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Támogatás kicsiknek 
és közepeseknek

A Gazdasági Minisztérium (Ministarstvo privrede) nyil-
vános felhívást tett közzé a mikro-, kis- és középvállalko-
zások és vállalkozók támogatására. Erre a célra 450 millió 
dinárt különítettek el, a programokat a Fejlesztési Alap és 
a Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség együttműkö-
désével hajtják végre. Jelenleg három felhívás (pályázat) 
aktív, míg a negyediket ezután hirdetik majd meg.

A vissza nem térítendő pénzeszközök és a Fejlesztési 
Alap kedvező hiteleinek kombinációja az érettebb válla-
latok számára telephely vásárlására, építésre, bővítésére, 
rekonstrukcióra, átalakításra és a beruházás fenntartásra 
vehető igénybe. A kezdők, a női vállalkozók és a 30 éves 
kor alattiak az alapok 30, illetve 35 százalékához juthat-
nak hozzá. A pályázatok az év végéig, azaz a pénzeszközök 
kiosztásáig vannak nyitva.

A járvány kezdete óta Szerbiában, de a temerini községben is csökkent az önkén-
tes véradók száma. Az illetékesek ezért kérik mindazokat az egészséges önkénteseket, 
akik készen állnak véradásra, hogy mutassák meg jószándékukat, és adományozzanak 
vért. 

Az idei első önkéntes véradási akciót, a Vöröskereszt helyi szervezete és a Vaj-
dasági Vérellátó Intézet szervezésében, január végén az Ifjúsági Otthonban tartották. 
Harminchárman jelentek meg, kevesebben, mint korábban szoktak. Ennek ellenére a 
vérellátó erre az évre is tervez véradási akciókat.

– A résztvevők túlnyomó többsége azok közül került ki, akik évek óta folyamatosan 
adnak vért, de fiatalok és újoncok is akadtak köztük. Le kell szögezni, hogy a vérgyűjtés 
és -adás fontos és szükséges, mással nem pótolható tevékenység. Annál inkább, hiszen 
olyan időket élünk, amikor az emberek féltik az egészségüket, és amikor a járvány miatt 
az egészségügyi rendszerre óriási nyomás nehezedik.

Jasmina Božičić, a Vöröskereszt helyi titkára a véradás fontosságáról és emberi vo-
natkozásairól egyebek között elmondta: a személyes boldog-
ság nem boldogság, ha nem osztják meg másokkal. Mindig 
jobb adni, mint segítségre várni. A véradás az egészséges 
ember kiváltsága. Ezért adakozzon mindenki, aki teheti, 
ahányszor jónak látja, abban az őszinte reményben, hogy 
neki soha nem lesz szüksége rá – mondta. 

–  A véradás a Covid-járvány közepette is biztonságos, 
mert a koronavírus vér által nem terjed. A donorok nem 
fertőződhetnek meg, mert a vérvételkor szigorúan betartják 
az előírt intézkedéseket. A járvány miatt az emberek féltik 
az egészségüket, emiatt kevesebb önkéntes jelentkezik. A 
vérplazma-tartalékokat mégis sikerül minimális szinten 
megőrizni – mondta dr. Milana Beronja, a Vajdasági Vér-
ellátó Intézet orvosa, majd azzal folytatta, hogy a vonatkozó 
szabályok szigorú alkalmazásával szelektálják a véradásra 
jelentkező önkénteseket.

Folytatása a 2. oldalon

A vér életet menthet
A Covid-járvány miatt megcsappant a véradók száma

Mondj neMet
a drogoknak

teMerin biztonságos közösség

községi közbiztonsági tanács

A Községi Közbizton-
sági Tanács plakátokat 
helyezett el a fiatalokra 
apellálva, ne fogyasz-
szanak drogot, kerül-
jék az iskolai erősza-
kot stb.Horgászengedély váltható

A Kárász Sporthorgász Egyesület értesíti a temerini 
horgászokat, hogy megkezdődött a horgászengedélyek 
kiadása a szokásos helyeken: a Fácán horgászüzletben 
és a horgászegyesület klubhelyiségében (Dózsa György 
utca 67.). 

Az egységes felnőtt engedély éves díja 7000 dinár, a 
kedvezményesé pedig 3500 dinár (65 évnél idősebbek 
és hölgyek); a 14–18 éves gyermekek, a hadirokkantak 
és a 80 százalék rokkantsági szintet meghaladó egyének 
600 dinárért válthatják ki a horgászengedélyt.

Ezekkel az engedélyekkel a Dunán, a Tiszán, a 
Temesen és a DTD- csatornán lehet horgászni. A Holt-
Tiszára 5000, a Nagybarára pedig 4000 dinárba kerül az 
engedély, kizárólag az adott vízre érvényes, erre semmilyen 
engedmény nincs. A 14 évnél fiatalabbak egy horgászbottal 
horgászhatnak mindenféle engedély nélkül, de csak olyan 
felnőtt kiséretében, aki rendelkezik érvényes horgászen-
gedéllyel. A tagsági díj 500 dinár.

Kárász Sporthorgász Egyesület 

Kisebb nagyobb megszakításokkal már egy hete valódi tavaszias idő ural-
kodik, noha még csak március eleje van. Varga Zoltán vasárnap készült 
felvétele: Horgászok a Nagybarán.

AstraZeneca érkezett
Több mint kétszáz adag AstraZeneca típusú védőoltás 

érkezett a múlt héten Temerinbe. A brit-svéd gyártmá-
nyú vakcina esetében a két dózis felvétele között sokkal 
nagyobb az időbeli különbség, három hét helyett három 
hónapnak kell elmúlnia az újraoltásig.

Tomislav Ugarković, a temerini egészségház igaz-
gatója elmondta, már az első két napon kilencvenhatan 
beoltatták magukat. Hangsúlyozta, a védőoltás felvétele 
ellenére is nagyon fontos az elővigyázatosság, ugyanis 
az antitestek nem alakulnak ki azonnal. A járványügyi 
szakorvosok szerint az újraoltás után két hétnek is el 
kell múlnia ahhoz, hogy az illető immunissá váljon a 
fertőzéssel szemben.

Folytatása a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Például 28 napig nem adakoz-

hat az, aki külföldön járt; légzési 
nehézségei vannak vagy testhőmér-
séklet-emelkedése. Természetesen 
ez utóbbiak máskor sem lehetnek 
véradók. Ez a szelekció most szi-
gorúbb.

– A vér „nemzeti kincs”, mert 
életet menthet. Ezért apellálok 
minden egészséges állampolgárra, 
hogy vállalja az önkéntes véradó 
szerepét. Azok is, akik ezt eddig 

nem tették. Olyan embertársain-
kon segíthetünk ezáltal, akik gyó-
gyításában ez az egyetlen lehetsé-
ges megoldás. Jelentkezzünk minél 
többen, hogy tartalékokat is sta-
bilan tudjuk tartani – mondta az 
orvos. (Ti)

Minden egészséges, 18 és 
65 év közötti ember adhat vért, 
ha laboratóriumi és orvosi vizs-
gálat után megfelel az orvosi 
kritériumoknak. 

A vér életet menthet Tavaszi túra 
a Seregélyesbe 

HéTfő délelőTT van, gyönyörű, verőfényes feb-
ruári napsütésben pattanok fel drótparipámra (lábtekerészeti 
tovalöködönc).Utam célja megtapasztalni, hogyan lélegzik a rég 
nem látott Seregélyes, a szőregi útról jobbra fordulva, a második 
dűlőúton.

Haladásomat valamely mezőgazdász jóvoltából fellazított út nehe-
zíti. Fürkészem és figyelem, látok-e vajon valamilyen vadat megmoz-
dulni. De semmi. Csak vetési varjak várnak be néhány pár lépésre 
látványokban szűkölködő, de mégis élvezetes utamon.

D. Dénes néhány holdas szépen zöldellő búzaparcelláján pi-
hen meg a szemem. A kertészkedők egyesülete, mint ismeretes, évi 
rendszerességgel kitünteti az év legjobb kenyérgabona-termelőjét. A 
Pásztor-hídhoz érve most is latyakos a terep, a régi kép tárul elém. A 
községi vezető szavai jutnak eszembe, miszerint az átjáró rendezése 
folyamatban van. Örvendetes. 

Tovább haladva bíbic hangja köszönt, jelentem, hogy ő már bir-
tokába vette röpterületét. Remélem, marad is búcsú-napig, szokása 
szerint. De szegényebb leszek a számomra oly kedves nádiveréb, vagy 
ha tetszik, nádirigó kere-kerető hangjával, merthogy egy szál nád nem 
sok, annyi nem maradt a csatorna tisztítása után. 

Átellenben eltűnt a kökényes bokrainak sűrű vonulata, mely ve-
rebek és seregélyek csivitelő hangjától szokott hangos lenni. Jól 
emlékszem, talán jó évtizeddel ezelőtt, fák is voltak ott. Tágra nyílt 
szemmel meredezett rám a siserehad, amikor arra jártam. A kö-
kényes igazán maradhatott volna, most csak abban bízom, hogy a 
kivágatlan gyökerekből új hajtások nőnek. Gyümölcsösömben, a 
Seregélyesben körülnézve, egy-kettő megállapítottam, hogy sürgő-
sen metszeni és permetezni kell, elvégezve a téli lemosó permetezést 
még rügyfakadás előtt. 

