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Csaknem 6000 
beoltott

Szigorított az óvintézkedéseken a válságtörzs, 
vagyis a hét végi szabályokat kiterjesztette a hét-
köznapokra. Ana Brnabić kormányfő sajtóértekez-
letén elmondta, hogy a testület keddi döntésének 
értelmében szerdától (17-e) nem dolgozhatnak 
a vendéglátóipari és a kereskedelmi létesítmé-
nyek, mint ahogy ez a hétvégén is érvényes volt. 
Valójában már kedd este bezártak. Csak az élel-
miszerboltok, a gyógyszertárak és a benzinkutak 
működhetnek.

Az, hogy hétfőtől meghosszabbítják-e a szigorító in-
tézkedések hatályát, mindannyiunkon múlik, mint eddig 
is. Arra kérek mindenkit, hogy tanúsítson maximális 
fegyelmet, és legyen megértéssel az egészségügyi ágazat 
iránt, amelynek tagjai egy éve rettenetesen nehéz kö-
rülmények között dolgoznak, és segítsünk nekik. Hosz-
szú és heves vita folyt az óvintézkedésekről – mondta a 
kormányfő. 

A temerini egészségházban eddig 5900-an vették fel a 
koronavírus elleni védőoltást, egyharmadukat pedig már 
újraoltották. Tomislav Ugarković igazgató elmondta, a 
revakcinált polgárok száma azért alacsonyabb, mert so-
kan  az AstraZeneca vakcinát vették fel, és itt hat hétnek 
kell eltelnie az oltás és az újraoltás között. 

A jelenlegi járványügyi helyzet kapcsán kiemelte, 
Temerinben stabil a helyzet, a védőoltások iránt pedig 
óriási az érdeklődés. Szavai szerint naponta mintegy száz 
fertőzésgyanús polgárt tesztelnek le, és legfeljebb 15 eset-
ben bizonyosodik be a vírus jelenléte. Az egészség-
ház igazgatója arra ösztönzi a lakosságot, hogy 
vegyék fel a védőoltást, vigyázzanak magukra és 
egymásra, és kövessék a válságtörzs utasításait. 
A vakcináció továbbra is két helyen zajlik, az egészségház 
központi épületében és Járekon. A védőoltást az eUprava 
oldalon igényelhetik a polgárok. 

Miközben egyre súlyosabb a járványhelyzet, a la-
kosság oltása Szerbiában továbbra is jó ütemben zajlik, 
eddig majdnem kétmillió adag vakcinát adtak be, több 
mint 700 ezren már a második dózist is felvették.

Folytatása a 3. oldalon

A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni.

Oltassa be magát! Regisztráljon! 
Legyen újra régi az élet!
Regisztráljon még ma az euprava-n!

De megteheti a 0800 222 334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is.

Euprava.gov.rs

Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust! Regisztráljon 
a maga és családja, szomszédai, ismerősei érdekében.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából 
hétfő délután csendes megemlékezést tartottak a Nyugati temető kopjafá-
jánál. Az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt, majd a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete, vala-
mint a Magyar Nemzeti Tanács képviselői elhelyezték koszorúikat a kopja-
fánál. A VMSZ helyi szervezetének vezetői koszorút helyeztek el a Gulyás-
csárda falán levő Petőfi Sándor-emléktáblára is. (ácsi, Varga Z. felv.)

A hét végén vadszámlálást tartott a 
Fácán Vadász Egyesület. Reménykeltő, 
hogy gyarapodófélben van a nyúlál-
lomány a temerini határban, mondta 
lapunknak Tóth Rudolf vadászmester, 
aki beszámolt a közelmúltban meg-
tartott elnökségi ülésről, és a járány 
okozta gondokról is.

– A vadszámlálás, amelyre szép szám-
ban jöttünk össze, igen eredményes volt. 
Jelen volt a hivatásos vadászmesterünk is, 
ez az ő kérése volt, ugyanis sok visszaélés 
történt tavaly. A terepen most meggyő-
ződhetett arról, hogy néhány év után is-
mét szaporodófélben van a nyúlállomány. 
Száz hektáron 25–35 nyulat számoltunk 

meg, véleményem szerint ez jó jel. Az első 
nagyobb hanyatlás 2010-ben és az ezt kö-
vető két évben kezdődött, az idő múlásá-
val még rosszabb lett a helyzet olyannyi-
ra, hogy négy éve már nem is vadásztunk 
nyúlra. A mostani növekedés örömmel 
tölt el bennünket, ugyanis a vadász és a 
természetszerető ember számára mindig 
fontos az, hogy bő legyen a vadállomány. 
A vadszámlálás megismétlését tervezzük, 
hogy minden határrészt feltérképezzünk. 
Meglepő módon, néhol nagyon jó, még 
másutt ennél gyérebb az állomány.

• Nemrégiben elnökségi ülést tar-
tottak. Milyen témák kerültek szóba?  

– Közel egy éve nem tartottunk elnök-
ségi ülést, ugyanis a jelenlegi helyzet a mi 
munkánkra is rányomta a bélyegét.

Folytatása a 2. oldalon

Szaporodó nyúlállomány
Tóth Rudolf vadászmesterrel beszélgettünk

Újságvásárlók figyelmébe

Ha nem 
lesz piac

A piac betiltása esetén csü-
törtökön, szombaton és vasár-
nap az újságokat Koroknaiék a 
Nikola Pašić u. 26-ban fogják 
árusítani.

Koszorúzás március 15-én
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Dráguló lakások 
és ingatlanok

Szerbiában az utóbbi évben az ingatlanárak 10-15 százalékkal növe-
kedtek. A jóslásokkal ellentétben a járvány nem vetette vissza az ingat-
lanpiacot. Belgrád és Újvidék számos pontján folyik nagyméretű építke-
zés. Lakóépületek tucatjait húzzák fel, egyes városrészek szinte teljesen 
átalakultak. Erre Újvidéken példa lehet a Dusán cár és a Néphősök utca 
kereszteződése, a körforgalomnál, amely különösen az elmúlt néhány 
hónap alatt a felismerhetetlenségig megváltozott. A körforgalom mellett 
hat, de lehet, hogy ennél is több nyolcemeletes lakóépületen dolgoznak 
az építők.

Újvidéken a lakások négyzetméterenkénti ára 1100–2600 euró, 
attól függően, hogy hol helyezkedik el az épület: a külvárosban vagy 
beljebb, az óvároshoz közel. Szerbiában a csúcsot Belgrád tartja az ún. 
vízivárossal (Beograd na vodi), ahol egy nm lakófelületért  9 600 eurót 
is elkérnek.

Temerinben, mint arról már többször is írtunk, szintén fokozódó 
kereslet mutatkozik a lakások és a telkes házak iránt. A lakások ára az 
utóbbi két évben megnövekedett, és értesüléseink szerint már építés 
közben elkelnek. Az új lakások ára négyzetméterenként 1000 euró körül 
mozog, a használtaké 600–700 körül. Az udvaros, kertes családi házaké 
a helytől, a felszereltségtől és az építkezés minőségétől függ.

Bogdan Banjanin helyi ingatlanügynök szerint a vásárlók szinte kivétel 
nélkül helyiek vagy környékbeliek. Házat Temerinben zömmel Újvidékiek 
vásárolnak. A városban eladják lakásukat és más ingatlanjukat, majd itt 
vesznek családi házat udvarral. A szerbiai lakás- és házárak nemzetközi 
viszonyításban egyáltalán nem magasak. Ausztriában és Németországban 
például átlagban legalább a háromszorosát kell megfizetni annak, mint 
Szerbiában. Az ingatlanokra itt is mindinkább mint befektetési lehető-
ségre tekintenek. Érdekesség lehet még, hogy az esetek 80 százalékában 
a lakásokért az emberek készpénzzel fizetnek. 

D / Pannon

Szaporodó nyúlállomány
Folytatás az 1. oldalról

Eddig zömében telefonon beszéltük meg a legfontosabbakat. 
Most úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az elnökségit, ugyanis az idén 
tisztújító közgyűlésünk lesz. Csökkentett létszámban jelentünk meg, 
és betartottuk az előírásokat. Beszámoltunk az elmúlt évben kifejtett 
munkáról, elhangzott a pénzügyi beszámoló, a jövő évi pénzügyi terv, 
valamint megegyeztünk az elnökjelölt személyében.

• A pénzügyekre is kihatással volt a járvány?  
– Természetesen. Fő bevételi forrásunk az őzbakok kilövéséből 

származik, és tavaly nem fogadhattunk külföldi vendégvadászokat. 
Mégis feltaláltuk magunkat, a hazai vendégek számára akciós árat 
határoztunk meg, engedményt a saját vadászainknak, így teljes egé-
szében sikerült a kvótát kilőni. Nagyon sok egyesület ezt nem tudta 
elérni, ami az anyagiakat is jelentős mértékben befolyásolja.

• Ilyen körülmények között lehet-e tervezni?
– Kevés esélyt látok rá, hogy az idén másként lesz, mint tavaly. 

Többnyire német, osztrák, magyar, szlovák és cseh vendégvadásza-
ink vannak. Április 15-én indul a fő vadászszezon, de nem hiszem, 
hogy módunk lesz külföldi vendégeket fogadni, így minden bizonnyal 
ismét a hazai vendégekre kell támaszkodnunk.

