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Férfiak csoportja felállítja a májusfát

Szabad az út
Szerbia és Magyarország megállapodott a védettségi 

igazolványok kölcsönös elismeréséről, így szabadon utaz-
hatnak Magyarország területére azok a szerb állampolgár-
ok, akik felvették a koronavírus elleni védőoltás mindkét 
dózisát, jelentette a napi sajtó. Szerbia területére is be-
léphetnek azok a magyar állampolgárok, akik beoltatták 
magukat. Nem kell negatív PCR-teszttel rendelkezniük, és 
a karanténkötelezettség alól is mentesülnek. A határátlépés 
során nem tesznek különbséget a védőoltások között.

Majálisra menni,
 jaj, de csudaszép

Hogyan ünnepelték a temeriniek a munka ünnepét
Kedvezett az időjárás a majálisozóknak, így a hétvégén kevesen ma-

radtak otthon a négy fal között, az egyre inkább javuló, de még mindig 
aránylag rossz járványügyi helyzeten siránkozva, no meg a legfrissebb 
adatokat elemezgetve. Nem is csoda, hiszen már túl hosszú ideje tart ez 
az áldatlan állapot, az embereknek már nagyon kell az, hogy kiengedjék 
a gőzt, de úgy istenigazából. És noha az egykori majálisok mára már csak 
a visszaemlékezések tárgyát képezik, ez a hagyomány gyökeret eresztett 
az emberekben, így ha más formában is, de igyekszünk minden adandó 
alkalmat megragadni arra, hogy jól érezzük magunkat, nem egyszer a 
hedonizmus határát is átlépve.

Szórakozni akart az a tizenhárom fős 
baráti társaság is – és ők bizonyára csak 
egy társaság volt a sok közül –, amelyik 
pénteken délután négynapi élelmet és még 
nagyon sok egyéb kelléket pakolt fel a trak-
tor piros színű pótkocsijára, és kidöcögött 
vele Temerin nyugati határrészébe egy, a 
Szlatyina közelében lévő tanyára. Semmit 
sem bíztak a véletlenre, mert már fél évvel 
korábban megkezdték a szervezést, hallot-
tuk Bartok Beatrixtól, aki vállalkozott arra, 
hogy a társaság nevében elmesélje, hogyan 
teltek az iskolamentes napok. Távol az ott-
hon kényelmétől, kint a pusztaságban.

 – Igencsak mozgalmas napjaink vol-
tak. Autókkal bejártuk a temerini tanyákat, 
máskor hozzánk érkeztek velünk egyidős 
fiatalok, esténként a tábortüzet körülülve 
beszélgettünk volt aki egyáltalán nem is 

aludt. Olyan érzésünk volt, mintha nem is 
létezne a koronavírus, ha csak egy rövid 
időre is, de mindannyian elfeledkeztünk 
róla. Minden olyan volt, mint régen, ami-
kor együtt voltunk – mesélte lelkesen a 
fiatal lány, aki egy pillanatra sem tudta el-
titkolni azt, hogy ez alatt a négy nap alatt 
kiválóan érezte magát. 

Közben azt is elárulta, hogy vegyes tár-
saság verődött össze, fiúk és lányok egy-
aránt majálisoztak, de még néhány tordai 
fiatal is csatlakozott hozzájuk. Beatrixot 
hallgatva eszembe jutottak azok az eszten-
dők, amikor mi laktuk be néhány napra 
(volt, hogy egy hétre is) egyikünk rokoná-
nak, szomszédjának, sógorának a tanyáját, 
onnan pedig ide-oda mászkáltunk, vagy 
ahogyan mi mondtuk: „zónáztunk”.

Folytatása a 3. oldalon

A munka ünnepének előestéjén 34. alkalommal állítottak májusfát a Gu-
lyáscsárda előtti téren. Majoros Pál, az esemény ötletgazdája számára sokat 
jelent ez az esemény, hiszen a csárda fennállása óta minden évben megszer-
vezi. Ez alól csak a tavalyi év volt kivétel, amikor is a járványügyi előírások 
nem tették lehetővé a rendezvény megtartását. Mint elmondta, amíg csak 
erejéből telik, szeretné megszervezni az eseményt, és bízik abban, hogy a 
felnövő generáció is tovább viszi majd ezt a hagyományt. 

Az eseményen Sziveri Béla, a VMSZ községi szervezetének elnöke kö-
szöntötte a jelenlévőket.

– Mindig eljövünk, és most is eljöttünk, hogy besegítsünk itt a fa díszí-
tésében, és a szerény kis agapénak az elkészítésében. Itt vagyunk és együtt 
vagyunk, már amennyire megengedik a körülmények. Lehet látni, hogy azért 
csak sok embert érdekel, hogy mi történik, tehát eljönnek itt vannak és be-
szélgetünk – mondta Sziveri Béla.

A májusfa állítást követően az érdeklődők a Gulyáscsárdában lévő kép-
galériát is megtekinthették.

T. D.

Májusfa állítás a Gulyáscsárdánál
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Vasárnap helyi 
közösségi választás

Vasárnap, május 9-én helyi közösségi választást tarta-
nak a Temerini Első Helyi Közösségben, Staro Đurđevón, 
Járekon és Szőregen. A szavazópolgárok a három lista 
egyikét karikázhatják be.

Mint már jelentettük, a helyi közösségi választáson a 
Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, valamint a 
Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demok-
rata Párt alkotta koalíció vesz részt. Ez utóbbi tizenöt tagú 
listáján tizenhárom a civil szféra képviselői közül került ki. 
Temerinben 14 ezer 3 szavazásra jogosult polgár szerepel 
a névjegyzékben, akik május 9-én reggel hét és este nyolc 
óra között a személyazonossági igazolvány felmutatásával 
adhatják le a voksukat abban a helyi közösségben, amely-
nek területén élnek. A szavazócédulákat a múlt hétvégén 
a postaládákba kézbesítették.

Lapunk e számának melléklete a VMSZ és a 
VMDP közös választási szórólapja.
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Ünnepélyes keresztelés

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

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!

Vasárnap ünnepélyes keretek között megkeresztelték Zalánt 
(Kalmár Dániel és Ribár Anita fiát).

Persze, nemcsak a húszéveseké a világ, vannak korosabbak 
is, akik, ha csak tehetik, szintén igyekeznek majálisozni. De ez 
nem mindig rajtuk múlik. Góbor Béla nyugdíjas kollégánkkal 
Ádám Csilla beszélgetett:      

Az elmúlt jó néhány évben kevés olyan kulturális, társadalmi 
és politikai esemény volt községünkben, amelyet Góbor Béla profi 
fényképezőgépével és hangfelvevő készülékével ne örökített volna 
meg, hogy tudósításai révén azokhoz is eljusson a hír, akik valami 
miatt éppen akkor nem lehettek jelen. Dolgozott karácsonykor, 
húsvétkor, újévkor, de legtöbbször még a május elsejei ünnepeket 
is munkával töltötte. Nyitott szemmel járta a terepet, pontosabban 
Temerin utcáit, és az említett eseményeken túl, nem egyszer olyan 
részletére is rámutatott közösségünknek, amely szemet szúrt a sok-
évnyi tapasztalattal rendelkező újságírónak. 

Általában azt is tudta, hogy hol majálisoznak az idősek és a fi-
atalok, kiment hozzájuk, fotózott, írt. Tavaly novemberben súlyos 
közlekedési balesetet szenvedett, aminek következtében egyfajta tüdő-
betegség (COPD) alakult ki nála. Emiatt az idén kizárólag otthonról 
követhette a majális hazai és külföldi eseményeit. A szerkesztővel 
egyeztetve felhívtam telefonon, hogy egészsége iránt érdeklődjek. 
No, meg az iránt is, hogy ennyi esztendő tapasztalatának birtokában 
hogyan tekint a régi és a mai majálisokra. Bizonyára szakmai árta-
lom, de alapos felkészültség volt érezhető mondanivalójában. 

– Az idei immár a második majális, amelyre a koronavírus ár-
nyékában került sor. A sajtóból azonban úgy értesültem, hogy most  
hétvégén már sokkal szabadabban zajlott az ünneplés, mint tavaly. 
Ez elsősorban a világjárvány csillapodásának, és nem utolsósorban 
az egyre nagyobb számú beoltottnak köszönhető. Az idén először a 
televízióból és a közösségi oldalakra feltöltött fényképekből és tá-
jékoztatókból értesültem arról, hogy ki hogyan ülte meg a munka 
ünnepét. 

Légutaim beszűkülése miatt nemigen tudok kimozdulni a szo-
bából. Zavartalan légzésemet egy éjjeliszekrény nagyságú oxigén 
koncentrátor biztosítja, mondja Béla kolléga, és a hangján mintha 
érződnének is a fáradtság jelei. Rövid szünet után a régi majálisok-
ról kérdeztem. 