Hazafelé a Szlatyina túlsó partján húzódó dűlőutat választom – 
vesztemre, mert félrevezet az út sima eleje. Ami utána következett, az 
csaknem járhatatlan volt, karikázásról szó sem lehetett. A gyalogtúra 
kifejezés is csak jelentős szépítési szándékkal illett volna rá. Pláne 
azok esetében, akik, mint jómagam is, közel járnak a kilencvenhez. 
Válasszunk könnyebb utat, de azért mégse adjuk föl. 

MaJOrOs Pál

gömbök 
útakadályként

Betongömböket helyeztek ki a szűkebb 
központban. A szándék az, hogy az arra ki 
nem jelölt közterületeken ne lehessen jár-
művet parkolni. A nyugdíjasok otthona és 
a központ közötti szakaszon helyezték el a 
szóban forgó akadályokat. A járművezetők 
nemigen kedvelik ezt a megoldást.

(Ti)

Pan-Tech
LED, LCD televíziók, elektronikai 

berendezések, mikrohullámú sütők

javíTásáT váLLaLom
Minőségi, használt televíziók 

svájcból

Tel.: 069/18-44-297

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

APRÓHIRDETÉSEK
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefon: 069/40-74-
944.
• Ház körüli munkák végzésére kere-
sek munkást, pontosság előny (fű-
nyírás, rózsametszés, kertkapálás 
stb.) Telefonszám: 064/546-21-62.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefonszám: 3848-200.
• Eladó egy alig használt, kitűnő 
állapotban levő 2,1 méter hosszú 
egytengelyű autó utánfutó, pony-
vával együtt. Telefonszám: 064/54-
62-162.
• Bejárónőt keresek. Jelentkezni a 
Rákóczi Ferenc utca 183-ban, vagy 
a 842-566-os telefonszámon.
• Egy hold szántóföldet keresek 

megvételre. Telefonszám: 063/75-
69-577.
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 
204., telefonszám: 063/523-746.
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, ára 
150 euró, akár három részletben is. 
Telefonszám: 069/755-683.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefonszám: 843-
397.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Telefonszám: 063/8-143-147.

• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Muskátliperceket (nem folyót) vennék. Tel.: 063/8-503-307.
• Házat bérelnék Temerinben. Telefonszám: 060/434-5901.
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Helyi médiatalálkozó 
A járványhelyzet függvényében március 

14-ére tervezzük
Talán egy éve is annak, hogy néhányunkban megfogalmazódott, 

végre egyszer mi, temerini származású, vagy Temerinhez kötődő 
újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, hangtechnikusok..., to-
vábbá nem hivatásos publicisták, egyszóval: sajtómunkások –, kö-
zösen ünnepelhetnénk a magyar sajtó napján. Annál inkább, mert 
meglehetősen sokan vagyunk (számunk már-már vetekszik az egy-
kori kubikosok, vagy a mostanában megszaporodott szobafestők 
számával), és talán azért is, mert van mondanivalónk egymásnak, 
csak alkalmunk nincs rá. 

1990 óta – amikor hivatalosan a magyar sajtó napjává léptették 
elő március 15-ét –, különösen megnőtt a médiában alkalmazott 
temeriniek száma. Újságnál, rádiónál, tévénél egyaránt tárt karok-
kal fogadták a fiatalokat az elöregedett sajtóházak, még akkor is, ha 
gyakran sem megfelelő munkavállalói státuszt, sem megfelelő java-
dalmazást nem tudtak biztosítani számukra.

Aztán a járvány közbeszólt, és bizony idén sem kedvez az elkép-
zeléseinknek.

Terveink azonban vannak, és ha egy mód lesz rá, azaz ha szű-
kített keretben is, de szeretnénk megtartani a médiában dolgozók 
(első) temerini találkozóját, méghozzá március 14-én, vasárnap 16 
órai kezdettel. A találkozónak a Tájház ad otthont, az önkormányzat 
pedig egy kis harapni- és innvalót biztosít.

Az előzetes tervek szerint a találkozó résztvevőit Nagy Nándor 
nyugalmazott televíziós újságíró fogja köszönteni, majd két kiállítást 
megnyitunk: Léphaft Pál karikatúráinak kiállítását, valamint a temerini 
írott sajtó történetét felvillantó alkalmi válogatást, melyet a történelmi 
kutatásairól ismert fiatal újságíró, Fúró Dénes történeti áttekintése 
követ. Mindeközben „megszólal” a Temerini Rádió is...

A találkozó reményeink szerint a megfelelő óvintézkedések be-
tartása mellett létrejön, és helyt ad a társalgásnak, eszmecserének, 
ismerkedésnek.

A Temerini Újság jövő heti számában mindezt megerősítjük, illetve 
szükség szerint módosítjuk. Egy azonban biztos: szeretettel várunk 
minden sajtómunkást a médiatalálkozóra a nemzeti ünnep előest-
éjén, március 14-én.

nagy Magdolna 
(nmagdi61@gmail.com) 

AstraZeneca érkezett
Folytatás az 1. oldalról

Az igazgató arra buzdítja a lakosságot, hogy aki még nem tette meg, 
jelentkezzen, hiszen az igénylések függvényében érkezik újabb adag vé-
dőoltás az egészségházba. 

Mint ismeretes, Temerinben január 20-án kezdődött a tömeges im-
munizáció. A legutóbbi kimutatás szerint eddig közel négyezren vették 
fel a vakcinát, csaknem ezerötszázan a második adagot is megkapták. Két 
helyen zajlik a beadás: Temerinben, a központi épületben a laboratórium 
mellett, valamint a járeki egészségházban. A jelentkezéseket továbbra is 
online, az eUprava honlapon keresztül fogadják.

ácsi

Megkérdeztünk beoltottakat

Volt e mellékhatása?
B. Z. – a Pfizer BionTech védőoltást még januárban igényel-

tem, a minap értesítettek arról, hogy felvehetem. Arra számítot-
tam, hogy lesznek mellékhatások, de szerencsére semmi külö-
nöset nem éreztem. nem volt hőemelkedésem, sem fejfájásom. 
Egy kicsit gyenge voltam másnap, de ez az állapot mindössze 
néhány órán át tartott. Velem ellentétben a barátom, aki ugyan-
csak az amerikai gyártmányú védőoltást vette fel, nem sokkal az 
oltás után belázasodott, de másnap már ő is jól érezte magát. 
remélem, hogy az újraoltás után is mindössze ennyi mellék-
hatás jelentkezik. 

T. L. – Az eUprava portálon nem tüntettem fel, hogy mely vakcinát sze-
retném felvenni, így én még januárban megkaptam a kínai Sinopharmot. 
A családból többen is ezt az oltóanyagot vették fel, és senkinél sem je-
lentkeztek mellékhatások. Enyhébb fájdalmat éreztem az oltás helyén, 
de mindössze ennyi. Hasonlóra panaszkodtak a körülöttem lévők is. Két 
hete megtörtént az újraoltás is, szerencsére ezt is jól viseltem. 

 v. B. – számomra teljesen mindegy volt, hogy melyiket ka-
pom meg, ezért nem jelöltem be egy oltóanyagot sem. Króni-
kus betegségemből kifolyólag már a múlt héten megérkezett az 
üzenet, néhány nappal ezelőtt pedig is kaptam az astraZeneca 
védőoltást. Kisebb zsibbadást éreztem a szúrás helyén, a nap 
hátralévő részében és másnap fáradtság, bágyadtság uralkodott 
el rajtam, de mindössze rövid ideig tartott.

 T. K. – Január végén vettem fel a Sinopharm védőoltás első dózisát. 
A veszélyeztetettek csoportjába tartozom, így már a regisztrálást követő 
néhány napon belül felkerestek. Nem válogattam a vakcinák között, sze-
rintem mindegyik megbízható. Semmilyen mellékhatást nem tapasztal-
tam. Két héttel ezelőtt a második dózist is megkaptam. Akkor egy kicsit 
talán intezívebben éreztem a tűszúrást, mint először, de ezen felül mást 
nem észleltem. Most arra várok, hogy kialakuljon a védettség. Őszintén 
remélem, hogy minél többen felveszik a védőoltást, és mihamarabb visz-
szatérhetünk a régi életünkhöz. ácsi

egyHáZKöZségi HíreK .– Pénteken plébánia hittan a másodi-
kosok számára a kiírt időpont szerint: II-C 13ó telepen, a II-A 14ó, a II-B 
15ó. Mindenki okvetlen hozza a misekartonját, amelynek a hátuljára tollal 
legyen feltűntetve a gyerek neve. Aki beteg vagy karanténban van, az a TV-
ben vagy interneten keresztül vegyen részt egy szentmisén, igazolja honnan 
nézte és mi volt az evangéliumban egy mondatban.
Szombaton megindul a hittanos énekkar és a gitártanfolyam a plébánián. 
A gitározni tanulókat szombatonként 9 órára, az énekelni szeretőket pe-
dig 10 órára várjuk a hittanteremben. Húsvétra be szeretnénk gyakorolni 
néhány éneket! Idén házasságra készülők figyelmébe: Szombaton, márci-
us 6-án 19 órakor indul a katolikus házasságra felkészítő jegyesoktatás. A 
házasulandók mellett minden fiatalt is szeretettel látunk.

rendkívüli helyzet, 
teljes bezárás?