T. D.

SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, TEMERINI 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, Településrendezési, Lakás- és 
Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, szám: 350-23/2019-
04, kelt: 2021.III.15., TEMERIN, Újvidéki u. 326. szám, tel: 844-010, fax: 
021/842-792
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és 
Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A tervezés és építésügyi 
törvény 50. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – ki-
igazítás, 64/2010 – SZK Alkotmánybíróság döntése, 24/2011., 121/2012., 
42/2013. – SZK Alkotmánybíróság döntése, 50/2013. – SZK Alkotmány-
bíróság döntése, 98/2013. – SZK Alkotmánybíróság döntése, 132/2014., 
145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. és 9/2020. szám), A terület- és 
városrendezési okiratok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és eljá-
rásáról szóló szabályzat 54 – 67. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
64/2015. szám) és A környezeti hatások stratégiai mérlegeléséről szóló 
törvény 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 134/2004. és 88/2010. 
szám) alapján

ÉRTESÍTI A NYILVÁNOSSÁGOT,
hogy Temerin község Tervügyi Bizottságának a 

TEMERIN TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁT ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉT TARTALMAZÓ TERVEZETBE 

történő nyilvános betekintés lebonyolítására meghirdetett 
nyilvános ülésének megtartását, -

amelyet 2021. március 19-ére tűztek ki, - 2021. március 24-ére (szerda), 
13 órai kezdésű időpontra halasztják a községháza épületében, a községi 
képviselő-testület nagy üléstermében. 
A Bizottság nyilvános ülésén jelen lesz a felelős városrendezési szakem-
ber, a Terv tervezetét kidolgozók képviselői, az illetékes szerv képviselői, 
valamint a nyilvános betekintés ideje alatt észrevételeiket írásos formában 
beterjesztő személyek, akik a Tervügyi bizottság előtt meg is indokolhatják 
a tervezetre benyújtott észrevételeiket.
A TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL TELEPÜLÉSREN-
DEZÉSI, LAKÁS- ÉS KÖZMŰVESÍTÉS-ÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDEL-
MI OSZTÁLYA

Gyerekek a közlekedési könyvről
Legutóbb beszámoltunk arról, hogy az általános iskolák leg-

kisebbjeinek közlekedési témájú könyvet ajándékozott a község. 
Íme hogyan vélekednek a megajándékozottak a kötetről.

Moisko Petra: – Nagyon fontos, hogy csakis a zebrán keljünk át az 
úttesten, és hogy előtte szétnézzünk. Anyukám nekem még nem engedi, 
hogy egyedül jöjjek az iskolába, hanem elkisér. Olyankor minden alka-
lommal óvatosak vagyunk, megvárjuk, hogy zöldet mutasson a jelzőlámpa. 
Örülök a könyvnek. Remélem azt is megtudhatjuk belőle, hogyan kell 
majd autót vezetnünk, ha felnövünk. 

Milinszki Ádám: – Biztonságosan közlekedni csak úgy lehet, 
ha mindig megállunk, amikor pirosat mutat a lámpa, még akkor 
is, ha épp nem jön autó. Engem autóval hoznak a szüleim az 
iskolába, de mindig ügyelek arra, hogy a járda felőli oldalon 

Bontás (Varga Zoltán fotója)Munkálatok az autópályán
A Szerbiai Utak közvállalat értesítése szerint március 12-e és márci-

us 20-a között 7 és 17 óra között az autópálya Szőreg és Újvidék közötti 
szakaszán javításokat végeznek a Szabadka–Újvidék irányba tartó olda-
lon. Az említett szakaszon sávlezárásra kell számítani, így a lámpákkal és 
táblákkal kijelölt sávon kell majd közlekedniük az arra haladóknak.

(021) 
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A 30 ÉVES HAGYOMÁNNYAL RENDELKEZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.

A nagybarán megépült a Jegricska Természetvédelmi Park 
tanösvénye, és várja a látogatókat. A sétával megtehető út 3,5 
km. Tájékoztatási központtól a bara déli oldalán, Goszpodinca 
irányában található, amelynek végén madárkilátó tekinthető 
meg.

Medvecki Sándor

Jegricska-tanösvény

Olivéren elvégezték a kezelést
Pál Gajódi Olivér, aki számára hónapokig tartó gyűjtés folyt Szerbiá-

ban, túl van a génterápiás beavatkozáson, ami szövődmények nélkül zajlott 
le. A bajmoki kisfiút, aki a beavatkozás után jól érzi magát, a budapesti 
Bethesda Gyermekkórházban kezelik január óta. Ő a 10. beteg, aki ott 
ezt a terápiát kapja. Veleszületett betegségéből (génhiány) egy amerikai 
gyógyszerrel próbálják a budapesti kórház orvosai kigyógyítani. Az eddigi 
eredmények bíztatóak, hangzott el a sajtótájékoztatón.

Pannon 

A gyemekáldás elősegítése
A Szerb Állam tavaly óta korlátlan számban támogatja a mesterséges 

megtermékenyítést. Ezáltal azokon szeretnének segíteni, akiknek ter-
mészetesen úton nem lehet gyermekük. A temerini önkormányzat 250 
ezer dináros támogatást nyújt a meddő pároknak. A felhívásra azok a 
nők jelentkezhetnek, akik nem töltötték be a 44. életévüket, szerb ál-
lampolgárok, a kérvény benyújtása előtt legalább hat hónapja temerini 
lakhellyel rendelkeznek és három próbálkozásuk volt már a kötelező 
egészségbiztosítás terhére. Bővebb tájékoztató a községháza 3-as számú 
irodájában kapható.

A kimutatások szerint Szerbiában minden hatodik pár küzd meddő-
séggel, de hasonlóan alakulnak a számok a világ többi országában is.

Különdíj és dícséret
Varga Zoltán és Medvecki Sándor fotói

A Magyar Szó szerkesztősége által meghirdetett fényképpályázat har-
madik körében a temerini Varga Zoltán kiérdemelte a zsűri különdíját 
egy Temerinben készült fotójáért. Nyereménye Vindulo bor, amelyet az 
azonos nevű temerini szőlészet és borászat bocsájtott a szervezők ren-
delkezésére. A Fedezzük fel együtt újra Vajdaság csodáit! elnevezésű 
fényképpályázat ugyancsak harmadik körében a bírálóbizottság külön 
dicséretben részesítette a temerini Medvecki Sándor képeit is. (-)

szálljak ki a kocsiból, mert így biztonságos. Örülök a könyvnek, 
amit kaptunk, biztos találok majd benne valami érdekeset.

Gergely Zsófia: – Nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk a közlekedés-
ben. Veszélyes lehet, ha nem figyelünk, mert elüthet minket egy kamion, 
vagy egy autó. Ha baleset történik, az nemcsak veszélyes, de még fájhat is. 
Iskolába jövet én mindig óvatos vagyok, és szétnézek, amikor az úttesten 
átkelek,  a jelzőlámpánál is. Én is nagyon örülök az ajándéknak. 

T. D.

Anyakönyv
2021 februárja

Fia született: Rodić Zukić Leposavának és Zukić Dejannak, Topić 
Natašának és Gorannak, Zelenović Milicának és Gorannak, Ivanišević 
Vrućinić Draganának és Vrućinić Dragannak, Srbovan Erikának és Igor-
nak, Radelić Zoricának és Dejannak, Kis Diannának, Aleksić Anának és 
Željkonak

Lánya született: Cvetković Jelenának és Stanislavnak, Tripolszki 
Reginának és Rolandnak, Vuković Milanának és Gorannak, Simeunović 
Suzanának és Jeftonak, Dodig Biljanának és Aleksandarnak, Miljković 
Jovanának és Slavišának, Varagić Natašának és Đorđenak.

Házasságot kötött: Medić Zoran és Popović Dragana, Perić Nenad 
és Slavnić Nikolina.

Elhunyt: Kihút (Orosz) Gizella (1956), Pásztor Sándor (1936), 
Kovačević Zoran (1964), Lukács Angéla (1974), Horváth (Matuska) 
Mária (1945), Berić Milenko (1965), Zakinszki Sándor (1960), Ćeran 
Pero (1949), Cehola (Palicskó) Irén (1936), Brankov (Subotin) Vidosava 
(1955), Ćulibrk (Kljaljić) Dušanka (1942).

Csaknem 6000 beoltott
Folytatás az 1. oldalról

Dušan Popadić immunológus szerint mindent összevetve egymil-
lió személy lehet védett a koronavírussal szemben, vagyis az emberek 
80 százaléka még mindig könnyen megfertőződhet, ezért fontos, hogy 
minél gyorsabban oltsanak.

A Vajdasági Közegészségügyi Intézet tájékoztatása szerint a hét végén 
791 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Vajdaságban. 

A tartományi epidemiológiai helyzetet rendkívülinek értékelték, 
mivel a fertőzésszám továbbra is növekszik. Jelenleg 43 község terüle-
tén értékelhető rendkívülinek a helyzet, Titel és Belcsény községekben 
pedig kedvezőtlennek minősíthető az intézet szerint. A legtöbb fertőzöt-
tet Újvidéken jegyezték, itt 269 személy tesztje lett pozitív. Az újonnan 
fertőzöttek főleg a 30 és 50 év közötti korosztályból valók. Jelenleg 
Vajdaságban 12.881 esetet tartanak számon, ebből Újvidéken 3748-at, 
a többi községben pedig jelenleg kevesebb, mint ezer fertőzött van. A 
közegészségügyi intézet arra kéri a lakosságot, hogy mielőbb vegyék 
fel a védőoltást.

RTV, szerkesztőségi összefoglaló
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A múlt heti tragikus kimenetelű 
zentai kutyatámadás után, amelyben 
egy négyéves kisfiú életét vesztette, 
jogosan merül fel a kérdés, vajon tu-
dunk-e eleget a kutyákról?

