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A tavalyi gyenge gyümölcshozam 
után abban reménykedtek a gazdák és 
a kiskerttulajdonosok, hogy az idei év 
bőséges termést hoz majd. A szeszé-
lyes áprilisi időjárás azonban, úgy tű-
nik, most sem volt kegyes a termelők 
iránt. Varga István agrármérnököt és 
Dujmovics Lászlót, a Vindulo borház 
tulajdonosát kérdeztük arról, hogy 
milyen károkat okozott az elmúlt 
időszakban tapasztalt hőmérséklet-
csökkenés, továbbá hogy miként lehet 
védekezni a fagykárok ellen.

– Nem csak a mi vidékünkön, hanem a 
szomszédos országokban is 2011 óta szinte 
állandósultak a fagykárok a gyümölcsö-
sökben és a szőlősökben. Nem ritka, hogy 
akár két egymás követő évben is fagy tize-
deli meg a termést. A védekezés főként a 
nagyobb gyümölcsösökben indokolt, de ott 
sem nyújthat százszázalékos védettséget. A 
kisebb kertészetekben sok esetben nem ki-
fizetődő a fagykár elleni védekezésbe való 
beruházás. Aktív és passzív fagyvédelmi 
módszerek léteznek. A passzív védekezés-
hez tartozik a termőhelyváltás, a nagyobb 
koronamagasság kialakítása és a fagytűrő 
fajták megválasztása. Aktívan a fagykárok 
ellen az előrejelzett fagyok idején légkeve-
réssel, füstöléssel, fagyvédelmi öntözéssel, 
és az ültetvények fűtésével védekezhetnek a 
gazdák. Mindezek a módszerek igen költ-
ségesek, és amint már említettem, nem 
minden esetben nyújtanak a védettséget 
a növények számára. Az utóbbi években, 
így az idén is, több hullámban érkeznek a 
markáns lehülések, és ugyancsak jelentős 
gondot okoznak a gyümölcsösök tulajdo-
nosainak. 

A tavalyelőtti jó termések után immár 
két éve számottevő fagykárt jegyzünk. Hogy 
mekkorát, pontosan még nem tudjuk. Az 
viszont biztosnak tűnik, hogy a barackfák 
megszenvedték az elmúlt időszakban ta-
pasztalt lehűlést. Néhány nap múlva derül 

ki pontosan, hogy mennyi gyümölcsre szá-
míthatunk. Az előzetes becslések szerint 
a barackfák esetében akár százszázalékos 
is lehet a terméscsökkenés, ami igencsak 
lesújtó. Némi reményre adhat okot, hogy 
a később termők még nem szenvedtek 
akkora károsodást. A meteorológusok 

azonban újabb lehűlést jósolnak, ami a 
később termőkre is nagy veszélyt jelent. 
A többi gyümölcsöt illetően, egyelőre biz-
tosat nem mondhatunk. A cseresznye és a 
meggy most van teljes virágzásban, eddig 
nem károsodtak, reméljük, hogy ezután 
sem fognak. Az alma még nem virágzik, je-
lenleg piros bimbós állapotban van. Talán 
az ő esetükben jelent legkisebb veszélyt a 
lehűlés. Miután a baracktermést elvitte a 
fagy, bízunk ben-
ne, hogy a többi 
gyümölcsfélét 
nem fogja meg-
dézsmálni a sze-
szélyes április. 

T. D.
Folytatás a 3. 

oldalon

Vegye fel a Védőoltást! 
Regisztráljon az 

Euprava.gov.rs oldalon
vagy hívja a 0800 222 334-es 

telefonszámot!

Fagykárok a gyümölcsösökben Vasárnap bérmálkozás
A bérmálkozás minden esetben ünnepélyes, általában 

püspöki szentmise keretében történik. Tavaly a korona-
vírus-járvány miatt a templomudvaron kívül, szabadtéren 
tartották meg, az idén erre vasárnap, 18-án a Szent Rozália 
templomban, a 10 órai nagymisén kerül sor. A hittanosok-
nak a püspök atya megbízásából prof. DDr. ROKAY Zoltán 
címzetes apát szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. 

A bérmálkozás a felnőtt keresztény élet mellett való 
tudatos döntés. A felkészítés célja, hogy a fiatalok szel-
lemi szintjüknek megfelelően ismerjék a hitüket. Az el-
múlt évben a hittanos nyolcadikosokat SZÖLLŐSI Tibor 
és SÁFRÁNY Dávid atyák, valamint a hitoktatók segítették 
a felkészülésben. A fiatalok becsülettel vettek részt a fel-
készülésben, látni lehetett őket a nagyböjti időszakban 
a keresztúti ájtatosságokon, nagyszombaton a Szentsír 
őrzését vállalták, a gyakorlati feladatok elvégzésében is 
lelkesek voltak. 

A megbérmáltnak tudatos keresztényként kell élnie, 
választ kell tudnia adni a hitével kapcsolatos alapvető 
kérdésekben, így lehet majd a későbbiekben keresztszü-
lő és bérmaszülő. Az egyház imáit és parancsolatait, az 
Apostoli hitvallást, a Miatyánkot, az Angyali üdvözletet, 
a Szentségeket, a fontosabb egyházi ünnepeket minden 
magát kereszténynek vallónak illik tudnia. A bérmaszülő 
kötelessége pedig, hogy a megbérmáltat a keresztény élet-
ben szavaival és példájával segítse, támogassa. 

Ö. E.

A Falco Természetkedvelők Egyesülete a Föld 
napja alkalmából most szombaton kerékpártúrát 
szervez. Útirány: Temerin, Járek, Csenej, Szőreg, 
Temerin. A szervezők minden érdeklődőt meg-
hívnak és szeretettel várnak. A részleteket lásd 
az 5. oldalon.

KEréKpÁrTúrA TEmErIn KÖrnyéKén

Még nem lehet pontosan tudni mek-
kora a fagykár a gyümölcsösökben

A felvétel a Falco egyesület múlt vasárnapi gyalogos és kerékpártúráján készült
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Ültess magadnak árnyékot
Községünk is csatlakozott az Ültess magadnak árnyékot (Posadi svoj 

hlad) elnevezésű országos megmozduláshoz, amelynek keretében a mi-
nap száz fehérkőris-csemetét és háromszáz szibériai szilfát osztottak ki a 
polgárok között.  Mladen Zec polgármester az eseményen hangsúlyozta, 
az önkormányzat örömmel vett részt a kezdeményezésben, hiszen ezáltal 
egy sokkal egészségesebb környezetet hozunk létre, így az életminőség 

is javulhat. Reményének adott 
hangot, hogy a facsemetéket 
gondosan ápolják majd a pol-
gárok, és néhány éven belül 
még zöldebbé válhat közsé-
günk. 

A lakosság körében is igen 
jó visszhangja volt az akció-
nak, sokan közülük azt java-
solták, gyakrabban ismételjék 
meg a facsemete-osztást.                                                                                      

(Teminfo)

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

Elhalasztották a választást
A járvány miatt elhalasztották az április 25-ére kitűzött helyi közösségi 

választást. Erről a községi válságtörzs javaslatára a választási bizottság 
döntött szombati ülésén. Az új időpontot a járvány alakulásának függ-
vényében határozzák meg. Mint ismeretes, a pártok és a civil szerveze-
tek pénteken éjfélig adhatták át listáikat, az említett határidőig a Szerb 
Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, valamint a Vajdasági Magyar 
Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt alkotta koalíció jelezte 
részvételi szándékát.

Ma, 8-án délután a magyar pártok és a civil szervezetek is átadták 
közös listájukat, a temerini Helyi közösségi választásokon induló jelöltek 
névsorával. A Magyarok Temerinért listán 15 név szerepel, zömmel a civil 
szféra képviselőivel. A választások április 25-én lesznek megtartva, a már 
megszokott helyszíneken adhatjuk le voksunkat. (Teminfo)

Hamis e-mail üzenetek érkeznek a szerbiai polgárokhoz, amelyekben 
a Szerbiai Posta jeleit és adatait használják fel akik küldik, a közvállalat 
viszont arra figyelmeztet, hogy az e-maileket nem ők küldik, tették közzé 
az információt a közvállalat Facebook-oldalán.

Semmilyen akciót nem folytatnak, amelyek e-mailekhez, a világháló-
hoz vagy közösségi oldalakhoz köthetők, ezért arra kérik a polgárokat, 
hogy amennyiben ilyen e-mailt kapnak, a bennük lévő hivatkozásokat 
ne nyissák meg, a kérésre adataikat ne adják meg, hanem keressék fel 
a Szerbiai Postát a 0700 100 300-as vagy a 011 3607 788-as tele-
fonszámokon.

e-mailt kapott a szerbiai Postától? Ne nyissa meg!

Ne nyissa ki a postát

Termeljünk energiát
Szerbia kormánya elfogadta azokat a törvényjavaslatokat, melyek 

célja a megújuló erőforrások felhasználása és az energiahatékonyság 
növelése. Nemsokára saját magunk termelhetjük meg a háztartás számára 
szükséges áramot és a nyílászárókat is állami támogatással cserélhetjük 
energiahatékonyabbra. 

