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Községünkben is folyamatos a ko-
ronavírus elleni védőoltások beadása. 
A polgárok immunizációja két helyen: 
az egészségház központi épületében 
(a laboratórium mellett) és Járekon 
történik. Az oltás időpontjáról tájé-
koztató üzenetben és e-mailben azt 
is feltüntetik, hogy mely típusú védő-
oltást kapja meg az illető.

Noha Temerinben az elmúlt idő-
szakban nem alakultak ki kígyózó 
sorok az egészségház covid-részlege 
előtt, naponta itt is jelentős számú új 
fertőzést regisztrálnak. A legutób-

bi hivatalos kimutatás szerint köz-
ségünkben 340 az aktív fertőzöttek 
száma, eddig összesen 1970-en bete-
gedtek meg, tudtuk meg Pásztor Ró-
berttől, a községi képviselő-testület 
elnökétől. A községi válságtörzs a 
köztársasági illetékes szervek uta-
sításait követve hoz meg új rendelete-
ket, így múlt szombaton Temerinben 
is délig dolgoztak az üzletek. Ezt kö-
vetően egészen hétfő reggel hat órá-
ig kizárólag az élelmiszerboltok, a 
gyógyszertárak és az üzemanyagtöltő 
állomások tartottak nyitva. A községi 
képviselő-testület elnöke elmondta, 
a felügyelők járják a terepet, azokat 
pedig akik nem tartják be az előírá-
sokat, bírságolják.

Folyik az immunizáció
Növekvőben az új betegek száma

Szülőföldön magyarul
Hamarosan megkezdik 

a támogatások kifizetését
Március 10-én indul, a Szülőföldön magyarul 

program keretében, a 2019/2020-as tanévre meg-
ítélt nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és tan-
szertámogatások kifizetése. A CMH iroda értesítést 
tett közzé, melyben a következő olvasható:

Örömmel értesítjük a pályázókat, hogy a Szülő-
földön magyarul program keretében a 2019/2020-
as tanévre megítélt nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és tanszertámogatások kifizetése 2021. 
március 10-én megkezdődik. A támogatás összege 
gyermekenként: 60 EUR. A kifizetés a Vajdasági Bank 
fiókintézeteiben 2021. 3. 10-étől 2021. 8. 31-éig tart. 
A pályázókat a CMH az elkövetkező hetekben, a bank 
által megszabott ütemben, levélben értesíti (nem ABC 
sorrendben). A nyertes pályázók az értesítő levelek 
és a személyazonossági igazolványuk felmutatásával 
vehetik fel a számukra megítélt támogatás összegét 
a Vajdasági Bank fiókintézeteiben.

Elmarad a 
médiatalálkozó

Tekintettel a járványhelyzet súlyos-
bodására lemondjuk a Temerini Újság 
legutóbbi számában bejelentett rendez-
vényt, a temerini sajtómunkások média-
találkozóját. A rendezvényt vasárnapra, 
március 14-ére hirdettük meg a tájház-
ba. Valamennyiünk egészsége érdeké-
ben a rendezvényt egy alkalmasabb, sze-
rencsésebb időpontra halasztjuk.

A szervezők

A tavasz közeledtével egyre inkább szaporod-
nak a teendők a gyümölcsösökben, a veteménye-
sekben és a szántóföldeken. Molnár Eleonóra 
növényvédelmi agrármérnökkel az aktuális teen-
dőkről, és az elmúlt napokban megjelent éjszakai 
fagyok okozta károkról beszélgettünk. 

– A gyümölcs és zöldségtermelők, de a föld-
műves gazdák is megkezdték a tavaszi munkálato-
kat. Ebben az időszakban a legnagyobb figyelem a 
gyümölcsösökre irányul. Az almafák pillanatnyilag 
rügypattanási vagy zöldlevelecske állapotban van-
nak. A gazdák ilyenkor a varasodástól és a tűzel-
halástól (erwinia) igyekeznek megvédeni fáikat. 
A varasodás elleni leghatékonyabb védelmet a réz 
alapanyagú szerek biztosítják, amelyeket kizáró-
lag egérfül állapotig javasolt alkalmazni. Azokra a 

fákra, amelyeknél már erőteljesebben megindult 
a fejlődés, és a levelek nagysága már elérte az egy 
centimétert, a mankozep hatóanyagú szerek alkal-
mazása javasolt. 

A tűzelhalás, bakteriális fertőzés ellen is ebben 
az időszakban védekeznek a gazdák, kizárólag 
megelőzés formájában lehet védekezni, ugyancsak 
rézzel. A csonthéjas gyümölcsfák vannak jelenleg a 
legnagyobb veszélyben, az elmúlt napokban tapasz-
talt éjszakai fagyok miatt. A növények állapotától 
függően, károk is keletkezhetnek. Azon növények-
ben, amelyek már túl vannak a virágzáson, az akár 
-2 fokos hideg is jelentős károsodást okozhat. A 
fagy mellett, a monilia gombabetegség is fenyegeti 
a csonthéjasokat, amelyektől úgyszintén ilyenkor 
lehet megvédeni a fákat.

Folytatása a 3. oldalon

Tavaszi mezőgazdasági munkálatok
Molnár Eleonóra növényvédelmi mérnökkel beszélgettünk

Emlékezés 
a kopjafánál 

Március 15-én, hétfő délután 4 órai 
kezdettel a Nyugati temető kopjafájánál 
az 1848/49-es magyar forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékeznek.

ácsi

Az elmúlt napok kemény, fa-
gyos reggelei nyomot hagytak 
a növényeken és a korán ébre-
dező virágokon egyaránt. A bú-
zavetésen is meglátszik a kora 
reggeli -4, -5 fokos fagy. Kovács 
gazda is szemléli az őszi vetést, 
szerinte az idejében elvetett 
búza elviseli a száraz fagyokat 
és kiheveri a károsodást. Azt re-
méli, hogy újra bezöldül a meg-
sárgult búzaföld. (V. Z.)
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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

Pályázat méhészek 
számára

Többek között a méhészek is jelentkezhetnek az illetékes tarto-
mányi titkárság által kiírt pályátatok egyikére. A méhészek 25 millió 
dinár értékben kaptárak, méhcsaládok, valamint felszerelés vásárlá-
sára nyújthatják be pályázataikat. 

A titkárság az idén első ízben kamattámogatásra is írt ki pályázatot 
– mondta Ótott Róbert, a tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.

– Teljesen új, eddig nem létező kiírás a tartományi titkárság vo-
natkozásában, az pedig a kamattámogatási pályázat, ami azokat a ter-
melőket tudja támogatni, akik a Vajdasági Fejlesztési Alapnál vettek fel 
új eszköz vásárlására vagy öntözőrendszer vásárlására hiteleket, itt egy 
kétmillió dináros keretösszegünk van, és ezeknek a felvett hiteleknek 
a kamatrészét tudják a pályázók ebből megvalósítani.

A részletek az interneten itt találhatók: Pokrajinski sekretarijat za 
poljoprivredu/ Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija 
u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. 
godini.

Vendégek nélkül
A turizmus az az ágazat, amelyet 

leginkább sújt a koronavírus-jár-
vány. Korábban gyakran érkeztek 
Temerinbe turistacsoportok Belgrád-
ból, szlovéniai városokból, Horvátor-
szágból, de Oroszországból és más-
honnan is. Újvidéken szálltak meg, 
s onnan ruccantak ki Temerinbe, ál-
talában bortúrát tettek. Ám az utóbbi 
időben ezeknek hűlt helye. Érthető 
okok miatt nem jönnek. 

A felvétel az Községi Idegenforgal-
mi Szervezet információs helységében 
készült, amely egyben ajándékbolt is, 
a művelődési központ épületében. 
Kézimunkával készült emléktárgyak 
között válogathatnak az ideérkező 
vendégek – csak jöjjenek!

V. Z felvétele  

Diákversenyek
XIX. GEnIUs KonFEREnCIA

A Genius konferencia és vajdasági szintű verseny a Vajdasági Magyar 
Pedagógusok Egyesületének szervezésében zajlik, főszervezője Muhi Béla, 
a Genius tehetséggondozó mozgalom vezetője. Támogató a magyarorszá-
gi Emberi Erőforrások Minisztériuma. A rendezvény célja a tehetségek 
felismerése, a tehetséggondozás serkentése és támogatása.
XX. KoVÁCs szTRIKó zolTÁn FIzIKA-KéMIA DIÁKVERsEny 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a Genius tehetség-
gondozó mozgalom keretében 2021. április 10-én 9 órai kezdettel 
Zentán, a Thurzó Lajos Általános Iskolában megrendezi a vajdasági 
szintű kétfordulós XX. Kovács Sztrikó Zoltán Általános Iskolai Fizi-
ka-kémia Diákversenyt. Mindenképpen alkalmazkodnak az aktuális 
járványügyi előírásokhoz. A verseny célja a tehetségek felkutatása, a 
tehetségnevelés serkentése és támogatása, a természettudományos 
ismeretek népszerűsítése.

Mindkét versennyel kapcsolatban részletes információk a www.
fokusz.info honlapon találhatók, illetve a főszervezőtől kaphatók (tel. 
021 47 90 640). 

Március 15
Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezik a világ 

magyarsága hétfőn, március 15-én. E jelentős dátum jelképpé vált, 
a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szim-
bolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció 
és a nemzeti tudat érzését. 

Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszü-
letésének napja, az 1848–49-es polgári forradalom és szabadság-
harc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, és 1990 
óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15 a magyar sajtó napja is 
annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a 
magyar sajtó első szabad termékeit.

15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mór-
ral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt 
a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és 
Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtat-
ták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi 
lelkesítő költeményét a Nemzeti dalt. Délután nagygyűlést hirdettek 
a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt 
felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután 
a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák köve-
teléseiket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a 
Tizenkét pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsá-
totta börtönéből a sajtóvétség és izgatás vádjával 1847-ben elítélt 
Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este 
a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a 
forradalom győzelmét. Március 15-én minden megemlékező ko-
kárdát tűz a ruhájára. 

ácsi

A világ élvonalában 
A március 3-án nyilvánosságra hozott eredmények alapján, magyar-

országi viszonylatban, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) több szakte-
rületen is dobogós helyen végzett a brit Quacquarelli Symonds listáján. 
Összességében pedig a világ felsőoktatási intézményeinek top 2 száza-
lékában szerepel.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szerkesztőségünkbe 
eljuttatott, további közlésre ajánlott közleményéből 
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Így kell kérni 
a támogatást

A polgárok április 28-ától igényelhetik az állam által biztosított pénz-
beli támogatást, ettől a dátumtól kezdve lehet majd elektronikus úton 
vagy telefonon jelentkezni a támogatásra. A polgárok 30-30 eurót kapnak 
májusban és novemberben. Aki az első 30 eurót igényli és jelentkezik, 
automatikusan megkapja a másodikat is. A bejelentkezést ugyanolyan 
módon kell elvégezni, mint tavaly, amikor az állam 100 eurós támoga-
tást nyújtott. 

Az egyik az elektronikus úton történő bejelentkezés a kincstári igazga-
tóság honlapján keresztül, ahol a polgároknak meg kell adniuk az adatai-
kat. Miután megnyitják a honlapot, rá kell kattintaniuk a kérelem beadása 
mezőre, és itt meg kell adni a személyi számukat, a személyi igazolványuk 
számát, és annak a banknak a nevét, amelynél folyószámlájuk van.

Ha a bejelentkezőnek nincs semmilyen bankszámlája, a legördülő 
menüben rá kell kattintania arra a bankra, amelynél fel szeretné venni az 
összeget. Ezzel automatikusan meg is történik a bejelentkezés. Az adott 
bank ezután díjmentesen számlát nyit a nevére, amelyre a támogatás 
összegét az állam átutalja. Utána a számla automatikusan megszűnik. 
Be kell még jelölni egy négyzetet, amellyel a kérelmező megerősíti, hogy 
hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához. A bejelentkezés után 
ellenőrizni lehet a kérelem státuszát (minden rendben van a bejelent-
kezéssel?). Ha netán nincs, akkor azt jelenteni kell: rá kell kattintani a 
„probléma bejelentése” mezőre.

A bejelentkezés/igénylés másik módja a telefonos. A telefonszámot 
még nem hozták nyilvánosságra, de idejében közölni fogják. Egy központ 
fogadja majd a hívásokat, ahol az igénylőknek szintén meg kell majd 
adniuk a személyes adataikat.

Meghosszabbított 
vizsgálati fogság

További 30 nappal meghosszabbították K. Béla (67) temerini lakos 
számára elrendelt vizsálati fogságot, akit azzal gyanúsítanak, hogy február 
2-án megölte feleségét, K. Gizellát (64) a Proleterska utca 12. szám alatti 
családi házban – írja az újvidéki Dnevnik. 

Az újvidéki kerületi ügyész döntését azzal indokolta, hogy a gyanúsított 
szabadlábra helyezés esetén befolyásolhatná a tanúkat és ezzel megzavarná 
a vizsgálat menetét, valamint hogy a szabadon engedése nyugtalanságot 
váltana ki a közvéleményben. A bűncselekményt a házastársak közötti 
veszekedések sorozata előzte meg, minek során legutóbb a gyanúsított, 
aki állítólag ittas állapotban volt, több ütést mért áldozata fejére és tes-
tére, majd megfojtotta őt.

Vigyázat, tolvaj!
Súlyos lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a rendőrség 

őrizetbe vette a 43 éves szabácsi (Šabac) illetőségű Ž. O-t. A vád szerint 
az elkövető Temerinben eltulajdonított egy Volkswagen Caddy típusú gép-
járművet, majd miközben 36 éves újvidéki bűntársával a tett helyszínéről 
próbált elszökni, kárt tett egy közelben lévő gépjárműben. 

Egy szolgálaton kívüli rendőr éppen a helyszínen tartózkodott, és 
azonnal az elkövető nyomába eredt. A lopott gépjárműre Járekon az 
út mellett talált rá, de abban csak Ž. O. tettestársa ült. A rendőrök nem 
sokkal ezután elfogták a tolvajt is, és 48 órára őrizetbe vették. Tetteiért 
az Újvidéki Alapfokú Ügyészségen felel. Bűntársát a közrend megsérté-
sével gyanúsítják.

***
Minősített lopás miatt a rendőrség letartóztatta D. N. (54) szentta-

mási lakost. A gyanú szerint a férfi az ablakon keresztül betört egy 84 
éves temerini nő házába, és aranyékszereket lopott. 

A rendőrség néhány perccel később  elfogta a tettest, és megtalálta 
nála az ellopott ékszert. A gyanú szerint a férfi már több hasonló lopást 
követett el Temerinben. Negyvennyolc órás előzetes letartóztatásba helyez-
ték, bűnvádi feljelentéssel az Újvidéki Alapfokú Ügységen felel tetteiért.

ácsi

Tavaszi mezőgazdasági 
munkálatok

Folytatás az 1. oldalról
A szántóföldeken folynak a vetési előkészületek. Jelenleg a műtrágyá-

zás a legidőszerűbb attól függően, hogy milyen növény került a földbe. A 
vetőmagbeszerzés javában tart. A répamag is hamarosan a földbe kerül. 
A kalászosok állapotán jelentősen nem rontott a napokban előfordult 
hőmérséklet csökkenés. A fejtrágyázás, amely folyamatban van, esetleg 
már megtörtént, sokat segít a növényeknek abban, hogy átvészeljék a 
hideget. Említésre méltó, hogy jelentősen megnövekedett a szója és a 
kukorica felvásárlási ára az elmúlt hónapokban. A szója esetében ez 
jelenleg 64 dinárt jelent. Ehhez hasonló értéket kilenc évvel ezelőtt je-
gyeztünk, akkor 70 dinár volt a szója kilónkénti ára. Mindez valószínűleg 
a megnövekedett külföldi keresletnek tudható be. Ennek függvényében 
emelkedett a műtrágya ára is. A vetőmagok esetében nem tapasztalható 
jelentős áremelkedés, viszont nagyon silány a kínálat, ami feltehetően a 
tavalyi év gyenge termésének a hozadéka.

Ami a veteményeskerteket illeti, a kertészkedők sem tétlenkednek. 
A kiskertekben már szinte minden ültethető, kivételt képeznek a kaba-
kosok, azaz a tökfélék, a dinnye és az uborka, de a hüvelyes növények 
is, amelyek nehezebben tűrik a hideget. T. D.

Átjárható a szerb–
magyar határ

A múlt héten bejelentett magyarországi kormányintézkedések közül 
a vajdasági magyarokat leginkább az érinti, hogy „szigorítják a határát-
lépést”. Azonban ennek részleteiről nem közöltek információkat. Nem 
derült ki, hogy az ingázók számára megoldott-e a továbbiakban is a ha-
tárátkelés. Hétvégi sajtójelentések szerint a Magyar Közlönyben megjelent 
kormányrendelet nem tartalmaz semmilyen szigorítást a határátlépésre 
vonatkozóan Szerbia és Magyarország között.

A hatályos intézkedések szerint Szerbia polgárai és az itt élő magyar 
állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára a határtól 
számított 30 kilométeres távolságon belülre továbbra is beléphetnek. 
Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, 
ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak Szerbiában a határtól számított 
30 kilométeres sávban. A tranzitforgalom lehetősége továbbra is meg-
marad. (–)

A nyUGDÍJAsoKnAK nEM KEll BEJElEnTKEznIüK
Az elkövetkező kilenc hónapban minden szerbiai nyugdíjasnak  

– létszámuk egyébként 1 millió 700 ezer – 12 ezer 800 dinárt jut-
tat az állam, ami mintegy 110 eurónak felel meg. A kifizetés három 
részletben történik: májusban és novemberben 30-30-at, szeptem-
berben pedig 50 eurót utalnak. A 30-30 eurós összeget a többi állam-
polgárral egyidejűleg, az 50 eurót pedig szeptemberben fizetik ki. A 
nyugdíjasoknak nem kell külön bejelentkezniük. Ugyanis a Köztár-
sasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alapnál (PIO) már létezik egy 
jól bevált rendszer a korosabb állampolgárok támogatására. A 150 
ezer szociális támogatásban részesülő egyénnek, szintén nem kell 
külön kérvényeznie az állami juttatást. (Blic, 021.rs)
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SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, KÖZ-
SÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, Címeket és Elismeréseket Ado-
mányozó Bizottság, Szám: 06-8/2021-01, Dátum: 2021.III.1., T E 
M E R I N
A Díszpolgári cím és a Temerinért elismerés adományozásáról szóló 
határozat 5. szakaszának 2. bekezdése (Temerin Község Hivatalos 
Lapja, 4/2019. szám) alapján Temerin község Címeket és Elismeré-
seket Adományozó Bizottsága közzéteszi az alábbi

