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Locsoljak, vagy menjek haza?

Évről-évre egyre több gépjármű közlekedik az 
utakon. Egyre gyakrabban fordulnak elő torlódá-
sok a forgalmasabb csomópontokon. A balesetek 
elkerülése végett fokozottabb figyelemre és óva-
tosságra lenne szükség. 

MAJOROS Izabellával, a közlekedésbiztonsági tanács 
tagjával folytatott beszélgetésünkből kiderül, hogy mi jel-
lemezte a tavalyi évet a közlekedés szempontjából, illetve, 
hogy milyen fejlesztések folytak a biztonságosabb közle-
kedés érdekében.

Tavaly, noha a járvány következtében kevesebbet 
közlekedtünk, s ezt a kijárási tilalom is tetézte, a köz-
utakon mégis megnövekedett a balesetek száma a ko-
rábbi évekhez viszonyítva. Miközben 2019-ben ket-
tő, addig 2020-ban három emberáldozatot követeltek 
a közúti balesetek. Súlyos testi sérüléssel járó baleset 
2019-ben tizennégy volt, 2020-ban pedig huszonegy.                                                                        
A temerini rendőrállomástól kapott adatok alapján, a 
legtöbb baleset a nyári hónapokban történt. A hét napjai 
közül legkritikusabb a csütörtöki és a pénteki. A napszakot 
tekitve 14 és 22 óra között fordulnak elő leggyakrabban 
balesetek községünkben. Az emberek nagy többsége be-
tartja a szabályokat, de mindig akadnak olyanok, akik nem 
eléggé körültekintőek. Ezt az adatok is bizonyítják. 

Folytatása a 2. oldalon

7143 beoltott
Április elseje óta Temerinben már az orosz Szputnyik 

vakcinával is oltják a lakosságot. Tomislav Ugarković, az 
egészségház igazgatója a Temerin info portálnak elmond-
ta, nemrégiben a községbe 240 dózis érkezett ebből az 
oltóanyagból. A lakosság immunizálása jól szervezett, és 
ami a legfontosabb, nincsenek fennakadások.

Kifejtette, az egészségház már néhány nappal korábban 
megkapja az oltást igénylők névsorát, és ennek alapján 
szervezi meg a vakcinálást. A tömeges immunizáció kezde-
te óta Temerinben 7143-an oltatták be magukat, közülük 
4210-en az első dózist kapták meg, 2933-an pedig már 
az újraoltást is felvették. Temerinben két helyen, a köz-
ponti egészségházban, a laboratórium mellett és a járeki 
egészségházban végzik a lakosság tömeges immunizálását. 
A vakcinára továbbra is kizárólag elektronikus úton, az 
eUprava honlapon lehet jelentkezni. 

Vidám nótaszó, lódobogás és traktorzúgás verte fel húsvéthétfő reggelén 
a temerini lányokat. Temerinben nagy hagyománya van a locsolkodásnak. 
Büszkén állíthatjuk, hogy a fiatalabb korosztály körében is bőven akadnak 
olyanok, akik méltón ápolják az elődöktől örökölt hagyományt. Lásd a 3. 
oldalt.

Húsvéthétfőn vidám társaságok rótták a falu utcáit

A szerbiai válságtörzs a legutóbbi ülésén új 
intézkedéseket javasolt a koronavírus-járvány 
visszaszorítására, amelyek hétfőn reggel hat 
órakor léptek életbe. Lásd a 5. oldalt.

ácsi

Alapvető kisebbségi jog, hogy a 
gyermek az anyanyelvén tanuljon, ré-
szesüljön oktatásban és nevelésben, s 
ez a jog az iskoláskor előtti korosztály 
vonatkozásában is érvényes. Az elmúlt 
években községünk óvodájában nem kí-
nálkozott lehetőség arra, hogy a napkö-
zis gyerekek magyar nyelvű csoportok-
ban kövessék az óvodai programot. 

Urbán Izabella községi oktatási ta-
nácsos lapunknak elmondta, hogy ez a 
nehézség megoldódni látszik. Mladen 
Zec polgármesterrel az ügy érdekében 
tárgyalásokat folytat. A polgármester 
is felismerte azt, hogy az említett hiá-
nyosságot mihamarabb pótolni kellene. 
Mint megtudtuk az iskoláskor előtti intéz-
ményben adott a lehetőség magyar nyel-
vű napközis csoport indítására. Ameny-
nyiben megvalósul az elképzelés, akkor 
a 3-6 éves magyar ajkú óvodások a jö-
vőben teljes egészében magyar nyelvű 
napközis ellátásban részesülhetnek. 

A jelenleg napközis magyar gyerekek 
szerb nyelvű csoportokban vannak elhe-
lyezve, ahol nehezen tudnak érvényesül-
ni. A tanácsos asszony azt is elmondta, 

hogy a megvalósításhoz mindenképpen 
szükség van a szülők támogatására is. 
Arra kéri a gyermekek szüleit, hogy az 
iratkozásnál feltétlenül fejezzék ki azon 
óhajukat, hogy magyar nyelvű, esetleg 
kétnyelvű oktatást kérnek gyermekeik 
számára. Mindez azokra a gyermekek-
re is vonatkozik, akik már részesei az 
óvodai napközis programnak. 

A napokban szétosztott űrlapokon, 
amelyeken arról kérdezik a szülőket, 
hogy a meglévő csoportban folytatja-e 
gyermekük az óvodai nevelésben való 
részvételt, egyértelműen tüntessék fel, 
hogy a jövőben magyar nyelvű oktatást 
kérnek a gyermekeik számára. Ezt még 
akkor is tegyék meg, ha erre vonatkozó 
tétel nem szerepel a nyomtatványokon. 
Eredmény csakis úgy érhető el, ha szü-
lők élnek a jogukkal, és kinyílvánítják 
akaratukat. Merjenek hangot adni ké-
résüknek. A korábbi években tett pró-
bálkozások ugyanis ennek hiányában 
kudarcot vallottak. Ha akaratukat kife-
jezik az intézmény iránt, a cél hamarabb 
elérhető lesz.

Több volt a baleset
Fokozottabb figyelem és óvatosság 

kellene a közutakon

Kisgyermekes szülők figyelmébe!

T. D.
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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!

Folytatás az 1. oldalról
Jómagam nem vezetek autót, kerékpárosként veszek részt a forga-

lomban. Sokszor tapasztalom, hogy egyes járművezetők nem tartják be a 
szabályokat, nem adnak elsőbbséget azoknak, akiket az megilletne. De a 
kerékpárosok is gyakran szabálytalanok. Értelemszerűen ilyenkor foko-
zódik a balesetveszély. A közlekedés leginkább veszélyeztetett részvevői a 
gyerekek, az idősek, illetve a gyalogosok és a kerékpárosok. Vigyázzunk 
hát egymásra! Tartsuk be a szabályokat, hogy elkerüljük a bajt – hívja fel 
a polgárok figyelmét a helyi közbiztonsági tanács tagja.

– Mint említettem a gyerekek fokozott veszélynek vannak kitéve a 
közlekedésben. Az ő nevelésük már kiskorban megkezdődik. Bizonyára 
minden szülő igyekszik megtanítani gyermekét a közlekedés legalapvetőbb 
szabályaira. Később az óvodában ezt továbbfejlesztik az óvónők, majd az 
iskolában is folytatódik a gyermekek közlekedésbiztonsági oktatása.

Minden lehetséges formában támogatja ezt a tevékenységet az önkor-
mányzat is. Tavalyi például több ezzel kapcsolatos akció valósult meg. 
Közéjük tartozott a gyerekülések kiosztása és a két gyermek közlekedési 
poligon kiépítése. Az egyik a temerini központi óvoda udvarában, a másik 
a járeki Slavko Rodić Általános Iskolában. Segítségükkel a legkisebbek 
megismerkedhetnek a közlekedés szabályaival és gyakorolhatják a közle-
kedésben való részvételt. Az elsős kisdiákok minden évben fényvisszaverő 
szalaggal ellátott táskát és mellényt kapnak. A kis figyelmes közlekedőről 
(,,Pažljivko”) szóló könyv kiosztása is a gyermekek testi épségének meg-
óvására irányul. A kiadvány az idén egy telefonra letölthető aplikációval 
gazdagodott, ami még érdekesebbé teszi számukra a gyakorlást. 

A közlekedési infrastruktúrában is történtek fejlesztések. Új, kor-
szerű kamerák figyelik a forgalmasabb útkereszteződéseket. Ugyancsak 
a fejlesztések közé sorolható a két új főutcai közlekedési jelzőlámpa 
felállítása az Újvidéki és a Kis Ferenc utcák kereszteződésében. Szükség 
is volt rájuk, ugyanis a közvetlen közelben ovóda, iskola, egészségház, 
templom és többféle üzlet található. A jelzőlámpa beüzemeltetése során 
felmerült ugyan néhány akadály, de várhatóan, már a közeljövőben el-
hárulnak a gondok. 

A járvány miatt sajnos néhány elképzelés nem valósulhatott meg. El-
maradt a gyerekek és a felnőttek által egyaránt kedvelt községi közleke-
désbiztonsági nap és az iskolai közlekedési verseny is. Reméljük, hogy a 
járvány elcsendesedik, és megszervezhetjük az elmaradt eseményeket. Ami 
a terveinket illeti, köztük szerepel a közlekedési infrastruktura fejlesztése, 
valamint közlekedési képzés kerékpárosok és gyalogosok számára.

T. D.

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.

Több volt a baleset
Fokozottabb figyelem és óvatosság kellene a közutakon

Pénteken éjfélig adhatják át a listákat és a támogatói aláírásokat azok 
a pártok és civil szervezetek, amelyek indulnak az április 25-ei helyi kö-
zösségi választáson. A szavazópolgárok az I. Helyi Közösségben, Staro 
Đurđevón, Járekon és Szőregen döntenek a tanácsok összetételéről. 
A voksoláson jelöltként bárki részt vehet, aki ötven támogatói aláírást 
begyűjtött az adott helyi közösség területén, hallottuk a választást kiíró 
Pásztor Róberttől, a községi képviselő-testület elnökétől.

