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Megújult 
külsővel

jelent meg a Naše 
novine című helyi 
szerb nyelvű időn-
kénti lap. A kiadó és 
a főszerksztő is válto-
zott, úgy hírlik, hogy 
az eddigi az Egyesült 
Államokba költözött. 
Szemléztük a kiad-
ványt, és a benne meg-
jelent időszerű cikkek 
közül hármat válasz-
tottunk ki közlésre.  
(N.n.)

Múlt csütörtök óta fogad-
ják a betegeket a központ-
hoz közel lévő PostMedica 
sebészeti magánrendelőben, 
ahol a tanácsadás és az or-
vosi vizsgálat mellett, kisebb 
sebészeti beavatkozásokat is 
elvégeznek.
A Vajdasági Klinikai Központ neves és 

elismert szakorvosai a hasi, ér- és plasz-
tikai sebészet, az ortopédia, az urológia, 
az ideg-, maxillofaciális-, gyermek és fül-
orr-gégészeti sebészet területén nyújta-
nak segítséget, de kínálatukban szerepel 
még az aneszteziológia, a sürgősségi se-
bészet és a fájdalomterápia is. A prof. 
dr. Svetozar Sečen által alapított ren-
delőben csaknem tizenöt orvos, három 
nővér és egy egészségügyi technikus dol-
gozik. A PostMedica megnyitásának ötle-
te Adrijana Bogdanović főnővértől és 
prof. dr. Radovan Veljković sebésztől 
származik, akik szerint községünkben 

jelentős gondot okoz a magánpraxisok 
hiánya. Adrijana Bogdanović lapunk-
nak elmondta, közel öt 
és fél évvel ezelőtt költö-
zött Temerinbe, és mivel 
már tizenegy éve a Klini-
kai Központ sebészeti osz-
tályán dolgozik, a vállal-
kozás beindításakor nem 
volt kérdéses számukra, 
hogy mely területen sze-
retnének újítani, maga-
sabb szintre emelni az 
egészségügyi ellátást.

A koordinátori sze-
repet vállaló Radovan 
Veljković sebész kifejtet-
te, náluk minden olyan 
beavatkozás elvégezhető, 
amelyhez elegendő a helyi 
érzéstelenítő.

Folytatása 
a 3. oldalon

A sportcsarnokban vasárnap a temerini Castle Archery Íjász Egyesület 
szervezte meg a szövetségi íjászbajnokságot. A verseny lebonyolítását 
egyrészt a versenyzők túljelentkezése, másrészt a hatályban levő járvány-
szabályok beatartása miatt két részre kellett osztani. Délelőtt harmincan, 
délután pedig 77-en léphettek parkettre. Klubunk versenyzői a következő 
sikereket érték el: Miler Matija első, Sági Evelin második, Varga Béla má-
sodik, Sági Sándor harmadik, Miler Marija negyedik és Luka Šuvaković 
negyedik helyezést ért el. A Castle Archery egyesületet immár zsinórban 
negyedszer kérik fel az országos bajnokság megszervezésére, ezt szintén 
Temerinben, március 7-én tartják meg. CS. K.

Országos íjászbajnokság

Čedomir Božić tartományi mezőgazdasági tit-
kár a múlt héten Temerinben járt, és ellátogatott 
Verebélyi Csaba egyéni termelőhöz. Megtekintet-
te fóliasátrát, amelyben paradicsomot termeszt. 
A vendég kiséretében volt Mladen Zec községi 
elnök. A helyszínen folytatott beszélgetésben 
szó esett a mezőgazdaság helyi fejlesztésének 
lehetőségeiről, valamit a termelőknek juttatott tá-
mogatásokról. (Temerin info)

Látogatás a termelőnél

Sebészeti magánrendelő nyílt

Jelzőtáblákat 
szerelnek

A közművállalat dolgozói folytatják az új forgalmi jel-
zőtáblák elhelyezését a község területén. A munkavégzők 
kérik a járművezetőket, hogy figyeljenek oda az úttes-
ten tartózkodó dolgozókra, noha azok sárga, láthatósági 
mellényt viselnek, és a munkaterület is meg van jelölve, 
amelyen dolgoznak. (Ti)
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A községi képviselő-testület ta-
valy decemberben megtartott leg-
utóbbi ülése egyhangúlag elfogad-
ta a kommunális közvállalat (JKP) 
2021. évi munkatervét. A vállalat 
egyébként az idén mintegy 342 mil-
lió dinár bevételt, illetve 337 mil-
lió dinár kiadást tervez, s eszerint 
tiszta jövedelme megközelíti majd 
6 millió dinárt. 

Željko Džakula ügyvezető 
igazgató a lapnak nyilatkozva el-
mondta, az idén a vállalat kiemelt 
célja a bevételek növelése. Másfe-
lől megpróbálnak a községtől visz-
szavenni néhány olyan feladatkört, 
amely korábban a közművállalat ha-
táskörében volt. Ezek közé tartozik a 
határban levő dűlőutak karbantartá-
sa, a közlekedési jelek karbantartá-
sa, kerékpár- és gyalogutak építése. 
Nagy gondot jelentenek Temerinben 
az utcán kóborló ebek. Mivel nem 
voltak elégedettek azok munkájá-
val, akikre az állatok befogását és 
elszállítását rábízták, felmondták az 
együttműködést. Valószínűnek tűnik, 
hogy a jövőben magukra vállalják az 
ezzel kapcsolatos feladatokat.

A kommunális közvállalatnak az 
idei évre 36,5 millió dinárt ítéltek 
oda a községi költségvetésből: 12 
milliót fűtéstámogatásra, 3 milliót a 
szennyvízcsatorna és a tisztítóberen-

dezés működtetésére, 14,5 milliót 
járművek és szemétszállítók vásár-
lására, 2 milliót foglalkoztatásra és 
5 milliót speciális munkagépekre, 
baggerokra és mini árokásókra. A 
szeméttelep szanálására a költség-
vetés átütemezése után számítanak 
eszközökre.

A szeméttelepről szólva ki kell 
emelni, hogy az még mindig vil-
lanyáram nélkül van. Tárgyalásokat 
folytatnak a Szerb Villanygazdaság 
illetékeseivel egy transzformátor 
állomás létesítéséről, amelynek 
költségeit a község állná. Tekintet 
nélkül a tervezett regionális szemét-
lerakó elkészültére, a szeméttelep-
hez áramot kellene vezetni, hogy 
a lerakót meg lehessen világítani, 
egy újrahasznosítási létesítményt 
építeni és elkészíteni a tűzvédelmi 
rendszert is.Az igazgató elmond-
ta, hogy a szeméttelep közelében 
közlekedésbiztonsági problémák 
is vannak. A telepnél ki-bejárnak 
a szemétszállítók és a szippantós 
kocsik. Aszfaltút és sárlerázók híján 
ezek a járművek nagy mennyiségű 
sarat hordanak fel a telep melletti 
közútra veszélyeztetve a közlekedők 
biztonságát. 

A téli szolgálattal felmerült gon-
dokról is szólt az igazgató. Elmond-
ta, Temerinben az úthálózat hossza 

A járvány kezdete óta Temerinben is külön 
rendelőben látják el a covid-betegeket – Hogyan 
értékeli a helyzetet dr. Đorđe Filipović, az 
ambulancia orvosa    

– Naponta csökken a betegek száma, de 
még mindig nem látjuk a végét, még nem léle-
gezhetünk fel. A számok viszont azt mutatják, 
hogy kissé javult a helyzet. Kevesebb a súlyos 

esetek száma, azoké is, akik először jelentkez-
nek covid-panaszokkal. Nem lehet tudni, hogy az 
újévi-karácsonyi ünnepek milyen hatással voltak 
a járvány alakulására. A helyzetet pillanatnyilag 
ellenőrzés alatt tartjuk. Nyilvánvaló, hogy az em-
berek félnek az ismeretlentől, így van ez most 
is, különösen azért, mert az ellenség, a beteg-
ség, láthatatlan és kiszámíthatatlan. Az embe-

rek joggal aggódnak 
magukért és család-
jukért. Mi igyekszünk 
segíteni, és megfele-
lő terápiában része-
síteni mindenkit. Az 
idősebb emberek 
inkább hallgatnak 
ránk, orvosokra és 
óvatosabbak is. A 
fiatalok pedig csak 
akkor, amikor saját 
magukon vagy a csa-

Frontvonalban a Népfront utcában ládtagjukon tapasztalják meg, hogy milyen sú-
lyos következményekkel járhat a kór. Vagy ne 
adj’ Isten akkor, amikor elveszítenek valakit 
szűkebb családi körükből. Ekkor őket is féle-
lem keríti hatalmába.

– Temerinben egy covid-rendelő működik, 
az egészségház központi épületében. Ott dolgozó 
munkatársaink igyekeznek minél hatékonyabb 
munkát végezni, olykor megállás nélkül dolgoz-
va. Két orvost alkalmazunk, a kritikus időszak-
ban pedig három volt a számunk.

A rendelő dolgozói nagy tiszteletnek örven-
denek, mert kedvesek és szolgálatkészek – a 
legnehezebb percekben is. Igyekszünk minden 
telefonhívásnak és riasztásnak eleget tenni. Élek 
az alkalommal, hogy megdicsérjem orvos és 
nővér kollégáimat, az elsősegély szolgálat dol-
gozóit, a laboránsokat, az igazgatósági dolgo-
zókat és azokat is, akik nem orvosi feladatokat 
végeznek, de együtt dolgozunk velük. 

– Mi a front élvonalában szolgálunk, a 
temerini Népfront utcában – mondta kissé tré-
fálkozva dr. Đorđe Filipović. (N. n.)