A belgrádi Blic napilap a kérdésben meg-
szólaltatta Nenad Milojević nemzetközi kutya-
bírót, aki elmondta, hogy az utóbbi időben a 
kutyatartás egyre több társadalmi problémát 
vet föl. Példaként Angliát említette, ahol az 
elmúlt időszakban negyven százalékkal több 
kutyát vásároltak, mint korábban, de 
az esetek hetven százalékában, miu-
tán az emberek visszatértek a munka-
helyükre, nem tudtak gondot viselni 
róluk. A társadalmi elhidegülés oda 
vezetett, hogy ma már jobban megbí-
zunk a kutyában, mint a szomszédban 
vagy a testvérünkben, a barátainkban. 
A kutyabíró problémaként tekint arra 
is, hogy a kutyatartás napjainkban 
egyfajta divattá vált.  

Az ebek nem rendelkeznek 
emberi tulajdonságokkal. – Az 
ebeknek odafigyelő és felelős ma-
gatartást tanúsító gazdára van szük-
ségük. A szakember szerint már az is szá-
mottevő előrelépés lenne az adott probléma 
rendezésében, ha megtanulnánk eltakarítani 
az ürüléket házikedvenceink után. Másfelől 
a fegyvertartáshoz és a gépjárművezetéshez 

hatósági engedély kell, egyszóval minden-
hez, ahol veszély fenyeget, csak éppen a ku-
tyatartáshoz nem kell semmi. A kutyafajok 
tulajdonságait böngészve mindenhol azt ol-
vassuk, hogy imádják a gyerekeket. De ak-
kor miért éppen a legkisebbeket támadják 
meg leggyakrabban? – teszi fel a kérdést a 
szakember. Véleménye szerint a legnagyobb 
hibába akkor esünk, amikor az ebeket embe-
ri tulajdonságokkal ruházzuk fel („De éde-
sen néz rám”, „Engem kedvel a legjobban” 

stb). Amikor egy „kutyatestvérnek” csontot 
dob a gazdája, vajon tudja-e az állat, hogy az 
ember neki testvére? Milojević szerint alig-
ha tudja. 

Nenad Lakić, a belgrádi kommunális fel-

ügyelőség illetékese elmondta: munkatársa-
inak az év eleje óta 87 alkalommal kellett 
intézkedniük azért, mert a gazda nem tartotta 
pórázon kutyáját, vagy az nem viselt szájko-
sarat. A büntetés tízezer dinár. 

Gyerekek és kutyák. – Varga János 
pancsovai németjuhász-tenyésztő szerint az 
esetek 99 százalékában a kutyatartó maga-
tartásával van gond. Függetlenül a képzettsé-
gétől egy kutyában sem bízhatunk meg ma-
radéktalanul, hiszen nem tudhatjuk, hogy 
mikor milyen tettre szánja el magát. A nyugat-
európai országokban ahhoz, hogy a kutya az 
utcán tartózkodjon „beilleszkedési tanfolya-
mot” kell elvégeznie, miután már megismeri 
az ott tartózkodó gyalogost, kerékpárost és a 
közlekedés más részvevőit. Varga szerint, ezt 
nálunk is alkalmazni kellene. Hozzáteszi: a 
gyerekekre különösen ügyelni kell, ugyanis 
a kutyák az esetek nyolcvan százalékában a 
felnőttek társaságában tartózkodnak. 

Melyek a veszélyesek? – Nem a faj ha-
tározza meg, hogy mely állat képes a táma-
dásra. A kutyatartásra vonatkozó hazai szabály 
szerint veszélyesnek számít minden olyan eb 
(kivételt képeznek a szolgálati kutyák), amely 
ok nélkül támadott meg embert vagy egy má-
sik kutyát. Ide tartoznak továbbá a harcra ki-
képzett és a házőrző kutyák, valamint a pitbull 
terrier és keveréke, a bullterrier, a stafford 
terrier, az amerikai stafford terrier, a mini 
bullterrier, és ezen fajok keverékei – mondja 
Varga János ebtenyésztő. 

A Blic nyomán

Az ember legjobb barátja?

Vagy nyaralunk vagy maradunk
Lesz-e lehetőség nyaralásra, külföldi 

utazásra, és ha igen, akkor hová? No és 
persze, hogyan? A következő körkérdés-
ben ennek jártunk utána.

G. I. – Tavaly nem tudtunk eljutni a tenger-
partra, ezért az idén már nagyon szeretnénk 
üdülni. De amennyiben nem javul a járvány-
helyzet, nem sok esélyt látok rá. A védőoltást 
egyelőre nem szeretnénk felvenni, de az utób-
bi időben egyre gyakrabban emlegetik, hogy 
csak az utazhat, aki beoltatja magát. Tanácstalan 
vagyok. Meggyőződésem, hogy azok számára 
fontosabb, akik távol vannak a szeretteiktől, 
és csak ily módon találkozhatnak. Mindezek 
ellenére tervezünk, Görögországba mennénk 
júliusban vagy augusztusban. Remélem, hogy 
az idén pihenhetünk egy kicsit.

D. K. A – Mindenképpen tervezzük az 
utazást, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. 
Az, hogy belföldre vagy külföldre me-
gyünk-e, a szigorításoktól függ. Amennyi-
ben lehetőségünk lesz rá, akkor egy közeli 
tengerpartra mindenképpen elmennénk, 
de ha nem jön össze, akkor határon belül 
keresünk egy olyan helyet, amit még nem 

láttunk. Kicsit örülünk is, hogy rákénysze-
rülünk a belföldi utazásra, ugyanis van mit 
látni, és lehet, hogy sokáig halasztgatnánk, 
ha nem lennének korlátozások. Az utóbbi 
időben rugalmasak kellett legyünk, ezért 
csak nagyvonalakban tervezünk.

I. K. – Mi már megterveztük a nyaralást, jú-
niusban Görögországba, augusztusban Budvára 
és Erdélybe, októberben pedig a Plitvicei ta-
vakhoz megyünk. Nem tartok semmitől sem, 
megpróbálok normális életet élni. Természe-
tesen, ezek csak tervek, az, hogy erre sor ke-
rülhet-e, elsősorban a határátlépési feltételek-
től függ. Tavaly is voltunk Budván negatív PCR 
teszttel, és semmi gond nem volt. Lehet, hogy 
valaki azt gondolja, hogy ebben a helyzetben 
nem a nyaralás a legfontosabb, de szerintem az 
élet megy tovább, és az is megbetegedhet, aki 
nem utazik el sehova. A védőoltáson még nem 
gondolkodtam.

K. K. – Még tavaly februárban lefoglal-
tuk a szállásunkat egy görögországi nyara-
lóhelyre. A vakációt viszont a járvány miatt 
inkább elhalasztottuk egy évvel, remél-
ve, hogy az idén már önfeledten tudunk 

pihenni. Jelen pillanatban tehetetlenül 
követjük az eseményeket, bízunk abban, 
hogy a vakcináció sikeres lesz, és mire 
megkezdődik a nyaraló idény, stabilizá-
lódik a helyzet, és el tudunk majd utazni. 
Meglátjuk, hogy mit hoz a holnap, ha a 
szükség úgy diktálja, újra halasztunk.

CS. D. – A koronavírus-járvány miatt tavaly 
nyáron, megszakítva a korábbi évek hagyomá-
nyát, nem állt módomban külföldre utazni, azon-
ban remélem, hogy az idén a járványhelyzet és a 
korlátozások lehetővé teszik, hogy pár napot a 
munkától és az otthonomtól távol töltsek. Nem 
vonz a tengerpart, sokkal inkább a túrázásokat 
szeretem, ezért egy európai fővárost és környé-
két látogatnám meg. Konkrét elképzelésem még 
nincs, az utolsó pillanatban döntöm el, hogy 
hova utazok.

CS. ZS. – Tervezzük a nyaralást. Tavaly 
mentünk volna életünkben először Gö-
rögországba, a pandémia miatt azonban 
lemaradtunk róla. De az utolsó pillanat-
ban sikerült eljutni a horvát tengerpartra. 
Nagyon jót tett a családnak. Most kivárjuk 
a helyzet alakulását, és a körülményekhez 
képest döntünk, hogy hova utazunk. Min-
denképpen tengerpart a célpont.

ácsi

Nem tudhatjuk, mikor milyen tettre szánja el magát
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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

A Szarajevói Művészeti Akadé-
mia festő szakán végeztél, jelenleg 
az Újvidéki Művészeti Akadémia 
abszolvense vagy. Több éve már a 
TAKT tábor munkáját koordinálod, 
nemrég óta pedig a Vajdasági Kép-
zőművészek Egyesületei Szövetsé-
gének (SULUV) is tagja vagy. Hétfőn 
16 új tag munkáiból nyílt kiállítás, 
egyebek mellett a te alkotásaid is 
felkerültek a falra.
• Mit mutatsz be a tárla-

ton?
– Ha a falra nem is, de a ga-

léria terébe igen. A tárlaton kiál-
lított munkám egy 2019-ben ké-
szült videó installáció, és az Etetés 
01 címet viseli. Ezen munkám az 
élet kezdetére és végére való utalás 
mellett, a személyiség fejlődésével 
valamint annak folyamatos leépü-
lésével, a kiszolgáltatottsággal és az 
információk egyéni feldolgozásá-
nak kérdésével foglalkozik.

• Milyen lehetőségeket 
nyújt számodra a Szövetség-
ben való részvétel?

– A Szövetségnek csak idén ja-
nuár óta vagyok tagja, így nem tu-
dom, hogy hosszú távon mit várhatok a tagság-
tól, azonban egyelőre ez a közös tárlatokon és 
projektekben való részvételben merül ki.