A választási rendszer kapcsán elmondta, az előttünk álló voksolás 
teljes egészében megegyezik az önkormányzati választásokkal, tehát 
listás és a többségi rendszer elve érvényesül. A megszerzett szavazatok 
százalékaránya határozza meg, hogy egy-egy lista hány mandátumot sze-
rez. Minden 18 évet betöltött személy jogosult a szavazásra, ez az I. Helyi 
Közösség területén 14.003 polgárt jelent. Az említett tanács 15 tagú, így a 
választáson induló listán legfeljebb ennyi név szerepelhet. Most is érvé-
nyes az, hogy minden öt jelölt között két női névnek is szerepelnie kell. 
A szavazóhelyek tekintetében nincs változás, reggel hét és este nyolc óra 
között a személyazonossági igazolvány vagy a szavazócédula felmutatá-
sával mindenki ott adhatja le a voksát, ahol egyébként szavazni szokott. 
(14–28. szavazóhely). A választáson induló listák előtti szám egyikét kell 
bekarikázni. Miután bezárnak a szavazóhelyek, háromtagú szavazatszám-
láló bizottság összesíti az eredményt.

A képviselő-testület elnökétől megtudtuk, hogy eddig két listát hite-
lesítettek, a napokban a magyar pártok és a civil szervezetek is átadják 
közös listájukat. Pásztor Róbert szerint magyar szempontból elsősorban 
az Illés-napi szervezés miatt fontos a tanácsban való részvétel, éppen 
ezért zömében a civil szféra képviselői szerepelnek a tizenöt nevet fel-
sorakoztató listán.

ácsi

helyi közösségi választás

Az összetételről szavazunk

A TájházbAn járT A poLgármEsTEr

A helyi tájházban járt a minap Mladen zec polgármester (középen) 
és dejan Bradaš, a községi elnök helyettese. Az önkormányzat képvi-
selőit ádám István (jobbról) gondnok, a TAkT elnöke fogadta. Mladen 
zec ottjártakor kifejtette, örül neki, hogy a község rendelkezik egy ilyen 
létesítménnyel, amely a magyar hagyományokat és kultúrát ápolja. Mint 
mondta, szeretnék folytatni a korábbi jó együttműködést a TAkT-tal, és 
a jövőben a lehetőségekhez mérten pénzügyi támogatást nyújtani az 
egyesületnek.  T. i.
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Folytatás az 1. oldalról
A Szirmai Károly Magyar Művelődési 

Egyesület tagjai a helyi lovasokkal kar-
öltve, már hosszú évek óta vidáman jár-
ják ezen a napon a lányos házakat. Most 
sem hagyták ki ezt a különleges alkalmat. 
Nagy Gergő, az egyesület tagja lapunknak 
elmondta, hogy külön öröm volt számuk-
ra útra kelni ezen a reggelen, hiszen ta-

valy a járvány miatti megszorítások kö-
vetkeztében elmaradt az esemény. Még 
az igencsak hűvös reggel sem vette el a 
legények kedvét a locsolkodástól, akik 
piros tojásért cserébe, bő vízzel locsolták 
meg a lányokat. Mint mondták, számukra 
a locsolkodás azonos a megújulással és 
az újjászületéssel. 

A lovaskocsin közlekedő locsolko-

dóknak ezúttal társaságuk is akadt a 
Finna-fivérek és barátaik személyében, 
akik ugyancsak egyedi módon járták a 
falut hétfőn reggel. A feldíszített Zetor 
típusú traktoron közlekedő társaság is 
igyekezett minél több lányos házhoz eljut-
ni húsvéthétfőn. Járművükön a „Szabad-e 
locsolni” feliratú tábla már messziről hir-
dette a szándékot. Finna Eriktől megtud-

tuk, hogy az ötlet és a megvalósítás is a 
sajátjuk volt, amivel útnak indultak. Már 
tavaly szerették volna traktorral járni a 
falut, és úgy locsolkodni, de csak most 
tudták megvalósítani. Mint mondta, lel-
kesen készültek az eseményre, hiszen a 
locsolkodás hagyományát gyermekkoruk 
óta ápolják, és szeretnék továbbadni a 
felnövő generációnak.

Locsoljak, vagy menjek haza?

A Finna-fivérek traktoros és a műkedvelők 
lovaskocsis locsolkodó különítménye a Telep utcáin

Egy önálló locsolkodó társaság

A fiatalemberek frappáns locsolóverset is költöttek 
az alkalomra: 

„ Zetorral érkeztem, 
harminc métert fékeztem. 

Puha a gumi, az ékszíj is laza. 
Locsoljak, vagy menjek haza?”  

Így hangzott a szuper kis versike, és már zúdult is a 
langyos víz a lányokra. Feltehetően idén sem maradtak 
a temerini hölgyek szárazon húsvéthétfőn, hiszen a lo-
vasok és a traktorosok mellett még számos kerékpáros 
csapat is járta az utcákat.

TÓTh Dianna

A locsolkodók egy csoportjáról a tájház előtt készült felvétel 
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A Szirmai Károly Közkönyvtár a fenti címmel magyar népmesemondó versenyt szer-
vez. A rendezvényt tavaly a járvány miatt nem tartották meg, de az idén ismét sor kerül 
rá. A szervezők egy kicsit módosítottak a verseny lebonyolításán, de továbbra is az a 
céljuk, hogy a népmeséket kedvelő gyerekek lehetőséget kapjanak arra, hogy megmu-
tathassák tehetségüket. 

A megmérettetésre 7-14 éves gyerekek jelentkezését várják, akik három korcsoport-
ban mérik majd össze tehetségüket. Az első csoportban az első és a második osztályosok 
versenyeznek, a második csoport mesemondóit a harmadik és a negyedik osztályosok 
alkotják, míg a legidősebb korcsoportba a felsősök tartoznak. Az idén rendhagyó mó-
don, a járványügyi szabályok betartása miatt az online térbe helyezték át a versenyt. A 
jelentkezők videófelvételeken rögzítik a mesét, és továbbítják a szervezőnek. A felvétel 
időtartama 5-6 perc. A beérkezett vidófelvételek megtekintését követően négy tovább-
jutót határoz meg a zsűri, akik a zentai Kálmány Lajos népmesemondó versenyen is 
megmérethetik tehetségüket. 

A szervezők kérik, hogy a videófelvételen mondják el a jelentkező teljes nevét, a 
korcsoportot, a mese címét, a mesemondó felkészítőjét és elérhetőségét. A jelentke-
zéseket április 16-ig fogadják a biblioteka.temerin@gmail.com e-mail címen. Ered-
ményhirdetés április 23-án.

mezőgazdasági pályázatok
Újabb mezőgazdasági pályázatokra hívja fel a földmű-

vesek figyelmét Fehér Kálmán falugazdász. Mint mondta a 
most kiírt pályázatok is sokat segíthetnek egyes gazdaságok 
fejlesztésében. 

– A közlemúltban a Tartományi Titkárság újabb pályá-
zatokat jelentetett meg. Érdekesek és hasznosak lehetnek a 
termelőknek, ezért hívom fel a figyelmet rájuk. Az egyik a 
gyümölcs-, szőlő-, zöldségfélék (beleértve a gombaféléket), 
virágok és egyéb növények ágazatában tevékenykedő mező-
gazdasági vállalkozások fizikai eszközeibe történő beruházá-
sok társfinanszírozásával kapcsolatos. Kapcsolható eszközök-
re, pótkocsikra, vetőgépekre és műtrágyszórókra igényelhet 
támogatást a termelő. Benyújtási határidő április 29-e. 

A másik pályázat, amit az érdeklődők figyelmébe ajánlok 
az a tej és a hús feldolgozáshoz szükséges eszközök beszer-
zésére irányul. Benyújtási határidő április 23 – ismerette a 
falugazdász. 

E pályázatokkal kapcsolatban hétfő délelőtt, csütörtökön 
pedig délután lehet tőle segítséget kérni a kertészlakban.

T. D.

Népmesemondó verseny gyerekeknek

T. D.
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AMIóTA A TEMERINI ÚJSÁGBAN MEGÍRTAM 
hevenyészett élménybeszámolómat, azóta letelt 
a tizenhat napos kényszerű kórházi vendéges-
kedést követő kéthetes itthoni vesztegzár is. Az 
eredményeim jók, testi erőm is fokozatosan 
visszatér. Az orvosi ellenőrzésről első utam a 
borbélyhoz vezetett, hogy végre megszabaduljak 
torzonborz hajkoronámtól és pusztasági prófé-
tákéra emlékeztető szakállamtól. 

Ezekben a napokban ügyes-bajos dolgaimat 
intézve az utcán többen is leállítanak, érdekli 
őket az esetem. A legtöbben eddig azon lepőd-
tek meg, hogy milyen sok injekciót és infúziót 
kaptam – pedig nem is én tartottam a rekor-
dot – hanem azok, akik cukorbetegségben is 
szenvedtek. A koronavírus – de ez talán köztu-
dott – nemcsak a tüdőt támadhatja meg, hanem 
bármely más szervünket is, ezért az idősebbek, 
akik legtöbbször már más kórtól is szenvednek, 
kiszolgáltatottabbak a vírusnak. De tévedés azt 
hinni, hogy a fiatalabb korosztályok tagjai pusz-
tán a születési dátumuknál fogva Covid-elleni 

életbiztosításhoz jutottak: a fertőzést közülük 
sem mindenki hordja el lábon, vagy fekszi ki 
otthon néhány nap alatt. Példa rá az a huszon-
hét éves újvidéki fiatalember – igazi herkulesi 
termet –, aki csak két napig volt köztünk, és 
aki még álmában is zokogott és jajgatott hastáji 
belső fájdalmaitól. Tőlünk az intenzív osztályra 
került, később már nem hallottam felőle. 