Temerini Turisztikai Szervezet

A fényképpályázat 
eredménye

Több mint 100 fotóalkotás érkezett a helyi idegenforgalmi szervezet 
által Temerin ünnepi hangulatban címmel meghirdetett év végi pályáza-
tára, a részvevők száma 39 volt. A zsűrizést végző Marijana Lukač fotográ-
fusnak és munkatársainak nehéz dolguk volt, hogy a szép számú alkotás 
közül kiválasszák a legjobbakat. A következő eredmények születtek:  

Első díj: VARGA Zoltán – az alkotás címe: Temerin központja
Második díj: Milos RODIĆ – Kacsák a jégen
Harmadik díj: Dragan GUGLETA – Temerini kastélypark
Negyedik díj: MAJOROS Zsuzsanna – Egekbe szökő
Ötödik díj: MEDVECKI Sándor – Mikulás
Vígaszdíjak: TÓTH Erzsébet – Lucapogácsa, Dragana NIKOLIĆ 

RALIĆ – Aki hisz a mágiában, SZABó Zsuzsanna – Ünnepi hangulatban, 
Dušan DIMIĆ – Szenteste, Sofija GRGIĆ – Szőregi emlékmű, ZORAN 
Milanović – Téli varázslat, ELEK Léna – Karácsonyi díszek, Marko 
RADONJIĆ – A szűkebb központ, SKRIVÁN Melinda – Karácsonyi va-
rázslat, PINTeR István– Mikulás járvány idején, Nebojša ANĐELIĆ – 
Égbolt, Slađana ČOMIĆ – A szőregi Szt. Vasilija Ostroški templom.

A díjazottak helyi vendéglátók, borászok és süteménykészítők aján-
dékaiban részesültek. 

80 km, nagy része igen forgalmas. 
Korábban az volt a gyakorlat, hogy 
a JKP járműveivel mindaddig nem 
vonult ki, amíg a lehullott hóréteg 
vastagsága a 10 centit el nem érte. 
Szerinte ez nem jó gyakorlat. Az el 
nem takarított hó ráfagy az utakra, 
és később már nem lehet az úttestet 
megtisztítani. A vállalatnak nincse-
nek sószóró járművei, sem pedig 
egyéb ilyen helyzetekben haszná-
latos felszerelése. Ezt az évet, foly-
tatta, valahogy még kihúzzák, de 

arra használják, hogy gépállomá-
nyukat fejlesszék. Az igazgató végül 
elmondta, hogy igen jó az együtt-
működés az általa vezetett vállalat 
és a községi vezetés között, amelyet 
fiatalok alkotnak. Tapasztalatait lat-
ba vetve mindent megtesz a helyzet 
javítása érdekében.

Tárgyalnak a zsablyai állatmen-
hellyel és remélik, hogy megoldást 
találnak az utcán kóborló állatok 
kérdésére, mert fontos az emberek 
testi épsége. (N. n.)

Kóbor ebek, 
szeméttelepi gondok

A lelkes Covid-csoport tagjai



TEMERINI ÚJSÁG2021. február 4. 3

30+30(+50) eurós támogatás
Áprilistól lehet jelentkezni

A Szerbiai Televízió műsorvendégeként Siniša Mali pénzügyminiszter 
a gazdaságélénkítő csomagról beszélt. Ennek részeként minden nagy-
korú lakos az idén 60 eurót kap, a nyugdíjasok pedig a 60 euró mellett 
további ötven eurót, tehát öszesen 110 eurós juttatásban részesülnek. 
Az igényeket áprilistól lehet bejelenteni. A polgároknak az első 30 eu-
rót májusban, a másodikat novemberben folyósítják. A nyugdíjasok 50 
eurós támogatása szeptemberben érkezik – közölte. Bejelentkezni csak 
egyszer kell, éspedig az első 30 euróra, a második részlet jön automa-
tikusan – mondta a pénzügyi tárca vezetője.

Tartósan magas kukoricaár
Egy jó ideje igen élénk kereslet tapasztalható a kukorica iránt. A hazai 

készletek mindig messze meghaladták a szükségleteket, de a világpiacon 
most az élénk kereslet növeli az árakat. A felvásárlók az utóbbi időben 
már több mint 24 dinárt fizetnek forgalmi adóval együtt a tengeriért. Ez 
azt jelenti, hogy a kultúra tavaszra is valószínűleg nagy területeket foglal 
majd a vetésszerkezetben. Megfigyelhető azonban, hogy a vetőmag, a 
műtrágya és más újratermelési anyagok ára is emelkedik. 

Vajma

Sebészeti magánrendelő nyílt
Folytatás az 1. oldalról

Műtéthez szükséges vizsgálatokra is betérhet hozzájuk a beteg, az 
előrehaladott állapotban lévő rákos betegeknél vagy a több éve króni-
kus betegségben szenvedőknél pedig meghatározzák a szükséges fájda-
lomcsökkentő gyógyszereket. Hozzátette, a szakorvos kezelni tudja az 
isiászt, de a migrént, a váll-, nyak-, hát valamint térd körüli fájdalmat is. 
A hasi sebészet terén a leggyakoribb a sérv és az epeműtét. A szépészeti 
beavatkozások közül az arcfeltöltést, a botoxot, a szemhéj-, fülkorrekci-
ót, valamint a szemöldök-, homlok és orrműtétet emelte ki a szakorvos. 
Terveik között szerepel a mezoterápia bevezetése is. Radovan Veljković 
kifejtette, kapocsként szolgálnak a betegek és a szakorvosok között, így 
akár abban is segíthetnek, hogy egészségügyi problémáikkal a későbbi-
ekben hova fordulhatnak a polgárok. Elmondása szerint fontos szempont 
volt az is, hogy kizárólag temerini nővéreket és technikust alkalmazza-
nak, akik minden olyan feladatot elvégeznek, amely a hatáskörükbe 
tartozik: műtét utáni kezelés akár otthoni körülmények között, kötözés, 
laboratóriumi vizsgálat, beöntés, katéter felhelyezés. A nővérek mellett 
a szakorvosok is házhoz mennek abban az esetben, ha a beteg egészségi 
állapota ezt megköveteli.

A rendelő a hét folyamán reggel tíz és este nyolc óra között tart nyitva, 
jövő hétfőtől pedig már reggel hattól fogadják a pácienseket. A vérvétel 
reggel hat és tíz óra között lehetséges. Az eredményeket még aznap el-
juttatják e-mailben vagy egyéb üzenetküldő plattform útján, személyesen 
azonban csak másnap vehető fel.

Az orvosok zöme most a vírushelyzet miatt heti bontásban kapja meg 
a beosztását, így a rendelőben csak péntekenként tudják meg, hogy a 
következő héten mely napon rendel az adott szakorvos. A főnővér szerint 
ennek azonban semmi akadálya nincs, ugyanis bármikor felhívhatják őket, 
az alkalmazottak elkérik a betegek telefonszámát, amin keresztül aztán 
értesítik őket az időpontról. A díjszabások felől érdeklődve megtudtuk, 
egy vizsgálat díja három és ötezer dinár között mozog, a komolyabb be-
avatkozásoké ennél valamivel több. 

Varga Zoltán első díjat nyert fényképe

A Kálvária-dombon
A közelmúltban hullott párcentis hótakaró juttatta eszembe gye-

rekkorom legszebb téli napjait, melyeket a Kálvária-dombon lesikló 
szánkózással tettünk élvezetessé társaimmal. Emlékeim hatásának 
engedelmeskedve drótparipára pattanva csakhamar a Kálvária be-
járatánál találtam magam. 

Fölfelé gyalogolva szemügyre vettem a stációkat, jó állapotban 
találtam mind a tizennégyet. Fölfelé menet jobb felől az utolsó ket-
tő arról emlékezetes, hogy lesikláskor a második táján volt a „ki to-
vább siklik”. Itt a jobbmódúak, a ródlisok érvényesültek jobban, mi 
faszánkósok rövidebbet csúsztunk. Nagyobb távolságot úgy értünk 
el, hogy a szánkót fölemelve, magunk elé tartva, nekirugaszkodva, 
majd ráhasalva siklottunk kicsit tovább. Élményszámba ment még 
műtrágyás nejlonzsákon ülve lecsúszni a dombról, ám a hepehupás 
lecsúszópálya megtette a magáét. Olyannyira, hogy másnap a tanító 
megkérdezte a diákokat, hogy miért ülnek féloldalt a padban.

Azon a helyen, ahol a lesikló pályánk volt, most kapaszkodó kor-
láttal ellátott lépcső van, 24 taposófelületet számoltam meg rajta fölfe-
lé, az építményig menet. Majd következik két különálló nyolclépcsős 
följárat a feszületekhez. Itt áll, meglehet életnagyságban középen, a 
krisztusi feszület, két oldalt a latrokkal. A krisztusi alapkövén vésett 
emléktáblán olvasható szöveg áll: „A keresztre feszített megváltó Jé-
zus Krisztus dicsőségéért Temerin R. katolikus közössége emeltette 
1825-ben, felújította 1895 és 1896-ban, helyreállította 1998-ban”

A háttérben, ahol egykoron a dohányos Varga Károly fuvolás 
szőlőskertje volt, most a kolóniai sírkert terül el egész a Damjanich 
János utcáig.

Mindent összegezve ma nyoma sincs a gyerekkori szánkózá-
soknak a Kálvárián, pedig szándékom volt a dédunokáimat ebben 
az örömben részesíteni. Ezzel a téli élménnyel is szegényebbek a 
mai helybeli gyerekek. Kár.

MAJOROS Pál

A hamu kihelyezése
A kommunális közvállalat (JKP) illetékesei kérik mind-

azokat, akik elszállítás végett hamut szoktak kihelyezni az 
utcára, hogy a következőképpen járjanak el:

• A hamut külön zsákba, lehetőleg nejlonzsákba  cso-
magolják, ami legfeljebb 10 kiló legyen.

• A hamut ne kannákban, hordókban, ládában vagy egyéb 
hasonló edényben helyezzék el az utcán. Az így kihelyezett 
edényeket a szemétgyűjtők nem viszik el.

• A hamut tartalmazó zsákokat a kukák mellé kell tenni, 
ugyanazon a napon, amikor a szemét elszállítását végzik.

• A hamut tartalmazó zsákokba kizárólag hamut szabad 
tenni, semmilyen más hulladékot vagy szemetet nem.

