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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.

Nyári időszámítás 
Hamarosan át kell állítani az órát

Vasárnap, 28-án kezdődik a 
nyári időszámítás, és október utol-
só vasárnapjáig tart. Vasárnap haj-
nalban 2 órakor 3 órára kell elő-
reállítani, ez pedig azt jelenti, hogy 
a jövő héten egy órával kevesebbet 
alhatunk majd.

Hideg reggelek

Túl vagyunk Sándor, József és Benedek napján, 
de se zsákban, se anélkül sem hoztak meleget 
ezek a napok. Ellenkezőleg, hideg reggelek kö-
szöntöttek ránk. Jelentős fagykárokról azonban 
nem érkezett jelentés. Valamennyien türelmetle-
nül várjuk a melegebb, tavaszi időt, a méhészek-
ről nem is beszélve.

Tizenegy napirendi pontról döntött 
múlt csütörtöki ülésén a községi képviselő-
testület. Határozatot hoztak a közművállalat 
igazgatójának kinevezésére meghirdetett 
pályázat lebonyolításáról, majd elfogadták 
a 2021–2023 közötti időszakra vonatkozó 
helyi foglalkoztatási akciótervet. 

A szóban forgó dokumentum a közsé-
günket érintő gazdasági mutatók mellett 
azokat a célokat is tartalmazza, amelyekkel 
az önkormányzat a munkanélküliségi mu-
tatókon szeretne javítani. A Nemzeti Fog-
lalkoztatási Hivatal adatai szerint Temerin 
Község területén a munkanélküliek száma 
1344, ennek 62 százaléka (833) nő. A ki-
mutatásból az is kiderül, hogy a korábbi 
három évhez viszonyítva tavaly valamelyest 
csökkent a munkanélküliség a községben. 
A végzettséget tekintve a III. és IV. foko-
zattal rendelkezők vannak többségban az 
állás nélküliek körében, a korosztályt fi-
gyelembe véve pedig a 40–44 évesek. Az 
akcióterv részletesen beszámol arról is, 

hogy a nyilvántartásban szereplő 9426 fog-
lalkoztatott mely ágazatokban dolgozik. 
Ebben a tekintetben a feldolgozó ipar vezet 
33,8 százalékkal, amit a kis- és nagykeres-
kedelem követ 19,1 százalékkal, a többi 
ágazatban tíz vagy az alatt van a foglalkoz-
tatási arány. 

A dokumentumból kiderül, hogy a 
munkanélküliségi mutatók javulása to-
vábbképzések, tájékoztatók és pénzügyi 
támogatások révén érhető el. 

A községi képviselő-testület tizedik ülé-
sén elfogadták a Szociális Védelmi Köz-
pont tavalyi ügyviteli és pénzügyi jelenté-
sét. Mladen Zec polgármester ismertette a 
rendkívüli helyzetekkel foglalkozó községi 
törzskar tavalyi munkabeszámolóját, egy 
árvízvédelmi tervről döntöttek, valamint 
három földterületet községi közterületté 
nyilvánítottak. Ez alkalommal is választá-
sokkal, kinevezésekkel és képviselői kér-
désekkel zárult az ülés.

ácsi

A foglalkoztatás ösztönzése
A községi képviselő-testület üléséről

VajdasÁgban egyre Több 
a súlyos megbeTegedés

A Vajdasági Klinikai Központban új intenzívegységet 
kellett megnyitni keddre virradóra – közölte Stokić Edit, 
a központ igazgatója. A Klinikai Központban jelenleg 310 
koronavírusos beteget kezelnek, közülük 27-en vannak 
lélegeztetőgépen. A közszolgálati televíziónak nyilatkozva 
elmondta: jelentősen megnőtt a kórházi kezelésre szoruló 
covid-betegek és a sürgősségi ellátást igénylők száma. „A 
mostani járványhullámban a betegek kórképe rosszabb, 
és többük esetében szükséges a kórházi ellátás és az in-
tenzív kezelés, ami egyben azt is jelenti, hogy hosszabb 
ideig maradnak kórházban” – értékelte.

Folytatás a 4. oldaon

Temerin községben eddig több mint 6000 polgár vette 
fel a védőoltást, több mint egyharmaduk a második ada-
got is megkapta. A járványügyi helyzet, Szerbia egészéhez 
hasonlóan, a községben is kedvezőtlen. Temerinben az 
Egészségház központi, valamint járeki rendelőjében is 
fel lehet venni a védőoltást, mint ahogyan eddig is. A tö-
megek kialakulásának elkerülése érdekében 15 perces 
időközönként hívják a polgárokat.

Dr. Tomislav Ugarković, az Egészségház igazgatója a 
sajtó képviselőinek nyilatkozva elmondta, hogy továbbra 
is többnyire az idősebb korosztály tagjai veszik fel a védő-
oltást, noha a fertőzöttek között egyre nagyobb számban 
vannak fiatalok is. A vakcináció Temerinben jól halad, 
eddig 6122 oltást adtak be, 2267-en a második dózist 
is felvették. Mind a négy vakcinából van, ezek a kínai, az 
orosz, a Pfizer és az AstraZeneca – tette hozzá. Kérte a 
lakosságot, hogy jelentkezzenek a vakcinációra, valamint 
hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket, viseljenek 
maszkot, és tartsák be a távolságot a betegség terjedésé-
nek megfékezése érdekében.

Folytatódik a vakcinálás
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Milyen példát mutathathat a házasságban élő férfiaknak ez a sok-
oldalú, csendes szent, mit jelent férfinak, apának és keresztény férfi-
nak lenni? Ezekről a témákról hallhattak a hívek Ft. Szöllősi Tibor és 
Ft. Sáfrány Dávid atyáktól a háromnapos triduumon, amellyel Szent 
József ünnepére készültek a Szent Rozália-templomban, és amely 

keretében imádkoztak a temerini férfiakért és családapákért. Szent 
József idén különleges jelentőséggel bír, ugyanis Ferenc pápa, aki 
2020. december 8-án meghirdette a Szent József-évet, a következő-
képpen fogalmazott: Szent József megérdemli hálánkat és tisztele-
tünket azért, amiért és ahogyan megőrizte számunkra a Szent Szü-
zet és Fiát, Jézust. József jellegzetessége, hogy nevelő, őrző. Ez az 
ő nagy küldetése. Március 19-én, Szent József napján a szentmise 
keretében az iparosok egyben védőszentjüket ünnepelték (a képen).  
Erre az alkalomra központi helyre – az oltár elé – került Szent József 
szobra. A szobor előtt elhelyezett edénybe a kedves hívek sok-sok 
imaszándékot bíztak a Szentírás egyik legtitokzatosabb személyisé-
gére, Szent Józsefre. A szentmise végén a hívek Szent József köz-
benjárását kérték, valamint elmondták a Szent József ájtatosságot 
és litániát. Ugyancsak Szent József liturgikus ünnepén kezdődött a 
családok éve, amelynek lényege, hogy a Szent Családot utánozva az 
emberiségnek újra fel kell fedeznie a család nevelő értékét, a családi 
kapcsolatoknak pedig a szereteten kell alapulniuk.

Ft. Szöllősi Tibor atya elmondása szerint a hívek sokszor pa-
naszkodtak, hogy a plébániatemplomban nagyon visszhangzik 
a kihangosítás, amelyeket több mint 30 éve szereltek fel, már-

pedig a templomban fontos a megfelelő hangosítás. Valójában 
a hangosítás szó félrevezető is lehet, mert sokan arra érthetik, 
hogy mindegy, mi szól, csak szóljon jó hangosan. Talán kifeje-
zőbb, ha „érthetősítésről” vagy „arányosításról” beszélünk. A  
járványhelyzet miatt bizonytalan volt, vajon egyáltalán megér-
kezik-e az új műszaki felszerelés külföldről. Miután a múlt héten 
megérkezett, a lelkes hívek, a segítők, az önkéntesek, legalább 
harmincan, szombat késő estig szorgoskodtak, fúrtak, kábeleket 
húztak, és az ezzel járó munkálatokat végezték, valamint felta-
karítottak a cseppet sem egyszerű munka után. Az oltárra és a 
szószékre a héten elhelyezésre kerülő elegáns, új mikrofonok 
remélhetőleg hibátlanul továbbítják majd a hangot a templom-
térbe, ami előrelépést jelent a korábbihoz képest. A templom 
körüli tér is korszerű hangosítást kap, ami lehetővé teszi az 
Úrnapi körmenet, barkaszentelés, gyertyamegáldás és egyéb, 
a templomudvarban tartott esemény érthetőségét.

Hangosítás a templomban Szent József ünnepén

Egyházközségi hírek
Ahogy eddig is tettük, tartsuk be továbbra is templomainkban a jár-

ványügyi előírásokat: a kézfertőtlenítést, a maszkviselést és a szociális 
távolságot.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (márc. 25-én) a 
Kertbarátkör tagjai és a Miasszonyunk Bácskai Nővérek Tár-
saságának Világi Rendje ünneplik védőszentjüket. Szeretettel 
várjuk őket az ünnepi szentmisére.

