

Gyepet, legelőt vennék
069/15-900-66

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.

Temerini siker 
a szavalóversenyen

A 21. Himnusz és Szózat szavalóverseny díjazottjai: A szavalóversenyt, 
amelynek a vajdasági diákok mellett immár több éve magyarországi rész-
vevői is vannak, a járványügyi előírások betartásával, közönség nélkül 
szervezték meg az elmúlt héten.A megmérettetésen az általános iskolá-
sok kategóriájában első helyezést ért el a temerini Kókai Imre Általános 
Iskola diákja, Biacsi Natália. 

F. D.

egy termékeny életmű
A 70 éves Csorba Bélát köszöntötték

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett ünnepi műsor keretében köszöntötte a 70 éves Csorba Béla 
néprajzkutatót, helytörténészt, költőt, a vajdasági magyar közélet egyik 
legsokoldalúbb egyéniségét. Az ünnepségnek a temerini alkotóház adott 
otthont. A műsor elején a Szirmai Károly MME férfikórusának előadásá-
ban felhangzott a Himnusz, ezt követően pedig megemlékeztek a Magyar 
Kultúra Napjáról, és bemutatásra került a Létünk folyóirat emlékszáma, 
amely az ünnepelt 70. születésnapja alkalmából jelent meg. 

Dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke elsőként 
köszöntötte őt, majd bemutatta a folyóirat emlékszámát, amelyben mun-
kásságát méltatják. 

– A folyóiratnak még a múlt évben kellett volna megjelennie, de a 
járványhelyzet és egyéb okok miatt eltolódott a Létünk kiadása, így az 
ünnepség is. Csorba Béla még a tavalyi évben töltötte be 70. életévét, de 
ez nem csorbít semmit azon, hogy nagy-nagy tisztelettel adózzunk kollé-
gánknak. A folyóirat emlékszámának első három írásában Vékás János, 
Mák Ferenc és Fekete J. József Csorba életútját és irodalmi munkásságát 
mutatta be. A folytatásban a néprajzi társaság tagjainak különböző, szín-
vonalas tanulmányai olvashatók. – mondta dr. Szőke Anna.

Felszólalásában az ünnepelt elmondta, hogy munkássága során mind-
végig igyekezett teljesíteni a kihívásokat. – Igyekeztem eleget tenni a 
kihívásoknak, és sohasem menekültem előlük. Szerettem és még most 
is szeretek azzal foglalkozni, amit csinálok. Ha az ember azzal foglal-
kozhat, amit igazán szeret, akkor az öremet jelent. Ez az én esetemben 
is így volt, és ez így is marad.

Közreműködött a Dalárda férfikórus és tamburazenekar, valamint a 
Köcsög citerazaenekar és barátaik. T. D.

Miért nem melegít?
Egy gázfogyasztó panaszai

Az elmúlt napokban több olvasónk is azzal fordult hozzánk, hogy 
január folyamán a korábban megszokottnál jóval gyengébb minőségű 
gáz érkezett a háztartásukba, aminek következtében a fűtőtestek nem 
melegedtek át kellőképpen.

Móra Judit az ünnepek táján figyelt fel arra, hogy valami nincs 
rendben a gázzal. Észrevételével nemrégiben a Gas Közvállalathoz fordult, 
azonban a műszaki igazgatóval folytatott beszélgetés során véleménye 
szerint nem kapott kielégítő választ a feltett kérdésekre. 

– Január tizennyolcadikán elmentem a gázforgalmazó vállalat temerini 
kirendeltségébe, és feltettem a kérdést, hogy milyen gázt kapunk? A válasz 
az volt, hogy orosz gázt. Én ebben kételkedem, ugyanis köztudott, hogy az 
orosz gáz jó minőségű, hacsak nincs valamivel „dúsítva”. Lehetetlen volt 
felfűteni a lakást, a szobahőmérséklet csak este hét órakor érte el a húsz 
fokot. Mindeközben folyamatosan működött a kazán, reggel héttől estig, 
sőt mi még éjszaka sem kapcsolt ki. Folyamatosan növeltem a vízhőfokot, 
de mindhiába. Máskor is volt ilyenre példa, de akkor mindössze néhány 
napig tartott. Több ismerősöm is hasonlót tapasztalt, hívogattak, hogy mi 
történhetett a gázzal. Korábban soha sem fordult elő, hogy a krumplit 
egy órán át sütöttem, főzni is alig tudtam gázon. A kályhában piros színe 
volt lángnak. Most valamelyest jobb a helyzet, a benti hőmérséklet már 
napközben is eléri a húsz és fél fokot, ez január első felében csak este 
sikerült. Meggyőződésem, hogy mindezt a gázszámlán is megérezzük 
majd, meg azt is, hogy már december 25-én megtörtént a leolvasás. 

Erről az igazgatótól értesültem, aki egyetértett azzal, hogy ez most a 
legtöbb háztartásban magas gázszámlát eredményez majd, ugyanis teljes 
öt hetet ölel fel az elszámolási időszak. Én harmincezer dináros számlát 
várok, ami, azt hiszem, kétségtelenül, rengeteg. Nem sok olyan országot 
tudok, ahol egy nyugdíjat vagy fizetést teljes egészében a fűtési költségekre 
kell fordítani – oszotta meg tapasztalatát a kétségbeesett gázfogyasztó.

ácsi

dr. szőke Anna köszönti az ünnepeltet (V. Z. felvétele)
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А lakossági igények felmérése érdekében 
a belgrádi kormány (szerb nyelvű, cirillbetűs) 
honlapot indított, amelyen bárki bejelentheti 
oltási igényét is. Az adatok megadása és az 
űrlap helyes kitöltés után a gép e-mailben és 
sms-ben visszajelez, amire nem kell válaszolni. 
Az eljárás a következő:

1. Írjuk be a keresőbe: imunizacija.euprava.
gov.rs 

2. Kattintsunk a Kérelmezés nagy zöld gomb-
ra (Поднеси захтев)

3. Ki kell töltenünk a megjelenő űrlapot. 
4. Adjuk meg állampolgárságunkat (Srbija) 
5. Írjuk be személyi számunkat (ЈМБГ)
6. Írjuk be keresztnevünket (Име) 
7. Írjuk be vezetéknevünket (Презиме) 
8. Adjuk meg e-mail címünket (Адреса 

електронске поште),
9. Adjuk meg mobilszámunkat (Број 

мобилног телефона),
10. Adjuk meg vezetékes telefonszámunkat 

(Број фиксног телефона).
Ezek után ki kell választanunk a legördü-

lő menüből, hogy melyik községben  szeret-
nénk felvenni a vakcinát, ez Temerin is lehet 
(Одаберите локацију где желите да примите 
вакцину).

Ezután két lehetőség közül lehet választa-
ni:

• Kifejezem érdeklődésemet bármilyen védő-
oltás iránt, amelyet biztonságosnak minősített és 
jóváhagyott a Szerbiai Gyógyszerügynökség.

• Kifejezem érdeklődésemet kizárólag egyes 
védőoltások iránt, amelyeket biztonságosnak 
minősített és jóváhagyott a Szerbiai Gyógyszer-

ügynökség.
• Ha a második lehetőséget választjuk, több 

koronavírus-oltás közül választhatunk: Pfizer/
Biontech, Szputnyik V, Sinopharm, AstraZeneca, 
Moderna

Ezután válaszolnunk kell arra a kérdésre, 
van-e bármilyen krónikus betegségünk, illetve, 
elhagyhatjuk-e házunkat/lakásunkat vagy sem, 
egészségi problémák miatt.

Az űrlap alján lévő négyzeteket is be kell je-
lölni, a „Nem vagyok robot” és „Egyetértek azzal, 
hogy a dr. Milan Jovanović Batut Szerbiai Köz-
egészségügyi Intézet meghatalmazott személye 
feldolgozza a koronavírus-oltással kapcsolatban 
megadott adatokat, és javaslatot tegyen az oltás 
időpontjára és helyére”.

Miután minden mezőt kitöltöttünk, nyomjuk 
meg a zöld színű gombot Kérelem benyújtása 
(Поднеси захтев).

Az adatokat a helyi (így a temerini) oltó-
központ is megkapja, ahol a vakcina felvehető. 
Szombati állás szerint négy órán belül visszajel-
zés/megerősítés érkezik, hogy a bejelentkező hol 
és mikor oltathatja be magát. 

(-)

Így jelentkezzünk be a 
CoViD-19 elleni oltásra

Nyilvántartásba vétel
A vonatkozó törvények és rendszabályok értel-

mében a Véderőminisztérium felhívja a 2003-ban, 
vagy ennél korábban született férfiakat, akik nevét ed-
dig nem vezették be a katonai nyilvántartásba, hogy 
nyilvántartásbavétel végett jelentkezzenek a Miniszté-
rium temerini irodájában, cím: Újvidéki u. 352.

A katonai nyilvántartásba vételt minden csütör-
tökön 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 igazolvánnyal, 
felmutatás végett magukkal vihetnek bármely más sze-
mélyi azonosító okmányt, külföldön tartózkodás esetén 
érvényes útlevelet.