Távol áll tőlem, hogy „nevelési” céloknak 
vessem alá a mondandómat, de az igazságot 
nem hallgathatom el: ő maga mondta, hogy 
eddig nem hitt a vírus létezésében, fütyült a 
figyelmeztetésekre, és részt vett pár, az ifjúság 
körében divatos bulin is. 

Régi háborúk idején keletkezett a babona, 
hogy a golyó csak azt találja el, aki fél tőle. 
Aztán az első nagyobb támadás során kide-
rült, hogy ez nem így van. Valami hasonlót 
tapasztalhatunk most a koronavírussal. Válo-
gatás nélkül fertőz, sokszor nagyon súlyosan, 
ezzel bizonyítva, hogy nem holmi egyszerű 
influenza, mint sokan hirdették, önmagukat 

Covid-kalandok 3. is félrevezetve. S előbb-utóbb megfertőzi a 
hencegőket is.

A minap egy szívbeteg ismerősömmel cse-
réltünk eszmét, sok mindenben egyetértettünk, 
azt viszont fel nem foghattam, miért nem akarja 
magát beoltatni, holott túl van már a hatvanon. 
Ekkora zavart képes okozni a politikai vagy üz-
leti sikereket akár embertársaik szenvedése és 
halála árán is elérni akaró cinikus közéleti fi-
gurák megállás nélküli propagandája? 

Pedig a megbetegedést nem a védőoltás 
okozza. A védőoltás életet ment, még olyankor 
is, amikor a két vakcina beadása között, vagy azt 
követően támad meg bennünket a vírus. Rajtam 
kívül többen is voltak így a Covid-részlegen, és 
azok, akiket én megismerhettem a tizenhat nap 
alatt, valamennyien gyógyultan távoztak –  ki ve-
lem együtt, ki valamivel később. Pedig korábbi 
agyvérzéses és cukorbeteg is volt köztük, még-
is, a védőoltás hatására kifejlődött antitestek 
megvédték a katasztrófától – igaz, ehhez kór-
házi terápiára és a lelkiismeretes egészségügyi 
dolgozók segítségére volt szükség. 

És ezt utólag is csak megköszönni tudom. 
CsorbA béla

Csak egészség legyen, a többi majd jön 
magától, mondogatjuk gyakran életünk leg-
különbözőbb szakaszaiban. ha gratulálunk 
valakinek, ez az első, amit kívánunk az ille-
tőnek. A babát váró párok is azt vallják, telje-
sen mindegy, hogy kisfiú vagy kislány, csak 
egészséges legyen. A koronavírus-járvány, 
amely már több mint egy éve naponta újabb 
és újabb kihívások elé állítja az emberiséget és 
az orvostársadalmat, megtanított bennünket 
arra, hogy méginkább értékeljük az egészsé-
günket. és azokat is, akik napi 12 órákat védő-
felszerelésben, megállás nélkül az életünkért 
és az egészségünkért harcolnak. dr. FArAgÓ 
VErEBéLyI Andrea december elseje óta dol-
gozik az egészségház kovid-osztályán, ez a 
váltás fenekestül felforgatta az ő életét is.

• Milyen esetekkel találkozik egy-egy ügye-
let alkalmával?

– Az egészségház kovid rendelőjébe zö-
mében lázas betegek jelentkeznek, olyanok, 
akik a légúti megbetegedés tüneteit észlelik 
magukon. Az esetek jelentős hányadában ko-
ronavírusról van szó, de előfordul más lég-
úti fertőzés vagy egyéb, lázzal járó betegség 
(húgyúti fertőzés, gennyes tályog a bőrön stb.) 
is. Természetesen, miután kizártuk a covidos 
megbetegedés eshetőségét, elküldjük a bete-
get a saját kezelőorvosához. 

• A fertőzöttek számának növekedésével 

egyértelműen a munkatempó is intenzívebb. 
Fel lehet erre készülni testileg és lelkileg?

– Vannak olyan napok, ügyeletek, amikor 
csak egy rövid reggeli és ebédszünetet tart-

hatunk. Ilyenkor a nap vége felé már nehezen 
koncentrálunk, mert kimerültek vagyunk. Ezért 
rendkívül fontos, hogy a szabadnapon kipi-
henjük magunkat.

• Mennyire fontos az, hogy egy jól bejáró-
dott rendszerben dolgozzanak, ahol mindenki 
tudja, hogy mi a dolga?

– Erre mindenképp szükség van. nagyon 

fontos az összhang és a jó kommunikáció 
orvos és a nővér között, mert így gördüléke-
nyebben megy a munka. nálunk ez szépen 
kialakult, mindenki lelkesedéssel és szívből 
végzi a munkáját. A nővér felméri, hogy hány 
beteget képes az orvos megvizsgálni, valamint, 
ha valamelyik beteg állapota romlik, ezt jelzi az 
orvosnak, hogy a páciens a legrövidebb időn 
belül megkapja a szükséges ellátást.  

• Egy egész napos műszak után, hogyan 
lazít az orvos?

– szabadnapjaimat a családommal töltöm. 
két kicsi gyerek anyukájaként igazán nem sok 
idő jut pihenésre. Többnyire a napi házimun-
kát végzem, de azért arra odafigyelek, hogy 
maradjon idő kikapcsolódásra. Jól esik egy 
séta a gyerekekkel a szabadban, vagy a közös 
fagyizás. Igyekszem hetente legalább egyszer 
részt venni a szentmisén, és Jóisten segítségét 
kérni a munkámhoz. 

• Még mindig sokan nem hisznek a vírus lé-
tezésében, tapasztalja ezt a munkája során?

– Igen, ez sajnos igaz. Azok azonban, akik 
hozzánk fordulnak segítségért, már valamilyen 
panasszal jönnek, tehát nem kérdőjelezik meg 
a vírus létezését. Megfogadják a tanácsainkat, 
így közvetlenül a munkám során nem jut kife-
jezésre ez a fajta hozzáállás. 

• Mindenki abban bízik, hogy hamarosan 
véget ér ez a rémálom. Hogyan tekint erre 
egy olyan orvos, aki napi 12 órákat a legkü-
lönbözőbb tünetekkel jelentkező páciensek-
kel tölt?

– én egyelőre még nem látom a fényt az 
alagút végén. de reménykedem, hogy az idő 
múlásával a járványügyi előírások betartása és 
védőoltás meghozza a várt eredményt.

A kór közepében
Dr. Faragó Verebélyi Andrea december eleje óta fogadja 

a koronavírus tüneteivel jelentkező pácienseket

ádáM Csilla

Dr. Faragó Verebélyi Andrea

Vége
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A város egyházi méltósága elrendel-
te, hogy írástudatlan alkalmazott nem dol-
gozhat az egyház egyik munkahelyén sem. 
Így hát a külvárosi kistemplom harango-
zóját, aki sem írni sem olvasni nem tudott, 
elbocsájtották. Amikor bezárult mögötte a  
templom kapuja, elkeseredettségében elő-
vette a pipáját, de a dohányzacskó üres volt. 
Elindult hát dohányboltot keresni. Bejárta a 
külváros minden kis utcáját, de sehol egy 
bolt nem volt. közben beesteledett, haza-
indult és azon töprengett, hogy mihez is 
kezdjen ezután.

 Hosszú álmatlan éjszaka után felcsil-
lant a remény. reggel bement a városba, 
dohányt vásárolt, kis csomagokat készí-
tett belőle és kiállt az utcára, szemben a kis 
templommal, dohányt árulni. A környék lakói 
ismerték rühmann urat, ez volt a becsületes 
neve is, amikor megtudták, hogy mi történt 
vele, ki szükségből, ki szánalomból, vett tőle 
egy-egy csomag dohányt. Estig elfogyott a 
készlet. Másnap reggelre több csomagot 
készített. Estig az is elfogyott. Így ment az 
üzlet napokon keresztül, míg egy nyári zápor 
elől egy utcára nyíló ajtó bemélyedésében 
húzódott meg. Az ajtó egy üresen álló kis 
üzlethelyiségre nyílott, és jött az ötlet.

kibérelte a helyiséget, szerényen be-
rendezte, egy táblára ráíratta, hogy dohány-
bolt, és kifüggesztette az ajtó fölé. Múlt az 
idő, lassan beindult a forgalom az üzletben 
olyannyira, hogy évek múlva, kitartó mun-
kával lassan, lépésről lépésre megvásárol-
ta a város minden dohányboltját. Amikor 
az egyik barátja csodálkozva azt kérdezte 
tőle: – Mi lennél most, ha még írni és ol-
vasni is tudnál? 

rühmann úr rövid, megdöbbentő vá-
lasza: – Harangozó volnék a külvárosi kis-
templomban.

Ebben a kis mesében az a tanulság, 
hogy sohasem szabad föladni. ha bezárul 
mögöttünk egy kapu, valahol vár ránk egy 
nyitott ajtó, és csak tőlünk, a tudásunktól 
és felkészültségünktől függ, hogy mennyire 
vagyunk készek a váltásra, hogy megtaláljuk 
azt a nyitott ajtót. 

Ha valamit el akarunk érni az életünk-
ben, ne várjuk, hogy majd valaki létrát tesz 
a lábunk alá. Magunknak kell megtalálni a 
célhoz vezető utat. El kell fogadni a kínálko-
zó lehetőséget, még akkor is, ha az nem a 
kedvünkre való, mert lehet, hogy idővel pont 
ott találjuk meg azt, amire vágytunk. Soha-
sem tudjuk meg, mire vagyunk képesek, míg 
ki nem próbáljuk önmagunkat. 