– Egykoron mások a voltak majálisok, a múlt század nyolcvanas 
éveiben, a szocializmus idején, társadalmi szervezésben zajlottak az 
események. Megteltek ilyenkor a kirándulóhelyek, a Jegricska parti 
csárda környéke, a régi tanyák, a fiatalok sátrat vertek, reggeltől 
estig szórakoztak, néhányan kint is aludtak. Már a felszabadulás 
után beindult a szervezett majálisozás. Itt, Temerinben zömében a 
vállalati szakszervezetek koordinálták ezeket a kirándulásokat. Az 
elmúlt években újságíróként rengeteg helyet bejártam, nagyon sok 
baráti társaságban megfordultam, kimentem hozzájuk, lefényké-
peztem őket, írtam róluk. A majális nem is pihenés volt számomra, 
hiszen dolgozni, tudósítani kellett. A Magyar Szó újságírói tudták, 
hogy ezeket az eseményeket le kell fedni. Tettük is a dolgunkat, 
aztán másnap szabadok voltunk – mondja az újságíró kolléga, aki 
szerint a mai majálisok nem hasonlíthatóak össze az egykori nép-
ünnepélyekkel. 

Noha többen hiányolják írásait a Temerini Újság hasábjairól, ő 
maga azt gondolja, hogy olyan lendülettel és energiával, mint ko-
rábban tette, már nemigen tud majd dolgozni.

Ne legyen így! Mielőbbi felépülést!
ÁDÁM Csilla

Akik nem mehettek a 
természetbe

Lábadozó munkatársunknál jártunk
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Folytatás az 1. oldalról
A sörből ilyenkor jócskán fogyott, és noha 

köztudott, hogy az alkohol és a vezetés nagyon 
rossz párosítás, mégis kevesen maradtak ott, 
ahol először letanyáztak. Beatrix szerint náluk 
ilyen veszély nem fenyegetett, a sofőrök fele-
lősségtudóak voltak, így végig biztonságban 
érezte magát. A szülőknek sem kellett aggód-
niuk, mert tudják azt, hogy képesek vigyázni 
magukra és egymásra. Sátrakban aludtak, és 
mivel haza nem mentek, rövid időre a zuha-
nyozásról is le kellett mondaniuk, tudtam meg 
beszélgetőtársamtól. 

Ma már minden bizonnyal mindannyian ott-
hon vannak, lehet, hogy éppen az elmúlt napok 
vidám eseményeit emlegetik és elemezgetik, de 
az is előfordulhat, hogy már a jövő évi majálisi 
terveket szövögetik.

ácsi

Hogyan ünnepelték a temeriniek a munka ünnepét

A felvételeket a majálisozó fiatalok készítették mobiltelefonnal

Majálisra menni, jaj de csudaszép

Végre kissé lazábban
Családi majálisozók között

Aki csak tehette a szabadban ünnepelt.
Gondosan megtervezték a temeriniek az 
ünneplést. Családi körben majálisozókat 
kérdeztünk:

P. L.: – Baráti társaságunkkal évek óta 
a szabadban töltjük ezt a napot, egy közeli 
tanyán szoktunk táborozni. Amíg a gyereke-
ink kicsik voltak, gyerekzsivaly töltötte be a 
teret. Nem maradhattak el a hosszú séták a 
friss levegőn, a horgászás, de a labdajáték-
ok sem. Ma már a gyerekek nem tartanak 
velünk, de mindig jó hangulatban telik el 
a nap. Mivel tavaly nem volt lehetőségünk 
megünnepelni a május elsejét, ezért az idén 
különösen jól esett a piknik. Malacot nyár-
saltunk, nagyokat beszélgettünk, sétáltunk, 

szórakoztunk. Este fáradtan, de elégedetten 
tért mindenki haza. 

V. R.: – Családi körben töltöttük a ma-
jálist, jól esett végre egy kis kikapcsolódás. 
Sógoroméknál rostélyoztunk, nagy gyermek-
zsivaj közepette. Finomakat ettünk, időközben 
sokat játszottunk a gyerekekkel. Ebéd után kár-
tyapartit szerveztünk, amit mindenki alig várt és 
élvezett. Élménydús napunk volt.

T. I.: – A májusi eleji ünnepek számomra a 
pihenésről szólnak. Nem szoktunk tervezni, de 
mindig akad valamilyen program. Most ebéd 
után, a délutáni órákban pedig felmentünk a 
Fruška Gorára, ahol egy jó nagyot sétáltunk a 
friss levegőn. Jól esett a szabadban tett séta, és 
látni, hogy az emberek lassan kimozdulnak a be-

zártságból. Bízunk benne, hogy hamarosan már 
csak rossz emlékként tekinthetünk mindarra, 
amitől a járvány megfosztott bennünket. 

Sz. É.: – Az elsejét a testvéremékkel együtt 
töltöttük, közben a kisunokára vigyáztunk. A 
trambulint, már az egész család kipróbálta a 
kis hercegnőnk végett. Másodikát a barátaink-
kal együtt töltöttük a Tiszán. Ránk fért egy kis 
nyugalom. Ilyenkor, sütünk, főzünk, sétálunk 
és jókat beszélgetünk. Talán egy kicsit újratöltő-
dik az ember, és újúlt erővel folytatja a munkát 
az elkövetkező hétköznapokon. Mindenesetre, 
csodálatosan teltek az ünnepek. Végre nem csak 
a betegségek és a negatív dolgok veszik körül 
az embert.

L. D.: – Baráti társaságban töltöttük a ma-
jálist. Évek óta így van ez: összejövünk egyikünk 
udvarában, ott sütünk, főzünk, szórakozunk. A 
gyerekek mindig nagyon élvezik ezt a napot, már 
együtt is szépen eljátszanak. Persze mi, felnőt-
tek mindig gondoskodunk számukra valamilyen 
programról, amit rendszerint nagyon élveznek. 
Mivel tavaly nem majálisozhattunk, ezért idén 
különösen jól esett minden, ami ezen a napon 
történt.

N. N.: – Az idén szerencsére sokkal lazább 
és szabadabb volt az ünnep, mint tavaly, amikor 
a járvány mindent elrontott. De mégis a tavalyi 
élményt idézem emlékezetbe, tanulságként talán. 
A májusfa állítás felkeltette a gyerekek érdeklő-
dését. Hogy érdekesebbé és emlékezetesebbé te-
gyük számukra a napot, saját májusfát állítottunk. 
Mivel a célnak megfelelő oszlopot nem találtunk 
a háznál, egy ásónyelet díszítettek fel a gyerekek 
és apa segítségével, induló kiséretében, az udvar 
közepén a földbe szúrták. Nagy öröm és emléke-
zetes pillanat volt ez akkor. Már igyekeztünk is 
befelé, hogy elfogyasszuk, amit sütöttünk. Most 
kissé szabadabban ünnepeltünk, az időjárás is 
kedvezett, mintha csak azt sugallná, hogy lassan 
talán felszabadulunk a járvány terhe alól. 

Mivel az idén egybeestek a (pravoszláv) ortodox húsvét és a május elsejei ünne-
pek, Szerbiában öt napig tartó hosszú hétvégét tartottak.  Temeriben és környékén 
töbször is hallatszott égzörgés, de a sötét, hol északnyugatról, hol délnyugatról ér-
kező felhők rövid idő alatt elvonultak és lényegében az ünnepek alatt mindvégig 
kellemes, olykor kissé szeles, de jó idő volt. Ennek ellenére egyes helyekről jégről 
és csapadékról számoltak be az arra járók. A képen: elnéptelenedett a piactér az 
ünnepi napokban.

T. D.
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Megkezdődtek a Fruška gora-i közúti kor-
ridor építési munkálatai, a kivitelező a kínai 
CRBC vállalat. A Fruška gora-i korridor több 
mint 47 km hosszú lesz, és összeköti majd az 
autópályát Šid, valamint Szabadka irányában. 
Négysávos, leállósáv nélküli lesz. Szerbiában 
a leghosszabb alagutat építik ki hozzá, 3 és 
fél km hosszúságban. Ezenkívül az építkezés 
részét képezi majd egy mintegy 2 km hosszú-
ságú dunai híd Kobolnál.

A kivitelező ígéretet tett arra, hogy min-
den olyan fa helyett, amelyet a közúti folyosó 
kiépítése miatt kivágnak, két facsemetét ül-
tet. A munkálatokat a tervek szerint három 
év múlva fejezik be. A projektum összértéke 
606 millió euró.

Börtönben marad
Az idén, február másodikán családi tragédia 

történt a temerini Proletár utcában. Az erősen it-
tas 67 éves K. Béla a gyanú szerint először össze-
verte feleségét, a 64 esztendős K. Gizellát, súlyos 
ütéseket mérve az asszony testére és fejére, majd 
megfojtotta. Az illetékes bíróság a héten arról 
döntött, hogy meghosszabbítja a férfi előzetes 
letartóztatását, azt június 4-éig kitolva. K. Béla 
valószínűleg az ítélethirdetés napjáig már nem 
védekezhet szabadlábon. (Pannon RTV)

Múlt csütörtökön tartották meg az Itt a 
vége, fuss el véle elnevezésű magyar népme-
semondó verseny ünnepélyes eredményhir-
detését. A szervező ez alkalommal is a Szir-
mai Károly Közkönyvtár volt. Pásztor Ágnes 
könyvtárigazgató elmondta, hogy a szervezők 
elégedettek a részvétellel. Tizenegy verseny-

ző nevezett be a vetélkedőre, akik kiválóan 
szerepeltek. A járvány miatt az idén online 
térbe költözött a verseny, de az igazgatónő 
reményeit fejezte ki, hogy jövőre már élőben 
is lebonyolíthatják a vetélkedőt.