NYILVÁNOS FELHÍVÁST
a 2021. évi DÍSZPOLGÁRI cím és a TEMERINÉRT elismerés adomá-
nyozására vonatkozó előterjesztések begyűjtésére.
A cím és az elismerés azoknak a természetes és jogi személyeknek, 
valamint egyéb szervezeteknek adományozható, akik/melyek életmű-
ve, vagy tevékenysége a tudomány, a gazdaság, a vállalkozás – kéz-
művesség, a művelődés, a művészet, az egészségügy és a szociális 
védelem, a környezetfejlesztés, a sport és testnevelés területén köz-
megbízatás végzésekor, vagy más területeken végzett munkájukkal 
közvetlen módon hozzájárultak a fejlesztéséhez, a hagyományápo-
lásához és hírnevet szereztek Temerin községnek (a továbbiakban: 
község) és polgárainak.
A cím és az elismerés hazai és külföldi természetes és jogi személyek-
nek, valamint egyéb szervezeteknek adományozható.
A cím és az elismerés posthumus is adományozható.
1. Díszpolgári cím azoknak a személyeknek adományozható, akiknek 
kiemelkedő életműve jelentős és maradandó értékeket hozott a tudo-
mány, gazdaság, művészet, oktatás-nevelés, közélet vagy művelődés 
terén, és akik tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a 
községnek hazánkban és külföldön, a helyi önkormányzati minisztéri-
um előzetes jóváhagyásával.
Évente legtöbb egy DÍSZPOLGÁRI cím adományozható.
2. TEMERINÉRT elismerés adományozható jogi és természetes sze-
mélyeknek, valamint egyéb szervezeteknek, a tudomány, művelődés 
és művészet terén elért kiemelkedő eredményekért, az oktatás, kom-
munális, szociális, egészségügyi vagy gazdasági területen kifejtett je-
lentős tevékenységért, továbbá olyan személyeknek, akik munkájukkal 
hozzájárultak a rend és közbiztonság színvonalas emeléséhez, illetve 
akik sport- és egyéb eredményeikkel hozzájárultak a község hírnevé-
nek gyarapításához. 
Évente legtöbb három TEMERINÉRT elismerés adományozható.
Felkérünk minden érdekelt temerini természetes és jogi személyt, hogy 
javaslataikat és kezdeményezéseiket nyújtsák be. A javaslatokat írásos 
formában legkésőbb 2021. május 10-éig küldhetik el postán, a követ-
kező címre: Temerin Község Címeket és Elismeréseket Adományozó 
Bizottsága, Újvidéki u. 326., Temerin, vagy átadhatják a Temerini Köz-
ségi Közigazgagtási Hivatal iktatójánál.
A Nyilvános felhívás közzétételre került Temerin Község honlapján, 
a Temerini Községi Közigazgagtási Hivatal hirdetőtábláján, Temerin 
község helyi közösségeinek hirdetőtábláin, valamint a Naše novine, 
a Temerini Újság, a Dnevnik és a Magyar Szó újságokban.

TEMERIN KÖZSÉG CÍMEKET ÉS ELISMERÉSEKET 
ADOMÁNYOZÓ BIZOTTSÁGA

Közlekedési könyv 
gyerekeknek

Hétfőn délelőtt a Kókai iskola elsős tanulói közlekedésbiztonsági 
témájú könyvet kaptak ajándékba. A Pažljivko (körülbelül: A kis figyel-
mes) elnevezésű, közlekedési szabályokat tartalmazó, illusztrált, színes 
kiadvány a Közlekedésbiztonsági Ügynökség ajándéka, amelyet Pásztor 
Róbert, a községi képviselő-testület elnöke, Urbán Izabella, az önkor-
mányzat oktatással megbízott illetékese és Majoros Izabella, a közleke-
désügyi bizottság tagja nyújtotta át a diákoknak. A biztonságos közleke-
déssel foglalkozó tanács fontosnak tartja, hogy a legkisebbekhez évente 
eljusson a kiadvány, mondta lapunknak Urbán Izabella.

 – Az elsődleges cél az, hogy minél nagyobb biztonságot teremtsünk 
a gyermekek számára a közlekedésben. Ebben természetesen a szülők-
nek és az iskolának is jelentős szerepet jut. Sajnálatos tény az, hogy a 
közlekedési balesetek során nem egyszer gyerekek is áldozatul esnek. 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő. A könyv 
kiadója a belgrádi Közlekedésbiztonsági Ügynökség, és nagy öröm szá-
munkra, hogy magyar fordításban is megjelent. A kiadvány segítségével 
a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg azokkal a szabályokkal, 
amelyeket mindenkinek be kell tartania, aki részt vesz a közlekedésben 
– tette hozzá az önkormányzat oktatási megbízottja.

A gyerekek örömmel fogadták az ajándékot és szívesen beszéltek 
arról is, hogy mit jelent számukra a biztonságos közlekedés. T. D.

(A kisdiákok véleményeit legközelebb közöljük)

 Amerika elnöke, Joe Biden meglepő nyilat-
kozattal hozakodott elő. Nyomatékosan felhívta 
a szövetségesei, különösen a magyar kormány 
figyelmét az új amerikai adminisztráció elvárá-
saira. Ezek egyike, hogy ne folytassák a többi 
nagyhatalommal – Oroszországgal és Kínával – a 
gazdasági és politikai együttműködésüket. 

Miért is? – kérdezhetnék a nagyhatalmi gon-
dolkodásban kevésbé jártas polgárok. Egysze-
rűen azért, mert a Fehér Ház ezt nem nézi jó 
szemmel, hiszen eme kapcsolódások sértik az 
amerikai érdekeket. 

A bideni adminisztrációról messziről érző-
dik, hogy legszívesebben csak utasítana, és esze 
ágában sincs érvelő viták hevében elfogadtatni 
álláspontját barátaival. A „Mondom, és neked 

csak végre kell hajtanod, megspórolva a gondol-
kodás fáradságos munkáját” elv kicsit avíttnak 
tűnik. A szervilis magatartás megkövetelése az 
elegancia hiányát vizionálja, és a hazaárulást el-
fogadható politikai lehetőségként vetíti előre. 

(…) A Bidentől érkezett inkább parancs, 
mint kérés, miszerint Magyarország kivel üzle-
teljen és kivel ne, illogikus és álságos, még ha 
baráti is. Mert eközben az Egyesült Államok-
ban alapított cégek kezüket törve igyekeznek 
partnerkapcsolatot kialakítani kínai és orosz 
érdekeltségekkel. A profit az profit elv nem po-
litikai, hanem – üzleten túl – önvédelmi kérdés 
is. Ebben a játéktérben lehet erőből és lehet laza 
eleganciával is haladni. 

Egyet viszont érzékeltetni kell, különösen 

a közelmúltban hatalomra kerülőkkel: mi, itt 
a Kárpát-medencében mindig is a túlélés mes-
terei voltunk, s talán nem merész állítás, hogy 
leszünk a jövőben is.

BIDEn oRBÁn EllEnzéKéT 
sEGÍTI MAJD

– Számítsanak a legrosszabbra a Biden-
adminisztrációtól, olyasmire, mintha Obamáék 
lennének meghatványozva. Valószínűleg be akar-
nak avatkozni a magyarországi választásokba 
is, pénzt adnak a Fidesszel szemben álló civil 
szervezeteknek, és összedolgoznak a magyaror-
szági ellenzékkel – mondta a Magyar Nemzetnek 
telefonon Washingtonból John Fonte. A Hudson 
Intézet konzervatív agytröszt programigazgatója 
szerint a következő budapesti amerikai nagykö-
vet várhatóan valamely liberális internacionalista 
lesz, aki jól megtalálja a hangot az Orbán-ellenes 
civil szervezetekkel. 

Részlet FÖlDI lászló 
titkosszolgálati szakértő, illetve 

SZŐCS László újságíró a budapesti 
Magyar Nemzetben megjelent cikkéből

Egy kis nagypolitika

Hazaárulás mint 
nagyhatalmi elvárás

A községi küldöttség az iskolában átadja a kiadványt
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Ötven éve megszakítás nélkül szebbnél szebb 
hajkoronák készülnek Deákék fodrászatában. 
Az áldozatos és a nemegyszer embert próbáló 
munkatempó az elmúlt évek során meghoz-
ta gyümölcsét, a családi vállalkozás mára már 
községünk egyik elismert, nagy hagyománnyal 
büszkélkedő szalonjává nőtte ki magát. 

Ebben a történetben az édesanya, Margitka 
(mindenki így hívja) volt az úttörő, akinek fia-
talkori álma vált valóra, amikor 1971-ben ko-
rábbi munkaadójától átvette az üzlet irányítá-
sát. Bevallása szerint a munka során soha sem 
létezett számára lehetetlen, mindig nyitott volt 
az új iránt, és ezt a hozzáállást próbálta meg 
lányának, Zitának is átadni. Minden bizonnyal 
sikerült neki, ugyanis a fodrászat, a jelenlegi 
járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is 
népszerű és látogatott. Március elején egy ki-
csit nosztalgiázott a család, visszaemlékeztek az 
elmúlt ötven év eredményeire, az együtt megélt 
sikerekre és boldog pillanatokra. 