• Mit jelent számodra a képzőművé-
szet? Az elhivatottságod milyen mérték-
ben módosult az elmúlt évek során?

– A képzőművészet számomra egyfajta igaz-
ságkeresés (még ha ez közhelyesen is hangzik), 
elsősorban saját magam átvilágítása. Ha mások 
számára is sikerül felvillantanom néha egy-egy 
igazságfoszlányt, esetleg gondolkodásra késztet-
ni, az már csak ráadás. Ami az elhivatottságot 
illeti, úgy gondolom, hogy egyre elhivatottabb 
vagyok.

• Mire ügyelsz egy-egy munka megál-

modása és kivitelezése során?
– Ez az adott munkától függ. Mondjuk úgy, 

hogy a „megálmodásnál” igyekszem nem figyel-
ni semmire, a kivitelezéskor pedig minden-
re. Általában az érzelem és a ráció egyszerre 
befolyásol, és a két folyamat párhuzamosan 
zajlik. 

• Min dolgozol mostanában?
– Jelenleg két önálló tárlatra készülök, 

emelett pedig a mestermunkám kiállítási anya-
gán dolgozom, amiben 
a születés és a halál egy-
idejű megjelenítésének 
problematikájával fog-
lalkozom. 

• Mennyire fon-
tos számodra az, 
hogy a munkáidat 
bemutasd a közön-
ségnek?

– Nem tartozom a 
sűrűn kiállító alkotók 
közé, és nem is nagyon 
törekedtem erre. Per-
sze, az alkotás csak ak-
kor válik, mondjuk úgy, 
teljessé, ha kapcsolatba 
kerül vele a publikum, 
és kivált valamilyen re-

akciót vagy adott esetben bevonja a közönsé-
get. Ezzel együtt némely munkánál a folyamat 
néha fontosabb a végeredmény publikálásánál, 
legalábbis az alkotó számára. 

• Milyen nehézségekkel kell szembe-
néznie egy művésznek a munka során?

– Ez az egyéntől függ. Talán a legnagyobb 
nehézség egy alkotónak, saját maga. Emellett 
a legnagyobb hátráltató, ha valamilyen oknál 
fogva az ember nem tudja szinte teljes idejét a 
munkájára fordítani.

• Dolgoztál már tanárként is, mik a 
tapasztalataid?

– Ez egy nagyon rövid periódus volt, nem 
igazán derült ki számomra, hogy mennyire va-

gyok alkalmas pedagógusnak, 
de annyi mindenesetre nyilván-
valóvá vált számomra, hogy a 
mai általános és középiskolai 
művészeti oktatásunkban nem 
én vagyok a legnagyobb gond. 
Ugyanakkor el kell mondani, 
hogy ismerek egy-két személyt, 
aki a körülményektől függet-
lenül talál módot arra, hogy 
megmutassa és megszeretesse 
a fiatalokkal a képzőművésze-
tet, és ráadásul ezt igen magas 

fokon teszi. Ha az oktatásról van szó, én a jö-
vőben olyanokkal foglalkoznék szívesen, akik 
már komolyabban elköteleződtek a képzőmű-
vészet mellett.

• A koronavírus-járvány miatt szin-
te lehetetlen a találkozó, ezáltal a TAKT 
művésztelep hagyományos megtartása 
is. Milyen eszközökhöz kell nyúlnia egy 
szervezőnek ahhoz, hogy a sokéves ha-
gyománnyal rendelkező esemény, ha más 
formában is, de megtartásra kerüljön? 
Az ideivel kapcsolatban milyen tervek 
vannak?

– A kialakult helyzet sok mindennel szem-
besített bennünket, de legfőképpen azzal, hogy 
a TAKT művésztelep jellegéből kifolyólag nem 
helyezhető online térbe. Ennek ellenére pró-
báltuk a folyamatosságot megtartani, így a ta-
valyi évben digitálisan beküldött munkákból 
rendeztünk kiállítást. Ennek anyaga hamaro-
san az interneten is elérhető lesz. Ami az idei 
rendezvényeket illeti, még elég homályos min-
den. Bízunk abban, hogy hamarosan úgymond 
normalizálódnak a dolgok, és a művésztelepet 
sikerül idén megszervezni.

ácsi

A képzőművészet számomra 
igazságkeresés

Beszélgetés Varga Valentin festőművésszel

Varga Valentin (Kohanecz Nóra 
felvétele)

Március 15-e alkalmából közöljük

Kossuth bankók 
a tető alatt

„Kossuth bankókat találtak Kubet Rajkó 
házának teteje alatt. A háznak eddig nádfe-
dele volt, azt szedték most le, hogy cserepet 
rakjanak helyette, és a nád alatt forintoso-
kat, 1848. szeptember 1-én kiadott Kossuth 
bankókat találtak. Két irat is volt a bankók 
mellett. Az egyiket 1850 szeptember 13-
án keltezte egy szenttamási polgár, kérve a 

temerini községi elöljáróságot, hogy intéz-
kedjék lova árának megtéritése ügyében. A 
kérvényt Ivanics János biró irta alá.

A másik okmányon egy névsor mellett 
ismét egy kérvény van, a községi elöljáróság-
hoz, hogy küldjenek segélyt a Keczelen tar-
tózkodó temerini elvándoroltaknak. (1849-
ben költözködtek Keczelre, és ott várták a 
szabadságharc végét.) Egy szuronyt és egy 
kardot is találtak a nádtető alatt. A talált tár-
gyak Kubet Bószónál vannak, át akarja adni 
a vajdasági múzeumnak.”
A Magyar Szó írta 1960. június 16-án

Ádám István gyűjtése
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• Mivel foglalkoztak a zenekar tagjai, 
így az édesapja is a zenélésen kívül?

– A háború előtt általában ez volt a fő fog-
lalkozásuk, más foglalkozásuk nemigen volt. 
Persze, mindig akadt valami, amit meg kellet 
tenni. A második világháború után sok minden 
megváltozott, szegény volt a nép, mindjárt a há-
ború után nem voltak táncmulatságok, de még 
lakodalmakban sem. Nem is muzsikáltak sehol. 
Szüleim elmondása szerint csak két-három év 
múlva éledt újra a zenei élet. Néha szombaton 
vagy vasárnap táncmulatságokat rendeztek, és 
ott adódott alkalom a zenélésre, hétközben nem. 

Ebben az időben édesapám bejárt Újvidékre 
kőművesekkel dolgozni.

Közben lassan kezdett újra népszerűvé válni 
az együttes, újra hívták őket lakodalmakba, a 
szép farsangi bálakba, de ekkor már csak ze-
nélésből nem lehetett megélni, családot eltar-
tani. A helyi Izvor kútfúró vállalatban dolgozott, 
ha úgy adódott, szombat, vasárnap muzsikált. 

Népszerűek voltak, az Újvidéki rádióban számos 
felvételük készült. Az 1950-es évek végéig aktí-
vak voltak, de azután már mind kevésbé, mert 
közben alakultak más zenekarok, csoportok. 

Másrészt közülük volt, aki elköltözött az élők 
sorából, vagy éppenséggel más városba, volt aki 
„kiöregedett”, és ez azt hozta magával, hogy 
kezdett felbomlani a régi, az igazi, eredeti stílus-
ban és repertoárt játszó Tizesbanda. Az is igaz, 
hogy egyik-másik frissen alakult zenekarban 
muzsikált egy vagy két tag a régi Tizesbandából. 
Voltak még más felállások is, de mindre az volt 
jellemző, hogy az már nem az igazi volt.

Mazán János bácsi, Mészáros 
Jóska bácsi, Varga Károly bácsi és 
még jónéhány régi zenekartag és 
fiatalabb, mind kitűnő zenészek, 
tartoztak felváltva valamelyik ak-
tuális tizesbandás zenekarba. Ha-
sonlóan, mint a Feri bátyám, aki 
a zenetanári diplomája megszer-
zése után Földváron és Óbecsén 
zenét tanított. Hétvégére, szom-
baton hazajött, és mivel jól hege-
dült és harmonikázott, beugrott a 
Tizesbandába zenélni is és énekel-
ni. Mivel a tagok is és az énekesek 

is belefáradtak ebbe, kiöregedtek, többnyire 
énekelt, általában szórakoztató dalokat, tánc-
dalokat, slágereket. 

Közben már én is nagylány lettem és az 
ipartestületben tartott táncmulatságokon én is 
ott voltam. Emlékszem, hogy a Feri bátyámmal 
felálló Tizesbandának tagja volt édesapánk is, 
fantasztikus mulatságokat csaptak a muzsiká-
jukkal.

Szerették ezt az együttest is, igen népsze-
rű volt. Feri kiválóan hegedült, egy időben 
a tizesbandás zenekar mellett különönálló, 
szórakoztató zenét játszó zenekara is volt. 
S egyszer még önálló koncertet is rendezett 
Temerinben.

Egyébként engem Kis-Gibének, Ferit Nagy-
Gibének hívták. Népszerű volt, kedvelték az em-
berek. Velem szemben szigorú volt ezeken a 
mulatságokon, nagyon féltett, ami persze nekem 
nem volt ínyemre. Mindig rendelkezett, nem volt 
szabad „akárhogy” viselkednem. Nem engedte 
meg, hogy bárki közeledjen hozzám, amit a ké-
sőbbi férjem a saját bőrén tapasztalhatott meg. 
– Még túl fiatal vagy, a fiúk majd csak később 
jöhetnek – mondogatta gyakran.