 A zsűri elnöke, Lukács Sára is megdi-
csérte a résztvevőket. Elmondása szerint a 
zsűrinek az idén sem volt könnyű feladata. A 
gyerekek kitűnően tolmácsolták az igényesen 
megválasztott meséket, amelyek egy csodálatos 
képzeletbeli világba repítették őket. A mesék 
a gyermekkor meghatározó részét képezik, 
amelyek által a szókics, a fantáziavilág, a ki-
fejezőkészség és az érzelmivilág is bővül. Az 
öt továbbjutóval folytatott beszélgetés is arról 
tanúskodik, hogy a gyermekeknek sokat je-
lentenek a mesék. 

Béres Kinga: – A kőleves című mesét 
mondtam. Sokan segítettek a felkészülésben. 
A tanítónéni, anya, apa és a mama is sokszor 
meghallgattak. Ez a mese tetszett meg a legjob-
ban, ezért esett erre a választásom. Az tetszett 
benne, hogy vicces és érdekes történetet mond 
el és, hogy öregesen kellett elmondanom. Elő-
ször vettem részt mesemondó versenyen, ezért 
egy kicsit nehéz volt felkészülni. Otthon és az 
osztályban is sokan bíztattak, hogy első leszek 
a versenyen, ezért egy kicsit számítottam is a 
jó eredményre. Érdekes volt, amikor videóra 
vették a mesemondásomat, egy kicsit izgultam 
is, de örülök, hogy végül jól sikerült. Még 
nagyon sok versenyen szeretnék részt venni 
a jövőben.

Zakinszki Emina: – Sokat készültem a 
versenyre. Mindennap tovább maradtam az 

iskolában, hogy a tanítónénivel gyakoroljunk, 
de otthon is sokszor meghallgattak. A Miért 
van a moholi templom az udvar közepén? című 
mesét mondtam el a versenyen. Anyukám talált 
rá erre a mesére. Nekem is nagyon megtet-
szett, mert vicces történetet mond el. Szere-
tem a meséket és szívesen is mondok mesét. 

Érdekes volt a verseny, mert ilyen formában 
még nem versenyeztem. Örülök, hogy a zsű-
rinek is tetszett a produkcióm. 

Varga Anna: – Nekem a tanítónéni vá-
lasztotta a Macska és az egér című mesét. 
Tetszett, második lettem vele a versenyen. 
Nagyon sokat gyakoroltunk a versenyre. Sze-
retem a cicákat, ezért örültem, hogy ilyen 
mesét mondhatok. Szeretem a meséket, 
mindegyik tetszik, de most ez a kedvencem. 
Most versenyeztem először, máskor is jelent-
kezni fogok.

Vortity Anasztászia: – Nagy meseked-
velő vagyok. Az öcsémnek is szoktam estén-
ként mesét olvasni. Ő is szereti. A Sündisznó 
mesét mondtam el a versenyen. Érdekes a 
történet, mert három embernek is segít a 
sündisznó kijutni az erdőből, a végén pedig 
egy szépséges királyfivá változik a főhős. Ez a 
kedvencem, ezért nagyon élveztem a versenyt. 
Szeretnék máskor is versenyezni.

Kurczinák Lara: – Sokat készültem és 
izgultam, amikor videóra vették a szereplé-
semet. Boldog vagyok, hogy továbbjutottam 
a zentai döntőbe. Nem számítottam ilyen jó 
eredményre. Örülök, hogy sikerült, de ugyan-
akkor kicsit szomorú is vagyok. Sajnálom a 
társaimat, akik szintén sokat készütek, de 
sajnos nem jutottak tovább. A róka repülése 
mesét mondtam el. A tanítónéni segített vá-
lasztani. Kicsit nehéz volt megtanulni, mert 
vannak benne olyan hangok, amiket nehe-
zebb kiejteni. Nagyon szeretjük a meséket, 
minden este hallgatunk, vagy megnézünk egy 
népmesét lefekvés előtt. 

Ünnepélyes eredményhirdetés

Vortity Ágnes felvételén a versenyzők, a könyvtár igazgatója és a zsűri tagjai sze-
repelnek. Hiányzik a felvételről Sétáló Ildikó zsűritag.

Itt a vége, fuss el véleGarantált 
nyugdíjminimum

Milan Krkobabić vidékfejlesztési miniszter 
a garantált nyugdíjminimum bevezetését java-
solja, amelynek összege 12 ezer dinár lenne, 
amely a szociális juttatások egyik formája vol-
na azok számára, akiknek nincsenek meg a 
nyugdíjazáshoz szükséges feltételeik. Emellett 
szerinte a svájci modell is korrigálni kellene, 
hogy a nyugdíjak növekedése ne maradjon el 
a bérnövekedéstől.

A vidékfejlesztési miniszter a Tanjugnak 
elmondta, hogy a garantált nyugdíj azoknak 
az állampolgároknak lenne biztosítva, akik va-
lamilyen oknál fogva nem tudták teljesíteni a 
nyugdíjbavonulás feltételeit, ezért semmilyen 
nyugdíjat nem kapnak. A járulék folyósításá-
nak feltétele, hogy az illető ne rendelkezzen 
semmilyen ingatlannal, sem bevétellel, illet-
ve nem részesülhet semmilyen egyéb szociális 
segélyben. “Azokról az emberekről van szó, 
akiknek semmijük nincs. Bizonyos statisztikai 
adatok szerint Szerbiában 200 ezer ilyen em-
ber van. Ez az adat még nem pontos” – mondta 
a miniszter, aki szerint az ilyen fajta szociális 
ellátás Európában gyakori.

„Ezt a javaslatot benyújtjuk a kormány-
nak és a parlamentnek, mivel új törvényes 
megoldásként el kellene fogadni” – mondta 
Krkobabić.

T. D.

Épül a korridor
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A Nikola Pašić utcában található Severus d.o.o. 
kiskereskedésben bőséges kínálat várja azokat, 
akik napszemüveget vásárolnának. Kiss Beáta 
üzletvezetőt arra kértük, hogy mondjon néhány 
szót a vállalkozásról és arról, hogy milyen szem-
pontokat kell figyelembe vennünk napszemüveg 
vásárlása során. 

– Cégünket 2011. szeptemberében alapította 
Balla Péter igazgató és Góbor Csaba társtulajdo-
nos. A két barát összefogásából egy gondosan 
kidolgozott, precíz módon megálmodott weblap 
született, amely a www.naocareonline.com címen 
érhető el. Későbbiekben kialakították az üzlet-
helyiséget is, amely 2015 óta a Nikole Pašić utca 

43. szám alatt található. A forgalom nagy része 
online eladásokból ered. Két munkatársammal 
együtt hétköznaponként 8-18h között fogadjuk 
a kedves vásárlókat az üzletben, szombatonként 
pedig 8-16h között.

• Mitől véd meg tulajdonképpen a nap-
szemüveg?

– A napszemüveg viselése ma már inkább 
divat, és sokan csak kiegészítőként használják, 
ám az esztétikai szempontok, véleményem szerint 
másodlagosak. Az utóbbi években az ózonréteg 
elvékonyodása miatt még fontosabb szemünk vé-
delme, mint valaha. Az ózonréteg normál esetben 
megakadályozza, hogy a káros ibolyántúli (UV) 
sugarak a szemünkbe jussanak, ám a környeze-
tünket érő fokozott terhelés hatására az ózonréteg 
egyre vékonyodik, így a káros ibolyántúli sugarak 
szinte akadály nélkül juthatnak a szemünkbe. Meg-
felelő napszemüveg viselése nem évszakfüggő, ezt 
fontos tudni. Az UV sugárzás ugyanis egész évben 
jelen van, és borús időben is eljut a föld felszínéig. 
Nem beszélve a havazás esetén előforduló ún. „hó-
vakságról”. A nálunk kapható szemüvegek UV400 
szűrővel rendelkeznek. Ez a szűrő megállítja a nap 

káros UVA, UVB és UVC sugarait. Bőséges a kíná-
latunk polarizált napszemüvegekből is. A polari-
zált lencsével rendelkező napszemüveg a legjobb 
választás a járművezetők számára, mert rendkívül 
jelentős mértékban csökkenti a szembejövő autók 
fényének tükröződését, és az út felületéről visz-
szaverődő fényt is. A horgászok számára is szinte 
elengedhetetlen a polarizált napszemüveg haszná-
lata a vízparton. Általuk minimalizálhatjuk a vízről 
visszaverődő fény mértékét, pontosabb látást és a 
szem csekélyebb fáradékonyságát eredményezi.