Az energetikai hatékonyságra és a racionális energiafelhasználásra 
vonatkozó törvényjavaslat teremti meg azokat a kereteket, amelyek az 
ország polgárait a megújuló energiaforrások használatára és a zöld gaz-
dasági beruházásokra ösztönzik.

pályázat nyílászárók cseréjére
Hárommillió háztartás jogosult 

a nyílászárók cseréjékor állami támogatásra 
Zorana Mihajlović kormányalelnök, energetikai miniszter kedden 

bejelentette, hogy júniusban kezdi meg munkáját az energiahatékonysá-
gi igazgatóság, amely 50 százalékban támogatja majd a háztartásokban 
a nyílászárók cseréjét, a nyár végéig pedig lezárul az első nyilvános fel-
hívás. A miniszter kiemelte, hogy van elegendő pénz a költésgvetésben, 
de a nemzetközi pénzintézmények eszközeit is fel fogják használni. A 
nyilvános felhívásokat a helyi önkormányzatokban szervezik meg, a 
nyílászárók cseréjének költségeit pedig az állami bizottságok mérik 
majd fel, valamint a helyi önkormányzatok bizottságai. A miniszter sze-
rint Szerbiában mintegy 3 millió olyan háztartás van, amely pályázhat, 
de a nyílászárókat a közintézmények épületein is kicserélik. 

Egy 60 négyzetméteres lakás esetében a nyílászárók cseréje mint-
egy 1 500 euróba kerül, ennek 25 százalékát állná térítésmentesen az 
energiahatékonysági igazgatóság, 25 százalékát a helyi önkormányzat, a 
maradék 50 százalékot, vagyis mintegy 750 eurót pedig az adott háztar-
tás. Az állam külön programot dolgoz ki a szociálisan hátrányos helyzetű 
lakosság számára, hogy ők is pályázhassanak.

Szerbia négyszer annyi hő- vagy elektromos energiát használ el, 
mint az EU-tagországok. Vagyis éves szinten egy teljes erőmű által ter-
melt energiát dobunk ki az ablakon, mert rosszul szigetelnek az abla-
kok, rosszak az ajtók, vagy mert az egész épület rosszul szigetel – hívta 
fel az illetékes minisztérium már több alkalommal is a figyelmet erre 
a problémára.

A miniszter bejelentette továbbá, hogy az elkövetkező évtizedekben 
hasonló okok miatt  bezárják a hőerőműveket. (RTV, Blic)

Tartományi pályázatok
Újabb kiírásokat jelentetett meg a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- 

és Erdőgazdálkodási Titkárság. Eszközbeszerzésre, valamint kis tej- és 
húsüzemek felszerelésére pályázhatnak az érdeklődők, 60-70 százalékos 
lehet a támogatási rész. 

A kistermelők támogatására 15 millió dináros keretösszeget ír-
tak ki, erre április 23-ig pályázhatnak 200 ezertől 2 millió dinárig – 
mondta egy tévéműsorban Ótott Róbert, a tartományi mezőgazdasági 
titkárhelyettes. Tehát tej-, illetve hústermékek feldolgozására, hűté-
sére használatos berendezéseket, vagy laboratóriumi felszereléseket 
vásárolhatnak. A gazdaságok eszközbeszerzésre kiírt pályázatról el-
mondta, erre nagyobb az érdeklődés, itt 100 millió dinárról van szó, 
április 29-ig van nyitva. 

Idén van egy új eleme, ami a kapcsolható eszközökre vonatkozik. 
Elsősorban a zöldség, a gyümölcs, a virágok termelésére összpontosí-
tottak, szedő-, ültető-, aszalógépekre, csomagoló gépsorokra, de most 
megnyílt a lehetőség az egyéb szántóföldi kultúrákat termelők számára 
is. Egy érdeklődő 120-880 ezer dinár között pályázhat, és itt már több 
mint 500 kérvényt adtak át. A részleteket a tartományi titkárság oldalán 
lehet megtekinteni. (Pannon RTV)

A községi elnök facsemetét oszt
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai ügyintézés-
re, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

Költöztetést vállalunk kombival

Gyermekek a közlekedésben
A biztonságos közlekedés alapjaival ismerkedtek az óvodában a 

Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti Intézmény legkisebbjei. Dragan Bjelac, 
a községi közlekedésbiztonsági tanács elnöke beszélt a gyerekeknek a 
biztonságos közlekedésről, hogy az utca mely oldalán kell járniuk, hogyan 
kell átkelniük az úttesten, és hogyan tehetik meg a legbiztonságosabban 
az óvodáig vezető utat. 

Mint mondta, rendkívül fontosak az ilyen tájékozatók, mert sok eset-
ben éppen a gyerekek sérülnek meg a közlekedési balesetek során. Az 
elméleti ismertető után az óvoda udvarában felállított akadálypályán tanul-
hatták meg, mely szabályok érvényesek a közlekedésben. (Teminfo)

Ünnepélyes keresztelő

Vasárnap ünnepélyes keretek között megkeresztelték Jánosi 
lettit (Norbert és lackó linda lányát) és Horváth grétát (Nor-
bert és Varnyu Krisztina lányát).

Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt hét folyamán tapasztalt reggeli fagyok a szőlő fejlődésére 

is hatással lehetnek. Dujmovics László szőlész, borász, a Vindulo borház 
tulajdonosa szerint azonban a mínusz 1 fokos hőmérséklet még nem tesz 
jelentős kárt a tőkében. 

– A kora tavaszi fagyok az utóbbi időben már nem egyszer lepték 
meg a gyümölcsészeket, szőlészeket. Tavaly április elsején mínusz két 
fokot jegyeztünk, ez nem hatott ki jelentősen a szőlőnövényre, azonban 
az április 7-ei fagy elvitte a termés egy részét. Ez leginkább a korai sző-
lőfajtákra volt jellemző. 

Ugyancsak tavaly volt egy telepítésünk, azaz pótlás, ahol nagyon szépen 
fejlődésnek indultak a rügyek, azonban az imént említett fagy tönkretette 
őket. Az idén a hosszan tartó hideg, és a változó télies időjárás visszafogta 
a szőlőnövényt, a nedvkeringés nem indult meg annyira, különösen a 
közép és a késői érésű fajtáknál. 

A talajhőmérséklet, ami egyrészt döntő a nedvkeringés beindításánál, 
tehát a gyökér működésében, még aránylag alacsony fokú. A hideg a sző-
lőnövény szempontjából tehát jótékony hatással bír. Olyan erős fagy, ami 
károsítani tudná a főként közép és késői érésű szőlőfajtákat, még nem 
volt, viszont majd ezután derül ki, hogy mit tett ez a mínusz 1 és 2 fok. 
Nem hiszem, hogy jelentősebb kárt okozott volna, a főrügyek ezt még 
elbírják. Rügyfakadást követően erős fagynak számít a mínusz három, 
négy, öt vagy az alatt, ez már erősen károsíthatja a szőlőt – magyarázta 
a Vindulo borház tulajdonosa. 

Hozzátette, szőlősükben hamarosan megkezdik a permetezést kon-
taktszerekkel, ezt követően pedig a hagyományos vegyszeres védekezést 
alkalmazzák azoknál a fajtáknál, amelyek igénylik ezt.

ácsi

A szőlősökben talán 
jobb a helyzet

Ana Brnabić kormányfő kijelentése szerint a hét végén meghaladta a 
30 százalékot a beoltottak aránya a szerbiai felnőtt lakosságon belül. 

A védőoltásoknak és a járványügyi rendelkezéseknek köszönhetően a 
helyzet láthatóan stabilizálódik – mondta. Szombati nyilatkozatában em-
lékeztetett rá, hogy hétfőn (ápr. 12-én) kinyitnak a bevásárlóközpontok, 
illetve bíznak benne, hogy április 19-én gond nélkül megkezdődhet a 
jelenléti oktatás az iskolákban. Ana Brnabić reméli, hogy ezen a héten 
döntés születhet a vendéglátóhelyek beltereinek megnyitásáról is. 

Vajdaság polgárainak negyedét beoltották – nyilatkozta Igor Mirović 
tartományi kormányfő a Szerbiai Televíziónak.

Kedden Vajdaságban 888 újabb esetben azonosították a koronavírust. 
Egy nappal korábban 465 új eset volt. A legtöbb új fertőzöttet Újvidéken 
regisztrálták, 213-at, míg egy nappal korábban 141 volt a számuk. Ez 
ismét emelkedést jelent, miután a hétvégén csökkent a fertőzöttek szá-
ma. Az új fertőzöttek között továbbra is többségben van a munkaképes 
lakosság, közülük is leginkább a 30 és 50 év közötti korosztály, közölte 
a Vajdasági Közegészségügyi Intézet, amely kiemelte, hogy a helyzet na-
gyon kedvezőtlen, és várhatóan elhúzódik majd a járványhullám. A jelen 
pillanatban Vajdaságban az aktív esetek száma 17 536, vagyis mintegy 
négyezerrel kevesebb, mint korábban.

Az aktív fertőzöttek legnagyobb hányada Újvidéken van, szám sze-
rint 3713, Pancsován több mint 1500, Szabadkán több mint 1200, 
Nagybecskereken pedig több mint 1100. A többi községben ezer alatt 
van az aktív esetek száma. A 021.rs hírportál arra emlékeztet, hogy az 
újvidéki kórházakban összesen 369 pácienst kezelnek a koronavírus 
okozta betegséggel. Ez enyhe csökkenést jelent a tegnapi naphoz viszo-
nyítva, amikor 374 személyt kezeltek.