A jubileum kapcsán vállalták, hogy mesél-
nek a kezdetekről, az egykori és a jelenlegi 
haj- és frizuradivatról.

– Az általános iskolában Szitár tanító bácsi 
folyton kérdezgetett bennünket, hogy ki mivel 
szeretne foglalkozni felnőtt korában. Én sokáig 
kitartottam amellett, hogy fodrász vagy óvónő 
leszek. De lévén, hogy egyetlen gyermeke vol-
tam szüleimnek és nem szerették volna, hogy 
Szabadkára járjak óvónőképzőbe, a fodrászat 
mellett döntöttem – emlékezett vissza a sok évvel 
ezelőtti történésekre Margitka. 

– Miután 1964-ben befejeztem az iskolát, 
nem kaptam azonnal munkát a szakmában, így 
hat hónapig varrtam. Egy alkalommal a későb-
bi főnökömhöz, Nagy Katicához mentem fri-
zurára, aki megkérdezte tőlem, hogy lenne-e 
kedvem mellette dolgozni. Természetesen igent 
mondtam, hagytam csapot-papot, és elmen-
tem fodrásztanulónak. Időközben beiratkoztam 
Temerinben a Csáki Lajos középiskolába, de a 
szaktantárgyakat Szabadkán kellett lehallgat-
nunk a nyár folyamán, ennek ellenére azonban 
továbbra is dolgoztam nála. Másfél éve lehettem 
tanuló, amikor felvett még egy lányt, ő pedig ki-
ment Amerikába. Két-három hónapig egyedül 
vezettem az üzletet, de szerencsére nagyon meg 
volt velem elégedve, én pedig rengeteg mindent 
köszönhetek neki. Miután megszületett Zita lá-
nyom, két évig nem dolgoztam. Felkért, hogy 
vegyem át tőle a szalont, ugyanis a férjét kellett 
ápolnia és nem győzte volna az iramot. Így is 
tettem, megvásároltam tőle a berendezést, majd 
három hónap után a mostani Balaton vendéglő 
helyén, az akkor megnyitott üzlethelyiségbe köl-

töztettem a fodrászatot. Időközben megépült a 
házunk, ezzel egyidőben a szalon is, így 1976. 
augusztus 1-jén hazajöttem – emlékezett vissza 
a kezdetekre Margitka, akit arról is faggattam, 
hogy milyen igények voltak egykoron. 

– A kidolgozott frizurák voltak divatban, 
minden hajszálnak a helyén kellett lennie. 
Sok mindent készítettem: menyasszonyi haj-
koszorúkat, loknikat, később kontyokat. Ami-
kor bálak voltak vagy elsőáldozás, már reggel 
négykor be kellett menni dolgozni. A meny-
asszonyokat is kora reggel fogadtuk, meg-
szárítottuk a hajukat, majd később házhoz 
mentünk fátyolozni. Volt olyan szombat, hogy 
kerékpárral bejártam a községet, annyi helyre 
kellett mennem. Fárasztó volt, de szerettem a 
munkámat, és észre sem vettem. Sokan jártak 
hozzám, Járekon és Kolónián ugyanis akkor 
még nem volt fodrász. Hozzám jöttek a módo-
sabbak, de a szegényebbek is, nem volt ilyen 
téren különbség. Rengeteg dauerolás volt, a 
hölgyek pedig türelmesen sort vártak. Em-
lékszem, reggel hétkor kezdtem el dolgozni, 
és előfordult, hogy este 11-kor zártam be az 
üzletet. Akkor még nem volt főnözés, hajat 
nyírtunk, becsavartuk, festettük. Sok munka 
volt, de bálba mi is eljártunk, igaz, hogy nem 
egyszer kicsit késve értünk oda – mesélte ne-
vetve beszélgetőtársam, aki rendszeresen járt 
Újvidékre továbbképzésekre.

Zita ebben a közegben cseperedett fel, ezt 
látta édesanyjától, aki, miután lánya betöltötte 

a hét esztendőt, megengedte neki, hogy az osz-
tálytársai haján gyakoroljon. Noha a nyelvek 
iránt sem volt közömbös, a tizedik osztály után 
mégis a fodrászat mellett döntött, és az újvidéki 
Április 7. egészségügyi középiskolában folytatta 
tanulmányait. Két helyen is dolgozott, mielőtt 
1991-ben átvette édesanyjától a fodrászatot. 
Mindketten ott voltak a szalonban, és rajtuk 
kívül még számos tanuló lány, ezt már Zitától 
tudtam meg. 

– A kilencvenes években két műszakban 
nyolcan dolgoztunk, akkora volt a frizurák iránti 
igény. Ebben az időszakban divatosak voltak a 
kontyok, amit mindig anyura bíztuk, hiszen ő 
ennek mestere volt, a rövid hajból is kontyot 
tudott készíteni. De folytattuk a miniválokat, 
satírozást, hajvágást, ami az én kedvencem. 
Régen a hölgyek az újságokból merítettek öt-
leteket, ma már az internetnek köszönhetően 
sokkal könnyebb dolguk van. Minden frizurát 
elkészítettünk, még akkor is, ha első pillantásra 
újdonságnak számított. Sokat tanultam édes-
anyámtól, a régi kuncsaftok közül még ma is 
nagyon sokan betérnek hozzám. Egy nagy csa-
lád vagyunk, tudjuk, hogy kinek milyen igényei 
vannak. Rendszeresen járok továbbképzésekre, 
részt vettem már több budapesti fodrász kong-
resszuson és versenyen is. Külföldi cégekkel 
működök együtt, ők értesítenek az újdonságok-
ról – mesélte a Trendy fodrászat tulajdonosa, 
aki jelenleg nincs irigylésre méltó helyzetben, 
ugyanis a járvány megjelenése óta alkalmaz-
kodnia kell a gyakran szigorú előírásokhoz: 
korlátoznia kellett a bent tartózkodók számát, 
ilyen körülmények között pedig tanulót sem tud 
alkalmazni. Zita bízik abban, hogy ez a helyzet 
már csak rövid ideig marad fenn, és jövőre, 
amikor egy újabb évfordulóra készülnek, már 
hűlt helye lesz a vírusnak.

ácsi 

Anyáról a lányra szállt 
a szakma

Ötven éves Deák Margitka és Zita fodrászata

Állítsuk meg az iskolai erőszakot! Temerin 
biztonságos közösség – a községi közbiz-
tonsági tanács plakátja

A két fodrásznő, Zita és Margitka



TEMERINI ÚJSÁG 2021. március 11.6

– Amikor anyánk esténként elmondta, hogy 
„apátok elment dolgozni”, igazából fel sem fog-
tam, hogy mit fed az, amit mond. Tizenkét-tizen-
három éves fejjel láttam ugyan, hogy más apák is 
dolgozni mennek, de ők estére mind hazaértek, a 
mi apánk meg elment, esténként hiába kerestük, 
nem volt otthon. Édesanyánk nyugtatott bennün-
ket – engem és két bátyámat –, hogy reggelre 
majd hazaér. 

– De miért csak reggel? – hangzott a követ-
kező kérdés. 

–  Azért, mert a Tizesbandában muzsikál. 
A zenészek, a Tizesbanda tagjai, akkortájt 

nagyon jól kerestek. Ha jól emlékszem, nem is 
nagyon volt Temerinben másik zenekar. Közben 
fölcseperedtem, tizenöt éves koromban kezdtem 
el táncokra járni az édesanyámmal, ott láttam 
és hallottam őket. Akkor döbbentem rá, mit is 
jelent az, hogy az én édesapám a Tizesbandában 
muzsikál. Büszke voltam rá, még az általános-
ban és az inasiskolában is dicsekedtem vele 
azoknak az idősebb fiúknak, akik tudták mi 
az, hogy Tizesbanda! 

Édesapámtól tudom, ő mesélte, hogy iskolá-
ban szorgalmasan és kitartóan tanulniuk kellett 
a zenét. Az idősebb muzsikusok tanították őket, 
de vizsgázniuk is kellett, hogy nyilvános helyen 
fellépjenek. Két testvérbátyám, Feri és Józsi jó-
formán gyerekek voltak, amikor zenét kezdtek 
tanulni. Ezt nagyanyámtól tudom. Az apjuk, id. 
Verebélyi Ferenc, a Tizesbanda tagja akarta, hogy 
így legyen. A taníttatás, nyilván, pénzbe került. 
Sokszor mondogatta is: ő azért dolgozik, hogy 
a fiai már azt csinálják, amit szeretnek, amihez 
kedvük van. Ez akkor történt, amikor a második 
világháború még messze volt. 

Öregapám az első világháborúba legényként 

vonult be, akkor nősült meg, amikor hazajött. 
1912-ben született meg édesapám, majd az öcs-
cse, József. Ők is tanult, képzett zenészek voltak, 
mert a nagyapám érezte, hogy tehetségesek, és 
ennek köszönhetően nem kellett nekik béresként 
dolgozniuk, mint neki. Édesapám öccse, Józsi 
kitűnő trombitás volt, sajnos, húszéves korában 

vérmérgezésben meghalt. 
A Feri bátyámat, akit Gibeként ismertek az 

emberek Temerinben – a mai fiatalok már nem-
igen emlékeznek rá – zeneiskolába íratták a szü-
leink. Be is fejezte rendben. Unokánk, Gőz László 

tehetséges népszerű éne-
kes, sőt van tovább is: a 
most (a beszélgetés ide-
jén, 2009-ben) még csak 
két és fél éves déduno-
kánk, Ottika nevű kisfia 
is csodaszépen énekel és 
táncol. Amint látni, a mi 
családunk egy ilyen mu-
zsikálós-zenész család 
volt és maradt is.