• Nyilvánvaló, hogy a hamu között már nem izzhat  pa-
rázs, de a hamu vizes sem lehet, mert a zsák súlya ez eset-
ben jelentősen megnövekszik.

ácsi
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A járeki Čelik cégről szóló írásban a Naše novine egyebek között a 
következőket írja: a járeki cég 1969-ben alakult meg, amikor is a mos-
tani helyen kezdte meg a termelést. Acélkonstrukciókat gyárt, csarnoko-
kat, raktárakat és egyéb, nem lakóépületként szolgáló létesítményeket, 
pédául hidakat szerel össze. Többségi tulajdonosa az újvidéki Promist 
DOO, amely Szerbiában az ágazat egyik legnagyobbika.

A korábbi nehézségeket mára túlhaladta, és a Čelik ma már szilárd 
és perspektív vállalatnak számít. Új igazgatósági épület épül a területén. 
Ennek befejeztével azt tervezik, hogy egy további, az eddiginél jóval na-
gyobb csarnokot húznak majd fel. Ennek eredményeként növelni tudják 
a termelést mennyiségileg és a termékpaletta bővítésének szempontjá-
ból egyaránt előnyös. Ehhez természetesen új dolgozók alkalmatzására 
lesz szükség, ami kedvező hatást fog gyakorolnia község gazdaságának 
egészére, mondta a lap riporterének a vállalat részéről nyilatkozó Tatja 
Banović Marković.  

Új dolgozókra lesz szükség a Čelikben

1. tévhit – A vakcinák nem biztonságo-
sak, mert gyorsan fejlesztették ki őket

Az igaz, hogy a Covid–19 elleni vakcinákat 
minden korábbinál gyorsabban, egy év alatt 
fejlesztették ki, de ennek számos oka van.

Például a fejlesztések kezdetekor nem a 
nulláról kellett indulniuk a kutatóknak, bár 
a világjárványt okozó SARS-Cov–2 új típusú, a 
hasonló koronavírusokat évtizedek óta tanul-
mányozzák már.

A fejlesztéseket világméretű összefogás se-
gítette. A kutatásoknak sokszor nem tökéletes 
a pénzügyi háttere, most azonban a pénzhiány 
nem akadályozta a vakcinák kifejlesztését.

Sokszor lassítja a védőoltások elkészültét a 
kísérletekben részt vevő önkéntesek alacsony 
száma is, most ezzel sem volt probléma. Ráadá-
sul a klinikai kipróbálást is gyorsabbá tudták 
tenni azzal, hogy bizonyos vizsgálatokat párhu-
zamosan folytattak le. Ezek a tények eredmé-
nyezték azt, hogy gyorsan, biztonságos vakci-
nákat tudtak kifejleszteni a kutatók.

2. tévhit – A vakcina megváltoztatja a 
DNS szerkezetét

A Pfizer–BioNTech és a Moderna vakcinája 
új technológiát használ. A Karikó Katalin által 
megalapozott eljárás a hírvivő RNS-eket vagy 
mRNS-eket használja. Ezek segítségével juttatják 
be a sejtekbe azokat az információkat, ame-
lyeknek a hatására kialakul a vírusfertőzéssel 
szembeni immunitás.

Az mRNS bejuttatása természetesen nem 
változtatja meg a DNS-t, hiszen nem is jut be a 
sejtmagokba, illetve az mRNS-ek miután átadták 
az információt a szervezetünknek, egyszerűen 
lebomlanak.

3. tévhit – A koronavírus elleni vak-
cinák koronavírus-megbetegedést okoz-
hatnak

Egyik védőoltás sem tartalmaz élő vírusokat, 
így nem is alakulhat ki betegség a hatásukra. 
Az esetleges mellékhatásokat, például a fejfá-
jást az oltásokra adott immunválasz okozza, 
nem fertőzés.

4. tévhit – A vakcina mikrochipet tar-
talmaz

Egy amerikai felmérés szerint a válaszadók 
28 százaléka mondta, hogy Bill Gates a koronaví-
rus elleni védőoltásokkal juttat be mikrochipeket 
az emberekbe. Ez egy összeesküvés-elmélet, sem-
miféle bizonyíték nincs rá. Eleve technológiailag 
sem megoldható, hogy bármilyen ilyen eszköz 
elég kicsi legyen ahhoz, hogy egy tű hegyén át-
férve bejusson a véráramba.

5. tévhit – A vakcina meddőséget 
okoz

Nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy a 
vakcina meddőséget okoz vagy veszélyeztetné a 
jövőbeli terhességeket. Ez a tévhit azért terjedt 
el, mert az mRNS-alapú vakcinák által kódolt 
tüskefehérje és a terhesség során egy fontos 
szerepet játszó fehérje között van egy kis ha-

sonlóság. Bár a két fehérjét alkotó aminosavak 
közül néhány tényleg azonos, ez nem zavarhatja 
meg az immunrendszert.

6. tévhit – A vakcinák magzati szövetet 
tartalmaznak

Ez is a vakcinaellenesek kitalációja, egyik 
koronavírus elleni védőoltás sem tartalmaz 
magzati szövetet. Ez annyira távol áll a való-
ságtól, hogy nem is tudunk ehhez egyebet hoz-
zátenni.

7. tévhit – Aki már átesett a fertőzé-
sen, annak nincs szüksége a vakcinára

Mivel az újrafertőződés lehetséges, ezért 
azokat is érdemes beoltani, akik már átestek a 
fertőzésen. Már csak azért is, mert előfordulhat, 
hogy tévesen mutatta ki a teszt a koronavírus-
fertőzést, és valójában nem is volt fertőzött a 
tesztelt személy.

8. tévhit – Miután valaki megkapta a 
vakcinát, azután már nem adhatja tovább 
a vírust

A védőoltásokat arra fejlesztették ki, hogy 
a beoltott ne betegedjen meg, de ettől függetle-
nül még hordozhatja és így tovább is adhatja a 
vírust. A betegséget megakadályozza a vakcina, 
de az még nem bizonyított, hogy a szervezetből 
hatására el is tűnnek a kórokozók, ezért a be-
oltottaknak is viselniük kell a maszkot, és be 
kell tartaniuk az előírásokat.

9. tévhit – Miután beoltottak, folytat-
hatom a korábbi életemet

Sajnos az előző pont miatt ez nem telje-
sen igaz. (Befejező része következik)

Tizenhárom tévhit a vakcináról
Most, hogy már rendelkezésre állnak a különböző vakcinák, fontos, hogy helyes 

információink legyenek a védőoltásokkal kapcsolatban. A modern orvostudomány esz-
közei közül talán a védőoltásokról terjed a legtöbb téves információ. Jelenleg is sokan 
vakcianaellenesek, és minden lehetőséget kihasználnak, hogy hangot is adjanak ellen-
érzésüknek. A valóságban a vakcinák emberek millióinak életét mentik meg.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO becslése szerint csak 2010 és 2015 között a 
védőoltások tízmillió ember életét mentették meg. A vakcinákkal kapcsolatos bizonytalan-
ságban semmi új nincs, most azonban a szokatlanul gyors kifejlesztés és az új előállítási 
technológiák használata miatt még többen kételkedhetnek. Ezért felsoroljuk a legelter-
jedtebb tévhiteket a Medical News Today orvosi folyóirat alapján, amik segíthetnek 
dönteni azoknak, akik még bizonytalanok az oltás kapcsán.

(N.n.) Az épülő új igazgatósági épület

Megölte feleségét
A férjet letartóztatták

A 021.rs hírportál szerdán jelentette, 
hogy Temerinben őrizetbe vették B. K. 67 
éves férfit, mert alapos a gyanú, hogy ked-
den az esti órákban Temerinben megölte 
feleségét. A 64 éves asszonyon több helyen 
fejsérülést állapítottak meg. A férjet őrizetbe 
vették és eljárás indult ellene.
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hogy sütéskor kevesebb olajat szívjon magába, 
a sütéshez 160–170 Celsius-fok az ideális, azaz 
ha egy darabka tésztát beleteszünk a zsiradékba, 
apró buborékokat vessen.) 

Családunk, különösen pedig az unokám nagy 
kedvence a képviselőfánk, amelynek ideális re-
ceptjét a Nők lapja konyha desszertújság egyik 
különszámában találtam meg. A recept szerint 
1,5 dl vízbe teszünk egy csipet sót és csipet cuk-
rot, 15 dkg margarint, ezt felmelegítjük. Amikor 
elolvadt a margarin és majdnem forr a víz, egy-
szerre beleöntjük a 15 dkg lisztet. Összekeverjük 
és jó egy percig kevergetve főzzük. Összeáll egy 
gombócba a massza, levesszük a tűzről és egyen-
ként hozzáadjuk az egész tojásokat. Minden tojás 
hozzáadása után simára keverjük a masszát. A 3. 
tojás hozzáadása és elkeverése után a mutató és 
a hüvelykujjunk közé veszünk egy kis tésztát és 
megnézzük, hogy nyúlik-e vagy még szakad. Ha 
szakad, teszünk bele még egy tojást, elkeverjük és 
nézzük a tésztát. Ha még mindig szakad, lehet egy 
újabb tojás. Ha kész a massza, sütőpapírral bélelt 
tepsibe habzsákkal vagy kanállal 20-22 gombó-
cot formálunk. Forró, 250 Celsius-fokos sütőben 
30-33 percig sütjük, azzal, hogy 20 percig nem 
szabad kinyitni a sütő ajtaját. 

