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Hétfőn, december 6-án, fehér-vörös hintóval bejárja a falut. 8 órakor indul, és 
első megállója a telepi óvoda. Amíg a lovak pihennek, a manók pedig a szánt tisz-
togatják, a Mikulás meglepi a telepi és a központi óvoda és iskola kis diákjait.

MegállóHelyei: • Piactér, Petőfi Sándor utca • Stari Rubin, Nikola Pašić 
utca • Nagy Pogled, Nikola Pašić utca • Kisállatkert, Rákóczi Ferenc utca • Telepi 
Duga, Népfront utca. A Mikulás több utcán is áthalad, de csomagot csak a fenti 
megállókon osztogat.

Árat módosítottak, kommunális illetékekről dön-
töttek a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén. 
Elsőként elfogadták a mezőgazdasági földek védel-
méről, rendezéséről és használatáról szóló jövő 
évi programot. Az említett dokumentum az idevágó 
törvény elemeit figyelembe véve, a minisztérium 
jóváhagyását követően került a képviselők elé. 

Az ülés folytatásában döntöttek a vagyonadó 
alapját képező, ingatlanok négyzetméterenkénti 
áráról is, amelynek megállapítására a közjegyző-
nél hitelesített és az önkormányzathoz eljuttatott 
adásvételi szerződések szolgáltak alapul. Az önkor-
mányzat honlapjára feltöltött határozatból kiderül, 
hogy a termőföld esetében nem került sor árkor-
rekcióra, tehát csakúgy, mint az idén, jövőre is 182 
dinárba kerülnek a földek négyzetméterenként.

Az elmúlt időszakban emelkedtek a ház- és a 
lakásárak, így ez nagymértékben befolyásolta az 
átlagár alakulását. Árkiigazításra került sor vala-
mennyi lakókerületben (zónában), kivéve a város 
szélén levőket, ez ugyancsak megmutatkozik a va-
gyonadó elszámolásában. Legutóbb a lakásadót az 
I. A zónában 77.731 dináros négyzetméterenkénti 
átlagár után számolták el, most pedig 87.028 di-
náros árat vettek alapul. Az első zónában 72.255-
ről 79.140-re, a másodikban ugyancsak 72.255-ről 
75.823-ra, míg a harmadikban 52.800-ról 56.599-re 
emelkedtek az árak.

A családi házakra vonatkozóan nem jelentős az 
árkorrekció. Az idén az I. A zónában az adóalap a 
lakóépület alapterülete után 52.262 dinár volt, ezt 
most 52.784-re emelték. Az I. zónában 43.800-ról 
44.238-ra, a II. zónában 37.956-ról 38.335 dinár-
ra, míg a harmadik övezetben 31.132-ről 31.443-ra 
emelték az adóalapot. 

A községi képviselő-testület döntése a hivatalos 
lapban való megjelenést követő nyolc nap után lép 
életbe, de január elsejétől alkalmazzák.

A pénteki ülésen a képviselők módosították 
a gépjárművek bejegyzése során alkalmazandó 
kommunális illetékről szóló határozatot, valamint 
végzést hoztak néhány községi tulajdonban lévő 
beépítetlen építési telek térítmény nélküli elidege-
nítéséről. A Pásztor Róbert elnök által összehí-
vott ülés most is választásokkal és kinevezésekkel, 
valamint képviselői kérdésekkel zárult. 

ácsi
A 30. Tini fesztivál nyertesei

Lezajlott a sportcsarnokban a 30. Tini

Tehetséges fiatalok estje

Harmincadik születénapját ünnepelte szombaton este a helyi sportcsar-
nokban a Tini és Ifjúsági Énekes Vetélkedő. A Szirmai Károly Magyar Mű-
velődési Egyesület szervezésében három évtizeden keresztül fennálló ren-
dezvényen megannyi fiatal tehetség mutatkozott már be az évek során. Idén 
sem volt ez másként. 