30 páciens van lélegeztetőgépen. A Vajdasági Klinikai Központban 
280 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 20-nak súlyos az állapota 
és lélegeztetőgépen vannak.

A kamanci tüdőgondozói intézetben 89 pácienst kezelnek, közülük 
10-en vannak lélegeztetőgépen. Azt nem tudni, hogy időközben hány 
pácienst engedtek ki a kórházból, vagy hogy hányan hunytak el, mivel 
az egészségügyi intézmény a járvány kezdete óta nem közli ezeket az 
adatokat. (021.rs, Tanjug, SRT)

Harminc százalék beoltva

A Lukijan Mušicki Kulturális Központ április 22-e, a Föld nemzetközi 
napja alkalmából kiállítást szervez Balogh István temerini természetfotós 
fényképeiből. A kiállítás április 19-től tekinthető meg a galériában.

Balogh István 
fotóinak kiállítása

Mekkora kárt okozott a fagy?



TEMERINI ÚJSÁG 2021. április 15.4

• A lelki egészség szempont-
jából milyen hozadéka van a 
pandémiának? 

– A koronavírus okozta helyzet számos 
dologra kihatással lehet. Gazdasági válsá-
got okozhat, aminek egyértelműen stressz 
a következménye, és ettől a mentális állapo-
tunk is megromlik. Ez egy dominó effektus, 
amely megindul, és végigsöpör mindenen, 
így a legvégén a mentális egészségünk is 
könnyen sérülhet. Azt is megfigyelhetjük, 
hogy mennyire átalakítja az emberi kap-
csolatokat. A mostani krízishelyzet egyfajta 
nagyítóként szolgál. Sok emberben felerő-
södtek a szorongásos tünetek, a pánikro-
hamok és a depresszió. Egy instabil lelki-
állapotnak nem kell sok, hogy meginogjon, 
ez pedig már egy régóta húzódó krízis. Az 
életünk során vannak normatív krízis hely-
zetek, amelyek normálisnak számítanak, 
viszont a pandémia nem egy normatív krízis, 
ugyanis kiszámíthatatlan és ismeretlen. Ép-
pen e két dolog miatt visel meg bennünket 
ennyire. A stressztörvény azt mondja, hogy 
a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan. 
Állandó felkészültségben vagyunk, azaz vé-
dekező üzemmódban, ez energiát igényel, 
ami gyengíti az immunrendszert, így még 
inkább veszélyeztetjük az egészségünket. 

• Az emberek többségének a tár-
sasági élet hiányzik...

– A korlátozások nagyon megviselik az 
emberi viszonyokat, eltávolodunk egymás-
tól, kimaradunk egymás életéből, fontos 
eseményeikből. A fiatalabb generációk, bár 
azt gondolnánk, hogy kevésbé érintettek, 
nagyon is ki vannak téve a pandémia negatív 
hatásának. A kamaszok számára a társasá-
gi élet a legfontosabb, és az őket körülvevő 
barátok, és ettől a lehetőségtől vannak most 
megfosztva azáltal, hogy az oktatási is online 
működik. Az iskola nem csak oktatási intéz-
mény, de egyben szociális tér is. 

• Ahhoz sem szoktunk hozzá, hogy 
nem érinthetjük meg egymást...

– A testi kontaktus megvonása is kihatás-
sal van kapcsolatokra. Ez nélkülözhetetlen, 
főként a gyerekkorban, a kicsik szeretik, ha 
megölelik, megérintik őket. Ezzel párhuza-
mosan nagyon sok felnőttnél is ez a legfőbb 

szeretetnyelv, amivel most óvatosnak kell 
lennünk. Képes teljesen átalakítani a kap-
csolatainkat, nem tudjuk úgy kimutatni a 
szeretetünket, ahogyan eddig, a másik akár 
ezt félre is értheti. Az emberi viszonyokat 
teljesen megingatja. 

• A műhelymunka során a meg-
oldási lehetőségeket is kibeszél-
ték. mit tehetünk annak érdekében, 
hogy könnyebben vegyük az akadá-
lyokat? 

– A beszélgetések során szó volt a krí-
zisekről, az érzelmekről, a kezelési stra-
tégiákról, amelyeket beépíthetünk a min-
dennapjainkba. A résztvevők megosztották 
a saját tapasztalataikat, és beszéltünk arról 
is, hogy mennyire fontos, hogy ez a folya-

Bezártság és lelki egészség
DETKI KÓKAI Anikó pszichológust és pszichoterapeutát kérdeztük

mat irányított legyen. Elsősorban óriási 
szükség van a türelmünkre, a rugalmassá-
gunkra és az alkalmazkodóképességünkre. 
Szerencsére, ezek többsége fejleszthető, 
főként a türelem. Amennyire csak lehet-
séges, tegyük kiszámíthatóvá az életünket, 
aludjunk eleget, együnk rendszeresen és 
egészségesen, mozogjunk. Ezek aprósá-
goknak tűnhetnek, de jelentősen hozzájá-
rulhatnak a testi-lelki jólétünkhöz. Osszuk 
meg másokkal a bennünk zajló folyama-
tokat. Nagyon fontos arra összpontosíta-
ni, hogy mit tudunk irányítani és mit nem. 
Vannak dolgok, amelyekre nincs hatásunk, 
de összpontosítsunk arra, amire közvetle-
nül hatni tudunk. Nem tudjuk befolyásolni 
azt, hogy ez a helyzet meddig tart, milyen 
következményei lesznek, milyen szigorí-
tások lesznek, mások hogy viselkednek, 
de hatni tudunk  arra, hogy mi magunk 
mennyire vigyázunk, betartjuk-e az óvintéz-
kedéseket. Fontos szempont az is, hogy ne 
szűküljön be a tudatunk, amire egyébként 
képesek vagyunk, ha folyton ezzel a témá-
val foglalkozunk. Amennyire csak tudunk, 
éljünk teljes életet.

 Nőkről, előítéletek nélkül, és 
a címben szereplő témaköröket 
feszegeti a Vajdasági RTV2 csator-
nájának új műsora. Az Explicitben 
12 részben, 12 nő beszél majd ma-
gáról, és életének egy-egy olyan as-
pektusáról, amellyel a megszokott 
társadalmi normákat feszegeti, és 
küzd a nőkkel kapcsolatos előíté-
letek ellen. Olyan nőket mutatnak 
be, akiknek sikerült legyőzniük az 
akadályokat és megbékélniük ön-
magukkal, akiknek nehéz lecké-
ket hozott az élet, de sikerült tovább 
lépniük.

A vasárnap késő délután mű-
sorra tűzött adásban a temerini 
Balázs Laura mesélt önmagáról, 
világszemléletéről, belső vívódása-
iról. Zakinszki Toma Viktória interjúalanya 
tanyaszerű környezetben neveli tizenegy 
éves lányát, azt vallja, az élete során sok-
szor közvetlen környezetével is szembe-
fordult, hogy megvalósítsa álmait, de ezt 
sohasem más kárára tette. Meggyőződése, 
hogy nem lehet otthon ülni és sírdogálni, 
hogy mi lesz velünk, merésznek kell lenni. 
Minden apró siker újabb bátorságot ad-

hat az embernek, nagyobb önbizalommal 
pedig könnyebben vehetők az akadályok 
az életben. A gyermeknevelés kapcsán el-
mondta, a szülők és a nagyszülők módsze-
rei a legjobbak, ő mindezek mellett a saját 
ösztöneinben is bízik. Laura vallomása 
szerint ez az ösztönösség meghatározza 
az egész életét. Az Explicitben beszélt még 
a lovak iránti szeretetről, fényképezésről 
és utazásairól. ácsi

Nők, sorsok, történetek

Balázs laura a műsorban, tévéfelvétel

Bő egy év telt el a koronavírus-járvány világméretűvé válása óta, amely óriási 
terhet ró az egészségügyre, de a lakosság egészére is. Ugyanakkor ez az elhúzódó 
helyzet komoly mentálhigiénés kihívás elé állította a mára már ideges, nyugtalan 
és fáradt emberiséget. Detki Kókai Anikó pszichológus, pszichoterapeuta nemré-
giben műhelymunkák révén próbált segíteni azoknak, akik a világjárvány követ-
keztében nehezen veszik az akadályokat az életben. 

Vajdasági RTV új sorozata sikeres hölgyekről

ÁDÁm Csilla
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a gyalogos csoportot a csúrogi 
emlékműnél.

A gyalogtúrázók többet láthattak 
a természetből, az állat és növényvi-
lágból, a tavaszi virágzásból. Végül 
mindenki a saját tempójában ért 
vissza a kiindulóponthoz, a Holt-
Tisza partját követve a gyümölcsö-
sök szegélyezte úton. Le sem lehet 
írni, mi mindent fedeztünk fel eme 
pár óra alatt, de rájöhettünk, hogy 
ez a számunkra igen kedves hely, 
sokkal-sokkal többet rejt magában, 
mint egy nyári csobbanás vagy akár 
egy rostélyozás. Legalább is annak, 
aki veszi a fáradságot és megtapasz-
talja mindezt. 