Mesélő magnószalagok

Muzsikálós, zenés család
Aki elmondta: Giriczné Verebélyi Erzsébet (2009)

Tud-e valamit a Tizesbanda létrejötté-
nek körülményeiről?

– Igazából nem sokat, de a zenekar életéről 
néhány részletet igen. Édesanyám sokszor mesélte, 
hogy édesapámnak három évig kellett zenét tanul-
nia, hogy bevegyék a zenekarba. Nem csak neki, 
hanem mindegyiküknek, így a Kosicki Pista bácsi-
nak is, aki édesapám legjobb barátja volt. Csellón, 
nagybőgőn játszott, hasonlóan, mint az apám is, 
és együtt tanultak. Aztán is tartották a barátságot, 
amikor már én is megvoltam, amikor már tudtam, 
hogy ő az én apámnak a legjobb barátja. Együtt is 
dolgoztak együtt voltak a Tizesbandában.

Az édesanyám többször mesélte azt is, hogy 
amikor összekerültek, és fiatalasszony volt, nem 
egyszer mérgelődött: az urak összejöttek a kastély-
ban és olyan estéket rendeztek „Hogy csak, no!” 
Télen, farsang idején lovas szánkóval szedték ösz-
sze a Tizesbanda tagjait és vitték őket a kastélyba, 
hogy muzsikáljanak. Ők is fiatalok, fiatal házasok 
voltak – én talán még meg sem voltam – mesélte 
az édesanyám. Amikor a zenészek, köztük édes-
apám, beültek a szánkóba, ilyen meg olyan bun-

dákkal, meg pokrócokkal gyönyörűen be voltak 
takarva, és hölgyek fogták őket körül. Ezt látván, 
biztosan nem volt neki mindegy. De hát ez így 
volt, mert pénzt, azt rengeteget kerestek. Rend-
kívül népszerűek voltak, az urak közt meg pláne. 
Akik a kastélyban éltek, azok igazi urak voltak. 
Nagyon nagy esemény volt, amikor máshonnan 
is érkeztek vendégek, vadászatra például. Az esti 
szórakozásra, a vendégek szórakoztatására csak 
a Tizesbandát, csakis őket hívták. Magyarorszá-
gon is népszerűek voltak, sokszor játszottak, sű-
rűn jártak Szegedre. Arra jól emlékszem, hogy 
amikor jöttek haza Szegedről, édesapám mindig 
hozott ajándékot a családjának, a gyerekeinek. 
Játékokat. Ez még a háború előtt történt.

(Folytatjuk)
-aJó-

A temerini Tizesbanda fénykorában, felső sor, balról jobbra: Bozsóki Pál, Lukács Já-
nos, Gero István, második sor: Varga Sándor, Mondom János, Kosicki István, Pethő 
János – Dolfi, id. Verebélyi Ferenc, Vecsera István. Harmadik sor: Mészáros József, 
Tamás János, Varga Károly, Varga András, Pethő János (karmester), Ferenczi Fe-
renc, Varga István, Gyuráki Sándor, Varga István. Ülnek: Magyar Sándor és Koperec 
János. Nincs a képen: Balogh Imre. (A névsort összeállította: Csorba Pál)

E néhány részes sorozattal, amely Varga József hangfelvételei (2009) alap-
ján készült, szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Tizesbandáról, amelyről 
már többször is írtunk, hozzátartozók bevonásával további ismereteket te-
gyünk közre. 

legutóbb Vecsera lászló, Vecsera István fia, illetve unokája, lászló mondta 
el emlékeit. Folytatva a témát, az egykor volt híres temerini együttes egy másik 
tagjának leánya, Giriczné Verebélyi Erzsébet idéz fel emlékeket édesapjáról 
id. Verebélyi Ferencről és az együttesről. A volt zenekartagot a zenei pályán 
nem csak fia, ifj. Verebélyi Ferenc-Gibe követte, hanem dédunokája Gőz Lász-
ló is a nyomában jár.

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
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A temeriniek az elkövetkező 
tizenöt esztendőben elsősorban 
az Újvidéken megjelenő Szabad 
Vajdaság, majd Magyar Szó na-
pilapból értesülhettek időnként 
a helyi jellegű nagyobb esemé-
nyekről. Ezek a hírek rendszerint 
sport-, kultúrális és politikai jelle-
gű eseményekről szóltak. Az első 
próbálkozások a Temerini Újság 
valamilyen formában való újbóli 
feltámasztására 1959-ben jelent-
keztek, szintén a vajdasági magyar-
ság egyetlen napilapja, a Magyar 
Szó hasábjain. A „Rövid hírek” ro-
vatban heti rendszereséggel jelen-
tek meg Temerinre vonatkozó két-
három mondatos hírek, amelyek 
rendszerint N. J. szignóval voltak 
aláírva. Feltételezhetően az aláírás 
mögött Nemes János tanító állha-
tott, aki ekkoriban már aktívan 
részt vett településünk társadalmi 
életében, és a későbbiekben is így 
jegyezte írásait.

A Magyar Szó mellékleteként 
1960. február 4-ig „Temerin” 
rovatként, majd a jelzett dátum-
tól kezdődően már „Csütörtö-
ki Temerini Újság” néven jelent 
meg heti rendszerességgel a lap, 
amely nem egész egy, ún. berlini 
formátumú (315x470mm) olda-
lon adta közre a helyi jelentőségű 
eseményeket. Az oldalon többnyi-
re Nemes János cikkei olvasha-

tók, de mellette megjelentek töb-
bek között S. I. (Sárosi István), 
Mcz. (Miavecz Márton) és M-n 
(Matuska Márton) szignóval el-
látott írások is. 

A csütörtökönként megjele-
nő melléklet tartalmával kapcso-
latban azonban sokat elárul egy 
névtelen temerini olvasónak, a 
Magyar Szó 1962. március 4-ei 
számában közzétett véleménye: 
„Olvassuk és szeretjük a csütör-
töki temerini újságot, tudomá-
som szerint úgy 2000 példány 
fogy belőle, de az utóbbi idő-
ben nem tudjuk, mi van vele. 
Amint a mellékelt példányból 
is láthatják (technikai okok-
ból a mellékelt újságlapot nem 
közölhettük – szerk.) az egész 
oldalon nincs egyéb, mint né-
hány hivatalos jelentés és – ké-
pek. Pedig nem igaz, hogy nincs 
Temerinben téma. Azelőtt volt 
a népszerű „Krisztina néni le-
vele”, amelyben a helyi visz-
szásságokat ostromolták, de 
amióta Krisztina néni levelei 
„kihaltak”, az olvasók szá ma 
is csökkent. Mi nem azt akar-
juk olvasni a pénzünkért, amit 
egyes személyek jónak látnak 
közölni, hanem azt, ami nálunk 
történik, és ami bennünket ér-
dekel. Hogy a hivatalos dogo-
kat közlik, ez rendjén van, de 

abból már nem kérünk, hogy a 
temerini oldal csak képpel le-
gyen tele...“

Az építő jellegű kritikáknak is 
köszönhetően a lap folyamatosan 
fejlődött, ennek eredményeként 
pedig már 1966-tól kezdődően 
„Temerini Újság“-ként jelent meg 
a Magyar Szó csütörtöki száma-

iban. A terjedelem azonban to-
vábbra sem volt kielégítő, hiszen 
a héten történt eseményeket, a 
vezércikk mellett csupán néhány 
kisebb írásban lehetett összefog-
lalni. Ezért 1974-ben bővítésre 
került sor, amikor a Magyar Szó 
oldalain, a csütörtöki mellett a 
szombati számban is megjelen-
tek a Temerinnel kapcsolatos hí-
rek. A Temerini Újság második 
korszakának utolsó nagyméretű 
változtatására 1978 októberében 
került sor, amikor a temerini sajtó 
fél évszázados jubileuma alkal-
mával, négy oldalasra bővítették 
a mellékletet. 

A lap kiadótanácsának elnöke 
Ökrész Károly, míg a szerkesztő 
Góbor Béla lett. A bővítésről a 
Magyar Szó 1978. október 4-én 
megjelent számában olvashatunk 
egy bejelentőt: 

„Holnap Temerinben, Négy-
oldalas helyi lap – A Szocialista 
Szövetség községi választmánya 
a Temerini Újság kiadótanácsá-
nak kezdeményezésére, ok tóber 
5-étől négyoldalas hetilapot in-
dít. A helyi ma gyar nyelvű írott 
tájékoztatás Temerinben eddig 
a Ma gyar Szóban hetente két-
szer (csütörtökön és szomba-
ton) megjelenő külön temerini 
oldalakon történt. Ezen túl a 
Temerini Újság minden csütör-
tökön külön mel lékletként fog 

A Temerini Újság története (2.)