• Milyen szempontokat vegyünk figye-
lembe a szemüvegek vásárlásánál?

– Szemünk egészségének megőrzése érdeké-
ben első és legfontosabb szem-
pont az, hogy a napszemüveg szá-
rában megtaláljuk az UV400-as 
feliratot, valamint, hogy kizárólag 
ellenőrzött helyről vásároljunk. A 
keret kiválasztása során figyel-
jünk arra, hogy jól illeszkedjen 
az arcunkhoz, azaz a számunkra 
megfelelő méretű napszemüveget 
válasszuk ki. A járművezetők, a 
horgászok, a vízi sportok szerel-
mesei, de még a kocogni vagy bi-
ciklizni vágyók is mindenképpen 
polarizált lencsés napszemüveget 
válasszanak. A délutáni sétákhoz 
elegendő az UV szűrős. Szerin-

tem a legfontosabb az elhatározás és a felismerés, 
hogy mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek 
és az idősebb korosztálynak is ugyanolyan fontos 
a napszemüveg viselése egész évben.

• Miben különböznek egymástól a nap-
szemüvegek?

– Az olcsóbb lencsék könnyebben karcolód-
nak, így a káros ultraibolya sugarak könnyedén 
behatolnak a szembe. Ha csak tehetjük, ne a legol-
csóbb napszemüveget válasszuk. A minőségi nap-
szemüveg sokkal tartósabb, a lencse polikarbonát 
alapú anyagból készül, nagyban csökkentve a kar-
colódás esélyét. Szakemberek szerint a napszem-
üveg szavatossági ideje 2 év.

• Az üzlet kínála-
tában milyen szem-
üvegek szerepelnek?

– Több mint 20 kü-
lönböző márka és több 
mint 800 különböző 
modell közül lehet vá-
lasztani, ezek zömmel 
ki is vannak állítva az 
üzletben. Mindegyikhez 

Nemcsak divatcikk – véd is
A Severus napszemüveg-boltban jártunk

Napjainkban a napszemüveg immár divatcikké vált, noha az eszköz elsődleges 
rendeltetése a szem védelme a nap káros sugarai ellen. Ez a nyár közeledtével és 
a napos órák szaporodásával mind időszerűbb kérdés. A napszemüvegek sokféle 
formában, színben és anyagból készülnek és kaphatók, így mindenki kiválaszthatja 
magának a legmegfelelőbbet.

tartó is jár. Az árak 1590 – 9990 dinár között 
mozognak. A legkisebbek számára is vannak ki-
váló minőségű UV-szűrős és polarizált lencsések. 
Fiatalok körében gyakran a színes lencsés darabok 
a kedvencek, de találhatók klasszikus fémkeretes 
darabok is az M-estől az XL-es nagyságig. 

Kínálatunkat a vásárlók igényei szerint alakí-
tottuk ki, nagy odafigyeléssel válogatjuk évről-évre 
a napszemüvegeket. A legkeresettebb darabokat 
minden évben újrarendeljük, így aki esetleg elve-
szítette kedvelt szemüvegét, újat vásárolhat ugyan-
abból. A dioptriás szemüveget viselők számára 
megoldást jelenthetnek az ún. Clip-On tartozékok, 
amelyet könnyedén fel lehet illeszteni a saját ke-
retre és máris 100%-os védelme van a szemnek. 
Ezek a tartozékok 2 méretben és több színben is 
kaphatóak hozzáférhető áron.

• Melyek az igazán menő darabok?
– A fiatalok évről-évre a legújabb, az éppen 

aktuális divatnak megfelelő darabokat keresik. A 
középkorosztály inkább a kényelmet és a minősé-
get helyezi előtérbe. A férfiak túlnyomó többsége a 
sportos napszemüvegeket kedveli. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is a kerek formájúak a menők. 
Léteznek örök klasszikusok, mint amilyen a piló-
taforma. Ezt a formát egyaránt hordják hölgyek 
és férfiak is.

• Tervek, célok vannak-e?
– A koronavírus okozta bizonytalanság, saj-

nos, a mi vállalkozásunkat is érinti, így a terve-
zéssel óvatosak vagyunk. Ezentúl is kimagasló 
minőségű termékpalettát igyekszünk kínálni, szín-
vonalas webáruházat működtetni és még több 
nagykereskedővel együttműködni.

TÓTH Dianna

A szemüvegválaszték

A szemüvegüzlet a Pašić utcában

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai ügyintézésre, 
vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival
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azonban azóta csak bajuszbosszantónak ne-
vezzük a családban!

Az almás pite receptje: 50 deka átszitált 
lisztben elmorzsolunk 15 deka zsírt, hozzá-
adunk 15 deka cukrot, 2 evőkanál tejet, 3 
tojássárgáját és késhegynyi szódabikarbónát. 
Az összegyúrt tésztát két részre osztjuk, és 

kb. fél órát pihentetjük. Lisztezett 
deszkán kisodorjuk, közepesen 
nagy tepsibe tesszük. Rárakjuk a 
meghámozott és káposztareszelőn 
lereszelt almát, megcukrozzuk, 
és betakarjuk a kisodort másik 
tésztával. Villával megszurkáljuk, 
és bemelegített sütőbe téve meg-
sütjük. Az alma alá szórhatunk 
őrölt diót vagy búzadarát, és az 
almát egy kevés törött fahéjjal 
ízesíthetjük. Amíg a piténk sül, 
a 3 tojásfehérjét 15-20 deka cu-
korral kemény habbá verjük és a 
már majdnem kész süteményünk 
tetejére simítjuk. Csökkentjük a 

hőfokot és megszárítjuk a habot. Ügyeljünk, 
hogy a hab teteje ne barnuljon meg. Ha ki-
hűlt, szeletelhetjük.

mcsm

Csak szüleim, nagyszüleim 
elmondásából tudom, hogy mi-
lyen is volt az élet villanytűzhely, 
hűtőszekrény, hűtőláda stb. nél-
kül. Óvodás koromban azért még 
nekünk és nagyszüleimnek sem 
volt hűtőszekrénye. A téli disz-
nóöléskor sózással és füstölés-
sel tartósították a húst. Évközben 
baromfit – csirkét, tyúkot, kacsát, 
libát, pulykát stb. – vágtak és a 
friss húst azonnal fel is használ-
ták. Nyáron például az előző na-
pon levágott baromfi húsát tejes-
kannába tették, és leengedték az 
ásott kútba. A legtöbb háztartás-
ban ez volt az egyetlen lehetsé-
ges hűtési/tárolási mód. Ha éppen 
marha-, bárány- vagy disznóhús-
ra éheztek, vagy már elfogyott a 
kamrából a füstölt hús – sonka, 
oldalas, csülök, csont nélküli 
karaj- és tarjahús – amelyből a 
húslevestől a bécsi szeleten át a 
szármáig úgyszólván mindent el 
tudtak készíteni, akkor valamelyik 
hentesüzletben vásárolták meg 
azt. A henteseknek volt már hű-

tőszekrényűk, de egészen más-
képpen működött, mint a maiak. 
Télen, amikor befagyott a folyók, 
csatornák vize, a hentes megbí-
zottjai kimentek úgymond jeget 
vágni. Ezeket a jégtömböket el-
szállították megbízójukhoz, ahol 
veremben, pincében helyezték el 
úgy, hogy ne olvadjanak fel, hogy 
majd a hentes a meleg hónapok-
ban ebből a készletből feltölthes-
se hűtőszekrényének tartályát.

Nagyapám nem kedvelte a 
disznóöléseket, de nagyon szí-
vesen vállalta a sonka, szalonna, 
oldalas, tarja (nyakhús), karaj stb. 
sózását és füstölését. Talán azért, 
mert szeretett főzni, és szerette 
fogyasztani is ezeket a húsokat. A 
füstölést követően leggyakrabban 
a borospincében aggatta rúdra a 
húsokat. Egyrészt itt kellemesen 
hűvös volt, másrészt pedig min-
dig kéznél voltak. Nagyapámnak 
mindig volt szőlőskertje. Szüret 
után pedig bort készített a gyü-
mölcsből. Szabadidejében sokat 
tartózkodott az általa „kacsará-

nak” nevezett helyiségben, mert 
rendszeresen volt ott tennivalója. 
S ha bort szeretett volna kóstolni, 
előtte elővette zsebéből a bicská-

ját, és kanyarított egy szeletet a 
karajhúsból, amelyet családunk-
ban csak szármahúsnak nevez-
tek. Talán azért, mert nagyanyám 
és édesanyám is legszívesebben 
ezt a húst használta a szárma ké-
szítéséhez, habár bécsi szelet-
ként is finom volt.

Mivel sok időt töltöttem 
nagyapámmal, a borospincébe 

is szívesen követtem. Számomra 
különösen finom csemege volt a 
hajszálvékonyra felszeletelt szár-
mahús. Még ma is összefut a nyál 
a számban, ha ezekre a cseme-
gézésekre gondolok. Talán azért, 
mert nagyapám a falatozásnak 

megadta a módját, és ne-
kem közben mondott egy, 
az alkalomhoz illő mesét 
is. Ezért gyakran elvonul-
tunk a pincébe falatozni 
és mesélni.