Püspök atyánk rendelete szerint több rövid gyónási alkalmon 
lesz lehetőség meggyónni. Ezekre igyekszünk vendégpapot is hívni. 
Csütörtökön (14-14:30 ó. a TELEPEN, 9-10 ó. és 18-19:30 ó. 
a plébániatemplomban) és pénteken (18-19:30 ó. a plébánia-
templomban) lesz erre lehetőség. Emellett hirdetjük, hogy minden 
szentmise előtt 15 perccel gyóntatunk. Húsvétot egy őszinte, jó 
gyónás nélkül nem fogjuk tudni méltóképpen megünnepelni. 

Vasárnap gyűjtés lesz a jeruzsálemi szentsír javára. 
Beteglátogatások: Nagykedden látogatjuk majd meg a bejelentett 

betegeket. Aki még nem jelentkezett, telefonon vagy az irodában jelent-
kezhet. A pontos időt telefonon jelentjük.

APRÓHIRDETÉSEK
• Munkást keresek tehenek gon-
dozásához (fejés, etetés). Telefon: 
060/43-45-901. 
• Házat bérelnék Temerinben. Tele-
fon: 060/434-59-01.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefon: 069/40-74-
944.
• Ház körüli munkák végzésére kere-
sek munkást, pontosság előny (fűnyí-
rás, rózsametszés, kertkapálás stb.) 
Telefon: 064/546-21-62.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 

régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint 
eladó T-12-es motorkerékpár, he-
gesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, házi-
szappan, gyümölcspálinka és egy 
új elektromos rokkantkocsi. Tele-
fon: 840-439.
• Kihúzható kaucs két személyre (ki-
húzva), 140x200 cm, ágyneműtartó-
val. 064/546-21-62. 

Egyházközségünk eseményeiből
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IdeIglenesen bezÁrT az újVIdékI színhÁz 
Az Újvidéki Színház ideiglenesen bezárta kapuit a közönség előtt, 

miután március elején az intézmény hét dolgozójának pozitív lett a 
koronavírustesztje. A márciusra tervezett előadásokat elhalasztották, 
ám a munka nem állt le, jelenleg is folynak a Mephisto című előadás 
részpróbái – tudtuk meg Venczel Valentintól, a színház igazgatójától. 

 A művelődési egyesületek életében is a lemondások jegyében telt el a 
tavalyi esztendő, a tömeges fellépéseket, fesztiválokat vagy elhalasztották, 
vagy jobb megoldás híján az online térbe helyezték át. A koronavírus-
járvány miatt tavaly a harminc éves hagyománnyal büszkélkedő Közép-
iskolások Népművészeti Vetélkedője is elmaradt Temerinben. 

A szervezők most abban bíznak, hogy ha más formában is, de megtart-
hatják a rendezvényt. A tervekről Szabó Gabriella szervezőt kérdeztük. 

– A jelen körülmények között nagyon nehéz tervezni. Sajnos, tavaly 
le kellett mondanunk a népzenei és néptáncos vetélkedőt, most abban 
maradtunk a KMV szervezőivel, hogy mindenképp megtartjuk, ha másként 
nem, akkor online formában. A rendezvény dátumát április 9-re tűztük 
ki, de várunk még egy kicsit, legalább március végéig. Az érdeklődés 
igencsak változó, azok a fiatalok, akik fel tudnak készülni, vállalják a 
fellépést, mi pedig szeretnénk nekik minden lehetőséget megadni. Tény 
az, hogy az online vetélkedő nem a legjobb megoldás, de a jelen körül-
mények között több a semminél. Ebben a műfajban rendkívül fontos a 
fellépő és a közönség közötti kapcsolat, pontosabban a visszajelzések. 
Igaz, hogy meg lehet tanulni, de nagyon nehéz a kamerának táncolni. 
Lehet, hogy azt gondolná az ember, hogy a zsűri számára kényelmesebb 
az online térben értékelni, hiszen akkor hallgatja vagy nézi meg a fel-
vételt, amikor arra ideje van, de ez nem így van. Ugyanis hiányzik az a 
hangulat, az a közeg, amelyben egy-egy ilyen rendezvény zajlik. A szer-
vezés szempontjából sem előnyös egy online vetélkedő. A hagyományos 
rendezvénytől eltérően itt nem ér véget egy nap alatt, hiszen rengeteg 
mindent utólag kell elintézni. Sokkal inkább egy számítógépes munká-
ról van szó, egy rendezvény igazi lebonyolítása egészen mást jelent. Ez 
utóbbi sokkal közelebb áll hozzám. A ránk váró rendezvények kapcsán 
még nagyon sok a kérdőjel – tette hozzá végül a szervező.

ácsi

A temerini Patriots motoros 
klub igencsak mozgalmas életére 
is rányomta a bélyegét a már több 
mint egy éve tartó járványhelyzet. 
Noha a tagság abban bízott, hogy 
tavaly nyárig valamelyest jobbra 
fordul a helyzet, és megtarthatják 
a motoros találkozót, a fesztivál-
kedvelő idősek és fiatalok nagy 
bánatára le kellett mondaniuk a 
rendezvényt. Most ismét bizakod-
nak, olyannyira, hogy már meg-
hirdették az idei találkozó prog-
ramját. A heti összejöveteleket a 
járványügyi előírások betartása 

mellett rendszeresen megtartják, 
de már nem a régi klubházban. 
Nemrégiben ugyanis új helyre 
költöztek. Arról, hogy hogyan 
alkalmazkodtak az új körülmé-
nyekhez, és milyen terveik van-
nak az idei nyárra, Simon László, 
a Patriots motoros klub elnöke 
számolt be.

 – Korábban az egykori Road 
House épületében jöttünk össze, 
de miután a kávézó már nem mű-
ködik, új klubházat kellett keres-
nünk. Az egykori Partner üzletre 
esett a választásunk, saját íz-

lésünknek megfelelően átalakí-
tottuk, és most már ott tartjuk 
a gyűléseket, de a jelentősebb 
napokat is megünnepeljük. Itt 
fogadjuk a vendégmotorosokat, 
az átutazóknak pedig szükség 
esetén szállást biztosítunk. A 
járvány igencsak leszűkítette 
a mozgásterünket, nem jártunk 
találkozókra, vendégeket sem 
fogadtunk, de még a csomag-
osztás is elmaradt. Szerencsére, 
motorozni azt lehet, így számos 
helyet bejártunk az országban, 
rövid kirándulásokat szervez-

tünk. Az elmaradt találkozóra 
megkötött szerződések az idén 
is érvényesek, ezért abban bí-
zunk, hogy az augusztusra be-
jegyzett találkozó nem marad el. 
A hagyományos júliusi helyett 
egy későbbi időpontot jelöltünk 
meg, abban reménykedve, hogy 
addigra valamelyest rendeződik 
a helyzet. Magyarországi moto-
ros barátainktól is olyan vissza-
jelzéseket kaptunk, hogy május 
végétől, június elejétől már sor 
kerülhet az ilyen jellegű rendez-
vényekre. Nagyon jó programot 
állítottunk össze, reméljük, hogy 
nem kell másodszor is lemon-
danunk a találkozót – emelte ki 
bizakodva a Patriots elnöke. 

ácsi

Jobb megoldás híján
Szabó Gabriella a Középiskolások 

Népművészeti Vetélkedőjéről

Bizakodnak a motorosok
Simon László klubelnökkel beszélgettünk

Parkolót a temetőbe

Aki rendszeresen jár a Nyugati temetőbe, nyilván találkozott 
már azzal az áldatlan helyzettel, ami a felvételen látható. Így 
néz ki a benti kapunál évek óta az a hely, ahova az odaérkezők 
a gépjárművüket parkolják. Létezik, hogy nem lehetne egy 6-8 
férőhelyes területet kibetonozni, leaszfaltozni? Nem melles-
leg: havonta fizetjük a temetőkarbantartási járulékot. Hozzá-
teszem még: ha az új halottasház előtt jutott arra a hatalmas 
területre dísztégla, ami szerintem eltúlzott méretű, hogy lehet 
az, hogy a parkolóra nem jut akár egy kisebb összeg is.