Beszámolónk a 4. oldalon

Megnövelt adóalapok
A községi képviselő-testület üléséről

Jön a Mikulás!

Lásd még a 4. oldalt
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Mikulás
Kedves gyerekek, kedves szülők!
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Tóth Béla könyvelő az elmúlt időszakban 
több szakmai értekezleten vett részt a téma kap-
csán, és az ott hallottakat igyekezte átadni az 
iparosotthonban megjelent érdeklődőknek. 

Miután a cégek és a vállalkozók átálltak az 
új rendszerre, amelynek alapját az ún. PFR (fis-
kális számla processzor) képezi, megszűnik a 
papírszalag használata, a gPRS-es adatátvitel 
és a kis nyugtanyomtató kikerül a használat-
ból. Nem lesz szükség a kötelező szervizekre, 
a hibás számlák javítására szolgáló űrlapra és 
a napi jelentések könyvére sem. 

egyben új fogalmak jelennek meg a rend-
szerben, amelyek közül az egyik legfontosabb 
a biztonsági elem, amit az állam biztosít a hasz-
nálóknak. 

A másik új eleme a rendszernek a már em-
lített processzor. ezt azonban még nem lehet 
megvásárolni. A program számítógépen, tele-
fonon vagy tableten is használható lesz. Valójá-

ban ezen az úton történik majd az adatátvitel, 
így lehet majd kommunikálni az adóhivatallal, 
amely folyamatosan mindent követni tud. 

internetkapcsolat hiányában is megőrzi (5 
napig) az adatokat, és mihelyt helyreállt a kap-
csolat, továbbítja azokat. Az átállást április 30-ig 
el kell végezni, de sietségre nincs ok. Ugyan-
is még nem lehet tudni, hogy mely PFR lesz 
a legalkalmasabb e tevékenységre. A számlák 
bármely nyomtatón, akár A4-es nagyságban is 
kinyomtathatók lesznek, de minden számlán 
ott kell lennie egy QR-kódnak, enélkül kiadott 
számla érvénytelen. 

Tóth Béla szerint rengeteg technikai kérdés 
még megválaszolatlan. Ő maga az adóhivataltól 
azt a választ kapta, ne siessen a processzor be-
szerzésével, hiszen a piac alakulása most még 
bizonytalan. 

Az átállás sorrendje nagyjából a következő: 
az adóhivatal weboldalán egy PgJO űrlapon be 

kell jelenteni az üzlethelyiséget, 
megadva a helység nevét, típu-
sát, területét és a már meglévő 

LézERES dEpILÁcIó
TARTóS SzőRTELEníTéS

• Lézeres epiláció 
  (tartós szőrtelenítés)
• Arc- és testkezelések
• profi sminkelés
• Szempillaépítés
• Hajfonat műhaj betétekkel
• Epiláció legkorszerűbb 
lézeres módszerrel.
• Orvosi pedikűr

Temerin, Kossuth Lajos utca 32.
Telefonszám: 060/14-93-448

Viber/whatsapp
Instagram: beauty_corner_magicalsoul
Facebook: Beauty corner Magical soul

Győződjön meg róla, miért nyertük meg 
rövid idő alatt számos kliensünk bizalmát!

Az újszerű nyugta- és 
számlaadásról

 Tóth Béla könyvelő ismertette az újdonságokat

pénztárgép fiskalizációs dátumát. ez a lehetőség 
már október 31-től adott. A következő lépés 
a pénztárgépek beszerzésére vonatkozó állami 
támogatások igénylése, ezt január 31-ig bonyo-
líthatják le a fiskalizációban érintettek. Jár 100 
eurós hozzájárulás pénztárgépenként, illetve 
további 100 euró telephelyenként. A procesz-
szor beüzemelése után, kérni kell a biztonsági 
elemet, ami az azonosítást szolgálja. Az adóhiva-
tallal való első kapcsolat alkalmával a régi pénz-
tárgép használaton kívül kerül, defiskalizálódik. 
ennek határideje jövő év április 30-a. 

