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Október hatodikán a Nyugati temető 
kopjafájánál emlékeztek meg a temeriniek 
az 1848/49-es magyar forradalom és sza-
badságharc halottairól és mártírjairól.

A nemzeti gyásznap alkalmából meg-
tartott koszorúzáson az egybegyűltek el-
énekelték a Himnuszt, majd Fúró Dénes 
történész, újságíró, a Temerini Múzeum-
barátok Egyesületének elnöke mondott 
beszédet. A történelmi eseményeket fel-
idézve elmondta, a megtorlás kegyetlen 
volt, azonban ennek ellenére a szabadság-
harc megpróbáltatásai, az elvesztett meg-
annyi emberélet nem volt hiábavaló, hiszen 
a forradalom előtti állapotokat már nem 
lehetett visszaállítani és a bukás ellenére 
a nemzetben tovább élt és egyre inkább 
erősödött a szabadság és a függetlenség 
iránti vágy. 

– Az aradi vértanúk példája elsősorban 
a hazaszeretet, az összefogás és az igaz ügy-
be vetett szilárd hit fontosságára mutat rá. 
A kivégzettek társadalmi, nyelvi és vallási 
különbségeik ellenére is töretlen meggyő-
ződéssel álltak a magyar szabadságharc 
mellé, majd áldozták fel életüket a haza 
oltárán. Az aradi hősök élete és halála nap-
jainkban is példaértékűnek számít, hiszen 
olyan hazafiakat tisztelhetünk bennük, akik 
vállalva eszméiket és meggyőződésüket a 
magyar szabadságharc igazában, végighar-
colták a csatákat, majd végül bátran néztek 

szembe a halállal. Október 6-a gyásznapján 
172 évvel ezelőtt példaértékű emberek és 
hazafiak áldozták életüket a magyar nem-
zet szabadságáért, ez pedig bátorítást és 
ösztönzést jelenthet számunkra, hogy igye-
kezzünk méltók lenni hozzájuk – emelte 
ki beszédében a történész. 

A megemlékezés végén a Vajdasági Ma-
gyar Demokrata Párt, a Vajdasági Magyar 
Szövetség, a Szirmai Károly Magyar Művelő-
dései Egyesület és a Temerini Múzeumba-
rátok Egyesületének képviselői elhelyezték 
a kegyelet virágait a kopjafánál. 

Tíz napirendi pontot vitatott meg és fogadott el 
a községi képviselő-testület ülése, hétfőn.

A testület megszavazta a községi közigazgatási 
hivatal tavalyi munkajelentését, a Veljko Vlahović 
Iskoláskor Előtti Intézmény elmúlt tanévre vonat-
kozó beszámolóját, valamint a terveit, emellett szá-
mos magántulajdonban lévő földterület községi 
közterületté nyilvánításáról is szavaztak az ülés 
részvevői.

A magyar képviselők részéről több kérdés, 
észrevétel is elhangzott. Dr. CsorbA Csaba, a 
Vajdasági Magyar szövetség képviselője az iránt 
érdeklődött, hogy a közigazgatási hivatalban mi-
lyen mértékben érvényesül a részarányos foglal-
koztatás elve. 

Az illetékestől kapott válaszból kiderült, hogy 
a nemzetiségi arány nem felel meg a követelmé-
nyeknek. szóvá tette továbbá a helységnévtáblák 
és a járeki utcanévtáblák magyar elnevezésének 
lefestését. Ennek kapcsán ugyancsak a polgár-
mestert kérdezte, milyen intézkedéseket fogana-
tosítottak a táblák letisztításá érdekében.

 A képviselő azt a választ kapta, hogy a hely-
névtáblák tekintetében a szerbia Útjai Közvál-
lalat az illetékes, és erről az önkormányzat már 
értesítette őket. A községi elnök közlése szerint 
a szőreg és Temerin közötti tábla mostanra már 
ismét kétnyelvű. Az utcanévtáblák tekintetében az 
önkormányzat az illetékes, és a polgármester ígé-
rete szerint ezeket is hamarosan helyreállítják.

ÁDÁM István, a Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt képviselője az óvoda igazgatónőjét vonta kér-
dőre a gyerekelőadások kapcsán. Emlékeztetett 
arra, hogy a temerini óvodások már több éve nem 
készítenek előadást, amellyel részt vehetnének az 
évente megrendezésre kerülő kishegyesi szemlén. 
Mivel magyarázható ez? A darabok kivitelezés-
éhez és bemutatásához az óvoda nem biztosítja 
az anyagiakat, vagy az óvónők érdektelenek ez 
ügyben? –  tette fel kérdését.

Az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ez ki-
zárólag az óvónőkön múlik, hiszen az intézmény 
minden szükséges segítséget megad. Az óvodá-
ra vonatkozó  napirendi pontról szóló vita során 
UrbÁn Izabella, a VMsZ képviselője is szót kért 
a pulpitusnál. szorgalmazta, hogy a jövőben jó 
lenne beindítani a magyar nyelvű bölcsődét, va-
lamint a magyar bölcsődések számára magyar 
anyanyelvű óvónőt biztosítani.
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Az esemény szónoka 
elhelyezi a koszorút

Kérdések és válaszok
Ülésezett a községi képviselő-testület

Emlékezés az aradi 
vértanúkra
Koszorúzás a kopjafánál

ácsi

Új pasztorális tanács alakul
Püspök atyánk október 1-jei dátummal, a 01401/2021-es számú rendeletével az 

egész Egyházmegye területén feloszlatta a pasztorális tanácsokat. Temerinben tudo-
másunk szerint még 14-en élnek az eddig már eleve lejárt megbízatással rendelkező 
pasztorális tanácsból. Okt. 24-én a nagymise ünnepélyes keretek között meg fogjuk 
köszönni nekik a hosszú évtizedek alatt végzett szolgálatukat!

Püspök atya ugyanezen rendeletével minden plébánost arra kért, hogy az általa 
meghozott új szabályzat alapján hozzunk létre pasztorális és gazdasági tanácsot. A Sza-
bályzat alapján a tagokat a plébánosnak kell megválasztania és a püspöknek elfogadás-
ra felterjeszteni. Mi itt, Temerinben ebbe a kiválasztási folyamatba rendhagyó módon 
be szeretnénk vonni a kedves híveket is. Ezért az elkövetkező hónapban a vasárnapi 
szentmisékben hétről hétre hirdetésre kerülő eljárás szerint két szavazási körben fog 
kiderülni, hogy a kedves hívőközösség kit tart legalkalmasabbnak a püspök atya által 
meghatározott 13 tagú pasztorális tanácsba. Sz. T.

ácsi
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Megtartották a 23. Dél-bácskai Tökfesztivált

Az időjárás többszörösen  közbeszólt

A mostoha időjárás ellenére a múlt csütörtökön megtartották a 23. 
Dél-bácskai Tökfesztivált. Sokan kilátogattak a Kertbarátkör hagyomá-
nyos rendezvényére, amelyre ez alkalommal is a piactérről nyíló Május 
1. utcában került sor. Kovács Róbert, a civil szervezet elnöke lapunknak 
elmondta, hogy sem a rendezvény időpontjának, sem a terméseknek nem 
kedvezett az időjárás az idén.

 – A programsorozat még a hét elején elkezdődött. Az idén is meghir-
dettük a gyermekrajz pályázatot, amelyre sok szép munkával neveztek be 
a diákok. A hagyományos tökreszelésre is sor került, egyesületünk asszo-
nyai pedig most is nagy szorgalommal készítették el a több ezer görhét. 
Sajnálatos módon az idei évet nem a méretes töktermések jellemezték, 
ugyanis, mint említettem, az időjárás igen mostoha volt a termelőkhöz. 
A hűvös tavasz, a sikertelen virágbeporzás és a száraz nyár súlyosan ki-
hatott a termések növekedésére. Bízunk benne, hogy jövőre kegyesebb 
lesz hozzánk, és méretesebb példányokat állíthatunk ki. Mindezek el-
lenére elégedettek vagyunk, mert továbbra is mutatkozik érdeklődés a 
rendezvényünk iránt, és a mostoha körülmények ellenére mégis akadtak 
benevezések a megmérettetésre – emelte ki az elnök.

Köszönőlevél az adaKozóKnaK
A fesztivál keretében adták át a köszönőleveleket azoknak a terme-

lőknek, akik részt vettek a Magyarok Kenyere elnevezésű jótékonysági 
eseményen. A temeriniek idén több mint egy tonna búzát adományoztak 
erre a célra. Az okleveleket Farkas lászló, a Jánoshalmi Gazdakör elnö-
ke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének 
alelnöke adta át az adományozóknak. Mint elhangzott, az idén immár 
tizenegyedik alkalommal szervezték meg a jótékonysági akciót, amelynek 
köszönhetően magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogattak.

Zsúnyi Ágoston lapunknak elmondta, hogy négy éve foglalkozik tök-
termesztéssel. – Próbálkozunk, és arra törekszünk, hogy minél nagyobb 
termést neveljünk. Az idén nem volt könnyű dolgunk, ugyanis az időjárás 
komoly akadályokat gördített elénk. A nehézségek ellenére elégedett va-
gyok, mert akárcsak az előző tökversenyen, most is sikerült kiérdemel-
nem az első helyezést. Bízom benne, hogy jövőre méretesebb példányt 
hozhatok el a versenyre.

Varga Istvánnak a kertművelés megnyugvást és kikapcsolódást jelent, 
a tökversenyen való részvétel pedig elengedhetetlen számára. 

– Töktermeléssel immár húsz éve foglalkozom. Sok időt töltök a 
kertben, nyáron akár a késő esti órákig is kint teszek-veszek. Kolbász-
tök kategóriában versenyzek már évek óta. Tapasztalataim azt mutatják, 
hogy ezt a fajtát minél magasabban kell nevelni. Nem szabad megenged-
ni, hogy a termés elérje a talajt, mert olyankor elhajol a termés, és nem 
nevelhető olyan szép példány. Ezúttal is sok energiát fektettem abba, 
hogy eredményes legyek a versenyen. Szerencsére a családban mindig 

akad valaki, aki segít a teendőkben, amiket én már egyedül nem tudok 
elvégezni. Amíg csak erőm engedi, szeretnék részt venni a versenyen. 
– mondta a leghosszabb kolbásztök termesztője.

görhe
Az idei tökfesztivál sem múlhatott el tökös görhe nélkül, az egyesü-

let szorgos asszonyai 3200-at sütöttek belőle. A hagyományos temerini 

étket négyszáz kiló tökből készítették, amivel három napon át foglalatos-
kodtak. A rendezvény látogatói most is megkóstolhatták az ízletes birka-
paprikást. A tökfesztivál helyszínét ezúttal is mutatós őszi kompozíciók 
ékesítették, és az óbecsei Szivárvány Amatőr Festői Csoport kiállítását is 
meglehetett tekinteni. 

T. D. 

a díjazottaK
Az idei tökfesztiválon is három kategóriában versenyeztek a ter-

melők. Az óriástök kategóriában Zsúnyi Ágoston termése bizonyult 
a legnagyobbnak, a második helyezést Đuro graovac érdemelte ki, 
a harmadik helyezést pedig Đuro zora vihette haza. A kolbásztök 
kategóriában Varga Istváné termése lett az első, a második helye-
zettnek járó elismerést Kiss Zoltán vihette haza, a harmadik leg-
hosszabb termést pedig zarnócki józsef nevelte. A fehér sütőtök 
kategóriában a Kertbarátkör egyesülete által benevezett termés 
bizonyult a legnagyobbnak, a második díjat pedig zarnócki józsef 
érdemelte ki.