 A rendkívüli helyzet bevezetésének nincs alternatívája – jelentette 
ki Predrag Kon, a válságtörzs tagja kedden. A múlt hétvégi intézkedé-
sek nem hozták meg a kívánt eredményt. A testület orvosi része a hétfői 
ülésen amellett szállt síkra, hogy zárjanak be minden üzlethelyiséget, az 
élemiszerboltok, a gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő állomások kivé-
telével. Tisztában vannak azzal, hogy ez nagy kárt okozna a gazdaságnak, 
de meg kell védeni az emberek életét, és elejét kell venni az egészségügyi 
rendszer összeomlásának – hangsúlyozta a szakorvos.

Aleksandar Vučić szerb államfő kedden kijelentette: nem gondolja, 
hogy Szerbia közel lenne a rendkívüli állapothoz, és arra fogja kérni a 
szerb kormányt, hogy építsenek még egy covid-kórházat az ország északi 
részén, Újvidék környékén.

„Hogy ne én találgassak. Majd a kormány fog dönteni”, közölte Vučić 
az újságírókkal Szarajevóban arra reagálva, hogy a válságstáb egészség-
ügyi része a kijárási tilalom bevezetését javasolt. rtv
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– Miután az adott egyén fel-
ismerte, hogy valamit változtatni 
kellene eddigi életvitelén, étkezé-
si szokásain, fontos hogy szilárd 
elhatározásra jusson. A kiváltó ok 
igazából bármi lehet, az egészsége-
sebb életmód utáni vágytól kezdve, 
a túlsúlyból fakadó problémákon 
keresztül, egészen az egészségi 
problémákig. Az elhatározás eb-
ben az esetben is a fejben dől el. Az 
embernek el kell döntenie, milyen 
bőrben szeretné leélni az életet, 
és ha megszületik a döntés, akkor 
azért tennie is kell. Nagyon nehéz 
felismerni és belátni, hogy baj van 
és, hogy mi vagyunk a felelősek a 
rossz szokásainkért. Ha ezek a dol-
gok tudatosulnak bennünk, képe-
sek leszünk a kezünkbe venni az 
iranyítást, és a gyakorlatban sem 
esik nehezünkre alkalmazni mind-
azokat a cselekedeteket, amelyek 
hozzájárulnak egészségesebb élet-
módunkhoz.

• nyolc éve foglalkozol 
életmódtanácsadással. Hogyan 
ismerted fel, hogy ez az, ami-
vel foglalkozni szeretnél?

 – Ez hosszú és egy cseppet 
sem sablonos történet. Egy súlyos 
autóbaleset következtében nyolc-
évesen megműtötték a lábamat, 
közben a kezem is sérült. A fel-
épülés hosszan eltartott. Az orto-
péd szakorvos, akihez kezelésre 
vittek a szüleim, felhívta a figyel-
münket, hogy sokat gyorsítana fel-
épülésemen ha sportolnék. Ezért 
nyolc évig karatéztam, négy éven 
át jártam úszni és időközben röp-
labdáztam is. A sport az életem ré-
szévé vált, de középiskolában min-
dent abbahagytam. Serdülő fiatal 
lányként, a középiskolás éveim 
alatt jelentős súlyfelesleggel gya-

rapodtam. Rosszul éreztem magam 
a bőrömben, ezért elhatároztam, 
hogy bármi áron, de megszaba-
dulok a plusz kilóktól. Akkoriban 
a dietetika kifejezés még sokunk 
számára ismeretlen volt, és nem ta-

láltam szakértőt, aki segíteni tudott 
volna nekem. Így hát, őrült diétá-
ba kezdtem. Mindössze öt hónap 
leforgása alatt, mintegy harminc 
kilót leadtam. Kórosan sovány let-
tem, és hamar megtapasztaltam a 
hirtelen fogyás mellékhatásait is. 
A hajam hullani kezdett, a bőröm 
száraz volt, a körmeim berepedez-
tek, újból visszatért a szorongás 
érzése, és a folytonos kedvtelenség 
is. Be kellett látnom, hogy miha-
marabbi változtatásra van szüksé-
gem. 

Az iskolában megtapasztaltam 
a túlsúlyom miatti szurka-piszkát, 
nem különben a túlzott diéta és a 
kóros soványság ártalmait, elhatá-
roztam, hogy elvégzem a dietetikus 
képzést. Így ma már segíthetek 
azoknak, akik hasonló problémá-
val küszködnek, mint amilyennel 
én küszködtem korábban. Úgy gon-
dolom, hogy képes vagyok átérezni 

mindazokat a problémákat, ame-
lyekkel az emberek engem felke-
resnek. Velük nem csak a könyvek-
ben leírt sablonokat osztom meg, 
hanem a saját tapasztalataimat is.

• Mit emelnél ki a tapasz-
talatok közül?

– Azt, hogy az emberek általá-
ban úgy szeretnének fogyni, hogy 
közben semmit ne tegyenek annak 
érdekében. Azt is mondhatnám, 
hogy különböző „csodaszerek”-
től várják a megoldást. Hajlamo-
sak pénzt kiadni egy méregdrága 
fogyasztó tablettáért, ami zsírt éget, 
miközben ők tévét néznek, de szá-
mos ehhez hasonló készítményt is 
szívesen kipróbálnak. Ne legyünk 
naívak! Csak azért, mert valamire 
rá van írva, hogy fogyasztó hatás-
sal rendelkezik, még nem jelenti 
azt, hogy az valóban igaz. Többnyire 
nem a megvásárolt készítmény segít 
a fogyásban, hanem a kalóriadeficit, 
amit létrehozunk. Ez sajnos egy üz-
let, amit olyan emberek hoztak lét-
re, akik elkeseredett emberek pén-
zéből szeretnének meggazdagodni. 
A változást magunkban kell keres-
ni, nem pedig a pénztárcánkban. 
Örömmel tapasztalom azt, hogy 
manapság egyre többen akadnak 
olyanok, akik szívesen járnak el tor-
nákra, és az étkezés területén is bá-
torkodnak segítséget kérni. 

• Mi tapasztalható azoknál, 
akiket tanácsokkal láttál el?

– Azok, akik segítségért fordul-
nak hozzám, a legtöbb esetben el-
tökélt emberek. Velük olyan baráti 
viszonyt alakítunk ki, aminek kö-
szönhetően teljes mértékben meg-
bíznak bennem, és a tudásomban. 
Közösen eredményeket érünk el. 
Voltak, akik jelentős, negyven, de 
akár ötven kiló feleslegtől szabadul-

tak meg, ami nem kis elszántság-
ra vall. Vannak, akik gyógyszereket 
hagyhattak el néhány hónap elmúltá-
val, az életmódváltásnak köszönhe-
tően. Az a célom, hogy az embereket 
rávezessem önmaguk elfogadására, 
de úgy, hogy képesek legyenek új 
szokások kialakítására is.

• van-e meghatározott kor-
osztály, amelyik felkeres?

– A fitnessipar előretörőben 
van. A fiatalok élénken érdeklő-
nek, és szerencsére ma már nem 
„ciki”, ha valaki tornázni jár, vagy 
esetleg segítséget kér mástól. Járt 
már nálam hetvenéves nagymama, 
de tizenéves tini lány is kért már 
tőlem tanácsot.

• Hogyan kezded el a mun-
kát azokkal, akik felkeres-
nek?

– Először is igyekszem megis-
merni az adott embert, ebben sokat 
segít egészségügyi végzettségem. 
Elkészítjük az edzéstervet, az új ét-
rendet, majd fokozatosan haladunk 
a kitűzött cél felé. Nem mindenki 
álma egy fitt és kigyúrt test. Ezért 
személyre szabott munkaterveket 
készítek.

• amikor látod az ered-
ményt, nyilván örülsz neki.

– Közösen küzdjük át magun-
kat a nehézségeken, miközben 
barátság alakul ki közöttünk. Ez a 
kapcsolat teszi különlegessé az egé-
szet, és az, hogy bíznak bennem. Én 
ettől nagyon boldog vagyok.

TÓTH dianna

nem mindegy, mit eszik az ember
Lackó Laura dietétikussal beszélgettünk

A dietetikus olyan szak-
ember, aki az egészséges és a 
beteg emberek számára nyújt 
segítséget a megfelelő táplál-
kozás kiválasztásában. Fon-
tos feladata a tanácsadás és a 
megelőzés, vagyis az egyénre 
szabott korszerű, kiegyensú-
lyozott táplálkozás megismer-
tetése.

riportalanyunk napi kapcsolatban van az emberekkel. 
egészségügyi nővérként igyekszik meghallgatni a pana-
szokat, és segíteni a bajban levőkön. számára a segítség-
nyújtás nem csak a munkahelyén töltött időre vonatkozik. 
a munkidő leteltét követően készséggel hallgatja meg 
azokat az emberek, akik komoly elhatározásra jutottak, 
az egészségük megőrzése érdekében. dietetikusként ét-
kezési tanácsokkal és mozgástervvel látja el azokat, akik 
igénylik a segítségét. Számára az egészséges életmód 
olyan életformát jelent, amiben tudatosan tesz lépéseket 
annak érdekében, hogy sokáig teljes értékű életet éljen. 
laura feltárta lapunk olvasóinak saját történetét és azt is, 
amiben dietetikusként segíteni tud az embereknek.

Beiratkozás katonai iskolákba
A Szerb Véderőminisztérium pályázatot hirdetett a katonai is-

kolákba való beiratkozásra: a Katonai Akadémiára, a Katonai Or-
vostudományi Karra, a Katonai Szakközépiskolába és a Katonai 
Gimnáziumba.  Négyszáz jelölt számára van hely.