A képviselőfánkba családunkban a következő 
töltelék kerül: 8 tojás sárgáját, 8 evőkanál cukrot, 
2 púpos evőkanál lisztet, 2 vaníliás pudingot, 2 
vaníliás cukrot és kb. 1,5 deciliter tejet jól kike-
verünk és belefőzzük a 8,5 dl forrásban levő tej-
be. Levesszük a tűzről és az 1 evőkanál cukorral 
felvert 8 tojásfehérjéből kapott hab egyharmadát 
jól elkeverjük a forró masszában, majd óvatosan 
a többi habot is beleforgatjuk. Ha kihűlt a kré-
münk, megtöltjük vele a fánkokat.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy most, de máskor is, kedvelt süti a fánk, 
amely lehet hagyományos, szalagos fánk sárga-
baracklekvárral, de képviselő-, vagy csörögefánk 
is. A legtöbb családban a féltve őrzött, anyáról 

leányra öröklődő recept szerint készülnek ezek 
a finomságok. Felmenőim írásos recept nélkül, 
„fejből” sütöttek. Nagymamám a hagyományos 
fánk, édesanyám pedig a képviselőfánk mestere 
volt. Én elmulasztottam lejegyezni a recepteket. 
Ezért addig kutakodtam a különböző gasztronó-
miai újságokban, az interneten, illetve néztem a té-
vében a főzőműsorokat, amíg meg nem találtam a 
tökéletes recepteket, amelyeket a kipróbálás után 
azonnal le is jegyeztem receptes könyvembe.

A Fanny konyhája újság egyik számában 
találtam meg a számomra tökéletes fánk re-
ceptjét, amely szerint a farsangi fánk hozzávalói 
a következők: 2,5 dl tej, 3 dkg élesztő, 5 dkg 
porcukor, 50 dkg finomliszt, 2 tojássárgája, 5 
dkg lágy margarin és 1 evőkanál rum. A lisztet 
munkalapra/tálba szitáljuk, közepébe mélyedést 
készítünk, beleöntjük az 1 kávéskanál porcukor-

ral és az élesztővel elkevert 1 dl langyos tejet, a 
szélekről egy kevés lisztet keverünk hozzá, majd 
letakarjuk, és hagyjuk felfutni-felhabosodni (15 
perc). A maradék langyos tejben elkeverjük a töb-
bi porcukrot, a csipet sót, és a tojások sárgáját, 
majd a liszthez adjuk, ráöntjük a megkelt élesz-
tőre. A margarint megolvasztjuk, és nem forrón, 
hanem lassan, akár két-három részletben azt is 
a liszthez öntjük. Összekeverjük. Végül hozzáad-
juk a rumot, és alaposan kidagasztjuk. A tészta 
akkor jó, ha hólyagos, és elválik az edény falá-
tól. A fánk akkor lesz finom, ha a tésztája nagyon 
lágy, lágyabb, mint a kelt tésztáé. Konyharuhával 
letakarva meleg helyen a kétszeresére kelesztjük 
(30 perc). Lisztezett munkalapon átgyúrjuk a 
tésztát, lisztes tenyérrel óvatosan kb. 2 cm vas-
tagra lapítjuk. Egy kb. 6 cm átmérőjű szaggatóval 
kiszúrjuk. A korongokat lisztezett tálcára sora-
koztatjuk, letakarva még 20 percig pihentetjük. 
Bő olajat forrósítunk. A tésztakorongok közepét 
hűvelykujjunkkal kissé benyomjuk, és azzal a 
felével, ami a tálcán felül volt, az olajba tesszük. 
Lefedjük az edényt, és kb. 1 percig sütjük. Ezután 
megfordítjuk, és fedő nélkül aranybarnára sütjük. 
Ettől a két művelettől lesz „szalagos”. A fánko-
kat papírkendőre szedjük, lecsepegtetjük, majd 
megszórjuk porcukorral, a közepén levő üregbe 
sárgabaracklekvárt teszünk. (Az alapanyagokat 
ajánlatos már néhány órával korábban előké-
szíteni, hogy szobahőmérsékletűek legyenek, a 
lisztet szitáljuk át, a megkelt tésztát a sodrófával 
alig érintsük, a legjobb, ha kézzel húzzuk szét a 
tésztát, a rumot pedig azért keverjük a fánkba, 

Ha farsang, akkor mulatság, tánc, karnevál, fánk, kocsonya, a társasági 
szórakozás és a böjt előtti evés-ivás időszaka. A farsang hossza változó, ám a 
kezdete mindig január 6-ára, vízkeresztre esik. A farsang utolsó napja pedig 
egy mozgó, egyházi ünnep, a hamvazószerda, amelynek időpontja attól függ, 
hogy mikor van húsvétvasárnap. Az idén február 17-ére esik hamvazószerda, 
azaz addig tart a farsangi időszak, amelynek különösen jelentős része a „far-
sang farka”, vagyis a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó három nap, 
amely a nagy mulatságok időszaka. Vagy csak volt? A járvány miatt az idén a 
farsang is igencsak csendes. Ha most el is maradnak a szokásos vígadalmak, 
az álarcos felvonulás, attól még a farsangi ételek asztalra kerülhetnek.

Ha farsang, akkor fánk (is)
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sítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, Szám: 350-
23/2019-04, Kelt: 2021.II.2., TEMERIN, Újvidéki u. 
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É R T E S Í T É S 
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Település-
rendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környe-
zetvédelmi Osztálya A tervezés és építésügyi törvény 
50. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 
81/2009. – kiigazítás, 64/2010 – SZK Alkotmánybíró-
ság döntése, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – SZK Al-
kotmánybíróság döntése, 50/2013. – SZK Alkotmány-
bíróság döntése, 98/2013. – SZK Alkotmánybíróság 
döntése, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 
37/2019. és 9/2020. szám), A terület- és városrende-
zési okiratok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és 
eljárásáról szóló szabályzat 54 – 67. szakasza (SZK 
Hivatalos Közlönye, 32/2019. szám) és A környezeti 
hatások stratégiai mérlegeléséről szóló törvény 19. 
szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004. és 
88/2010. szám) alapján

N Y I L V Á N O S     B E T E K I N T É S R E
bocsátja

TEMERIN TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁ-
LYOZÁSI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁT ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉT TARTAL-
MAZÓ TERVEZETET

A Temerin település általános szabályozási tervének 
módosítását és kiegészítését tartalmazó tervezetre 
vonatkozó nyilvános betekintés időtartama 30 nap, 
pontosabban 2021. február 10-étől 2021. március 
11-éig fog tartani.
A Тerv tervezetе a Temerini Községi Közigazgatási 
Hivatal épületének földszintjén levő központi folyo-
sóján, a Staro Đurđevo-i Helyi Közösség épületében, 
valamint Temerin Község hivatalos honlapján lesz 
megtekinthető.
A Temerin település általános szabályozási tervé-
nek módosítását és kiegészítését tartalmazó ter-
vezetre vonatkozó észrevételeket az érdekelt jogi 
és természetes személyek a nyilvános betekintés 
ideje alatt, de legkésőbb 2021. március 11-éig a 
Temerini Községi Közigazgatási Hivatal iktatóján 
keresztül a Településrendezési, Lakás- és Köz-

művesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztályához 
nyújthatják be.
Az említett tervre vonatkozó minden szükséges ér-
tesítés, valamint bizonyos megoldásokkal és esetle-
ges észrevételekkel kapcsolatos szakmai segítség a 
Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településren-
dezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezet-
védelmi Osztályánál munkanapokon reggel 8 és 14 
óra között kapható.
Temerin község Tervügyi Bizottságának nyilvános 
ülése 2021. március 19-én, 13 órai kezdettel, a köz-
ségháza épületében, a községi tanács üléstermében 
kerül megtartásra. A Bizottság nyilvános ülésén jelen 
lesz a felelős városrendezési szakember, a Terv ter-
vezetét kidolgozók képviselői, valamint az észrevé-
teleket beterjesztő személyek, akik a Tervügyi bizott-
ság előtt meg is indokolhatják a tervezetre benyújtott 
észrevételeiket.

A TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 
HIVATAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, 
LAKÁS- ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-ÜGYI 

ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLYA

mcsm
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Gyertyaszentelő volt
A magyar katolikus népszokások körében Gyertyaszentelő Boldog-

asszony napja (február 2.) mindenekelőtt a gyertya szentmisén történő 
megszenteléséről ismeretes ünnep, amit az egyházi hagyomány szerint 
annak emlékére tartanak, hogy Jézust, születése után a negyvenedik 
napon édesanyja, Mária bemutatta a jeruzsálemi nagytemplomban. 
A szentelt gyertya a buzgó lelkületű hívek számára mindenekelőtt 
Krisztus jelképe, így tehát körükben mindig nagy tekintélynek örven-
dett. Néhány megnyilatkozással illusztráljuk: „Maj gyün a világvége, 
akkó a szentölt gyërtyát mëggyúccsák, nem lësz az örök sötítsíg. De 
csak a hétsző szentölt gyërtya ég.” A halott családtagok lelke üdvéért 
is gyújtanak szentelt gyertyát, de van, aki meggyújtja a nagybetegek 
ágyánál is: „a haláltusáját könnyebben átvészöli, aki mellett szentölt 
gyërtyát gyútanak.”

Sziveri János, aki 1990-ben éppen ezen a napon halt meg, néhány 
nappal a halála előtt írt utolsó versében megrendítő látnoki erővel idézte 
meg elmúlásának utolsó pillanatait:

Zavar

Elődbe járulnék akár, de nem tudlak még
egészen megnevezni. Hangod, mintha hersegne…

Vagy csak a gyertya krémje?
Valakit elszólítottak belőlem – 

A szentelt gyertyát nagy nyári viharok idején is meggyújtották, hogy 
fénye bátorságot és reményt öntsön az ijedt és aggodalmas szívekbe: 
gondoljuk meg, száz éve sincs, hogy településünkön van villanyáram – 
ükapáink még nem éltek „a kattentott fénykorszakban”, hogy az újvidéki 
születésű Tamkó Sirató Károly vidám gyermekversének egyik kifejezésével 
éljünk. Idős temeriniek még nem is olyan régen azt vallották, „hogyha 
nagyon villámlik mëg zörög, mëg jég van, akkó csak azt gyútsák mëg, 
oszt tëgyék közel az ereszetcsurgáshoz, akkó abba az épületbe nem fog 
belecsapni a villám.” 

A jeles napokat, így ezt is, időjárásjóslásra is alkalmasnak tartották 
a temeriniek: „Ha nagymise alatt kisüt a nap, akkó a farkas még bëordít 
az ablakon. Akkó még eztán gyün a hideg.” Több, a várható időjárással 
és az abból fakadó tennivalókkal kapcsolatos jótanácsot versbe foglalva 
jegyeztek meg eleink:

Gyertyaszentelő, ha havaz,
Nincsen messze már a tavasz.