Lógott a lába az esőnek, de azért összegyűltek a látogatók

3200 görhét sütöttek a szorgos asszonyok

Készül a finom pörkölt
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A 30 éVEs hAgyoMÁnnyAL rEnDELKEZő

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

bővebben a Facebook.com optika rakic bs vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

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

Figarónál
MIUTÁn A VÁLAsZToTT borbéLyMEsTErEM munkája 

végezte jeléül eltávolította nyakamból az abroszt, tekinte-
tem a padlóra hullott hajtincsekre tévedt. Meg kellett állapítanom, 
hogy a tél dere igencsak megüté a fejemet. Az utánam következő 
kuncsaft borotválkozási szolgáltatást kért a figarótól.

–  Ide figyelj – szólt a mester –, én már régen nem borotválok, 
de téged most megborotvállak, mert a rokonom vagy. A válasz 
kissé sértette a fülemet, mert nem is oly rég még, szombaton dél-
után, vagy vasárnap délelőttönként a hosszú padon sorban ülve 
várakoztak a borostásak. Itt tárgyalták meg a hetéten történteket, 
ki szült, ki halt meg, hol milyenek a munkabérek stb.

Povázsán András borbélymester üzlete a vasúti sorompó 
közelében működött. András jó mester hírében űzte a szakmát. 
olykor a felesége, vagy az inasa szappanozott, vagy ha úgy tet-
szik, pamacsolt. ő csak borotvált. hajvágásra hét elejére invi-
tálta vendégeit.

A zsilettes kaparók és a villanyborotvák időszakában ma már 
csak frizuraigazításra tartunk igényt a figarónál.

sem korábban, sem most borbélyhoz járni nem volt az erő-
sebb oldalam. Tőlem aztán nemigen zsírozhatták meg a káposz-
tát a figarók – mondogatta jó apám. Meg azt is mondta egyszer: 
„Elmehetnél a borbélyhoz, úgy nézel ki, mint egy vandrókás!”.

hogy az hogy nézett ki, ma sem tudom.
MAJoros Pál

Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta. 
A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: 
schefflera, benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, 
behozatali orchidea.

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

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

A

ikebanák, koszorúk, különféle sírdíszek műanyag, 
selyem és élő virágból, vágott krizantém több színben, 

megrendeléseket is vállalunk.

Mécsesek,	mécsesbetétek	és 
új	fejfák	is	beszerezhetők.

népfront utca 103. tel.: 842-515, 842-251

Közeledik mindenszentek és halottak napja!
A Kókai virágüzlet és temetkezési vállalat 
az idén is felkészülten várja vásárlóit:

Felhívás előadásra
A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet többéves hagyományokra visz-

szanyúló tudományos konferenciát szervez, a jelenlegi járványügyi helyzet-
re tekintettel, online módon, Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 
címmel. A konferencia harmadik napján lehetőséget kívánunk nyújtani a 
témával foglalkozó PhD- hallgatóknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak 
előadás tartására. Jelentkezés módja: e-mailben a jogvedo.intezet@kji.hu 
címen. Kérdések felmerülése esetén, a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail-címen 
állunk rendelkezésre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

vállalKozz oKosan! – diáKverseny
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a hagyományos Diák 

Menedzsment Bajnokság és a Fogyasztóvédelmi Diákverseny mellett 
negyedik alkalommal hirdeti meg a Vállalkozz okosan! diákversenyt az 
általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben

A részletek megtalálhatók a következő honlapon: www.vmpe.org.rs

Innovációs verseny fiataloknak
A 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiírása 

szerint a kreatív fiatalok összesen ötmillió forint (14 ezer euró) jutalmat 
kaphatnak, míg a dobogós helyezés 100 többletpontot fog érni a 2022. évi 
egyetemi felvételi eljárás során. A legeredményesebb felkészítő tanárok és 
középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek.

14-19 éves fiatalok indulhatnak önálló projekttel. Pályázhatnak ha-
táron túli magyar fiatalok is. November 25-ig lehet a kidolgozandó vagy 
megoldandó természettudományi ötlet, feladat legfeljebb kétoldalas váz-
latával nevezni. Az első fordulóból továbbjutóknak 2022. április 1-ig lesz 
lehetőségük a projekt részletes kidolgozására. További részleteket lásd az 
innovació.hu weboldalon.

Múlt hét szerdán Temerin Község küldöttsége megkoszorúzta szir-
mai Károly temerini születésű novellaíró verbászi sírját az író halálának 
49. évfordulóján.

A koszorúzás után rövid megbeszélés keretében a szirmai Károly-
díjat odaítélő bizottság ülésezett az idei díjátadás lebonyolításáról.

P. Á.

Megkoszorúzták Szirmai Károly sírját
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– Tulajdonképpen egész évben akad kö-
telezettségből bőven. Év elején még a téli 
etetés zajlik, nyáron a vadak itatása köti le 
a vadászokat. Jelenleg az etetők karbantartá-
sa történik, és megkezdjük a vadak etetését 
is, ami ugyancsak nagy felelősség számunk-
ra. Az aszályos és rendkívül meleg nyarak 
következtében mind nagyobb figyelmet kell 
fordítanunk a vadak itatására. A nyár folya-
mán folyamatosan ellenőriztük a kutakat és 
több hordozható itató is kihelyezésre került 
a határban. Ha a következő években is az 
ideihez hasonlóan alakul az időjárás, akkor 

véleményem szerint nagyobb feladat lesz a 
nyári melegben gondoskodni a vadak vízel-
látásáról, mint maga a téli etetés.

• Milyen terveket szeretne megvaló-
sítani az egyesület a közeljövőben?

– Az előttünk álló évek tervei között sze-
repel a fácánosaink felújítása, korszerűsítése 
és kibővítése, új volier rendszer kialakítása. 
Remélhetőleg kapunk majd rá elegendő tá-
mogatást. A munkálatoknak köszönhetően 
tovább növelnénk a fácánosok befogadóké-
pességét. Természetesen, a meglévő földterü-
letek művelésével biztosítanánk a jövőben is 
a vadaknak az elegendő táplálékot. Magasle-
sek építését tervezzük, és a teendőkben szá-
mítunk a tagság segítségére, munkájára is.

tóth dianna

Záró napjaihoz érkezett a Budapesten 
megrendezett, Egy a Természettel, Vadásza-
ti és Természeti Világkiállítás, amely húsz 
napon keresztül változatos kulturális és is-
meretterjesztő programokkal várta az ér-
deklődőket. 

– Mintegy 200 vajdasági vadász, látogatott 
el október 2-án a Hungexpóra, hogy meg-
tekintse és részese legyen a vadászati világ-
kiállításnak, amilyent legutóbb ötven évvel 
ezelőtt rendeztek Budapesten. A Délvidéki 
Szakmai Napra a Vajdasági Magyar Vadá-
szok Társaságának szervezésében utaztunk 
el. Egyesületünkből többen is részt vettünk 
ezen a látogatáson, de sokan más időpont-
okban tekintették meg a kiállítást – meséli 
a temerini vadászmester. 

– A rendezvényen megbizonyosodhattunk 
arról, hogy Magyarország Európában, de vi-
lágviszonylatban is a legelőkelőbb helyen áll 
a vadászati hagyományt, a vadászkultúrát és a 
vadgazdálkodást illetően. Mindezt a kiállított 
trófeák is igazolják. Mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy szakmailag, de nézőként 
is nagy élményt nyújtott az eseményen való 
részvétel, ahol Szerbia is képviselte magát. 
Látogatásunk napján kiemelkedő szerep ju-
tott Vajdaságnak. Az országunk standján ki-
állított trófeák is igazolják, hogy Vajdaság az 
élen jár az őzbak tekintetében. Az országos 
bajnok trófeák szinte kivétel nélkül környé-
künkről kerültek ki. Itt mondom el azt is, 
hogy Temerinben is kiváló genetikával ren-
delkeznek az őzbakok. Elődeink a gazdálko-
dást is kitűnően végezték, a mi feladatunk 
pedig, hogy az elkezdett munkát folytassuk, 
és minél több külföldi vadászt fogadjunk. Bí-
zunk benne, hogy a járvány hamarosan lehe-
tővé teszi majd, hogy újra vendégül láthassuk 
a külföldi vendégeket. Az elmúlt időszakban 
erre sajnos nem volt lehetőségünk, ezért fő-
ként hazai vendégeket fogadtunk – mondja 
Urbán Endre. 

• Milyen idény vár a temerini va-
dászokra?

– A hét végén kezdődik a főidény az ap-
róvadas területeken, ami Temerinben sem 
lesz másként. Október 17-én tartjuk meg 
az idei első facánvadászatot, amely főként 
előnevelt fácánokkal történik. Ezerkétszáz 
madarat vásárolt az egyesület, amelyeket a 
befogadó helyeinken vigyázunk és nevelünk. 

Időszakonként engedjük ki őket a területre, 
ahol a már meglévő fácán állománnyal elve-
gyülve találják fel magukat a természetben. 
Tíz fácánvadászatot tervezünk az idényre. A 
korábbi években a dúvad állományt sikerült 
nagymértékben lecsökkentenünk. Ennek kö-
szönhetően négy év kihagyást követően idén 
szervezhetünk nyúlvadászatot is. November 
21-ét jelöltük meg erre az alkalomra. Mint 
ismeretes, a nyúl állománnyal is az történt, 
ami már oly sokszor előfordult a vadfajok 
esetében. A hullámgörbe a minimumra csök-
kent. Szerencsére mostanra már szemmel 
láthatóan javult a helyzet. Ezt a sikeres dú-
vad apasztásnak köszönhetjük. A tavalyi év-
ben a róka és az aranysakál populációt is 
sikerült kordában tartanunk. Ősszel az őz 
tarvad, a suta, valamint gida vadászat zajlik 
még. Ilyenkor minden 
csoportnak lehetősége 
van egy sutát elejteni, 
ami terveink szerint 
húsz sutát jelentene. 
Ilyenkor a gyengébb 
vagy idősebb egyede-
ket szoktuk kilövésre 
bocsájtani.

• Úgy tudom, 
fontos, hogy a va-
dászt kísérő ku-
tyák is felkészül-
ten kezdjék meg az 
idényt.

– Igen, ez így van. 
A közelmúltban meg-
szerveztük a küllem és vadászati alkalmassági 
vizsgát is a vadászkutyák számára. Rendkívül 
fontos, hogy még az idény megkezdése előtt 
sor kerüljön erre az alkalmassági vizsgára. A 
kutyáknak rendelkezniük kell törzskönyvvel, 
a szükséges oltásokkal, munkavizsgával, de 
küllemben is meg kell felelniük az elvárá-
soknak. Mindezek alapján a vadászkutyák 
azonosító kártyát kapnak, amellyel a tulajdo-
nosok igazolhatják a vadászkutya alkalmas-
ságát vadászat során. Ezeket az eseményeket 
azért szervezzük, hogy azon vadászoknak is 
lehetőséget nyújtsunk az azonosító kártya 
megszerzésére, akiknek a kutyái még ezzel 
nem rendelkeznek.

• a vadászat mellett, sok egyéb el-
foglaltsága is akad a tagságnak.