A jelentkezőnek a Szerb Köztársaság állampolgárának kell len-
nie, feltétel még a büntetlen előélet és hogy nem folyik ellene bün-
tetőeljárás, valamint az egészségi alkalmasság. A pályázat március 
31-ig van nyitva. Bővebben lásd: Ministarstvo odbrane Republike 
Srbije

 Ti.

Lackó Laura
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Április elsején kezdődik meg az őszre 
elsőbe induló kisdiákok iratkozása az is-
kolákba. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 
kétféleképpen irathatják be a szülők gyer-
mekeiket az oktatási intézményekbe, tudtuk 
meg Sziveri Bélától, a Kókai Imre Általános 
Iskola igazgatójától.

Az igazgató elmondta még, hogy az intéz-
ményben már megkezdődött a végzősök felké-
szítését a kisérettségire.

 – Az elsősök beiratása hasonlóképpen zaj-
lik, mint a korábbi években, az idén április el-
seje és május 31-e között kerül rá sor. Azokat a 
szülőket sem utasítjuk el, akik valami miatt csak 
a megszabott határidő után jelentkeznek nálunk. 
Ősztől iskolakötelesnek számítanak azok a gye-
rekek, akik a 2014. március 1-je és a 2015. 
február 28-a közötti időszakban születtek. Az 
iratkozás az idén két módon történhet. Az egyik 
az úgynevezett online iratkozás, amelynek során 
a szülőnek az eUprava honlapon kell regisztrál-
nia, és kifejeznie szándékát, hogy a gyermekét 
mely iskolába szeretné íratni. A másik lehető-

ség az iratkozás hagyományos módja. Ennek 
során a szülő személyesen iratja be gyermekét 
az adott intézménybe. Meggyőződésem, hogy 
csakúgy, mint korábban, most sem okoz majd 
gondot a szülőnek az, hogy eljöjjön az iskolába. 
A titkárságon reggel nyolc és tizenkét óra kö-
zött fogadjuk majd az elsőbe indulók szüleit. A 
dokumentumok közül a személyazonossági iga-
zolványt, a gyermek anyakönyvi kivonatát, vagy 
annak fénymásolatát és az orvosi igazolást kell 
magukkal hozniuk a beiratkozóknak. Szükséges 
még az óvoda által kiadott bizonylat arról, hogy 
a gyermek részt vett az iskolaelőkészítő okta-
tásban, de ezt az okmányt az óvoda továbbítja 
az intézménynek. A beiratkozás után pszicho-
lógusunk elkészíti a beosztást, amelynek alap-
ján megtörténik a gyermekek iskolaérettségi 
felmérése. Az időpontokról idejében értesítjük 
a szülőket. 

Reményeim szerint az idén is három elsős 
tagozat nyílik. Az I. a osztály tanítónője Đumić 
gabriella, az I. b osztályé Kohanecz Móni-
ka, az I. c osztályé pedig Szenes Zsúnyi Erika 
lesz – tudtuk meg az igazgatótól. 

Sziveri Béla azt is elmondta, hogy két héttel 
ezelőtt megkezdődött a nyolcadikosok felkészí-
tője a kisérettségire.

 – Idejében beszereztük a példatárakat, 
amelyekből gyakorolhatnak, készülhetnek a 
diákok. A felkészítők most már folyamatosak. 
Ezeket az órákat a tanítás után tartják meg a ta-
nárok, betartva az előírt szabályokat. Örömmel 
állapíthatom meg, hogy végzőseink zöme aktívan 
részt vesz az órákon, amelyek ugyan nem köte-
lezőek, de nagyon hasznosak nyolcadikosaink 
számára – fejtette ki az igazgató.

T. d.

Három elsős osztály indul
Kisinterjú Sziveri Béla iskolaigazgatóval 

nőnapi
– Soha sem halmoztam el ajándékokkal 

és virággal, még nőnapkor sem. Nem is 
igényelte, elég volt számára az a törő-
dés, amit a házasságunk negyven éve 
során nyújtottam neki – hallgatom be-
szélgetőtársam őszinte és érzelmekkel 
túlfűtött vallomását. Számolom az arcán 
végiggördülő könnycseppeket, ami egy 
ideig minden gond nélkül megy, de mi-
után hangos zokogásba tör ki, hirtelen 
szégyenérzetem támad a korábbi tettem 
miatt. – Ma már virágot viszek neki a te-
metőbe, fehér liliomot, ezen kívül mást 
úgysem adhatok neki. Felfoghatatlan 
és egyben ámulatba ejtő, hogy léteznek 
még ilyen csodálatos értékekkel megál-
dott emberek ezen a földkerekségen.

Igaz, az iskolában mi sem tanultuk 
másként, március 8-án egy-egy gondo-
san összeállított verses énekes műsor-
ral fejeztük ki hálánkat a nőtársadalom 
iránt. Kis kezünkben három szál rózsát 
szorongattunk: egyet anyának, egyet-
egyet meg a nagymamáknak. Akkor még 
semmit sem tudtam a mai virágos, aján-
dékozós nap eredetéről. Csak később 
olvastam valahol, hogy a harcos, egyen-
lőséget követelő, önmagukért kiálló nők 
demonstratív napja volt, Clara Zetkin 
nevével pedig még később találkoztam 
egy dokumentumfilmben.

A nemzetközi nőnap munkásmozgal-
mi hangulata ma már jócskán a múlté, 
az illatfelhővel befedett korzón virág-
árusok csalogatják az arrajárókat szí-
nes portékájukkal. Abban az esetben, 
ha több hölgytagot számlál a család 
vagy az ismeretségi kör, le kell nyúlnia 
a pénztárca legmélyére az ajándékozó-
nak. Kiskapuk persze itt is vannak, hol 
ne lennének, egyik barátnőm édesapja 
erre az élő példa. Rendszerint nem várja 
meg nőnapot, legalább egy héttel koráb-
ban felköszönti szeretett kislányát. Egy 
alkalommal bevallotta: ilyenkor olcsóbb 
a virág. Számomra az ilyen jellegű meg-
nyilvánulás szimpatikusabb, mint a „ma 
csak azért veszek virágot, mert minden-
ki vesz” című történet, még akkor is, ha 
első hallásra egy kicsit fukarnak tűnhet 
illetőnk előre megfontolt tette.  

Fent említett beszélgetőtársamtól 
megtanultam, hogy virág helyett sokszor 
értékesebb egy kedves szó, vagy törő-
dés, de nem csak március nyolcadikán, 
hanem az év minden napján. Halmozzuk 
el szeretettel és figyelmességel, a fehér 
liliom még ráér. 

ácsi

Cégünk munkatársat keres kábelté-
vé technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:
– temerini, vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villa-
mossági szakirány),
– középfokú internet- és számító-
gépes ismeretek,
– a Word és Excel programok közép-
fokú használata,
– a szerb nyelv ismerete kommuni-
kációs szinten,
– B kategóriás járművezetői jogo-
sítvány,
– magaslati munkavégzés,

– csapatmunka.
ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapaszta-
lat.
A jelentkezéseket rövid önéletrajz-
zal a
konkurs@sattrakt.com címre 
várjuk, illetve személyesen az 
ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. 
utca 2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghall-
gatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig ér-
vényes.

SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG SAT-TRAKT

Munkálatok 
a szőregi úton

Megtisztítják és kimélyítik a Temerin–
Szőreg közút mentén húzódó árkot. A munká-
latokkal a Bačkaput céget bízták meg, amely 
azt a következő időszakban az út mindkét ol-
dalán elvégzi. Nebojša Vukadinović, a szőregi 
helyi közösség elnöke azt mondta, hogy a 
takarítás sokat fog jelenteni a szakaszon köz-
lekedő járművezetők számára. (Ti)
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Mindig csOdálKOZTaM, amikor idős 
édesapám az általa átélt időkről beszélve azt 
ábrázolta, hányféle világot élt át, hány állam-
főt szolgált ki, hány rendszerben élt és hány 
államnak volt a polgára. A millennium évében, 
1895-ben látta meg a napvilágot és 1979-ben 
vett búcsút földi életétől. Micsoda vadul változó 
időknek tűntek azok az évtizedek, amelyekben 
élt – szögeztem le magamban.

Számára a „királ” Ferenc Jóska volt. Sosem 
nevezte másként, sem Ferenc Józsefnek, sem 
őfelségének, sem apostoli királynak, ahogyan 
a néhány kijárt elemi osztályban megpróbál-
ták a tanítói rendre tanítani. Most, hogy a 85. 
évemben járok, leszögezhetem, hogy sok tekin-
tetben túltettem rajta hasonló élmények tekin-
tetében. Kiszolgált államfők, átélt rezsimek, ál-
lampolgárságok számát tekintve. A tekintetben 
azonban nem, hogy ő két állam hadseregében 
szolgált – az Osztrák–Magyar Monarchiáéban 
és a Jugoszláv Királyságéban –, jómagam pedig 
csupán a Jugoszláv Néphadseregben. Furcsának 
tartom, hogy soha sem szólt arról, hogyan élte 
át az első világháború végén rájuk szakadt iszo-
nyatos változást, de hát volt neki akkor olyan 
külön gondja, ami elvonta a figyelmét erről. 