• A külföldön tartózkodó jelentkezésre köteles 
egyéneknek Szerbia diplomáciai-konzuláris képvise-
letén kell jelentkezniük.

• A teendőkkel kapcsolatos részletek megtekinthetők 
a Szerb Véderőminisztérium honlapján.

Pénz és igények
Pénz te drága, úgy szeretünk, imádunk, elköl-

tünk és utálunk – ha kiürül a pénztárcánk. Hogy 
mekkora hatalma van ennek a tarka papírdarab-
nak! Vegyük szemügyre bármelyik papírbankót, 
mindegyikről egy-egy arc néz ránk értetlenül, 
mintha csodálkoznának, hogy mennyi mindent 
megtesznek értük az emberek. Csalnak, lopnak, 
gyilkolnak, de a nagy többség dolgozik éjt nappal-
lá téve, hogy minél több pénzt keressen. Ne csak 
annyit, amennyi a megélhetéséhez szükséges, ha-
nem annyit, hogy az igényeit ki tudja elégíteni.

Az igényeink a hajtóerő, ami több munkára 
sarkall bennünket. De vannak ügyes emberek, 
akik egy dinárból kettőt tudnak csinálni, a még 
ügyesebbek többet is, de van, aki az egy dinárt is 
elkölti még mielőtt megkeresné. Ezek a krónikus 
kölcsönkérők.

A pénz forgóeszköz. Kapjuk, ha megdolgo-
zunk érte és költjük szabad akaratunk szerint, 
ameddig van mit költeni. Azért vannak takaré-
koskodó emberek is, akik a hasukon spórol-
nak, mondván, hogy nincs a homlokukra írva, 
mit ettek.

Hogy mi mindenre költöttük a pénzünket, az 
lakásfestéskor derül ki, amikor mindent elmoz-
dítunk a lakásban. Ekkor kerül elő a sok kisebb-
nagyobb csecsebecse, amiket már elfelejtettünk, 
hogy nekünk ez is van, pedig valamikor pénzt 
adtunk érte, mert azt hittük, szükség lesz rá, vagy 
csak azért, mert megtetszett.

Amit eddig leírtam a pénzhez való viszonyunk-
ról, többé-kevésbé ismert mindenki előtt. De ho-
gyan jutottunk el eddig, hogy pénz határolja be az 
életünket, a sorsunkat. Egyáltalán: hogyan jutott 
el az emberiség a barlangokból a luxuslakáso-
kig, villákig. Miközben ezen morfondíroztam, a 
számomra is meghökkentő gondolat villant át az 
agyamon. Ahhoz, hogy az ember egyáltalán élni 
tudjon, ahhoz három alapvető feltétel szükséges: 
hogy ne éhezzen, ne ázzon, és ne fázzon. 

Amit az emberiség ezen felül elért évezrede-
ken keresztül az az „igény” a szebb és jobb életért, 
ami a génjeinkbe van kódolva. Hogy kinek mire 
van igénye és hogyan tervezi azt megvalósítani, 
az a gondolatainak a minőségétől függ, mert a 
gondolataink minősége határozza meg az éle-
tünk minőségét. Ezt már egy előbbi írásomban 
említettem.

Az említett három alapfeltétel bővebb magya-
rázatot igényel, de ezt a tisztelt olvasóra bízom, 
hogy értelmezze ki-ki a saját felfogása szerint.

Dolgozunk, mert a munkából élünk, de a 
munkának csak akkor van értelme, méltósága, 
ha azt nem csak a pénzért végezzük, hanem hi-
vatásnak, alkotásnak érezzük és örömet lelünk 
benne. Sajnos ez sok embernek nem adatik meg. 
Nagyobb célok érdekében hajlamosak vagyunk 
föláldozni az egészségünket, hogy több pénzt ke-
ressünk, de évek múlva majd föláldozzuk a pén-
zünket, hogy visszakapjuk az egészségünket, de 
ez alig-alig sikerül.

Id. KoroKNAi Károly

A járvány miatt korlátozták a nyilvános 
helyeken tartózkodó egyének létszámát, 
ezért sokan kint, a szabadban várakoz-
nak. A telepi egészségház bejáratához 
ezért tetőt építenek a várakozók számára.

Tető épül
V.

 Z
. f

el
v.
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Made in China
Mit tudunk a kínai vakcináról

KíNáBAN DeCeMBer 30-áN eNGeDélyeZTéK a kínai Sinopharm cég CoViD-19 
elleni védőoltás használatát, január 16-án már egymillió dózis érkezett belőle 
Szerbiába. A szerbiai gyógyszerhatóság gyorsított eljárással, szinte azonnal jó-
váhagyta a használatát. Azóta már az országban 300 helyen végzik a lakosság tö-
meges oltását. Temerinben jelenleg csak ezzel a vakcinával oltanak.

A vakcina inaktivált SArS Cov 2-t tartalmaz. Az inaktivált (leállított hatású) vírus 
a szervezetben nem szaporodik, nem okoz betegséget, de antigén tulajdonságát 
megtartja és aktiválja (működésbe hozza) az immunrendszert. A vírusok csak élő 
sejtekben szaporodnak, pontosabban a megfertőzött sejtek sokszorosítják őket. 
A szaporításra az afrikai zöld majom veséjének hámsejtjeit használják. De nem 
kell mindig majmot fogni, hogy vakcina készüljön. A majom veséjéből származó 
sejtek megfelelő körülmények között határozatlan ideig és szükséges mennyiség-
ben tenyészthetők. A sejttenyészetben lévő sejteket a SArS-Cov. 2-vel megfertő-
zik, a vírus elszaporodik, majd inaktiválják és tisztítják. Az így elkészült vakcina 
a kórokozó minden anyagát tartalmazza. A vírusok legyengítése, ínaktivizálása a 
vakcinakészítés hagyományos módja. Több, jól bevált, régebbi védőoltás is ilyen 
módszerrel készül. Hosszú távú vizsgálatok bizonyítják, hogy az ínaktivált víru-
son alapuló védőoltások biztonságosak és hatékonyak. 

A kínai védőoltást a klinikai vizsgálatok harmadik szakasza során, nagyszá-
mú önkéntesen, hét országban kipróbálták, hatékonyságát 79 százalékosnak ta-
lálták. ez valamivel kevesebb, mint a nyugati és orosz vakcina hatékonysága. A 
hatékonyságokat azonban nem egyszerű összehasonlítani, mert az attól is függ, 
hogy mit mérnek, és hogyan számolnak. Az adatok szerint a Sinopharm vakcina a 
közepesen súlyos és súlyos esetektől 100 százalékban megvéd. ezzel a vakcinával 
eddig már több mint 10 millió személyt beoltottak, számottevő mellékhatás egy-
szer sem fordult elő. Az oltás helyén kisebb fájdalom jelentkezhet, az általános 
tünetek közül fejfájást, izomfájdalmat és lázat észleltek. 

A VAKCiNáBÓl TAVAly 100 MilliÓ dózist állítottak elő, az idén egymilliárd 
dózis gyártását tervezik. A kínaiak Szerbiának folyamatos ellátást ígérnek. A nyu-
gati vakcinák leszállítása az Unióban is akadozik, az Unión kívüli országok csak 
az év második felében számíthatnak nagyobb mennyiségekre. A kínai vakcina nagy 
előnye tehát, hogy van és lesz.

Néhány évtizeddel ezelőtt a Made in China jelzés valamilyen árun nem volt túl-
ságosan bizalomkeltő. A világ azonban megváltozott. Kína gazdaságilag is nagy-
hatalom lett és ez az ottani tudomány fejlődésére is kihatott. A víruskutatás terén 
Kína a világ élvonalában foglal helyet. Nincs tehát semmilyen okunk arra, hogy a 
kínai vakcinát kevésbé megbízhatónak tartsuk a többinél.

egy ismert magyarországi immunológust megkérdezték melyik a legjobb vé-
dőoltás. „Az, amelyiket felveszed” –  válaszolta a tudós.

Dr. MATUSKA Mihály

Nyílt levél 
Karikó Katalinnak

Tisztelt Hölgyem!
Ön nagyszerű munkát végezve, kollégáival 

megalkotta a Covid-19 vakcinát. Köszönjük 
és szívből gratulálunk! Majd egyszer talán 
meg is kapjuk, de a nagy EU-s szájtépők hü-
lyeségekkel voltak elfoglalva, így elfelejtettek 
rendelni.

Sajnos most egy újabb, az eddiginél sok-
kal veszélyesebb vírus, a STUPID-19 jelent 
meg Magyarországon és a világon. Ez a vírus 
elsősorban az agyat támadja meg, de a zsi-
gerekig hat. Kik a veszélyeztetettek és miről 
ismerhetők fel? Elsősorban olyanok, akiknek 
semmi sem jó. Mondataikat így kezdik: Mé' 
nem így...? Mé' nem úgy...? Főként azzal elé-
gedetlenek, ami volt, ami van, és ami lesz! 
Mindenhez is értenek, legyen az orvosi, jogi, 
gazdasági kérdés, hiszen többnyire sikeresen 
elvégezték az általános, vagy középiskola né-
hány osztályát.