A „Csütörtöki Temerini Újság” első számának oldala (1960. 
február 4.) 

megjelenni a Magyar Szóban. 
Ezzel kapcsolatban a Szocia-
lista Szövetség községi választ-
mánya keretében tevékenykedő 
tájékoztatási tanács feladatul 
jelölte meg a többi helyi tájékoz-
tatási eszköz (Teme rini Rádió, a 
Dnevnik temerini oldala, üzemi 
lapok, köz lönyök) helyzetének 
a felmérését is. Az elképzelések 
szerint jövőre közös alapokra kí-
vánják helyezni a tá jékoztatási 

eszközök finanszírozását. Ezzel 
feltételeket kívánnak teremte-
ni a tájékoztatás önigazgatási 
alapo kon való átszervezésére. A 
négyoldalas helyi lap kiadótaná-
csának elnöke Ökrész Károly, a 
szerkesztő Góbor Béla. Holnap a 
lap el ső számának megjelenése 
tiszteletére, valamint a teme rini 
sajtó 50. évfordulója alkalmából 
kibővített ülést tart a Temerini 
Újság kiadótanácsa.“

Az újság megjelenése az 1991 
nyarán kirobbant délszláv hábo-
rúig zökkenőmentesen haladt, 
azonban a konfliktus hamarosan 
erősen éreztetni kezdte hatásait. 
A Temerini Újság fennmaradásá-
ért a végletekig küzdöttek a szer-
kesztők és mások, többek között 
adományok gyűjtésével is próbál-
koztak, azonban a háborús kö-
rülmények és a rendkívül magas 
infláció okozta anyagi nehézségek 
gyorsan maguk alá gyűrték a la-
pot. Nem mellesleg voltak olyan 
politikai vélemények is, hogy ilyen 
lapokra, mint a vidéki kiadvány-
ok (Temerini Újság, Tiszavidék, 
Dunatáj stb.) – nincs is szükség. 

A Temerini Újság második 
korszaka végül 1993 nyarán ért 
véget, amikor az utolsó szám is 
megjelent a Magyar Szó csütörtöki 
mellékleteként.

(Folytatjuk)
FÚRó Dénes

Pan-Tech
LED, LCD televíziók, elektronikai 

berendezések, mikrohullámú sütők

JAvíTáSáT váLLALOM
Minőségi, használt televíziók 

Svájcból

Tel.: 069/18-44-297

Az előző számunkban áttekintettük a helyi média 
első korszakának tizenhat évet felölelő rövid történetét. 
A lang György által kiválóan szerkesztett Temerini Új-
ság magas szinten látta el a helyi magyarság heti szintű 
tájékoztatását. A történelem viharai, nevezetesen a má-
sodik világháború azonban megakadályozta a temerini 
sajtó további működését. Lang György újvidéki nyom-
dájából 1944. január 9-én került ki a Temerini Újság 
első korszakának utolsó száma.
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Rántott leves
TAlÁn néGyéVEs lEHETTEM, amikor megtanultam, miből 

készül a rántott leves. Lényegében ugye úgy, hogy lisztet kell 
pirítani zsírban, s ezt fölönteni, de közben a főzőkanállal gyorsan ke-
vergetni kell, hogy a rántás össze ne csomósodjon. Ezt az alapanyagot 
lehet sokféleképpen variálni. 

Ott álltam a konyhánkban a tűzhely mellett, láttam, édesanyánk 
így csinálta. Hamvas Béla szerint vagy negyvenfélét lehet főzni. Nem 
számoltam utána, odahaza mi hány félét főztünk, de arra határozottan 
emlékszem, hogy télvíz idején leggyakrabban ez és a ganca volt a reggeli. 
Ez utóbbinak csak két fajtája járta. Valójában a főzése azonosan történt 
mind a kettőnek, csupán az utókezelésben volt lényeges eltérés. 

Az egyik: sós vízben kukoricalisztet főztünk. Ez a ganca. Emellett 
száraz kenyérdarabokat morzsára törtünk, zsírban megpirítottuk és erre 
ráöntöttük a gancát. Megédesítettük cukorral vagy mézzel. A másik: a 
forró gancát kanállal hideg tejbe szaggatták, és esetleg édesítették is. 

szÁRAz KEnyERET EMlÍTVE hozzá kell fűzni, hogy kenyér-
ből sosem volt eldobni való. Morzsát mindig lehetett belőle csinálni. 
Meg kell azonban itt azt is jegyezni, hogy ételmaradék ugyan létezett az 
akkori háztartásban is, de megvolt a módja, hogyan legyen elfogyaszt-
va. Valójában akkoriban szinte nem volt fölhasználhatatlan hulladék. 
Anélkül, hogy ezt így mondtuk volna, gyakorlatban alkalmaztuk az 
anyag biológiai körforgását. Ma már nagy baj van a termőföldjeinkkel, 
mondják a talaj ismerői, mert erről leszoktunk. Korábban a biológiai 
körforgást műveltük, de kifejezésünk sem volt rá, csak istállótrágyával 
dúsítottuk a talajt.

Minden paraszti háztartásban általában sok jószágot neveltek. A sok 
állat tartása sok istállótrágya keletkezésével jár, ami az udvar végében 

halomba hordva minden szerves hulladékot elképesztő hőtermeléssel 
elemeire bomlasztott. A trágyadombban – Temerinben ennek neve 
ganérakás volt – olyan heves volt a bomlasztás, az erjedés, hogy – mint 
példálózva mondták – ha bele tennének egy tojást, megfőne. Káros 
hulladék tehát szinte nem volt. Még a hamut is el lehetett a ganéban 
úgy keverni, hogy valójában visszajuttattuk vele a termőföldbe az ás-
ványi anyagokat, csak arra kellett vigyázni, hogy a hamu ne maradjon 
egy csomóban, mert ha egy ilyen csomó bármi élővel érintkezésbe 
kerül, a hamu lúgos hatása minden élőt – kukacot, növényt, egeret 
– elpusztít. Azt tudtuk, hogy az istállótrágyával – ganéval – megszórt 
földekben dúsan termett minden. A néhai Gazdakörben ezt minden 
paraszt megtanulta. És gyakorlatban művelte. Még az iparosok is tudták 
ezt. Nekik is volt általában néhány holdacska földjük. Legalább annyi, 
hogy megteremjen rajta a család minden tagja számára a két-három 
mázsa búza. Az évi fejadag, a kenyérszükséglet.

MESSZirE MENTüNk A ráNToTT LEVESTŐL. Ott álltam te-
hát édesanyám mellett és figyeltem, hogyan készíti. Melyik fajtát fogja. 
Tesz bele kolbászdarabkákat? Az lesz a kolbászos leves. Üt bele tojást? 
Az a tojásos lesz. Dobál bele zsíron pirított kenyérkockákat? Az pirí-
tós kenyeres. (Kinyeres.) Szaggat bele galuskát (galuskás)? Vagdos 
krumplikockákat? Tojásos tarhonyát főz bele? Általában kombinálni 
szokta. Mindezt tapasztalatból tudtam, hiszen elképesztően jókat le-
hetett enni belőle, bármelyik is került az asztalra. 

Valamire azonban ekkor figyeltem föl életemben először. Szomo-
rú döbbenettel. Az történt ugyanis, hogy amikor a rántás megpirult, 
édesanyám fogta a vizeskannát, egy kisebb edényt föltöltött belőle, és 
a rántás gyors kavargatása közepette abba belezúdította. 

Ilyet tesz az anyánk, aki eddig mindig olyan finom rántott-leveseket 
szokott főzni? Kiszaladt a számon: „Mama! Hát ke’ vízbű főz levest!?”

MATUsKA Márton
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koztak, körülötte pedig két és fél hold szántó. 
Feleségével együtt két gyermeket neveltek fel: 
Rozáliát és Jánost, aki később átvette idősödő 
édesapjától a gazdaság irányítását. 

Őket követte a harmadik generáció, az 
1923-ban született László, akinek volt egy fiú-
testvére is, de 18 éves korában elhunyt. László 
a tanyán, akárcsak édesapja, növénytermesz-

tés mellett jószágtenyésztéssel is foglalkozott. 
1964-ben feleségével együtt a tanyát hátra-
hagyva a faluba költözött. Mindaddig ott élt, 
míg házassága tönkre nem ment. Ekkor újra 
a szállásra költözött. A második házasságát 
követően, 1971-ben, az Újsor végén házat vá-
sárolva már örökre „jó éccakát” mondott az 
Újföldeknek. 

Második házasságból nem született gyer-
mek, az elsőből pedig a lányok, akik előbb 
édesanyjukkal éltek, majd Újvidéken találták 
meg életük párját, nem tartottak igényt a ta-
nyára. Imre a hazaköltözését követően néhány 
éven belül lebontotta az épületeket, az egykori 
tanyaudvart pedig fölszántotta. 

Adatközlő: Szlimákné Micsutka Katalin sz. 
1934.  

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

123. Vida András, majd lukács József 
tanyája. – Vidáék 1950-ben egy faluközeli 
kis szállást vásároltak két hold szántófölddel, 
melynek előző tulajdonosáról nem tudunk 
semmit. Andrásék a tanyán csak aprójószá-
got tartottak, a tanyaudvar körül a szokásos 
szőlős és gyümölcsös helyett akácfa iskolát 
létesítettek. 

A család 1966-ban úgy döntött, hogy a föl-
dön és a tanyán kívül mindent elad, és kiván-
dorol Ausztráliába. Tervük az egyik németor-
szági táborban hiúsult meg, miután a kiszemelt 
kontinensről nem kapták meg a beutazási en-
gedélyt. Nem volt mit tenni, még abban az év-
ben hazajöttek tanyájukra, majd vásároltak egy 
kukoricamorzsolót, amellyel szolgáltatást vé-
geztek Temerinben és Járekon. Munka volt bő-
ven, ugyanis akkor ilyen masinája Temerinben 
csak Igrácskiéknak és Feketééknek volt. 