Nagyon sok mesét el-
mondott nekem, s évtize-
dekkel később a déduno-
kájának is. Akkorra már 
kiürült ugyan a boros-
pince, eltűntek a finom 
füstölt csemegék, mivel 
a hűtőszekrény és a hűtő-

láda „kiütötte őket a nyeregből”. 
Nagyapám azonban találékony 
ember volt és megtalálta a mód-
ját annak, hogy lekösse a 3-4 év 
körüli dédunokájának figyelmét, 
és közben a mesemondás se 
szoruljon háttérbe. Naphosszat 
kertészkedtek és meséltek.

Szármahús mesével tálalva

MÓRICZ CSECSE Magdolna

Az almás pite családunk nagy kedvence. 
Édesanyám rendszeresen sütötte az őszi és a 
téli hónapokban, mégpedig a nagymamám 
jól bevált receptje szerint. Azért volt a leg-
több almás pite az évnek ebben a 
két évszakában, mert édesanyám 
ragaszkadott a rétesbe való, úgyne-
vezett fontos almához. Minden ősz-
szel vásárolt legalább egy ládányit 
ebből az almafajtából. Természe-
tesen mindig ugyanattól az alma-
termelőtől, mert tudta, hogy akkor 
a süteményben finom, lekvárszerű 
lesz a töltelék.

Az almás pite kizárólag vasárna-
pi sütemény volt. Hétközben pedig 
édesanyám a méretesebb almákból 
bundásalmát készített, amelyet fa-
héjas cukorral szórt meg. Amikor 
kifogyott a kamrából a fontos alma, 
akkor meggytöltelék került a lapok közé. 
Az almás és a meggyes pite a tésztán kívül 
abban is hasonlított még, hogy a tésztából 
kimaradt tojások fehérje cukorral felvert 

Bajuszbosszantó pite
habként került a sütemény tetejére. A csa-
ládban ez senkinek sem jelentett problémát. 
Az egyik bajuszos ismerősünk, egy igazi ma-
gyar bajuszos fiatalember azonban megje-

gyezte, hogy miért van a süteményen az a 
bajuszbosszantó hab. Észrevételén minden-
ki – minden bajusz nélküli jelenlevő – jól 
szórakozott. A habos almás/meggyes pitét 

Falusi vagy „bajuszbosszantó”

Finom falat a füstölt karaj

Süssünk, főzzünk, anyáink, nagyanyáink receptje szerint • Süssünk, főzzünk, anyáink, nagyanyáink receptje szerint
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A fiatal kora ellenére számos területen ott-
honosan mozog. Média technológusi diplomá-
jával dolgozott már rádiókban és újságoknál, 
mesterképzésre a Szegedi Jogtudományi Kar 

Nemzetközi tanulmányok szakára járt, ami ál-
tal egy ideig külföldön munkálkodott, jelenleg 
régészeti végezettségével a Nemzeti Múzeum 
Régészeti Örökségvédelem Igazgatóságnál te-
vékenykedik. 

– Múzeumi munkám márciusi közepe óta 
a terepre helyeződött ki. Tudni kell, hogy 2018. 

április 1-jétől a kulturális örökség védelméről 
szóló magyarországi törvény értelmében a nagy-
beruházásokhoz kapcsolódó megelőző régé-
szeti feladatellátást a Magyar Nemzeti Múzeum 

koordinálja. Az M6-os autópálya 
Bóly és a horvát határ közötti sza-
kaszának építésével kirendeltek 
bennünket a mentő feltárás el-
végzésére, ez a folyamat több hé-
tig tart. Jelenleg Bóly határában 
munkálkodunk. 

• Mi mindennel találko-
zol a munkád során? 

– Ami igazán különleges-
sé teszi a területet, az az, hogy 
csaknem 6000 évet ölelnek fel 
az itt található régészeti emlékek. 
A bólyi részen jellemzőek az Ár-
pád-kori időszak településeinek 
nyomai. Eddig két sír is felbuk-

kant, amelyeknek a pontos azonosítására a le-
letanyagból tudunk következtetéseket levonni. 
A területről nagy mennyiségű leletanyag került 
elő: állatcsontok, kerámiatöredékek, egykori 
használati eszközök, megmunkált eszközök, fé-
mek. Ezeknek a dokumetálását végzem, és az 
ásatási területét.

Temeriniek a nagyvilágban

Régészeti munka a terepen
Villáminterjú Gergely Imeldával, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmunkatársával

Imelda terepi munka közben

17:50 ennyit mutat a digitális óra a 
nappaliban. Mennyi is az pontosan? Este, 
háromnegyed hat múlt öt perccel, ha jól 
tudom. Nemsokára mindenki itt fog ülni a 
kanapén, mert következik a sorozatfilm, 
amit a család apraja-nagyja nézni szokott 
szombat este. Én vagyok az első, hát ké-
nyelmesen elfoglalom a helyem a fotelben. 
De előbb félretettem anya könyvét, amit itt 
hagyott. Zéti a bátyám is érkezik. És már 
megint nyitva hagyta az ajtót, de már nyi-
togatja is a szekrény ajtaját és hallom, hogy 
csörög a csipszes zacsi. 

–  Zéti! Előbb vacsorázunk! – kiabál 
anya a konyhából. Semmi válasz. – Ki mit 
szeretne enni? – szól újra. 

Én inkább csak egy almát ennék. Ha 
jön apa, megpucolja és még fel is vágja. 
És jön is. Kávéval a kezében. Nem tudom, 
de lehet, hogy ez még a délutáni kávéja, 
amit én főztem neki. Néha megkér, hogy 
főzzek neki. Abból a porból nem is nehéz 
összeállítani, csak forró víz és pici cukor 
kell hozzá. 

– Matek, fizika kész-e? Leadtátok-e, 
amit kellett? – kérdezi apa.

 – Igen – válaszolunk. 
Közben érzem már a tükörtojás illatát. 

Szombat este nem nagy vacsora van, mert 
vasárnap bőséges lesz az ebéd. Néha azért 
rendelünk pizzát. Megy a sorozat is, min-
denki a tévé előtt ül és nézi. Anyu közben 
szaladgál, mert az asztalt le kell takarítani. 
El is mosogat. A film után mi elrakodunk 
majd. A reklám közben kijárkálunk kezet 
mosni, mert csoki és desszert is akad. Las-
san fürödnöm kell. Talán még dominózunk 
vagy kártyázunk egyet. A nyárra gondo-
lok, milyen jó, mikor sokáig van világos és 
fagyizhatunk meg rollerezhetünk. Persze 
csak a medencében való lubickolás után 
az udvaron, ha süt a nap. Ilyen téli-tavaszi 
este inkább bent tartózkodom. Le is tusol-
tam, de fogat nem mostam, mert apu pat-
togatott kukoricát. 

– Irány fogat mosni, és aludni! – szól 
anyu.

– Juj, már elmúlt tizenegy óra! Megfé-
sülködöm és bemegyek a szobámba. Elhe-
lyezem a macikat az ágyamban. Behúzom 
a redőnyt, és lefekszek. Éjjeli lámpám vi-
lágít majd a szüleim kapcsolják le, miután 
elaludtam. Mobilomat is megnézem, majd 
holnap elküldöm Raminak a matekot, mert 
kéri. Látom, hogy nincs kikészítve a ruhám 
reggelre. Jupi! Nem kell korán kelni, a jár-
vány miatt misére sem kell menni.

Diákfogalmazás

Egy estém otthon

GERO Gréta 5. a

Újvidék szívében, részben magyar tannyelvű, 
remekül felszerelt és szakmailag felkészült kö-
zépiskola várja a vajdasági magyar középiskolás 
diákok jelentkezését.

Szakmával a kézben, biztos úton az 
egyetem felé. 

Tadity László okleveles elektrotechnikai és 
számítástechnikai mérnök: – Az újvidéki Mihajlo 
Pupin villamossági középiskola a felszereltségére 
és a kiváló munkafeltételekre alapoz. Az órákon 
korszerű számítógépes és kommunikációs fel-
szerelést használunk. A hangsúly az interaktív 
oktatáson van a diákok egyéni szükségletének 
messzemenő figyelembe vételével. Iskolánkban 
bejáródott módszer a multimédiális anyagok 
használata, a tanárokkal való konzultáció, a taná-
rok és a diákok e-mailes kommunikációja, vagy 
akár az online tesztelés is. A tanítás tantermek-
ben, korszerű elektronikus felszereléssel ellátott 
szaklaboratóriumokban, korszerű számítógépek-
kel ellátott szaktantermekben folyik. A gyakorlati 
oktatást műhelyekben és az új autoelektronikai 
szakosított műhelyben végezzük. Az iskolában 
működő internetközpont és diákklub a tanu-
lók rendelkezésére áll. A testnevelési órákat két 
tornateremben és két fedett pályán (Lukovski 
Sportközpont) tartják, amelyek a legszigorúbb 

követelményeknek is eleget tesznek. A két fedett 
terem egyike parkettás kosárlabdapálya, a másik 
pedig padlószőnyeges, így teremfocira és teniszre 
is használható.