*
Ha a gyertya szente világos,

A gazda kertje virágos.
*

Ha fínyes a gyertyaszentelő,
A száríziket [vagy a szűröd, sőt a szűrőd!] vedd elő!

(Tudniillik mind a banyakemencéket, mind a sifonérkemencéket 
leginkább szárízíkkel – a jószágok által már lerágott kukoricaszárral – 
fűtötték, esetleg náddal, vagy – a legszegényebbek – a határban gyűjtött 
ballangókóróval. A szűr meg hideg ellen jól védő hosszú férfi ruhadarab 
volt, a szűrő emlegetése pedig aligha a konyhai csíkszedőre, inkább a 
borászok eszközére vonatkozott.)

Egyszóval gyertyaszentelőkor a régiek legkevésbé azt figyelték, hogy 
megijed-e árnyékától a barlangjából kicammogó medve. Tudtak ők 
időjárást jósolni a tömegtájékoztatási eszközök szenzációra éhes tudó-
sítói nélkül is.

CSORBA Béla

GYERMEKKOROMBAN A LEGjOBBAN a szülői ház tágas udvarán 
szerettem focizni. A labda olykor átrepült a szomszéd udvarára is. 

Átmásztam érte a kerítésen. A szomszéd Kati néni nem haragudott meg érte, 
szerette a gyerekeket. Engem is behívott néha a konyhájába, és a markomba 
nyomott valamilyen gyümölcsöt. A kutyája is ismert már, nem ugatott meg. 

Kati néni özvegyasszony volt, a férje még a világháború első napja-
iban elesett. Azóta az özvegy magányosan élt, férfiként dolgozott, és az 
egész falu megbecsülte. Eleinte a jegyző és a bíró is felkereste, hősként 
emlékezve meg a férjéről. De Kati néni csak törülgette a szemét némán, 
és azt dünnyögte, hogy jóska sosem volt hős, mert nagyon félt a haláltól. 
Csak meghalt kötelességből, hazaszeretetből, mint sok ezren mások, mert 
marhavagonban kivitték a frontra. Egyetlen tábori lapot írt, de talán jobb 
is, hogy így történt, legalább nem szenvedte végig a világháborút.

Miután a háború végén szerb katonák szállták meg a falut és az egész 
délvidéket, a jegyző és a bíró látogatása elmaradt a hadiözvegynél. Akkor 
már sok volt az özvegy, minden tizedik háznál siratták a „hősöket”, akik 
még emléktáblát sem kaptak.

KATI NÉNI EGYIDőS VOLT A MAMÁVAL, aki gyakran átszaladt hozzá 
egy kis fánkkal, pogácsával. Kérője is akadt többször, emlékszem én is 
az egyikre: titeli volt, bajszos, mogorva, nagy behemót ember. Kati néni 
nemet mondott. Meglesz ő már egyedül is. Van a férjéről egy Újvidéken 

Lóc István méhészt talán nem is kell külön bemutatni az 
olvasóknak. Ő az, aki hosszú évek óta minden csütörtökön, 
a hetipiacon jó kereskedő módjára kínálja az általa termelt 
ízletes mézet a vásárlóknak. Jó példája ő annak, hogy ha az 
ember valamivel a saját kedvtelése céljából szívvel-lélekkel és 
nagy odaadással foglalkozik, akkor az az élete részévé válhat, 
és nem is szeretne lemondani róla. 

A minap, amikor telefonon beszélgettünk, arra kértem, mondja el, 
mit jelentenek számára a méhek és, hogy ilyentájt mivel is foglalatoskod-
nak a méhészek. Naívan megkérdeztem tőle azt is, hogy mióta méhész-
kedik. Azonnal érkezett a mókás felelet, miszerint a múlt héten kezdte. 
Persze később kiderült, hogy immár ötven éve. Ekkor vitte haza az első 
méhcsaládot. Akkor kezdődött. A megbeszélt időpontban személyesen is 
találkoztunk a riport elkészítése végett, ekkor nagy lelkesedéssel beszélt 
tapasztalatairól és az időszerű „méhészhelyzetről”.

– 1970-et írtunk, amikor egy padláson találtam egy méhrajt. Mivel 
az ott élők meg akarták semmisíteni, elhatároztam, hogy hazaviszem 
őket. Ma is tisztán emlékszem, hogy a kémény és a tetőcserép közé fér-
kőztek be. Nem volt egyszerű a feladat, jól össze is szurkátak a szorgos 
méhecskék, de végül egy dobozban sikerült őket hazavinnem. Tudatla-
nul láttam neki a feladatnak. Figyeltem őket, be is teleltettem, de tava-
szig elpusztultak. Mint később kiderült, etetni kellett volna őket, de én 
akkor erről nem tudtam. Ugyanazon a tavaszon, akácvirágzás idején a 
már üres kaptáramba beköltözködött egy új raj. Ekkor tanácsokat kér-
tem a méhészektől, akik szívesen segítettek, így sikerült megőriznem az 
új rajt. A következő évre már szépen fel is szaporodtak. A Nagybarára 
vittük őket mézelni. Akkoriban sok volt a napraforgó a temerini ha-
tárban, tisztesfűből is szépen akadt, ezekkel szorgalmasan dolgoztak 
a méhecskék. Egy nagy fazék mézet kaptunk az első két kaptáramból. 
Abban az időben szerettem meg a méhészetet. Hiába szúrtak meg vagy 
százszor, a lelkesedés csak nem apadt. Számomra élvezet volt kint ülni 
a kertben, és figyelni a méhek zümmögését és szorgalmát. Ez még ma is 
így van. A méhek iránti szeretet mind nagyobb lelkesedést szült bennem. 
Fáradtságot nem ismerve horduk a kaptárakat, akár távol eső helyekre 
is, azzal a céllal, hogy mézet gyűjtsünk. Nem egyszer megtörtént, hogy 
nem jártunk sikerrel, mégsem adtuk fel. A méhész barátokkal bújtuk a 
szakkönyveket, különböző tanfolyamokra járunk, hogy minél több tu-
dással és tapasztalattal gazdagodjunk. Idővel megtanultuk, így jómagam 
is, hogy hogyan lehet és érdemes mézet „lopni” a szorgos rovaroktól. 
Rájöttünk arra is, hogy hogyan kell elvenni fedett fiasítást, amelyekből 
anyabölcsővel új rajokat állíthattunk elő.
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ők kizárólag hátrafelé haladhatnak. Hagyni kell a méheknek bősége-
sen mézet a téli időszakra, hogy legyen miből táplálkozniuk. Jelenleg 
már javában éledeznek a kaptárakban. Sőt a minap, a napos és enyhe 
időjárásnak köszönhetően, ki is repültek. Mindez azt jelenti, hogy az 
előttünk álló hónapokban megkezdődik az intenzív mézfogyasztás is a 
kaptárakban, tehát nem hagyhatjuk őket méz nélkül. Fontos, hogy a 
méhész szeretettel gondozza állományát, mert csak így maradhat fenn 
az állomány.

A méhek megóvása mindannyiunk számára egyaránt fontos, 
halljuk gyakran. Igaz ez?

– Persze. Ez az egyedüli rovar, amely az emberiségnek pénzben 
kifejezhető milliárdokat adhat, és ezzel még talán keveset is 
mondtam. Minden növény termése, amely virágzik, a méhek-
nek köszönhető. A szorgalmas rovarok porozzák be ezeket a 
virágokat, hogy azután bőséges terméssel ajándékozzák meg 
az embereket. De ezt szerintem mindenki tudja. Ezért lenne 
kiemelkedően fontos, hogy óvjuk a természetet, és mellőzzük 
a különböző kártékony vegyszerek használatát. Ezáltal a mé-
hek sem fogyatkoznának olyan rohamosan, mint manapság. 
Kínában, ahol már nincsenek, vagy nagyon megfogyatkoztak a 
méhek, létráról, tollal porozzák be az emberek a bibéket, így 
teszik termővé a gyümölcsfákat. Ebből is látszik, hogy milyen 
nagy szerepe van a méheknek az emberiség életében.

Milyennek értékeli a tavalyi évet, ami a méhek mun-
káját illeti?

– Ínségesnek. A hosszan tartó csapadék következtében el-
maradt a hordás. A kirepülő méhek nem szállhattak vissza a 
kaptárakba, mert olyan esős volt a tavasz. Tavaly márciusban 
havazott, ezáltal a gyümölcsfákon sem tudtak dolgozni, amire 
később sem volt sok lehetőségük.  Bízunk benne, hogy az idén 
kegyesebb lesz hozzánk az időjárás.

Megfordult-e a fejében, hogy felhagy a méhészet-
tel?

–Arra még sohasem gondoltam, hogy abbahagyom, de arra már igen, 
hogy lassítani kellene. A méhészkedés az életem részévé vált. Szeretem a 
méheket, örömömet lelem bennük. Ahogy telnek az évek, egyre inkább 
nehezemre esik a munka, de még ma is aktívan dolgozom körülöttük. 
Őszintén remélem, hogy akad majd utánpótlás, akinek, vagy akiknek 
továbbadhatom mindazt a tapasztalatot, amit az elmúlt ötven évben ösz-
szegyűjtöttem.

TÓTH Dianna

nagyított fényképe, széles keretben lóg a falon az ágy felett, mindennap 
elmond előtte egy miatyánkot. Néha beszélget is hozzá. Kikéri a tanácsát. 
És a halott katona álmában üzen vissza neki, válaszol a kérdéseire.

Van egy kis faládikója is Kati néninek, azt a szekrényben a tiszta ruhák 
között őrzi. Olykor előveszi, maga elé teszi az asztalra, és csak ül előtte 
némán, fohászkodva. Ezt én is kilestem olykor, amikor átgurult a labdám, 
és belopakodtam érte az udvarára. Házasságának szép és romantikus 
történetét mindenki ismerte a faluban. Még mi, gyerekek is tudtuk. Nem 
mindennapi történet.