Főként kommentek írása közben támadja 
agyukat, vagy annak helyét a vírus. Ilyenkor 
fröcsögnek mindenre, ami történik. Írásaik-
ban nem zavarja őket írásjel, igekötő, nagy 
kezdőbetű, vagy a -ba, -be, -ban, -ben totális 
keverése. Semmi és senki nem jó nekik és 
általában mindenért a Zoooobán a felelős. 
Ha a vállalkozók adócsökkentést kapnak, 
akkor rohadjanak meg. Ha a fiatalok, ak-
kor azok is. Ha a nyugdíjasoknak pénz jön, 
akkor mé ' csak ennyi, ha a fiatal házasok 
kapnak kedvezményt, mé' nem ők. Mé' épül 
stadion, uszoda, múzeum, mé' nem „osz-
togassák” ki azt a pénzt közöttük, akik 
annyi jó kommentet írnak a közjóért. Ked-
venc szavaik, kifejezéseik: -rohadjon meg!, 
-a jó k..rva anyját! -ezt is „eeelopta” a...!, 
-„dögőne” meg!, -bezzeg..., -nekünk mikó' 
lesz má'?, -nekem mé' nem jár...?

A STUPID-19 egyre nagyobb károkat 
okoz, ezért nagy tisztelettel arra kérném, 
kedves Katalin, hogy dobjon félre minden 
mást, és alkossa meg a hülyeség elleni vak-
cinát! Csak itthon nagy tömegeket kellene be-
oltani. Kérem, legyen belőle amerikai, fran-
cia és orosz feliratú is, hogy válogathasson, 
vitatkozhasson, veszekedhessen rajta a sok 
kedves beteg. Legyen „chipes” és GPS-es is. 
Legyen vak cina is, meg látó cina is. Legyen 
nyalókás, Hello Kittys és Exatlonos is! Legyen 
kormányközeli és ellenzéki (abból jó sokat!) 
vakcina is.

Kedves Katalin! A feladat adott, kérem 
alkosson, különben 2022 tavaszáig megbo-
londulunk!

Tisztelettel: 
irmes Zsolt (Mé '? Csak!) 

Facebook-bejegyzés 

Bemutatkozó látogatás

mladen Zec (középen) községi elnök bemutatkozó látogatáson járt a Petőfi mező-
gazdasági cégnél, ahol a tulajdonos és az igazgató fogadta. Az időszerű helyzetről 
és a cég tevékenységéről tájékozódott. (V. Z. felv.)
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Kutyatörténet
EGy TeMeriNi KoMoNDor szomorú életét szeretném elmesél-

ni, de már előre látom, egyes hallgatóim rosszalló fejcsóválását. 
Kutya!? Amikor annyi más fontosabb megírnivaló akad! De a történet 
sok tanúságot hordoz, és egyébként is ígéretem kötelez. Mert amikor 
először meghallottam a történetet, úgy ötven évvel ezelőtt, vállaltam a 
megörökítését. Azóta hordozom magamban, olyan gyorsan múlik az 
idő, de nem késlekedem tovább vele, közreadom. Talán akadnak majd 
olyanok, akik eltűnődnek felette. Érdemes.

Tóth János bácskai parasztgyerek volt, aki korán árván maradt. Elállt 
cselédnek, napszámoskodott, cséplőgépeknél dolgozott, és évek során 
összegyűjtött annyi pénzt, hogy egy holdnyi földet vásárolt Temerin hatá-
rában, a Kertészlaposnak nevezett dűlőben, közel a Jegricska patakhoz. 
Épített is rá egy kalibát. Ő itt élt, tanyának nevezte. A kutat is maga ásta. 
Aztán odaköltözött, és megkezdte önálló életét. Tengődött. De ne egyedül, 
hanem a kutyájával. Mert egy lompos, gazdátlan eb hozzácsapódott. Bi-
zony olykor-olykor csak a száraz kenyér jutott neki. Együtt koplaltak.

Később megtollasodtak, azaz a gazda két pár baromfit vásárolt olcsó 
pénzért, s azokat nevelgette. Egy közülük már fazékba került, amikor 
a gazdát baleset érte. A lábát törte és a jólelkű szomszéd sietett segít-
ségére. Kocsiba fogott és befuvarozta az újvidéki kórházba. A beteg ott 
megígértette vele, hogy a kis tanyájára gondja lesz. Ellátja a maradék 
baromfit és a házőrző bundás kutyát. Ennek a kérésnek a szomszéd be-
csületesen eleget is tett. Élelmet vitt a tyúkoknak és vetett a kutyának is, 
hogy ne vesszen éhen. Vizet is készített neki egy lavórba az eperfa alá. 
Bundás abba néha belelefetyelt, aztán a lavór mellé heveredett. Vigyá-

zott a házra. Őrizte. Persze híre járt gyorsan Tóth János balesetének és 
hát a tanyavilágban is akadnak rosszindulatú emberek. De nagy volt a 
kísértés is, egy gazdátlan tanya. Mi lehet ott mozdítható, ami pénzt ér? 
Voltak is kíváncsiak, de Bundás helyt állt. Megküzdött a tolvajokkal. El-
riasztotta őket. A szomszéd hallotta néha a kutya vad csaholását, ahogy 
védte a tanyát, a betolakodó gazemberekkel szemben, akik között végül 
akadt egy elszántabb is, aki elhallgattatta a házat őrző kutyát. Ez már a 
gazda hazaérkezésének előző napján történt. Valami éles tárgytól, talán 
a kapától vagy fejszétől halálos sebet kapott az állat. Tóth János botra 
támaszkodva állt teteme felett, s azon tűnődött, hová temesse a hű álla-
tot. A tanya mögött volt egy kis kert ott ásott mély gödröt és letört fölé 
egy orgona ágat, amiből később bokor terebélyesedett ki. Virágot is ho-
zott. Virágzó emlékmű, amely a hűséget példázza. Én is láttam egyszer, 
amikor ott jártam a Jegricska partján, s magammal hoztam egy orgona 
fürtöt. S eltűnődtem azon, hogy az orgonabokor a bácskai Temerin egy 
emlékező helye, mert azoknak, akik a hazát védték a világháborúban, 
nem engedtek emlékoszlopot állítani. Csak otthon, zárt ajtók mögött si-
rathatták el őket a hozzátartozóik és foglalhatják imába a nevüket gyer-
mekeik. Így jártak azok a szerencsétlenek is, akik tízezerszám pusztultak 
el a második világháború után, amikor a partizánok tömegsírba lőtték 
őket. Egyetlen bűnük az volt, hogy magyarok voltak.

HAlloTTAM A MúlTKor, egy temerini gazda mesélte a Ker-
tészlapos dűlőről, hogy Tóth János azóta meghalt, kis földjét egy 

közeli gazda vásárolta meg. A viskót lebontotta, a kiskertet felszántotta. 
Nincs már meg az a régi orgonabokor, amely a hűséget hirdette. Ezért 
írom meg ezt a történetet, mert aki a házát vagy a hazáját védi és meghal 
érte, az megérdemli, hogy emléke tovább éljen.

illéS Sándor

szilveszteri számunkból kimaradt

Sielők
A szilveszteri ünnep környékén a kertváros 

valamelyik kies 10 emeletes panel zugában egy 
erősen beitalozott egyetemista társaság úgy gon-
dolta, nem ártana a sítáborba való felkészülést 
egy kis gyakorlással előkészíteni. Ez a lépcsőház 
egyenetlenségeit leküzdő síelés egészen addig jól 
működött, amíg a kicsit nagyothalló Mári nénit 
el nem ütötték az egyik fordulóban. Sajnos az 
idős asszony lábát törte, de hőseink csak a men-
tőket hívták ki hozzá – bátorságuk már nem volt 
el is vállalni az esetet. Igen ám, teltek a napok, 
nőtt a bűntudat, és nem volt mit tenni: irány a 
400 ágyas kórház, Mári nénit megkeresni, be-
vallani, jobbulást kívánni, virágot átadni…

A nyomozás sikerrel járt, megvolt az eme-
let-, kórterem-, ágyszám, de ahogy beléptek a 
helyszínre, ott már csak egy üres ágyat találtak, 
áthúzva tiszta ágyneművel. A társaságon elural-
kodott a rémület:

– Mári nénit elvitte a combnyaktörés! Gyil-
kosokká lettünk! Jaj-jaj!

Kis idő múlva, egy nővér érkezett és termé-
szetesen kíváncsi volt, hogy a fiatalemberek mit 
keresnek az üres kórteremben. Egyikük erőt 
vett magán és megkérdezte, vajon hova került 
el innen kedves öreg hölgyismerősük, akihez 
látogatóba érkeztek. Mire a nővér:

– Á, szegény Mári nénit keresik? Épp most 
vitték át a pszichiátriára, napok óta azt hajto-
gatja, hogy őt bizony sielők ütötték el a lép-
csőházban...