Az iskola különösen büszke a tanulók sike-
reire: községi, regionális és állami szintű verse-
nyekről gyakran térnek vissza első helyezéssel, a 
robotikai szakkör pedig egyetemi szintű világver-
senyeken ér el évek óta kitűnő helyezéseket. 

Iskolánkban 12 szakkör működik, pl. ro-
botikai, programozási és  rádióamatőr stb. A 
sportszakkörök tagjai is kiváló teljesítményeket 
mutatnak fel az országos és a külföldi verse-
nyeken egyaránt. A magyar osztályok számára 
maradéktalan magyar nyelvű oktatást szava-
tolunk.

Az iskola minden kérdésre szívesen vála-
szol, az érdeklődők írhatnak a következő e-mail 
címre: uprava.etspupin@gmail.com

Számítástechnikai elektrotechnikus 
irányzat – magyarul

A négyéves oktatás keretein belül a számí-
tástechnikai ismeretek mellett a tanulók megfe-
lelő alapokat szerezhetnek távközlésből, elekt-
ronikából és irányítástechnikából ahhoz, hogy a 
későbbiek során más, elektrotechnikával kap-
csolatos munkakörben is dolgozhassanak.

Légy te is a diákunk!
A Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskola ismertetője

ácsi
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Temerin első, 1332-ben történt megemlítése 
alapján, amelyet egy pápai tizedlajstrom örökí-
tett meg, már ekkor állt településünk területén 
egy valószínűleg kisebb méretű templom, ugyan-
is a hívek száma is elenyésző volt. Az épület a 
mohácsi vészt (1526) követően a te-
lepüléssel együtt elpusztult, és ezután 
közel 260 esztendőnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy Temerinben ismét római 
katolikus templom álljon. 

A török időket követően az itt élő 
szláv, főként ortodox vallású szerb la-
kosok templomot építettek maguk-
nak, amely egykor a mai Bosznia utca 
sarkán állhatott. Egészen a XVIII. szá-
zad végéig a Temerinben élő elenyé-
sző számú római katolikus lakosság 
Újvidékre járt szentmisére. Az 1780-
as évek elejétől kezdődően egészen 
a XIX. század elejéig több nagyobb hullámban 
Temerinbe érkező magyar és német ajkú, több-
nyire római katolikus vallású telepesek már 
1783 júliusában, saját erejükből egy kilenc öl 
(nagyjából 16 méter) hosszú és három öl (5,5 
méter) széles vert falú templomot építettek fel. 
Az épület beltere a Kalocsai Levéltárban őrzött 
adatok szerint nagyon szegényes volt, a falak 
fehérre voltak meszelve, amelyeken mindössze 
négy darab szentkép függött. Az épület az oltáron 
kívül nem rendelkezett lobogókkal, kórussal, 
vagy orgonával. Emellett csupán a szentély fe-
lett volt mennyezet, az épületnek még tornya 
sem volt, a mintegy 25 kilogramm súlyú harang 
is egy összetákolt haranglábon lógott. A temp-
lom felszerelésében nagy érdemeket szerzett 
Csénássy Simon helyi postamester, emellett 
pedig plébániaépület hiányában, a saját lakását 
kínálta fel Sáfár József káplánnak. A hívek úgy 
döntöttek, hogy templomukat Szent Rozáliának, 
a pestisben szenvedő betegek védőszentjének 
tiszteletére szenteljék fel, amelyre 1783. szep-
tember 29-én került sor. 

Sáfár József, Temerin káplánja két éven ke-
resztül többször változtatott lakhelyet, volt, ami-
kor Újvidéken élt és onnan járt ki a faluba, de 
végül 1785-ben az ideiglenes plébánia is meg-
épült, és így visszaköltözhetett a településre. A 
folyamatos telepítéseknek köszönhetően a római 
katolikus hívek száma egyre csak növekedett, 
1791-ben például már meghaladta az 1300 főt, 
akiknek egyharmada a templomba sem fért be. 
A visitatio canonica dokumentumában közölt 
adatok szerint az épület tetőzetét nádfedél bo-
rította, amelyen egy kereszt állt. 

A település feletti kegyúri jog a kincstártól 

végül 1798-ban a Szécsen család kezébe került 
át, és csak ezt követően mutatkozott arra lehe-
tőség, hogy egy újabb, nagyobb templom épül-
hessen a jelentősen meggyarapodott hívősereg 
számára. Az új plébános, Csupor Mihály ja-

vaslatára is, végül 1804. és 1806. között szilárd 
anyagból felépült az új templom, míg a hozzátar-
tozó és napjainkban is álló plébániaépület 1803-
ban készült el. A költségeket Temerin kegyura, 
Szécsen Sándor állta. A régi templomépületet 
végül iskolává alakították át, a temetőt pedig a 
falu nyugati és keleti széleire helyezték.

A budapesti Magyar Nem-
zet egyik április eleji számá-
ban megjelent egy terjedel-
mes, tárgyilagos cikk, amely 
foglalkozik a nyolcvan évvel 
ezelőtti eseményekkel, neve-
zetesen az 1941 áprilisában 
történtekkel, a Magyar Hon-
védség délvidéki bevonulá-
sával. Szinte minden fontos 
dolgot elmond Babucs Zoltán 
szerző, egyébként „ügyvivő 
szakértő, Magyarságkutató 
Intézet”.

Földolgozza, hogyan vált 
Magyarország a revíziós po-
litika révén a második világ-
háborúban vesztes állammá, 
s öngyilkosságával ennek 
személyes áldozata lett az 
akkori miniszterelnök, Teleki 
Pál, mert átlátta a helyzetet, 
és felelősnek érezte magát, 
hogy Magyarország rossz ol-

dalra sodródott az ő irányítá-
sával. Sok képmellékletet is 
közöl a lap, többek között az 
itt láthatót is, amelyen egy, 
az aláírás szerint, a honvéd-

ség bevonulását ünneplő le-
ányka látható. Mi lenne, ha a 
lap közreadná a képet megkí-
sérelvén kideríteni, ki lehet a 
képen látható kislány? Meg 

lehetne említeni ebben az 
összefüggésben, hogy dr. 
Fehér Mihály néhai temerini 
ügyvéd ekkor mentette meg 
a honvédek által Temerinbe 
vitt szőregiek nagy csoport-
ját, akiket ki akartak végezni 
amiatt, hogy tüzet nyitottak 
a Szőregen átvonuló alaku-
latokra. Akár ez az én szö-
vegem is lehetne a kép kí-
sérőszövege.

Aki tud valamit a képen 
látható leánykáról, felisme-
ri, vagy felismerni véli, je-
lentse a következő e-mail 
címen: matmarci@gmail.
com

MATUSKA Márton
Szeged

A helyi római katolikus hívek igényeit az 
elkövetkező évtizedekben teljes mértékben 
kielégítette az új templom. Az épület a for-
radalom és szabadságharc ideje alatt, 1848. 
augusztus 30-a éjjelén bekövetkezett pusztí-
tás során szinte teljesen leégett és a tornya is 
ledőlt. A harcok végeztével és a lakosság fo-
kozatos visszatérését követően a templomot 
1853-ban teljesen felújították. Az elkövetkező 
több mint egy évszázad alatt az épületet több-
ször is kibővítették, valamint külső és belső 
felújításokat végeztek rajta. A villanyvilágítást 
1927-ben vezették be, a faszerkezetű kórust 

pedig 1931-ben Ollinger Károly kántor 
kezdeményezésére egy 39 négyzetméteres 
vasbeton létesítményre építették át. 

Vondra Gyula atya működése idején, 
1954-ben a templom külső falain végez-
tek el javításokat, a jobb oldali hittante-
rem építését 1956-ban fejezték be, míg az 
új torony 1957. szeptember 8-ra készült 
el. Berecz Sándor működése alatt, 1968-
ban került sor az új zsinati határozatok-
nak megfelelően az új oltár felépítésére, 
amelynek felszentelésére 1969. március 
25-én került sor. Az ő ideje alatt került 
megvalósításra a régi plébánia eladása is, 

illetve az új épület felépítésére, amely végül 
1978-ban lett átadva rendeltetésének. Az egy-
kori plébánia épülete még napjainkban is áll, 
amely jelenleg egy banknak, néhány iroda- és 
üzlethelyiségnek ad helyet.

(Vége)
FÚRÓ Dénes

A második legidősebb épület
Mit tudunk a Szent Rozália- plébániatemplomról és a régi parókiáról

A templom és a plébániaépület a múlt század elején

A településünk műemlékeinek sorában a Szécsen-kastélyt követően a második 
legidősebb épület kétségkívül a Szent Rozália tiszteletére felszentelt templom, 
valamint a napjainkban is mellette álló régi plébánia. 

Régi temerini fotók

Régészeti lelőhelyeink és műemlékeink (4.)