Látványban és élményben gaz-
dag délutánt töltöttünk el a termé-
szetben, s a hazaindulás előtt ugyan-
azzal a kérdéssel váltunk el: „Mikor 
megyünk megint?”.

Tizennyolcan szándékoztak 
kerékpározni, közülük sokan 
északabbról jöttek: Óbecséről, 

Adáról, Zentárol, de voltak Topo-
lyáról és Tornyosról is. Az elszán-
tabbak megtettek 50 kilométert is 
Bácsföldvárig, úgy vágtak neki a 
Gyöngyszigeti túrának, vagy csak 

egy részének, és a csak a hazafelé 
úton szállították a bringát autóval. 
Volt, aki odáig juttatta el a bicaját, 

és Temerinig te-
kert. Gyalogo-
san harmincan 
szerették volna 
végigjárni a tá-
vot, ugyancsak 
sokfelől. A tár-
saság igen sok-
rétű volt: gyere-
kek, suhancok, 
férfiak és nők is 
egyaránt, fiata-
lok és korosab-
bak, tapasztalt 

túrázók és kezdők, természetvé-
dők, kalandorok. Egyszóval: tarka 
csapat verődött össze.

A túránk a Gyöngysziget 
strandjától indult. A kezdeti 

egyeztetés után a két csoport 
együtt ment át a vashídon, majd 
szét is vált, ugyanis a gyalogo-
soknak 20, a kerekesek 45 ki-
lométert kellett megtenniük. 
Aki tekerni indult, az láthat-
ta a Rohonczy kastélyt, a híres 
krokán-bor szőlőültetvényeivel, 
a „nagykéményt”, a törökbecsei 
gátat, tettek egy kitérőt Török-
becsére is, majd az élő Tisza 
töltésén délre haladva utolérte 

mEGoLDÁs VAn! – KIfoGÁs nInCs!
a falco természetkedvelők egyesülete a föld napja alkalmából, folyó 
év április 17-én (szombati nap) kerékpártúrát szervez. Útirány: temerin, 
Járek, Csenej, szőreg, temerin. a túra kereken 30 kilométer, és csak egy 
kis része rázós, murvás út, a többi aszfalt. Vagyis rosz idő esetén is meg-
tartjuk az eseményt, és nem szükséges különleges járgány és erőnlét 
sem. Hiszem, hogy a legtöbb temerini ezt a kört sose járta be. gyüleke-
zés a Kastélykertben, a kertészlaknál 13:30-kor, indulás 14:00 órakor. ez 
lesz az első a következő három tavaszi túrából, amelyek mindegyikének 
meglesz a maga sajátossága, mottója.

Mivel a föld napja, a környezetünk megóvására hívja fel a figyel-
met, mi a légszennyezést és a hulladéktermelést helyezzük a közép-
pontba, és ezúttal a mottónk a „Megoldás van! – Kifogás nincs!”.  
éppen ezért megkérünk minden résztvevőt, hogy a harapnivalóját, 
innivalóját csakis olyan többször használatos csomagolásban hozza, 
ami nem végzi rögtön a kukában. Például a harapnivalót uzsonnás 
dobozban hozza, az innivalót pedig olyan palackokban, amit újból 
használhat. első hallásra ez felfoghatatlannak és meghökkentőnek 
tűnhet (egyeseknek), és elhangozhat olyan is, hogy: „de én úgy szere-
tek ilyenkor a kedvenc kekszemből falatozni!” vagy, hogy „Hogyhogy 
ne hozzam a kedvenc szénsavas üdítőmet a Pet palackja miatt!?”. 

de vegyük a fáradságot és tegyünk egy próbát. Belátjuk majd, 
sok helyen (pl.bioboltokban) vásárolhatunk csomagolás nélkül kek-
szeket, ropikat, amelyeket a saját dobazainkba méressük ki, és úgy 
vigyük haza. szirupokat is készíthetünk otthon vagy vehetünk is, és 
kikeverjük magunknak, akár szódával, ha szénsavasat („bubisat”) 
kívánunk, hogy az előző példánál maradjunk. és a műanyag szaty-
rokat (zacskókat) végleg űzzük el az életünkből! Igen, több tervezés-

sel és macerával jár, de ha van akarat, akkor megoldjuk a kezdeti 
nehézségeket és bizony elönt bennünket a büszkeség, amikor a nap 
végén tudjuk, hogy bizony ma a kuka éhes maradt. természetesen 
ezzel nem azt akarjuk elérni, hogy műanyag nélkül éljünk, ez ma már 
nem lehetséges, de rá kell jönnünk, hogy csak kényelemből és meg-
gondolatlanságból termelünk annyi hulladékot. És ha már e túra al-
kalmával sikerült megtenni az első lépéseket ebbe az irányba, csak 
át kell ültetni ezeket a praktikákat a mindennapokba. E túrasorozat 
céljai között szerepel hogy: 

1. Megkedveltesse a kerékpáros közlekedést, kirándulást, aktív 
életmódot, ezáltal csökkenteni a légszennyezést. 

2. Csökkentse a környezet szennyezését a csomagolás általi hul-
ladéktermelés visszafogásával.

3. Megismerjük a közvetlen környezetünk természeti értékeit, 
szépségeit.

4. Közösségépítés, vagyis összehozni a hasonló érdeklődésű em-
bereket, mivel együtt könnyebben fogjuk legyőzni az akadályokat.

5. Példamutatás másoknak, hogy: Megoldás van! – Kifogás 
nincs!

 Májusban egy hasonló, még tartalmasabb (családbarát) termé-
szetvédelmi programot tervezünk. Abban mindenki megtalálhatja 
magának a kedve szerinti tevékenységet. 

Biztatunk mindenkit, hogy kövesse megmozdulásainkat a 
facebookon (falco temerin), a temerini Újság is igyekezni fog hírt 
adni a tervekről és az eseményekről. 

aki személyre szóló értesítést igényel, küldje el e-mail címét a 
063/556-310 telefonszámra. A kérdések és bejelentkezések is ezen 
a telefonszámon tehetők fel, illetve intézhetők. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A gyalogosoknak 20 kilométert kellett megtenniük...

...a bringásoknak ezzel szemben 45 kilométert kellett tekerniük.

A Gyöngysziget kevésbé ismert arca
sikeres gyalogos- és kerékpártúra a föld napja alkalmából

A múlt szombaton a Falco Természetkedvelők Egyesülete kerékpár- és gyalogtúrát szervezett 
a zentai székhelyű Tour de Délvidék túrakerékpár csoporttal. Április 11-e Szerbiában a termé-
szetvédelem napja, és a mi célunk is ehhez kapcsolódott: ismerjük meg a térségünk természeti 
és kulturális értékeit. Ugyanis ha megismerjük, bizony meg is szeretjük a bennünket körülvevő 
természetet, és ha szeretjük, akkor bizony óvni is tudjuk. Ez a gondolatsorozat vezérelt bennün-
ket is, amikor kiválasztottuk célpontunkul, a Gyöngysziget melletti Holt-Tisza Természetvédelmi 
Parkot. A park növény és állatvilága igen gazdag, de más látnivalót is beiktattunk túránkba.

TóT KÁsA Attila
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az előző részben bemutattuk, hogy 
temerin területe és annak közvetlen környé-
ke rendkívül gazdag régészeti kincsekben. 
Mindezen tények arról tanúskodnak, hogy a 
település ősidők óta lakott hely volt. a történe-
lem folyamán minden kor embere megtalálta 
vidékünkön az otthont jelentő környezetet. a 
régészeti területeknek a legnagyobb részét a 
Műemlékvédelmi Intézet vette számba, ame-
lyeknek egy részét az előző részben közöltük. 
Az intézet nyilvántartása szerint a kendergyár 
és annak környékén őskori és ókori korszak-
ból származó települések maradványai talál-
hatóak, valamint egy időrendben meghatáro-
zatlan nekropolisz, amely valószínűleg egy 

ókori nagy temető lehetett. ezt követően a 
fogarasi-féle szőlő területe a Rózsa utcáig 
szintén őskori lelőhelyeket rejt. a központ-
hoz közeli részek, mint például a tanító utca 
területén is kései középkori településmarad-
ványokat fedeztek fel. Hasonlóan a Lukijan 
Mušicki utca is kései középkori lelőhelyeket 
rejt. a település északi vége felé haladva, az 
almás utca vízmedrének partján szintén több 
rétegből álló, különféle történelmi korszakok-
ból származó lelőhelyeket tártak fel. az intézet 
által nyilvántartott területek listáján, a Proletár 
utcától délre fekvő részen található kései kö-
zépkori lelőhely van utolsónak feltüntetve. a 
hivatalosan is feltárt lelőhelyek mellett azon-
ban a településünk még számos része rejthet 
a történelem különböző korszakaiból szárma-
zó rendkívül értékes leleteket, amelyek tanús-
kodhatnak temerin gazdag múltjáról. a köz-
séghez tartozó határrészek talán méginkább 
bővelkednek régészeti nyomokban, hiszen 
ezeken a területeken számos középkori tele-
pülés volt található, elég ha csak almás, ara-
nyad, vagy acsa falvaira gondolunk. emellett 
a határban húzódik az ún. Római-sáncok is, 
amelyek valamikor az i.sz. III. és a IV. század 
folyamán épültek. A funkciójuk még napja-
inkban is vita tárgyát képezik a történészek 
között, de a legvalószínűbb feltevés szerint, 
a védősáncoknak nem katonai, hanem sok-

kalta inkább árvízvédelmi szerepük volt. ezt 
csak tovább erősíti a duna és a tisza folyók 
közelsége, amelyeknek mellékágai, mint a 
Jegricska időnként nagy kiöntéseket okoz-
hatott a múltban. 