Gondoskodni a vadállományról
Urbán Endre vadászmesterrel az egyesület munkájáról

„A vadászat: vadűzés és erdőzúgás, de 
több erdőzúgás” – vallja soraiban széche-
nyi Zsigmond vadász, utazó, író. hozzá ha-
sonlóan sokan úgy tartják, a vadászat nem 
csak a vad kilövéséből áll, sőt, legtöbbször 
nem abból. és ez valóban így igaz. Ahogyan 
más egyesületekben, a temerini Fácán Va-
dász Egyesületben is komoly összefogás-
ra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi 
munka megvalósuljon. A tagság igyekszik 
lépést tartani a természettel és a külső té-
nyezőkkel az eredményes munka érdeké-
ben. Elengedhetetlen a folyamatos kapcso-
lattartás és fejlődés. Az egyesületben aktív 
munka folyik.

az év közepén változások történtek a helyi vadászegyesület élén: fiatalabb nemze-
dék vette át az irányítást. elődeik munkáját folytatva, fiatalos lendülettel felpezsdülve 
végzik a feladatokat. UrBán endre, az egyesület vadászmestere lapunknak beszámolt 
arról, hogy a temerini vadászok is jelen voltak a napokban zárult, budapesti egy a 
természettel vadászati és természeti világkiállításon, de az aktuális teendőkre, 
történésekre is rávilágított.  

Temeriniek egy csoportja a vadászati világkiállításon
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Nagy Tibornak és 
feleségének, Magdolnának

50. házassági 
évfordulójukra gratulálnak 

szerető gyermekeik:
Attila, Kinga és Rómeó

helytörténeti vetélkedő
Az Ifjúsági Otthonban a koronavírus-járvány miatti egyéves kihagyást 

követően szombaton, a Temerini Múzeumbarátok Egyesületének szerve-
zésében megrendezésre került az 5–8. osztályos diákok számára a már 
hagyományosnak számító helytörténeti vetélkedő. 

Az 5. és 6. osztályosok négyfős, míg a 7. és 8. osztályosok háromfős 
csoportokban készültek fel a megmérettetésre. A diákok az idei évben 
Temerin általános helytörténetéből mutathatták meg tudásukat, vagyis 
az első írásos feljegyzésektől kezdve az első világháború időszakáig. 
Emellett a helyi néphagyományokat, szokásokat, ünnepeket is jobban 
megismerhették. 

A megmérettetésen végül összesen huszonnégy helyi általános is-
kolás diák vett részt, akiket Fúró Dénes, a Temerini Múzeumbarátok 
Egyesületének elnöke köszöntött. A verseny hat körre lett osztva, mely-
nek során változatos feladatokat kellett megoldani, amelyek nemegyszer 
fejtörést okoztak a diákoknak. A kiváló felkészülésnek köszönhetően 
azonban elmondható, hogy minden csapat sikeresen vette az akadályo-
kat és ügyesen szerepelt a versenyen. Az élmezőnyben is szorossá vált a 
küzdelem, de végül kialakult a végeredmény, miszerint az idei helytör-
téneti verseny legjobbja a  

Gombár Viktor, Rencsár Ágnes és Rencsár Béla alkotta csapat 
lett. A második helyen a Surján Dávid, Varga Patrik és Verebélyi 
Viktor által alkotott csapat, míg a harmadik helyen a Gombár Réka, 
Kalapáti Dominik és Mészáros Áron felállítású csapat végzett. A he-
lyezettek ajándékcsomagokat és elismerő okleveleket vehettek át, emel-
lett hagyományos módon jutalomkiránduláson is részt vehetnek majd. Az 
eseményről azonban senki sem távozott üres kézzel, hiszen a részvételért 
mindenki átvehetett egy emléklapot a szervezőktől. 

FÚró Dénes

A helytörténeti vetélkedő idei első helyezettjei 
felkészítőjükkel, Zséli Kornélia történelem tanárnővel

Bodrogi gyUla visszaszólt 
Brigitte Bardot-naK

ha már a vadászatnál és a vadászoknál tartunk, ime egy adalék a 
bal oldali íráshoz: Miután brigitte bardot elküldte a fenébe a magyar 
vadászokat, bodrogi gyula színész visszaszólt a francia színésznő-
nek. nagy port kavart, hogy az idén 87 éves brigitte bardot színésznő 
beszólt az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 
szervezőinek.

A francia színésznő azt írta: „Szánalmas! Világunk elpusztul a 
járványoktól, bolygónk belefullad a kontrollálatlan népességnöveke-
désbe, az ökológiai egyensúly felborult. Világunkat uralma alá hajtja 
a barbárság. Ti pedig mindeközben puszta ölési vágytól vezérelve 
vadászgattok. Hát, menjetek ti a jó büdös fenébe!”

bardot üzenetét nem hagyta szó nélkül bodrogi gyula színész, 
aki a blikken keresztül így válaszolt: 

„Csókolom, imádom a művészetét, de ne foglalkozzon azzal, hogy 
védi a vadakat, majd mi védjük őket, és nem csak így, szóban! (…) a 
természet rendjében fenevadak vagyunk, mindenevők, ezt el kell fo-
gadni”, és szerinte „Afrikában például, ahol betiltották a vadászatot, 
kihaltak az állatok, mert ész nélkül irtották őket.”

Megszólalt a back II black gitárosa, Csejtei Tamás is, aki bodro-
gihoz hasonlóan vadászik. ő azt mondta: „A stílus maga az ember, és 
ez alapján Bardot meglehetősen agresszív. Mindig a szélsőségesek-
kel van probléma, a sötétzöldekkel, akik azt hiszik, hogy a vadászat 
az ölésről szól, holott ez nem így van. Ha nem lenne vadászat, két év 
alatt egymilliósra nőne a vaddisznó-populáció, el lehet képzelni, mi 
lenne a következménye.”

24. hu

5-6	hold	termőföldet 
vásárolok	a 

Temerini	Kataszteri 
Községben

Telefonszám:
063/537-566
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– A Szigeti Sándor Méhész Egyesület 
2013-ban szervezett egy 100 órás tanfo-
lyamot kezdők számára. Korábban egyik 
nagyapám foglalkozott e rovarokkal, tőle 
sok mindent megtanultam. Az érdeklődé-
sem megmaradt, ezért jelentkeztem a tan-
folyamra. A képzés folyamán számos ma-
gyarországi és hazai előadótól tanulhattuk 
meg a legfontosabb tudnivalókat, majd egy 
oklevelet is kaptunk az elvégzett tanfolyam-
ról. Kezdetben három családot vásároltam, 
ma már több mint nyolcvannal dolgozok. A 
kezdet természetesen nem volt egyszerű és 
zökkenőmentes. Voltak kudarcaim, de mivel 
szeretem ezt a munkát, így könnyedén átlen-
dültem a nehézségeken. Azt gondolom, hogy 
kizárólag olyan emberek foglalkozhatnak 
méhészettel, akik szeretettel viszonyulnak 
hozzá. Gorombán, türelem és kitartás nélkül 
nem lehet a méhekkel bánni. Az elejében a 
teleltetés során voltak gondjaim, például, 
hogy kirajzottak a méheim. Nem egyszerű a 
méhek szállítása sem. Mindezt gyakorlattal 
és türelemmel lehet elsajátítani, rutinossá 
tenni. Az is előfordul, hogy a méhész mindent 
szakszerűen elvégez, de az időjárás közbe-
szól, és nincs hordás. Olykor, és sajnálatos 
módon egyre gyakrabban, kárba vész a sok 
fáradozás, munka, aminek természetesen a 
méhész nem örül. Az intenzív agrotechnika 
alkalmazásával egyes növények szinte teljesen 
kivesztek. Ilyen például a tisztesfű, amit már 
nem is lehet találni a határban. Fokozatosan 
tűnnek el a méhlegelők, ami ugyancsak ko-
moly gondot okoz a méhészeknek.

• hogyan értékeled a mögöttünk 
levő idényt?

– A hozam tekintetében az idei év elfo-
gadhatónak mondható, ugyanis valamelyest 
jobb volt, mint a tavalyi. Számomra gondot 
okozott a fokozott rajzás, aminek következ-
tében csökkent a hozam. Ezt igyekeztem ál-
lományom növelésére fordítani. Több le-
gelőre is elvittem méheimet akác-, hárs- és 
napraforgómézet gyűjteni. 

• vajon az egyesületi tevékenység elő-
mozdítja-e a méhész felkészültségét? 

–  Igen. Tagja vagyok a helyi Szigeti Sán-
dor, az újvidéki Jovan Živanović egyesületnek, 
és még korábbról a vajdasági és a szerbiai mé-
hész szervezetek szövetségének. Számos érdekes 

és hasznos előadáson vettem részt az említett 
egyesületek jóvoltából. Hazai és külföldi szak-
emberektől hallhattunk hasznos 
tudnivalókat az anyanevelésről, az 
időszerű kérdésekről, tapaszta-
latokról. Betekintést nyerhettünk 
olyan méhészetek munkájába is, 
ahol 800, sőt 1000 családdal dol-
goznak. A járvány miatt az elmúlt 
évben sajnos igen kevés ilyen vagy 
hasonló előadást szerveztek, de 
remélem, hogy mihamarabb ismét 
alkalom adódik a tapasztalatszer-
zés ezen formájára.

• Milyen teendők zajlanak 
jelenleg a méhészetekben?

– A méhészeti év már augusz-
tus elején megkezdődik, mégpe-
dig a téli felkészítéssel. A gyengébb 
családokat egyesítjük, megkezdő-
dik az etetés és a varroa atka elleni 
védekezést sem szabad kihagyni. 
Mindez fontos, hogy tavaszra erős 
családokkal induljunk, például 
korai akácvirágzás esetén. De-
cemberben még egyszer végzek 
majd atkairtást.

• Milyenek a méz értéke-
sítési lehetőségei?

– Tapasztalataim szerint a méz iránti érdek-
lődésből nincs hiány. Én otthonról és a piacon 
értékesítem, pontosabban megbízok valakit az 
eladással, mivel a foglalkozásom nem teszi le-
hetővé, hogy én magam áruljam a mézet. Ez a 
termelő számára a kedvezőbb megoldás. Tavaly 
létesült egy felvásárló központ, ahol elfogadható 
áron gyűjtik be a termelőktől a mézet, főként 
az akác iránt van érdeklődés a részükről. A ko-
rábbi 4–4,5 eurós vételár helyett most 7 eurót 
fizetnek. Ez előrelépés, aminek eredményeként 
más felvásárlók is kénytelenek voltak megemelni 
a felvásárlási árat. 

• hogy állnak a méhészek a támoga-
tásokkal?

– Véleményem szerint elegendő lehetőség 
kínálkozik arra, hogy a kistermelő méhész tá-
mogatáshoz jusson. Én magam 2019-ben a tar-
tományi eszközökből két súlygyarapodást követő 
mérleget és kaptárakat szereztem be. A befekte-
tés nettó értékének hatvan százalékát megtérí-
tették. A szerbiai mezőgazdasági minisztérium 

a befektetett összeg felét támogatta, ebből egy 
pörgetőt és egy pótkocsit vásároltam. Tavaly pe-
dig a Prosperitati Alapítványnál egy méhészetre 
alkalmas telekre pályáztam, sikeresen. A tarto-
mányi mezőgazdasági titkárság kaptáronkénti 
720 dináros támogatásban részesíti a bejegyzett 
méhészeket. 