Amikor meghallotta, hogy az illető 
Szerbiából való, a thaiföldi Siriporn kis-
asszony valósággal megijedt. De ma már 
férjével, Vladimirral Temerinben él.

Nincs abban semmi különös, hogy vidé-
künkről az emberek külföldre vándorolnak, 
és ott ragadnak, megnősülnek, férjhez mennek, 
családot alapítanak. De hogy valaki a világjár-
vány idején, a messzi Thaiföldön találja meg a 
szíve választottját és visszatérjen vele szülőha-
zájába, az már egy igazán jó történet.

Vladimir Nikolić, a férj: – Amikor az ét-
terem színpadán megpillan-
tottam Siripornt, amint gyö-
nyörűen énekel, végem volt! 
Kimentem a szórakozóhelyről, 
vásároltam egy csokor virágot, 
odamentem hozzá, jó estét kí-
vántam neki és megkérdeztem 
tőle: meginna-e velem kettes-
ben egy italt. El kell mondom 
azonban, hogy amikor közöl-
tem vele, Szerbiából való va-
gyok, valósággal megijedt.

Vladimir született újvidéki 
és programozóként került a 
távol-keleti országba. Akkor 
még nem sejtetette, hogy ott fogja megtalálni 
élete párját, Siripornt, akivel visszatért Szerbiába 
és a család a hatéves közös kislányukkal tavaly 
augusztusban Temerinbe költözött. 

A feleség a következőket mondta el a Prva 
Televizija riporterének:

– Szülőhazámban hivatásos énekesnőként 
dolgoztam, egy valóban nagy étteremben szóra-
koztattam az ott ebédelő, vacsorázó közönséget. 
Noha mindig sok vendég tartózkodott ott, nem 
volt nehéz észrevenni a külföldit. Én is felfigyel-
tem Vladimirra és egy Whitney Houston számot 
énekeltem el neki angolul.

Nem múlt el sok idő ezután, amikor Vladimir 
feljött arra a színpadra, ahol én énekeltem és a 
vendégek szeme láttára megkérte a kezem. Utá-

na már csak az esküvők következtek, először 
Thaiföldön, utána Újvidéken. Siriporn Vajda-
ság felé tartva látott először havat az életében. 
(Kurir.rs/B92)

A szerelem nem ismer határokat

Vladimir nikolić és családja
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A temerini MolNár Heléna már egé-
szen fiatalon elhatározta, hogy a képző-
művészetnek jelentős szerepet szán az 
életében. Helénát a Pécsi Tudományegye-
tem Művészi szakának első éves hallga-
tóját, arra kértük, mondja el, milyen utat 
jár be egy feltörekvő művész.

• Mikor döntötted 
el, hogy erre a pályára 
lépsz?

– Már egészen kis korom-
ban szerettem rajzolni, festeni, 
mint ahogyan minden más kis-
gyerek, de hatodikosként biz-
tosan tudtam, hogy ebben az 
irányában szeretném folytat-
ni középiskolai tanulmányai-
mat. Hetedik osztályba jártam, 
amikor tudomást szereztem a 
Zentai Bolyai Tehetséggondo-
zó Gimnázium és Kollégium 
képzőművészeti szakáról. Ek-
kor vettem részt először az iskola által szerve-
zett felvételi felkészítő tanfolyamon, ahol szinte 
azonnal magával ragadott a Bolyai hangulata. 
Az ott tanító tanárok és a hozzám hasonló, 
képzőművészetkedvelő diákok is megerősítet-
ték bennem, hogy jó helyen járok. A felkészítőt 
követte a Bolyai téli tábora, amit minden évben 
általános iskolás, felső tagozatos diákoknak 
szerveznek. Nyolcadik után felvettek.

• A középiskolában milyen tapaszta-
latokat gyűjtöttél?

– A tanáraink rednkívüli odaadással taní-
tottak minket. Nem csak a szaktantárgyakat, 
de az általános tárgyakat tanító tanárok is na-
gyon lelkiismeretesen adták át az anyagot a 
diákoknak. Főként nekik köszönhető, hogy 
az iskolában családias légkör alakult ki, ami 
sokszor lendületet adott ahhoz, hogy elsajátít-
sam ezeket a tantárgyakat, és mégjobban tel-

jesítsek.  A Bolyaiban megismerkedhettünk a 
képzőművészet szinte mindegyik ágával. Ilyen 
például: a rajz, festészet, szobrászat, fényképe-
zés, sokszorosító grafika, számítógépes gra-
fika, művészettörténet, emellett voltak még 
multimédia és technológia tantárgyaink is. 
Véleményem szerint mindez nagyon jó alapot 

adott ahhoz, hogy könnye-
dén kiválaszthassuk, milyen 
irányba szeretnénk tovább-
haladni.

A Pécsi Tudomány-
egyetem hallgatója vagy, 
miért pont ezt az iskolát 
választottad?

– Mint ahogy a középis-
kolával, úgy az egyetemmel 
kapcsolatban is igen korán 
sikerült döntést hoznom. 
Még általános iskolában, ta-
lán negyedikben, egy családi 
kirándulás során jutottam el 

Pécsre. Már ekkor csodáltam a várost.  Anyu-
kám mondta, hogy itt egyetem is működik, és 
ekkor elképzeltem, milyen jó lenne, ha egyszer 
én itt, ebben a varázslatos városban tanulhat-
nék. Azt ugyan még nem tudtam, milyen szakra 
szeretnék menni. Honnan is tudhattam volna? 
Különben is csupán álmodoztam. Legalább is 
akkor egy szép álomnak tűnt. Így belegondolva 
azt hiszem, hogy elsősorban helyhez kötöttem a 
tanulmányaim folytatását. Természetesen utána-
jártam, hogy milyen az oktatás, milyen szakok 
működnek az egyetemen. Felkerestem néhány 
ott tanuló, volt bolyais diákot, akik megosztot-
ták az egyetemen szerzett saját tapasztalataikat. 
Sokáig vacilláltam a festészet és a tervezőgrafi-
ka között, ezért mindkét szakra felvételiztem. 
Mindkettőre felvettek, így már csak azt kellett 
eldöntenem, ami meghatározza az életem jelen-
tős részét. Végül a festészet mellett döntöttem, 
mivel ezt éreztem közelebb magamhoz.

• látsz-e különbséget a magyarorszá-
gi és a hazai felsőktatás között?

– Elsősorban nem azért választottam a 
magyarországi felsőoktatást, mert nem itthon 
szerettem volna továbbtanulni, hanem mert 
konkrétan Pécs volt az a hely, ami magához 
vonzott, országtól függetlenül. Mivel nincs vi-
szonyítási alapom, ezért nem tudom megmon-
dani, mik a különbségek. Véleményem szerint 
mindkettőnek megvannak az előnyei és hát-
rányai is egyaránt. Magyarországon például 
teljes mértékben tanulhatok a saját anyanyel-
vemen. Szerbiában viszont tökéletesíthetném 
a szerbtudásom, ami elengedhetetlen abból a 
szempontból, hogy Szerbiában élek, valamint 
sosem hátrány, ha egy nyelvvel többet tud az 
ember. Egyébként meg biztosan mindkét or-

szágban megszerezhetem a megfelelő tudást 
ahhoz, hogy érvényesülni tudjak az életben. 
Ezért végül úgy döntöttem, hogy a szívemet 
követem a válsztásban.

• Azt mondják, a tehetség öröklődő, 
szerinted így van-e?

– Legtöbb esetben valóban öröklődik a 
tehetség, viszont a szorgalom is nagyban hoz-
zájárul a fejlődéshez. A családunkban nem 
igazán tudok másról, akinek képzőművészet 
iránti hajlamai lennének, de a szüleim egyér-
telműen kreatív emberek. Példának okáért 
megemlíteném az udvarunkat, a kertünket, 
amit egyedül terveztek meg, és ami nem mel-
lesleg gyönyörű is. Egyik évben beneveztek a 
községben szervezett Legrendezettebb udvar 
néven futó versenyre, ahol megérdemelten let-
tek első helyezettek. Ők a kertépítésben talál-
ták meg a kreativitásukat. Számukra is érdekes 
volt, hogy egy „művészpalánta” van kibontako-
zóban a családban. Mindenben támogatnak, 
amiért leírhatatlanul hálás vagyok. 

• Az igényes munkákat sokszor di-
csérettel illetik. Számodra mit jelentenek 
az elismerések?

– Nekem már az is nagy elismerés, mikor 
a tanáraim megdicsérnek. Emellett kétszer is 
helyezést értem el a Középiskolások Művé-
szeti Vetélkedőjén, ahol először harmadik, 
majd első helyezett lettem. Utóbbit festészet 
kategóriában szereztem. Ez nagyon meglepett, 
mivel egyáltalán nem számítottam rá. A díjazott 
festményemet, amelyen a Tiszát, a Zentai hidat 
festettem le, elárvereztem Pál Gajódi Olivér 
számára szervezett pénzgyűjtés céljából. Az 
internetre felkerült munkáimra mindig sokan 
reagálnak és gratulálnak, ami szintén nagyon 
jólesik, és örömmel tölt el.