Ki lehet a képen?
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137. Ökrész László tanyája. – A tanyát 
az 1800-as évek végén Ökrész László (1900) 
és neje, Vasas Teréz építette. Három gyerekük 
született: Katalin, János, aki elveszett az első 
világháborúban (Fúró Dénes: Temeriniek a 
nagy háborúban, 655. számú áldozat) és Lász-

ló, aki 21 hold földdel és a tanyával az 1930-
as években vette át a gazdaságot édesapjától. 
A tanya körül volt szőlő, a gyümölcsösben 
pedig barack- és meggyfák. A tejterméket ko-
fának adták át. 

László, a későbbi ezüstkalászos gazda ol-
vasott ember volt. A tanyaszobában kisebb 
könyvtárt létesített, járatta a mezőgazdasági 
szaklapokat, de tagja volt a Gazdakörnek is. 
Fiait, Vincét (sz.1927.), Károlyt (sz.1929.), 
aki több temerini helytörténeti könyvet jelen-
tetett meg, valamint Margit lányát (sz.1924.), 
ha csak tehette, nem fogta munkába. Úgy gon-
dolta, hogy kitaníttatja őket, ezért feleségé-
vel, Samu Máriával munkaerőként béreseket 
alkalmazott. Célja megvalósítása érdekében 
megtörtént az, hogy Szabadkára a két gimna-
zista fiához szekérrel szállította föl a konyhára 
szükséges élelmiszereket.

Ökrészék tanyai gazdálkodását a korabeli 
sajtó szépen ecseteli: „Ezüstkalászos gazdá-
nál vagyunk. Látszik a gondos kéz munká-
ja szállásának minden fűszálán. Szép kert 
szőlő és gyümölcsös. Nem sok földje van, de 
azt jól munkálja. Szinte kifogástalan tehe-
neit törzskönyveztette. Az említett birtokon 
14 darab számos állatot tart, ezzel emeli 
szántóföldjének tápanyagát. Mikor átvette 
a szülői örökséget még csak 21 holdja volt, 
10 év alatt szerzett 8 hold földet, majdnem 

évenként egy holdat.” (Temerini Újság, 1942. 
szeptember 15.)

„Ökrész László temerini Ezüstkalászos 
gazdának a földművesügyi minisztéri-
um ezüst zsebórát adományozott. A gya-
korlatban legtöbbet valósított meg abból 

mait a téli gazdasági tanfolya-
mon tanultak az ezüstkalászos 
gazdák.”(Temerini Újság 1942. 
október 4.)

Lászlót a második világháború 
után a Bácska Állattenyésztő Szövet-
kezet bizottsági tagjai között talál-
juk. Az állattenyésztést továbbra is a 
szívügyének tekinti. Egyik korabeli 
fénykép hátulján a következő olvas-
ható: 

„1955-ben az Angliából im-
portált tényészsüldő hétszer fia-
dzott. Felnevelt 84 drb. malacot. 
Nagyobbrészt tenyészállatok-
ként lettek értékesítve. Novi sadi 
– tenyész-állatkiállításon kapott 
ezüst serleg és diplomák tanúskod-
nak róla.”

Ökrész László és felesége, Samu 
Mária 1956-ban idős korában ha-
zajött a falusi házukba, a tanyán ezt 
követően felesek, harmadosak gaz-

dálkodtak.
1965-től 1970-ig a Wolpert család lakott a 

szálláson. Wolprtéknak a kertészlaposon volt 

a tanyája (55. sz. tanya). Fiuk, Mihály, mint SS 
katona 1949-ben szabadult a fogságból, miu-
tán szüleit a többi temerini némettel együtt el-
űzték az országból, a tanyájukat pedig elvették. 
Ő is csak a magyar nemzetiségű feleségének, 
Bujdosó Margitnak és a közös gyereküknek 
köszönhette az ittmaradását. A nincstelen fiatal 

Eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (7.)

Ökrész László és felesége, Mária, 
középen Uvalić Bogdán községi állatorvos

Ökrész László a gyümölcsfáit permetezi

Miserend
6-án, 19 órakor: Szűzanya tiszt. újvárosi 
Rózsafüzértársulat élő és elh. tagjaiért majd egy 
órás szentségimádás.
7-én, Telep 8 órakor: †Veréb Ilona Mária Gizel-
la nővérért  Pléb. templ. 19 ó.: Szűzanya tiszt. a 
Kastély utcai Rft. élő és elh. tagjaiért utána első 
pénteki egész éjjeles szentségimádás.
8-án, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért, 14 ó.: 
Pető Róbert és Ikotin Tímea ünnepélyes eskü-
vője.
9-én, a Telepen 7 órakor: Elsőáldozás: az Elsőál-
dozókért és a Népért. Pl. temp. 8.30 ó.: †Verebélyi 
József, a Sörös és a Verebélyi család elhunyt tagjai. 
10 ó: Boldog Gizella kézimunka szakkör élő és 
elh. tagjaiért. 11 órakor: Bús Attila és Homolya 
Krisztina ünnepélyes esküvője horvát nyelven.

Egyházközségi hírek
Május hónapban minden szentmise előtt 45 
perccel májusi ájtatosságot imádkozunk. Fe-
renc pápa szándéka szerint a koronavírus-járvány 
megszűnéséért ajánljuk fel, ugyanakkor Temerin 
lelki megújulásáért is.
Harmadikosok figyelmébe: Plébánia hittan a III. 
c számára pénteken du. 2 órakor a Telepen, 
III. a délután 4 óra, III. b du. 5 órakor.
Első pénteken immár hagyományosan egész 
éjjeles szentségimádást tartunk, egész éjjel 
nyitva lesz templomunk. Bármikor betérhetünk 
csendes imádságra. Használjuk ki a lehetőséget. 
Mindenkinek van miért kérni az Úr Jézus áldását. 
Időpontokra feliratkozhatunk a sajtóasztalnál ki-
tett lapon.
Esküvői hirdetések: 
Pető Róbert (†László és Cser Ilona fia) és Ikotin 
Tímea (Szilveszter és Fuszkó Zsuzsanna lánya) 
ünnepélyes keretek között szombaton 14 óra-
kor házasságot kötnek a plébániatemplomban. 
Lelki előkészület, gyónási lehetőség és próba csü-
törtökön d.u. fél hatkor lesz.
Bús Attila (Illés és Gyurcsik Szilvia fia) és 
Homolya Krisztina (Zoltán és Varga Borbála 
lánya) vasárnap a nagymise után ünnepélyes 
keretek között házasságot kötnek.

házaspár egy időre a goszpodincai határban 
a Fárbás-tanyára, majd 1965-től az Ökrész 
tanyára költözött harmadosnak. Amikor már 
annyi pénzük összejött, hogy abból házat vá-
sárolhattak, két fiukkal, Mihállyal és Józseffel 
a faluba költöztek. Ökrészék ezt követően a 
tanyát elbontották, majd kis idő múlva a ta-
nyaudvar is nyomtalanul eltűnt.

Adatközlők: Kővágó Franciska sz.1956., 
Ökrészné Fehér Ilona sz. 1934.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Tisztelt kórustagunktól

KOVÁCS Katalintól 
(1947–2021)

A temető csendje ad 
neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Nyugodjon békében!

Az Őszirózsa vegyes 
kórus tagjai

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak, isme-
rősöknek, szomszédoknak 
és végtiszteletadóknak,
akik szerettünk

özv. BORDA 
BAKOS Margit 

(1939–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Külön köszönettel tartozunk 
Kati ángyinak önzetlen se-
gítségéért.
Az angyalok őrködjenek 
felette!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

szeretett férjemtől

VARGA Lajostól 
(1935–2021)

Egy könnycsepp a 
szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég, egy fénykép, 
mely őrzi emléked, s egy 
út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad, mindig velem 
leszel, az idő 
bárhogy is halad.

Szép emléked 
megőrzi szeretett 

feleséged és fiad, Mátyás

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 12 éve már, hogy 
nincs közöttünk drága fele-
ségem, édesanyám, anyó-
som és nagymamánk

ZARNÓCZKINÉ 
LICHT Teréz 
(1939–2009)

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

Drága emlékét megőrzi 
párja, József, fia, Józsi, 

menye, Gabriella, unokái, 
Ágnes és Andrea, 

valamint a bécsi rokonok

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, nagyta-
tától és déditől

VARGA Lajostól 
(1935–2021)

Lelked, mint a fehér 
galamb csendesen 
messzire szállt, hiába 
keresünk, könnyes 
szemünk már többé 
nem talál. De tudjuk, 
hogy a csillagok között a 
legfényesebb te vagy, 
utat mutatsz, mert 
szívünkben örökre 
itt maradsz.
Emléked és szereteted 
szívünkben megőrizzük.

Szerető lányod, 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

ZAVARKÓNÉ 
GIRICZ Franciska 

(1929–2020)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen 
áldott és békés pihenése.

Emléked őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapámtól

VARGA Lajostól 
(1935–2021)

Ez a gyertya most érted 
égjen, ki fent laksz már 
a magas égben. 
Ott, ahol csendből 
épül vár, és a lelkedre 
Isten vigyáz már.