A pályázati lehetőségekre tehát nem pa-
naszkodhatunk. Ami viszont gond az a legelők 
túlterheltsége. A meglevő legelők fokozatosan 
eltűnnek, kevés a fásítás, az elültetett facseme-
téket senki sem gondozza. Úgy gondolom, hogy 
nagy előrelépés lenne, ha e problémákra meg-

oldást találnánk. Környékünket nem fenyegeti 
olyan veszély, mint a világ egyes tájait, ahol a 
méhek teljesen eltűntek, és az emberek kény-
telenek különféle módszerekkel egyedi módon 
elvégezni a növények beporzását. A mi vidékün-
kön nagyobb gondot jelent az, hogy a méhek 
egyre kevesebb olyan területet találnak, ahol 
„dolgozhatnak”.

• Milyen terveid vannak?
– Foglalkozom méhanyák tenyésztésével és 

méhpempő szedésével, egyelőre csak a saját 
részemre, de szeretném megkezdeni az érté-
kesítésüket. Kereslet van. Az idősebb méhészek 
is azt vallják, hogy a fennmaradáshoz minden-
képpen szükség van a kínálat kibővítésére, hogy 
a mézen kívül más méhészeti terméket is érté-
kesítsünk. Az állomány növelése nemigen férne 
bele a rendelkezésre álló időmbe. Hozzá kell 
még tennem az elmondottakhoz, hogy szeren-
csésnek érzem magam, mert a családom sokat 
segít, amikor és amiben csak kell.

tóth dianna

birinyi szabolcs a méhesében

Birinyi Szabolccsal beszélgettünk
Méhészkedés másodállásban

Birinyi Szabolcs, aki nagyapjától örökölte a méhek iránti szeretetet, nyolc éve 
méhészkedik másodállásban. szabolcs polgári foglalkozását tekintve autóbuszsofőr, 
szabadidejében pedig legszívesebben a természetben, a szorgalmas méheket gon-
dozza. Folyamatosan gyűjti a tapasztalatokat és keresi az új lehetőségeket. szerinte 
a méhészetet egyszerűen szeretni kell. Készségesen elmondta, hogyan kezdett bele 
a méhészkedésbe, hol tart jelenleg és hogyan látja a méhészek helyzetét napjaink-
ban.
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Eltűnt temerini tanyavilág (II.-3.)

épület nádból, fából és sárból
149. tóth jános tanyája. – Tóth Já-

nos (sz. 1923.) a szoba-konyhás nádfalú 
tanyát a második világháború után építette 
saját négy hold földjére, melyből három hold 
szántó és egy hold legelő volt. Mikor birtokán 
kijelölte a tanyaudvar helyét, első dolga az 
volt, hogy annak mindkét oldalát, valamint a 
nyugati felét akácfákkal ültesse be, ugyanis 
évekkel később ezeknek a kivágott fáknak 
a törzséből készültek a gazdasági épületek, 
a használati eszközök, de jelen esetben még 
a lakóépület váza is. 

János a megtervezett lakóház alapjának 
négy sarkára, valamint a közfalak helyére 
léccel egymáshoz rögzített akácfaoszlopo-
kat ásott le 1-1 méter távolságra egymás-
tól. A leásott oszlopok közét sárral bekent 
nádcsomókkal bélelte ki, melyet a földjével 
határos Jegricskából vágott. A falat mindad-
dig „hizlalta”, míg a függőlegesen berakott 
vízinövény vastagsága el nem érte az akácfa 
oszlop vastagságát. Ezt követte a nádfal pely-
vás tapasztása, melyet a sár kiszáradása után 
többször oltott mésszel meszelt át. A tanya 
tetőszerkezete, amely ugyancsak barai náddal 
volt lefedve, akácfából készült. 

 „Apám összesen tizenkét hold fődön 
gazdálkodott. Márciustól novemberig lak-
tunk kint a tanyán. Apám, anyám és mi 
négyen testvérek. Nyáron, mikor már nem 
mentünk az iskolába a saját egy holdnyi 
legelőnkön meg a bágerparton legeltettük a 
teheneket. Két tehenünk vót, egy-két ló, de 
bikából néha tíz is. Anyám a tejet behord-
ta a faluba a kofának. Késő ősszel minden 
évben búcsút mondtunk a barapartnak, 
bejöttünk lakni a faluba. A parasztkocsi 
után köttük a marhákat és bevezettük őket 
a gazdaköri házunkba. Nagyon emlékszem 
arra, hogy mint gyerek, a szomszéd Zsúnyi 
Imre bácsival a Nagybarán sokat csukáz-
tam. Hozzánk közel volt egy nádfedelű fé-
szer, ami tele csónakkal, onnan lehetett-

pár dinárért váltani. Volt bosztánunk is. 
Nem felejtem el, hogy egy sárgadinnyénk 
tizenkét kilósra megnyőt.”

1961-ben miután kerékpárral a faluba 
tartó feleséget, Tóthné Gyuráki Franciskát a 
kövesúton rablótámadás érte, a család úgy 
határozott, hogy végleg bejön a faluba. A 
gyerekek megfogadva édesapjuk tanácsát, 
hogy: 

– Szakmát tanuljatok, mert nagyon ne-
héz a paraszti élet! – hátat fordítottak a föld-
művelésnek. A magára maradt tanya nagyon 
hamar összedőlt, ma már csak az akácos 
árulkodik az egykori Tóth-szállásról. 

Adatközlő: Tóth István, sz. 1952. 
153. Zelenka István, majd Kiss 

erzsébet tanyája. – Zelenka István (sz. 
1892.) és neje, Kovács Franciska 1921-ben 
szállást épített a 3,5 holdnyi földjük becsei 
út melletti részére. 1946-ban a földmaxi-
mum megszabásakor 8 hold földet vettek el 
tőlük, majd miután nem tudtak eleget tenni 
a kötelező beszolgáltatásnak, a családfő 9 
hónapra börtönbe került. 

A Zelenkáék négy gyereket neveltek fel. 
Erzsébetet (sz. 1914), Istvánt (sz. 1919), 
Katalint (sz. 1921) és Károlyt (sz. 1923). A 
két lány férjhezmenetelekor 5–5 hold földet 
kapott, Istvánnak az 1960-as években tanyát 
építettek a földjük másik végében (154. sz. 
tanya), majd miután a szülők házat vásárol-
tak, és öregségükre a faluba költöztek, az 
„öreg tanya” Károlyé lett.  

Az ifjú gazda nem hozott asszonyt a ta-
nyára, egyedül élte le egész életét. A földjét 
eldolgozta, de az istállóban nagyjószágot nem 
tartott. Egy időben a helybéli vadászegyesület 
kérte tőle használatra a lakóépület egy részét, 
minek fejében a bérbe vett tanyarészt tataroz-
ták volna, de ő az ajánlatot elutasította. Idős 
korában testvérének a lánya viselt róla gon-
dot. Miután Károly 2001-ben távozott az élők 
sorából, a tanya is az örökösöké lett. 

Noha a tanyaépület köz-
vetlenül a becsei út mellett 
áll, az elmúlt húsz év alatt 
többször feltörték, kifosz-
tották. Az egész tanyaépület 
sürgős tatarozásra szorul. 

Adatközlő: Kissné Majo-
ros Erzsébet, sz. 1962.   

154. Zelenka István 
majd Fehér Mónika ta-
nyája. – A becsei út mel-
letti Zelenka-földet a két 
Zelenka-testvér nem a szo-
kásos módon felezte meg. A 
klinker melletti öreg tanya 

(153. sz. tanya) Károlyé lett. A másik testvér, 
István miután túl a negyvenedik életévén nő-
sülésre szánta el magát, az 1960-as években 
a földjük másik végébe, a nyugati oldalára egy 
új tanyát épített.  

A család többnyire növénytermesztésből 
tartotta el magát. Azt követően, hogy idővel Ist-
vánnak a késői házasságából született fiával és 
feleségével megromlott a kapcsolata, egyedül 
élt a szálláson. Évekkel később, amikor már 
magatehetetlenné vált, vagyonát a gondozójá-
ra íratta, aki a tanyát, a hozzá tartozó földdel 
együtt eladta Fehér Mónikának. 

Az új tulajdonos a lakóépületet felújította, 
az istállóba és az előtte levő karámba pedig 
lovagoltatás céljából lovakat telepített.

Adatközlő: Fehér Zoltán, sz. 1953.   
155. Bujdosó istván majd Fehér lász-

ló tanyája. – A faluban lakó idős Bujdosó 
gazda 1965-ben négy hold földdel áruba bo-
csátotta a tanyáját, mivel a családban nem volt, 
aki igényt tartott volna rá. Egyik fia Magyar-
országon telepedett le, míg a másik kitanult 
vegytisztítónak.

Az új gazdára váró ingatlant Fehérék (169. 
sz. tanya) vásárolták meg fiuknak, Lászlónak, 
miután az 1966-ban feleségül vette Fehérné 
Szilák Katalint. A fiatalok földművelés mellett 
sertéseket és hízó marhákat neveltek.

1980-ban, amikor Fehérék két gyermeke, 
Ildikó és Róbert iskolába indult, úgy döntöt-
tek, hogy végleg hazaköltöznek a falusi há-
zukba. A ma is kiváló állapotban levő szállás 
üresen áll, nem lakja senki, viszont a riasztó-
berendezéssel ellátott tanyaudvar mezőgazda-
sági gépeik parkolására nagyon alkalmas. 

Adatközlő: Fehér László. sz. 1945.
(Folytatjuk)

ÁDÁM István
Az Antero-tanya, amely funkciót váltott, 

most a kirándulókat várja

A gyermekhét alkalmából 
Gyermeksors
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ral való közös próbákra is – mondta az egyesü-
let elnöke. erős ervin zeneszerző értékelte az 
audíción látottakat és hallottakat.

– Idén is elég színes a mezőny. Én minden 
évben nagyon örülök, amikor őstehetségekre 
bukkanunk a fesztivál alkalmával. Ez az idén is 
megtörtént. Néhány kimagaslóan színvonalas ala-
kítást is láthattunk a mostani válogatón. A látottak 
és hallottak alapján előzetesen is elmondhatom, 
hogy egy nagyon színes program várható a soron 
következő fesztiválon. Mint minden évben, most 
is az éneklést, énektechnikát, a dikciót, az into-
nációt és a színpadi mozgást, megjelenést tart-
juk szem előtt az értékelés alkalmával. Vélemé-
nyem szerint a tini fesztiválra nagy szüksége van a 
vajdasági magyar fiatal tehetségeknek. 
A rendezvény az egyedüli lehetőség, 
ahol a tehetségeink bemutatkozhatnak 
a nagyközönség előtt. Örülök annak, 
hogy a fesztiválnak minden évben van 
olyan színfoltja, amely bizonyítja a ren-
dezvény létjogosultságát. – emelte ki a 
zsűri tagja.

Az énekesek a válogatón elmond-
ták, hogy izgatottan készülnek a fesz-
tivál döntőjére, és nagy lehetőséget 

látnak a tini színpadán való bemutatkozásban. 
A legtöbben már évek óta nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak az éneklésnek és a zenének, ezért 
fontos számukra a fesztivál.

orbán Viktor 11 éves kormányzása Ma-
gyarország demokratikus történetének egyik 
legsikeresebb időszaka – írta David Cornstein, 
az Egyesült Államok volt magyarországi nagy-
követe (2018–2020) a newsmax című konzer-
vatív amerikai magazinban megjelent véle-
ménycikkében.

Magyarország „egy gyönyörű ország cso-
dálatos emberekkel, akik szeretik az amerika-
iakat” – húzta alá Cornstein. Virágzó gazda-
sága van, miközben a megélhetés körülbelül 
feleannyiba kerül, mint más európai országok-
ban – tette hozzá. Megjegyezte: az amerikai 
médiában megjelent cikkek alapján nem ilyen 
kép rajzolódik ki, és ha azok alapján döntött 
volna, valószínűleg nem fogadta volna el a 
nagyköveti tisztséget.