 Az iparos otthonban tartott táncmulatságok-
ra én is jártam. Ha az anyám olyan ruhát adott 

A temerini Tizesbanda megalaku-
lásával kapcsolatban Hajdúk Jánosnak 
Pethő János-Dolfi beszélt:

 A Tizesbanda 1889-ben alakult, az ala-
pító tagok a következők voltak: apám, Pethő 
István és Pethő József, az öreg Vida, az öreg 
Jamrik János. 1912-ben csatlakozott a zene-
karhoz nagybátyám, Pethő János primás és 
zeneszerző és Pörge János. Én gyerekként, 
az iskola befejeztével, 1915-ben mindjárt 
bekerültem a zenekarba, mivel néhányan 
bevonultak katonának. 

A háború végetértével 1926-ban Verebélyi 
Ferenc és a nagybőgős Lukács, 1928-ban a 
zsablyai zenész családból Bozsóki Pál, majd 
Ferenczi Ferenc, Tamás bácsi és Hajdúk bá-
csi, a fuvolás, továbbá a következők: Var-
ga István, Gyuráki Sándor, Mondom János, 
Gero István, Mészáros József, Koperecz Já-
nos, Magyar Sándor, Varga András, Varga 
Dohányos Károly és Varga Sándor. Ekkor már 
Huszasbanda voltak. Szükség szerint fel-fel-
oszlottak hatos-hetes bandákra. A Tizesbanda 
elnevezés Fernbachtól származik.

Azért külön büszke vagyok az 
apámra, hogy noha zenész volt, nem 
lett alkoholista. Nem ivott. Mondogatta 
és tartotta is magát ahhoz, hogy neki 
családja van, nem iszik, mert az al-
kohol és a család együtt nem megy. 
Nyugodt természetű ember volt. Soha 
fölöslegesen nem beszélt, mindig csak 
szépen és megfontoltan. Mindent meg 
lehetett beszélni vele, bármivel for-
dultunk hozzá. Még akkor is, amikor 
családot alapítottam. Meghallgatott, út-
baigazított, engemet ugyanúgy, mint a 
bátyáimat. Sajnos, egy testvérünk hét-
éves korában meghalt, szüleink azt 
nem heverték ki soha. Talán ez külön 
is közrejátszott abban, hogy nagyon 
féltettek bennünket.

Mesélő magnószalagok (4.)

Fantasztikus 
mulatságokat csaptak

Aki elmondta: Giriczné Verebélyi Erzsébet (2009)

rám, ami éppenhogy, csak egy ici-picit is kirí-
vó volt, ami persze nem tetszett Ferinek, akkor 
édesanyámat odahívta és azt mondta neki: – Azt 
a ruhát a lányodra többé nem adod, nem látod, 
mennyire kerülgetik, cserélgetik? 

Mert hát akkor a tánc közbeni lecserélé-
sek divatban voltak, cserélgették a lányokat. Az 
anyám azt válaszolta:

 – Hadd cserélgessék!
–  Nem érdekel, de ilyen ruhát többé nem 

adsz rá! – volt a bátyám válasza. De ezért nem 
haragudtunk egymásra.

• Édesapja meddig játszott a zene-
karban?

– Szerintem 1930 előtt már tagja volt, 
mert amikor 1931-ben megnősült, akkor már 
a Tizesbandában muzsikált. Úgy számolom, hogy 
folyamatosan több mint húsz évig, míg egyben 
voltak. 

Az öreg zenészek kedvenc helye a Pörge 
kocsma volt, ott jöttek össze, és ha valaki akart 
nótát rendelni, zenét hallgatni, vagy mulatni, 
muzsikáltak. Ha nem volt mulató vendég, ak-
kor is muzsikáltak, szórakoztatták a vendége-
ket, vagy pedig maguk közt, saját maguknak, 
a lelküknek.

1977-ben még eljárogatott, de súlyos beteg-
sége miatt egyre ritkábban. Édesanyám hiába 
mondta neki, hogy maradjon, de ő ment, ez 
volt az élete. Amikor eljött az este, ő automati-
kusan készülődött. Nem lehetett lebeszélni. – 
Fölülök a biciklire, mama, és majd jövök –  és 
elment a Pörgéhez muzsikálni még betegen is. 
1978. augusztusában távozott közülünk. Élete 
utolsó percéig muzsikált, tamburája ott volt a 
szobájában.

-aJó-
(Vége)

Id. Verebélyi Ferenc jobb oldalt ül
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Ezt követően közel két éven 
keresztül Temerin helyi lap nél-
kül maradt. Az egykori szerkesz-
tők azonban továbbra sem hagyták 
annyiban az újság megszűntének 
tényét. Ezért elsősorban a helytör-
téneti kutatásairól is ismert Ökrész 
Károly bátorítására és ösztönzésére 
Dujmovics György, aki a Magyar Szó 
külpolitikai rovatának munkatársa 
volt, és akkor már jelentős újság-
szerkesztési tapasztalattal rendelke-
zett, 1995. március 16-án magánki-
adásban jelentette meg a Temerini 
Újság azóta is tartó, harmadik kor-
szakának legelső számát. A Magyar 
Szó 1995. március 16-án N-a (Nagy 
Magdolna) szignóval a következő-
ket írta a lap feltámadásáról:

„(...) Hosszabb szünet után 
ma, tehát március 16-án, is-
mét kezébe veheti az olvasó a 
Temerini Újságot, a régi elneve-
zéssel, de új köntösben. A helyi 
tájékoztatást szolgáló lap ma-
gánvállalkozásban je lenik meg, 
ugyanúgy, mint indulásának 
évében, 1928-ban. A kiadás-
ra Dujmovics György újságíró 
vállalkozott, aki a helyben mu-
tatkozó igény és ösztönzés ha-
tására szánta rá magát a lap új-
raindítására. A vállalkozó a lap 
szerkesztőbi zottságának tagjaival 

(Góbor Béla, Matuska Márton, 
Morvái László, Nagy Magdolna, 
Németh Mátyás és Ökrész Károly) 
feltérképezte a lap jövőbeni arcu-
latát. Eszerint a Temerini Újság 
elsősorban, mondhatnánk úgy-
is: ezentúl is a temerini magyar 
ajkú lakosság tájékoztatását kí-
vánja szolgálni. Poli tikai vitákba 
nem bocsátkozik, csupán tudósí-

tani fog róluk, más szóval helyi 
információkkal szolgáló, önfenn-
tartó heti lap lesz. A mintegy más-
fél éves kihagyás bebizonyította, 
hogy a lokálpatriotizmusukról 
ismert temeriniek a helybeli ma-
gyar nyelvű rádióadás mellett 

igénylik a nyomtatott sajtót is. 
Az emberek ugyanis több helyen 
szóvá tették, hogy a jelenleg meg-
jelenő vajdasági magyar nyelvű 
újságok töm kelegéből Temerin 
teljesen kimarad. Végső soron 
bizo nyos, hogy az eladott pél-
dányszám mutatja meg, mekkora 
mértékben van valóban szükség 
helyi újságra, és termé szetesen ez 
fogja meghatározni a lap élettar-
tamát is. Hoz závetőlegesen 1200-
1300 eladott példányra van szük-
ség ahhoz, hogy a lap életképes 
legyen. A Temerini Újság hetilap 
első, bemutatkozó száma ma, 
március 16-án jelenik meg, és a 
továbbiakban is hagyomá nyosan 
csütörtöki napon kerül az olvasó 
elé. Ára 1 dinár lesz. 

Terjedelméről elárulhatjuk, 
hogy kis formátúmú lesz (A-4-

es formájú) és nyolc oldalon közli 
majd a helyi híreket, mintegy be-
tétként, a lap közepén pedig kü-
lön lapon hir detéseknek, reklá-
moknak tartják fenn a helyet. Az 
újságot bódékban nem lehet majd 
kapni, hanem magánüzletek ben, 
valamint a piacon. A becsei, a ka-
nizsai, illetve a zombori magán-
kiadású helyi lapok mellé tehát 
hamarosan egy újabb regioná-
lis lap is társul. A körülmények 
ugyan nem rózsásak, de mind-
egyik lap megléte, jövője rajtunk, 
olvasókon múlik, így a Teme rini 
Újságé is.“

Az újság nem sokat változott az 
elmúlt évek hosszú sora alatt, és azt 
mondhatjuk, hogy visszatért a majd 
egy évszázaddal ezelőtti gyökerei-
hez. Ha kezünkbe vesszük a lapot 
nemcsak külsőre, de tartalomban is 

A Temerini Újság története (3.)
Az előző részben végigkövettük a helyi hetilapunknak 

harmincnégy évig tartó második szakaszának történetét, 
amely idő alatt a vajdasági magyarság egyetlen napilap-
ja, a Magyar Szó csütörtöki mellékleteként jelent meg. 
A történelem azonban ismételten közbeszólt és az 1991 
júniusában kitört délszláv háború újfent derékba törte 
a temerini nyomtatott sajtó történetét. A szerkesztők 
különféle adománygyűjtésekkel és egyéb más módokon 
igyekeztek megmenteni a Temerini Újság folytonosságát, 
azonban az egyre inkább növekvő anyagi nehézségek és 
politikai hátráltatások miatt a lap története második sza-
kaszának utolsó száma 1993. június 24-én jelent meg.

számos hasonlóságot fedezhetünk 
fel a Lang-féle Temerini Újsággal. 
A főoldalon olvashatjuk a kiemelt 
híreket, amelyek a községünket 
érintő legfontosabb történéseket, 
tájékoztatásokat foglalja magába. 
Ezek a hírek a következő két-három 
oldalon is kitöltik az újságot, ame-
lyek mellett hírdetések, valamint 
közlemények is olvashatók. 