J. E. Facebook-bejegyzése

Az Internet Štamparija munkatársat keres teljes munkaidőre
Csatlakozz hozzánk GraFikus, GÉPkeZelő pozícióba
Feladataid lesznek többek között: A beérkező megrendelések 

grafikai megmunkálása és nyomdai előkészítése • Az elkészült fájlok 
kinyomtatása digitális nyomdagépen majd a nyomatok megmunkálása 

• Számlázás, postai csomagküldés és ezek nyilvántartása
Téged keresünk, ha magas szinten ismered a grafikai 
programokat (Adobe Illustrator és/vagy Corel Draw stb.) 
• Rendelkezel műszaki adottsággal • Szeretsz önállóan 

dolgozni, proaktív vagy • A szerb nyelvtudás feltétel
amit kínálunk: Fiatalos, barátságos csapat • Személyes 

fejlődési lehetőség • Rendszeres bérezés, versenyképes fizetés

A munkavégzés helye: Temerin
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődésed, küldd el 
fényképes önéletrajzodat az office@internetstamparija.rs e-mail címre.
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Exkluzív interjút adott Karikó Katalin a Hír TV Magyarország élő-
ben extra című műsorának. A friss Széchenyi-díjas biológus, bioké-
mikus, a Pfizer-BioNTech cég részét képező BioNTech cég alelnöke, 
a Pennsylvania Egyetem professzora elmondta: minden oltóanyagnak, 
a koronavírus ellenieknek is lehet mellékhatása, de az sokkal kisebb 
kárt okoz az emberi szervezetnek, mint a megbetegedés. Karikó Ka-
talin magyar kutatóbiológusnak milliók köszönhetik az életüket. Az a 
technológia ugyanis, amit kutatótársaival közösen kifejlesztett jelen-
tősen hozzájárulhat a koronavírus-járvány leküzdéséhez. A kutatót a 
tudományos világban már a Nobel-díj esélyesei között is emlegetik 
– vezette fel a beszélgetést a műsorvezető, majd gratulált Karikó Ka-
talinnak a Széchenyi-díjához.

A kutatóbiológus elmondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetés szá-
mára a Széchenyi-díj, hiszen a Magyar Kormány így ismerte el a mun-
kásságát, de a legnagyobb elismerést számára a vakcina által védett 
emberek öröme jelenti. (…) Kérdésre válaszolva azt is elmondta, 

hogy amennyiben a Nobel-díjat is megkapja, azt is meg fogja köszön-
ni. Majd azzal folytatták a beszélgetést, hogy az elmúlt egy év a kuta-
tók és a tudomány számára is a kihívásokról és az újításokról szólt a 
világjárvány elleni küzdelem mellett.

• De hogy lehetséges az, hogy a koronavírus megjelenése 
az mRNS-alapú vakcina emberbe fecskendezése között csak 
pár hónap telt el – tette fel a kérdést a műsorvezető. 

– Az évtizedek során a technológia fejlődött, így a kínai szakembe-
rek által szerzett információt rögtön szét tudták küldeni a kutatóknak. 
De fejlődésen ment keresztül az RNS is, amelyet már több mint tíz 
évvel ezelőtt is terápiás célokra fejlesztettek ki – magyarázta Karikó 
Katalin, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy már három esztendeje 
is alkalmazta a Moderna ezt a technológiát, akkor az influenza ellen 
vetették be. De több klinikai alkalmazásban is előrehaladott állapot-
ban volt ez a fejlesztés – hangzott el. 

A beszélgetés során a BioNTech alelnöke azt is kijelentette, hogy 
a szakemberek véleménye szerint nem okoz vérrögképződést az 
AstraZeneca. De az is kiderült, hogy a Szputnyik V vakcina sok-
ban hasonlít az Amerikában elfogadott Johnson&Johnson-hoz, így 
megfelelő védelmet nyújt. 

Majd Karikó Katalin ehhez kapcsolódva elmondta, hogy immáron 
bizonyított az, hogy a Pfizer vakcinája mind a brit, mind a brazil va-
riánssal felveszi a harcot. A járvány Amerikában nyárra, a világ más 
részein a nyár végére visszaszorulhat –  emelte ki a kutató.

A teljes beszélgetés itt nézhető meg az interneten
HírTV Karikó Katalin

a koronaVírus eredeTe
A koronavírus-járvány forrása valószínűleg a kínai ál-

latfarmok lehettek – állapította meg az Egészségügyi Világ-
szervezet, hónapokig tartó vizsgálatok után. A szóban for-
gó állatfarmok közül sok Jünnan tartományban található, 
ahonnan valószínűleg állatokat szállítottak a vuhani hal-
piacra. Itt fedezték fel a koronavírus első eseteit – mondta 
Peter Daszak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik 
ökológusa. A piacra szállított állatok a környéken élő dene-
vérekben megtalálható új koronavírussal fertőződtek meg. 
A covid-19 mára 120 millió embert fertőzött meg, és 2,6 
millió életet követelt. 

Karikó Katalin interjújaMegosztom a gondolataimat

Muzsikusok és az osztozkodás
A kávéházban, záróra után, a prímás elosztotta az esti bevételt, de a 

nagybőgősnek nem jutott a pénzből. Te, Zsiga hát nekem nem jár? – kér-
dezi a bőgős. – Jár-jár, Piri, de nem jutott – feleli Zsiga, a prímás. 

Hát a mi prímásaink is (van belőlük sok) valahogy így osztják a meg-
termelt javakat. A kisnyugdíjasoknak, az alacsony fizetésűeknek is járna 
több, de nem jut nekik, mert a sor végén állnak.

Olvasom az újságban, hogy az átlagbér meghaladta az 500 eurót 
Szerbiában. Erről nekem a szárma (magyarul a töltött káposzta) jut az 
eszembe, vagyis a hús plusz káposzta átlaga, az a bizonyos szárma. A 
minimálbérből élők mire kifizetik a számlákat, a kisebb-nagyobb mellék-
költségeket, rendezik a váratlan kiadásokat, hát bizony abba a sokat em-
legetett fogyasztói kosárba már csak a káposzta jut. Hogy mégis szárma 
legyen belőle, ahhoz a munkásnak plusz munkát kell vállalnia, hogy tisz-
tességes megélhetést biztosítson a családjának. A kisnyugdíjasok van-
nak a legnehezebb helyzetben, mert koruk és egészségi állapotuk már 
gátolja őket, hogy munkát vállaljanak. A nyugdíjasok pedig járandóságuk 
jelentős részét kénytelenek gyógyszerekre költeni. Senki sem éhezik, de 
a táplálkozásunk minősége messze elmarad az egészségesnek mondha-
tótól. Látom a piacon, hogy sokan az olcsóbb, másod-, harmadosztályú 
gyümölcsöt vásárolják, mert erre telik a pénzükből.

„Ha a munkád után csak annyi bért kapsz, amiből élelmet tudsz venni 
és a rezsidet kifizeted, akkor ez azt jelenti, hogy rabszolga vagy – mondotta 
volt Mahatma Gandi indiai politikus és filozófus.

KOROKNAI Károly

A bevásárlóközpontok és a vendéglátóhelyek kivételével minden más 
kinyithatott hétfő reggel 6 órakor. Zárva maradtak a vendéglátóhelyek 
és a bevásárlóközpontok – közölte a szerb kormány vasárnap este. To-
vábbra is zárva lesznek a vendéglátóipari egységek, a kávézók, éttermek, 
éjszakai szórakozóhelyek és a bevásárlóközpontok.

Az élelmiszerboltok, kulturális intézmények, mozik, színházak, kiál-
lítótermek este 9 óráig lehetnek nyitva, a többi üzlet pedig este 8-ig.

Szerkesztőségi összefoglaló

Új intézkedések
Szerbiában mintegy 1 millió 450 ezer ember jelezte, hogy szeretné 

felvenni a koronavírus elleni védőoltást, mondta Mihajlo Jovanović, 
az IT-iroda vezetője. Az országban eddig 2 millió 175 ezer oltást ad-
tak be, ez pedig azt jelenti, hogy mostanra már több mint 860 ezren 
felvették a második dózist is, tette hozzá.

Folytatás az 1. oldalról

Ahol a kelet-nyugati főutakat mellékutak keresztezik, továbbra 
is veszélyes pontnak számítanak. Szinte rendszeresen történ-
nek balesetek, általában úgy, hogy a mellékútról a járműveze-
tők figyelmetlenül hajtanak fel a főútra. A hétvégén a képen 
látható jármű nem ütközött, hanem csak simán „beleereszke-
dett” az árokba. 

Veszélyes kereszteződések

Fo
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: v
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A kutatások nem tegnap kezdődtek 
Mások öröme az elismerés számomra
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„Svaka vam čast” (a.m. Le a kalappal maga 
előtt) – mondja a táskámat a mentőautóig hozó 
ápoló. „Én itt voltam akkor is, amikor magát 
behozták. Azt gondoltuk, innen nem megy 
haza élve.” Valami köszönetfélét mormogok, 
fölsegít az autóba, és már indulunk is. Utánam 
majd még egy szabadulót kell a mentőnek ha-
zavinni Veternikre, ezért nem spórolja 
az üzemanyagot. Járektól kezdődően 
elég nagy a forgalom, ezért bekapcsol-
ja a szirénáit is, hogy félrehúzódjanak 
előlünk. 