a község határában, a Bácsföldvár felé 
vezető közúton, a Jegricskán átívelő hídtól 
nyugati irányban nem messze, egy szembe-
tűnő és mindenképpen érdekesnek mondha-
tó domb emelkedik. Az 1782. és 1785. között 
végzett I. katonai felmérés térképén, Klisza-
dombként van feltüntetve a magaslat. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy a dombon valamikor még 
a középkorban templom állhatott, ugyanis a 
klisza a latin ecclesia szóból eredeztethető, 

amely egyházat, vagy templomot jelent. a 
területen még a XVIII. század végén is lát-
hatóak voltak a templom romjai, azonban az 
idők során a téglákat elszállították különfé-
le építkezésekre. a szóban forgó területen 
egykoron almás települése helyezkedett el, 
valószínűleg a falu temploma állhatott ezen 
a dombon. Még a múlt század harmincas 
éveiben a temerini Katolikus Kör tagjai a 
környéken végeztek ásatásokat, melynek 
eredményeiről a korabeli magyarországi saj-

tó, mint az est, a friss Ujság és a Kis Ujság 
is viszonylag részletesen beszámolt. 

Ez utóbbi lap 1934. augusztus 11-i szá-
mában a következőket közölte az ásatások-
ról: „IV. Béla vadászkastélya került elő a föld 
alól. A bácskai Temerin község határában, 
Vigh Pál tanyáján érdekes leletre bukkantak. 
A katolikus kör nemrégiben megtudta, hogy 
a szántó-vető munkások ekéje többszázéves 
falu romjait tárja fel. Kőbalták, ékalakú esz-
közök, lovagi ruhák csatjai és egyéb érde-
kes leletek kerültek elő. A kör tovább ásatott. 
Amint megállapították: az ásatások során IV. 
Béla király vadászkastélyának, egy zárdá-
nak és egy templomnak romjai kerültek elő. 
Ezen a vidéken ugyanis 1230. körül Aranyad 
(megjegyzés: valószínűleg Almás állt ezen a 
helyen) nevű község állott, amelyet IV. Béla 
király alapított. Gyönyörű vadászkastélyt 
építettett, amelyben évente hosszabb időt 
töltött. Ez a vidék ma is gazdag tavakban, 
vizimadarakban, annak idején Béla király te-
hát különös kedvvel vadászgathatott. A va-
dászkastély mellett épült akkor a király ado-
mányából az aranyádbélakúti apátság zárdája 
és temploma, ahol a legnagyobb magyar fő-
urak gyermekei nevelkedtek. Most ezeknek 
a romjai kerültek elő.”

(Folytatjuk)
FúRó Dénes

VOLT MINEKÜNK A KERTÜNKBEN sokféle 
gyümölcsfa: sárgabarack, öklömnyi édes 

gyümölcsöt termő ringló, kékszilva, a gangunk 
szélén a kiskertben mézédes, fehér fürtöt ter-
mő korai szőlő, korai boralma és a hatalmas, 
fél kilónyi termést hozó fontosalma, ribizli és 
málnabokor, mégis úgy emlékszem vissza a ki-
csi gyermekkoromra, hogy gyümölcsből sosem 
volt elég. Noha mindig tiltották, hogy a még zöld 
termést vámoljuk, mégis szinte szabály volt, hogy 
az almát és a barackot már zöldjében lopkod-
tuk. Aztán csodálkoztunk, ha a szánk szélén 
fájó pattanás keletkezett, vagyis hideglelés. Mi 
késztette mégis a szüleinket, hogy a háborút 
követő második békeévben, tehát 1946-ban 
szőlőt telepíttesenek a Kiserdő közelében lévő 
mintegy négyholdnyi szántóföldünknek egy hat 
kvadrátnyi részén? 

Hozzáértő embereket nem volt nehéz találni, 
hiszen azt még mi, kicsi gyerekek is pontosan 
tudtuk, hogy Temerinben sokan „a hegyben”, 
„odaát”, vagyis a szerémségi szőlősökben kere-
sik meg a kenyerüket. Ők képezték azon föld-
nélküli földmunkások zömét, akik hétfőn kora 
hajnalban indultak biciklin munkába, hogy vir-
radatra már tetthelyre érjenek. Hosszú, kerék-
páros menetoszlopok vonultak az Újvidék felé 
vezető kövesúton. Hátukon vagy a csomagtartón, 
vagy mind a két helyen vitték a heti elemózsiát, 
szombat délután pedig ugyanígy vonultak haza 
alsóneműt cserélni és ismét föltarisznyázni ma-
gukat heti élelemmel.

Hol volt, és mi volt az említett Kiserdő? A 
határnak azon a részén, ahol a Járek felől ha-
ladó, betonoszlopokon álló magasfeszültségű 
villanyvezeték az Öregmajor mellett elhaladva itt, 
ennél a csakugyan kicsi erdőnél fordult észak-
nak. Az erdő nem lehetett nagyobb egy esetleg 
két holdnál. Sűrű tölgyes volt, bozótos aljnö-
vényzettel. Olyan szálfákkal, amelyeket négy-öt 
felnőtt tudott csak körülölelni. Rengeteg madár 
fészkelt benne. Azt gondolom ma is, hogy ez a 
kicsi erdő egy valamikori sokkal nagyobbnak a 
maradéka lehetett, amely talán akkor fejlődhe-
tett szinte őserdővé, amikor a török időben a táj 
elnéptelenedett és el is vadult. Amikor a török 
után előbb a Szécsenek, majd a Fernbachok 
lettek a tulajdonosai az erdő nagy részét kiir-
tották, hogy szántófölddé alakítsák, ezt a kicsi 
részt meghagyták mintának, hogy emlékeztes-
sen, milyen is volt ez a vidék.

BorozGATnI A CImBorÁKKAL
A szőlőtelepítés egyébként jó ötletnek bi-

zonyult. Apánk szeretett időnként borozgatni a 
cimboráival, de határozottan utálta a kocsmá-
zást. Soha sem láttam, hogy a kelleténél többet 
ivott volna, ez egyébként jellemző volt az egész 
cimboratársaságra, amely nem véletlenül verbu-
válódott. Két állandó tagjára emlékszem. 

Lukács Misa bácsi volt az egyik. Arról volt 
nevezetes, hogy rendkívül jó hangja és ehhez 
méltó hallása is volt, ehhez azonban az is társult 
már szinte természetesen, hogy megszámlálha-

Régészeti lelőhelyeink 
és műemlékeink (2.)

A Klisza-domb az I. katonai felmérés 
térképén (1782-1785)
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szükség, mert akkoriban aratás után a tarlón 
ott legeltek a libáink, és szüksége volt rá a li-
bapásztornak, amely tisztséget én érdemeltem 
ki még nyolcéves koromban. Mellé egy kissé 
nagyobb négyzet alapú is épült a libák számára, 
ahova éjjel, esetleg csúnya idő esetében nappal 
is becsuktam őket.

A csőszködés során történt egy eset, amely 
olyan esztelen dühöt váltott ki belőlem, hogy 
életemben először – és eddigelé utoljára is – 
azt éreztem, hogy ölni tudnék. A csőszködéshez 
napközben szinte nem is volt szükség semmi 
egyébre, mint mutogatni magunkat, hogy ott 
vagyunk, ez már visszatartotta a lehetséges tol-
vajokat, hogy lopásra vetemedjenek. Éjjel volt 
nehéz. Bátyámmal együtt hatalmas dorongokkal 
fegyverkeztünk fől, és akár koromsötét volt, 
akár holdvilágos éjszaka folyamatosan kerül-
gettük a szőlőskertünket, időnként dallikázva, 
beszélgetve vagy fütyörészve, jelezvén a zajunk-
kal, hogy ott vagyunk. Néha iszonyatos, elvisel-
hetetlen álmosság tört ránk. Sikerült nagyjából 
beosztanunk az éjszakát úgy, hogy egyikünk 
mindig ébren legyen. Hosszú ideig nem is tör-
tént baj. Hanem egy hajnalban, amikor már 
nem csak pirkadt az ég alja, hanem ki is világo-
sodott, mindkettőnkre rátört az álom. Belecsa-
varodtam apánk báránybőrbéléses „bekesébe”, 
és a szőlősorok között mély álomba zuhantam 
a kert egyik végében, a bátyám ugyanezt tette a 
másikban egy lópokrócba csavarva magát. Én 
ébredtem föl hamarabb. Eléggé fölemelkedett 
már a Nap. Nem hittem a szememnek. Közvet-
lenül mellettem két sor szőlő – egy-egy sorban 
tizenhét tőke volt, kapáláskor, a tőkék őszi, fagy 
elleni takarásakor és tavaszi nyitásakor sokszor 
megszámlálhattam – durván meg volt tépázva. 
Látszott, hogy a gazember tolvajnak kése sem 
volt, hanem tépte a fürtöket, közben rengete-
get fogyaszthatatlanná mocskolt, a bogyók ott 
hevertek a tőkék alatt, szinte betakarták a ta-
lajt. Körülnéztem a tájon, hátha meglátom az 
akasztani való rohadékot. Gondolkodás nélkül 
agyoncsaptam volna. Szerencséjére nem láttam 
meg. Még inkább talán az enyémre.

tatlanul sok nótát tudott. Életkorát arról jegyez-
tem meg, hogy amikor szóba került a világhábo-
rús katonaéletük Misa bácsi többször közölte, 
hogy ő Titóval szolgálhatott, mert hasonló he-
lyeken katonáskodott, mint amilyenekről Tito 
felől hallott, és egy korosztályba tartoztak, te-
hát az 1892-esekhez. Akárcsak maga apánk, ő 
is buzgó katolikus volt, s ő is vezetett egyet a 
temerini Rózsafüzér Társulatok közül, akárcsak 
apánk. A Lukácsék családjával az is erősítette a 
kapcsolatot, hogy a miénkhez hasonlóan ott is 
sok gyerek volt, és az ő gyerekeik is kedezték a 
szüleiket, akárcsak mi, s a családfőt ott is „apó” 
ként szólították. 