„Ahogy szövetségeseink többsége, orbán 
kormánya sem tökéletes, de a miniszterelnök a 
nemzet hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, 
az észszerűség mentén határozza meg politi-
kája körvonalait – fűzte hozzá. A volt amerikai 
nagykövet kiemelte: a magyar kormányfő a 

vállalkozás szabadságának biztosításával, a 
szabályozások csökkentésével, az adócsök-
kentéssel és egyéb olyan lépésekkel, ame-
lyekkel Donald Trump előző amerikai elnök is 
egyetértene, fellendítette a gazdaságot. orbán 
előtt az ország nyolc évig nyögte a szocialista 
kormányok rossz vezetését – állapította meg 
Cornstein.

A koronavírus-járvány előtt a hazai össz-
termék (gDP) növekedése alapján Magyaror-
szág Európa legjobban teljesítő országai közé 
tartozott – folytatta. A munkanélküliségi ráta 
példátlanul alacsony, mindössze 3,7 százalék 
– emlékeztetett. ráadásul a kormány célja az, 
hogy a családok húzzanak hasznot a gazda-
sági fejlődésből. orbán szerint, mivel a csa-
ládokat tépázta meg a leginkább a járvány, 
nekik kell elsőként részesülniük a gazdasági 
fellendülés eredményeiből. Ennek érdekében 
úgy döntött, hogy ha a gDP növekedése idén 
eléri az 5,5 százalékot, akkor a gyermekes szü-
lőknek visszatérítik a 2021-ben befizetett sze-
mélyi jövedelemadót – mutatott rá.

Egy kis nagypolitika

a volt nagykövet véleménye

Varga Flórián, a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület elnöke elmondta, hogy a 
válogatók mindig nagy motivációt adnak a szer-
vezőknek az előttük álló munkához. – Ilyenkor 
mindig feltöltődünk, és megbizonyosodunk ar-
ról, hogy van értelme a munkánknak. Látva a 
fiatal tehetségek lelkesedését, akik minden év-
ben valami újat mutatnak, erőt és motivációt 
kapunk a döntő megszervezéséhez. Nagy öröm 
számunkra, hogy láthatjuk az énekesek fejlő-
dését, ahogyan azt is, amikor új tehetségeket 
fedezhetünk fel a válogatók alkalmával. Most is 
szerepel néhány új név a fellépők között, akik-

nek előadásában kiváló produkciókat láthattunk. 
Idén elég vontatottan láttunk neki a munkának. 
A vártnál kevesebben jelentkeztek a fesztiválra. 
Összesen tizenegy énekes adta át a jelentkezését, 
egészségügyi és egyéb okok miatt volt, aki nem 
tudott ma itt lenni, de vannak új jelentkezők is, 
akiket az következő napokban fogunk meghall-
gatni. Tehát még nem véglegesítettük a fellépők 
névsorát. Kerek évfordulóra készülünk, a dön-
tőben számítunk a korábbi győztesekre is. Velük 
már felvettük a kapcsolatot, és egy színvonalas, 
hangulatos gálaműsort képzeltünk el a korábbi 
versenyzők közreműködésével. Bízunk benne, 
hogy sikerül megvalósítani az elképzeléseinket. 
Novemberre tervezzük a döntőt, de a pontos 
időpontot még nem határoztuk meg. A járvány-
helyzet alakulásától is függ, hogy mikor és mi-
lyen formában szervezhetjük meg a rendezvényt. 
Újdonságnak számít, hogy a korábbi évektől el-
térően most a temerini Baksheesh Band kíséri 
majd az énekeseket a döntőben. Nagy szükség 
volt már a fiatalításra, és reményeim szerint most 
több lehetőségük lesz az énekeseknek a zenekar-

Meghallgatták a tinire jelentkezőket
a hétvégén tartották meg a 30. tini és ifjúsági énekes vetélkedő válogatóját. a fiatal 

énekesek három zeneszámmal mutatkoztak be szombaton délelőtt a színházterem-
ben a szakmai bizottság előtt. Miután meghallgatták a produkciókat, véleményezték 
a fellépők bemutatkozását, és közös döntés alapján kiválasztották azt a zeneszámot, 
amellyel az énekesek a döntőben szerepelnek majd.

Erős henrietta

sziráki Emina
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„Micsoda eltérés a jelenle-
gi amerikai kormány adóztass 
és költekezz politikájához ké-
pest!” – jegyezte meg David 
Cornstein. Az egykori diploma-
ta a migrációról szólva szívszo-
rítónak nevezte, ami az Egye-
sült Államok déli határán zajlik. 
A migrációs nyomás amerikai 
kezelésével a magyar hozzá-
állást állította szembe. hangsúlyozta, hogy a 
2015-ös migrációs válság idején orbán hatá-
rozottan lépett, és azonnal kerítést húzott fel, 
hogy feltartóztassa az emberáradatot.

„ő volt az első európai politikus, aki hango-
san kimondta, hogy a gyökeresen eltérő háttér-
rel rendelkező emberek bevándorlása nemkívá-
natos dolog” – emlékeztetett Cornstein.

„orbánnak igaza volt” – tette hozzá, rámu-
tatva, hogy németország migránsokat tárt ka-
rokkal váró politikájának kudarca után olyan 
országok, mint Ausztria, Dánia és svédország 
is követni kezdték a magyar példát. A migráció 
volt az egyik ügy, amely miatt Magyarország 
összetűzésbe került az Európai Unióval, és 
amely feltárta az ellentéteket Európa nyugati, 

liberális demokráciái és a kon-
zervatívabb keleti tagállamok 
között – írta David Cornstein. 
„brüsszel felelősségre is von-
ta orbán kormányát arra hivat-
kozva, hogy meggyengítette 
az igazságszolgáltatás függet-
lenségét, és aláásta a jogálla-
miságot” – emlékeztetett. 

A volt nagykövet hangsú-
lyozta, hogy az Egyesült Államokban élőkből 
gyakran rosszallást vált ki budapest és Moszk-
va szoros viszonya. Ugyanakkor az oroszor-
szágtól energetikailag függő Magyarország 
számára biztonsági szempontból elengedhe-
tetlen, hogy kulturált viszonyt ápoljon Moszk-
vával – magyarázta.

Ezzel együtt a nATo-tagság is meghatá-
rozó szerepet tölt be az ország biztonságpoli-
tikájában – nyomatékosította. orbán sokszor 
hangoztatta, hogy szeretne javítani a nATo és 
oroszország viszonyán, hiszen ha nyugat és 
Kelet acsarkodik, Magyarország veszít – emlé-
keztetett Cornstein. „bölcs szavak” – jegyezte 
meg a volt nagykövet.

(MTI)

Szelektív szemétgyűjtés 
a munkahelyen

Nem kell nagy beruházásra gondolni, 
amennyiben otthon szeretnénk kialakítani 
szelektív hulladékgyűjtőt. Újrahasznosított 
hulladék gyűjtőnek kialakíthatunk egy-egy 
egyszerű papírdobozt is, hiszen a tisztán gyűj-
tött hulladék száraz és nem szennyezett.

Rendelkezésre állnak otthoni használtra 
kialakított kis méretű hulladékgyűjtő kukák és 
szatyrok is. Használhatunk „osztott” kukát így 
egy szemetesen belül gyűjthetjük a hulladékot, 
de ha van elegendő helyünk beszerezhetünk 
több kukát is, ezeket pedig egymástól elkü-
lönítve tehetjük. 

A veszélyes hulladékokat (pl. vegyszerek, 
szárazelemek, az akkumulátorok, a sütőolaj, 
a fáradtolaj, a lejárt gyógyszerek stb.) elzár-
va, külön helyen, gyermekektől elzárva kell 
tárolni addig, amíg azt hatósági engedéllyel 
rendelkező cégnek vagy szervezetnek ártal-
matlanításra át nem adjuk. 

Játékos formában tanítsuk meg a gyere-
keknek, hogyan kell szelektíven gyűjteni a sze-
metet és miért van erre szükség.

Amennyiben kellően kreatívnak érezzük 
magunkat, akkor akár magunk is újrahasz-
nálhatjuk a különféle anyagokat, palackokat 
és konzervdobozokat, amikből akár szuper 
tárolókat is készíthetünk.

Különböző szelektív hulladékgyűjtési rend-

szerek működnek, ilyenek a hulladékgyűjtő 
szigetek az utcákon vagy a házhoz menő sze-
lektív gyűjtőszolgáltatás. 

 Szerencsére egyre több vállalat ismeri fel a 
problémát és tesz a Föld megóvása érdekében 
különböző intézkedéseket. A szelektív hulla-
dékgyűjtéstől egészen a komplett zöld iroda-
ház kialakításáig.

Mi tehát a teendőnk?
1. elemezzük a helyzetünket: döntsük 

el, hogy az általunk keletkezett szemét milyen 
kategóriába tartozik, ezek alapján pedig válo-
gassuk szét, hogy mit melyik gyűjtőbe dobunk. 
Keressünk olyan cégeket, amelyek vállalják a 
szelektív hulladékok elszállítását.

2. tűzzünk ki célokat: vezessünk sta-
tisztikákat, eredményeket a hulladék meny-
nyiségéről. Tűzzük ki fő célnak a hulladék 
mértékének csökkentését.

Válasszunk újrahasznosított terméke-
ket. Beszerzéseink és döntéseink során töre-
kedjünk a környezettudatosságra.

Vásároljunk nagyobb szelektív gyűjtőket és 
javasoljuk a kollégáknak, hogy ezekbe dobál-
ják a különféle hulladékokat. Ma már számos 
megoldás létezik az egész kicsi irodai szelektív 
gyűjtőktől a nagyobb konténerekig így minden 
méretű helységben megoldható a válogatott 
gyűjtés. (D)

Műanyaglebontó 

technológia
A műanyagevő baktérium az emberiség 

nagy álma, ami képes lenne megszabadítani 
minket a Földet szennyező műanyagoktól. 
nos, úgy tűnik két fiatal magyar kutatónak, 
Madaras Liznek és Lévay Krisztinának sike-
rült megalkotnia egy olyan baktériumkoktélt, 
ami az egyszerhasználatos műanyagokat, 
mint a PET-palack és az élelmiszer-csoma-
golók, 6-8 hét alatt szerves iszappá, kom-
poszttá bontja le. 

bár hihetetlennek tűnhet, de tényleg 
nincs még egy olyan cég a világon, mint 
a magyar kutatók által alapított Poliloop. A 
cég az egyszerhasználatos műanyagok le-
bontására fejlesztett ki egy technológiát, egy 
olyan biotechnológiai eljárást, ami a könnyű 
szerkezetű műanyagokat, mint a PET-palack 
és az élelmiszer-csomagolók, 6-8 hét alatt 
szerves iszappá, komposzttá bontja le, rá-
adásul eközben nem szabadul fel semmilyen 
káros anyag, például metán.

A Temerini Újság székhelye: 
Petőfi sándor utca 70.

E-mail cím: dujmo2@gmail.com
Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307

Lapzárta: kedd 10 óra.
Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb 

a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.

David Cornstein
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Felvehető az inFlUenza 
elleni védőoltás

Mától vehető fel Szerbiában az influenza elle-
ni védőoltás, amely az idényjellegű influenzajár-
vány elleni leghatásosabb védekezésnek számít, 
jelenti a Tanjug.