Ezt tapasztalatból tudom.

Megosztom a gondolataimat

Ha bezárul a kapu

koroknAI károly

április elsején kezdték meg az ősztől 
iskolaköteles diákok beiratását az álta-
lános iskolákba. A tavalyi évhez hason-
lóan, az idén is kétféleképpen irathatják 
be a szülők gyermekeiket az oktatási 
intézményekbe. A szülők az e-uprava 
oldalon elektronikusan, illetve szemé-
lyesen tehetik ezt meg. 

Ősztől iskolakötelesnek számítanak azok 
a gyerekek, akik a 2014. március 1-je és a 
2015. február 28-a között születtek. A beiratást 
követően pszichológiai felmérésen esnek át 
a leendő diákok. bori máriát, a Kókai Imre 
Általános Iskola pszichológusát a felmérést 
érintő tudnivalókról kérdeztük. 

– A Kókai Imre Általános Iskolában április 
12-én kezdjük az ősztől iskolakötelesek fel-
mérését, amikor is a gyerekek felkészültségét 
vizsgáljuk. Hangsúlyozom, hogy nem felvételi 
vizsgáról van szó, hanem arról, hogy felmér-
jük, életkorához képest hol tart a gyermek a 
fejlődésben. A tesztelések játékosan zajlanak, 
beszélgetünk, játszunk, rajzolunk a gyerme-
kekkel. Éppen ezért sem a szülőknek, sem a 
gyerekeknek nem kell tartaniuk e felméré-
sektől. Szükség esetén tanácsokkal szolgá-
lunk a szülőknek, hogy az észlelt esetleges 
pótlandókat és hiányosságokat a gyerekek-
nél minél könnyebben és gördülékenyebben 
pótolni lehessen.

A későbbiekben nagyon fontos a tanító és 
a szülő közötti összhang. Ez az életkor a legal-
kalmasabb arra, hogy a gyermek képességeit 
minél sokoldalúbban fejlesszük. Ezen elsősor-
ban a finommotorikai mozgásokat értem, il-
letve az esetleges beszédhibák helyreállítására 
is gondolok. E korban a gyerekek rendkívül 

fogékonyak mindenre. Ezért nem kell attól tar-
tani, ha a leendő kisdiák esetleg selypít, vagy 
nehezen fogja a ceruzát. Bátorítani szeretném 
a szülőket, hogy ilyen esetekben ne habozza-
nak segítségért fordulni a logopédusokhoz, 
gyógypedagógusokhoz, akik közbenjárásával 
viszonylag rövid idő alatt, jelentős előrehala-
dás érhető el a gyermek fejlődésében. 

A törvény értelmében minden hat éven fe-
lüli gyermek iskolaköteles, és csak a nagyon 
súlyos esetekben igényelhető az iskolakezdés 
elhalasztása, amit egy szakbizottság hagyhat 
csak jóvá.

Szeretném kiemelni, hogy kisebb hátrálta-
tó tényezők miatt felesleges halasztást kérni. 
Ha valamivel játékosabb a gyermek, és még 
nem fejlődött ki kellőképpen a figyelemössz-
pontosítási képessége, az még nem ok arra, 
hogy halasszuk az iskolakezdést. Ezek a tulaj-
donságok rövid idő alatt kiküszöbölhetők az 
iskolában. Ugyanakkor a halasztás mellett kér-
vényezhető az is, hogy a gyermek hamarabb 
kezdje el az iskolai tanulmányait az átlagnál. 
Ilyenkor az erre illetékes bizottság felméri a 
leendő kisdiák szellemi és fizikai képességeit, 
és ha indokoltnak találja, akkor jóváhagyja az 
iskolakezdést. 

Mindenképpen arra kérem a szülőket, ne 
izguljanak a felmérések előtt, és a gyermeket 
sem szükséges külön felkészíteni erre az al-
kalomra. A felméréseket az iskolában délelőt-
tönként fogjuk végezni, a pontos időpontról 
időben értesítjük a szülőket. Ha valakinek a 
délután alkalmasabb, hogy elhozza gyermekét 
a felmérésre, előzetes egyeztetéssel ez is meg-
oldható – mondta az iskola pszichológusa.

T. D.

Iratkozási tudnivalók

Folytatás az 1. oldalról
Minden létesítmény és intézmény, amely 

nyitva lehet, hétfő reggel hattól este tízig dol-
gozhat. Az elmúlt időszakban 20 óráig dolgoz-
hattak.

A vendéglátóhelyek kizárólag a kerthelyisé-
gekben fogadhatnak vendégeket, de szigorúan 
be kell tartaniuk minden óvintézkedést, többek 
között legfeljebb öt ember ülhet egy asztalnál, 
az asztalok között pedig legalább két méteres 
távolságnak kell lennie. A vendéglátóhelyeken 
nem lehet élő zene. Az éttermek és a kávézók 
(függetlenül attól, hogy van-e kerthelyiségük 
vagy sem) továbbra is árusíthatnak elvitelre ételt 
és italt, valamint a házhozszállítást is korlátla-
nul végezhetik.

Továbbra is zárva maradnak a bevásárlóköz-
pontok, valamint azok a kávézók és éttermek, 
amelyeknek nincs kerthelyiségük.

Szerbiába senki nem léphet be negatív PCR-
teszt vagy vakcinaigazolás nélkül. Azonban a 

régió hat országából – Albániából, Bosznia-
Hercegovinából, Bulgáriából, Észak-Macedó-
niából, Montenegróból és Magyarországról 
– továbbra is beléphetnek a polgárok negatív 
teszt nélkül.

A gyógyszertárak, töltőállomások, laborató-
riumok, rendelők, állatorvosi rendelők továbbra 
is állandóan dolgozhatnak, ahogy eddig is. 

(srbija Danas)

A válságtörzs hétfői rendeletei

TöKmAg A VErsEnyhEz – A 
kertbarátkör értesíti a tagságot és 
minden olyan személyt aki szeretne 
bekapcsolódni az idei tökverseny-
be, hogy kolbász- és óriástök magok 
igényelhetők a Kertbarátkör szék-
házában, a kertészlakban. hétfőn-
ként 09:00-14:00-ig, csütörtökönként 
10:00-18:00-ig.  Érdeklődni lehet a 
063 577 705-ös telefonszámon.

KÓKAI zoltán
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132. Kihúth györgy tanyája. – Kihúth 
György sehogyan sem tudott kibékülni a rohanó 
világgal és az egészségtelen életmóddal, így az 
1970-es évek elején úgy döntött, hogy elzárkóz-
va a világtól, családját a faluban hagyva, a vasút 
melletti kiserdő mögötti három holdnyi szántója 
végében alapozza meg jövőjét. Először veremla-
kást ásott magának, amit kukoricaszár kévékkel 
fedett le, majd később vályogot vert, amiből fel-
épített egy kisebb lakóépületet. Az erdőből kivá-
gott akácfákból készültek el a melléképületek: 
egy-két növendékborjú számára a rögtönzött 
istálló, valamint az anyakocának a disznóól. A 
robinsoni életmódot folytatott gazda időközben 
felhagyott a húsfogyasztással is. A földjén megter-
mett kukoricát egy saját maga által készített da-
rálóval őrölte lisztté, amiből legtöbbször gancát 
és egyéb kukorica alapanyagú ételeket készített. 
A földjének elmunkálásából is derekasan ki-
vette a részét. Amit csak megtehetett, önerőből 
végzett el. Az arra járók csodálkozva nézték a 
nem mindennapi látványt, amikor Kihúth gazda 
a borona elé az anyakocát fogta be igahúzónak. 
A maga által választott életmód embert próbáló 
volt. Különösen télen, amikor a napokig tartó 
hóvihar megbénította az életet. Ennek ellenére 
ott szerette volna leélni életének hátralevő részét. 
Sajnos, 1982-ben a növendékmarha etetése köz-
ben szerzett sérülése arra késztette, hogy örökre 
elhagyja vasút menti otthonát. 

133. Kmetovics józsef, szabó Ledényi 
Ferenc, majd Lahos Imre tanyája. – „Meto” 
szállásnak vagy sárga tanyának is hívták. Ez volt 
az egyetlen színes tanya a keleti határrészben. A 
szállás elejét és a gangot sárgára meszelték, az 
ablakok közét kékre, a házmögét fehérre, a fal 
alját pedig fekete festékkel húzták el. A szobákat 
a gazda parancsára, minta nélkül, kötelezően 
tiszta fehérre kellett meszelni. Az ingatlan tu-
lajdonosa Kmetovics József volt, aki mészégetőt 
üzemeltetett a faluban. A szoba-konyhás lakó-
épületet szinte kizárólag a mészégetőben dolgozó 
munkások lakták: egy időben Komeszárék, majd 
Ikotinék. Ikotinné Pásztor Ilona ezekre az időkre 
így emlékszik vissza:

„Férjem a Meto mészégetőbe dógozott, így 
kerűtünk mi fiatal házasok a Meto-tanyára. Ez 
lehetett 1961-ben vagy 1962-ben. Ilonka lányom 
karonülő volt. Szép volt a tanya. Mi gondoztuk 
Kmetovicsék jószágát, 
de tarthattunk magunk-
nak is. A tanya körüli 
földet is mi kapáltuk be, 
ez benne volt az egyez-
ségbe. Két évig voltunk 
kint, utánunk más csa-
ládok gyüttek.”

Később a mész-
égető bezárásával 
Kmetovicsék a szállást 
eladták Szabó Ledényi 
Ferenc vidéki ember-
nek, aki egy darabig 
lakta, majd Zentára köl-
tözött. 1990-ben, az akkor már nyolcvan éves 
Ledényi az ingatlant három hold földdel eladta 
Lahos Imrének. 