Az új rendszer bevezetésével az adóhivatal 
maradéktalan ellenőrzése alá vonja az összes 
céget és vállalkozást: a kereskedőt, bankot, biz-
tosítótársaságot, fogadóirodát, fodrászt, koz-
metikust, éjszakai klubot, ingatlankereskedőt, 
építőipari vállalatot, magánorvost, ügynökséget 
stb., de nem mentesülnek a múzeumok, a galé-
riák, illetve a sport-, szórakoztató- és szabadidős 
tevékenységgel foglalkozók és a piaci árusok 
sem. A listán szerepelnek még a mesterek és 
a régi mesterségek is. Az új adóügyi rendszer 
alól kivételt képeznek a taxisok, az ügyvédek 
és azok a piaci árusok, akik saját terméküket 
árusítják.

Az előadó a továbbiakban ismertette az elek- 
tronikus számlarendszer legfontosabb elemeit, 
ami a tervek szerint január elsején lép életbe. 
egyelőre azokat a cégeket kötelezik elektroni-
kus számlák kiadására, akik nincsenek a PDV-
rendszerben. 

További információkat az alábbi honlapon 
lehet szerezni:

www.budiefiskalizovan.gov.rs
ácsi 

Noha a kormány már korábban bejelentette az új adórendszer bevezetését, amely 
várhatóan meggyorsítja az adóhivatal munkáját és segíti a szürkegazdaság felszá-
molását, ennek gyakorlati alkalmazását mindmáig kevesen ismerik. Az már ismert, 
hogy a jelenlegi adómemóriás pénztárgépeket és a rákapcsolt GPRS-eket jövőre olyan 
rendszerre cserélik le, amely a számlák kiadásának pillanatában elszámolja a fel-
használó adóterhét, a vevő pedig QR-kóddal ellátott számlát kap kézhez. Az átállást 
november 1-jén kezdték meg, a folyamat jövő év áprilisának végéig tart. 

11. Szűcs Imre Gyermekvers- és prózamondó Verseny.

Taroltak a temeriniek
pénteken megtartották a Jó pajtás által szervezett 11. Szűcs Imre Gyer-

mekvers- és prózamondó Versenyt. A szavalóversenyt minden évben Udvar-
nokon rendezik meg november második szombatján, ugyanis ebben a bánáti 
faluban született a verseny névadója.

Az idei vetélkedő a járvány miatt rendhagyó módon alakult. A jelentkezők-
nek egy legfeljebb ötperces videót kellett elküldeniük, melyet szakmai zsűri 
értékelt. A versenyre összesen 73-an jelentkeztek, akik közül Venczel Valen-
tin színházigazgató, Kálló Béla színművész és Glavinić Vékás éva műfordító 
és pedagógus választotta ki a legjobbakat. 

Az első korcsoportban a temerini Varga Anna érdemelte ki az első helyet, 
a harmadikat pedig a szintén temerini Losoncz Vilmos. A második korcsoport 
első helyezettje Majoros noel lett, a második Morvai Adrienn, a harmadik he-
lyezést pedig zakinszky Emina érdemelte ki. Mindhárman a temerini Kókai 
Imre Általános Iskola tanulói.

A zsűri különdíjat is kiosztott, amelyet a temerini csernyák Veronikának 
ítéltek oda, aki a Kókai Imre Általános Iskola hetedik osztályos tanulója. (-)

Jó házibort az ünnepi asztalra (pölöskei muskotály) 
200 din/l. Ugyanott birspálinka 900 din/l – a kistermelőtől. 
Majoros pál, Temerin, petőfi Sándor u. 71. Tel.: 842-329.
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Savanović fóliakertészetben
földlabdás fenyőfa, mikulásvirág, 
nagy választékban örökzöldek, sziklakerti 
növények, behozatali orchidea, árvácska.  
A szokásos kínálatban: szobanövények (Schefflera, 
Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz stb.). 