Tizenhat nap távollét, több tucat 
injekció, isten tudja, hány liter infúzió 
után most ez a hang olyan a füleim-
nek, mint valami győzelmi harsona. 
Túléltem. Túléltem egy alattomos ví-
rus támadását, amelynek a létezését 
sohasem vontam kétségbe, még ha 
keletkezése körül még mindig sok a 
homály, a gyógyítása körül pedig nem-
zetközi méretű a politikai és a gazdasá-
gi érdekharc és a tudatos manipuláció. 
Ettől azonban a Covid 19 még létezik. 
És van miért félni tőle. 

Ezért mindkét védőoltást felvettem, 
a másodikat éppen a tiszaistvánfalvi 
egészségházban, február 11-én. Ennek 
ellenére körülbelül egy hét múlva kezd-
tem úgy érezni magam, mint a lipántos 
csirkék, viszont mindössze meghűlés-
re gyanakodtam, elvégre már védett-
nek hittem magam. Csakhogy a szer-
vezetemben, mint később a kórházban 
kiderült, az átlagosnál jóval kevesebb 
antitest termelődött. Így aztán a koro-
navírus egy reggel a fürdőszobában 
szó szerint a falhoz csapott: előtte nem 
szédültem, az eszméletem sem veszítettem el, 
mégis a lábam felett elveszítettem az irányí-
tást. Tizenöt-húsz percbe tellett, mire fel tud-
tam tápászkodni. A szaglóérzékem is elillant, 
lázas voltam… Elegendő ok arra, hogy az em-
bert az orvoshoz vigyék. A pozitivitásom már 
Temerinben megállapították, akárcsak, hogy 
mindkét tüdőszárnyam koronával koronázta-

tott, úgyhogy ajánlatos volt minél sebesebben 
Újvidékre menni.

A felvételi osztályon – bent a gyámolta-
lanul gubbasztó, köhögő betegek, az épület 
előtt a kitessékelt, aggódó hozzátartozók – 
csoportja várakozott. Előbb leültettek, később 
lefektettek valami lócára, hosszan aludtam is, 

közben vért is vettek tőlem, lázat, vérnyomást 
mértek bizonyos dolgokra nem is emlékszem. 
Már sötétedett, amikor megszületett az orvo-
sok döntése. Rendkívüli gyöngeséget éreztem, 
feleségem és lányom támogatott el az épület 
sarkánál készenlétben álló kerekesszékig. A 
gyógykezelésre szoruló beteget ebbe ültetik, 
az ölébe nyomnak egy oxigénpalackot, hogy 

abból szippanthasson életet adó levegőt, ami 
különösen azoknak fontos, akik légszomjjal 
küszködnek. Mielőtt elindult volna velem a két 
ápoló, még körülpillantottam, hogy lássam, 
pontosan hol is vagyok. Egy éjszakai, színes 
fényárban úszó nagyvárost láttam magam 

előtt, és valami furcsa boldogságérzet 
fogott el. Pedig nem volt ott semmilyen 
fényár, sem nagyváros, erről később 
mind logikai úton, mind a saját sze-
memmel könnyen meggyőződhettem. 
Nyilvánvaló, hogy hallucináltam. Ez az 
állapot még akkor is tartott, amikor az 
ápolók dörömbölni kezdtek egy hatal-
mas vasajtón. Az kinyílt, először sűrű 
vaksötét fogadott, majd felgyulladt va-
lamilyen fényforrás, és engem átadtak 
két szkafanderes, nagycsőrű lénynek, 
akik sebesen röpítettek a tolókocsin 
valahová a mélybe (valójában csak vé-
gig egy sötét folyosón). „Ez olyan, mint 
az Alvilág kapuja, mindjárt találkozunk 
Plutóval”, ilyen gondolatok kavarogtak 
a fejemben, meg az a kérdés is átvillant 
az agyamon, hogy honnan ismerem én 
ezeket a csőrös alakokat. Hoppá! Régi 
metszetek ábrázolják madárcsőrökkel 
a középkori pestisdoktorokat.

De ekkorra egy lifthez értünk, és 
felemelkedtünk az emeletre. Egy kór-
terembe gurítottak, lehengerítettek az 
első ágyra, és rögtön körülfog, szinte 
lerohan vagy hat szkafanderes. Első 
pillanatra szinte félelmetesek, félelme-
tessé teszi őket, hogy nem látni az ar-
cukat, s kezdtem úgy érezni magam, 
mintha valamilyen fantasztikus filmbe, 

a jövő társadalmát megidéző disztópiába, ne-
gatív utópiába csöppentem volna. Később az 
első benyomásom általánosságából lassan 
kibontakoztak az egyedi részletek is. Megany-
nyi lelkes, lelkiismeretes és persze sokszor 
holtfáradt embert takart a különös, egészség-
védő jelmez. 

Covid-kalandok 1.

A pestisdoktor középkori ábrázolása. A köpeny és a csiz-
ma volt a „szkafander”, a madárcsőrben pedig különféle 
illóolajat tartalmazó növényeket helyeztek el, amelyekről 
azt hitték, hogy megvédi az orvost. (A rajz illusztráció)

A védőoltás valóban életet ment, még 
akkor is, ha két oltás közben, vagy esetleg 
utána fertőződünk meg. Nem én vagyok az 
egyetlen, akinek az esete ezt bizonyítja. 

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!Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy 
postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, vér-

eredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására vagy 
bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

költöztetést vállalunk kombival

CSORBA Béla
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A magasba nyúló diófaágak visszavágására 
az utóbbi időben nagyjából két és fél évenként 
kerített sort, ugyanis ennyi idő alatt nőttek meg 
akkorára, hogy már elérték a villanyvezetéket, 
és az utcában való közlekedést is igencsak aka-

dályozhatták (pl. baj esetén a tűzoltókocsi be-
jutását).

Ágyas László felfigyelt arra, hogy a helyi köz-
lönyben pár hónappal ezelőtt megjelent egy ér-
tesítés, amely szerint azokban a háztartásokban, 
ahol olyan idős és/vagy beteg emberek élnek, 
akik már egyedül nem képesek a tavaszi gallya-
zást elvégezni, a helyi vezetőség biztosít embere-
ket, akik ezt a munkát elvégzik. Ő is már hetek-
kel ezelőtt bejelentette, hogy amint az időjárás és 
az ő ideje engedi, hozzálát a gallyazáshoz.

– A munka megkezdése előtt telefonon 
egyeztettem a Helyi Közösség vezetőjével, Seffer 
Attilával, aki azt mondta, hogy: „Csinálja csak, 
Laci bácsi, 30 éve úgy is maga tartja karban 
a fákat!” Az eltávolított gallyat kupacba raktam, 
ahogy ilyenkor szokás, lett belőle négy nagy ha-
lom. Másnap reggelre a levágott gally egyharma-
da eltűnt. Valaki elvitte. Én erről nem is tudtam, 
korán reggel még az utcán se jártam, erről egy 
rendőr értesített – mondja Ágyas László.

 – Amikor kinyitottam a kaput, két férfi fo-
gadott, egy civil ruhás topolyai nyomozó és egy 
moravicai rendőr, akik közölték velem, hogy fel-
jelentés érkezett ellenem, mert közterületen 
végeztem a favágást, és mert nagy értékű 
tűzifát elloptam. Tájékoztattam őket, hogy én 
ezt a munkát már évek óta végzem, és most is a 
Helyi Közösség titkárának tudtával, jóváhagyá-
sával csináltam. Ekkor felhívták a Seffer Attilát, 
a telefont kihangosították, innen tudom, hogy 
nekik is ugyanazt mondta, amit nekem, hogy tud 

a dologról, és az ő egyetértésével történt.
Én bevittem az udvarba valamennyi gallyat. 

Van róla fényképem, látható, hogy mennyit. De 
nem tűzifát. És nem nagy értékűt. Nincs szüksé-
günk tűzifára, már harminc éve árammal és olaj-

jal fűtünk. Fát egy évben 4 al-
kalommal használok, amikor 
az udvaron bográcsost főzök. 
A többi gallyat, ami kint ma-
radt az utcán, egy falubeli vak 
embernek akartam adni, már 
meg is beszéltem, hogy más-
nap érkezik a darálógép. 

Közölték velem azt is, hogy 
a legújabb szerbiai előírások 
szerint, aki ellen bűnvádi fel-
jelentést tesznek, az nem tart-
hat fegyvert. Ezért most nálam 

házkutatást rendeznek, és a fegyvereimet elveszik. 
Én nem hiszem, hogy ilyen rendelet létezik. Rég-
óta vadászom, 35 éve, nekem ez a szenvedélyem. 
Van is 3 vadászpuskám meg egy marokfegyverem. 
Mindet az előírások szerint tárolom, mindegyik 
birtoklásáról van érvényes digitális engedélyem.