A Lahos család a szállást azzal a szándék-
kal vásárolta meg, hogy a hétvégeket ott tölti, 
azonban nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy 
tervük kivitelezhetetlen, ugyanis ismeretlen sze-
mélyek éjszakának idején elkezdték a lakóépület 
hátulsó falából a téglákat kiszedni. Ezek után 
nem volt mit tenni, Lahosék a tetőfát hazahord-
ták, a téglákat a falból kiszedték, a többi pedig 
az idő múlásával magától összedőlt.

Miután az éjszakai látogatóktól a tanyaudvar-
ban kinőtt akácfahajtásokat sem tudták megóvni, 
a család 2020-ban tuskószedésbe kezdett, hogy a 
tanyaudvar helye mielőbb művelhetővé váljon. 

Adatközlők: Lahos Imre sz. 1954., Vargáné 
Vígi Erzsébet sz.1953., Ikotinné Pásztor Ilona 
sz.1939.

134. Kókai mihály, majd Vígi István 
tanyája. – A közepes nagyságú tanyaépületet, 
mely szobából, konyhából, kamrából és istálló-
ból állt, Kókai Mihály építette. A tanyaudvart 14 
hold föld vette körül, előtte valamennyi szőlő-
tőkével és gyümölcsfával.

Kókaiék két gyereket neveltek fel, Juliannát, 

Eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (4.)
aki később kereskedőhöz ment férjhez, és a ta-
nyát megöröklő Mihályt. 

Az ifjú tanyagazda, miután feleségül vette 
Góbor Gizellát, állandó jelleggel a tanyán élt. 
Mint a legtöbb tanyán, náluk is tele volt az istálló 
jószággal. A napi tejet a szálláson dolgozták fel, 
majd a portékát naponta behordták a faluba a 
kofának. Télen a környék tanyalakói nem jártak 
össze bandázni, csak alkalomadtán Nagyékkal 
szomszédoltak.

Házasságukból egy leánygyermek szüle-
tett, Borbála, aki miután férjhez ment a Fehér 
árok melletti tanyán lakó Vígi Istvánhoz, férjé-
vel visszaköltözött édesapja tanyájára. Néhány 
évig az após és a vő együtt gazdálkodott, majd 
az idős gazda feleségével 1957-ben hazajött 
túllabarai házukba. 

Vígiék két lányukkal, 1981-ben kénytelenek 
voltak örökre megválni a szállástól, miután a fa-
luban élő beteg édesanyjuk ápolásra szorult. 

Ma már csak a tanyahelyből van meg vala-
mennyi mutatóba. 

Vargáné Vígi Erzsébet gyermekkorára így 
emlékszik vissza:

„Nagyapám ifj. Kókai Mihály mesélte, 
hogy jártak gyümölcsöt lopni a szomszéd 
Kmetovics-tanyára. Az öreg egy nyitott fe-
nekű hordóba ült, hogy majd kilesi őket. A 
suhancok ezt észrevették hátulról, bekö-
zelítették, fölfordították a hordót az öreg 
Kmetoviccsal együt, oszt ráültek. Egy darabig 
ültek rajta, majd elszaladtak.”

Adatközlő: Vargáné Vígi Erzsébet sz.1953.

Az újföldi tanyák helyszínrajza katonai térkép alapján

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

(Folytatjuk)
áDám István

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
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Az elmúlt évtizedekben a településen 
és környékén elvégzett régészeti ásatások 
eredményei is szintén kevésbé ismertek. 

A község határában, egészen a kőkorsza-
kig visszamenőleg minden történelmi idő-
szakból találtak leleteket, melyek közül ki-
emelkednek a kőből, bronzból és vasból 
készült különféle használati tárgyak, harci 
eszközök, halászathoz, vadászathoz szüksé-
ges felszerelések maradványai és még foly-
tathatnánk a sort. 

A talált tárgyak és 
eszközök többségét nap-
jainkban a helytörté-
neti gyűjteményben 
őrizzük, ahol az állandó 
kiállítás történelmi kor-
szakokra lebontva mu-
tatja be községünk hely-
történetét. Ezek a leletek 
mind azt bizonyítják, 
hogy Temerin fekvése, 
a természeti adottságok 
és sok más szempont is 
mindenkoron kedvező 
életfeltételeket nyújtot-
tak az erre vándorló 
népek számára, hogy a 
történelem viharai elle-

nére is mindig újra és újra letelepedjenek 
ezeken a területeken.

Régészeti lelőhelyeink 
és műemlékeink (1.)

Az Antalmajor és a kálvária-domb közötti terület középkori 
település maradványait rejti (az 1869-ben és 1887-ben vég-
zett harmadik katonai felmérés térképén)

A Vajdasági műemlékvédelmi Inté-
zet községünk területén is számba vette az 
itt található régészeti lelőhelyeket, valamint 
a különös védettséget élvező régi épületeket. 
A régészeti lelőhelyek közül külön kiemelke-
dik a téglagyár területe, amelynek egy részén 
nem történt meg a föld kitermelése, ugyanis 
itt középkori település nyomaira bukkantak. 
A felszíni részekben kora középkori agyagból 
készült használati eszközök bújnak meg. Elő-
zetes régészeti ásatások nélkül ezen a helyen 
tilos a földmunkálatok végzése. A település 
területén belül is számos olyan hely létezik, 
amelyen bárminemű építkezés elvégzéséhez 
a Műemlékvédelmi Intézet engedélye szük-
séges. Ezek közül különösen kiemelkedik az 
Újvidéki utcának a Kossuth Lajos és a Csáki 
Lajos utcák közötti része, ahol több réteg-
ből álló régészeti lelőhely található. Ezen a 
területen őskori és középkori települések 
nyomai lelhetőek fel. A kastélyparkban lévő 
tavacska környéke is szintén őskori lelete-
ket takar. A Bosnyák, a Népfront és a Jugo-
szláv Néphadsereg utcák mindkét oldalán 
kései középkori település maradványai ta-
lálhatóak, valamint a XVIII. században épült 
pravoszláv templom alapjai is. A következő 
régészeti helyszín a kálváriadomb és köz-
vetlen környéke, ahol őskori és középkori 
leleteket találtak és feltehetően egy telepü-
lés, valamint a hozzátartozó temető terül el 
ezen a helyen.

Településünk legkorábbi történelmé-
vel kapcsolatos írott források hiányá-
ban elsősorban a régészeti leletekre 
lehet hagyatkozni. Az eddig megje-
lent helytörténeti munkák azonban 
sajnos vajmi keveset foglalkoznak a 
község területén az őskortól kezdve 
itt élő különféle népek történetével és 
a hozzájuk kapcsolódó leletekkel.

A szóban forgó területet legelőször Fernbach Erzsébet kezdeményezésére 
tárták fel, amelyről az Újvidéki Napló 1911. november 12-i számában tudósított: 
„Régészeti kutatások Temerinben. A nép hagyomány utján „táborhely“-nek nevezett 
domb, mely özv. Fernbach Antalné úrnő Antalmajor nevű gazdagsága és a kálvária 
közt elterülő ura dalmi legelő legmagasabb pontján terül el, már régi idők óta foglal-
koztatta az érdeklődők figyel mét. Rejtélyes alakulata, mélységes földsáncai, hal mai 
egymás mellett szabályos sorokban láthatók, – tanúbizonyságai annak, hogy az 
egész telep emberi kezek hagyománya. Lehetnek ezek földeröditmények a török 
hódoltság idejéből, lehet nek évszázadok előtt feldúlt templom maradványai s nincs 
kizárva, hogy a középkorban a mai Temerin határában fekvő eggyik község e he-
lyen álha tott. Az érdekes földterület már évek óta magára vonta a fenkölt lelkületű 
Matkovich Béláné szüle tett Fernbach Erzsébet úrnő figyelmét, aki a múlt hó végén 
embereivel hozzákezdett az ásatáshoz. A földterület keleti részén, egy félkör alaku 
sánc középpontjából kiindulólag kezdték a feltárást, ha ladva a félkör domborula-
ta felé, s ime már az első nap sikerrel dolgoztak. Találtak két méter mélység ben 
egy erőteljes férfi csontvázat, a jobb keze táján egy 20 cm. hosszú 2 cm. széles 
pengével. Ezen csontváztól jobbra egy 12-15 éves leány csontváza jött napfény-
re. A másnap folytatott ásatásnál, mely a telepen kereszt irányban hatott át, egy 
sirmezőre bukkantak, egymástól két-három méternyire fekvő sirokkal, férfi gyer-
mek és feltűnően épség ben maradt női csontvázzal, finom arcmetszettel csillogó 
fényes fogsorral. Ez utóbbi sir kerületén temérdek hamu, korom és égett földréteg 
volt látható. Az ásatások egy hetet vettek igénybe. Amint értesülünk, a főispánné ő 
méltósága, jövő re folytatni szándékozik a megkezdett munkát, a nyugati oldal egy 
kut alaku mélyedése irányában.“

nyilvántartásba vétel
A szerb Védelmi Minisztérium újvidéki 

központja megkezdte azoknak a férfiaknak az 
egyenkénti megkeresését, akik korábban nem 
tettek eleget a 2021 évi katonai nyilvántartásba 
vételre vonatkozó felhívásnak. Az egyenkénti 
megkeresés alapján történő nyilvántartásba 
vételt Temerinben az Újvidéki utca 352. szám 
alatti épületben végzik minden csütörtökön 9 
és 15 óra között május 13-a és május 27-e 
közötti időszakban.

Ez idő alatt minden olyan férfi jelentke-
zését várják, akik eddig nem tettek eleget a 
nyilvántartásba vételre felszólító korábbi ál-
talános felhívásnak, vagy erről nem kaptak 
értesítést.