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 273 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

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

névnapra, születésnapra, ünnepnapra vásároljon virágot kedvező áron!

A

Emlékmise a délvidéki

Az emlékmise résztvevői

Új temerini utcanevek
KÉPEK SzöVEG NÉlKül

Huszadszor emlékeztek meg a budapesti 
Szent István Bazilikában

áldozatokért

Két évtizede, minden év november utolsó vasárnapján szentmisét 
mutatnak be az 1944–45-ben ártatlanul kivégzett délvidéki magyar 
áldozatok emlékére a budapesti Szent istván Bazilikában, így a hét 
végén, advent első vasárnapján ismét egy kisebb vajdasági csoport 
részvételével tartották az emlékmisét. 

Az elmúlt években 250-300 zarándok is utazott már a budapesti 
eseményre, az idén mintegy 40-en vállalták az utat.  Bácsföldvárról 
5-en, Temerinből 16-an, Szabadkáról 14-en utaztak. A szentmisét 
dr. Kránitz Mihály celebrálta, Juhász gábor vizafogói plébánossal 
közösen. A zarándokok a szentmise előtt és után a Bazilika előtti 
karácsonyi vásárt is megtekinthették, majd a Budai Várban a köz-
elmúltban eredeti formájába visszaállított Szent istván-termet cso-
dálhatták meg, aminek az építéséről, rendeltetéséről is sok érdekes 
információt kaptak. Megcsodálhatták az Oroszlán udvart, a Széchényi 
Könyvtárat, illetve a vár esti fényeit is.

A zarándoklatot, a szentmisét és a mindig tartalmas kísérőprog-
ramot Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki  Tragé-
diánk Alapítvány elnöke szervezi a Magyarság Házával karöltve.

SzABó Gabriella

Szent Rozália plébániatemplom 
harangjai a Kossuth Rádióban
A Kossuth Rádióban, december 20-án, délben a Kárpát-medence 

templomharangjait megszólaltató műsorban a temerini Szent Rozália 
plébániatemplom harangjai lesznek hallhatók – jelentette lapunknak 
Ternovácz istván, az Újvidéki Rádió szerkesztője.

Az új középiskolai irányzatokról
Mint azt legutóbbi számunkban már jelentettük, a községházán 

megtartott ülésen a lukijan Mušicki Középiskola irányzatainak kibőví-
téséről tárgyaltak. Urbán Izabellától, az önkormányzat oktatási fele-
lősétől megtudtuk, hogy a középiskola irányzatait elektrotechnikai és 
gépészeti szakokkal bővítenék, amelyeket duális oktatás formájában 
alkalmaznák.

– Az eseményen jelen voltak a gazdasági kamara és a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Hivatal képviselői, valamint a helyi cégek vezetői, és a vál-
lalkozók is – mondta Urbán izabella. – Az ülés elsődleges célja annak a 
feltérképezés volt, hogy milyen képesítéssel rendelkező munkaerőre lenne 
szükség a községben. ez egy olyan folyamat, amelynek elengedhetetlen 
eleme, hogy a vállalkozók megjelöljék a hiányszakmákat. A vállalkozók, 
a gazdasági kamara és az oktatási titkárság együttműködésével nyílnának 
meg az új iskolai irányzatok/ágazatok. 

A helyi középiskola igazgatónőjének elmondása szerint megvannak a 
feltételek az új irányzatok/szakok beindításához. Rendelkeznek a szük-
séges szakkáderrel, viszont az oktatás folytatásához, azaz a középiskolai 
tanulmányok harmadik és negyedik osztályának oktatásához szakképe-
sítéssel rendelkező tanárokkal kellene bővíteni a káderállományt. 

Mindenképpen hasznos volna beindítani ezeket az irányzatokat, mert 
olyan szakemberekkel gazdagodna a község, akiknek egyben adva volna 
a munkalehetőség is – mondta az önkormányzat oktatási felelőse.