Vidáék három gyereket neveltek fel, Nán-
dort, Andrást és Valériát, aki később Becsére 
ment férjhez. 

András halála után, 1993-ban, a faluhoz 
közeli ingatlan ifj. András tulajdonába ke-
rült. Az örökös, aki évekig a Lukács-tanyán 
béreskedett, a kapott jusson nagyon gyorsan 
túladott. A szállást és a földet Lukácsék vásá-
rolták meg, azzal a kikötéssel, hogy a vagyon-
talanná vált egykori tanyalakó náluk éli le élete 
hátralevő részét. A tanyát az idő megviselte, 
de még áll. 

Adatközlők: Lukács József sz. 1976, Vida 
Nándor sz. 1953.

124. Mohr-tanya. – „Hogy vót-e tanya, 
nem tudom. Öregapáméktól úgy hallottam, 
hogy a Balla tanya melletti Mohr-istállóban a 
második világháború után a partizánok embe-

reket vertek agyon. A valamikori épület helyén 
most is van egy kisebb domb.”  

Adatközlő: Kohanecz Márton sz. 1953  
125. Balla András tanyája. – A tanya-

gazda feleségével, Katalinnal együtt a tanya 

körüli ötholdnyi szántóföldön gazdálkodott. 
Sajnos, gyermeküket nem kerülte el az ötve-
nes évek járványa, a gyermekparalízis, minek 
következtében fiuk még kiskorában elhunyt, 
lányuk Mária pedig haláláig hordozta e be-
tegség nyomait. Balláék idős korukban, az 
1960-as évek közepén a tanyát hátrahagyva, 
Simondriában vásárolt házukba költöztek.

András gazda nem sokáig élvezte az új 
környezetet, 1968-ban önkezével vetett véget 
életének. Miután a feleség is elhunyt, lányuk 
egyedül élte le életét, öregségére pedig eltar-
tónak adta át magát. Az egykori tanyaudvarnak 
nyoma sem maradt.

Adatközlő: Hornyik Zsolt sz. 1969.
126. szirony Imre tanyája. – A 

goszpodincai út mentén épült szállást Szirony 
Imre építette az 1800-as évek végén. A lakó-
épület előtt szőlőtőkék és gyümölcsfák sora-

Az újföldi tanyák

A tanyaleírások előtti számok megfelelnek a térképen levő számoknak

A harmadik katonai felmérés térképen (1869-1887) még nem ta-
lálkozunk tanyajelölésekkel, ugyanis a goszpodincai út mindkét oldala 
az 1888-as tagosításig még gyep volt. Az 1892-es kataszteri térképen 
ezen a részen már fel van tüntetve a Bánom és az Újföldek határelne-
vezés is.

A harmadik katonai felmérés térkép századfordulói változa-
ta, melyen a vasút is be van jelölve, arról tanúskodik, hogy a 
goszpodincai út Goszpodicához közel eső, keleti része, mindkét 
oldalán sűrűn lakott. De csak a goszpodincai határdűlőtől az Ura-
ság dűlőjéig. E szakaszt, melyet északról a goszpopincai út, délről 
pedig  a vasút határol, egy 1903-ban készült térkép Goszpodinczi-
dűlőként jegyez.

A határrész keleti felében kialakult tanyavilágot nyugat felől az ak-
kor még feltöretlen dűlőnyi szélességű legelő az úgynevezett Allé (Állé) 
határolja, közepén az Uraság dűlőjével. Ez kötötte össze a Károly- és 
Öregmajort az Újpusztával. A széles legelősávot eperfák szegélyezték, 
mellette vízlevezető árokkal, az Uraság árkával.

Az Újföldek nyugati határrészt, a falutól az Alléig, apró parcellákra, 
jogokra osztották. A területük nagyságánál és talajösszetételüknél fogva 
többnyire gyümölcsösökként és szőlőskertekként szolgáltak. Jelentős 
részüket a téglagyár agyagkitermelés céljából fölvásárolta. A még meg-
levő jogok a keleti temető és a vasút között húzódnak, de mára már 
teljesen elvesztették a kert jellegüket.

Az Új földek határrész területe összesen 8 km².
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

KISS Jánostól 
(1942–2021)

Sógorunk, Jancsi valahol halljuk hangodat, 
de sajnos nem látjuk arcodat. 
Szívünkben marad a szeretet, elfeledni nem fogunk tégedet. 
Nagyon siettél a Jani sógorod után.

Varga Somogyi Rózsa és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk egy éve elhunyt 

férjemre, édesapámra, apósunkra, nagytatánkra, dédapánkra

id. FÜSTÖS Ferencre 
(1940–2020)

Tovaszállt egy év, de nem halványul az emlék. 
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt együtt, nem is olyan rég.
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol.
Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom.

Gyászoló felesége és szerető családja, valamint unokái: 
Ágota, Árpád, Endre, Tamás, Szabolcs és Eszter, 

dédunokái: Vilmos, Kata és Lilla

APRÓHIRDETÉSEK
• Munkást keresek tehenek gondozásához (fe-
jés, etetés). Tel.: 060/43-45-901.
• Házat bérelnék Temerinben. Telefonszám: 
060/434-59-01.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését válla-
lom. Telefonszám: 069/40-74-944.
• Ház körüli munkák végzésére keresek mun-
kást, pontosság előny (fűnyírás, rózsamet-
szés, kertkapálás stb.) Telefonszám: 064/546-
21-62.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyha-
készen. Sonja Marinković utca 7., telefonszám: 
3848-200.
• Bejárónőt keresek. Jelentkezni a Rákóczi 
Ferenc utca 183-ban, vagy a 842-566-os te-
lefonszámon.

• Egy hold szántóföldet keresek megvételre. 
Telefon: 063/75-69-577.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábe-
leket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.

Hoffmann Artúr 
(1954–2021)

1954-ben született Zomborban. Ott kezdte el 
bontogatni szárnyait is mint fotós, operatőr, rendező 
és vágó. Számos film és dokumentumfilm készíté-
sében vett részt. Évtizedekig dolgozott az Újvidéki 
Televíziónál, majd a Mozaik Televíziónál, az utóbbi 
tíz évben pedig a Pannon RTV újvidéki csapatát 
erősítette. Munkásságát és személyét Bodzsoni 
István, az újvidéki médiaház igazgatója temetésén 
mondott búcsúbeszédben méltatta. Mint elmondta, 
az elmúlt 40 év alatt egy intézménnyé, a vajdasá-
gi filmes szakma egyik legkiemelkedőbb alakjává 
nőtte ki magát. Temerinben, a Keleti temetőben he-
lyezték örök nyugalomra, barátai és munkatársai 
vettek tőle végső búcsút. Február 23-án hunyt el 
Újvidéken, ahol koronavírus-fertőzés miatt kezel-
ték kórházban.

Miserend
12-én, pénteken 16.15 ó: Keresztúti ájta-
tosság; 17 ó.: †Lukács Éva, Mészáros János 
és a család elhunytjaiért.
13-án, szombaton 8 órakor: A héten el-
hunytakért.
14-én, Nagyböjt IV. vasárnap, a Telepen 7 
órakor: Egy szándékra; a plébániatemplom-
ban 8:30-kor: †Kocsicskáné Talló Erika; 10 
órakor: Népért.
15-én, hétfőn, 8 órakor: Tisztítótűzben 
szenvedő lelkekért.
16-án, kedden 8 órakor: Szentlélek tisz-
teletére.
17-én, szerdán 17 (!) órakor:  szabad a 
szándék, Három napos előkészület Szent 
József ünnepére.
18-án, csütörtökön, 17 órakor: A tisz-
títótűzben szenvedő lelkekért, Szent Jó-

zsef ájtatosság, utána egy órás szentség-
imádás.

Egyházközségi hírek
Hittanosok figyelmébe: Ameddig az iskola 
át nem tér az online oktatásra, addig mi is 
folytatjuk a hittanokat és a szombati gitár 
és ének oktatást. Tehát a héten is várunk 
benneteket szeretettel.
A harmadikosokat pénteken (márc. 12.) 
várjuk: IIIC telepen 13 ó, IIIA 14 ó, IIIB 
15 ó.
Szent József évében három napos előkészü-
letet tartunk Szent József ünnepe előtt, kü-
lön nagy szeretettel hívjuk a családapákat 
és a férfiakat.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy el-
távozott tőlünk szeretett fér-
jem, apánk, apósunk, tatánk 
és déditatánk

MORVAI László 
(1942–2017)

Az emléked bennünk él, 
míg élünk, téged soha 
el nem feledünk.
Tovább élsz itt legbelül 
a szívünkben, ez elkísér 
egész életünkben.

Emlékét örökké megőrzi 
szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

vejünktől

DIÓSI Józseftől 
(1948–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
míg élünk, 
őrizzük őket.
Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzi 
Gombár János, 
Rozália és Zoli

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
kedves édesapánktól és fér-
jemtől

DIÓSI Józseftől 
(1948–2021)

Nagyon fogsz 
hiányozni és mindig 
szeretettel fogunk 
emlékezni Rád.
Nyugodjál békében!
Újvidék-Temerin

Annamária, Attila és 
feleséged, Zsuzsa

A plébánia telefonszáma: 

844-001
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MEGEMLÉKEZÉS

SZŰCS Magdolna 
(1944–2020)

FARAGÓ Katalin 
(1942–2020)

Szomorú 3, illetve 6 hónapja, hogy nincsenek 
közöttünk drága egyesületi tagjaink

Ez a gyertya most értetek égjen, 
kik fent laktok a magas égben. 