A másik állandó tag Zséli Misa bácsi volt, 
apánk katonatársa. Egyaránt sokat tudtak az 
Isonzóról és a karsztos hegyek között zajló 
csatákról. Ő kissé távolabb lakott tőlünk, mint 
Lukácsék. Tullabara és a Goszpodincai út ke-
reszteződésénél, a délkeleti sarkon álló Pacik-
háztól mifelénk a harmadik ház volt az övéké. 
Közben volt a Svarc Liszka nénié. Ő egy hetven 
fölötti asszony volt már, amikor tudatosodott 
bennem a létezése. Neki volt hat kvadrát szőlős-
kertje a Jogokban, többek között azt is béreltük 
tőle egy ideig, nála tanultuk meg a szőlőtermelés 
és a borkészítés lényegét. Volt hozzá fölszerelé-
se: fürtdaráló, egy kétezer literes dézsa, abba 
daráltuk a termést és abban erjedt borrá, meg 
pince, tele üres és tele hordóval. Liszka néni tel-
jesen magányosan élt. Férje, Károly még újházas 
korukban, az első világháború előtti évtizedek 
valamelyikében kivándorolt Amerikába azzal, 
hogy majd vagy Liszka néni is utána megy, vagy 
ő maga haza jön, miután elég pénzt megtaka-
rított. „Nem t’om, mi törtínt Károlyommá!” 
Mondta egy alkalommal. Hangjában nem volt 
már keserűség, szemrehányás, megrendülés, 
hanem csupán rideg tényközlés, jellemző azon-
ban, hogy sajátjának mondta még a férjet, talán 
bizakodott is tehát.

A társalgáshoz bor kellett. Liszka néni sző-
lőskertjének bérlésétől kezdve már lett saját 
borunk. Szereztünk hordót, lopót, ami üvegből 
készült, ezért inkább hébérként emlegettünk.

mEG KELLETT forDíTAnI A TALAjT
A szőlőtelepítés pedig így zajlott le. Azzal 

kezdődött, hogy a földjét elő kellett készíteni. 
Ez abból állt, hogy „meg kellett fordítani”, ami 
annyit jelentett, hogy a munkások csakugyan 
megfordították a talaj felső 60-80 cm vastag 
rétegét, úgy, hogy ástak egy ilyen mély árkot, 
és a talaj legtetejét belefordították a gödör 
fenekébe, ami pedig alul volt, az került leg-
fölülre. Így tettek az egész beültetni szándé-
kozott területtel. Nem vad alanyba szemezett s 
gyökereztetett vesszőt, hanem dugványt szorít-
gattak karózóval a talajba, mert ez így sokkal 
olcsóbbá tette a telepítést. Ekkoriban már nem 

tartott senki a filoxérától, amely több mint fél 
évszázaddal korábban szinte teljesen kipusztí-
totta a szerémségi szőlőültetvényeket.

Sokan tudják, hogy felénk a humuszos ter-
mőtalaj néhol két-három méter vastag. A me-
zőgazdasági karon arról tanultam, hogy néhol 
akár tíz méter is lehet. Hogy a talajfordítás mit 
jelentett, azt egy hihetetlen példával szemlélte-
tem. Az első két évben természetesen a dugvány 
éppen csak indácskákat és leveleket hajt. Az ilyen 
fordított talaj szinte elképzelhetetlen termést ad 
jutalmul. A telepítő munkások javaslatára petre-
zselymet, sárgarépát és vöröshagymát ültettünk 
a telepített dugványsorok közé. 

Azokban az években ment férjhez egyik test-
vérnéném, talán Márta. Nem tartottunk túl nagy 
lagzit, de azért összejöttek szépen. A lakodalmi 
tyúkhúsleveshez egyetlen egy petrezselyemgyö-
kér felét használtuk el. Marharépa sem nőhet 
nagyobbra. A kétfülű kosárba mindössze há-
rom fért bele. Vöröshagymából annyi termett, 
hogy nem tudtunk vele mit kezdeni. Észrevettük, 
hogy a marhák szívesen eszik. Összedaraboltunk 
nekik egy jászolra valót. Meg is ették, de a tej 
olyan hagymaízű és -illatú lett, hogy kifordult a 
szánkból.

A munkások hoztak magukkal a 
Szerémségből szőlővesszőket, olyan tőkékről 
vágva, amilyen fajtákat megbeszéltek apánkkal. 
Volt vagy tíz fajta: fekete, fehér, vörös, édes és 
kevésbé az, illatos apró szemű csemege- és nagy 
szemű borszőlő. A negyedik évben már számot-
tevő volt a hozam. 

CSőSzök volTUNk BÁTyÁmmAl
Következő évben meg annyi termett, hogy 

őrizni kellett a hívatlan szüretelőktől. Feri bá-
tyámmal mi lettünk csőszökké előléptetve. Ko-
rábban ugyanezen a területen már egy kis, kerek 
kunyhót építettünk nádból, éppen csak akkorát, 
hogy két személy alhatott benne. Azért volt rá 

szőlőskert a Kiserdőnél

Zséli Misa bácsi juttatja az eszembe a következőket: újságíróként tíz éven át idegenforgalom-
mal is foglalkoztam, ennek köszönhetően 1964-ben egy nyári hetet a Szlovén Turistaszövetség 
vendégeként a Most na Soči nevű idegenforgalmi terepen vendégeskedtem ifjú házasként. Oda 
mentünk nászútra. Egy napon onnan kirándultunk Tolminba. Ott betértünk egy kocsmába, 
amelyben vidám hangoskodással beszélgettek a vendégek. Amikor közöltük, hogy jugoszlá-
viai magyarok vagyunk, olyannyira befogadtak bennünket, hogy egyikük elmesélte miből él. 
Tudtuk, hogy az isonzói harcok területén járunk, a folyó neve szlovénul Soča, tehát szívesen 
hallgattam olyan történeteket, mint amilyenbe ez a vendég belekezdett. Időnként följár a közeli 
Krn nevű csúcsra, és ott annyi rezet összegyűjt, amennyit a hátán elbír. Eladja az ócskavasas-
nak, és kap annyi pénzt, hogy egy-két hétig is megél belőle. Az első világháborúból visszama-
radt töltényhüvelyeket gyűjti. Van abban apró is, óriási is. Vagyis még ágyúlövedék hüvelye is 
bőven. Az aprókból apánk is ott hagyott valahány métermázsányit, hiszen gépfegyverkezelő 
volt. Az illető azt is közölte, hogy talál ő ott még ép emberi csontvázat is, foszló bakaruhában, 
teljes fölszereléssel. Elmondta, hogy a közelben – ha jól emlékszem Kobarid helység köze-
lében – van egy hatalmas olasz katonatemető, amelyben huszonötezer saját katonaáldozatot 
temettek el az olaszok. Az emlékhelyet meg is látogattuk a párommal. Apámék elmesélték, 
hogy ott harcolván tudták, milyen közel vannak az Adriához, és arról ábrándoztak, milyen jó 
lenne meglátniuk a hegyről, milyen is a tenger, de nem volt szerencséjük.

mATUsKA márton

Megosztom az emlékeimet
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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 szőlőtőkével és 
gyümölcsfával.

Kókaiék két gyereket 
neveltek fel, Juliannát, aki 
később kereskedőhöz ment 
férjhez, és a tanyát meg-
öröklő Mihályt. 

Az ifjú tanyagazda, mi-
után 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 fa-
luba a kofának. Télen a környék tanyalakói 
nem jártak össze bandázni, csak alkalomadtán 

Nagyékkal szomszédoltak.
Házasságukból egy leánygyermek született, 

Borbála, aki miután férjhez ment a Fehér-árok 
melletti tanyán lakó Vígi Istvánhoz, férjével visz-
szaköltözött édesapja tanyájára. Néhány évig az 
após és a vő együtt gazdálkodott, majd az idős 
gazda feleségével 1957-ben hazajött tullabarai 
házukba. 

Vigiék 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 gyer-
mekkorára 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 Erzsé-
bet sz.1953.