Hozzátette még, hogy a múlt héten ünnepélyesen aláírták az egye-
temisták ösztöndíjtámogatási szerződéseit is. Ötven hallgató részesül tíz 
hónapon át 8000-8000 dinár önkormányzati támogatásban. 
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Folytatás az 1. oldalról
A rendezvényen tizennégy fiatal énekes lé-

pett közönség elé, akik a legkülönfélébb zenei 
irányzatokat képviselték.

A műsor most is este fél nyolckor kezdő-
dött. Már az első pillanatokban érezni lehe-
tett, hogy ez a fesztivál valame-
lyest más lesz, mint amit eddig 
megszokhatott a közönség. Az 
ünnepi hangulat a nyitódallam 
felcsendülése után azonnal fel-
színre tört, amikor az előző fesz-
tivál győztesei, Sípos Réka és 
Szabó zsuzsanna duettjükkel 
elindították a műsort. Majd a 29. 
Tini fesztivál nyertesei előadták 
a győztes zeneszámaikat is. ezt 
követően Varga Flórián, a Szir-
mai Károly Magyar Művelődési 
egyesület elnöke megnyitotta a 
rendezvényt. 

A versenyműsorban elsőként most is a tini 
korosztály (12-17 évesek) képviselői mutat-
koztak be. ebben a korcsoportban heten léptek 
színpadra. A versenyzők Tóthfaluból, Szentta-
másról, Törökbecséről, Moholról, Újvidékről, 
és Zentáról érkeztek. A tini kategóriában egy 
temerini fiatal énekes is bemutatkozott, Bakos 
Orsolya személyében, aki az Olyan ő című ze-
neszámot adta elő.

Az ifjúsági kategóriában (18-28 évesek) 
is hét fiatal mutatkozott be, magyarkanizsai, 
horgosi, szentmihályi, kúlai, törzsudvarnoki, 
temerini és tornyosi énekeseket láthatott a kö-
zönség. Temerint ebben a mezőnyben Erős 
Henrietta képviselte, aki a Sose fájjon a fejed 
című dalt énekelte. 

A versenyműsor tekintetében semmiképp 
sem elhanyagolható, hogy az énekesek a legkü-
lönfélébb irányzatokat és zenei stílusokat eleve-
nítették meg a színpadon. A fiatalok a közkedvelt 
slágerek mellett, régi és örökzöld dallamokat 
énekeltek, akadt olyan, aki saját zeneszámmal 

nevezett be a versenyre, de a 
rock, valamint az operett és még 
a mulatós sláger is helyett kapott 
a versenyben. Ékes bizonyítéka 
ez annak, hogy a fiatalok nagyon 
színes egyéniségek, a fesztiválon 
pedig jól megfér egymás mellett 
a legtöbb irányzat. 

A versenyzők fellépését há-
romtagú szakmai zsűri értékelte: 
Vitkay Kucsera Ágota egyetemi 
tanár és operaénekes, Erős Er-
vin zeneszerző és Szerda Árpád 
zenész személyében. 

A zenei kíséret tekintetében is újítottak a 
szervezők. A versenyzőket és a gálaműsor éne-
keseit a temerini Bakshees Band kísérte, há-
rom fúvóssal és két háttérénekessel kiegészülve, 
ami hangulatosabbá és részletgazdagabbá tette 
a produkciókat.

A versenyzők fellépését követően az ünnepi 
gálaműsorban olyan énekesek léptek fel, akik 
a korábbi fesztiválokról győztesként térhettek 
haza, és megannyi értékes pillanattal gazdagítot-
ták a közönséget. Fellépésük ideje alatt a kivetítő 
vásznon közvetített filmkockákon felidézték az 
énekesek egykori fellépéseit, azokat a pillana-
tokat, amik mára már a Tini hagyatékává váltak. 
Megható és vidám pillanatok válltották egymást, 
a közönség pedig nagy élvezettel hallgatta az 
egykori győztesek produkcióját.