Az eljárást az érvényes járványügyi előírá-
sok tiszteletben tartása mellett végzik, ezért 
mindenkit arra kérnek, hogy viseljen maszkot 
a Védelmi Minisztérium helyi központjának 
irodájában és tartsák be a megfelelő védőtá-
volságot. A katonai nyilvántartásba vétel el-
mulasztása a vonatkozó törvény alapján jogi 
következményeket von maga után. 

A szerb Védelmi minisztérium 
újvidéki központja

(Folytatjuk)
FÚrÓ Dénes
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A szabadkai népszínház magyar tár-
sulata a múlt század ötvenes éveinek leg-
elején szerződtette a kivételes tehetsé-
gű színésznőt, aki szerepformáló erővel 
több vígjátékban és drámában léphetett 
fel. Egyszerű eszközökkel, nőiességével 
érvényesült a színpadon, nem volt soha-
sem szüksége „díszítő elemek”-re, olyan 
volt a reflektorfényben, mint az életben: 
emberi és nagyon rokonszenves.

1963-ban Bertolt Brecht: Koldusopera című 
művének bemutatója után – ebben az előadás-
ban Peacocknét alakította Fejes György oldalán 
–  váratlanul Kanadába távozott, és ott Kertész 
Sándor színházában folytathatta pályafutását. 
Torontóban magyar színészekkel több előadást 
vihetett sikerre, a János vitézt, Kodolányi: Föld-
indulás című drámáját, Bródy Sándor: A taní-
tónő című színjátékát stb.

A művésznő többévi tengerentúli tartózko-
dás után hazatért egykori sikereinek színhelyé-
re, akkor még nem volt veszve semmi.

Végül nyugdíjba menekült, néhány évig 
Szabadkán éldegélt, majd szülővároskájában, 
Temerinben hunyt el. Szívszorító magányban 
sokat gondolt a színházban eltöltött éveire, de 
visszatérés már nem volt. Ljubiša Ristić öncélú 
színházába be sem tette a lábát.

Nem lépkedett a színpadon olyan királynői 
tartással, mint a megismételhetetlen Romhányi 
Ibi, nem szárnyalt a huszártisztek oldalán olyan 
ünnepi emelkedettséggel, mint Heck Paula, 
nem volt törékeny alkatú cserfes nagylány, mint 
Majoros Katica. Csak egy színésznő volt, Anna 
az akácos útról, a szomszéd, akinek minden 

elmondható, aki mindig meghallgat, egy letűnt 
századból maradt itt velünk a Szabadkai Nép-
színházban, a magyar társulatban. 

Erős akaratú, sohasem zsörtölődő, soha-
sem hisztiző színésznő volt Juhász Anna. Volt 
tehetsége, de nem volt megfejtendő titka. Ám 
sokat nem tudtunk róla, talán csak annyit, hogy 
Temerinben született, onnan utazott fel álmai 
városába, Szabadkára, ahol tulajdonképpen 
felvételi nélkül a Népszínház tagja lett. Kedvelt, 
harag nélküli személyisége a kollégák és a né-
zők szeretetét élvezte. A színházi legendárium 
szerint szépen, harmonikusan, békésen, me-
sébe illően végezte munkáját, többnyire mel-
lékszerepekben szikrázott fel a tehetsége. Azt 
sohasem mondta el nekik, hogy miért lett szí-
nésznő, miért választotta a gyötrelmes életet a 
színes, festett világban. Egy alkalommal vala-
mi ilyesfélét mondott: „A színház az életem 
hajnala és napnyugta is egyben, s azután 
leszedem magamról a sminket, elteszem a 
sarokba a ruhámat - és vége. Hogy van-e ér-
telme a többi órának, nem is tudnám meg-
mondani.”

Faragó Árpád, a kolléga jegyezte le: Elfelej-
tett arcok, emberek című könyvében: „Minden 
egyes általa megformált figurában ott érez-
tük ezt a ’díszítőelemektől mentes’ szépséget. 
Elhunytának híre alig jutott el hozzánk, ő 
is csak egy ’elfelejtett arc, ember’ volt, mint 
annyian, akiket a sors, a színészsors hol fel-
emelt, hol pedig a szélbe dobott...”

bAráCIUs zoltán
(Hét Nap, 2007. 7. 25., 
az internetről letöltve)

Temerini emberek

Juhász Anna színésznő
mAzán jános hozzászÓLásA 

Szabadkai diákkoromban Juhász Anna 
szereplését sok darabban láttam. Büszke 
is voltam rá, hogy ő is temerini. A Szabad-
kai Népszínház társulatának az ötvenes évek 
derekán még egy temerini tagja volt: Péter 
László, Péter György tanító öccse.

Menekülve rohan a csiga az 
erdőből. 
Találkozik a rókával. 
– Mi van csiga, belőttél, hogy így 
tepersz? 
– Á, dehogy! Itt az adóhivatal, va-
gyonvizsgálat lesz. 
– Na és? 
– Hát tudod, nekem is van egy sa-
ját házam, az asszonynak is, meg a 
gyerekeknek is. Gondolhatod! 
Elgondolkodik a róka, majd ő is fut-
ni kezd. 
Találkoznak a gólyával. Megszólítja 
a ravaszdit: 
– Mi van róka, hova futsz ilyen 
gyorsan?

– Nem hallottad? Kiszállt az 

adóhivatal az erdőbe, vagyonvizs-
gálatra. 
– És akkor mi van? 
– Hát nekem is drága bundám van, 
az asszonynak is, a gyerekeknek 
is. Gondolhatod! 
A gólya nagyon csodálkozik, majd 
kis gondolkodás után magabiztosan 
rákezdi: 
– Hát fiúk nekünk ezen a ronda 
fészken kívül aztán igazán sem-
mink sincs. Az is mindig össze van 
piszkolva, tehát csúnya is, olcsó is, 
szóra sem érdemes. 
Mire a csiga loholás közben visz-
szaszól: 
– Nana, gólya! Fél év itthon, fél év 
külföldön – miből?

Mindenki gyanús
Időszerű állatvicc

A köztársasági parlament költségvetési bizottsága elfogadta a 
népszámlálásról szóló törvényre benyújtott módosításokat. A do-
kumentum további halasztást irányoz elő. 

Az illetékesek először idén októberre halasztották a népszám-
lálás lebonyolítását. A legújabb javaslat viszont további egy évvel, 
2022 októberére tolja ki a folyamat kezdetét. A lépést az elhúzódó 
járvány okozta gondokkal indokolják.

Elhalasztották a népszámlálást

Tüntetés a 
víziváros ellen
Újabb tüntetést tartottak az újvidéki polgá-

rok, akik így tiltakoznak az ellen, hogy az önkor-
mányzat szándékában áll megépíteni az Újvidék 
Víziváros projektet, amelynek következtében 
teljes egészében beépítenék a Sodrost.

A tüntetést a „Nézd, haver, együtt megcsinál-
hatjuk” jelszó alatt szerveződött. A demonstrá-
ció első szónoka a Szerbiai Független Újságírók 
Szövetségének (Nezavisno udruženje novinara 
Srbije – NUNS) elnöke, Željko Bodrožić volt, aki 
kiemelte: „Napról napra tapasztalhatjuk, hogy 
egyre eszelősebb dolgok válnak hétköznapiak-
ká. Ők úgy döntöttek, hogy a profit miatt tönk-
reteszik Újvidék ezen részét. Őket nem érdekli 
sem a polgárok élete, sem a polgárok emlékei. 
Őket csak a bevétel érdekli és az, hogy ellopják 
azt, amit eddig még meghagytak. A következő 
felszólaló Dragoljub Bakić építész volt, aki úgy 
látja: az újvidékiek „észszerűen lázadtak fel a 
nagyképű és telhetetlen kormányzat ellen”.

A befektetők szándéka, hogy a város árvízvé-
delmi vonalait 500 méterrel arrébb helyezzék, a 
folyó medrébe, majd a fennmaradó területeket 
lecsapolják, kiszárítsák és a Duna helyén lakáso-
kat építsenek, emlékeztet a Nova.rs portál.

szabad magyar szó

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

Messze vagy már tőlem, 
de nem vagyok árva, 
mert itt vagy velem 
a szívembe zárva. 
A te szíved már nem fáj,  
e az én bánatom nő, 
mert nem hoz enyhülést 
a múló idő.

Nyugodjál békében!

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

Gyászoló 
szerető édesanyád
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Kedves Testvéreim!
Minden emberi lény a lelke legmélyén életre 

törekszik. Az ember nem kíván meghalni. Ám a 
tapasztalat azt mutatja: ez lehetetlen. Az ember 
halandó. A tudomány minden ága lázasan kutatja 
a halál ellenszerét, de nem találja. Az orvostu-
domány folyamatosan fejlődik, sok betegségre 
megleli a gyógyszert, meghosszabbítja az emberi 
életet, mely végül mégis halállal végződik.

Az emberiség sok ezer 
éves tapasztalata ez. Ebben a 
halandóságtudatban éltek az 
emberek időszámításunk 33. 
évében is, amikor Jeruzsálem-
ben egy elképzelhetetlen ese-
mény történt. Egy embert halál-
ra ítéltek, megostorozták, vérrel 
borított testét megfeszítették, 
és miután kilehelte lelkét a ke-
resztfán, hogy biztosak legyenek 
a halálában, lándzsával átszúr-
ták a szívét. Holttestét levették a 
keresztről és sírba helyezték. Mindannyian, akik 
látták, megbizonyosodtak arról, hogy halott: ba-
rátai is, ellenségei is, anyja, Mária, aki az ölében 
tartotta, valamint János, a tanítványa is, akihez 
az utolsó szavait intézte: „Fiam, íme a te anyád!” 
Sokan voltak jelen halála pillanatában. Barátai 
siratták, ellenségei pedig elégedetten fellélegez-

tek, azt gondolva, hogy megszabadultak az em-
bertől, aki fenyegetést jelentett számukra.