A Dujmovics-féle Temerini 
Újság mindenkoron teret adott a 
helytörténeti jellegű, valamint te-
lepülésünk kiemelkedő és érdekes 
személyiségeiről, illetve története-
iről készült írásoknak is, amelyek 
rendszerint a lap ötödiktől kilen-
cedik oldaláig terjednek. A kezde-
tek során ezen tartalmak mellett 
időnként még karikatúrák is he-
lyet kaptak a lap hasábjain, ame-
lyeket néhai Hajdúk János muzsi-
kus hobbikarikaturista készített, és 
rendszerint az aktuális politikai és 
társadalmi helyzetet figurázta ki. 
Az újság utolsó két-három oldalán 
az elhunytakról szóló megemléke-
zéseket, egyházközségi híreket és 
apróhirdetéseket olvashatunk. Az 
utolsó oldalon, hasonlóan a Lang-
féle Temerini Újsághoz, a Sportolók 
között című rovat található, amely-
ben a község sportolóinak sikerei-
ről tájékozódhatunk. 

Mindent összevetve valóban el-
mondhatjuk, hogy a Temerini Újság 
immáron huszonhetedik esztendeje 
töretlenül szolgálja a helyi magyar 
ajkú lakosság tájékoztatását. Ezen 
idő alatt semmit sem engedett a 
kezdetekkor megfogalmazott ér-
tékeiből, hiszen ennyi időt köve-
tően is tárgyilagosan közli a helyi 
társadalmi, politikai történéseket, 
valamint sikerült megtartania pár-
toktól való függetlenségét is, amely 
mindenképpen dicséretre méltó. A 
helyi magyarság megmaradásának 
egyik tartópillére, ezért számunk-
ra létfontosságú a fennmaradása. 
A kezdetekkor megfogalmazott ál-
lítás, miszerint az újság megléte és 
jövője is elsősorban az olvasóktól 
függ, napjainkban is érvényes. Ezért 
továbbra is becsüljük és őrizzük a 
Temerini Újságot, hogy a jövőben 
is teljesíthesse misszióját, vagyis a 
helyi magyarság tájékoztatását, ér-
tékeinek, hagyományainak, törté-
nelmének ápolását, és ezáltal azok 
megtartását is.

(Vége)
FÚRó Dénes

A Temerini Újság legújabb sorozatának bekötött példányai

Pan-Tech
LED,	LCD	televíziók,	elektronikai	
berendezések,	mikrohullámú	sütők

JavítáSát vállalOm
Minőségi,	használt	televíziók	

Svájcból

Tel.:	069/18-44-297
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Artúr
Hoffmann Artúrral a nyolcvanas évek elején találkoztam elő-

ször TAKT-on. Azt hiszem, a munkáját végezve az újvidéki televízió 
csapatával érkezett az akkori fiataloknak erre a tarka zsibvásárára, 
ahol világmegváltó tervek, elképesztő művészi ambíciók, sokszor 
némi sznobizmussal vegyes esztétikai divatsikolyok is kavarogtak 
a sűrű cigarettafüstben és a kocsmai viták zajában. Ez még akkori-
ban volt, amikor nem a tanyán zajlott a rendezvény, hanem bent, a 
településen, és a TAKT elnökének az egykori Pörge-féle kocsmában 
nemcsak az egy üveg rumot, de az ivópult alatt őrzött Ady-kötetet is 
azonnal felnyitották a pincérek, ha meglátták belépni.

Két-három év múlva Artúr azzal az ötlettel keresett meg, hogy 
vegyek részt a Topolyai Film- és Videó Tábor pályázatán. Így szüle-
tett meg a néphit egy máig görcsös elevenséggel élő jelenségéről, 
a szemmelverésről írt forgatókönyvem, majd ennek alapján a „Ho-
zott Jordán-vizet” c. harmincöt perces dokumentumfilm (videó) is, 
melynek Artúr volt az operatőre. Akkoriban a videó technikája még 
eléggé ismeretlennek, sőt a későbbiekhez képest fejletlennek szá-
mított, rengeteget bajlódtunk a vágásokkal, montázsolással. Több, 
akkor még a Bácskában is működő filmklubban, ifjúsági otthonban 
bemutatták, s egy-két helyen Magyarországon is, például a Népraj-
zi Múzeumban. Itthon egy amatőr filmes és videós rendezvényen 
még különdíjat is kaptunk, egy szépen kicsiszolt keményfa pla-
kettet. Szegény volt az eklézsia, de nagyra értékeltük az irántunk 
megnyilvánuló jó szándékot. Meg aztán, mivel jól kézre állt, úgy 
gondoltuk, alkalomadtán pofozkodni jó lesz. A filmben temeriniek 
szólaltak meg, többek között a Telepből Micsutka Örzse néni, aki-

hez még valóban jártak szemverést gyógyítani, László Margit, Gajó 
Viktor néni a Kastély utcáról, Bujdosó Pali a Tullabaráról két szép, 
már-már narancssárga színű lovával  – „Napoleon ilyenekkel vette 
be Moszkvát” – hencegett jogosan, ami, nem tudom, miért, de Ar-
túrban mély nyomokat hagyott, és ha találkoztunk, nevetve gyakran 
emlegette.  De hol van már mindez? A dokumentumban megszóla-
lók közül már alig páran élnek, és a filmünk is megsemmisült a te-
levíziót ért NATO-támadás során. Csupán lejegyzett szöveganyaga 
maradt meg közös alkotásunknak, először a Hídban, majd később 
egyik néprajzi kötetemben tettem közzé.

A kilencvenes években Artúrral egy nagyobb horderejű vállal-
kozásba kezdtünk: hozzáfogtunk a Goli otokot megjárt magyarok-
ról tervezett filmünkhöz, de csak egy vagy két beszélgetést sikerült 
felvennünk. Az idők rendkívüli módon felgyorsultak, a tennivalók 
összesűrűsödtek, több évtizede el nem végzett feladatok vártak 
ránk, ráadásul hamarosan a délszláv testvérháborúk időszaka kö-
vetkezett, engem meg akkor már teljesen lefoglaltak a kisebbség-
védő politikai küzdelmek. Artúr az évek során szakmája csúcsaira 
emelkedett, de már nem adatott meg, hogy újabb közös munkát 
tegyünk az asztalra.

A koronavírus kajánul nagy rendező. A feleségem épp azon a 
végzetes napon vitt be az újvidéki kórház Covid-osztályára, amikor 
Artúr meghalt… Másnap, amikor már letörték a lázam, szinte ez volt 
az első hír, amit valaki a tudtomra adott. Pár napig valahogy úgy vol-
tam vele, hogy tán nem is igaz, ez csak félreértés lehet.

Hoffmann Artúr számtalan szálon kötődött Temerinhez mind 
családi vonalon, mind hivatása gyakorlásában. őrizzük meg az 
emlékét!

CSORBA Béla
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127. Novák István, majd Samu János 
tanyája. – Földrajzi koordináta: 45.404674, 
19.938070. Novák István tizenkét holdat kite-
vő birtoka közepébe építette szoba- konyhás 
tanyáját, melynek gangja végében később egy 
újabb helyiséget, úgynevezett „melléket” épített. 
A lakóépület elejét jókora szőlős és gyümölcsös 
árnyékolta be. 

Feleségével, Kocsicska Reginával kötött há-
zasságából öt gyermek született. Erzsébetet, aki 
egy újvidéki magyar csendőrnél volt férjnél, a 
második világháború idején hároméves kislányá-
val együtt bombatalálat érte. Miután férje a tragi-
kus esetről tudomást szerzett, főbe lőtte magát. 
Vince pedig azért vetett véget életének, mert a 
szülők ellenezték, hogy azt a lányt vegye el, akit 
szeretett. Az első két tragikus sorsú gyermeket 
Kató, Rozália és a tanyaörökös, János követte.

A család télen a tanyaszomszédokkal filkó-
zott vagy dardlizott. Templomba csak parancsolt 
ünnepeken jártak, de alkalomadtán kimentek 
az út menti Czakó kereszthez imádkozni. István 
egy ideig fiával, Jánossal (sz.1932) együtt dol-
gozott a tanyán, majd idős korában hazapakolt 
a kastély utcai házába átengedve a gazdálkodást 
az utódnak.

Az ifjú tanyagazda feleségével, Pacik Rozá-
liával együtt nagy hangsúlyt fektetett a jószág-
tenyésztésre. A tejterméket kofának adták át. 
A tanya körül rendszeresen volt bosztánjuk is. 
Öt gyereket neveltek fel, (István, Rozália, Ilo-
na, Regina és Erzsébet) akik, míg kisiskolások 
voltak, a faluból, a nagyszülőktől, később pedig 
a szállásról, kerékpáron tették meg az utat az 
iskoláig. 

1980-ban, miután János édesanyja megbete-
gedett, a család kénytelen volt a faluban folytatni 
a gazdálkodást. Novákékat a tanya elhagyására a 
tagosítás is késztette, ugyanis a valamikor a dűlő 
közepén épült tanya a tagosítás után a megrö-
vidített dűlő következtében nagyon közel került 
a dűlőúthoz.

János halála után a szállást Ilona lányának 
a fia, Samu János örökölte. Az unoka a tanya-
udvarban egy új sertéshizlalda építésével újra 
életre szeretné kelteni az évekig üresen állt 
szállásukat.

Adatközlő: Elekné Novák Ilona sz. 1956.
128. Novák Mihály tanyája. – Földrajzi 

koordináta: 45.405680, 19.940478. A tanyát 
az 1800-as évek végén nyolc holdnyi szántó 
közepében Novák Mihály építette feleségével, 
Francia Rozáliával együtt. A tanyaépület előtt 
a szőlőskerten kívül volt még fél holdnyi gyü-
mölcsös is.