aligHaneM TiZennyOlc októberé-
ben ért haza a frontról, nyomban azon volt, 
ami minden leszerelt bakát is foglalkoztatta, 
hogy családot alapítson. Sokakkal szemben 
megvolt az az előnye, hogy kéznél volt élete 
kiszemelt párja, így a következő év február-
jában már megtörtént a nász. Év végére pedig 
megszületett első gyermekük. Apai nagyszüleim 
uradalmi cselédek voltak, hat gyermeket nevel-
tek föl: Mihály, Mátyás, András, József, Sándor 
és Franciska. Hárman közülük részt vettek a 
nagy háborúban. Elképesztő szerencsével mind 
a hárman sértetlenül hazaértek. (A sors finto-
raként, a negyedik fiút már nem hívták be, ám 
ő tizenöt nyarán leesett a búzával megrakott 
kocsiról és a nyakát törte.) Nem számíthattak 
valami gazdag örökségre, mégis mindannyi-
an független gazdasági életet óhajtottak, ami 
végül is sikerült nekik. Szüleimnek úgy, hogy 
házasságkötésük után földet és tanyát béreltek 
a zsablyai határban – ott született meg az első 
öt gyermekük, közülük azonban kettő igen ha-
mar meghalt. A tanyán csakugyan megszedték 
annyira magukat, hogy Temerinben családi há-
zat vettek 1927-ben, abban az évben, amikor 
a járeki villanytelepről már ellátták villannyal 
Temerint. Ők az elsők között vezették be az 
áramot. Apánk a zsablyai évek alatt meglehe-
tősen elsajátította a szerb nyelvet, a háborúban 
szerzett szerény német nyelvtudását pedig ki-
egészíthette. A tanyai élet mostohaságára utal a 
föntebb említett két csecsemőhalál, de részletes 
bepillantást ad az iszonyatos küzdelembe az 
alábbi történet, amelyet élete vége felé mesélt 
el apánk, s amelybe kicsi híján belehalt.

TélvíZ ideJén, KeMény HidegBen 
fuvart vállalt a zsablyai határban. Erről hazafelé 

Nagyanyáink idejében főleg a téli időszak-
ban voltak a házi disznóölések. Az év többi 
szakában – hűtőszekrény, hűtőláda hiányában 
– nem tudták huzamosabb ideig tárolni a friss 
húst. Voltak ugyan praktikáik, mint az alkal-
mas edénybe (tejeskannába) helyezett hús 

ásott kútba engedése, vagy a sült hús disznó-
zsírba való rétegezése stb. Abban az időben 
kedvelt alapanyag volt a sertésháj, amelynek 
felhasználásával több süteményt és kalácsot 
is készítettek. Mivel ezt az alapanyagot sem 
tudták friss formájában hosszú ideig tárolni 
(kivételt képeztek a hosszú és nagyon hideg 
telek), már a disznóölés napján megkezdték 
a felhasználását. Sok családban szokás volt 
a disznótoros vacsorát szilvalekváros hájas 
kiflivel zárni. Az már a háziasszonyon múlott, 
hogy hajtogatott, leveles vagy ugyancsak 
hajtogatott, de élesztős tésztából sütötte-e 
ezt a nem mindennapi desszertet.

Nagymamám is mestere volt a hájas kifli 
készítésének. Annyira pihekönnyűek voltak, 
hogy majdnem elszálltak! Sajnos, mint annyi 
más fajta finomságnak, ennek sem maradt 
meg írásos formában a receptje. Ezért igye-
keztem felkutatni a család számára is ked-
veltté vált hájas kifli receptjét, amelyet most 
is a Nők lapja konyha desszertújság egyik 
különszámában találtam meg. 

Ennek értelmében a hájas szilvás aprósü-
temény HoZZáVALóI: 2,5 dl tej, 5 dkg porcu-
kor (plusz a díszítéshez), 2 dkg friss élesztő, 
2 tojássárgája, 50 dkg 
liszt (plusz a nyújtás-
hoz), 1 teáskanál só, 
fél dl olaj, 20 dkg da-
rált sertésháj, 25 dkg 
süthető szilvalekvár a 
töltelékhez.

A langyos, porcuk-
ros tejben elmorzsol-
juk az élesztőt, felfut-
tatjuk. Amikor felfutott, 

beletesszük a tojássárgáját. Egy másik tálban 
összekeverjük a megszitált lisztet és a sót, 
majd beleöntjük az élesztős részt, eldolgoz-
zuk. Az olaj hozzáadása után sima tésztává 
gyúrjuk. Letakarva, szobahőmérsékleten 20-
25 percig pihentetjük.

A pihentetett tésztát lisztezett 
munkalapon kb. 30x40 cm-es tég-
lalappá nyújtjuk, és egyenletesen 
elkenjük rajta az előzőleg hártyá-
itól megtisztított és ledarált ser-
téshájat. Képzeletben 3 egyenlő 
részre osztjuk a tésztát, és a bal 
oldali részt a középső részre hajt-
juk. Lesöpörjük róla a lisztet, majd 
a jobb oldali részt hajtjuk a dupla 
tésztarészre. (Ez a szimpla hajtás). 
A tésztát 90 fokkal elfordítjuk, újra 
kinyújtjuk, képzeletben 4 egyenlő 
részre osztjuk, a két szélső részt 
ráhajtjuk a két középső részre, 

majd a két kétszeres vastagságú tésztát egy-
másra hajtjuk mint a könyvet. (Ez a dupla haj-
tás). A tésztát letakarva 30 percig pihentetjük. 
(A recept ugyan nem írja, de ajánlatos hideg 
vízbe mártott, kicsavart konyharuhával letakar-
ni, hogy ne száradjon ki a teteje). A pihentetés 
után megismételjük a második, a dupla hajtást, 
majd újabb 30 percig pihentetjük a hűtőszek-
rényben. Lisztezett munkalapon kb. fél cm vas-
tagra nyújtjuk a tésztát, 4x6 cm-es téglalapokra 
vágjuk. Közepükre teáskanálnyi szilvalekvárt 
rakunk, majd a két rövidebb oldalát egymásra 
hajtjuk, késsel bevágjuk. (Ha nagyanyáinkhoz 
hasonlóan szeretnénk kiflit formálni, akkor 
négyzetekre vágjuk a tésztát, középre helyez-
zük a szilvalekvárt és átlósan hajtjuk egymásra 
és az átló szerinti két sarkot úgymond hátul 
összecsippantjuk. Így megkapjuk az emléke-
inkben élő, szív alakú kifliformát).

A kész süteményünket/kiflinket sütőpapír-
ral bélelt tepsibe rakjuk és megsütjük. Amíg a 
sütőnk bemelegszik, tartsuk szobahőmérsék-
leten a száraz konyharuhával letakart tepsit. 
A kisült sütemények tetejét megszórhatjuk 
porcukorral.

mcsm

Élesztős hájas kifli

ASavanović fóliakertészet
gazdag virágkínálattal várja vásárlóit!
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család hölgytagjait 
ciklámennel, korallvirággal (Kalanchoe), primulával, 
szegfűvel, boglárkával (Ranunculus), behozatali 
orchideával stb., vagy válasszon az állandó kínálatból 
Schefflerát, kaktuszt, Benjámin fikuszt stb.

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

Hájas szilvás aprósütemény/kifli
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tartván meg akarta rövidíteni az utat, a lovakat 
egy befagyott állóvíz jegére irányította. Besza-
kadt alattuk a jég. Kilátástalan helyzet! Kataszt-
rófa! Odavesznek a lovak és a kocsi. Egyetlen, 
szörnyen veszélyes megoldást látott. Belegázolt 
a vízbe, kifogta a lovakat, kivezette őket a szá-
razra. Utána visszament a vízbe, a kocsit szét-
szerelte, darabjait a hátán kihordta a szárazra, 
összerakta, befogta a lovakat és hazahajtott. 
„A nadrág rám vót fagyva. A fürdetőteknyőben 
olvasztottuk le rulam. Azt gondótam, ha most 
nem halok bele, akkó tán sose.”

Egyébként nagyon nem szerette a fuvaro-
zást, mert egyik alapelve szerint: „Ne te dógozz 
másnak, hanem más teneked.” Ennek az az 
alapértelme, hogy az emberi munka hasznot 
termel, de a munkáltató e haszonból maga is 
részesül. Egy másik elvét így fejezte ki: „Inkább 
ingyé dógoznyi, mind pízé henyényi!” Ennek a 
bölcsességnek már nehezebb fölfogni a helyt-
állóságát. Áttételes az értelme. Aki henyél, az 
nem tanul meg, esetleg elfelejt dolgozni. Munka 
nélkül pedig garantált a tönkremenés. 

a gaZdaKör, valaMinT a TeMPlOM 
a plébániával volt számára a minden kérdésre 
választ kínáló hely. Az előbbiben a gazdálkodás 
lényegét tanulta, az utóbbiban a lelki egyen-
súly megtartását. Jó hallása volt, de recsegős 
hangja, ezért inkább fütyülni szeretett. „Halas 
tó, békás tó jaj de sáros a partja.” S benne 
azt is, hogy „.. a harmadik fekete. Megállj te, 
fekete, jutok még az eszedbe.” Innentől már 
mégis énekelte az istállóban, lóvakarás közben, 
a tehenek sorában pedig anyánk fejt. A műdalo-

kat nagyon nem szerette, egynek néhány sorát 
azonban, amelyet legjobb cimborájától, Lukács 
Misa bácsi nótafától hallott, gyakran idézgette: 
„Mert akinek nincs Istene, embernek se szá-
mít. Bármerre is visz az útja, nem vezet el, el 
a boldogságig.”