Az idényjellegű védőoltást a krónikus szív- és 
tüdőbetegnek javasolják az orvosok, de a külön-
böző rosszindulatú daganatos vagy immunrend-
szeri megbetegedésekben szenvedő páciensek 
esetében szintén javasolt, jelentette ki Verica 
Jovanović, a Milan Jovanović Batut Közegész-
ségügyi Intézet igazgatója.

Rámutatott, hogy jelenleg 100 ezer adag vak-
cina áll rendelkezére, de további 470 ezer adag 
négykomponensű influenza elleni védőoltás lesz 
elérhető, illetve további 100 ezer adag Torvaks 
flu vakcina.

„Javaslom, hogy minden veszélyeztetett sze-
mély a lehető leghamarabb oltakozzon. Az ol-
tások segítségével minél előbb ki kell alakítani 
a lakosság védettségét. Az influenzavírus elleni 
védelem ebben a szezonban is nagy jelentőség-

A koronavírus elleni oltások közül a Pfizer/
BioNtech, a Moderna és az AstraZeneca 90 
százalékkal csökkenti a fertőzés okozta be-
tegség súlyos formájának kialakulását és az 
elhalálozást az 50 éven felüliek körében, és 
hatékonynak tűnik a delta variánssal szem-
ben is, jóllehet ez utóbbi esetben még nem 
áll rendelkezésre elég adat derül ki a világon 
az eddigi legszélesebb, 22 millió ember ada-
tait feldolgozó franciaországi tanulmányból, 
amelyet hétfőn hoztak nyilvánosságra. Fran-
ciaországban a Pfizer/BioNtech, a Moderna 
és az AstraZeneca vakcinája mellett a Janssen 
is forgalomban van, de ez utóbbit később és 
kisebb mértékben kezdték használni, ezért a 
tanulmányban még nem szerepelnek a haté-
konyságára vonatkozó adatok.

„a beoltottak esetében kilencszer 
kisebb az esélye annak, hogy kórházba 
kerülnek vagy meghalnak a koronaví-
rus okozta fertőzés szövődményeiben, 
mint azok esetében, akik nem vették fel 
az oltást” – mondta az AFP hírügynökség-
nek a francia társadalombiztosítás és a francia 
gyógyszerügynökség kutatását vezető Mahmoud 

Zureik járványügyi szakember, aki szerint a 
franciaországi eredmények megerősítik az Iz-
raelben, az Egyesült Királyságban és az Egyesült 
Államokban korábban végzett vizsgálatokat.

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a franciaországi kutatás az eddigi legszélesebb 
körű a világon, miután 11 millió, ötven év feletti 
beoltott és ugyanebből a korosztályból 11 millió 
nem beoltott adatait hasonlították össze az oltási 
kampány 2020. december 27-ei kezdete és 2021. 
július 20. között.

A tanulmány megállapítása szerint az oltás 
második adagjának beadását követő 14. naptól 
a kórházba kerülés esélye 90 százalékkal kisebb, 
mint a be nem oltottak esetében. A csökkenés 
ugyanilyen mértékű az elhalálozást illetően azok 
esetében, akik kórházba kerülnek. A betegség sú-
lyos formájával szembeni hatékonyság ráadásul 
nem csökkent az oltást követő öt hónapban sem. 
A Franciaországban jelenleg domináns delta vari-
ánssal szembeni hatékonyságot külön vizsgálták 
a szakemberek, miután az csak június 20-án, a 
tanulmány záró dátuma előtt egy hónappal terjedt 
el az országban. Az első adatok szerint a 75 éven 
felüliek esetében 84 százalékos, az 50 és 74 év 

Kilencven százalékban 
hatékony a vakcina

közöttieknél pedig 92 százalékos a három vizsgált 
oltás hatékonysága a delta variánssal szemben, 
jóllehet „az egyhónapos periódus nagyon rövid az 
oltásnak erre a variánsra gyakorolt valós hatásá-
nak megállapításához” – hangsúlyozzák a kutatók 
a tanulmányban. (MTI)
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évekkel, évtizedekkel ezelőtt a szak-
szervezetek nem csak a télirevalók (fél 
sertés, zöldség, gyümölcs stb.) beszer-
zésével foglalkoztak a dolgozók számá-
ra, hanem adott esetben igen befolyásos 
tényezői voltak a munkavállalók és a 
munkáltatók közötti kapcsolatoknak. 
amikor per támadt e két említett ténye-
ző között, ritkán esett meg, hogy abból 
nem a dolgozó került volna ki „győztes-
ként”. a szakszervezetnek ebben jelen-
tős szerepe volt. de mi a helyzet ma?  

– Az úgynevezett neoliberális gazdasági 
forradalom nagyon kedvezőtlen, gyakorlatilag 
ellenséges légkört teremtett a szakszervezetek 
számára – jelentette ki Đorđe Pavićević, a 
belgrádi Politikatudományi Kar tanára. Sze-

rinte a szakszervezeteket az ilyen légkör a 
rendszer működését veszélyeztető elemként 
tartja számon, ezért szerepük is meglehetősen 
csekély. „Ugyanakkor azonban egy techno-
lógiai forradalom is zajlik, ami különösen a 
munka törvénykönyvének elfogadását köve-
tően szembetűnő, hiszen gyakorlatilag meg-
szünteti a munkahely koncepcióját” – mondta 
a szakember. 

Pavićević rámutatott, hogy a szakszerveze-
tek és a munkaadók közötti viszony igencsak 
terhelt és rámutatott, hogy azoknak, akik nagy 
rendszereket irányítanak, s amelyeket az állam 
bőkezűen támogat, gyakorlatilag engedélyezett 
a szakszervezeti tevékenység elfojtása, illet-
ve saját szakszervezetek létrehozása. „Szer-
biában a gazdaság jelentős része az államtól 
függ, amely valamilyen módon védelmezi. Ez 
elsősorban a külföldi befektetőknél látszik. 
Jusson eszünkbe, amikor a Yuráról volt szó, 
hogy az államfő mindenkit arra figyelmeztetett, 
ne akarja elriasztani a befektetőket. Tehát az 
állam gondoskodik a tőkéről, az emberi erő-
forrásokra már nincs tekintettel” – mondta 
Pavićević. A professzor idézte egyes munka-
adók kijelentését is, miszerint nincs szükségük 
szakszervezetre, mert az közvetlenül kommu-
nikál a dolgozókkal, amivel (a munkaadó sze-

Van-e még szakszervezet?

Az Osztrák Birodalom második katonai fel-
mérését 1806-ban rendelte el I. Ferenc császár, 
tehát még a napóleoni háborúk idején. A biro-
dalomhoz tartozó Magyar Királyság területén va-
lamivel később, 1819-ben kezdtek a munkához, 
ami többször megszakadt. 1848-ban még csak 
az ország egy harmadát sikerült felmérniük, 
és végleges befejezésére két évvel az osztrák-
magyar kiegyezés után, 1869-ben került sor. 
A több évtizedes mérnöki tevékenység ered-
ményét A Magyar Királyság felmérési szel-
vényei (eredeti nyelvén: Aufnahmskarte des 
Königreiches Ungarn) őrzik, összesen 1079. 
Köztük található a Temerint és környékét ábrá-
zoló 1855/66-os térképszelvény is, a birodalmi 
térkép XXXVI. oszlopának 69. szekciója (sora), 
amelynek, akárcsak a többinek, elkészült mind 
fekete-fehér, mind színes változata. Ez utóbbi, 
amellett, hogy szebb kivitelű, a másiknál több 
információt is tartalmaz, ugyanis feltünteti a me-
gyei, a járási és a községi hovatartozás mellett 
a települések, majorságok és tanyacsoportok 
szerint a házak és az istállók számát, valamint 
azt, hogy hány ember (katona) és ló szállásol-
ható el bennük – nyilván háborús vagy egyéb 
szükséghelyzet idején. Lássuk!

Megjegyzés: Az elnevezések eredeti 
formáját meghagytam, szögletes zárójelbe 
a már korábban, vagy később közkeletűvé 
vált neveket tettem. Kamendinnál az Újvidé-

ki Városi Magisztrátushoz tartozó Újvidéki 
Szállások (Neusatzer Szaláse auf den Fluren), 
Metvalós, Neugrund, és a Kamendin közeli 
Goriup-Szalás adatai együtt találhatók, akár-
csak a Csuroger-Saláse (Csurogi szállások) 
adatai a temerini határban levő Gát csárdá-
éval. Ezen utóbbi, az Almásinagybara túl-

Katonák és lovak beszállásolási terve

helység ház Istálló Ember Ló
Jarek 233 150 233 150

szüreg Puszta 
a csárdával

31 6 6 -

Temerin 1069 700 1069 500
Antalháza 

[Öregmajor]
3 1 6 6

Josefinenhof 
[Illancs]

11 6 6 -

Károlymajor 11 6 6 -
Miklósháza 11 6 6 -
Pap-szálás 1111 - - -

Tulabarai-Kaszálló 
szalások

124 12 6 -

Kamendin[stb.] 78 20 60 40
Csuroger saláse mit 

gát Csarda
7 1 7 2

summa 1409 885 1412 729

CsorBa Béla

partján fekvő terület még néhány évig a titeli 
határőrvidéki zászlóalj csurogi alakulatának 
fennhatósága alá tartozott. Temerin, Járek, 
Szüregpuszta (a mai Szőreg ekkor még nem 
létezett) és a felsorolt tanyák, majorságok 
pedig közigazgatásilag az Óbecsei járáshoz. A 
Pap-szállás Temerin nyugati részében volt, egy 
dűlőnyire a Györgye- (ma Gyórgya-) barától, 
a 19. században még Ókéri szántónak neve-
zett határrészben.

Településünk múltjából (1865/66)

gel bír, tekintettel a szövődményekre, amelyek 
akkor fordulhatnak elő, amikor egyszerre fer-
tőződik meg a szervezet influenza- és korona-
vírussal” – mondta Verica Jovanović.

Elmondása szerint a legfrissebb kutatások 
alapján egyidejűleg is biztonsággal fel lehet venni 
a koronavírus elleni és az influenza elleni ol-
tást, az egyiket az egyik karba, a másikat pedig 
a másik karba kell adni.

rint) jelentős mértékben értelmüket veszítik 
a foglalkoztatottak érdekeinek védelmére ki-
dolgozott mechanizmusok.

A professzor szerint a legnagyobb gondot 
az jelenti, hogy egyre több az olyan dolgozó, 
akinek nincs stabil munkahelye. „Az 1990-es 
évek óta folyamatosan módosított munkaügyi 
törvény lényegében megszüntette az egykor volt 
munkahely fogalmát, ezért manapság már csak 
esetenként találkozhatunk a kollektív szerző-
dés nyújtotta védelemmel. Egyre kevésbé lesz 
szükség a klasszikus munkaerőre, így ezek az 
emberek vélhetően soha nem is fognak tudni 
szakszervezetbe szerveződni a jelenlegi munka-
vállalói modell alapján” – tette hozzá, kiemel-
ve: a tőkét és a tulajdont sokkal erőteljesebben 
védi a törvény, mint a munkát.

Pavićević emlékeztetett: egész ágazatok 
vannak, ahol az emberek szerződés nélkül 
dolgoznak, amely védhetné őket a munkál-
tató önkényétől.

FöldeT	BéreleK
Telefonszám:
062/106-94-59
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MEGEMLÉKEZÉS
Tizenhat éve, hogy nincs 
közöttünk, akit szerettünk 

VARGA János 
(1937–2005)

Emléked varázsa 
melegíti lelkünk, 
szívünkben őrizzük Őt, 
soha nem feledjük. 
Álmok, emlékek, 
szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt.