A lakóépület kiblije a falura nézett. Elől 
volt a szoba, majd a konyha és a kamra, a gang 
elején pedig a mellék. A lakóépület végében a 
tyúkól. A három osztatú, huszonöt méter hosz-

szú istálló külön épületet képezett, különállót 
a lakóháztól. Az elején volt a lóistálló, majd a 
marhaistálló, a végén a gabonatároló, ahol a 
jószágoknak a takarmányt darálták. Amíg nem 
volt darálójuk, a gabonát Boldogasszonyfalvára 
egy Borisko nevezetű személyhez vitték vám-
őrlésre.

A második világháború előtt jött a váltás. Mi-
hály idős korában hazajött a faluba, átengedve 
a gazdaság irányítását fiának, Mihálynak, míg a 
másik Novák gyerek, István az öreg tanya köze-
lében épített szálláson gazdálkodott (127. sz. 
tanya). Volt egy harmadik fiú is, György, de ő 
elveszett az első világháborúban. (Fúró Dénes: 
Temeriniek a nagy háborúban 1914-1918, 634. 
számú áldozat). 

Az ifjú Mihály nagyon szorgalmas gazdának 
bizonyult. Minden spó-
rolt pénzét a „földbe 
fektette”, azaz ha volt 
a tanya közelben vala-
mennyi eladó föld, ha 
csak tehette, megvásá-
rolta. Ily módon idővel 
birtoka három maxi-
mumra (háromszor tíz 
hektár) gyarapodott. 

A második világhá-
ború után, a földmaxi-
mumról szóló törvény 
életbe lépése előtt, fü-
lest kapott a községhá-
záról, minek köszön-
hetően még idejében 
sikerült neki birtoka 
egy részét telekkönyvi-
leg szétíratni családjai között.

Szép jószágai voltak, és büszke is volt rájuk. 
A kötelező beszolgáltatás ideje alatt, hogy ne kell-
jen neki tőlük megválnia, a Goszpodincán vásá-
rolt, kiselejtezett jószágokat szolgáltatta be.

A tanyán egy időben Badoék és Hévíziék 
béreskedtek. Az 1950-es években alelnöke volt 
a Bácska Állattenyésztő Szövetkezetnek. A tejet 

a tanyán dolgozták 
föl, majd a portékát 
kofánál értékesítet-
ték. Bevásárolni leg-
inkább Temerinbe 
jártak, csak a ke-
nyérért mentek 
Goszpodincára, mert 
szerintük akkor ott 
jobb kenyeret sütöt-
tek.

Télen az újföldi 
szálláslakókat a falu 
közelsége nem kész-
tette szomszédolásra, 

Eltűnt temetini tanyavilág

Az újföldi tanyák

de amikor segítség kellett, pl. a jószágszállítás 
alkalmával, a tanyaszomszédok rendre összese-
reglettek. A marhákat a ganérakás mellé parkolt 
kamionra vezették föl, míg a vágni való hízókat 
(kb. 120-130 kg) kézzel rakták föl a teherautó-
ra. Öt markos ember kellett hozzá, kettő jobbról, 
kettő balról, egy pedig a sertés farkát fogta. Ha 
csak egy-két szállítani való hízó volt, azt a gaz-
da boronával letakart parasztkocsin vitte be a 
piacközi mázsaházhoz.

Mihály idős korára, 1952-ben beköltözött a 
falusi házába, a gazdaságot átengedve Borbála 
lányának és a férjének, Nagy Józsefnek. Nagyék 
1968-ig lakták a tanyát, majd a másik lánya, 
Mária férjével, Tóth Ferenccel a hetvenes évek 
közepéig gazdálkodott a tanyán.

Mikor már végleg elnéptelenedett a szállás, 
az épületanyag egy részét hazahordták, a többit 
ellopták. A tanyaudvarban a falromok még meg-
vannak, körülötte akácos nőtt ki.

Adatközlő: Zsúnyiné Nagy Borbála sz. 
1952. (Folytatjuk)

ÁDÁM István

Ádám István készülő könyvének címlapja

Novák János és felesége, Rozália, gyerekeik, István, Rozália és 
Ilona családjaikkal, valamint Regina és Erzsébet. A fotó 1979 
húsvétján készült. A felvételt készítette: Elek Árpád.
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

özv. HANCkO 
PÁszTOR Julis 

(1932–2021)

szőregi lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMlékEzés
Szomorú 4 éve, hogy el-
vesztettük azt, akit nagyon 
szerettünk

BADONé 
PATARICA katalin 

(1929–2021)

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

Emléked megőrzi fiad, 
István, lányod, katica 

családjával, valamint hét 
dédunokád, Dávid, 

szilvia, Előd, Eszter, 
Emese, Filip és katarina

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett sógorunk

id. FÜsTÖs Ferenc 
(1940–2020)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre. 
Ha látni akartok, nézzetek az égre.
Nyugodjál békében!
Jóságod mindig velünk marad.

Matyi, Gizi és családjaik: lehel, Juli, lilla, 
lóri,Csilla, Benedek, Domonkos

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMlékEzés
Hét éve, hogy nincs 
közöttünk szerettünk

Illés Ferenc 
(1933–2014)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint 
a virágillat, de emléked 
ragyog, mint a fényes csillag.

Emléked őrzi unokahúgod, 
Erika családjával

MEGEMlékEzés
Szomorú négy éve, hogy eltávozott tőlünk szeretett férjem, 
apánk, apósunk, nagyapánk

Sohasem halványul el 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Az igazi szeretet 
megtanít szenvedni, 
megtanít mérhetetlen 
fájdalmat érezni, 
csupán egy dolgot nem, 
elfeledni!

FEkETE András 
(1954–2017)

Emléked megőrzi 
szerető családod

APRÓHIRDETÉSEK
• Idős személyek gondozását és ápolását vállalom. Tel.: 
842-890 vagy 062/89-77-600.
• Munkást keresek tehenek gondozásához (fejés, etetés). Te-
lefon: 060/43-45-901. 
• Házat bérelnék Temerinben. Tel.: 060/434-59-01.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefonszám: 
069/40-74-944.
• Ház körüli munkák végzésére keresek munkást, pontos-
ság előny (fűnyírás, rózsametszés, kertkapálás stb.) Tele-
fonszám: 064/546-21-62.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja 
Marinković utca 7., telefonszám: 3848-200.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíni-
umot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektro-
mos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden 
felesleges tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-
143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es motorkerék-
pár, hegesztő, egy smederevói és egy újabb tűzhely, rongy-
pokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Telefon: 840-439.

Miserend
19-én, pénteken SZENT JÓZSEF, A BOL-
DOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE; a Te-
lepen 8 órakor: †Góbor Sándor és elh. 
szüleiért; Plébániatemplomban 16.15 ó: 
Keresztúti ájtatosság; 17 ó.: A temerini 
férfiakért és családapákért, Szent József 
ájtatosság.
20-án, szombaton 8 órakor: A héten el-
hunytakért; valamint: †Iván József, Tót 
Franciska és fiuk László.
21-én, Nagyböjt V. vasárnap, a Telepen 
7 órakor: Népért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: †id. és ifj. Füstös Ferenc és Hévízi 
Rozália; 10 órakor: Két élő család betegei-
nek felgyógyulásáért.
22-én, hétfőn, 8 órakor: Szt. Antal tiszt. 
hálából.
23-án, kedden 8 órakor: †Ft. Pálinkás 
Sándor (†1988. 03 .23.).
24-én, szerdán 8 órakor: szabad a szán-
dék.
25-én, csütörtökön, Urunk születésének 
hírüladása, Gyümölcsöltó Boldogasszony, a 
Telepen 8 órakor: szabad a szándék; Pléb. 
templ. 10 ó.: Népért.

Egyházközségi hírek
Amint eddig is, ezután is tartsuk be temp-
lomainkban a járványügyi előírásokat: a 
kézfertőtlenítést, a maszkok viselését és a 
szociális távolságot.

Hamarosan megkezdjük a húsvéti beteglá-
togatást. A járvány helyzet miatt nem sze-
retnénk senkinek kellemetlenséget okozni, 
ezért ahogy karácsonykor, úgy most is csak 
azokhoz megyünk, akik telefonon vagy az 
irodában bejelentkeznek. Tisztelettel várjuk 
a betegek bejelentését.
Ferenc pápa javaslatára az idén kettős em-
lékévet ünneplünk. Decemberben kezde-
tét vette a Szent József év és márc. 19-étől 
a család éve is. Püspök atyánk kérésére 
idén Szent József ünnepét sokkal ünnepé-
lyesebben üljük meg, ezért előtte három 
napos előkészületet tartunk. A szentbe-
széddel tartott szentmise után Szent József 
szobra előtt elimádkozzuk az ájtatosságot 
is. Nagyon fontos alkalmak ezek, amikor 
a temerini férfiaikért és a családapákért 
imádkozunk.
Szent József napján (márc. 19, péntek) 
Iparosaink ünneplik védőszentjüket. Sze-
retettel hívjuk őket Szent József évében ki-
vételesen a péntek délutáni keresztútra és 
szentmisére.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 
25-én) a Kertbarátkör tagjai és a Miasszo-
nyunk Bácskai Nővérek Társaságának Világi 
Rendje ünneplik védőszentjüket. Szeretettel 
várjuk őket az ünnepi szentmisére.
A járványügyi előírások szigorítása esetén 
a plébánia Facebook oldalán közöljük az 
esetleges változtatásokat.
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MEGEMlékEzés

zsADÁNYI Imre 
(1927–1998)

zsADÁNYINé 
BOllÓk Ilona 

(1930–2020)

Szeretteinkről

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak. 
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!