Vele együtt már magam is túléltem a ki-
rályi Jugoszláviát, majd az „ezeréves” hitleri 
birodalmat, megjegyzem, egyiknek a kezdetén 
sem voltam még meg. Az első Jugoszlávia vége 

felé Feri bátyámmal volt két német 
játszótársunk. A Stég gyerekek. Nem 
tudom, hogyan írták a nevüket. Ma 
sem értem, a sok magyar szomszéd, 
kortárs gyerek közül, miért ők let-
tek a legmeghittebb pajtásaink. Any-
juk, Mári néni magyar volt, a család 
minden tagja tökéletesen beszélte 
mind a két nyelvet. Jaksi a bátyám-
mal volt egyidős, Jani velem. Édesap-
juk az Union malom főgépésze volt. 
A pajtáskodás során magyarul be-
szélgettünk, de megtanultunk azért 
néhány német szót. Hol náluk, hol 
nálunk játszottunk. Amikor náluk, 
akkor többször hallottuk: „Mamí! 
Kemr brót!”

Mári néni adott nekik egy-egy 
szelet, az egyik felén enyhén meg-
vizezett kenyeret, a tetején cukorral 
megszórva. A vizezés azért kellett, 
hogy a cukor ráragadjon. Soha meg 
nem ettünk volna ilyet, pedig az any-
juk minket is traktált. Hol volt ez a mi 
tejfölös kenyerünktől! Nekik csupán 
néhány pár tyúkjuk volt, nekünk, ha 

Vad idők éppen éhesek voltunk akár kolbászt is szakít-
hattunk a kamrában, vagy lefölöztünk néhány 
aludttejes köcsögöt.

Amikor 1944 tavaszán a Wehrmacht meg-
szállta Magyarországot már mind a négyen 
iskolások voltunk. Ki-ki a saját anyanyelvén 
tanult, a barátság azonban nem szakadt meg, 
noha erre elég sok ok állt elénk. Olyan erős 
volt, hogy csendesen megsúgták nekünk, mit 
hallottak a Kulturbundba járó németektől. Úgy 
emlékszem, az ő házuk fehér falára nem volt 
fölfestve az ilyen egylet tagságát jelentő hatal-
mas V betű. Lehet, hogy W.

„Hamarosan győzünk, és akkor nektek, 

magyaroknak nem lesz szabad a járdán men-
ni.” – közölték. 

„Hanem?”
„Hát a kocsiúton!”
Én elképzeltem ezt a helyzetet, amint mi 

magyarok, felnőttek és gyerekek egyaránt, 
apánk és anyánk is, sáros időben, mezítláb a 
kocsiúton caplatunk, a németek meg fényesre 
suvickolt cipőben és csizmában a járdán ácso-
rogva szemlélnek bennünket.

Stégék a többi némettel együtt a második 
világháború végén eltűntek Temerinből. Ők 
akkor, amikor még saját maguk dönthették el, 
hogy nem kérnek a fölszabadulásból. Így nem 
lett belőlük a járeki haláltábor lakója. Vagy har-
minc évig semmi hírt nem hallottunk felőlük.

aZ 1970-es éveK KöZePe TáJán üze-
netet kaptam Temerinből, hogy itthon van Jaksi 
és az édesapja, János bácsi. Jani is jött volna, 
de valami miatt lemaradt. Keressem föl őket 
Újvidéki szálláshelyükön. A Futaki úti kaszár-
nya mellett szálltak meg egy rokonuknál. János 
bácsival akkor beszéltem életemben először. 
Mindketten elég jól tudtak még magyarul. Sok 
minden előjött, de a járdán meg a kocsiúton 
járásról nem esett szó.

Tízéves az alba 
Agrar gazdabolt
ahol a hobbi kertészek és a profi gazdálkodók  megtalálnak 

mindent ami a mezőgazdasághoz szükséges:
• növényvédőszerek • vetőmagok, hagymák, gumók • 

szerves és műtrágya • virágföld, palántaföld, tőzegkeve-
rékek • permetezők, kerti szerszámok és gépek • öntözés 

kellékei • mezőgazdasági mérőeszközök • fénystabil fóliák, 
geotextilia, árnyékoló hálók

FEBRuáRI KÍNáLATuNKBóL: • Pioneer, Caussade és 
ZP kukorica vetőmag • rézolaj téli lemosó permetezésre 
• organikus, biológiai úton lebomló palántázó cserepek • 

kókuszrost-vetőmagágy
 EgéSZ éVBEN áRuBőSég, remek árak, udvarias, 

szakszerű kiszolgálás, ingyenes növényvédelmi 
és kertészmérnöki szaktanácsadás.

LáTogASSoN EL HoZZáNK!
 Üzletünk Temerinben, a vasútállomásnál, az új Mol benzin-

kút mögött, a Žarko Zrenjanin utca 109-ben, 
a Sokama (Petőfi) épületében található.

ALBA AgRAR D. o. o., Rakóczi Ferenc utca 100, 
fiók: Žarko Zrenjanin utca 109. sz., 

SRB 21235 Temerin 
Tel: +381 (0) 21 845 842, e-mail: albaagrar@gmail.com

MATUSKA Márton

Matuska Mátyás az osztrák–Magyar Mo-
narchia katonájaként

Kovács Katalin, a leendő feleség
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógortól

HOFFMANN Artúrtól 
(1954–2021)

„Emlékünk, mint lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
és melegít, mint a kandalló a télben, 

Derűs szelíden és örök fehéren.”
(Juhász Gyula)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom.

Emléked megőrzi sógornőd, Katica, 
sógorod, Sándor, 

Annamária és Attila családjukkal

Megemlékezés 
ökrész Károlyról

Kedden volt öt esztendeje, hogy elhunyt Ökrész Ká- 
roly (1929–2016) állatorvos, volt községi elnök és hely-
történész, az új Temerini Újság egyik ötletgazdája és fő 
pártolója. Halálának évfordulóján Fúró Dénes, a Temerini 
Múzeumbarátok Egyesületének elnöke helyezte el sírjára 
a megemlékezés koszorúját.

Termékeny munkássága során számtalan helytör-
téneti jellegű tanulmányt, cikket közölt, valamint több 
könyv szerzője is volt. Kutatásaival teljesebbé tette te-
lepülésünk múltjával kapcsolatos tudásunkat. Emléke 
legyen áldott!

F. D.

Miserend
5-én, pénteken, ELSŐ PÉNTEK, Te-
lep 8 ó.: Szt. Antal tiszt. hálából; Plé-
bániatemplomban 16.15 ó: Kereszt-
úti ájtatosság; 17 ó.: Jézus Szíve tiszt. 
egy élő családért, majd elsőpénteki 
egész éjjeles szentségimádás.
6-án, szombaton 8 órakor: A héten 
elhunytakért; valamint: †Francia Ro-
zália és Béla, elh. hozzátartozókért.
7-én, Nagyböjt III. vasárnap, a Tele-
pen 7 órakor: A Lourdes-i Szűzanya 
tiszt. a telepi imacsoportok élő és 
elh. tagjaiért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: Egy élő családért; 10 óra-
kor: Népért.
8-án, hétfőn, 8 órakor: Szabad a 
szándék.
9-én, kedden 8 órakor: Szt. Antal 
tiszteletére.
10-én, szerdán 8 órakor: Szenthá-
romság tiszt. két élő családért.
11-én, csütörtökön, 17 órakor: Az 
Újvárosi Rft. élő tagjaiért, utána egy 
órás szentségimádás.

Az egyházközségi híreket 
lásd a 3. oldalon
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Annak ellenére, hogy Temerin 
Dél-Bácska magyarságának egyik 
legfőbb bástyájának számított még 
a múlt század elején is, sokáig nem 
rendelkezett helyi jellegű lappal, 
ami mindenképpen elgondolkod-
tató. Körültekintve a szomszédos 
települések helyi médiatörténetét, 
mind azt láthatjuk, hogy legtöbbjük 
már a XX. század elején rendelke-
zett saját újsággal. Ezek között ki-
vételt képez az Óbecse és vidéke, 
amelynek első száma már 1888-
ban megjelent, emellett a Sajkás-
vidék településein szintén számos 
lapot tudunk felsorolni (Titel és 
vidéke, Zsablya és vidéke, Sajkás 
Hiradó stb.), ami mindenképpen 
figyelemre méltó, hiszen szerbek 
által többségben lakott térségről 
beszélünk, ahol kihívást jelentett 
megőrizni a magyar nyelvet és 
kultúrát. A nagyobb települések 
és községek sorában ilyen szem-
pontból kivételt jelentett Temerin, 
ahol a lakosság mintegy kilencven-
hét százalékát még a múlt század 
elején magyarok alkották, valamint 
anyagi szempontból erős polgár-
sággal rendelkezett, mégsem akadt 
egyetlen egy vállalkozó szellemű 
polgár sem, aki elindította volna az 
első helyi lapot. Ennek megtörtén-
téig egészen 1928-ig kellett várni, 
amikor Lang György, aki Újvidéken 
is rendelkezett nyomdával, telepü-
lésünkön a Főutcán nyitotta meg 
vállalkozását. A Temerini Újság leg-
első száma 1928. szeptember 2-án 
került ki a Lang-féle nyomdából, 
amely mindenképpen példaérté-
kűnek számított, hiszen az SZHSZ 

Királyság hatalmi szervei folyama-
tos harcot vívtak a magyar és né-
met kultúrával szemben. Ebben az 
időben Újvidék kivételével, ahol a 
Délbácska, majd később Reggeli 
Újság jelent meg napi rendszeres-
séggel, környékünk egyetlen ma-
gyar nyelvű sajtóorgánumává vált. 
Ez mindenképpen hatalmas elis-
merést váltott ki a kortárs magyar 
értelmiségiek körében.