• Vannak-e hosszú távú terveid?
– Nyilvánvalóan először is szeretném befe-

jezni az egyetemet. Mivel ez egy ötéves képzés, 
még van időm eldönteni, hogyan szeretném 
praktizálni ezt a szakot. A festés mellett vala-
mi mást is csinálnék, mivel nem szeretek csak 
egy dologgal foglalkozni. Szívesen tanítanék, 
vagy kurátor is lennék galériában. A később 
talán többet foglalkozom majd a számítógépes 
grafika elsajátításával is, tehát még nem igazán 
tudom, mit hoz a jövő. Abban viszont biztos 
vagyok, hogy a képzőművészet számomra el-
engedhetetlen, és mindenképp ezen a téren 
szeretnék mozogni.

T. D.

egy feltörekvő tehetség
Molnár Heléna festőművészet-szakos hallgatóval beszélgettünk

Télies idő jön
Az elkövetkező napokban ismét télies-

re fordul az időjárás: újra mínuszokra kell 
készülni, néhol napközben is fagypont kö-
rül alakul a hőmérséklet, többször várha-
tó havazás is. Vajdaság szerte máris több 
helyen havazik, és erős szélről szólnak a 
jelentések.

– Sok minden érdekel. Témák közül ta-
lán a figurális az, amit leginkább kedvelek, 
de tájképeket is szívesen festek. Általában 
akrillal dolgozom. Szeretek szárazecsetet 
használni, de a festék lefolyatása sem áll tá-
vol tőlem. Koloristának nevezném magam, 
a képen valódi színekhez hozzáadok még 
néhány másikat, amit csak én látok bele a 
tárgyba. Szeretem, ha látszik, hogy ez egy 
festmény és nem fotószerű alkotás. Önálló 
stílusom, amire azt mondhatom, hogy ez 
vagyok én, így festek én, még kialakulóban 
van. Érdekel a digitális, a számítógépen al-
kotott művészet világa is.
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területen tizenöt szarvasmarha valamint 70-80 
sertés legel. Ha az időjárási viszonyok kedve-
zőek, a jószágok csak decembertől márciusig 
tartózkodnak a faluban.

Horváth Vince tanyája. – Horváth Vincét 
(sz.1883.) a kastélyutcaiak rendkívül művelt, 
bölcs parasztgazdának ismerték. Visszamenő-

leg az 1700-as évekig elkészítette az „Akasztai” 
Horváth és a Czakó család családfáját is. Háza 
építésekor pedig egy tintásüvegbe rejtett levél-
lel – ma úgy mondanánk, időkapszulával –, 
melyet a falba helyezett, üzenetet hagyott az 
utókornak.

Horváth gazda családjával a kastélyutcai 
házában élte mindennapjait, a goszpodincai 
út melletti tanyáján pedig béresek dolgoztak. 
Vince halálát követően a tanyát a körülötte lévő 
földdel együtt fia, Károly örökölte, aki a takaros 
tanyaépületről mindaddig gondot viselt, míg a 
második világháborút követően a titói rendszer 
emberei el nem vették tőle. 

Az újonnan alakult szövetkezet Szoboszlai 
Mihály felügyelete alatt az egykori Horváth ta-
nyán hozta létre harmadik munkaegységét. Kez-
detben az istállóban borjúnevelés folyt, melynek 
gondozói a lágerból szabadult Schifflerék voltak. 
Amikor pedig az állattenyésztést fölszámolták, a 
tanyaudvar „gépparkként” szolgált.

Az 1972-es tagosítás alkalmával, miután szö-
vetkezeti tulajdonná lett Kiss János kertészlaposi 
tanyája (lásd 52. sz. tanya), a szövetkezet kár-
pótlásul Kissék rendelkezésére bocsátotta a va-
lamikori a Horváth-tanyát. Kissék csak néhány 
évig éltek az elcserélt tanyán, 1974-ben, amikor 
a gyerekek iskolakötelesek lettek, a faluba köl-
töztek. A tanyát lebontották, helyére és köré az 
1980-as években négy hold gyümölcsöst tele-
pítettek. Javarészt almát, de volt közötte körte 
és őszibarack is.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

lukács Szilveszter tanyája. – Lukács 
Szilveszter kutyaluki napszámos 1950-ben eladta 
nádfedeles házát, és az árán a goszpodincai út 
mellett három hold földet vásárolt, melyre egy 
tanyát és egy istállót épített, majd jószághizla-
lásba kezdett. A szövetkezettől rendszeresen 
30-40 növendékborjút vett át továbbhizlalásra, 
a tanya mögött kialakított bányájából pedig ho-
mokot árult. Munkájának és találékonyságának 
köszönhetően a család olyan jól gazdálkodott, 
hogy rövidesen házat vásárolt a nagyutcán,  a 
tanya körüli földterületük  pedig idővel meg-
haladta a húsz holdat. 

Miután fiuk, József 1968-ban feleséget ho-
zott a tanyára, a másik fiú, Szilveszter a család-
jával a nagyutcai házba költözött, ahol önálló 
gazdálkodásba kezdett.

Az édesapjával egy portán élő József a ta-
nyaudvarban új tanyaépületet épített, 1978-ban 
pedig, felhagyva a jószágtenyésztéssel, földmun-
kálatokat végző vállalatot alapított. Az idősödő 
édesapa sem tétlenkedett, a horvátországi Hvar-
szigeti Jelsán telket vásárolt, majd pedig felépít-
tetett egy több vendégszobából álló lakóházát, 
amit később turistáknak adott ki.

A tanyán élő a harmadik generáció, Rozália 
és ifjú József, édesapjuk nyomdokait követve 
ma már útkarbantartó céggé (Lukač Putevi) 
fejlesztette a vállalkozást. 

Szalai Mihály, majd Darázs József  ta-
nyája. – Egy sajtóhirdetés arról tanúskodik, 
hogy Szalai Mihály tanyája az 1920-években 
épült. (Szalai Mihálynak hat hold földje új ta-
nyával a Prága-hídnál eladó – Temerini Újság 
1929. augusztus 11.) 

Szalaiéktól a tapasztott napraforgószár-ke-
rítéssel körülkerített tanyát két hold földdel Da-
rázs József vásárolta meg. A kétkezi munkás, 
aki élete java részét járeki német gazdáknál 
dolgozta le, a tanya körüli földet szegényesen, 
egy lóval dolgozta el. Az istállóban többnyire 
volt két tehén, és az ólban egy anyakoca. Da-
rázsék 1972-ig éltek a tanyán. Három lányuk 

közül egyik sem tartott igényt a szállásra, így a 
tanyaépületet az unoka, Lukács Szilveszter tu-
lajdonába ment át. 

Az örökös a rossz állapotú 
melléképületeket lebontotta, de 
a lakóépületet ma is karban van 
tartva, azzal a céllal, hogy egy-
szer még belakják. 

Boškov Đurica tanyája. 
– Boškov Georgije tanyáját az 
1920-as évek elején közvetle-
nül a goszpodincai út melletti 
földjére építette. A helybéliek 
elmondás szerint a tanya körüli 
tizenkét hold földjét kizárólag 
ökörrel művelte el. Gyurica bá-
csi, mert a környéken csak így 
hívták, mikor már munkaképte-
lenné vált, a szállást hátrahagyva 
beköltözött a Csáki Lajos utcai 
házába. Két lánya vidékre ment 
férjhez, fia, Todor (sz. 1913) 
pedig a két világháború között 
katonatisztként Újvidéken élt, így 
nem volt, aki átvette volna az eke 
szarvát. A tanya örökre üresen maradt. 

Todor, az örökös, a tanyát nem bontatta 
le, a földet is megtartotta, helybéli gazdáknak 
kiadta árendába. Ma ugyanezt teszi a harmadik 

generáció, azaz Todor két 
fia is, akik jelenleg Ameri-
kában élnek.

A tanyaépületen mára 
már mély nyomokat ha-
gyott az idő vasfoga. Az 
épület omladozik, a ta-
nyaudvar pedig beerdő-
södött. Az 1992-es évekig, 
ameddig a lakóépület még 
lakható volt, többnyire haj-
léktalanok lakták.

 Faragó imre tanyá-
ja. – Faragó Imre 1987-
ben Répási Imrétől, a Bá-
nom bara déli oldalán öt 

hold gyepet vásárolt juhlegelőnek. A nyájnak, 
mely általában 200-300 egyedet számlált, előbb 
lecsapott fészert, majd istállót épített. A fogadott 
juhász kezdetben lakókocsiban húzta meg ma-
gát, majd később téglából felépült egy egyszobás 
lakóépület is.