135. nagy jános, majd Ut-
cai ferenc tanyája. – Nagy János 
tullabarai gazda fiainak: Istvánnak 
és Józsefnek a szállása közelében, 
míg a legidősebb Jánosnak és a leg-
fiatalabb Gáspárnak (138. sz. ta-
nya) az Újföldbe „egymás végibe” 
épített tanyát. 

A tullabarai szálláslakó István és 
József 30-30, míg a az újföldi János 
és István 28-28 hold földet kapott 
örökségbe. A két lány valamivel ke-
vesebbet, Vighné Nagy Rozália 15-öt, 

Lepárné Nagy Mária pedig 10-et. 
Ebben a határrészben Nagy Jánosnak volt 

legtovább ökre. Ha az Újföldekben valaki 
csépelt, rendre ő 
jött az ökreivel a 
cséplőgép mellől 
elhúzni a bezsá-
kozott gabonát, 
ugyanis a lovak 
féltek a cséplőgép 
zajától. 

Házasságukból 
egy lány született, 
Franciska, akit, mi-
után elhagyta férjét 
és két piciny lányát 
(lásd még 7.sz. és 
48.sz. tanya) a 
szülei kitagadtak. 
Nagyék, a nagyszü-
lők nevelték fel a 
két kis unokát.

János és felesége az 1940-es évek végén 
hazajött a tullabarai házukba. A tanyán 1957-ig 
felesek és harmadosak dolgoztak, ezt követően 
pedig unokavejük, Utcai Ferenc költözött ki fe-
leségével, Borbálával. Utcaiék 1969-ig voltak a 
szállás lakói, miután a megtakarított pénzükön 
házat vásároltak Tullabarán, búcsút mondtak 
a tanyának. Hazaköltözésükkel egyben megol-
dódott lányuk iskolába járatása is.

1984-ben az évekig üresen álló lakóépüle-
tet kénytelenek voltak lebontani, mert addigra 
többször feltörték. A tanyaudvar megmaradt 
részén ma akácos burjánzik.

Adatközlők: Zelenka Zoltán sz. 1958., Ut-
cai Mária sz. 1961., Vargáné Vígi Erzsébet 
sz.1953.

(folytatjuk)
ÁDÁm István

eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (5.)

eperrázás Utcaiéknál: Ikotinné Pásztor Ilona, 
Utcai ferenc, Ikotin János és Utcainé Pálinkás Borbála. 

a ponyván a két gyerek Marika és Ilona.

Kókai Mihály

aPRÓHIRdetéseK
• Gyöngytyúk tojás (Gigant – hibrid) eladó. Te-
lefon: 063/414-301.
• eladó permetező, 440 literes, üzemké-
pes, megvigyázott. telefonszám: 064/56-
177-81.
• Malacok eladók. Tel.: 843-397.
• Ház körüli munkák végzésére keresek 
munkást, pontosság előny (fűnyírás, ró-
zsametszés, kertkapálás stb.) telefonszám: 
064/546-21-62.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútoro-
kat és minden felesleges tárgyat padlásról, pin-
céből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vál-
lalom. tel.: 069/40-74-944.
• Állatok gondozására munkást keresünk (férfit 
vagy nőt). Tel.: 063/69-75-68.
• eladó kihúzható kaucs két személyre (ki-
húzva), 140x200 cm, ágyneműtartóval. te-
lefonszám: 064/546-21-62.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, vil-
lanymotorokat, autókat, elektromos készüléke-
ket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Ház eladó, lakás kiadó, eladó t-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy smederevói és 
egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. telefonszám: 840-439.

elhunyt Milan ostojić pravoszláv 
atya, aki több mint 10 éven keresztül 
szolgált temerinben. Korábban Bajsán 
és topolyán volt pap. Mindenhol nagyon 
jó kapcsolatot ápolt a katolikusokkal. 
Hálánkat és nagyrabecsülésünket a 
temerini katolikusok nevében átadtuk 
feleségének – áll április 6-ai dátummal 
a temerini Római Katolikus egyházköz-
ség honlapján.

Elhuny ostojić 
pravoszláv atya
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MEGEMLÉKEZÉS
Április 19-én lesz 10 éve, hogy szeretett férjem, 
édesapánk és sógorunk örök álomra szenderült.

ERLAUER Csaba 
(1958–2011)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

(Juhász Gy.)

Emlékét őrizzük.

Szerető özvegye, Ági, fiai, Balázs és Szabolcs, valamint 
sógora, Géza családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek és min-
den végtiszteletadónak, akik 
szerettünk

SZVINCSÁK Ferenc 
(1933–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Legyen nyugalma békés, 
emléke áldott!

Emlékét megőrzi 
a gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves sógorunktól

TÓTH Jánostól 
(1950–2021)

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

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

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
sógornőd és Gábor

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve már, hogy 
hiányzik közülünk

ZAVARKÓNÉ 
BARNA Borbála 

(1935–2020)

Elválni kedveseinktől 
fájdalmas és nehéz. 
De szívem szent reménnyel 
a jövendőbe néz. 
Jézus az én bizodalmam, 
hiszem, hogy egy napon 
szeretteimet a mennyben 
újra megláthatom.

Drága emlékét szeretettel 
őrzi Magdi és 

János családjukkal

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben leadni.

megkoszorúzták Fehér 
ferenc mellszobrát

Megkoszorúzták Fehér Ferenc mellszobrát a magyar 
költészet napja alkalmából Újvidéken.

A költő nevét viselő téren lévő szobornál mások mellett 
a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a 
Magyar Szó Lapkiadó Kft. és a Forum Könyvkiadó Intézet 
képviselői helyezték el az emlékezés virágait.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

MÉSZÁROS Antaltól 
(1944–2021)

Öleljen át a csend és a 
szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emléked megőrzi 
szerető fiad, Anti, 

menyed, Ibolya, 
unokáid: Martina, Laci, 

Dorka, Hermina és Robi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged. 
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és békés 
a pihenésed.

Nászod, családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Férjemtől

VARGA Józseftől 
(1944–2021)

Egy váratlan percben életed 
véget ért, hosszú útra 
mentél, búcsút nem intettél.
Olyan gyorsan jött a 
szörnyű pillanat, elmentél 
tőlünk egy röpke perc alatt. 
Öleljen át a csend és 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Emléked őrzi feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett nagybátyánktól

TÓTH Jánostól 
(1950–2021)

Legyen békés nyugalmad, 
csendes az álmod, 
s találj odafent 
örök boldogságot.

Emléked megőrzi Ilonka, 
Marika és Magdi 

családjaikkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH János 
(1950–2021. 4. 10.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. MAJOROSNÉ 
Gromilić Mirjana
(1960–2021. 4. 6.)

mažić Petar 
(1943–2021. 4. 8.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzunk

VARGA Józseftől 
(1944–2021)

Mint gyertyaláng 
lobban el az élet, 
mint gyors folyó 
rohannak az évek. 
Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked szívünkben 
örökké él.

Magdi és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk szeretett fér-
jem, édesapánk, apósunk és 
nagyapánk 

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

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

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

szeretett férjemtől

BOZÓKI Sándortól 
(1945–2021)

Lelked, reméljük békére 
talál, s te már a mennyből 
vigyázol ránk. 
Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled szerető 

feleséged, Mariska

miserend
16-án, pénteken, 19 ó.: 
Bérmálkozókért.
17-én, szombaton, 8 ó.: A 
héten elhunytakért; valamint: 
†Oláh István.
18-án, Húsvét 3. vasár-
napja, a Telepen 7 órakor: 
†Zavarkóné Barna Borbála 
és a család elh. tagjaiért; a 
plébániatemplomban 8:30-
kor: Népért; 10 órakor: Bér-

málkozási szentmise a bér-
málkozókért.
19-én, hétfőn, 8 ó.: Szent 
József tiszteletére egy szán-
dékra.
20-án, kedden 8 órakor: 
Egy szándékra.
21-én, szerdán 8 órakor : 
Egy szándékra.
22-én, csütörtökön, 19 óra-
kor: †Faragó László és elh. 
hozzátartozókért.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

BOZÓKI Sándortól 
(1945–2021)

Most már nélküled élek 
ezen a hatalmas világon, 
hisz bármerre megyek, a 
létedet sehol sem találom.

Sajnálom, hogy el kellett 
menned, itt hagyva engem, 
de ha már nem is hallod, 
akkor is leírom neked: 
Édesapám, szívből 
köszönöm neked 
az életemet!

Emléked szívébe zárta 
szerető fiad, Zsolti 
és menyed, Marika

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősöknek, 
akik szerettünk

MÉSZÁROS Antal 
(1944–2021)

temetésén megjelentek, akik 
szerettünket utolsó útjára el-
kísérték, koszorú- és virág-
adományaikkal mély fájdal-
munkban osztoztak.
Köszönet a plébános úrnak 
és a kántornak a szép szer-
tartásért, valamint az egész-
ségház dolgozóinak az oda-
adó fáradozásért.