Tátongó űr lelkünkben 
a hiány, néha kicsit 
csendesül, de örökké fáj.

Nyugodjon békében!

Fájó szívvel 
emlékezik rá családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól 

és dédmamámtól

FARAGÓ 
(MOLNÁR) Etelka 

(1945–2021)

Elmentél szerényen 
és csendben, 
ahogy az életedet élted. 
Az életben sok mindennel 
harcot vívtál, 
csak a halállal nem bírtál.
Ő már alszik csendesen, 
mert neki már 
nem fáj semmi sem.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Ágota, 
unokavejed, Csanád 
és dédunokád, Kata

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve van októ-
ber 13-án, hogy drága édes-
anyám itt hagyott minket

ZAVARKÓ Hajnalka 
(1970–2021)

Nyíljon körülötted millió virág, 
legyen neked nyugodt 
az örök világ. 
Szívünkben helyedet 
nem pótolja semmi, 
amíg élünk, 
nem feledünk soha!

Emléked örökre 
szívünkben őrizzük: 

lányod, Erika családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, 

hogy nincs közöttünk

PETRO Klára 
(1965–2020)

Tovaszállt egy év, 
de nem halványul 
az emlék. 
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt 
nem is olyan rég. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
megőriznek téged.

Szeretteid: férjed, fiaid, 
menyeid és unokád

egyházközségi hírek
egyházközösségünk házasságot hirdet: Kocsis attila 
(Attila és Hevesi Anna fia, szegedi lakos) és Fuszkó Zita (Fe-
renc és Kihut Magdolna temerini származású leány) ünnepélyes 
keretek között a telepi milleniumi emléktemplomban házas-
ságot kötnek szombaton, okt. 16-án, 16 órakor.
Plébániai hittanra ezen a héten pénteken, okt. 15-én a 7. 
osztályosokat (VII. a és b lányok 14 ó, VII. a és b 

APrÓhIrDETésEK
• Eladó 3,3 hold szántóföld a Gyórgyában. Telefonszám: 
062/88-58-901.
• Eladó Tornado műtrágyaszóró, K-2-es törőgép, 8 
méteres kukoricafelvonó, Leopard kettes eke, ku-
koricadaráló (csövesen is) gorenje-sever öt és fél 
kW-os, 7,5 lóerős háromfázisú motorral. Telefon: 
063/85-00-308.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, Pony Exp-
ress, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-61-312.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. 
sonja Marinković utca 7., telefon: 3848-200.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Eladó golf 2-es, 86-os kiadású 1.8-as, benzin-
gáz. bejegyezve 2022. április 11-éig. Telefonszám: 
063/7-305–796.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Te-
lefonszám.: 069/40-74-944.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, ga-
rázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Telket, bontani való házat vagy házat vásárolok 100 
ezer euró értékig. Telefon: 064/40-55-431.
• ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspálinka 
és egy új elektromos rokkantkocsi. Tel.: 840-439.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamámtól 

és dédmamánktól

FARAGÓ 
(MOLNÁR) Etelka 

(1945–2021)

Csillag volt, 
mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él 
és örökre ott is marad.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Éva, 

unokavejed, Norbert, 
dédunokáid: Adél és Leó

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak 
és minden végtiszteletadó-
nak, akik szerettünk

FARAGÓ 
(MOLNÁR) Etelka 

(1945–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett húgomtól 

és nenánktól

FARAGÓ 
(MOLNÁR) Etelkától 

(1945–2021)

Keresztje tövében édes 
a nyugalom, 
ott enyhül meg 
minden gond és fájdalom.

Teste a földben nyugszik, 
lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza és áldja meg 
a mindenható Isten!

Nyugodj békében!

Emléked megőrzi 
nővéred és családjai

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy drá-
ga édesanyám örökre itt ha-
gyott bennünket

ZAVARKÓ Hajnalka 
(1970–2011)

Az idő halad, az emlék 
örökké megmarad. 
Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.

Emlékedet örökre 
szívünkben őrizzük!

Szerető fiad, 
Gábor családjával

A miserendet 
a 14. és 15. 

oldalon 
olvashatják
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MEGEMLÉKEZÉS SZÜLEIMRŐL ÉS TESTVÉREIMRŐL

MORVAI Mihály 
(1912–1996)

MORVAINÉ SURJÁN Margit 
(1920–2011)

NÉMETHNÉ MORVAI Gizella 
(1945–2005)

ifj. MORVAI Mihály 
(1949–2003)

MORVAI Antal 
(1949–2021)

Elhervad a virág, elmúlik az élet, de akiket szerettünk, szívünkben örökké élnek.
Emléküket kegyelettel őrizzük.

Lányotok, illetve nővéretek, Margit és családja

akik örökre távoztak közülünk
25 éve 10 éve 18 éve16 éve 6 hete

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt hagyott bennünket

MAGYAR Nándor 
(1955–2021)

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott is marad.

Sohasem halványul el szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. 
Az igazi szeretet megtanít szenvedni, 
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, 
csupán egy dolgot nem, elfeledni!

Emléked őrzi szerető fiad, Laci, 
menyed, Andrea és unokád, Patrik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztgyermekünktől

NÉMET Ferenctől 
(1945–2021)

Szótlanul elmentél, 
nem jössz vissza többé, 
de emléked szívünkben 
él mindörökké.

Nyugodjál békében!

Az Ádám család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk 

SURJÁNNÉ SZABÓ Irén 
(1949–2011)

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Örökké gyászoló lányod, 
Renáta, vejed, 

Antun és Viktor

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak, 
akik drága halottunkat

ZSÚNYI Jánost 
(1945–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal mérhetetlen 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

fiúk 15 ó), kedden okt. 19-én az 5. osztályosokat (V. 
a  osztály 14 ó, V. b 15 ó) és a 6. osztályosokat (VI. a  
osztály 16 ó, VI. b 17 ó) várjuk szeretettel.
Vasárnap Missziós vasárnap, egyben gyűjtés a missziók javára. 
A 10 órai nagymisén a zenei szolgálatot az adai Szenthárom-
ság Gyermekkórus látja el, a szentmisét pedig Ft. Szungyi 
Károly adai esperes-plébános mutatja be.
Szeretettel várjuk a zenekedvelőket és a kedves híveket erre 
a kimagaslónak ígérkező eseményre. Az esemény után a gye-
rekkórus számára ebédet szervezünk.
Aki szeretne a megvendégeléshez hozzájárulni, hozhat tortát/
aprósüteményt és üdítőt/vizet szombat este 18 ó-ig.
Októberben a szentmisék előtt közösen rózsafüzért imád-
kozunk.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom édesanyámtól, anyósomtól

FARAGÓNÉ MOLNÁR Etelka 
(1945–2021)

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, 
nem alszom itt; Ezer fúvó szélben lakom... 
Gyémánt vagyok fénylő havon.

Érő kalászon nyári napfény, 
Szelíd esőcske őszi estén, 
Ott vagyok a reggeli csendben, 
A könnyed napi sietségben.

Fejed fölött körző madár, 
Csillagfény sötét éjszakán, 
Nyíló virág szirma vagyok, 
Néma csendben nálad lakok.

A daloló madár vagyok, 
S minden neked kedves dolog... 
Síromnál sírva meg ne állj; 
Nem vagyok ott, nincs is halál.

(Mary Elizabeth Frye)

Gyászoló fiad, Ferenc és menyed, Ilona

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól, 
nagyapánktól

ZSÚNYI Jánostól 
(1945–2021)

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de az emlék a sírig elkísér.
Szeretetét és jóságát 
soha nem feledjük.

A gyászoló család
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk, akit nagyon 
szerettünk

MÉSZÁROS Antal 
(1944–2021)

Ott pihen, ahol már 
nem fáj semmi, 
a nyugalmát 
nem zavarja senki. 
Élete elszállt, 
mint a virágillat, de emléke 
ragyog, mint 
a fényes csillag.

Emlékét őrzi szerető fia, 
Antal, menye, Ibolya, 

Martina, László, Dorka, 
Hermina, Róbert, Dorina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már. 
Temető csendje ad neki 
nyugalmat, szívünk 
fájdalma örökre megmarad, 
mert nem az a bánat, 
amin zokogunk, 
hanem az, amit 
egy életen át hordozunk.

Fájó szívvel emlékezik 
rád lányod, Tímea, vejed, 

Árpi és unokád, Norbi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett anyukámtól, 

anyósomtól és mamától

ZSADÁNYI 
(MAKOVEC) Marjeta 

(1940–2021)

Búcsú nélkül távozott, 
akiket szeretett, itt hagyott.

Szomorú minden napunk, 
üres nélküled az otthonunk.

Nincs többé, ki minket 
hazavár, mert elszólította 
tőlünk a kegyetlen halál.

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, sírjára 
szálljon áldás és nyugalom.

Szerető lányod, Rózsi, 
vejed, Attila, unokád, 

Dávid párjával, XéniávalKérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy eltávozott közülünk 
édesapám, apósom és nagyapánk és dédapánk

VARGA József 
(1944–2021)

Kimegyek a temetőbe, 
könnyem pereg le a kőre. 
Ez a kő nem fed mást, 
mint egy kedves Édesapát!

Nehéz itt e helyen megállni, 
hisz nem szól már az édesapa, 
kinek kincs volt minden szava. 
Óvott, védett minden bajtól, 
de leginkább minden szótól.

Ám egy reggelen elment tőlem hirtelen, 
elment oda, ahol angyalok vezetik, 
hol az Úr Jézus karjai vezetik. 
Ha még egyszer láthatnám, 
átölelném és elmondanám: 
Tiszta szívből örökké szeretlek!

Fia, Attila, menye, Valéria, unokái és dédunokái

Miserend
15-én, pénteken, 8 ó: †P. Suhajda Lajos SVD (†2013.
okt.15. Kamenica).
16-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Morvai Antal és Morvai Mihály; valamint: 
†Iván László, az Iván és a Csorba szülőkért; valamint: 
† ifj. és id. Zsúnyi Károly, a Nagy és a Zsúnyi család 
elhunytjaiért; valamint: †Zavarkó Hajnalka és György, 

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy örökre itt hagyott bennünket

MAGYAR Nándor 
(1955–2021)

Az a sír a temetőben egy szomorú emlék, 
ha tehetném édesapám, minden nap mennék. 
Mit adhatok neked, gyertyát és virágot, 
te már fentről nézed az egész világot.

Messze van a sírod, messze lakom tőle, 
nem tudok sűrűn menni ki a temetőbe. 
Beton fedi sírodat, nem nő rajta virág, 
te nélküled édesapám, nehéz ez a világ.

Emléked az itt van velem, itt a szíved nálam, 
szereteted sugallata betölti a házam.

Gondolatban édesapám mindig veled vagyok. 
Tudom, hogy a lelked itt van, 
csak a szíved halott.

Emléked őrzi lányod, Klaudia, 
vejed, Gábor és unokád, Csenge

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt hagytál örökre

MAGYAR Nándor  
(1955–2020)

Szomorú egy éve, hogy itt hagytál örökre, 
de emléked él és élni fog, míg szívem a földön dobog.
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekem, 
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.

Jó lenne újra beszélni veled, 
melléd ülni, s fogni a kezed. 
Elmesélni neked, ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje a szememben ragyog.

Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt hiába keresni. 
Téged várni, ki nem jön többé, 
szeretni foglak mindörökké.

Emléked őrzi feleséged, Katica

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk akit nagyon 
szerettünk

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

Hogy egy édesapa 
milyen drága kincs, 
csak az tudja, 
akinek már nincs.