A Temerini Újság első számában 
„Beköszöntő“ főcím alatt, amely 
minden bizonnyal a szerkesztő, Lang 
György tollából származik, világossá 
tette a lap céljait és elveit is: „Régi 
kívánságnak, régi óhajnak enge-
dünk, amikor a Temerini Uj ságot 
megindítjuk. (...) A „Temerini 
Ujság“ s ezt hangsúlyozzuk, nem 
foglalkozik pártpolitikával, ami 
azt jelenti, hogy nem adja oda ma-
gát egy politi kai pártnak a szol-
gálatába sem, mindenben össze-
foglaló és áttekinthető képét fogja 
nyújtani a heti országos politikai 
eseményeknek. Regisztrálni fog-
ja a politikai megmozdulásokat, 
anélkül, hogy az ilyen megmoz-
dulásoknak irányt akarna szabni. 
(...) A „Temerini Újság“ a pártok 
felett, illetve pártokon kivül álló-
nak tekinti magát, s a közügye ket, 
a községben lezajló eseményeket 
csak abból a szempontból fogja 
nyilvánosságra hozni, hogy ezzel 
az aktusával a községnek hasz-
náljon.“

Szerkezetét tekintve teljes 
egészében megfelelt az akkori-
ban korszerűnek számító orszá-
gos jelentőségű lapok szerkeze-

a Temerini Újság története (1.)
a helyi sajtó fórumként szolgál egy település olvasóközön-

ségének, amelyből a polgárok megtudhatják az önkormányzat 
által kiadott rendeleteket, felhívásokat, pályázatokat és egyéb 
tájékoztatókat is. a hasábjain teret adhat az adott település 
múltjának, építészeti és kultúrális értékeinek bemutatására, 
illetve lehetőséget biztosíthat a tevékenyen működő polgárok 
számára írásaik megjelentetésére. 

a helyi média napjainkban kikerülhetetlen tényezője a helyi 
nyilvánosságnak, ezzel a közélet, a közbeszéd alakítója, s ideális 
esetben a demokrácia egyik védelmezőjeként is funkcionál. ez 
utóbbi feladatának azonban csak akkor felelhet meg, ha képes 
megőrizni függetlenségét az adott településen többségben lévő 
politikai szervezetekkel szemben. A történelem folyamán több-
nyire sikerült megtartania pártatlanságát, valamint mindezen 
feltüntetett értékek jellemezték és most is jellemzik a temerini 
magyarság egyetlen hetilapját, a Temerini Újságot, amely immá-
ron kilencvenhárom éve meg-megszakítva, de töretlen lelkese-
déssel látja el az itteni polgárok tájékoztatását.

tének. A rendszerint hat oldalas 
újság címoldának fejléce a lappal 
kapcsolatos általános adatokat 
tartalmazta (a lap teljes címe, a 
szerkesztőség címe, a megjelenés 
gyakorisága és a lap ára, az előfi-
zetésre vonatkozó adatok, valamint 
az aktuális évfolyam, a dátum és 
a lapszám). Ez alatt 
kapott helyet, vélhe-
tően a főszerkesztő 
által írt, főként ak-
tuális témákkal kap-
csolatos vélemény, 
amely sokszor a 
második oldalra is 
kiterjedt. A címoldal 
legalján helyezked-
tek el a szépirodal-
mi cikkek, amelyek 
a lap alsó szegletén 
akár három, vagy 
négy oldalra is ki-
terjedtek. A második 
oldalon, a vélemény 
és a szépirodalom 
mellett, egy aktuális 
jelentősebb orszá-
gos, vagy helyi hír-
nek számító cikk 
kapott helyet, majd 
egyet lapozva a „Hí-
rek“ rovatcím alatt helyi érdekű, 
vagy érdekesebbnek számító rövid-
híreket találhatunk. Ezek sokszor 
a negyedik oldalra is kiterjedtek, 
ahol már számos helyi szervezet, 
vagy az önkormányzat közleményei 
és különféle cégek hirdetései fog-
laltak helyet. Az ötödik oldalon is 

hasonló híreket találhatunk, vala-
mint sok esetben az „Anyakönyv” 
rovat is itt volt olvasható. Az utolsó 
oldalon a „Sport” rovat helyezke-
dett el, más helyi érdekű hirdeté-
sek mellett.

A szerkesztőséget és a kiadó-
hivatalt Lang György 1941. július 
végén Temerinből újvidéki nyom-
dájába helyezte át, amely a Benito 
Mussolini utca 19. szám (ma Zmaj 

Jovina) alatt volt található. Vélhe-
tően a háborús helyzet alakulása 
miatt a Temerini Újság történetének 
első időszakának utolsó lapszáma 
1944. január 9-én hagyta el Lang 
György újvidéki nyomdáját.

(folytatjuk)
fÚrÓ dénes

1928. szeptember 2.: A Lang-féle Temerini 
Újság első számának címoldala

GREEN joBs 
minden, ami zöld!
Fűnyírást, motoros kaszálást, sövénynyírást 
és alakítást, fametszést, facsemete-ültetést, 

permetezést saját vegyszerrel 
(alap és/vagy speciális), benzines 

gallyaprítást, mohátlanítást, 
gyepszellőztetést, térkőtisztítást, növények 
tápozását és rotációs ekével való kisebb 
kertek, virágoskertek kapálását vállalom.

Elérhetőség: 

062/9752-466
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek, 
utcabelieknek, végtisztelet-
adóknak, akik szerettünket

ZAKINSZKINÉ 
ZAVARKÓ Rozáliát 

(1934–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Külön köszönet Sáfrány Dá-
vid atyának a szép szertar-
tásért.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

FRANCIÁNÉ 
FERENCI Rozália 

(1943–2020)

FRANCIA Béla 
(1941–2010)

Szomorú egy éve, illetve 10 éve és 8 hónapja, hogy 
nincsenek velünk szeretett szüleink és drága jó nagyszüleink

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

Nyugodjatok békében!

Emléketeket egy életen át őrizzük szívünkben: 
szerető lányaitok, vejeitek és unokáitok: 

Gábor, Andrea, Edina és Ákos

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
anyám és anyósom

DRAŽIĆ Milka 
(1933–2020)

Még fáj és örökre 
így is marad, te mindig 
velem leszel, 
az idő bárhogy is halad.
Csendes az otthon, 
hiányzik az anyai szeretet, 
amit pótolni 
semmivel sem lehet.

Emléked örökké őrzi 
szerető lányod, Zorica 

és vejed, János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól, Artitól

HOFFMANN Artúr 
(1954–2021)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehellet.”

(Petőfi Sándor)

Búcsúzunk tőled: 
Illés nena, a sógor és 

gyermekeik: Róbert és 
Anikó családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs velünk

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom.
Ereje elfogyott, 
a betegséggel 
megküzdeni nem tudott.

Nyugodjék békében!

Unokatestvéred, 
Laci és Magdi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk a 
szeretett nagymamától és 
dédmamától

ZAKINSZKI Rozáliától 
(1934–2021)

Sok szál gyertya ég, 
könnycseppektől áznak, 
lelkedre odafenn 
az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, 
melyeket suttog a szád, 
ma lehajtott fejjel, 
némán emlékezünk Rád.

Szerető unokád, Lenke, 
Attila és dédunokád, 

Williem

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett nagymamánktól és 
dédmamánktól

ZAKINSZKI Rozáliától 
(1934–2021)

Fiához sietett az anya, 
Még ott fenn sem sokáig 
egyedül nem hagyhatja... 
A búcsúszó 
ezúttal elmaradt, 
Ég veled, jó utat.

Örökre a szívébe zár 
unokád, Márk, 

unokamenyed, Viki 
és dédunokáid: 

Regi, Márki és Emi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nem vagy közöttünk

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

Elmentél tőlünk 
egy szomorú napon, 
azóta tiéd a csend 
és a nyugalom.
Hiányod fájdalom, 
elviselni nehéz, 
örökké tart szívünkben 
a rád emlékezés.
Nyugodjál békében!

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel 

búcsúzunk tőled

MORVAI László 
(1951–2021)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég.
Egy fénykép, 
mely őrzi az emléked, 
örökre megőrzünk 
a szívünkben téged.

Testvéred, Márton 
és ángyod, Margitka

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él.

Nyugodjon békében!

ZAKINSZKINÉ 
ZAVARKÓ Rozáliától 

(1934–2021)

Emléked megőrzi 
nászasszonyod, valamint 

Pityu, Ella, Norbi 
és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett anyósomtól

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék, mi megmaradt. 
Fájó szívvel gyújtom 
gyertyám, a jó Isten 
vigyázzon Rá!

ZAKINSZKI Rozáliától 
(1934–2021)

Emléked őrzi 
menyed, Aranka
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MÁRTON Dezső 
(1949–2021)

járeki lakosról.
Adj, uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy el-
vesztettük azt, akit nagyon 
szerettünk

FODOR József – bognárt 
(1937–2011)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.

Veled együtt volt teljes az 
életünk, emléked örökké itt 
van velünk, míg élünk, míg 
élünk, el nem feledünk.

Emléked őrzi szerető 
családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
volt osztálytársunktól

MORVAI Lászlótól 
(1951–2021)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

Emlékét szeretettel 
megőrizzük.

A Petar Kočić iskola 
1966-ban végzett 8. b 

osztály tanulói

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

MORVAI László 
(1951–2021. 2. 23.)

HOFFMANN Artúr 
(1954–2021. 2. 23.)