Mikor megkérdeztem, hogy van-e házkutatási 
engedélyük, azt felelték, hogy van is, meg nincs is. 
Erre én is hasonlóképpen reagáltam: „Akkor be is 
jöhettek a házamba, meg nem is!” És bementem. 
Fél 11 tájban el kellett mennem a boltba, ekkor 
rám szóltak, hogy nem hagyhatom el a házat. De 
mivel a várva várt papíros még akkor sem jött meg, 
hagytak távozni. Dél körül lehe-
tett, amikor 7 rendőrautóval 17 
rendőr érkezett a házam elé. 

(Szabadka, Újvidék kör-
nyékéről, vagy ki tudja, hon-
nan), de még ők sem hozták 
meg a házkutatási parancsot. 
Nem sokkal őutánuk befutott 
egy pótkocsis traktor is 8 em-
berrel, a helybeli kommunális 
vállalat dolgozóival, akik azt a 
feladatot kapták, hogy elszállít-
sák az elkobzott, „nagy értékű, 
lopott tűzifát”. Amikor bejöttek 
az udvarba, akkor szembesül-
tek vele, hogy még egy köbmé-
tert sem tesz ki az általam „eltu-
lajdonított nagy értékű tűzifa”, 
egészen pontosan 0,8 köbmé-

tert állapítottak meg. És azt is, hogy 5-7 centi-
méter hosszúságú gallyakról van szó.

Fél 4 felé szóltam nekik, hogy engedjék be a 
munkásokat, hadd rakják fel a gallyat, és hadd 
menjenek haza, lejárt már a munkaidejük. Ez 
így is történt. A gallyat elvitték, és a Helyi Kö-
zösség udvarában lerakták.

Öt óra lehetett, amikor meghozták a házku-
tatási engedélyt, addig kint álltak a házam előtt. 
Mikor bementünk, én szépen, egyenként elő-

szedtem a fegyvereimet, mindet megtörölgettem 
és leraktam eléjük az asztalra. Felkértek, hogy 
vigyem ki a kocsijukhoz, én meg azt mondtam, 
hogy ebből a házból én semmit ki nem viszek, 
azt nektek kell megtenni.

Miután elmentek, kaptam egy idézést, hogy 
fáradjak be a helyi rendőrállomásra nyilatkoza-
tot tenni. El is készült a nyilatkozat 3 példány-
ban, de én nem kaptam belőle, hiába kértem. 
Azt mondták, nincs jogom hozzá. Csak azt tudom 
igazolni, hogy a fegyvereimet elvették. Meggyő-
ződésem, hogy az esetemben rendőri túlkapás-
ról van szó. Miért nem a kommunális felügye-
lőség intézkedett az ügyben?

Ágyas László az elkobzott „nagy értékű tűzifarakások” mellett

Nem mindennapi történetet mesélt a Bácskossuthfalván (korábban Moravica) 
élő Ágyas László. Elmondása szerint az utcában, ahol a családjával él, már három 
évtizede ő tartja karban azokat a diófákat, amelyek hat (az utca mindkét oldalán 
három-három) ház előtt állnak. Kivette a részét – még annak idején – a talaj-elő-
készítésből, a facsemeték ültetéséből, azok gondozásából, és a későbbiekben is 
az ő dolga volt a fák koronájának kialakítása. Amikor már túlságosan megnőttek, 
akkor az ágak visszavágása, és az őszi avar eltakarítása csakúgy, mint a fák alatti 
füves terület ápolása. Időnként a szomszédok is beszálltak a munkába.

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

Kölcsönvett riportunk a Délhír portáltól

Merjünk-e metszeni a házunk előtt?

Ilyenkor, tavasszal a faluban mások is 
metszik a fákat, másutt is gallyaznak. Meg 
tudok nevezni legalább 10 személyt, aki 
ugyanazt csinálta, amit én. A polgármester 
édesanyja háza előtt is épp a napokban galy-
lyaztak. Ez olyan munka, amit legalább 2-3 
évente el kell végezni, és eddig sosem csi-
náltak belőle ügyet. Most meg azt akarják 
velünk elfogadtatni, hogy a kapun kívül ne 
ültessünk fát, ott ne öntözzük, ne nyírjuk 
a füvet, és ne is érjünk hozzá az általunk 
nevelt fákhoz, mert az utca közterületnek 
számít, és mindez büntetendő? És amikor 
ősszel mi is traktorral szállítjuk el a sok ösz-
szegereblyézett falevelet, akkor miért nem 
küldenek pótkocsis traktort rakodómun-
kásokkal? Olyankor az utca magánterület-
nek minősül? 

szabó angéla
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nagyon élvezzük. Szeretnénk, ha ez így is 
maradna, ezért nem tervezünk gépesítést a 
csokikészítésben. Mindenáron szeretnénk 
megőrizni a kézműves csokoládé varázsát, 
amelynek elengedhetetlen alkotóeleme az, 
hogy mi magunk készítjük el őket, a gépesítés 
teljes kizárásával. Végtelenül hálásak vagyunk 
mentorunknak, aki mindvégig biztatott ben-
nünket, még akkor is, amikor nehézségekbe 
ütköztünk. Munkánk legértékesebb gyümöl-
cse természetesen, az elégedett vásárló, aki 
örömmel tér be hozzánk.

• Milyen terveitek vannak?
– Ötletből nincs hiány, még több ízzel 

és formával szeretnénk bővíteni a kínálatot. 
Mindenekelőtt, mint ahogyan már említettük, 

a legfontosabb számunkra az újabb képzé-
seken való részvétel, mert ezáltal még töb-
bet nyújthatunk a vásárlóknak. Hamarosan, 
még húsvét előtt kapható lesz a boltunkban 
a gyerekek kedvence, a csokitojás nyaló-
ka, de trüffeleket is szeretnénk készíteni. A 
további tervek között szerepel a kézműves 
fagylalt is. Nagy vágyunk a drazsé készítése, 
és jövő télen vélhetően már egy finom forró 
csokira is betérhetnek hozzánk a vásárlók. 
Fontos számunkra, hogy megismertessük, és 
közelebb hozzuk az emberekhez, és a csoki 
legnagyobb rajongóihoz, a gyerekekhez a 
kézműves csokoládé varázsát, ezért akár a 
jövőben kisebb műhelymunkákat is megszer-
veznénk a műhelyünkben – zárta beszélge-
tésünket a tulajdonos.

A boldogsághormonként becézett cso-
koládé sokkal több lehet néhány falatnyi 
édes jókedvnél. Nemcsak a gyerekek nagy 
kedvence ez a közkedvelt nyalánkság, az 
idősebb korosztály is szívesen falatozik 
belőle. A napokban egy Lior felirattal 
rendelkező takaros cukrászműhely nyílt 
községünkben, ahol kézműves csokolá-
dék széles választéka várja a vásárlókat. 
Smidt Tomas, az üzlet tulajdonosa és pár-
ja, Csilla nagy előszeretettel mutatták be 
kezdő vállalkozásukat.

• Milyen ötlet vezérelt benneteket 
abban, hogy csokoládékészítésbe fogja-
tok?

– Néhány évvel ezelőtt olvastam a Csoko-
ládé című regényt, amely nagy hatást gyako-
rolt rám – kezd mesélni Csilla. – Már akkor 
megfogalmazódott bennem az elképzelés egy 
cukrászműhelyről, ahol egyedi édességekkel 
kínálhatnánk a vásárlókat. Akkor nem foglal-
koztam sokat a témával, de mivel a párom is 
látott fantáziát régóta dédelgetett álmomban, 
és támogatta az elképzelésemet, elindultunk a 
megvalósítás útján. 2019-ben karácsonykor egy 
házi használatra alkalmas öntőformát kaptam 
ajándékba, és ezzel láttunk neki a munkának. 
Kezdetben több-kevesebb sikerrel készítettünk 
otthon csokoládét. 2020-ban mélyültünk el a 
témában. Csakúgy, mint másoknak, nekünk 
is sok változást hozott a tavalyi év. Az év elején 
egy műtét folytán hosszabb időt töltöttem be-
tegszabadságon, a felépülés tovább tartott, így a 
felgyülemlett szabadidőmet a csokoládékészítés 
fortélyainak elsajátítására fordítottam.

• Hogyan láttatok neki a munkának?
– Ez nem egy egyszerű folyamat, de szeret-

tük volna minél alaposabban elsajátítani, ezért 
elhatároztuk, hogy felkeresünk egy mentort, 
aki segít nekünk elindulni az úton – folytatja 
Tomas. – Leginkább a bonbonkészítés érde-
kelt bennünket, ezért ezzel kezdtük a munkát. 
Nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk a szak-
értőtől, rengeteget segített nekünk. Kezdetben 
Magyarországra jártunk a képzésre, de később a 
járványhelyzet miatt online folytattuk a tanulást. 
Az alapoktól kezdve, a legkülönfélébb techni-
kákig mindent igyekeztünk elsajátítani. Ami a 
csokoládé készítésének folyamatát illeti, közel 
sem olyan egyszerű, mint azt az ember gondol-
ná – veszi át szót Csilla. 