Drága jó szívét áldd meg 
Atyám, s köszönöm, 
hogy ő lehetett 
az én drága édesapám!

Pihenj, Te drága szív, 
mely megszűntél dobogni, 
szerető jóságod 
nem tudjuk feledni.

Fájó szívvel emlékezik 
rád lányod, Andrea, 

vejed, Dénes 
és unokáid: Aurél, 

Dorina és Andreász 
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MEGEMLÉKEZÉS

CSECSE (KOVÁCS) Ilona  
(1934–2017)

CSECSE András 
 (1928–2006)

Szeretteinkről, akik 4,5 éve és 15 éve nincsenek velünk

„Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”
(Friedrich Schiller)

Emléketeket szeretettel őrzik szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete múlt, 
hogy nincs közöttünk drá-
ga férjem 

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Siratod, akit szeretsz, 
akit ezután soha 
nem feledsz…

Becsukod a szemed, 
s látod arcát, ha csend van, 
hallod a hangját, vele 
álmodsz éjszakákon át, 
s érzed, hogy odabent fáj.

Fáj, hogy elment, 
nem maradt veled, 
de tudod, örökké szeret.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Emléked megőrzi szerető 
feleséged, ZitaA plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. MAGYARNÉ 
LÁSZLÓ Erzsébet 

(1935–2021. 10. 11.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

ZSÚNYI János 
(1945–2021. 10. 6.)

a Zavarkó és a Faragó nagyszülőkért; valamint: †Pece 
Pál és Becskei Erzsébet.
17-én, évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnaP, 
a Telepen 7 órakor: Népért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: Újvárosi Rft. élő és elh. tagjaiért; 10 órakor: 
†Barna Gáspár és László Borbála 
18-án, hétfőn, 8 ó: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
19-én, kedden, 8 ó: A Szűzanya tiszt. a Kastély utcai 
Rft. élő és elh. tagjaiért; szentmise után ima Szent József 
szobránál a temerini férfiakért és családapákért.
20-án, szerdán 8 ó: Hálából.
21-én, csütörtökön, 18 ó.: Szűzanya tiszteletére édes-
apai, édesanyai, szerzetesi és papi hivatásokért;  a szent-
mise után egy órás szentségimádás.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

feleségemtől

FARAGÓ 
(MOLNÁR) Etelkától 

(1945–2021)

Bíztam benne, hogy 
meggyógyulsz, s oly 
hirtelen jött a szörnyű 
pillanat. Eltűntél előlünk, 
de emléked szívemben 
örökre megmarad.

Elvitted a fényt, 
a derűt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet.
Téged feledni nem lehet, 
csak meg kell tanulni 
élni nélküled.

Örökké gyászoló férjed, 
Ferenc

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete múlt, 
hogy örökre eltávozott kö-
zülünk szeretett férjem, 
édesapánk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Te a jóságodat 
két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál 
jónak és rossznak.

Mindig egy célod volt, 
a családért élni, 
ezt a halál tudta 
csak széttépni.

Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt 
hiába keresni.

Téged várni, 
ki nem jön többé, 
szeretni fogunk mindörökké.

Fájó szívvel emlékezik 
rád feleséged és fiaid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt 
hagyott bennünket drága 
férjem és édesapám

ZSADÁNYI László 
(1967–2020)

Nélküled szomorú az élet 
és még most sem 
hisszük el, hogy többé 
nem látunk téged.

Elcsitult a szív, mely értünk 
dobogott, számunkra te 
sohasem leszel halott.

Az ő szíve pihen, 
a miénk vérzik, a fájdalmat 
csak az élők érzik.

Szenvedésed után 
a halál nyugalom, 
de nélküled élni 
örökös fájdalom.

Fájó szívvel emlékezik 
rád özvegyed, 

Irén és fiad, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, 

hogy nem vagy velünk

ZAVARKÓ Hajnalka 
(1970–2011)

Csak egy emlék 
maradt minden, 
egy gyönyörű emlék. 
Az, hogy itt éltél köztünk 
és velünk lehettél.

Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él 
emléked örökké.

Ha látni akarunk, 
felnézünk az égre, 
a csillagok között 
utazol tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejárt.

Emléked őrzi édesanyád 
és testvéreid 
családjukkal

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy eltávozott közülünk 

édesapám, apósom, nagyapánk

VARGA József 
(1944–2021)

Van egy ország, ahova már oly sokan elmentek.
Ahova csak oda visz út, vissza sosem jönnek.
Ki itt marad, szívét bánat járja,
de az emlékedet örökre a szívébe zárja.

Szíved pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Lánya, Renáta, veje, Ferenc, unokái: 
Orchidea, Richárd, Krisztofer és Kiara



Eredmények: Čonić–Diez 1:3, 
Brnović–Duran 0:3, Pető–Savić 3:0, 
Čonić–Duran 0:3, Pető–Diez 1:3.

VOJVODINA (Újvidék)– 
TEMERIN FEROCOOP 4:3
Eredmények: Katić–Čonić 3:0, 

Tepić–Pető 1:3, Gordić–Brnović 
3:1, Katić–Pető 1:3, Gordić–
Čonić 3:1, Tepić–Brnović 0:3, 
Katić,Gordić–Pető,Čonić 3:1.

Második liga, északi csoport 
– férfiak

TEMERIN FEROCOOP II.–
BANAT II. (Nagybecskerek) 4:2

Az előző idényhez képest annyi 
változás történt a második csapat-
ban, hogy ifj. Orosz András helyett 
Nagyidai Zoltán játssza majd a baj-
noki mérkőzéseket. Az első forduló 
sikerrel zárult, hiszen a temeriniek 
begyűjtötték a pontokat.

Eredmények: Puhača–Mijanović 
3:0, Varga–Ilić 2:3, Nagyidai–

Janković 3:2, Puhača,Nagyidai–
Ilić,Janković 1:3, Puhača–Ilić 3:1, 
Nagyidai–Mijanović 3:0.

Második liga, 
északi csoport – nők

ČELAREVO–TEMERIN 
FEROCOOP 4:0

A fiatal lányokból álló női csa-
pat 4:0-ra kikapott Dunacsében az 
új bajnoki idény első körében.

KÉZILABDA
Első férfi liga – Vajdasági 

csoport

DOLOVO–MLADOST TSK 
28:28 (15:10)

A hazai csapat a félidőben 
öt góllal vezetett, a 43. percben 
22:16 volt az eredmény a javára, a 
járekiak azonban a jó hajrával ki-
egyenlítették az állást, s végül kihar-
colták a döntetlent.

T. N. T.
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–PODUNAVAC 
(Belegiš) 2:0 (0:0)

Furcsán hangzik, de a temerini 
csapat idén sokkal jobban szerepel 
idegenben, mint hazai pályán. Mind 
a négy idegenbeli meccsét megnyer-
te, miközben a Podunavac elleni ta-
lálkozó előtt vendéglátóként két-két 
döntetlen és vereség volt a mérlege. 
A belegišiek ellen tehát az első ha-
zai győzelem született meg. 

A második félidő elején Kočiš 
juttatta vezetéshez a temerinieket, 
akik sokat köszönhetnek a remek 
napot kifogó Vojvodić kapusnak. 
A belegišieknek több lehetőségük 
akadt az egyenlítésre, de nem jártak 
sikerrel. Tíz perccel a meccs vége 
előtt Kragović ugrott a legmagasabb-
ra egy szöglet után, a hálóba bólin-
totta a labdát és beállította a 2:0-ás 
végeredményt.

A Sloga feljött a táblázat negye-
dik helyére, vasárnap a Dunav lesz 
az ellenfele Stari Banovciban.

SLOGA (Erdővég)–MLADOST 
4:1 (0:0)

Továbbra is rossz formában van-
nak a járekiak, akik a kilencedik for-
dulóban a hatodik vereségüket szen-
vedték el, és visszacsúsztak a táblázat 
utolsó előtti helyére. Az első félidő-
ben nem rezdültek meg a hálók, a 
térfélcsere után azonban öt találat 
született, ebből négyet az erdővégi-
ek szereztek.

Szombaton 15 órai kezdettel az 
újpazovai Radnički vendégszerepel 
a Mladost pályáján. 

Újvidéki liga

OMLADINAC (Stepanovićevo)–
TSK 0:2 (0:0)

A temeriniek a táblázaton utol-
só előtti stepanovićevói csapat ottho-
nából hozták el a teljes zsákmányt, 
noha sokáig úgy tűnt, hogy döntet-
lennel ér véget a találkozó. Egészen 
a 83. percig 0:0 volt az állás, akkor 
azonban Đanković mintegy 25 mé-
teres szabadrúgásból a felső sarok-
ba küldte a labdát, megszerezve csa-
patának a vezetést. A vendégek nem 
sokkal később újabb találatot értek 

el: Stričević passzolt Marojevićhez, 
aki a hálóba lőtt. A mérkőzés kró-
nikájához tartozik, hogy mind a két 
csapatból kiállítottak egy-egy játé-
kost, Bukvić a 85. percben kapott 
piros lapot.

A TSK a nyolcadik helyről fel-
jött a negyedikre: a Šajkašnak és 
a Tatrának 23-23 pontja van, a 
Slavijának 21, a TSK-nak 17. Va-
sárnap a 10. fordulóban a tábláza-
ton nyolcadik kátyi Jugović érkezik 
a temerini pályára. A mérkőzés 15 
óra 30 perckor kezdődik.

tsK: Vojvodić (Ivanović), 
Pantoš (Tomić), Stričević, Šmit, 
Vlaisavljević, Džigurski (Prolić), 
Paska, Marojević, Bukvić, Klaić 
(Jušković), Đanković.

Újvidéki városi liga

SIRIG–HAJDUK (Csúrog) 3:1

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

Az elmúlt hétvégén Nišben játszot-
ták le az első négy fordulót a Szuperli-
gában. A Temerin tavaly a hatodik he-
lyen végzett a 12 csapatos mezőnyben, 
a mostani bajnokságot azonban gyen-
gébben kezdték a fiúk, hiszen mind a 
négy találkozót elveszítették Nišben. A 
legkiélezettebb mérkőzést a Vojvodina 
ellen játszottak, ez a párharc csak az 
utolsó, páros meccsen dőlt el az új-
vidékiek javára.

A Szuperliga mezőnye egyébként 
erős idén, több ismert pingpongo-
zó szerepel a szerb bajnokságban. 
A temeriniek ellen asztalhoz állt pél-
dául Aleksandar Karakašević, az el-
múlt évek legjobb szerbiai játékosa, 
aki egyben az országos szövetség el-
nöke, a bolgár Petjo Krastev, illetve 
két ismert spanyol asztaliteniszező, 
Endika Diez és Marc Duran is.

TEMERIN FEROCOOP–
RADNIČKI (Belcsény) 1:4
Eredmények: Brnović–Krastev 

0:3, Pető–Crepulja 3:1, Čonić–
Karakašević 1:3, Brnović–Crepulja 
0:3, Čonić–Krastev 0:3.
ADA–TEMERIN FEROCOOP 4:1

Eredmények: Benkő–Brnović 
1:3, Kovács–Pető 3:2, Cservik–
Čonić 3:0, Anušić–Pető 3:0, 
Cservik–Brnović 3:0.

TEMERIN FEROCOOP–
PARTIZAN (Belgrád) 1:4

érdeklődni	az	alábbi	telefonszámokon:
063/8-637-485  063/12-58-642
069/1-557-566  069/41-17-768

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