Fájdalommal emlékeznek rájuk szeretteik

kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMlékEzés
Szeretettel emlékezek fele-
ségemre, aki egy éve nincs 
mellettem

kOCsICskÁNé 
TAllÓ Erikára 

(1954–2020)

Eltelnek lassan a napok, 
a hónapok, majd az évek, 
s néha előkerülnek 
a múltból régi emlékek.

Emlékek, érzések, amik 
szívünk mélyén laknak, 
melyek mosolyt és 
könnycseppet 
az arcunkra csalnak.
Pillanat mi szép volt, 
de az idő feledésbe ítélte, 
én mégis feljegyeztem 
boldog perceim könyvébe.

Ha eszembe jutsz, 
csak felidézem 
magamba a sorait, 
hogy újból láthassam 
a régmúlt 
elfelejtett pillanatait.

Örök szeretettel 
Bandi

MEGEMlékEzés
Március 19-én van szomorú 7 éve, hogy szeretett férjem, 
édesapánk, nagyapánk és dédapánk itt hagyott minket.

HORVÁTH Imre 
(1939–2014)

Megállt egy szív, mely élni vágyott. 
Csak az idő múlik, feledni nem lehet. 
Nehéz az életet élni nélküled. 
Szívünkben megmarad szép emléked.

Emléked őrzi feleséged, 
három gyermeked, négy unokád 

és a három pici dédunokád

MEGEMlékEzés
13 éve, hogy nincs közöttünk

PIRMAJERNé HORVÁTH Margit 
(1953–2008)

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

MEGEMlékEzés
Szeretettel emlékezünk egy éve elhunyt 

nagymamánkra, édesanyánkra és anyósomra

kOCsICskÁNé TAllÓ Erikára 
(1954–2020)

Anya, mama, hogyha hallasz! Látod könnyes szemem. 
Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem. 
Nem hallom a hangod, nem vársz hogyha megyek, 
S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. 
Kellene, hogy megsúgd, hol találom helyem, 
Hogy gondoktól többé ne fájjon a fejem. 
Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled, 
Hidd el, hogyha látsz most, szívem érted eped. 
S ha le tudsz jönni néha, kérlek, tedd meg nekem. 
Csak egy-egy álmot kérek Véled, 
S értelmet nyer napom, hogy láthattalak Téged. 
Anya, mama, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek, 
és tudd, hogy soha nem feledlek, mert nagyon szeretlek!

szerető unokáid levente, Anetta és Adrienne, 
lányaid, Andrea és klementina, vejed zoltán

MEGEMlékEzés szERETTEINkRŐl

FÜsTÖsNé HéVÍzI Rozália 
(1920–1996)

id. FÜsTÖs Ferenc 
(1911–1947)

FÜsTÖs Ferenc 
(1940–2020)

Március 23-án lesz 25 éve, hogy 
szeretett édesanyám elhunyt

74 éve, hogy édesapám 
itt hagyott bennünket

Egy éve, hogy nincs 
közöttünk

Számomra te sohasem lehetsz 
halott, örökké élni fogsz 
mint a csillagok. Drága jó szívét, 
két dolgos kezét áldd meg Atyám, 
s én köszönöm, hogy ő lehetett 
az én szeretett jó édesanyám. 

Egy fénykép, 
mely őrzi az emléked, 
örökre megőrzünk 
a szívünkben téged.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt. 
Öleljen át a csend 
és a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

szerető testvéred, Mari és családja
szerető lányotok, Mari és vejetek, Tibi, unokáitok, 
évi, Edit és zoltán, dédunokáitok, Áron és lehel
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lABDARÚGÁs
Vajdasági liga – déli csoport

slOGA–PODUNAVAC 
(Belegiš) 0:0

A temerini csapat az előző 
fordulóban a listavezető divoši 
Hajdukot múlta felül hazai pá-
lyán nagy meglepetésre, a máso-
dik tavaszi mérkőzésén azonban 
már nem sikerült begyűjtenie a 
három pontot a kiesés elkerülé-
séért küzdő belegiši csapat ellen. 
A hazaiak jól védekeztek, de ko-
moly gólhelyzeteket nem sikerült 
kialakítaniuk. A küzdelem több-
nyire a középpályán zajlott, s vé-
gül igazságosnak nevezhető dön-
tetlen született. 

A Sloga 6 győzelemmel, 5 dön-
tetlennel és 8 vereséggel a tábláza-
ton a 14. helyet foglalja el. Vasár-
nap a sajkásszentiváni Borac lesz a 
riválisa idegenben.

CEMENT (Belcsény)–
MlADOsT 1:0 (0:0)

A második tavaszi találkozóját 
is elveszítette a járeki csapat, amely 
a belcsényi vendégszereplés alkal-
mával a második félidő elején, az 
51. percben kapott gólt. A találat 
után mind a két kapu előtt adódtak 
gólhelyzetek, az eredmény azonban 
már nem változott.

A Mladostnak 8 győzelme, 2 
döntetlenje és 9 veresége van, ami-
vel a 9. helyet foglalja el a táblá-
zaton.

Szombaton 14 óra 30 perces 
kezdettel a Jugović vendégeskedik 
a járeki pályán. Kiváló alkalom lesz 
a győzelem megszerzésére, mivel a 
táblázaton utolsó kátyiak mindösz-
sze egy mérkőzést nyertek meg az 
eddigi 19 forduló során.

Újvidéki liga

ŠAJkAŠ (kabol)–Tsk 0:1 (0:1)
A temerini futballisták az első 

tavaszi meccsükön meglepetés-
re csak 3:3-as döntetlent játszot-
tak Titelen, a második fordulóban 
azonban értékes győzelmet arattak 
Kabolon (Kovilj). A TSK-nak ősszel 
nem sikerült legyőzni a Šajkašt ha-
zai pályán (1:1 volt az eredmény), 
idegenben viszont sikerült begyűj-
teni a bajnoki pontokat úgy, hogy 
a sárga lapos eltiltások miatt Bo-
bot és Stričević nem játszhatott. Az 
egyetlen gólt Pupovac szerezte a 21. 
percben.

Vasárnap nagy rangadóra ke-
rül sor 16 órai kezdettel, hiszen a 
listavezető Veternik érkezik a má-
sodik TSK-hoz. A találkozó a baj-
noki címről is dönthet, hiszen a 
temeriniek a győzelemmel átven-
nék az első helyet a táblázaton. A 
20. forduló előtt a veternikieknek 
47, a temerinieknek pedig 46 pont-

juk van. Ősszel a két csapat egymás 
elleni találkozóján a TSK 3:0-ra ki-
kapott, ami az egyetlen veresége a 
bajnokságban. 

TSK: Vojvodić, Soldat, Var-
ga, Milosavljević, Knežević, Paska, 
Nedeljković (Grgić), Pupovac, 
Jovanović (Nikolić), Đanković, 
Kosić.

sIRIG–HAJDUk (Csúrog) 3:1
A szőregi labdarúgók a 19. for-

dulóban a sereghajtó ellen nyer-
tek, megszerezték a 11. győzelmü-
ket és feltörtek a táblázat negyedik 
helyére. A csapat ezen a hétvégén 
Boldogasszonyfalván (Gospođinci) 
játszik a Jedinstvóval.

AszTAlITENIsz
szuperliga – férfiak

RADNIČKI (Újvidék)–TEMERIN 
FEROCOOP 4:2

A temerini asztaliteniszezők leg-
jobb játékosuk, Pető Zoltán nélkül 
is megszorongatták az újvidéki csa-
patot a 15. fordulóban. Az első há-
rom egyéni találkozó után a ven-
dégek 2:1-re vezettek, a következő 
három egyéni meccset azonban az 
újvidékiek nyerték, amivel megfor-
dították az állást.

A Temerin Ferocoop a héten két 
mérkőzést játszik: szerdán a hétkö-
zi fordulóban a niši Železničar az 
ellenfél hazai pályán, vasárnap pe-

dig belgrádi vendégszereplés vár a 
fiúkra a Partizan ellen.

Eredmények: Crepulja–Nagyidai 
3:0, Katić–Bakić 2:3, Jockov–
Brnović 2:3, Crepulja–Bakić 3:0, 
Jockov–Nagyidai 3:1, Katić–Brnović 
3:1.

kézIlABDA
Első női liga – északi csoport

sPARTACUs 
(Torontálvásárhely)–TEMERIN 

29:26 (16:13)
Az első gólt a hazaiak dobták, 

ami után a temerini lányok végig 
hátrányban voltak, s noha pár al-
kalommal megközelítették a Spar-
tacust, végül vereséget szenvedtek. 
A Temerinnek ez volt a harmadik 
idei veresége, a táblázaton a harma-
dik helyet foglalja el az adai Halász 
József és a Ruma mögött.
Első férfi liga – északi csoport

DOlOVO–MlADOsT Tsk 
29:41 (18:18)

A második félidő közepéig fej-
fej mellett haladtak a csapatok, a 
45. percben a járekiak még csak 
két góllal, 27:25-re vezettek, vé-
gül azonban kétszámjegyű győzel-
met arattak. A Mladost TSK ötödik 
a 12 csapatot számláló mezőny táb-
lázatán.

T. N. T.

ASavanović kertészetben
már a tavaszi program várja.
A kínálatban muskátli, petúnia, begónia stb., 
valamint sziklakerti évelő növények, örökzöldek, 
kedvelt szobanövények, kaktuszok.

Temerin,	Bem	u.	22.,	Újvidéki	u. 
(a	vasúti	átjárónál),	tel.:	064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés: 063/19-16-169

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!

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

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