A gyászoló család Egyházközségi hírek
Esküvői hirdetés: Fuszkó Erneszt, Zoltán és Volpert Erzsé-
bet fia házasságot köt Uracs Krisztinával, +Tibor és Magyar 
Angéla lányával, pénteken, ápr. 16-án d.u. 5 órakor a plébá-
niatemplomban.
Vasárnap bérmálkozás lesz. Püspök atya elhagyhatta a 
kórházat a koronavírusból való felgyógyulása után, de még 
pihennie kell. Maga helyett Mons. DDr. Rokay Zoltán címzetes 
prépost atyát küldi hozzánk bérmálni. Ahogy pünkösdkor az 
apostolok is együtt imádkozva készültek a Szentlélek eljöve-
telére, a mi közösségünk is három napon keresztül készül és 
imádkozik a bérmálkozókért. Fontos ez az előkészület, támo-
gassuk bérmálkozóinkat imáinkkal és jelenlétünkkel.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal búcsúzunk drága édesapámtól, 

apósomtól, nagyapánktól, déditatától

VARGA Józseftől 
(1944–2021)

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. 
Így búcsúszó nélkül szívetekben tovább élhetek.

Szeretett fiad, Attila és Valéria, unokáid: 
Natália és Andrea családjaival

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

MÉSZÁROS Antaltól 
(1944–2021)

Nyugodjon békében, 
legyen csendes álma, 
találjon odafönn 
örök boldogságra.

Emléked megőrzi 
szerető fiad, Jóska 

és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól

MAJOROS Mirjanától 
(1960–2021)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled. 

Drága emlékét szívükbe zárták szerető lányai: 
Mária, Valéria és Veronika családjukkalMEGEMLÉKEZÉS

Hat szomorú hónapja, hogy nincs közöttünk, 
akit nagyon szerettünk 

MAGYAR Nándor 
(1955–2020)

Szomorú hat hónapja, hogy tőlünk elmentél, 
de te itt vagy köztünk és emléked bennünk él. 
Mosolygós arcodat szemünk előtt látjuk, de jöttödet, 
sajnos, mindhiába várjuk. Tudjuk, hogy nem jössz, 
mégis jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Sok szál gyertya ég, könnycseppektől áznak, lelkedre odafenn 
az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket 
suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rád.
Szeretteid nélküled élnek, de szívükben örökre őriznek téged.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

BOZÓKI Sándor 
(1945–2021) 

id MÉSZÁROS Antal 
(1944–2021)

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

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve, hogy nincsen velünk szerettünk

CSECSE KOVÁCS Ilona 
(1934–2017)

„Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”

(Kosztolányi Dezső)

Emlékét kegyelettel megőrzik szerettei

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik 
szerettünket

VARGA Józsefet 
(1944–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek és 
minden végtiszteletadónak, 
akik szerettünk

BOZÓKI Sándor 
(1945–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Külön köszönettel tartozom 
Brankicának és családjának 
a nehéz percekben nyújtott 
segítségükért.

Köszönet a lelkiatyának.
Nyugodjon békében!

A gyászoló Bozóki család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal búcsúzunk drága 

édesapámtól, apósomtól, nagyapánktól

VARGA Józseftől 
(1944–2021)

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Lelked, reméljük békére talált, s te már a mennyből 
vigyázol ránk. Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk.

Szeretett lányod, Renáta, vejed, Ferenc és unokáid
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–INDEKS (Újvidék) 2:0 
(2:0)

A temeriniek a hétközi fordu-
lóban az első félidőben szerzett gó-
lokkal biztosították be a győzelmet. 
Grubović és Tomić bizonyult ered-
ményesnek, habár a hazaiak na-
gyobb arányban is nyerhettek volna, 
ha nem maradnak ki a helyzetek.
SLOGA (Erdővég)–SLOGA 0:0

A névrokonok szombati mér-
kőzése nagy küzdelmet hozott, gól 
azonban nem született. A találko-
zó inkább harcias, mint színvo-
nalas volt. Az egy pontnak talán a 
vendégek örülhettek jobban, akik 
a múlt heti eredményekkel értékes 
pontokat gyűjtöttek a kiesés elle-
ni harcban. A 24. forduló után a 
temeriniek 30 ponttal a 14. helyen 
vannak a táblázaton.

A Sloga szombaton a vojkai 
Sremacot látja vendégül.

rADNiČKi (Újpazova)–
MLADOST 3:2 (0:2)

Gyakorlatilag megnyert meccset 
veszítettek el a járekiak. A szünet-
ben két góllal vezettek, de ez nem 
volt elég még ahhoz sem, hogy leg-
alább döntetlent érjenek el. Az 
újpazovaiak a térfélcsere után há-
romszor is beköszöntek a vendé-

gek kapujába, így otthon tartották 
a bajnoki pontokat.

MLADOST–JADRAN 
(Golubinci) 3:1 (2:1)

A járekiak első gólja után a 
vendégek ugyan kiegyenlítettek, a 
Mladost azonban még a szünet előtt 
újból megszerezte a vezetést, majd 
a második félidőben egy újabb ta-
lálattal bebiztosította a győzelmet. 
Érvényesült a papírforma, hiszen a 
golubinci csapat az utolsó előtti a 
táblázaton, mindössze egy győzel-
met szerzett eddig az idei bajnok-
ságban.

A Mladost 32 ponttal a 9. helyet 
foglalja el a táblázaton. A járekiak 
vasárnap a Budućnosttal (Salaš 
Noćajski) játszanak idegenben.  

Újvidéki liga

FRUŠKOGORAC (Kamenica)–
TSK 2:3 (1:2)

A táblázaton harmadik helye-
zett kamenicai csapat otthoná-
ból hozták el a bajnoki pontokat 
a temeriniek. Jovo Pupovac a 10. 
percben büntetőből juttatta előny-
höz a TSK-t, a hazaiak azonban egy 
szabadrúgásból kiegyenlítettek. A 
télen szerződtetett Lazar Tomić ez-
úttal a kezdőtizenegyben kapott 
helyet, és meg is hálálta a bizal-
mat, hiszen a 30. percben góljá-
val újból megszerezték a vezetést 
a temeriniek. Pupovac a 77. perc-
ben már nem tizenegyesből, hanem 
játékból volt eredményes, ami után 

a kamenicai csapatnak csak szépí-
tenie sikerült.

Az éllovas Veternik a hétvégén 
0:0-ás döntetlent játszott Újvidéken 
a Slavijával, így a TSK csökkentet-
te a hátrányát. A Veterniknek 57, a 
TSK-nak pedig 52 pontja van. Há-
rom olyan csapat követi őket, ame-
lyek 39 pontot gyűjtöttek eddig: a 
Fruškogorac, a Slavija és a Sirig. A 
hatodik helyet, 38 ponttal a zsablyai 
ŽSK foglalja el, amely vasárnap 17 
órai kezdettel a TSK vendégeként 
lép pályára a 24. fordulóban.

TSK: Vojvodić, Brezsnyák, 
Stričević, Bobot, Varga (Klaić), 
Nikolić (Milosavljević), Tomić, 
Nedeljković, Pupovac, Knežević 
(Đanković), Kosić.

SIRIG–ŠAJKAŠ (Kovilj) 0:1
A szőregiek a 23. fordulóban az 

idei nyolcadik vereségüket szenved-
ték el. Ezen a hétvégén nehéz ven-
dégszereplés vár rájuk a listaveze-
tő Veternik pályáján.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport
A Temerin csapata kedden este, 

a lapzárta után játszott Zomborban 
a Ravangraddal a 15. fordulóban.
Első férfi liga – Északi csoport

mlADoST TSK–PoTiSJE 
PlETEKS (Ada) 31:30 (17:16)

A hazai csapat az első félidőben 
12:6-ra, majd 15:10-re is vezetett, 
a szívósan küzdő adaiak azonban a 
szünetig feljöttek egy gólos különb-
ségre. A második félidőben ismét 
megléptek a járekiak, 29:25 arányú 
előnyük is volt, a vendégek azonban 
kiegyenlítettek 30:30-ra. Ezt köve-
tően az utolsó gólt a Mladost TSK 
szerezte.

HERCEGOVAC (Gajdobra)–
MLADOST TSK 38:31 (17:12)

A táblázat első helyezettje el-
len sima vereséget szenvedtek el a 
járekiak a 15. fordulóban, akik az 
ötödik helyen vannak a 12 csapa-
tot számláló mezőnyben.

ASZTALITENISZ
A héten csaknem egy hónapos 

szünet után folytatódik a Szuper-
liga küzdelme. Mint ismeretes, a 
Temerin az alapszakasz után a fel-
sőházba jutott, melyben jelenleg ha-
todik a táblázaton. Tegnap (szerda) 
este a bajnoki címre esélyes belg-
rádi Crvena zvezda vendégszerepelt 
Temerinben. Csapatunk szombaton 
Nagybecskereken mérkőzik meg a 
Banattal, amely a Crvena zvezdával 
a titulusért harcol.

Vajdasági liga – nők

TEmEriN FEroCooP–
DOMBOS II. (Kishegyes) 1:4

Eredmények: Fincsúr Zs.–
Kurnyák 3:1, Tényi N.–Lengyel 
0:3, Sarok Zs.–Szőke 2:3, 
Fincsúr,Sarok–Kurnyák,Lengyel 
1:3, Fincsúr–Lengyel 1:3.

T. n. T.

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.

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!

sporthorgászok és háziasz-
szonyok használhatják ezt az 
interneten beszerezhető hal-
tisztító eszközt, amely össze-
gyűjti a pikkelyeket
kudaukupovinu.rs