Emlékedet őrzi unokád, 
Szilvia családjával

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel, de a feltámadás reményé-
ben búcsúzunk szeretett testvéremtől, nagynénénktől, 
keresztanyánktól

KApITÁNy  
MÉSZÁROS Katalintól

(1934–2021)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a hozzátarto-
zóknak, barátoknak, utcabelieknek és végtisztességadóknak, 
akik szerettünket elkísérték végső nyughelyére, koszorú- és vi-
rágadományukkal, személyesen, ill. üzenetben részvétüket ki-
fejezték, vigasztaló szavaikkal szerettünk elvesztése felett ér-
zett fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Dávid atyának és kántor úrnak a méltóságteljes szer-
tartásért és búcsúztatásért, valamint mindazoknak, akik hosz-
szan tartó ágyhoz kötöttsége során érdeklődtek hogylétéről, lá-
togatták, segítettek gondozásában és imáikban
hordozták szerettünket.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

A gyászoló család 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nagynénénktől

KApITÁNy 
MÉSZÁROS Katalintól

(1934–2021)

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak 
még. Csodák.
Nem téve semmit, nem 
akarva semmit,
hatnak tovább.”

(Kosztolányi Dezső)

Unokahúgod: Erika 
családjával

APRÓHIRDETÉSEK
• Hízók eladók. Nikola Pašić 
u. 204., tel.: 063/523-746.
• Traktoristát és állatok gon-
dozására munkást keresünk 
(férfit vagy nőt). Tel.: 063/69-
75-68.
• Gyöngytyúk tojás (Gigant 
– hibrid) eladó. Tel.: 063/414-
301.

• Vásárolok rosszvasat, papírt, 
rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotoro-
kat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvi-
tásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Kacsa alól kelt (mósusz) 
kiskacsák eladók, lehet a  ka-

csával is. Tel.: 063/41-43-01.
• Vásárolok teljes hagyaté-
kot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. 

Telefonszám.: 069/40-74-
944.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűz-
hely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy 

új elektromos rokkantkocsi. 
Tel.: 840-439.
• Eladó kihúzható kaucs 
két személyre (kihúzva), 
140x200 cm, ágyneműtar-
tóval. 064/546-21-62. 
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Aputól

VARGA Lajos 
(1935–2021)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. 
Kit lelkünkkel látunk, az sosem megy el. 
Amíg fülünkben cseng, tisztán még a hangja, 
egy óvó szempár fentről minket figyel.
A bánat és a fájdalom örökké megmarad, 
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Emléked a feledés homályától szeretettel őrzi lányod, 
Katica, vejed, László családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik 
édesanyám, anyósom, nász-
asszonyom, nagyanyánk és 
dédnagyanyánk

KOVÁCS 
(FÉSÜS) Katalin 

(1947–2021)

temetésén megjelentek, 
koszorú- és virágadomá-
nyukkal, valamint részvét-
nyilvánításukkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönetet mondunk 
Botos Elemér reformá-
tus lelkésznek és a Nagy-
Lackó temetkezési vállalat-
nak, valamint az Őszirózsa 
vegyeskórus tagjainak.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

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

MEGEMLÉKEZÉS

CSORDÁS 
Novković Slavica 
(1954–2021. 5. 3.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

KApITÁNy 
MÉSZÁROS Katalin 
(1934–2021. 4. 27.)

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS péter 
(1962–2004)

Fájdalmas 23 éve, hunyt 
el drága jó férjem

Eltelnek lassan a napok, a hónapok, majd az évek, 
s néha előkerülnek a múltból a régi emlékek. 
Emlékek, érzések, melyek szívünk mélyén laknak, 
melyek mosolyt és könnycseppet az arcunkra csalnak.
Pillanat, mi szép volt, de az idő feledésre ítélte, 
mi mégis feljegyeztük „Boldog perceink” könyvébe. 
Ha eszünkbe jutsz, csak felidézzük magunkban lapjait, 
hogy újra láthassuk a régmúlt elfelejtett pillanatait.

Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róluk.

Fájdalmas 17 éve, hunyt el 
drága jó gyermekem

Bánatos szívű feleséged Örökké gyászoló édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS péter 
(1962–2004)

Fájdalmas 23 éve, hogy el-
hunyt drága jó édesapám, 
apósom, tatánk és dédink

Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, 
lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak. 
Már nincsenek szavak, melyeket suttognak ajkatok, 
ma lehajtott fejjel emlékezünk rátok.

Fájdalmas 17 éve, hogy elhunyt 
drága jó testvérem, sógorom, ke-
resztapám és nagybácsink

Lányod, Maca, vejed, 
Béla, unokáid, Béci és 
Melinda családjaikkal

Húgod, Maca, sógorod, Béla, 
unokaöcséd, Béci és kereszt-
lányod, Melinda családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs mellettem szerető férjem

HERING István 
(1958–2020)

Nem vársz engem ragyogó szemekkel, 
nem örülsz nekem szerető szíveddel. 
Minden ünnep oly üres nélküled. 
Az életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Köszönöm, hogy voltál nekem.

Özvegyed, Rózsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és mamámtól

özv. BORDA BAKOS Margittól 
(1939–2021)

Akit szeretünk, s már a sírban nyugszik,
igazi nyughelye a szívünkben marad.
Bárhogy múlik az idő, a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök szeretet.
Adj uram örök nyugodalmat néki!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS

BUJDOSÓ István 
vegytisztító 
(1942–2019)

Nyugodjál békében!
Szeretettel fogok 
emlékezni rád.

Margit

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagynénémtől

KOVÁCS 
(FÉSÜS) Katalintól 

(1947–2021)

Unokahúga Cocek 
Hajnalka és férje, Józsi 

családjaikkal
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

CEMENT (Belcsény)–SLOGA 
1:2 (0:1)

A temerini csapat tizenegyes-
ből szerezte meg a vezetést a 11. 
percben Topić révén. Egészen a 
90. percig nem változott az állás, 
akkor Grujić növelte a vendégek 
előnyét, ezt követően a bírói rá-
adásban a belcsényiek büntető-
ből szépítettek. 

A Sloga szombaton a tábláza-
ton utolsó előtti kátyi Jugovićtyal 
mérkőzik Temerinben.
MLADOST–BORAC (Šajkaš) 

4:3 (1:1)
Gólzáporos mérkőzésen 

okozott kellemes meglepetést 
a Mladost, hiszen azt a csapa-

tot múlta felül a 28. fordulóban, 
amely a járeki vendégszereplés 
előtt még első volt a táblázaton. 
A Borac a vereség miatt lecsú-
szott a második helyre, az éllo-
vas pozíciót a pirosi Jedinstvo 
vette át. 

A járekiak 1:0-ás, majd 2:1-
es hátrányba kerültek, ami után 
sikerült 4:2-re fordítaniuk. A 
vendégek a hajrában csak szé-
píteni tudtak. A Mladost szom-
baton Újvidéken lép pályára a 
Crvena zvezda ellen.

Újvidéki liga

TSK–pETROVARADIN 2:0 
(2:0)

A temeriniek sorozatban az 
ötödik bajnoki mérkőzésüket is 
megnyerték. Ezúttal kivételesen 
nem vasárnap, hanem hétfőn ját-
szották hazai meccsüket, ame-
lyen a táblázat középmezőnyében 

levő péterváradiak ellen nyertek. 
Már az első félidőben kialakult 
a későbbi végeredmény: a 38. 
percben Đanković, a 42. perc-
ben Stričević talált be a vendé-
gek kapujába.

A TSK vasárnap 
Sajkásgyörgyén (Đurđevo) ját-
szik 17 óra 30 perces kezdettel a 
27. fordulóban. A táblázat élme-
zőnyében nem történt változás. A 
temeriniek továbbra is öt pontos 
lemaradással követik az éllovas 
Veterniket, amely 5:0-ra kiütötte 
a zsablyai ŽSK-t. A többi csapat 
lemaradása jelentős, a harmadik 
helyezett újvidéki Slavija példá-
ul 13 ponttal gyűjtött kevesebbet, 
mint a temeriniek. A Veterniknek 
66, a TSK-nak 61, a Slavijának 
48, a negyedik Fruškogoracnak 
42 pontja van.

TSK: Vojvodić (Ivanović), 

Stričević, Milosavljević, Soldat 
(Mirilović), Bobot, Paska, 
Jovanović, Klaić (Tomić), 
Knežević, Đanković (Grgić), 
Kosić.

TITEL–SIRIG 7:2
Súlyos vereséget szenvedtek 

el a szőregiek a kieséstől me-
nekülő titeli csapat pályáján, és 
zsinórban az ötödik találkozóju-
kon kaptak ki. A szőregiek va-
sárnap is idegenben játszanak, a 
Fruškogorac ellen Kamenicán.

KÉZILABDA
Első férfi liga – Északi csoport

ApATIN–MLADOST TSK 38:32 
(21:12)

A járeki csapat csak a 8. perc-
ben szerezte meg az első gólját, vé-
gig hátrányban volt és sima veresé-
get szenvedett Apatinban.

T. N. T.