2002-ben az Újsoron gazdálkodó Imre a 
bara-parti gazdaságot nyájjal együtt átadta az 
akkor még kiskorú fiának, Lászlónak, mondván, 
ő is kóstoljon bele a paraszti életbe. László kez-
detben szülői segítséggel gazdálkodott, 2008-tól, 
azaz édesapja elhalálozása után, önállóan. Ma is 
naponta kétszer kijár a legelőre, ahol egy ember 
felügyelete mellett a villanypásztorral elkerített 

Temerin eltűnt tanyavilága 

A bánomi tanyák (3.)

Faragó Imre tanyája a réten
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Kováts Antal 
elfeledett verse
A neves költő és tanító, Kováts Antal (1881-

1931) életműve a kedves olvasók nagy része előtt 
bizonyára ismeretes. A prózájának és publiciszti-
kájának széles közönség előtt való megismertetése 
elsősorban Csorba Bélának köszönhető, aki szá-
mos munkájában részletesen elemezte és méltatta 
Kováts műveit. A költő-tanító 1925-ben megjelent, 
A szív húrjain című verseskötetében mintegy 164 
alkotását adta közre. Az újvidéki Napló egyik 
1914. június 28-án, pont a Ferenc Ferdinánd trón-
örökös és felesége ellen Szarajevóban elkövetett 
merénylet napján, jelent meg Hangya és ember 
című verse, amely alatt megjegyzésként a lap-
szerkesztő a következőket írta: „Mutatóul Kováts 
Antal költő-tanító „Élet” című verskötetéből, 
mely nemsokára elhagyja a sajtót. Kováts igen 
helyesen „Élet” címre keresztelte tartalmas ver-
seit, melyeknek mindegyike az életet, küzdel-
meit, bajaival tükrözteti vissza. Szép formába 
önti igazságait, melyekből sok tanulságos öm-
lik ki.” Ez jelenti az egyetlen ismert forrást, ami 
bizonyítja, hogy mintegy tíz évvel korábban már 
kiadófélben volt az első verseskötete, azonban az 
egy hónappal később kirobbanó első világhábo-
rú megakadályozta a megjelenését. A műveinek 
legnagyobb részét már sikerült feltárni, azonban 
még mindig akadnak elfeledett, lappangó írások, 
amelyekről nem tudunk, de úgy gondolom érde-
mes közzétenni. Az Újvidéki Napló 1910. január 
1-jén megjelenő újévi számában leközölték Ka-
détok című versét, amely nem szerepel az 1925-
ben megjelent első verseskötetében és ezidáig 
nem volt ismert:

„Kadétok.
A kávéház márvány kis asztalánál
Kadétok üldögélnek délután,
S méltóságteljesen tekintenek ki
A kávéház széles, nagy ablakán.

Ülnek, vitéz fejüket hátravetve
Mind-mind megannyi kis Napoleon,
S az elbizakodásnak képe bomlik,
Dus képzelettel minden homlokon.

Szegény civil alak minő magam is,
Ha arra baktat, s fürkésző szemet
Nem elbizakodón, s nem megvetően
De bátran a nagy ablakokba vet:

E kis vitézek dusabb képzelettel
Mint értelemmel rátekintenek,
S mosoly kell ajkukon mint hadvezérén.
Ha szemlét tart legyürt hadak felett.
Kováts Antal.”

FúrÓ Dénes

A temerini ka to li kus egy ház nak, az 1780-
as évek ele jén, ami kor meg kez dõ dött a fa lu 
szer ve zett új ra te le pí té se ma gya rok kal, ki je löl-
ték a temp lom, a plé bá nia, az is ko la fel épí té sé-
re szánt tel ke ket. Az egy há zi élet meg szer ve zé-
sé hez, te vé keny sé gé hez, egy há zi ja va da lom ként 
a ka ma ra biz to sí tott egy egész te lek föl det, kb. 
húsz ka taszt rá lis hol dat. Ezt nép nyel ven pa pi 
föld nek is ne vez ték. 

A ka to li kus hí vek szá ma a 19. szá zad el sõ 
év ti ze de i ben már meg ha lad ta az ötez ret, ek kor 
az egy há zi föld te rü let már negy ven hol don felül 
volt. Ezt bi zo nyít ja egy kö ze leb bi adat az 1907. 
évi egy ház lá to ga tá si jegy zõ könyv bõl. Na gyon 
fon tos szá munk ra, hogy nyo mon kö ves sük, mi 
is tör tént ez után az egy há zi föld del. A vesz tes 
el sõ vi lág há bo  rú he lyi egy há zunk szem pont já-
ból nem ho zott vál to zást a bir tok vi szo ny ok ban. 
A ka lo csai–bá csi ér sek ség azon ban az SHS 
ki rály ság 1920-ban meg ho zott ag rár re form-
ja kö vet kez té ben csak szán tó ban több mint 
15 000 kat. hol dat vesz tett. Mi  u tán 1944-ben 
lét re jött a szov jet tí pu sú po li ti kai-gaz da sá gi 
rend szer, az 1946-ban meg ho zott ag rár re form 
nemcsak a ma gán tu laj don ban lé võ föld te rü le-
te ket té páz ta meg, ha nem még szi go rúbb mér-
cék kel, az egy há zi va gyont is. Csak tíz hek tárt 
(17,3 kat. hold) hagy tak meg. 

A temerini ró mai ka to li kus egy ház nak 
1941-ben Vondra Gyu la plé bá nos 1946. aug. 
14-én a püs pök ség nek kül dött je len té se sze-
rint 44 kat. hold egy há zi ja va dal mi föld je volt, 
a ha ran go zó és kán tor használatábanl le võ egy 
hold és a zár dá hoz tar to zó egy hold bel sõ te-
lek kel együt t. Ezen kí vül az egy ház bir to ká ban 
volt még 28 hold ala pít vá nyi föld, ame lyet Vén 
And rás temerini la kos vég ren de le ti leg – 54 
hold, 155 négy szög öl föld jé nek fe lét – ke gyes 
ala pít vány ként az egy ház ra ha gyott. Ezek nek az 
ala pít vá nyok nak az volt a cél ja, hogy na gyobb, 

ma ra dan dó ér té kek nek az egy ház ra va ló át-
ru há zá sá val le he tõ vé te gye ne ve lé si, ka ri ta tív 
és más egy há zi te vé keny sé gek tá mo ga tá sát. A 
Vén-ala pít vány – me lyet 1911. már ci us 25-én a 
ka lo csai ér sek ség is jó vá ha gyott – a vég ren del-
ke zõ óha já nak meg fe le lõ en, ka ri ta tív cé lo kat 
szol gált. A föld jö ve del mét és an nak ka ma tát, 
min den év no vem ber 30-án, And rás nap ján, az 
ar ra ér de mes szegény sorsú iskolásgyermekek 
se gé lye zé sé re, fel ru há zá sá ra for dí tot ták.

Vondra atya je len té sé ben meg jegy zi, hogy 
a föld re form so rán az összes föl det el vet ték, 
fél hold kán tor föld ki vé te lé vel. Igaz, hogy 10 
hol dat vis  sza akar tak ad ni, de elõd je ft. Tóth 
Jó zsef nem volt haj lan dó át ven ni, kér te a tör-
vény ben elõ írt 10 hek tár szán tót.

Ar ról volt szó, hogy a meg ha gyan dó 17,3 
kat. hold ba be szá mí tot ták a zár da, a plé bá nia, 
a temp lom, az azok hoz tar to zó ud va rok, ker-
tek, azon kí vül a kál vá ria te rü le tét is, mint egy 4 
hold és 380 négy szög ölt, így szán tó és rét csak 
va la mi vel lett vol na több 13 hold nál.

A ké sõb bi évek ben ren de zõ dött a hely-
zet és az egy ház bir tok ba ve het te 10 hek tár-
nyi föld jét.

Ös  sze gez ve a le ír ta kat, az egy ház 1941-
ben 44 hold ja va dal mi és 28 hold ala pít vá-
nyi, ös  sze sen 72 kat. hold föld del ren del ke-
zett (1941-44 kö zött a hely zet alap já ban nem 
vál to zott), te hát a ha ta lom mint egy 55 kat. 
hold dal ká ro sí tot ta meg az egy há zat. Ezek az 
ada tok kü lön bö zõ egy há zi ira tok ból szár maz-
nak, ame lye ket te lek köny vi leg kell bi zo nyí ta-
ni. A ré gi te lek köny vek nem sem mi sül het tek 
meg, ezek fel ku ta tá sa jo gá szi fel adat. Ide jé ben 
fel kell ké szül ni ezek fel mu ta tá sá ra, mert a 
pri va ti zá ció gyor sí tott ütem ben ha lad, amely 
föld je ink ki áru sí tá sá val jár hat.

ÖKréSZ Kár oly
(TÚ 2003. febr. 13.)

Men  nyi föl det 
vet tek el az egy ház tól?

emlékezés a razziára
Hetvenkilenc éve annak, hogy 1942 januárjában razziát hajtottak végre Újvidéken. 