SZOKÁS VOLT NÁLuNK, hogy a vasárnapi szagosmise után a le-
gények sorfalat álltak a templom bejárata előtt. A miséről kivonu-

ló lányokat várták. Ilyenkor a legény megszólította a neki tetsző lányt, és 
meghívta délutáni táncra a Csillag vendéglőbe.

jóska egy ilyen mise utáni szemlén lépett Kati mellé, aki erre a meghí-
vásra – annak jeléül, hogy elfogadta – a legénynek adta az imakönyvében 
őrzött Mária-képet. Aztán a megbeszélt időben meg is jelent a táncmulat-
ságon. jóska hozzálépett, táncra kérte, keringőt táncoltak.

„Még most is mintha a karjában hintáztatna, érzem, hogy repülök fel 

a magasba! Csodálatos volt!” – mesélte olykor, hunyt szemmel visszaem-
lékezve az első táncra. „Amikor véget ért a zene, s mi pihegve megálltunk 
a terem közepén, jóska a zsebébe nyúlt, elővett valamit, és a markában 
szorongatva azt kérdezte tőlem: ”Akarod látni a szerelmemet? Megmutatom 
neked az arcát, csodálatos!” Ezzel átnyújtotta a zsebtükrét, hogy nézzek 
bele. Belenéztem, és magamat láttam kipirultan a tánc hevétől, csillogott a 
szemem, mintha sírnék, de a boldogság égett bennem!”

Ilyen volt a leánykérés. Aztán jóskát elvitték, virágot tűzött a kalapjára, 
és énekelve indult el a halálba. Ami emlék maradt tőle, azt Kati néni abban 
a kis faládikóban őrizgette. Naponta kinyitotta. Nézegette.

Amikor meghalt, a mama szaladt az orvosért. ő öltöztette fel Kati nénit 
a legszebb ruhájába, abba, amelyikben először táncolt jóskával. A szek-
rényben őrizgette, sose hordta azóta. Előkerült a ládikó is a kincseivel. Nem 
pénz volt benne, ahogy mi, gyerekek hittük. Csak emlék. Egy darabja a 
menyasszonyi fátyolból, az egyetlen tábori lap, amelyet jóska küldött haza 
maga helyett s egy repedt zsebtükör. Az a tükör, amelyikbe Kati néni akkor 
a Csillag vendéglőben belenézett.

TANAKODTAK AZ ISMERőSÖK, mi légyen a sorsa. Aztán úgy dön-
töttek, hogy a ládikót a törött tükörrel együtt a koporsó mellé kell 

temetni. Hogy soha senki ne nézzen bele többé.
ILLÉS Sándor

A zsebtükör

Azokban az időkben Temerin, Nádalja, Csúrog és Zsablya környékén 
szépen találtak maguknak téli élelmet a rovarok. Akkoriban többféle nap-
raforgót is termesztettek, de a permetezés sem volt olyan intenzív, mint 
manapság. Mindez, jól tudjuk, hogy jelentősen kihat a méhek egészségi 
állapotára. A tisztesfű, amely korábban szépen megadta a téli élelmet a 
családoknak, mára már szinte teljesen kiveszett. És akkor még nem is 
beszéltünk a csávázás kártékony hatásairól. 
Ez a méreganyag akár több éven keresztül is 
képes kárt okozni a rajokban.

• Nem csak a méheknek, a méhész-
nek is szorgalmasnak kell lennie a cél 
érdekében.

– Így van. A méhész ilyenkor, tél idején 
sem pihenhet. Ezek a rovarok már több mint 
kétezer éve dolgoznak az emberek szolgála-
tában. Pontosan érzik, hogy mikor van a téli 
napforduló. A nappalok hosszabbodásával 
lassan éledeznek a méhek is. Az anyaméh már 
januárban elkezd petét rakni. A méhésznek 
pedig ilyenkor feltétlenül oda kell figyelnie 
a kaptáraira. Ilyenkor cukorlepényeket kell 
helyezni a kaptárakba, hogy ezáltal is biztosít-
suk a megfelelő ellátást a fialó anyaméheknek. 
Érdekességként említem, hogy az anyák ilyen-
kor semmi szín alatt sem hagyják el a fiasítást. 
Folyamatosan gondoskodnak arról, hogy me-
legen tartsák a petéket, és biztosítsák a harminchat fokos hőt a fejlődő 
fiasításnak. A méhésznek oda kell figyelnie arra, hogy az akácvirágzás 
idejére szépen felerősödjenek, és minél többen dolgozzanak a méhész 
javára. Ennek érdekében, már a téli hónapokaban szorgoskodnia kell 
a méhésznek is. Ilyenkor előkészítjük a kaptárakat, lefestjük őket, a ke-
retekkel is akad munka bőven. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni 
ezeket a teendőket. Tehát a méhészek már most is tevékenyen dolgoz-
nak, és készülnek a virágzás idejére. Szeretném megjegyezni, hogy egy 
méhész sohasem lehet kapzsi. A méheket, akárcsak a mézet, tisztelni 
kell. Azok az emberek, akik kirabolják a méheiket, nem juthatnak előre, 

Egy méhész a javából
Lóc Istvánnal beszélgettünk
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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. 

Klinkó-tanya. – A tanyát a második vi-
lágháborút követően lebontották. Egyebet nem 
tudunk.

 Czakó József tanyája. –  Zsúnyi And-
rás: „Czakó József, földje végén 1896-ban állí-
tott fakeresztet pléhkrisztussal. A keresztállító 
Czakóék elhalálozása után a harmincas évek 
végén Novák Misa bácsi tartotta a földet vejével  
bérben, de ahogy a partizánok bejöttek, az ál-
lam elvette és a Kispusztához csatolták, az állami 
birtokhoz. Én gyermekkoromban arra legeltet-
tem, mert a mi földünk és tanyánk a Czakóékkal 
volt szomszédos." (Ökrész Károly: Lelke üdvére 
állította…)

 
Zsúnyi András tanyája. – Zsúnyi András a 

hódfarkú piros cseréppel fedett tanyát az 1930-
as években a szomszéd tanyán élő édesapjával 
(118-as sz. tanya) együtt építette. A lakóépület 
szoba, konyha, mellékből és gangból állt, alat-
ta pincével. A tanyaudvarban pedig gazdasági 
épületek sorakoztak, körülötte gyümölcsössel 
és szőlőskerttel.   

Miután András idős korára munkaképte-

lenné vált, három gyermeke (Szilveszter, And-
rás és Rozália) közül a legidősebb, Szilveszter 
vette át a gazdaság irányítását, aki – akárcsak 
mint édesapja – a növénytermesztés mellett jó-
szágtenyésztéssel is foglalkozott. A feldolgozott 
tejterméket kofáknak adták át.  

 „Történt egyszer, hogy a második világhá-
ború végén beállított hozzájuk egy számukra 
ismeretlen Vörös vezetéknevű család. Zsúnyiék 
addig soha nem látták őket, azt sem tudják mi-
lyen nemzetiségűk voltak. A szekérről több, ru-
hákkal teli faládát raktak le, mondván, hogy ők 
most elhagyják az országot, gondolják, hogy 
a  ládák itt a tanyán jó helyen vannak. Majd ha  

vége lesz a háborúnak, lecsillapodik a helyzet, 
visszajönnek értük. A feleség, Zsúnyiné Zavarkó 
Borbála több mint tíz évig vigyázott a megőrzés-
re otthagyott holmikra. Az öltönyöket és egyéb 
ruhaneműket rendszeresen szellőztette, nehogy 
a molyok belemenjenek, de bizony soha senki 
nem jött érte." (Zsúnyiné Nagy Borbála)

Szilveszterék 1978-ig éltek a tanyán, Bor-
bála leányuk férjhez ment, sajnos fiuk László, 
a leendő tanyaörökös szülei hazaköltözése előtt 
egy évvel előbb távozott az élők sorából.  

Ezt követően a tanyát lebontásra eladták, 
az árát pedig a bankba tették. Abban az időben 
akkora volt az infláció, hogy amikor a pénzt föl 
akarták venni, az Újvidékre utazó diáklányuk 
már csak egy buszjegyet vehetett rajta. 

Id. Zsúnyi András, majd Varga Lőrinc 
tanyája. – A goszpodincai úttól mintegy 200 
méterre, a határdűlőtől pedig 300-ra, a kaszá-
lón épült fel 1898-ban Zsúnyiék istállója. Ez 
a határrész akkor még legelő volt. 1905-ben, 
amikor már az eke megbarázdálta a legelőt, 

Temerin eltűnt tanyavilága

A bánomi tanyák (3.)

Zsúnyi András az istálló mellé egy szoba-kony-
hás tanyát épített. Az 1920-as évektől András 
nyolc gyermeke közül a tanyai gazdaságot 24 
hold szántófölddel Mihály veszi át, egyik test-
vérének, Andrásnak pedig tőlük keletre egy új 
tanyát építenek (117-es sz. tanya).

Mihálynak hat gyermeke született. Miután 
azok nagykorúak lettek, kikapták a jussukat. A 
szintén Mihály nevű fiúnak jutott volna az a föld-
terület, ahol a tanya állt, de miután a második 
világháborúban odaveszett, a tanyagazda egyik 
lánya, Margit örökölte meg a szállást. Margit 
1945 nyarán férjével, Varga Lőrinccel, apósa 
házából a tanyára költözött, ahol 1950-ig kö-
zösen, majd az apa halála után önálló gazdál-
kodásba kezdett.

Vargáék, mint a legtöbb parasztgazdaság-
ban, jószágtenyésztéssel is foglalkoztak. A fel-
dolgozott tejet kofának adták át. 

Az adatközlő elmondása szerint szép volt a 
tanyai élet, de bizony voltak nehéz idők is.  A 
második világháború végén egyik alkalommal 
egy fegyveres orosz katona állított be hozzájuk. 
Az istállóból önkényesen elvezette két szép lovu-
kat, hátrahagyva nekik egy sovány és vak igavo-
nót. Majd jött a kötelező beszolgáltatás, amikor 
nyolcvan hízósertésüket rekvirálta a hatalom. 
Néhány nap elmúltával azonban az anyakoca a 
kukoricásból malacokat vezetett elő, így nem 
maradtak sertés nélkül.