Szívünkben megmarad szép emléketek, 
legyen áldott és békés a pihenésetek.

Emléküket kegyelettel őrzik a Boldog Gizella 
Hagyományápoló Kézimunka Szakkör tagjai

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy nincs velünk

KÓKAI Irén 
(1952–2020)

Van egy ország, 
ahová már 
olyan sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.

Hiába takar a sírhalom 
és borul rád a temető 
csendje, te akkor is 
élni fogsz a szívünkben.

Emlékét őrzi párja, 
Károly, fia, Károly, 

menye és 
két kis unokája

MEGEMLÉKEZÉS
Március 10-én múlt szomorú 
3 éve, hogy nincs közöttünk 
szeretett feleségem, édes-
anyánk, anyósunk, nagyma-
mánk, dédink

MILINSZKINÉ 
HORNYIK Piroska 

(1937–2018)

Csillag volt, 
mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él 
és örökké ott marad.

Drága emléked őrzik 
szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk egy éve elhunyt 

szeretett édesapámra, apósomra és nagyapánkra

id. FÜSTÖS Ferencre 
(1940–2020)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.
Hagytál magad után annyi szép emléket, 
hogy feledni téged nem lehet soha.

Emléked szívébe zárta fiad, Róbert, menyed, Ildikó 
és unokáid: Tamás, Szabolcs és Eszter

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk szeretett só-
gorunk

FÜSTÖS Ferenc 
(1940–2020)

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

Nyugodjál békében!

Szerető sógorod, Imre, 
Gizi, Géza, Bella, 

Viktor és Réka

BADO Pál 
(1949–2021. 3. 4.)

FARAGÓ Franciska 
(1928–2001)

Mély fájdalommal búcsúzunk 
drága testvéremtől, nagybá-
tyánktól, aki örökre itt hagyott 
bennünket

Március 24-én lesz 20 szomorú 
éve, hogy szeretett édesanyám, 
anyósom, nagymamánk, dédink 
örökre eltávozott közülünk

Elment ő csendben, némán, 
búcsúszó nélkül, drága emlékét, 
szerénységét és jóságát 
mindörökre szívünkbe zártuk és 
megőrizzük. Te is tudtad, én is 
tudtam, hogy a testvéri 
szeretet a legdrágább kincs.
Nekem maradt, hogy 
megtudjam mit jelent, ha 
ez a kincs többé már nincs.

Nyugodjál békében, 
legyen pihenésed áldott.

Szerető testvéred, Veronka 
családjával

Egyetlen szív volt 
a világon, 
ki igazán szeretett, 
az anyai szív, 
amit pótolni 
semmivel nem lehet.
Drága emlékét 
már 20 éve szívünkbe 
zártuk és kegyelettel 
őrizzük.

Nyugodjon békében!

Szerető lánya, Veronka, 
menye, Magdi 
családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve nincs velünk szeretett férjem, édesapám

ÖKRÉSZ Károly 
(1929–2016)

Tisztelőinek köszönöm a megható megemlékezést, 
és a sírjára helyezett koszorút. 

Istennek köszönöm, hogy őt rendelte mellénk.

Emléke legyen áldott.

Szerető családja

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

BADO Pál 
(1949–2021. 3. 4.)

KISS János 
(1942–2021. 3. 8.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.
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KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–MOKRIN 34:24 
(19:7)

Az első félidő közepén a 
temerini lányok 10:1-re vezettek, 
és gyakorlatilag már akkor eldőlt, 
hogy ki nyer a 10. forduló mérkő-
zésén. A csapat az elhalasztott mér-
kőzések miatt eddig nyolc találkozót 
játszott le, a mérlege: hat győzelem 
és két vereség.
Első férfi liga – Északi csoport

MLADOST TSK–NOVA PAZOVA 
26:25 (11:15)

Hátrányból sikerült nyernie a 
tizedik fordulóban a járeki együt-
tesnek. Az 56. percben a vendé-
gek 24:21-re vezettek, az utolsó 
hat gólból azonban ötöt a Mladost 
TSK kézilabdázói szereztek, ezzel a 
hajrában megfordították az állást. A 
járekiaknak hat győzelmük és négy 
vereségük van.

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–HAJDUK (Divoš) 1:0 
(1:0)

Az őszi idényben sokáig gyen-
gélkedő Sloga bravúrosan kezdte 
a tavaszi idényt, hiszen az idei első 

bajnoki mérkőzésén a listavezető el-
len aratott győzelmet. A hazaiak már 
a nyolcadik percben megszerezték 
a vezetést, amikor Kuvekalović ta-
lált be a hálóba úgy, hogy lövése 
után megpattant a labda a divošiak 
egyik játékosán. A 35. percben a 
temeriniek tizenegyesből növelhet-
ték volna az előnyt, Jokić bünetetőjét 
azonban védte a Hajduk kapusa.

A szünet után már a vendégek 
kezdeményeztek többet. Előbb el-
találták a kapufát, majd a hajrában 
további gólhelyzetek maradtak ki. A 
temeriniek végül némi szerencsével 
tartották otthon a pontokat. A Sloga 
a következő fordulóban is házigaz-
da lesz, szombaton 14 óra 30 perc-
kor a kiesés elől menekülő belegiši 
Podunavac érkezik a kolóniai pá-
lyára, amely az első tavaszi meccsén 
a járeki Mladost ellen nyert.

PODUNAVAC (Belegiš)–
MLADOST 2:0

A járeki labdarúgók vereséggel 
kezdték a tavaszi szezont. Szomba-
ton újabb vendégszereplés vár rá-
juk, mégpedig Belcsényben a Ce-
ment ellen.

Újvidéki liga

TATRA (Kiszács)–TSK 3:3 (1:2)
Több mint három hónapos 

szünet után bombameglepetések-
kel folytatódott az Újvidéki liga küz-
delme. A tavaszi idény első forduló-
jában a listavezető Veternik 2:0-ra 

kikapott Boldogasszonyfalván a 
Jedinstvótól, de a második helye-
zett TSK is kellemetlen meglepetést 
okozott szurkolóinak, mivel csak 
döntetlent ért el Kiszácson a táblá-
zaton 16. Tatra ellen.

Pedig jól indult a vasárnapi 
mérkőzés a temerinieknek, hiszen 
Bobot már a 4. percben betalált 
a hazaiak kapujába. A kiszácsiak 
egyenlítő találata után Stričević szer-
zett újból vezetést a TSK-nak, majd 
nem sokkal a félidei szünet után 
Đanković is gólt lőtt. Az előnyt azon-
ban nem sikerült megőrizni, mivel 
a kiszácsiak negyed órával a mér-
kőzés vége előtt szépítettek, a 90. 
percben pedig tizenegyesből beál-
lították a 3:3-as végeredményt.

A temeriniekre ezen a hétvé-
gén is vendégszereplés vár. Va-
sárnap 15 órától a táblázaton ki-
lencedik Šajkaš lesz az ellenfelük 
Koviljban. Ami a táblázat élmezőny-
ét illeti, a Veterniknek 44, a TSK-
nak 43, a harmadik zsablyai ŽSK-
nak 34 pontja van.

TSK: Vojvodić, Soldat, Stričević, 
Milosavljević, Bobot, Knežević, 
Paska (Grgić), Pupovac, Jovanović, 
Đanković, Kosić.

BAČKA (Begecs)–SIRIG 3:1
A szőregi csapat vereséggel 

kezdte a tavaszi idényt. Javítani va-
sárnap lehet, amikor a sereghaj-
tó csúrogi Hajduk vendégszerepel 
Szőregen.

ASZTALITENISZ
Nagy sikert ért el az Óbecsén 

rendezett országos bajnokságon 

Orosz András, aki aranyérmes lett 
az ifjúságiak korosztályában. A fia-
tal temerini asztaliteniszező az ösz-
szes ellenfelét legyőzte. A legnagyobb 
küzdelem a döntőben volt látható, 
melyben Orosz 2:1-es hátrányból 
nyert 3:2-re Dušan Vezmar ellen. Si-
kerének értékét növeli, hogy a tőle 
idősebbek mezőnyében lett orszá-
gos bajnok, hiszen még három évig 
lesz ennek a korosztálynak a tagja. 
Orosz András nemcsak egyéniben, 
hanem párosban is jeleskedett, mi-
vel a verseci Vezmarral aranyérme-
sek lettek a fiúk mezőnyében, míg 
vegyes párosban a második helyet 
szerezték meg Tamara Turkoanjeval, 
a nikolinci Rapid játékosával.

A többi temerini résztvevő kö-
zül egyéniben a nyolcaddöntőig 
jutott Vegyelek Dóra és Mladen 
Puhača. Varga Dániel a legjobb 
32 között fejezte be a szerep-
lést a nála idősebbek mezőnyé-
ben. A Puhača,Vegyelek kettős a 
nyolcaddöntőben esett ki vegyes 
párosban.

T. n. T.

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, tőzegkeverékek • permetezők, 
kerti szerszámok és gépek • öntözés kellékei • mezőgazdasági 
mérőeszközök • fénystabil fóliák, geotextilia, árnyékoló hálók

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 benzinkút 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

Oroszék: apa és fia, az edző 
és a tanítvány

A dobogó legmagasabb fokán