özv. ZAKINSZKINÉ 
ZAVARKÓ Rozália 
(1934–2021. 2. 25.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy év telt el, hogy 
itt hagyott bennünket drága 
jó édesanyánk, nagyma-
mám és dédmamám

LUKÁCSNÉ VARGA Ilona 
(1935–2020. 3. 3.)

Csak látni akarlak, Anyu, 
fényes csillag, 
látni ahogy jössz, jössz, 
mindig jössz, ha hívlak. 
Látni sietséged, 
angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, 
megölelni téged!

(Nadányi Zoltán)

Üres a szobád, 
nem halljuk hangodat, 
mindhiába keressük 
mosolygós arcodat. 
Itt hagytál bennünket, 
árván, egyedül. 
Emlékedet megőrizzük 
mélyen, legbelül.

Nyugodj békében!

Gyermekei: Gizella, 
Rudolf, valamint 

unokája, Mónika, 
unokaveje, Attila és 

dédunokája, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy már közöttünk

MOISKO Zoltán 
(1949–2021)

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és 
bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, 
ami éltet és vezet, 
hogy egyszer 
majd találkozunk veled.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, 
Szerénke

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

MORVAI Lászlótól 
(1951–2021)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Búcsúzik tőle sógornője, 
Márti és gyermekei, 

Davor és Emília 
családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek és minden végtisztelet-
adónak, akik szerettünk

MORVAI László 
(1951–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek,
Külön mondunk köszönetet 
testvéremnek, Mártinak ön-
zetlen és odaadó segítségé-
ért, valamint a Kókai temet-
kezési vállalatnak.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

MORVAI Lászlótól 
(1951–2021)

Csendben, váratlanul 
jött el az a pillanat, 
amikor számunkra már 
csak az emléke maradt.
Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

Emlékét megőrzi a Fehér 
nász és a nászasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapánktól 

és nagyapánktól

MORVAI Lászlótól 
(1951–2021)

El kell búcsúzni, 
ha az ember nem teszi, 
örökre szilánkok 
maradnak a lelkében.

Búcsúzik tőled lányod, 
Hédike és fiad, Robi 

családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom férjemtől

MORVAI Lászlótól 
(1951–2021)

Szívemben mindig lesz egy hely emlékednek. 
Elfelejtem azt, hogy rossz vége lett, 
és csak az maradsz, ki engem boldoggá tett.
Ha azt kérdezné tőlem most valaki, mondjam meg, 
mit jelentettél nekem, nem tudnék szólni hirtelen.
S nagy sokára mondanám halkan, 
semmiség, csupán az életem.

Búcsúzik tőled feleséged, Magdi
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LABDARÚGÁS
TSK–MLADOST 3:2 (2:0)
A bajnokság kezdete előtti utol-

só barátságos mérkőzésen a vendég-
látó temeriniek jobbnak bizonyultak 
a járekiaknál. A hazai csapatban az 
első félidőben Stričević és Klaić volt 
eredményes, a kiharcolt előny elle-
nére azonban ki kell emelni, hogy 
a 2:0-ás félidei álláshoz Vojvodić 
kapus remek védései is kellettek. 
A második félidőben Kosić szer-
zett gólt a TSK-nak, aki tizenegyes-
ből talált be. A gólokért felelős já-
tékosok, Pupovac, Nedeljković és 
Đanković kisebb sérülés miatt nem 
léptek pályára.

TSK: Vojvodić, Knežević, 
Brezsnyák, Bobot, Milosavljević, 
Stričević, Soldat, Klaić, Paska, Kosić, 
Jovanović. Játszott még: Ivanović, 
Nikolić, Grgić, Varga, Mirilović.  

Községünk négy csapata a hét-
végén megkezdi szereplését a baj-
nokságban. A Vajdasági liga déli 
csoportjában a Sloga és a Mladost, 
az Újvidéki ligában pedig a TSK és 
a Sirig játssza le első mérkőzését a 
tavaszi idényben.

A TSK tavaszi mérkőzései: 18. 
forduló (március 7.) Titel–TSK, 
19. forduló (március 14.) Šajkaš–

TSK, 20. forduló (március 21.) 
TSK–Veternik, 21. forduló (már-
cius 27.) Slavija–TSK, 22. forduló 
(április 4.) TSK–Sirig, 23. fordu-
ló (április 11.) Fruškogorac–
TSK, 24. forduló (április 18.) 
TSK–ŽSK, 25. forduló (április 
24.) Fruškogorski partizan–TSK, 
26. TSK–Petrovaradin (március 
3.), 27. forduló (május 9.) Bačka 
1923–TSK, 28. forduló (május 
12., szerda) TSK–Futog, 29. for-
duló (május 15.) Omladinac–TSK, 
30. forduló (május 23.) TSK–
Tatra, 31. forduló (május 30.) 
Bačka (B)–TSK, 32. forduló (jú-
nius 6.) TSK–Hajduk, 33. fordu-
ló (június 9., szerda) Jedinstvo–
TSK, 34. forduló (június 12.) 
TSK–Susek.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–BANAT 
(Nagybecskerek) 0:4

A 14. fordulóban a tavalyi baj-
nok nagybecskereki csapat vendég-
szerepelt Temerinben, amely köny-
nyen megszerezte a győzelmet. A 
hazai asztaliteniszezőknek mind-
össze két szettet sikerült nyerniük. 
Csapatunk a jövő hétvégén játsz-
sza negyedik találkozóját a tava-
szi idényben, amikor Újvidéken 

mérkőzik meg a táblázaton ötödik 
Radničkival. A Temerin jelenleg ha-
todik a Szuperligában.

Eredmények: Bakić–Popović 
0:3, Pető–Petkov 0:3, Brnović–
Radović 1:3, Bakić–Majstorović 
1:3.
Második liga, északi csoport – 

férfiak

EGYSÉG (Újvidék)–TEMERIN 
FEROCOOP II. 1:4

Az első egyéni mérkőzést még 
az újvidékiek nyerték, utána azon-
ban a temerini fiatalok megfordí-
tották az állást, és végül győzelmet 
arattak a 13. fordulóban. A táblá-
zaton a második helyen vannak, és 
egyre közelebb kerülnek ahhoz, 
hogy az első két hely egyikén vé-
gezzenek az idény végén, amivel 
kiharcolnák a jogot arra, hogy se-
lejtezzenek a magasabb rangfoko-
zatba kerülésért, azaz az I. ligába 
jutásért.

Eredmények: Szentmártoni–M. 
Puhača 3:0, Zviždak–Orosz A. 
0:3, Rajić–Varga D. 1:3, Zviždak, 
Szentmártoni–Puhača, Orosz 0:3, 
Szentmártoni–Orosz 2:3.

Vajdasági liga – nők

TEMERIN FEROCOOP–
ROHAM (Magyarcsernye) 4:0

A temerini lányok szettveszteség 

nélkül arattak győzelmet a kilence-
dik fordulóban.

Eredmények: N. Stojković–
Gyenge 3:0, Varga L.–Lerik 3:0, Sa-
rok Zs.–Erević 3:0, Varga, Sarok–
Gyenge, Lerik 3:0.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–LAKI (Cservenka) 
36:15 (22:6)

Hosszú szünet után újra baj-
noki mérkőzést játszottak a 
kézilabdázónők. A cservenkai 
együttes ellen az egyetlen kérdés 
az volt, hogy hány gól különbség-
gel nyernek. A legeredményesebb 
játékos a csapatkapitány Tara Đilas 
volt 11 góllal.
Első férfi liga – Északi csoport

RANDIČKI (Šid)–MLADOST 
TSK 37:35 (17:17)

A járeki kézilabdázók szoros 
mérkőzést játszottak Šiden, az utol-
só 15 percben azonban végig hát-
rányban voltak, és noha több alka-
lommal egy gólra csökkentették a 
különbséget, kiegyenlíteniük nem 
sikerült a kilencedik forduló talál-
kozóján.

SPORTPOLITIKA
A Temerini Sportszövetség kö-

zölte, hogy a község sportegyesü-
letei mekkora összeget kapnak a 
2021-es évre a költségvetésből. 
Mint minden évben, ezúttal is a fo-
ciklubok jártak a legjobban, ame-
lyek mind hétszámjegyű összegben 
részesülnek. A Vajdasági ligában 
szereplő Sloga és Mladost egyaránt 
1,78 millió dinárt kap, az Újvidéki 
ligás TSK 1,63 milliót, az ugyancsak 
Újvidéki ligás Sirig pedig kereken 
egymillió dinárt.

A járeki Mladost TSK férfi kézi-
labdaklub és a Temerin női kézilab-
daklub egyaránt 1,1 millió dinárban 
részesül, míg az asztaliteniszezők-
nek 950 000 dinár jut. A községben 
létező számos küzdősport közül a 
TSK cselgáncsozói kapják a legna-
gyobb pénzösszeget, 730 000 di-
nárt. Ebben az évben összesen 33 
egyesület részesül támogatásban a 
községi költségvetésből.

T. n. T. 

Egy kevésbé ismert felvétel a TSK csapatáról (1950-es évek vége): Milinszki Imre, Vegyelek 
József, Boško Trninić, uracs István, Pásztor Sándor (a közelmúltban hunyt el), Pocajt Viktor, 
Sándori Imre, Mészáros András – Tibi bá, Csomor györgy, Prókai Pál, Takács István, Ikotin 
Mihály és ifj. Mészáros Tibor. (Forrás: A TSK Labdarúgóklub száz éve)

Régi temerini fotók