A harmadik napon azonban nagy fordulat 
következett be: a barátai boldogok lettek, az 
ellenségein pedig újra nyugtalanság lett úrrá. 
Él! Feltámadt! Legyőzte a halált!

Lehetséges ez?! Erre a lényegi kérdésre ke-
resi az ember immár 20 évszázadon át a választ. 
Lehetséges ez?! Igaz ez?! 2021-ben a közhangu-

lat kicsivel sem más, mint ami-
lyen 33-ban volt Jeruzsálemben. 
Az egyedüli különbség az, hogy 
most az egész földkerekségre ki-
terjedt. A globalizálódott világot 
egy nagy Jeruzsálemeként kép-
zelhetjük el, ahol szüntelenül a 
keresztút nagy drámája zajlik. Az 
igazságtalanul elítéltek, az ártat-
lanul szenvedők, a kereszt súlya 
alatt elesők, az élet nehézségeitől 
nyögők, a bajba jutottak segít-
ségére siető sok Simon és Ve-

ronika szenvedéstörténete játszódik le manap-
ság a születéstől a halálig, majd a sírig… Ám 
történik mindez az életbe vetett hit olthatatlan 
reménységével.

Ezekben a napokban az asszonyokkal, a 
tanítványaival és anyjával, Máriával együtt újra 
hallani fogjuk az angyal üres sír felett tett kinyi-

Msgr. Večerin Slavko szabadkai megyéspüspök húsvéti üzenete
él! Feltámadt! latkoztatását: „Miért keresitek az élőt a halottak 

között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, 
mit mondott nektek, amikor még Galileában 
járt: Az Emberfiának a bűnözők kezébe kell ke-
rülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” 
(Lk 24,6-8)

Nincs itt, hanem feltámadt! Nem indult 
bomlásnak a sírban, hanem él. Ma is él, mint 
annak a hétnek az első napján, időszámításunk 
33. évében Jeruzsálemben. Érint-e minket is 
ez a hitigazság? Érinti-e az embert? Igen! Ez 
az igazság minden emberhez szól. Jézus érted 
is feltámadt! Jézus érted is legyőzte a halált! 
Ne félj!

De próbálj te is új életet élni. Olyan életet, 
amilyet Jézus élt, és aszerint, amit a tanítványa-
ival elköltött búcsúvacsorán nyomatékosított: 
„Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti 
is tegyétek meg.” (Jn 13,15) Előtte megmosta 
a lábukat a szolgálat és az ember iránti legna-
gyobb szeretet jeleként. Ez az az új élet, amit a 
feltámadott és élő Jézus Krisztus hoz, és amire 
minden ember meghívást kap.

A húsvét meghívás az életre. Az élet teljes-
ségére. Ebben a mulandó földi életben benne 
van az örök élet csírája. Ápoljuk magunkban 
az életnek ezt a magját, hogy az örökkévalóság 
fájává nőhesse ki magát!

Ebben a törekvésben a feltámadt Jézus tölt-
se el mindannyiukat örömmel. Kedves testvére-
im, legyetek tanúi „a nagy tetteknek, amelyeket 
az Úr nekünk cselekedett”. Ezekkel a gondola-
tokkal kívánok boldog és áldott húsvétot.

slavko Večerin

slavko VEčErIn
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk

VÉCSI Rozália 
(1941–2020)

Virágot viszünk most egy 
néma sírra, de ezzel őt 
nem hozhatjuk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, 
de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, 
mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.

Emléked őrzi Dani, 
Angi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

édesanyámtól

FARAGÓNÉ 
BOHÓCKI Ilonától 

(1936–2021)

Egyetlen szív volt a világon, 
ki igazán szeretett, 
az anyai szív, 
amit pótolni nem lehet. 
Drága emlékét örökre 
szívünkbe zártuk 
és kegyelettel őrizzük.
Nyugodjon békében!

Szerető lánya, Ilonka, 
veje, István családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

özv. KLINECNÉ 
FEKETE Máriától 

(1931–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
De hisszük, hogy égi 
otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is 
jobbat érdemeltél.
Nyugodjon békében!

Emléked megőrzi szerető 
fiad, Öcsi és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

ZSÚNYI Péter 
(1955–2021)

Eltávoztál oda, ahol a 
néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Emléked őrzi fiad, 
Szabolcs, menyed, 

Katalin, unokáid: 
Hanna és Laura

APrÓhIrdETésEk
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• ház körüli munkák végzésére keresek mun-
kást, pontosság előny (fűnyírás, rózsametszés, 
kertkapálás stb.) Telefon: 064/546-21-62.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. 
Telefon: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készülé-
keket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.

• Eladó kihúzható kaucs két személyre (kihúzva), 
140x200 cm, ágyneműtartóval. 064/546-21-62. 
• ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Eladó permetező, 440 literes, üzemképes, meg-
vigyázott. Telefonszám: 064/56-177-81.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlás-
ról, pincéből, garázsból. Telefonszám.: 063/8-
143-147.

MEGEMLÉKEZÉS
Április 6-án volt 32 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

MÓRICZ Vince 
(1929–1989)

„Az emlékezéshez nem emlék kell, 
hanem szeretet, és akit szeretünk, azt nem feledjük”

(Shakespeare)

Emléked őrzi fiad, Dénes és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen 
áldott, békés a pihenése.
Emlékét fájó 
szívvel megőrizzük.

Lányod, Anikó, 
vejed, Csaba és unokáid: 

Ricsárd és Alex

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesapámtól, apósomtól 
és nagyapánktól

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, 
de gondolatban, 
míg élünk, velünk maradsz. 
Mert nem az a bánat, 
amin zokogunk, hanem az, 
amit egy életen 
át hordozunk.
Nyugodjál békében!

Szerető lányod, Renáta, 
vejed, Mátyás, unokáid: 

Ákos, Mátyás és Leonóra
VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

Nézd fenn az égen, 
hogy ragyognak a csillagok, 
hullnak könnyeim, tudod, 
hogy fáj nagyon. 
Ha itt lennél, kérdeznéd 
mi bajom, csak 
annyit mondanék, 
hiányzol nagyon.
Nyugodjál békében!

Szerető feleséged, Ilona

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc éve, 
hogy nincs közöttünk

VARGA Zoltán 
(1947–2012)

Az élet sora hosszú és 
nehéz, a feledéshez 
egy élet is kevés. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
örökre őriznek téged.

Szeretteid

miserend
9-én, pénteken, 8 órakor.: 
Egy szándékra.
10-én, szombaton, 8-kor.: Az 
elmúlt két héten elhunytakért; 
valamint: †Tóth Antal, Nagy 
Ilona, Mező István, Szabó Er-
zsébet, elh. nagyszülőkért és 
a család elhunytjaiért.
11-én, Húsvét 2. vasárnap-
ja, a Telepen 7-kor: †Paar 
Daniella, Francia Árpád, 
Jakubec Katalin, Kihut Já-
nos és a család elh. tagjai-
ért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: Népért; 10 órakor: 

†Nagyidai László és Margit, 
Vegyelek József, Soós József 
és elh. szüleikért.
12-én, hétfőn, 8 órakor.: 
†Kalász Erzsébet, id. Kelemen 
Lajos, a Kalász és a Kelemen 
család elhunytjaiért.
13-án, kedden 8 órakor: 
†Paczik Rozália.
14-én, szerdán 19 órakor 
(!): Bérmálkozók előkészü-
leti szentmiséje: Bérmálkozó-
kért és szüleikért.
15-én, csütörtökön, 19 óra-
kor: Bérmálkozók előkészü-
leti szentmiséje: Egy élő csa-
ládért.

A plébánia: 844-001
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MEGEMLÉKEZÉS
Március 19-én volt szomo-
rú egy éve, hogy nem vagy 
köztünk

VARGA Péter 
(1952–2020)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, csak örök béke 
és nyugalom.

Emléked őrzi Gábor 
és Erika családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

Álmodtál egy öregkort, 
csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.
Az élet sora hosszú 
és nehéz, a feledéshez 
egy élet is kevés. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre 
őriznek téged.

Nászod, Imre, 
nászasszonyod, Rózsa 

és Boris néni

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk 
szeretett férjem, apánk, apósunk, tatánk

SAMU Márton 
(1942–2017)

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, 
akik szívből szeretnek, nem felednek téged.
Emlékét szeretettel őrizzük!

Feleséged, fiad, lányod családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincs velünk szerettünk

HORVÁTH Csaba 
(1964–2016)

Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. 
Pihenj csak csendesen sírhalmod alatt, adja meg 
a túlvilág azt, amivel az élet adós maradt.

Emlékét őrzi édesanyja és testvérei családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal búcsú-
zunk barátunktól, osztály-
társunktól

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

„Hát ennyi volt a földi lét, 
Vége és nincs tovább. 
Már nem várnak 
bontatlan álmok, 
Színes, szép csodák. 
A hajnalok sem köszönnek, 
Melegét nem hinti rád 
a nap, S nekünk, 
kik itt vagyunk még, 
Csak emléked, mi megmarad. 
Hangod, mosolyod és 
minden Apró kis mozdulat
Bennünk él, s mi féltve 
Őrizzük arcodat.”

(Paudits Zoltán: 
Jöttél valaha)

Emléked őrzi a 61-es  
Nagy generáció 

c osztálya és 
osztályfőnöke

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak, utcabelieknek, isme-
rősöknek, munkatársak-
nak, volt osztálytársaknak, 
akik szerettünk

FEHÉR Mihály 
(1960–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal ékesítették szerettünk 
sírhalmát.
Külön köszönet Tibor atyá-
nak és a kántor úrnak a 
szép szertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak a temetés megszer-
vezéséért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Vejünktől

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

Nyugodjál békében!