– A kakaó termesztésétől kezdve, a kakaó-
bab feldolgozásán át, a tejpor, a nádcukor és a 
kakaóvaj hozzáadásáig minden szerepet játszik. 
Az eredeti csokoládéban pálmaolaj nem szere-
pelhet, az csak a csokibevonatok összetevője. 
Az, hogy hány százalékos csokoládét kapunk 
végeredményül, a hozzáadott kakaómasszától 
függ. A tejcsokoládé esetében harminckét szá-

zalékos masszával dolgozunk, étcsokoládéból 
pedig 61, 72 és 84 százalékos kapható nálunk. 
Természetesen a fehércsokoládé nem tartalmaz 
kakaót, itt a tejpor és a kakaóvaj minősége adja 
meg a finom ízvilágot. A pralinék egyik fő alko-
tóeleme pedig a töltelék, amelyek különböző 
ízesítésűek lehetnek.

• Különböző színekben is pompáz-
hatnak a csokoládék.

– Ami a csokik festését illeti, erről is igye-
keztünk minél többet megtanulni – meséli 
Tomas. – Felkel-
tették az érdeklő-
désünket azok a 
csokoládék, ame-
lyek már az első 
ránézésre eltér-
nek a hagyomá-
nyostól. Kevesek 
számára ismert, 
hogy ez az édes-
ség különböző 
színű és fényű is 
lehet. Ezt a tech-
nikát egyedül 
kezdtük el gyako-
rolni. Időközben 
kapcsolatba lép-
tünk külföldi csokoládékészítő mesterekkel is. 
Magyarországi, svájci, oroszországi és német-
országi szakemberektől kaptunk tanácsokat a 
csokik festését illetően. Fontos számunkra az 
összkép, ami azt jelenti, hogy az ízletes édessé-
gek külsőre is mutatósak legyenek. Örömmel 
tölt el bennünket, hogy a vásárlók visszajel-
zései alapján, jó úton haladunk. A kínálatban 
a vásárlók igényei szerint szerepelnek hagyo-
mányos ízesítésű diós, mogyorós vagy likőrös 
bonbonok és csokoládék. Emellett nagy hang-
súlyt fektetünk az egzotikus ízvilágra, amit az 
eddigi tapasztalataink alapján szívesen kós-
tolnak meg a temeriniek. Ilyenek a gyömbé-
res, az ánizsos, vagy a lime ízű csokoládék. 
Hamarosan megjelennek a boltunkban a ba-
zsalikomos és a levendulás csokik is, de nagy 
vágyunk a sajt és csoki párosítása. Természe-
tesen, igyekszünk minél töb-
bet fejlődni a jövőben, ezért 
terveink között szerepel még 
az idei évben további képzé-
seken részt venni.

• A boldogsághormon 
készítése önmagában is 
örömet jelent?

–  Igen – jön a válasz 
Csillától. – A műhelyben töl-
tött idő kikapcsolódás szá-
munkra. Családias légkör-
ben készülnek az édességek, 

Kézműves csokoládé
Smidt Tomas és Csilla vállalkozása

Smidt Tomas és Csilla a csokiboltban

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

T. d.
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129. Farkas-tanya. – Goszpodincai 
határdűlő közvetlen közelében  épült ta-
nya egy 1943-ban kiadott észak-nyugat 
balkáni német hadi-térképen, amely az 
1937-es jugoszláv felmérés alapján ké-
szült, „Farkašov slš“-ként van megjelöl-
ve. A tanyáról egyebet nem lehet tudni, 
valószínű, hogy a gazdája német nemze-
tiségű lehetett, mivel Wilhelmine Wier: 

Die deutschen Familien von Temerin c. 
könyvében több Farkas, Farkasch család-
ról tesz említést.  

 130. Bartók Antal, Kiss János, 
Kiss Ferenc, Sági Imre, majd Kihúth 
János tanyája. – Kovács Simon, Julian-
na nevű lánya 1954-ben, az örökségéből, 
édesapja elbontott pelyvásának az árá-
ból,   a vasút menti tanyájuk (131.sz. szál-
lás) közelében egy szoba-konyhás tanyát 
építtetett.

Juliannának és férjének, Bartók Antal 
borbélymesternek a kis lakóépület csak 
ideiglenes lakhelyül szolgált. Addig lakták, 
míg fel nem épült a Bosztánföld sarkán 
családi házuk, ezt követően a tanyácskát 
áruba bocsátották. Bartókéktól a három-
negyed holdon fekvő kis tanyát Kiss János 
vásárolta meg, aki rövidesen elcserélte 
rokonával, Kiss Ferenccel, annak a Kis-
közi házáért. 

Ferenc napszámba járt dolgozni, az 
aprójószágon kívül 1-2 tehenet is tartott, 
hogy legyen tej a családnak. Amikor a la-
kóépület szűkösnek bizonyult, kibővítette, 
a szoba mellé vert még egy falat. Kissék 
öregségükre bejöttek a faluba lányukhoz, 
a tanyát pedig eladták Sági Imrének. Az 
új tulajdonos és felesége a vásárolt ingat-
lanon nem gazdálkodott, többnyire csak 
lakta,  ugyanis Imre nagyobb gazdáknál 
egész nap mezőgazdasági gépeket javított. 
Gyermekük nem volt. 2020-ban   a vasút 

menti lakóépületet eladták Kihúth János-
nak, ők pedig Bácsföldvárra költöznek. 

Adatközlők: Kihúth János  sz.1958., 
Kalácskáné Kiss Franciska  sz. 1940., 
Gombár János sz. 1944., Bartók Árpád 
sz. 1946.

 131. Kovács Simon, Ökrész Már-
ton, majd Gombár János tanyája. – 
Az 1926-ban épült a kétszoba-konyhás 

tanyát Kovács Simon 
(sz.1900.) építette. A 
tanyaudvar dísze volt 
a 15-16 szebbnél 
szebb szarvasmarha 
befogadására alkal-
mas óriási istálló, 
ahonnan Fernbach 
Anna kisasszony 
frissítette föl Öreg-
majori jószágállo-
mányát. Az üzletkö-
téskor Kovács gazda 
sógora, Szalai István 

volt a közvetítő, aki a majorságban inté-
zőként dolgozott. 

A második világháború után Simon gaz-
dát olyannyira megkínozták, hogy abba be-
lezavarodott. Sajnos, ma már a családból 
nem tudunk olyan személyt megszólaltatni, 
aki visszaemlékezne ezekre az időkre. Az 
unoka, Ökrész Rozália így nyilatkozik: „A 
tanyaudvar körül harminc hold föld volt. A 
második világháború után elvették földje 
java részét, csak 5,5 holdat hagytak meg 
neki a tanya körül. Őt a járeki gyűjtőtá-
borba deportálták, ahol a vele szemben 
alkalmazott embertelen bánásmód men-
tálisan nagyon megviselte.”

A másik unoka, Bartók Árpád így hal-
lotta szüleitől: „A tanyaudvar körül har-
minckét hold föld volt, ebből alig hagytak 
meg neki valamennyit. Ezenkívül elvittek 
még 53 hízót, 7 anyakocát és három lo-
vat, meg nem is tudom, hogy hány mar-
hát.  Azt kiabálták, hogy ’Sve za narodni 
front!’ Öregapám nagy bajuszt viselt, éj-
szakára mindig lekötötte bajuszkötővel. A 
gondozott bajusz nagyon szemet szúrt az 
egyik rekvirálónak, aki a tanyaudvarban 
megcsupálta. Fegyvert fogtak rá, majd el-
vitték. Nagyon megverhették, mert beszá-
míthatatlan állapotban hozták vissza. Élete 
végéig gondozásra szorult.” 

Kovács Simon feleségével, Szalai Ro-
záliával nyolc gyereket nevelt fel. Simon  
kivándorolt Németországba (lásd még a 

Eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (3.) Elégett
Novák Mihály (lásd a legutóbbi szá-

munkat) helybéli földműves kukoricát 
ment törni a családjával. Mielőtt elmen-
tek, elrejtették a pénzüket 2500 dinárt, 
egy házszerződést, bicikliigazolványt tár-
cába tettek, és a kemencében rejtették 
el egy fazék mögé. Novák anyja paradi-
csomot főzött be, és nem tudta azt, hogy 
a kemencében pénz van, begyújtotta és 
ott párolta ki, így a pénz az iratokkal 
együtt elégett.

(Temerini Újság, 1934. szeptem-
ber 16.)

38. számú tanyát), László péknek tanult, és a 
hat lány, közöttük a tanyaörökös Franciska, 
aki gondot viselt az idős szülőkről. Franciska 
férjével, Ökrész Mártonnal egy ideig a tanyán 
gazdálkodott. Többnyire jószágokat neveltek, 
majd miután Márton 1962-ben hivatalnoki 
állást töltött be a helybéli mezőgazdasági bir-
tokon, a tanyát 1964-ben eladták Gombár 
Jánosnak.