Mivel nem voltak távol a falutól, ebben a 
határrészben a tanyaszomszédok télvíz idején 
nem szerveztek nagyobb mulatságokat. Legin-
kább délelőttönként szánkóval körüljárták a 
falusi rokonokat, ügyelve arra, hogy a délutáni 
etetésre mindenképpen visszaérjenek.

Vargáék idős korukban, a tanyát hátrahagy-
va, hazajöttek Dózsa György utcai házukba. Két 
gyermekük közül sem Sándor, sem pedig Irén 
nem tartott igényt a tanyára. Sándort a villany-
áram nélküli tanya nem vonzotta. Tovább foly-
tatta a gazdálkodást, de már a faluban elvisel-
hetőbb körülmények között. Néhány év múlva 
le kellett bontaniuk a tanyát, mert idegenek el-
kezdték szétlopni.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

Zsunyiék a tanya előtti szőlősben
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Legyen a határ átjárható
Több kérdésről is tárgyalt budapesti villámlátogatásán Pásztor Ist-

ván, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki találkozott Orbán Viktor 
kormányfővel is. A Szabadkai Magyar Rádiónak elmondta: örülhetünk, 
hogy van mivel oltani a vírus ellen, és annak is, hogy az oltás tömeges. 
Felelőtlen hozzáállás a származási ország szerint megítélni egy vakcina 
hatékonyságát.

A rádióműsorban érintették a szerb-magyar határ átlépésének kérdését 
is. Pásztor István bízik abban, hogy rövid időn belül sikerül meggyőzni 
a válságtörzs egészségügyi részét, hogy bírálja felül eddigi hozzáállását 
ebben az ügyben. A Magyarország és Szerbia közötti határhelyzettel kap-
csolatban Pásztor azt mondta, folyamatosan azért dolgoznak, hogy átjár-
ható legyen a határ. A cél az, hogy azok a szabályok vonatkozzanak a két 
állam között utazókra is, mint azokra, akik a többi szomszédos országból 
lépnek be Szerbiába.

Pannon RTV 

Drágulási hullám
Az év eleje óta több járulék emelkedése miatt kell mélyebben a 

zsebükbe nyúlniuk a lakosoknak. Január elsejétől többe kerül a köz-
média, azaz a Szerbiai és a Vajdasági RTV előfizetése. Február elejétől 
az áram is drágult. A háztartások és a kisfogyasztók számára az áram 
átlagára 7,867 dinár kilowattóránként. Noha az áram 3,4 százalékkal 
drágul, a februári számla összesen 7,9 százalékkal mutat majd többet, 
ugyanis korábban már emelték a megújuló energiaforrások díját. Te-
kintettel arra, hogy a háztartások esetében egy átlagos villanyszámla 
3000 dinár körüli összeget mutat, ez a két áremelés átlagban havi 
400 dinár körüli drágulást jelent. Az áram legutóbb 2019. december 
1-jén drágult, akkor 3,9 százalékkal, azt megelőzően pedig 2017-ben 
két százalékkal.Az Energetikai Ügynökség közlése szerint a villamos 
energia ára Szerbiában továbbra is jelentősen alacsonyabb a régió és 
Európa többi országához képest. (Blic Biznis)

A XIX. század folyamán állami szintű mű-
vészetpártolásról csupán a kiegyezés (1867.) 
után beszélhetünk, amikor megalakult a Val-
lás- és Közoktatási Minisztérium, Eötvös Jó-
zsef vezetésével. A megerősödő polgárság 
megrendelései elsősorban 
portrékra és a kisebb mű-
fajokra, csendéletekre, táj-
képekre korlátozódtak. A 
polgárság művészeti életben 
betöltött szerepének növelése 
volt az egyik célja azon vál-
lalkozásoknak is, amelyek a 
nyilvános múzeumok, képtá-
rak és a rendszeres kiállítá-
sok megteremtésén fáradoz-
tak. A múlt század elején a 
temerini Fernbach kastély-
ban töltötte napjait Fernbach 
Erzsébet (1885-1943), 
mátéházi dr. Matkovits Béla 
Újvidék szabad királyi vá-
rosának főispánjának felesége. A főispán 
minden szabadidejét igyekezett feleségével 
tölteni temerini kastélyukban. Felesége pe-
dig ha csak tehette a művészeteknek és a 
festészetnek szentelte idejét, ugyanis maga 
is számos tájképet és más jellegű festményt 
hagyott az utókorra. A jelek szerint nemcsak 
művelte, hanem lehetőségei szerint támogatta 
is a művészeket, így vidékünk mecénásaként 
is tetszheleghetett.

Az Újvidéki Hirlap 1910. május 28-i 
számában a következő értékes leírást ta-
láljuk a temerini kastély bőkezű művészet-
pártolójáról: „Az újvidéki nemzeti munka-
párt kül döttségének tisztelgése főispánunk 
temerini kastélyában. Radovánovics György 
dr. programmbeszéde alkalmából Temerinbe 
átrándult munkapártbeli notabilitások meg-

ragadták a kedvező alkalmat, hogy Öméltó-
ságát családi otthonában üdvözöljék. A tisz-
telgőket főispánunk és a Méltóságos Asszony 
együtt fogadták kitüntető szíves séggel és ma-
gyaros vendégszeretettel. Mindnyájunk előtt 

feltűnt az emeleti fogadóter-
mek nagy értékű festészeti 
műreme keinek nagy soka-
sága. A kastély úrnője, igazi 
művész asszony, a ki nemcsak 
ezreket áldoz kiváló műreme-
kek megszerzésére, hanem 
önmagának is számos kiváló 
festménye van. Valamenyien 
meglepetten csodáltunk meg 
a sok között egy tanyai tájké-
pet s külö nösen egy finom női 
portrét, melyek a Mél tóságos 
Asszony ecsetjének művészi 
alko tásai. A kastélyban ismer-
kedtünk meg Kálmán Péter 
magyar származású mün-

cheni fes tőművésszel, Öméltósága mostani 
mesterével, ki külföldi tárlatokon akkora hirt 
szerzett nevének s a magyar névnek, hogy a 
legu tóbbi budapesti tárlaton kiállított képeit 
még a megnyitás előtt elkapkodták a műértő 
képvásárlók. Jelenleg is egy hatal mas vász-
non dolgozik, mely külföldi galéria számára 
készül. Az idő előrehaladott volta miatt nem 
volt alkalmunk a kastély egyéb műkincsei-
vel, gobelinjeivel több száz éves festészeti 
műremekeivel közelebbről megismerkedni 
s csak futólag láttuk őket. Egy jó órai tartóz-
kodás után elhagytuk a barátságos otthont, a 
melynek nemcsak fénye és pompája, hanem 
lakóinak lekötelező kedvessége és szeretet-
reméltósága is a régi magyar, főúri világot 
varázsolta szemeink elé.“

FúRÓ Dénes

A temerini Fernbach kastély 
mecénása

Kálmán Péter: Dachaui nő

A cikkben említett Kálmán Péter 
Zsablyán született 1877. február 28-
án, egy egyszerű parasztcsalád sar-
jaként. A rajztehetségét már egész 
kiskorában felfedezték, amikor a 
dolgozó parasztokat rajzolgatta. En-
nek köszönhetően hamarosan újvi-
dékre, Singer József fényképműter-
mébe került inasnak, ahol a fotókat 
retusálta, majd mestere olajképek 
festésével is megbízta. A kötelező 
katonai szolgálatot követően Singer 
Simon fényképműtermébe került 
Zomborba, aki Józsefnek volt a test-
vére és aki szintén olajfestmények 
készítésével bízta meg az ifjú Pétert. 
Mesterének anyagi támogatásával 
1902-ben Budapestre került a Minta-
rajziskolába, ahol Székely Bertalan 
tanítványa lett, aki két évvel később 
a Müncheni Királyi Festőakadémi-
ára küldte további tanulmányokra. 
Első komolyabb jelentőségű képe a 
Dachaui nő volt, amelyet 1904-ben 
festett meg. A Rómában és Firenzé-
ben 1907-ben töltött tanulmányútját 
követően ismét a müncheni akadé-
mián működött, időközben többször 
hazajárt Zomborba, Singer meste-
réhez, illetve a fenti cikk tanulsá-
ga szerint a temerini kastélyban is 
sokat időzött és munkái elnyerték 
Fernbach Erzsébet tetszését is, aki 
anyagi támogatásban részesítette. Az 
első világháború azonban derékba 
törte a festői pályáját, de ekkoriban 
is készített harctéri képeket. Életmű-
ve során számos kimagasló elisme-
résben részesült, viszont a harmin-
cas évekre teljesen feledésbe merült, 
majd életét ezt követően visszavo-
nultan a Bécs melletti Nussdorfban 
töltötte, ahol 1966. szeptember 21-
én érte a halál.
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APRÓHIRDETÉSEK
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Hízók eladók. Telefon: 060/090-10-15.
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, ára 150 euró. Te-
lefon: 069/755-683.
• Egy 250 kilós hízó, malacok és egy 150 kilós 
mangalica hízó eladó. Telefon: 843-397.
• Eladó egy alig használt, kitűnő állapotban levő 2,1 
méter hosszú, egytengelyű autó utánfutó ponyvával 
együtt. Telefon: 064/54-62-162.
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 204., telefon-
szám: 063/523-746.

• Hat kvadrát föld eladó a Papp Pál utca elején a 
kertek végében. Érdeklődni a 063/8-554-326-os 
telefonszámon. 
• 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.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, ga-
rázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. 
Telefon: 840-439.