A Duna-parton levő, Család című emlékműnél megemlékeztek több mint ezer áldozatot 
követelő eseményekről. 1942 januárjában ezernél is több, főként szerb, zsidó és roma 
nemzetiségű ember vesztette életét az újvidéki razzia során. Mindannyian egy család va-
gyunk, amely nemcsak januárban gyűlik össze gyászolni, hiszen folyamatosan össze kell 
tartania, hangsúlyozta Miloš Vučević, Újvidék polgármestere a Család emlékműnél.

A szoborcsoportnál egyebek mellett a városi vezetés, a tartományi kormány és a 
képviselőház tisztségviselői, a magyar és az izraeli nagykövetség illetékesei, a helyi 
zsidó hitközség, a szerb pravoszláv egyház képviselői, valamint a kivégzettek hozzá-
tartozói helyezték el a kegyelet virágait. A szerb katonaság folyami flottájának tagjai a 
jég alá vetett áldozatok emlékére koszorút bocsátottak a Dunára. A Fagyos csend el-
nevezésű rendezvénysorozat az újvidéki strandon lévő emléktábla megkoszorúzásával 
folytatódott.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

Id. MOLNÁR Béla 
(1958–2020)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked 
szívünkben tovább él.
A halál nem jelent 
feledést és véget, 
míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Szép emléked megőrzik 
szeretteid: feleséged, 

lányod, fiad és anyósod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyanyámtól

LACKÓNÉ KISS Máriától 
(1944–2021)

Elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél és 
akiket nagyon szerettél.

Mindig közel vagy, 
mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, 
mennyire hiányzol.

Minden szál virág, amit a 
sírodra teszünk, elmondja, 
mennyire hiányzol nekünk.

Emléked megőrzi 
unokád, Hargita 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesanyámtól, anyósomtól 
és nagyanyánktól

SZABÓNÉ 
SZABÓ Rozáliától 

(1935–2021)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk.

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

Szerető fiad, Attila, 
menyed, Natália, unokáid: 

Csongor és Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezem drága sze-
retett lányomra

URACSNÉ 
HORVÁTH Máriára 

(1959–2019)

Tovaszállt két év, de 
nem halványul az emlék. 
Él bennem egy régi kép, 
milyen is volt együtt 
nem is olyan rég.

Mindig itt vagy velem, 
mégis oly távol, 
én tudom csak egyedül 
mennyire hiányzol.

Emléked őrzi 
szerető édesanyád

Miserend
29-én, pénteken 8 órakor: †Mészáros Bor-
bála, Zsúnyi Imre, a Mészáros és a Zsúnyi 
család elhunytjaiért; u 17 sati: sveta misa.
30-án, szombaton 8 órakor: A héten el-
hunytakért; valamint: †Veréb Ilona Mária 
Gizella nővérért (halálának 8. évf.); vala-
mint: †Francia Zsuzsanna; valamint: †Uracs 
Mária, Matild, József, az Uracs és a Horváth 
nagyszülők; valamint: †Francia Mihály és 
elh. családtagokért; 18 ó.: Felnőttek elmé-
lyülése a hitben.
31-én, Évközi IV. vasárnap, a Telepen 7 

órakor: Népért; 8:30-kor: †Jánosi Imre; 10 
órakor: †Grisza András.
1-én, hétfőn, 8 órakor: A tisztítótűzben szen-
vedő lelkekért.
2-án, kedden Urunk bemutatása-
Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Telepen 
8 órakor: Egy beteg gyógyulásáért; 10 óra-
kor: Népért.
3-án, szerdán 8 órakor: Egy fiatal csalá-
dért.
4-én, csütörtökön 17 órakor: Lourdesi 
Szűzanya tiszt. a Kastély utcai Rft. élő és el-
hunyt tagjaiért; a szentmise után egy órás 
szentségimádás.

APrÓHIrdeTések
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, ára 150 euró. 
Telefon: 069/755-683.
• egy 150 kilós hízó, malacok és egy 250 ki-
lós mangalica hízó eladó. érdeklődni a  843-
397-es telefonszámon.
• Japán kacsák és fehér pávagalambok eladók. 
Telefon: 063/73-82-446.
• eladó egy alig használt, kitűnő állapotban 
levő 2,1 méter hosszú, egytengelyű autó 
utánfutó ponyvával együtt. Telefon: 064/54-
62-162.
• Kerekesszék eladó. Telefon: 064/15-68-575.
• Hat kvadrát föld eladó a Papp Pál utca ele-

jén a kertek végében. érdeklődni a 063/8-
554-326-os telefonszámon. 
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 204., tele-
fonszám: 063/523-746.
• 140–170 kilós hízók eladók. Telefonszám: 
062/412-157.
• Ház körüli munkák végzésére keresek mun-
kást, pontosság előny (fűnyírás, hólapátolás, 
metszés stb.) Telefon: 064/546-21-62.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefonszám: 840-439.

egyházközségi hírek
Nyolcadikosaink figyelmébe ajánljuk: püspök atyánk meg-
erősítette, hogy idén április 18-án 10 órára jön Temerinbe 
bérmálni.

A héten folytatjuk a nyolcadikosok számára az előkészületet: 
pénteken hittan 14 órakor: VIII. a lányok, 15 órakor: VIII. a 
fiúk, 16 órakor: VIII. b lányok, 17 órakor: VIII. b fiúk.

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, illetve 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

Többség és kisebbség, tolerancia
A többség mindig téved. (Mark Twain)
A többség ugyanolyan súlyosan tévedhet, mint a kisebbség. (John Dryden)
Amikor kisebbségben vagy, beszélj, amikor többségben, szavazz! (Roger Sherman)
Csak azokat tisztelem, akik mernek ellentmondani nekem. De ki nem állhatom őket! 

(Charles de Gaulle)
A tolerancia azt jelenti, hogy igyekszünk megérteni a másik nézeteit, tetteit és szoká-

sait, anélkül, hogy feltétlenül egyetértenénk velük. (Joshua Loth Liebmann)
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
drága halottunkra, aki 25 
éve hiányzik

NEMESNÉ 
TOLVAJ Borbála 

(1924. 12. 4.–1996. 1. 26.)

Vannak csillagok, 
melyeknek fénye 
világít a földön, 
mikor ők maguk már 
régen nincsenek helyükön.

Vannak emberek, 
akiknek csillogó emléke 
világít, amikor ők maguk 
már nincsenek köztünk.

Ezek a fények 
csillognak és különösen, 
ha sötét az éjjel: 
mutatják az utat nekünk.

Nyugodjon békében!

Emlékét örökké 
megőrzik szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

MOISKO Zoltántól 
(1949–2021)

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

Búcsúzik tőled Pásztor 
Imre sógor és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hét éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

ZAVARKÓ Béla 
(1948–2014)

Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban többé 
családjáért, 
messze vitted Istenem.

Telhetnek hetek, hónapok, 
múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek, 
nem felednek téged.

Szép emléked megőrzik 
szeretteid: feleséged, 

fiaid, menyed és unokáid

MEGEMLÉKEZÉS
Február 7-én lesz szomorú 
10 éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett nagynénénk

NOVÁK Margit 
(1929–2011)

Hiába múlnak az évek, 
fáj a hiányod, 
s míg élünk, 
megőrizzük emlékedet.

Kedves emlékedet 
szívünkbe zártuk.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy nincsen kö-
zöttünk szeretett édes-
apám, apósom, nagyapánk 
és dédtatám

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

A múltat felidézve 
könnyes lesz szemünk, 
ezernyi emlék, mely
nyomot hagyott bennünk...

Csillagnyi öröm, 
melyet szereztél nekünk.
Köszönjük, 
hogy voltál nekünk.

Emléked őrzi szerető 
fiad, Ottó, menyed, 

Erzsi, unokáid: Ottó, 
Tibor, Tímea a párjával 

és dédunokád, Lilien

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk

ELEK Rozália 
(1943–2019)

Maroknyi fény, tengernyi bánat 
és mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szememből a könny naponta kicsordul.
Nevedet a szél simogatja egy táblán, 
az örök kék ég alatt örök magány.
De bennem élsz örökké, fájdalmamat nem enyhíti semmi. 
Mosolyom mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velem vagy, bármerre is járok.
Tudom, hogy nem jössz, mégis nagyon várlak. 
Hiányzol nagyon…

Szerető férje, Ferenc

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősök-
nek, utcabelieknek és min-
den végtiszteletadónak, akik 
szerettünket

LÉVAI Veronikát 
(1943–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Hálás szívvel mondunk 
külön köszönetet Magdi 
nenának az önzetlen, lelki-
ismeretes gondozásért, va-
lamint Gabriellának, Katica 
néninek és Rózsi néninek 
az odaadó ápolásért.
Külön köszönet a tisztelendő 
atyának és a kántor úrnak a 
szép szertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési vállalat 
önzetlen munkájáért.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk szeretett 

feleségem, édesanyánk, anyósunk és nagymamánk

PETHŐNÉ MORVAI Ilona 
(1953–2016)

Őrizzük emléked, mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól, anyósomtól, 

nagymamámtól és dédnagymamánktól

LÉVAI Veronikától 
(1943–2021)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Emléked szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzom anyósomtól

LACKÓNÉ KISS Máriától 
(1944–2021)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívemben 
örökre megmarad.