A Gombár család feles volt a túllabarai 
Zelenka-tanyán. Egy év múlva, miután 
Zelenkáék fia hazatért az orosz fogságból, 
és átvette édesapjától a gazdaság irányítá-
sát, a földelmunkálók felmondást kaptak. 
Gombárék 1950-ben megvásárolták a szin-
tén tullabarai határrészben épült Tollas Varga 
Márton szállását, majd amikor a vasút menti 
Kovács-tanya is a tulajdonukba került, id. 
Gombár János ott folytatta a gazdálkodást, 
míg fia 1969-ig a Varga-tanyán. Néhány évre 
rá a fiatal gazda is kénytelen volt követni 
édesapját, mivel a Tullabarán vásárolt tanya a 
tagosítás alkalmával a mezőgazdasági birtok 
tulajdona lett. A vasút menti villannyal ellátott 
egykori Kovács-szállás sokkal alkalmasabb 
volt a gazdálkodásra, hiszen mindössze pár 
száz méterre volt a falutól.

Miután a tanya 1969-ben telekkönyvi-
leg is ifj. Jánosé lett, leánytestvéréé  pedig 
a falusi ház, a fiatal gazda nagyon gyorsan 
felhagyott az intenzív állattenyésztéssel, csak 
pár sertést tartott saját részére, szinte kizá-
rólag földműveléssel foglalkozott. Földeket 
bérelt és kisebb gazdáknak földelmunkálási 
szolgáltatásokat végzett.

Gombárék 1972-ben házat vásároltak a 
faluban, 1980-tól már a faluban élnek, de a 
mezőgazdasági gépezet egy részét most is a 
tanyán tartják. Biztonsági okokból kifolyólag 
a tanya most is lakott.

Adatközlők: Gombár János sz. 1944., 
Bartók Árpád sz. 1946., Ökrész Rozália sz. 
1957.

(Folytatjuk)
ÁdÁm István

Az újföldi tanyák helyszínrajza katonai térkép alapján
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és mamánktól

SÖRÖSNÉ LEPÁR Katalintól 
(1947–2021)

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

Gyászoló fiad, István, menyed, Ella 
és unokáid: Éva és Emma

miserend
26-án, pénteken, TEMP-
lomszenTelés éV-
Fordulója (1969. 
III. 25.) 15:15 órakor: 
horvát nyelvű szentmise; 
16:15 órakor: Kereszt-
úti ájtatosság; 17 órakor: 
templomszentelési ünne-
pi szentmise; 18-19:30 
óráig: Szentségimádás a 
templomban, alatta gyó-
NÁSI ALKALOM A PLÉ-
BÁNIATEMPLOMBAN.

27-én, szombaton 8 óra-
kor: a héten elhunytakért; 
valamint: †Sípos Dénes és 
István; valamint: †Jánosi 
Imre és elh. hozzátarto-
zók; valamint: †Cséváriné 
Nagy Klára, elh. szüleiért, 
a Csévári család elhunyt-
jaiért és Zsúnyi Rozáliá-
ért.

28-án, Virágvasárnap, 
az Úr szenvedésének va-
sárnapja, a Telepen 7 

órakor: egy szándékra; 
a plébániatemplomban 
8:30-kor: †Ádám Zoltán, 
a Kocsicska és az Ádám 
család elhunytjaiért; 10 
órakor: Népért; 15 ó.: 
Kálvárián keresztút.
29-én, hétfőn, 8 órakor: 
Szabad a szándék.

23-án, kedden 8 órakor: 
Szabad a szándék.
24-én, szerdán 8 órakor: 
szabad a szándék.
25-én, csütörtökön, Nagy-
csütörtök, A Húsvéti Szent 
Háromnap kezdete, 19 
órakor.: szentmise az utol-
só vacsora emlékére.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, 
akik szerettünk temetésén 
megjelentek, a rokonoknak, 
szomszédoknak, utcabeliek-
nek és ismerősöknek.

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalin 

(1947–2021)

Köszönet, akik sírjára virá-
got helyeztek és részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Köszönet Juditnak az
önzetlen segítségért.

Elment tőlünk csendben, 
mint a lenyugvó nap, 
de emléke örökre 
velünk marad.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy már közöttünk

id. PÁSZTOR Sándor 
(1936–2021)

Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél 
és bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, ami 
éltet és vezet, hogy egyszer 
majd találkozunk veled.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, 
fiad párjával és 

unokáid párjukkal
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MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEIMRŐL

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett rokonunkról

KIHÚTNÉ 
OROSZ Gizelláról 

(1956–2021)

aki nagyon hiányzik 
közülünk.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és békés 
a pihenésed.

Emléked szeretettel őrzi 
Maris ángyi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve, hogy nincs 
közöttünk szerettünk

CSÉVÁRI Klára 
(1957–2013)

Csendesen állok, 
emlékezem…, 
nem halt ő meg, 
még mindig él – nekem…, 
Messze ment, 
hol el nem érhetem...

Élete úgy múlt el,
mint egy pillanat,
de emléke szívünkben 
örökre megmarad.

Emlékét őrzik 
szerettei

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

FEHÉR Mihályt 
(1934–2011)

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

Emléked őrzi feleséged, 
fiad és menyed 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

Id. URACS János 
(Badics) 

(1939–2021) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve, hogy nincs velünk

id. LENDÁK Imre 
(1950–2017)

„A legszebb emlék a szeretet, 
melyek mások szívében hagyunk magunk után.”

(Cicero)

Szerettei

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, de aki szívből szeretett benneteket, 
nem feled titeket. Mindig velem vagytok, míg élek.

A jó Isten áldjon meg benneteket. Nyugodjatok békében!
Fiatok, Józsi Öcséd, Józsi

MAGYAR József 
(1921–1989)

MAGYAR Etel 
(1926–2015)

MAGYAR Ferenc 
(1943–2013)

Édesanyám BátyámÉdesapám

MEGEMLÉKEZÉS
Március 27-én lesz húsz éve, hogy nincs közöttünk

szeretett férjem és édesapám

ÁDÁM Zoltán 
(1958–2001)

„Aki szerettei szívébe él, az nem hal meg,
csak távol van, és mindenki

aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.”
(Szent Ágoston)

Szerettei Mária és Éva

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk szeretett férjem, 

édesapánk, apósom, nagyapánk

MILINSZKI János 
(1951–2018)

Hiába szállnak az évek, 
az emlékek mindig visszatérnek.
Szeretteid nélküled élnek,
de szívűkben örökre megőriznek téged.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalintól 

(1947–2021)

Egész életedben
dolgozva éltél, de egy 
csendes este elmentél.
Örök álom zárta le
a szemed, pihenni tért
két dolgos kezed.

Szomorú az út,
mely a sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.

Emléked szeretettel 
megőrzi fiad, Nandi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nenámtól

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalintól 

(1947–2021)

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

Magdi Németországból

A plébánia telefonszáma: 844-001



TEMERINI ÚJSÁG2021. március 25. 11

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

özv. KLINECNÉ 
FEKETE Mária 

(1931–2021)
temerini lakosról.
Adj, uram, örök 

nyugodalmat neki!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
nagymamánktól, dédmamánktól

SÖRÖSNÉ LEPÁR Katalintól 
(1947–2021)

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

Szerető unokád, Attila, unokamenyed, Melinda 
és dédunokáid: Hanna és Viktor

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEIMRŐL

FARAGÓ László 
(1949–1971)

FARAGÓ Erzsébet 
(1926–1983)

FARAGÓ Péter 
(1927–1985)

FARAGÓ Zoltán 
(1969–2016)

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozália 
(1951–2020)

Ha szívembe zártam, kik fontosak voltak nekem, bármerre járok, ott lesznek velem. Nem hittem, hogy az élet így tud fájni,
meg kell tanulnom, vérző szívvel mosolyogva járni.

Nyugodjanak békében!
Emléküket őrzi Józsi

Sógorom Anyósom Apósom Sógorom Feleségem

VÉGSŐ BÚCSÚ
Örök fájdalommal 

a szívemben búcsúzom 
szeretett édesapámtól

Id. URACS Jánostól 
(1939–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké él a 
szívemben. 
A temető csendje ad neked 
nyugalmat, legyen békés 
és nyugodt a pihenésed.

Emléked őrzi egyetlen 
fiad, Öcsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől 

és édesanyámtól

SÖRÖSNÉ 
LEPÁR Katalintól 

(1947–2021)

Nem vár már minket 
ragyogó szemmel,
nem örül már nekünk 
szerető szívvel.

A búcsú, mit nem 
mondott ki, elmaradt,
de szívünkben, 
míg élünk velünk marad.

Nyugodjék békében!