Miserend
5-én, pénteken, első péntek, a Telepen 8 órakor: 
Egy szándékra;17 ó: Lourdesi Szűzanya tiszt. a 
Túl-a-barai Rft élő és elh. tagjaiért, utána szentség-
imádási óra, majd ELSŐPÉNTEKI EGÉSZ ÉJJELES 
SZENTSÉGIMÁDÁS
6-án, szombaton 8 órakor: A héten elhunytakért; 
valamint: †Horvát Sándor, Fárbás Katalin, Góbor 
Ferenc és a család elh.tagjaiért; 18 ó.: Felnőttek 
elmélyülése a hitben
7-én, Évközi V. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Egy 
szándékra (szentmise után egy órás szentségimá-
dás a téli kápolnában); 8:30-kor: †Pálfi Károly; 
10 órakor: Népért
8-án, hétfőn, 8 órakor: †Kihút János, Elek Mária, 
a Kihút és az Elek család elh. tagjaiért
9-én, kedden 8 órakor: Szent Antal tiszteletére
10-én, szerdán 8 órakor: Jézus Szent Szíve és 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére 
11-én, csütörtökön, Lourdesi Szűz Mária – a 
telepi Milleniumi emléktemplom búcsúja, a plé-
bániatemplomban 10 órakor: Lourdesi Szűzanya 
tiszt. a betegek felgyógyulásáért; a telepen 14:30 
órakor ünnepi horvát szentmise, 17 órakor Ün-
nepi búcsúi nagymise és körmenet, ünnepi szó-
nok Ft. Pastyik Róbert nagybecskereki általános 
helynök-székesegyházi plébános.

Bezdáni autó-nyertes
A bezdáni Horvát Katalin egyike azoknak, akik a Vedd el a számlát, és nyerj! elnevezésű állami 

nyereményjáték újabb fordulójában, egy Fiat 500L típusú személygépkocsit nyertek. 
Az autót a héten veheti majd át. Nagy az öröm a családban, az autó jó helyre kerül, és mindenki 

várja az érkezését. A nyertes elárulta, hogy eddig több mint ötven borítékot küldött be.
A Pannon RTV-nek elárulta, volt egy előérzete, hogy most sikerülni fog. Még viccelődött is, 

hogy szabadnapot vesz ki, hogy elmenjen az autóért. A bezdáni Horvát Katalin a Zombori Köz-
kórház belgyógyászati osztályán dolgozik egészségügyi nővérként. Szüleivel és két gyermekével 
szerényen él. Úgy tűnik, a legjobb helyre került a nyeremények egyike, a Fiat 500L típusú autó. 
Katalin szombat este nem is nézte az élő közvetítést, másoktól tudta meg, hogy őt is kisorsolták: 
„A barátnőm telefonált, nem néztem az élő adást, sajnos. El sem hittem.”

(Pannon TV)
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

VARGA 
SOMOGYI Jánostól 
(1931–2021. 1. 30.)

Ha könnycsepp gördül le 
az arcomon, azért van, 
mert hiányzol nagyon, 
de nagyon!

Emléked szeretettel 
megőrzi gyászoló 
feleséged, Rózsa

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt 
hagyott bennünket a drága 
jó férj, édesapa, após, nagy-
apa és dédnagyapa

MOISKO Mihály 
Mujkó bácsi 
(1931–2020)

Nagyon hiányzol nekünk!

Emléked 
szeretettel őrizzük.

Gyászoló családod

A plébánia telefonszáma: 844-001
TELEKI György 

(1951–2021. 1. 30.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Nyugodjék békében!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól és 

nagyapánktól

VARGA 
SOMOGYI Jánostól 
(1931–2021. 1. 30.)

Lelked, mint a fehér galamb 
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb te 
vagy, utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökké itt maradsz.

Szerető lányod, Erika, 
unokáid: Leonóra, 

Karolina, Margaretta és 
Angéla párjával, 

Károllyal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 12 éve, hogy nincs közöttünk, 

akit szerettettünk

MAJOROSNÉ KISS Borbála 
(1930–2009)

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, anyó-
somtól és nagymamánktól

FARAGÓ Máriától 
(1948–2021)

Ezúton mondok hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik szeretett halot-
tunk temetésén megjelentek 
és fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked szívünkben 
örökké él.

Gyászoló lányod, 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy itt hagytál örökre

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozália 
(1951–2020)

Szomorú hat hónapja, 
hogy örök álom zárta le a szemed.
Megpihenni tért a két dolgos kezed. 
Öleljen át a csend és a szeretet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett. 
Ha szíved elhalt, a hit és a remény, hidd el, 
a sírodban is szeretni foglak téged én.

Szerető férjed, József

MEGEMLÉKEZÉS
Február 10-én lesz hat éve, hogy nincs közöttünk

NOVÁK Imre 
(1945–2015)

Hiányzol a mindennapjainkból, 
az ünnepeinkből, az életünkből. 
De velünk élsz az emlékeinkben, 
minden rólad szóló történetben, 
szeretve és soha nem feledve.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, Margit, lányod, Angi, 
vejed, Tibor, unokád, Renáta, unokavejed, Árpi 

és dédunokáid: Kinga és Peti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
nenánktól és keresztanyám-
tól

FARAGÓ Máriától 
(1948–2021)

Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett, 
így búcsúszó nélkül 
szívetekben 
örökké élhetek.

Gyászoló keresztlányod, 
Gabriella családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 15 éve, hogy 

nincs velünk

MAGYAR Zoltán 
(1956–2006)

Az emlék azért szép, 
mert elviselhetővé teszi a 
jelent, és felejthetetlenné 
a múltat.

Szerettei

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

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA 
SOMOGYI János 

(1931–2021. 1. 30.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!
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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

Sikerrel vették a harmadik 
tornát a Temerin Ferocoop ping-
pongozói a Szuperligában, ugyan-
is kiharcolták azt, hogy a felső-
házba, vagyis a liga mezőnyének 
legjobb hat csapata közé kerül-
jenek. Az őszi idényt tornarend-
szerben rendezték meg, azaz há-
rom torna alatt bonyolították le a 
11 fordulót, s a harmadik verse-
nyen a temerinieknek az kellett, 
hogy legyőzzék a Spartacust meg 
a Stenest. A nagybecskerekiek ellen 
Petőéknek 4:1-re sikerült nyerni-
ük, míg a szabadkaiakkal igazán 
kiélezett csatát vívtak, amely csak 
a sorsdöntő hetedik találkozón dőlt 
el párosban. A szombati győzelmek 
után nem számított meglepetésnek, 
hogy pingpongozóink vasárnap az 
utolsó fordulóban simán kikaptak 
a tavalyi bajnok Banattól.

A tavaszi idényt már a hagyo-
mányos oda-visszavágós rend-
szerben bonyolítják le, vagyis a 
csapatokra további tíz mérkő-
zés vár. A temeriniek az éllo-
vas Banattal, a belgrádi Crvena 
zvezdával és Partizannal, az újvidéki 
Radničkivalésa niši Železničarral 
játszanak majd az elsőtől a hatodik 
helyért. A többi csapat az alsóház-
ban, a hetediktől a tizenkettedik 
helyért folytatja a küzdelmet.

A Szuperliga tavaszi idénye feb-
ruár 13-án kezdődik.

TEMERIN FEROCOOP–
STENES (Nagybecskerek) 4:1

Eredmények:Bakić–Radulović 
3:2, Brnović–Tepić 2:3, Pető–

Đilas 3:1, Bakić–Tepić 3:2, Pető–
Radulović 3:0.

TEMERIN FEROCOOP–
SPARTACUS (Szabadka) 4:3

Eredmények: Bakić–Takarics 
3:0, Brnović–Kostadinović 
1:3, Pető–Halász 3:1, Bakić–
Kostadinović 0:3, Pető–Takarics 
3:0, Brnović–Halász 1:3, Pető, 
Bakić–Halász, Kostadinović 3:1.
TEMERIN FEROCOOP–BANAT 

(Nagybecskerek) 0:4
Eredmények:Bakić–Radović 

0:3, Brnović–Popović 0:3, Pető–
Petkov 0:3, Bakić–Popović 1:3.

A Temerin Ferocoop fiatalok-
ból álló második csapata több mint 
három órás küzdelem után veszí-
tette el a II. liga kilencedik fordu-
lójának a rangadóját. 

TEMERIN FEROCOOP II.–
DETELINARA (Újvidék) 3:4

Eredmények: Orosz–Vučinac 
3:2, Varga–Čičevski 0:3, Puhača–
Smiljić 1:3, Orosz,Puhača–
Čičevski,Smiljić 3:1, Orosz–
Čičevski 3:1, Puhača–Vučinac 1:3, 
Varga–Smiljić 1:3.

A fiatal lányokból álló női csa-
pat Szentmihályon szenvedett vere-
séget a Vajdasági ligában.

TORNADO II. (Szentmihály)–
TEMERIN 4:1

Eredmények: Kószó–Tényi 
N. 3:1, M. Bibu–Varga L. 1:3, T. 
Bibu–Sarok Zs. 3:2, Kószó,T. 
Bibu–Varga,Sarok 3:0, Kószó–
Varga 3:0.

T. N. T.

A legjobb hat között 
az asztaliteniszezők

ASavanović fóliakertészet
színes, virágos Valentin-napot kíván!
Lepje meg kedvesét a szerelmesek napján 
színpompás virággal – ciklámennel, primulával, 
szegfűvel, korallvirággal stb. – vagy válasszon a szokásos 
kínálatból behozatali orchideát, Schefflerát, 
kaktuszt, Benjámin fikuszt stb.

Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés: 063/19-16-169

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

Fél millió beoltott
Szerbiában eddig 473.087 személy vette fel a koronavírus elleni védő-

oltást, így az ország továbbra is a második helyen áll Európában az egy-
millió lakosra jutó beoltottak számát tekintve. Keddi hír szerint Szerbiától 
csupán Nagy-Britanniában magasabb az egymillió lakosra jutó beoltottak 
száma, Szerbiát pedig Málta, Izland, Dánia, Írország, Szlovénia, Románia, 
Litvánia és Portuáglia követi. A régiót tekintve Szerbia magasan vezet az 
egymillió lakosra jutó beoltottak számát tekintve. Az országot Szlovénia, 
Románia, Magyarország, Horvátország és Bulgária követi. (B92)