Búcsúzik tőled 
vejed, Pista
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MEGEMLÉKEZÉS
Elmúlt egy szomorú év, mióta nincs velünk 

szeretett Édesanyánk.

FRANCIA Zsuzsanna 
(1963–2020)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel,
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!
Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át..

Emléked és lángod őrzik szerető gyermekeid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs velünk 

szeretett édesanyám, anyósom és nagymamám

URACSNÉ HORVÁTH Mária 
(1959–2019)

Elvitted a derűt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. 
Bennünk él egy arc, és a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányod feldolgozni nem lehet, 
csak próbálkozni élni nélküled. 
Sohasem halványul el szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen 
fájdalmat érezni, csupán egy dolgot nem: elfeledni!

Szerető fiad, Feri, menyed, Isabell és pici unokád, Leon

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

MEGEMLÉKEZÉS

FARAGÓ Mária 
(1943–2021. 1. 20.)

özv. SZABÓNÉ 
SZABÓ Rozália 

(1935–2021. 1. 21.)

MOISKO Zoltán 
(1949–2021. 1. 22.)

özv. LACKÓNÉ KISS Mária 
(1944-2021. 1. 24.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

özv. LÉVAINÉ 
MAGyAR Veronika 
(1943–2021. 1. 19.)

MEGEMLÉKEZÉS

MAGyARNÉ 
LUKÁCS Verona

MAGyAR Ferenc

Drága édesanyánk 
januárban lesz 40 éve, hogy 

itt hagyott bennünket

Drága édesapánk 45 éve, 
hogy itt hagyott 

bennünket

Az élet csendesen megy tovább, de nem úgy, mint régen, 
a csillagok sem úgy ragyognak nyáron, mint télen, 
az ünnepek sem olyanok mint régen.

De szívünkben megmaradt az örök szeretet, ami elfeledni 
nem enged titeket. Minden szál virág, amit sírotokra teszünk, 
elmondja mennyire hiányoztok nekünk.

Jóságos szíveteket soha nem feledjük el. Nyugodjanak békében!

Szeretettel emlékezünk rátok: 
fiatok, Imre, lányotok, Katalin családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk 
szeretett férjem, édesapám, nagytatánk

GIRIC András 
(1931–2019)

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt. 
Ezer fúvó szélben lakom, gyémánt vagyok fénylő havon. 
Érő kalász nyári napon, szelíd esőcske őszi estén. 
Ott vagyok a reggeli csendben, könnyed napi siettségben.
Fejed fölött körző madár, csillagfény sötét éjszakán. 
Nyíló virág szirma vagyok, néma csendben nálad lakom. 
A daloló madár vagyok, s minden neked kedves dolog...
Síromnál sírva meg ne állj, nem vagyok ott, nincs halál.

Emlékét kegyelettel megőrzik szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve fáj a szomorú valóság, 

hogy nincsen velem szeretett férjem

Az idő egyre csak halad, 
de a szeretet 
örökre megmarad.
Minden elmúlik, 
minden véget ér,
de drága emléked 
szívemben örökké él.

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

Gyászoló özvegyed, 
Katica

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk szerettünk

A halál nem jelent 
feledést és véget, 
míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és 
békés a pihenésed.

SZŰCS Magdolna 
(1944–2020) Szeretteid
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MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy nem vagy ve-
lünk szeretett édesapám és 
nagyapám

BÁLIND Sándor 
(1934–2020)

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

Emléked őrzi szerető 
fiad, Csaba és 

unokád, Una

MEGEMLÉKEZÉS
Nagyon szomorú két éve, hogy nincs velünk 

szeretett feleségem és édesanyám

URACSNÉ HORVÁTH Mária 
(1959–2019)

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt, 
ezer fúvó szélben lakom, gyémánt vagyok fénylő havon.
Érő kalászon nyári napfény, szelíd esőcske őszi estén. 
Ott vagyok a reggeli csendben, a könnyed napi sietségben. 
Fejed fölött körző madár, csillagfény sötét éjszakán.
Nyíló virág szirma vagyok, néma csendben nálad lakok. 
A daloló madár vagyok, s minden neked kedves dolog.
Síromnál sírva meg ne állj, nem vagyok ott, nincs is halál.

Szereteted és jóságod sosem feledjük.

Szerető férjed, Zoli és fiad, Zolika

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve fáj a szomorú valóság, 

hogy nincs közöttünk az, akit nagyon szerettünk

FRANCIÁNÉ FARAGÓ Zsuzsanna 
(1963–2020)

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, ahol meg nem érinthetem.

Emlékét szeretettel, féltve őrzi testvére, Magdi, sógora, 
Laci, keresztgyerekei: Izolda és Rudi családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve már, hogy elvesztettük szerettünket

Egy gyertya érted égjen, 
aki fent laksz már 
a magas égben.
Ki vigyázol ránk 
onnan fentről, 
s a lelkünkhöz szólsz 
a végtelenből.

Emlékedet megőrizzük.

FRANCIA Mihályt 
(1945–2017)

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Elmúlt egy szomorú év, hogy 

nincs velem többé szerető Feleségem.

FRANCIA Zsuzsanna 
(1963–2020)

Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat,
Könnyű oda bejutni, de nincs kijárat.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok,
Fülemben újra megcsendül a hangod.
Szinte látom minden mozdulatod.
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Gyertyákat gyújtok és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked.

Emléked őrzi szerető férjed, Pista

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

Fájó szívünk 
fel-fel zokog érted, 
örökké szeretünk, 
nem feledünk téged!

URACSNÉ HORVÁTH Mária 
(1959–2019) Emléked őrzi testvéred, 

Sandi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

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

Emléked megőrzi szerető 
lányod családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvéremtől

MOISKO Zoltántól 
(1949–2021)

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

Nyugodjál békében!

Laci és Magdi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzom 

szeretett férjemtől

MOISKO Zoltántól 
(1949–2021)

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

Nyugodjál békében!

Szerető feleséged, 
Szerénke

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás 
köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, a ke-
gyelet virágaival, koszorúik-
kal és részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek és a nehéz per-
cekben mellettünk álltak.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

A gyászoló család
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ASZTALITENISZ
Pár hetes halasztással ugyan, de 

megtartották a Szuperligában sze-
replő csapatok második tornáját a 
2020/2021-es idényben. Az óbecsei 
versenyen a temeriniek négy mér-
kőzést játszottak, melyből hármat 
sikerült megnyerniük, egyedül az 
újvidéki Radničkitól kaptak ki. 
Ezen a hétvégén az utolsó, harma-
dik torna következik, amelyen há-
rom mérkőzés vár Petőékre: a két 
nagybecskereki együttes, a Stenes 
és a címvédő Banat, valamint a sza-
badkai Spartacus ellen. A Temerin 
4-4 győzelemmel és vereséggel az 5. 
helyet foglalja el a táblázaton, és a 
hétvégi meccsektől függ, hogy a fel-
sőházban vagy az alsóházban foly-
tatja-e a szereplést. Ha az első hat 
között végez, akkor a felsőházban 

játszik a bajnokság második felé-
ben, ha pedig kicsúszik az első hat-
ból, akkor az alsóházban szerepel. 
A tervek szerint a bajnokság máso-
dik részét a hagyományos, oda-vis-
szavágós alapon bonyolítják le.
RADNIČKI (Újvidék)–TEMERIN 

FEROCOOP 4:1
Eredmények: Crepulja–Brnović 

3:0, Katić–Pető 3:1, Jockov–Bakić 
3:0, Falb–Pető 0:3, Jockov–Brnović 
3:2.

TEMERIN FEROCOOP–TSC 
(Topolya) 4:1

Eredmények: Pető–Čonić 3:0, 
Brnović–Fenyvesi 0:3, Bakić–Egri 
3:0, Pető–Fenyvesi 3:0, Bakić–
Čonić 3:0.

TEMERIN FEROCOOP–
POŽAREVAC 4:0

Eredmények: Bakić–Mendes 
3:0, Brnović–Čonić 3:2, Pető–Ivić 
3:0, Bakić–Čonić 3:0.

TEMERIN FEROCOOP–ADA 4:0
Eredmények: Bakić–Benkő 3:0, 

Pető–Anušić 3:0, Brnović–Cservik 
3:1, Pető–Benkő 3:2.

Még két temerini asztaliteni-
szező játszott bajnoki meccseket 
az elmúlt hétvégén. Az I. női li-
gában Orosz Nikolett és Vegyelek 
Dóra újvidéki klubcsapataik színé-

ben álltak asztalhoz. Orosz csapa-
ta, a Vojvodina 2011 nyolc forduló 
után a második, Vegyelek csapata, 
a Pan-Kopča pedig a kilencedik he-
lyet foglalja el a táblázaton.

A Temerin Ferocoop női csa-
pata 4:0-ra kikapott a Novi Sadtól 
a Vajdasági liga hetedik fordulójá-
ban. T. N. T.