Fájó szívvel búcsúzunk 
tőled férjed, István 

és fiad, Nandi

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

Id. URACS János 
(1939–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk 
az egészségház dolgozó-
inak önzetlen segítségü-
kért. Köszönet Dávid atyá-
nak és Paska Imre kántor 
úrnak a méltóságteljes szer-
tartásért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak, 
végtiszteletadóknak, akik 
szerettünket 

id. PÁSZTOR Sándort 
(1936–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Köszönöm a fényképes 
megemlékezést a TSK régi 
csapatáról, amelynek tagja 
volt szerettünk.

A gyászoló család

SÖRÖS LEPÁR Katalin 
(1947–2021. 3. 16.)

özv VÉCSI KOPEREC Julianna 
(1955–2021. 3. 21.)

MEGEMLÉKEZÉS

Temetkezési vállalat,
Népfront u. 109.

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

temerini lakosokról.
Nyugodjonak békében!
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

BORAC (Sajkásszentiván)–
SLOGA 1:0

A táblázaton harmadik Borac 
pályáján kapott ki a temerini csa-
pat, amely úgy tűnik, hogy a bajnok-
ság hátralevő részében a kiesés el-
len harcol. Jelenleg a 15. a 18 tagú 
mezőnyben. A Sloga a 21. forduló-
ban az újvidéki Crvena zvezdát lát-
ja vendégül.

MLADOST–JUGOVIĆ (Káty) 
4:0 (1:0)

Érvényesült a papírforma, a 
járekiak könnyen legyőzték a sereg-
hajtót. Az első félidőben Stojaković, 
majd a térfélcsere után Kovačević, 
Vučković meg Drinić talált be 
a kátyiak kapujába. A Mladost 
a következő fordulóban Donji 
Tovarnikon játszik a Slobodával.

Újvidéki liga

TSK–VETERNIK 0:2 (0:0)
Kőkemény csatát hozott a 20. 

forduló és egyben a tavaszi idény 
rangadója, amelyen a második he-
lyezett TSK a listavezető Veterniket 
fogadta. Piros lapot ugyan nem mu-
tatott fel az újvidéki játékvezető, a 
sárga lapok száma azonban két-
számjegyű volt.

A házigazdák lendületesen 
kezdtek, az első nagyobb helyzet 
viszont a veternikiek előtt adódott. 
Játékosuk szemtől szembe került 
a kapussal, lövését azonban véd-
te Vojvodić. Nem sokkal később 
Đanković próbálkozott szabad-
rúgásból, de a vendégek kapusa 
némi bizonytalanság után meg-
fogta a labdát. A legtöbb energi-
ával Pupovac lépett pályára, akit 
a találkozó elején több alkalom-
mal szabálytalanul állítottak meg, 
de csak a harmadik kemény be-
lépő után került elő a játékveze-
tő zsebéből a sárga lap. Az első 
félidő derekán Pupovac tört be a 
Veternik tizenhatosába, az egyik 
védő becsúszott és hozzáért a 
temerini játékoshoz, aki elesett. A 
bíró nem mutatott a büntetőpont-
ra, habár biztosan lettek volna 

olyan játékvezetők, akik hasonló 
esetben tizenegyest ítélnek. A szü-
net közeledtével kissé elszabadul-
tak az indulatok, Stričević példá-
ul azért kapott sárga lapot, mert 
meglökte az egyik veterniki játé-
kost. A TSK hátrányba kerülhetett 
volna, a hátvéd Milosavljević a kö-
zéppályán veszítette el a labdát, 
az ellentámadás azonban nem si-
került jól.

A második félidő elején a bal-
hátvéd poszton játszó Kosić bom-
bázott egy szöglet után a kapu-
ra, lövését azonban kivédték. 
Fél órával a rangadó vége előtt 
Nedeljković állt be Soldat he-
lyére, és néhány jó mozdulattal 
azonnal észrevetette magát. Ösz-
sze is ütközött a vendégek futbal-
listájával, ami után mind a ketten 
a földön maradtak, s több per-
cig állt a játék. A 70. percben a 
veternikiek a bal oldalon vezet-
tek támadást, játékosuk befelé 
cselezett, a temerini védők közül 
senki sem lépett ki rá, majd csa-
pattársához passzolt, aki mintegy 
20 méterről laposan lőtt a kapu-
ra. A lövés nem volt erős, elsőre 
úgy tűnt, hogy Vojvodić hárítani 
tudja, a labda azonban a kapus 
nyújtózkodó keze és a kapufa kö-
zött elgurult, és a jobb alsó sa-
rokban kötött ki. A mérkőzésen 
kevés gólszerzési lehetőség adó-
dott, nem sokkal a vendégek talá-
lata után azonban kiegyenlíthetett 
volna a TSK: Đanković kapott egy 
jó labdát, lövése erős volt, de célt 
tévesztett. A vendégek a hajrában 
érthető módon a védekezésre fek-
tették a hangsúlyt, de így is sike-
rült még egy gólt szerezniük. Egy 
előreívelt labdánál a veterniki csa-
tár gyorsabb volt a temerini belső 
védőknél, és a feleslegesen kifutó 
kapus mellett, a tizenhatoson kí-
vülről az üres kapuba gurította a 
labdát. Ezzel kialakult a végered-
mény, habár az utólsó másodper-
cekben a veternikieknek volt le-
hetőségük a harmadik találatukat 
is megszerezni.

A TSK tehát második alkalom-
mal is kikapott attól a csapattól, 
amellyel a bajnoki címért küzd, ősz-
szel ugyanis 3:0 volt az eredmény a 
Veternik javára, amely a 20. fordu-

ló után négy ponttal előzi meg a má-
sodik helyezett temerinieket. A TSK 
szombaton a hatodik Slavijával mér-
kőzik Újvidéken. 

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

JEDINSTVO 
(Boldogasszonyfalva)–SIRIG 

2:2
Vasárnap a táblázaton utol-

só előtti Susek vendégszerepel a 
szőregi pályán. 

KÉZILABDA
Első férfi liga – Északi csoport

JABUKA (Almás)–MLADOST 
TSK 22:22 (12:10)

A járeki csapat örülhet a dön-
tetlennek és a vele járó egy pont-
nak, mivel szinte végig hátrány-
ban volt, nem sokkal a találkozó 
vége előtt még az almásiak vezet-
tek 22:20-ra. 

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–
ŽELEZNIČAR (Niš) 3:4

Több mint három óráig tartó, 
maratoni küzdelem után maradt 
alul a temerini csapat a 16. forduló-
ban. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy 
hazai győzelem szülessen, mivel há-
rom találkozó is 3:2-es eredmény-
nyel ért véget a nišiek javára. Páros-
ban a temerini kettős 2:1-re vezetett 
szettekben, de nem sikerült nyer-
nie, a döntő szettben a vendégek 
12:10 arányban voltak jobbak.

Eredmények: Bakić–Petrović 
3:0, Brnović–Milenković 3:1, Pető–
Popov 2:3, Bakić–Milenković 2:3, 
Pető–Petrović 3:0, Brnović–Popov 
1:3, Bakić,Pető–Milenković,Popov 
2:3. 
PARTIZAN (Belgrád)–TEMERIN 

FEROCOOP 0:4
A nišiek elleni balszerencsés ve-

reség után a temerini asztalitenisze-
zők Belgrádból hozták el a bajnoki 
pontokat. Petőék remekül játszot-
tak, igaz, a fölényes diadalhoz az is 
hozzájárult, hogy a Partizanban be-
tegség miatt nem játszott a korábbi 
szerb válogatott Bojan Milošević. A 
Temerin hét győzelemmel és tíz ve-
reséggel hatodik a Szuperligában. A 
következő fordulót a tervek szerint 
április közepén játsszák, amikor a 
Crvena zvezda érkezik a temerini 
sportcsarnokba.

Eredmények: Marković–Bakić 
0:3, Savić–Pető 2:3, Đan–Brnović 
2:3, Marković–Pető 0:3.

Pető Zsolt az elmúlt hétvégén 
a Crvena zvezda csapatával játszott 
nagy rangadót, amelyen a belgrá-
diak a címvédő nagybecskereki 
Banatot fogadták a Szuperligában. 
Nagy küzdelem után a fővárosiak 
4:3-ra nyertek, amihez a temerini 
asztaliteniszező is jelentős mérték-
ben hozzájárult. Győzött ugyanis 
mind a két egyéni találkozóján, illet-
ve 3:3-as állásnál tagja volt a páros-
nak, amely bebiztosította a Crvena 
zvezdának a győzelmet. A bajno-
ki címről minden bizonnyal a két 
csapat nagybecskereki találkozó-
ja dönt, amelyet az utolsó forduló-
ban játszanak májusban.

T. n. T.

Pan-tech
led, lCd televíziók, elektronikai 

berendezések, mikrohullámú sütők

JAvíTáSáT vállAlOM
minőségi, használt 

led televíziók svájcból

tel.: 069/18-44-297