Anyósod és apósod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

kedves barátunktól

FEHÉR Mihálytól 
(1960–2021)

„A világon minden végtelen, 
a tér, az idő, a jövő, a múlt… 
Csak aki él, tűnik el hirtelen, 
mint a virág, mely porba hull. 
Minden csillag kialszik végül, 
sötétben hagyva a tágas űrt, 
ám élete utolsó jeléül 
magából mindent 
szerte küld.”
A csónak partot ért. 
Kifakult a jelen, csak a múlt 
eleven, vérzik a szívünk, 
sosem feledünk.

Zsuzsa, Jancsi, Szabolcs 
Izabella és Branislav

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

MEGEMLÉKEZÉS

Özv FARAGÓNÉ 
BOHÓCKI Ilona 

(1936–2021. 4. 2.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

VARGA József 
(1944–2021. 4. 4.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Egyházközségi hírek
Vasárnap keresztelések 
lesznek a nagymisében. Ke-
resztelési előkészület és gyó-
nási alkalom csütörtökön d.u 
fél hattól.
Az április 18-án megtartan-

és bérmaszüleikért.
Szeretettel hívjuk a kedves hí-
veket is ezekre az alkalmak-
ra, hogy segítsük imáinkkal 
bérmálkozóinkat az előké-
születben.

dó bérmálkozás előtt három 
napos előkészületet tartunk 
ápr. 14-16 között szerdától 
péntekig 19 órától. Ezekben 
a szentmisékben imádkozunk 
a bérmálkozókért, szüleikért 

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a korábban elhunyt

SZVINCSÁK Ferenc 
(1933–2021)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!
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LABDARÚGÁS:
Vajdasági liga – déli csoport

JEDINSTVO (Piros)–SLOGA 
5:0 (2:0)

A táblázaton első pirosiak, akik 
az előző idényben még a TSK-val 
versenyeztek azonos osztályban és 
megnyerték az Újvidéki ligát, simán 
legyőzték a Slogát. A vendégek az 
első félidő közepéig őrizték meg 
érintetlenül a hálójukat, utána gólt 
kaptak és nyilvánvalóvá vált, hogy 
a pirosiak nagyobb játékerőt kép-
viselnek.

A Sloga tegnap (szerdán) az 
újvidéki Indekset látta vendégül a 
hétközi fordulóban, szombaton pe-
dig Erdővégre utazik, ahol a helyi 
Slogával méri össze erejét.
MLADOST–NOVI SAD 1:2 (1:1)

A hazaiak kezdték jobban a ta-
lálkozót, és a 22. percben Vučković 

találatával megszerezték a vezetést. 
Az újvidékiek nem sokkal később 
kiegyenlítettek, majd a térfélcsere 
után gyorsan megszerezték a ve-
zetést. Ezt követően is jobbak vol-
tak, még egy alkalommal betalál-
tak a hálóba, a játékvezető azonban 
nem adta meg a gólt. Nenad Rajić, a 
járekiak edzője a mérkőzés után azt 
mondta, hogy távozik posztjáról.

A Mladost a Radničkival ját-
szott tegnap (szerdán) Újpazován 
a hétközi fordulóban, míg szom-
baton a golubinci Jadrannal talál-
kozik Járekon.

Újvidéki liga

TSK–SIRIG 3:1 (1:0)
A Veternik és a Slavija ellen el-

szenvedett vereség után a temerini 
csapat győzelmet aratott. A közsé-
gi rangadón Miljković-edző eltil-
tás miatt nem számíthatott Paskára, 
Milosavljevićra és Soldatra, csapa-
ta azonban így is begyűjtötte a baj-
noki pontokat.

A találkozó elején Nikolić veszé-

lyeztette a szőregiek kapuját, majd 
nem sokkal később Vojvodićnak 
kellett hárítania azért, hogy 0:0 
maradjon az állás. A 32. perc-
ben szerezte meg a TSK a vezetést. 
Đanković végezte el a szabadrúgást, 
ami után a csapatkapitány Varga fe-
jelt a hálóba. Nem sokkal később 
Nedeljković is hálóba talált, de les 
miatt a játékvezető érvénytelenítet-
te a gólt.

A szünet után Pupovac percei 
következtek. Đanković lövése után 
a kapusról kipattanó labdát vágta 
a hálóba, majd kiharcolt egy tizen-
egyest, amelyet aztán értékesített. A 
szőregiek a hajrában szépítettek bün-
tetőből, a temerini Knežević szabály-
talankodott Đukićon, majd Grujičić 
volt eredményes 11 méterről. 

A Veternik 56 ponttal éllovas a 
táblázaton. A TSK 49, a Fruškogorac 
és a Sirig 39-39 pontot gyűjtött. A 
temeriniek vasárnap Kamenicára 
utaznak, ahol a harmadik helyezett 
Fruškogoraccal játszanak a 23. for-
dulóban, akiket ősszel 2:0-ra meg-

vertek hazai pályán. A szőregiek 
vasárnap a kovilji Šajkašt látják ven-
dégül. 

TSK: Vojvodić (Ivanović), 
Brezsnyák, Stričević, Bobot, Var-
ga, Knežević, Nikolić (Tomić), 
Nedeljković (Grgić), Đanković 
(Mirilović), Pupovac, Kosić 
(Klaić).

SIRIG: Kizić, M. Vulić 
(Momčilović), Jelić (S. Đukić), 
Ivković (Brezsnyák), Vasić, Grujičić, 
Kojović, Milovanović (N. Vulić), 
Narančić, Mitrović (J. Đukić), 
Rajačić. 

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

TEMERIN–MLADOST 
(Szerbcsernye) 32:29 (16:15)

A temerini lányok a 12. idei ta-
lálkozójukon begyűjtötték a nyolca-
dik diadalukat, noha a szerbcsernyei 
csapat ellen végig kiélezetten alakult 
az eredmény. A Temerin továbbra is 
harmadik a táblázaton. T. n. T.

Nyár volt. Szüleim este szülinapra men-
tek a testvéremmel. Én azt kihagytam, mivel 
nem volt ott társaságom. Úgy gondoltam, 
inkább megnézem a régen kiszemelt hor-
rorfilmemet.

Sötétség ereszkedett a szobámra. Egye-
dül, lélegzetvisszafojtva néztem a horrort. 
A rémület elkápráztatta a szobámat. Vágni 
lehetett a feszültséget. A pók a sarokban 
is tágra nyitott szemekkel fülelt. A redőny 
résein apró fényes, éles fénysugarak ro-
hamoztak meg. Sikoltást hallottam az utca 
felől, amit óriási fénycsóva követett. Majd 
valami dübörgés hallatszott. A rémület lett 
úrrá rajtam. Repült felém egy fényes éles 
kés vagy kard talán?... Megrezzentem. A 

tévét is lecsendesítettem. Füleltem. Szin-
te levegőt sem mertem venni. Az ágyam 
felett a mennyezetről, néha felgyorsuló 
majd elhalkuló apró lépteket hallottam. 
Időnként megmagyarázhatatlan, artikulá-
latlan, sikoltó hangok kisérték a lépteket: 
vajon ki járhat a padláson? – kérdeztem 
önmagamtól. Nem szoktam félni, de most 
mintha a szívem dobogása is megállt vol-
na. Figyeltem. 

Az ajtó irányából csikorgást hallottam. 
Vajon mi lehet ez? Ki nyitogatja az ajtót? Oda-
pillantottam, egy árnyék lebbent el az ajtó 
irányában. A mennyezetről tovább hallottam a 
rejtélyes hangokat. Időnként, bár halkan, de 
a legrejtettebb idegszálamig hatolt a padlásról 
érkező, félelmetes sikoly. Az ajtó újra megcsi-
kordult. Már feküdni sem tudtam. Felhúzott 
lábbal ültem, nyakig betakarózva. Figyeltem. 
Egy nagy fénycsóva surrant be az ablakon, 
átszelte a szobámat, majd két durranás hal-
latszott. Valaki a bejárati ajtót nyitogatta.

Csak akkor tértem magamhoz, ami-
kor a szüleim hazaértek a szülinapról és 

benéztek hozzám. Nem tudták mire vélni 
a rémültségemet. Segítségükkel minden 
rejtélyre fényt derítettünk. A redőny rése-
in berepülő éles tárgyak csak fénycsóvák 
voltak, a ház előtt elhaladó autók fényszó-
rói okozták. A sikolyokat, a csikorgásokat 
az autók okozták, amikor fékeztek. Az út-
kereszteződés ugyanis alig néhány méter-
re van a szobám ablakától. És a huzat is 
nagy szerepet játszott a rémületkeltésben, 
amikor átsuhant a házon. Megnyikorgat-
ta az ajtót és suhanásával meglebegtette 
a függönyt. A mennyezetről érkező apró 
léptekről és az artikulálatlan hangokról is 
lehullott a lepel. Házunk padlásán ugyanis 
olykor galambok szoktak tanyázni. Nekik 
bizonyára tetszett a beszűrődő fény. Fut-
kostak, turbékoltak, aprókat sikoltottak, 
és szárnyaikat csapkodták. Így már ösz-
szeállt a kép, minden érthetővé vált. Ezek 
után egyet biztosan megígérek. Soha többé 
egyedül nem fogok horrorműsort nézni. 
Vagy mégis ?

KALApáTI László 8. b.

Diákfogalmazások

Horrort néztem és hallucináltam
Lapunkban több alkalommal közöl-

tünk gyermekmunkákat, fogalmazásokat. 
Ezek az írások a szorgalmas diákok tolla 
nyomán keletkeztek, közlésükkel arra 
törekszünk, hogy színesebbé tegyük az 
újságot olvasóink számára, illetve teret 
adjunk az ifjú tehetségeknek. A gyermek-
munkák nemes Ildikó magyartanárnő 
szorgalmát is dicsérik, aki tanári pályá-
ja során sok munkát fektet a felnövek-
vő generáció anyanyelvének ápolásába, 
megőrzésébe.