Harmat Edina, a tini 
kategória győztese

Tehetséges fiatalok estje Az ünnepi gálaműsor után az eredmény-
hirdetés következett. A zsűri döntése alapján a 
jubileumi fesztivál tini kategóriájának győztese 
a moholi Harmat Edina lett, aki a Meghalok, 
hogyha rámnézel című zeneszámmal nyűgözte 
le a zsűrit. A második helyezést a törökbecsei 
Erős lilla érdemelte ki, akinek előadásában 
a Minden jót című dal volt hallható. A zentai 
Ivkovity Noémi produkcióját harmadik díjjal 
jutalmazták, ő a Most múlik pontosan című 
zeneszámot énekelte. 

A bizottság különdíját a temerini Erős Hen-
rietta és a törzsudvarnoki Gúth Emília ér-
demelte ki. 

Az ifjúsági kategóriában a zsűri a tornyosi 
Kovács Kristóf produkcióját vélte a legjobb-
nak, aki az istván a király rockopera betétdalát, 
a Szállj fel szabad madár című dalt adta elő. 
A törzsudvarnoki Gúth Emília saját dallal ne-
vezett be a versenyre, melynek címe, Szakadék 
szélén, és az előkelő második helyezéssel tér-
hetett haza a fesztiválról. A harmadik helyezést 
a szentmihályi Tóth Ottó érdemelte ki, aki a 
Csárdáskirálynő operettből a Hajmási Péter, 
Hajmási Pál dalt énekelte. 

A közönség az idén kétféleképpen támogat-
hatta kedvenc énekesét. A klasszikus, cédulás 
szavazás mellett ugyanis bevezették a QR-, azaz 
pontkódos szavazást is. ily módon a képernyők 
előtt ülők is bekapcsolódhattak a szavazásba, és 
leadhatták voksukat arra a fiatalra, aki a legjob-
ban meggyőzte őket. A közönség szerint ezúttal 
a szentmihályi Tóth Ottó volt a legjobb.

Az eredményhirdetést követően a két győztes 
ismét színpadra állt, és újra bemutatták produk-
ciójukat, majd a fesztivál házigazdái, lászló 
Judit és Gőz lászló a résztvevőkkel, szerve-
zőkkel, és versenyzőkkel közösen köszöntek 
el a közönségtől. 

TóTH Dianna

Jön a Mikulás!
Az év utolsó hónapja számos örömet és meglepetést tartogat a 

legtöbbünk számára. A felnőttek a legnagyobb boldogságot a gye-
rekek őszinte mosolyából és öröméből merítik. A csodavárás már 
mindannyiunk számára megkezdődött, de a csöppségek azok, akik 
a legőszintébben készülnek az év végi ünnepekre. Már nem is kell 
olyan sokat várniuk arra, hogy az egyik legkedvesebb jóbarátjuk 
meglátogassa őket, és ajándékokat hozzon nekik. 

A Mikulás már elindult hosszú útjára, és akárcsak tavaly, az 
idén sem tántorítja el őt a járvány attól, hogy meglátogassa a gye-
rekeket. Természetesen ilyenkor felhalmozódnak a kötelezettsé-
gei, ezért elfogadja a segítséget is. A temerini Hugyik család már 
tavaly is készségesen segített a nagyszakállúnak abban, hogy az 
ajándékok eljussanak a jógyerekekhez. HUGyIK Anetta lapunknak 
elmondta, hogy szívesen segítenek a Mikulásnak.

 – Már tavaly is részt vettünk a Mikulás járás szervezésében. 
Öröm volt látni a rengeteg gyereket, akik számára élmény a Miku-
lással való találkozás. érdekes volt számomra, hogy nem csak a 
gyerekek, de a felnőttek is csillogó szemekkel mentek oda a nagy-
szakállúhoz. Természetesen számunkra is hatalmas feltöltődést 

jelentett, hogy részesei lehettünk az eseménynek. A szervezkedés, 
a csomagolás, a csomagosztás, mind nagyon szép emlék maradt 
nekünk, amit később gyakran emlegettünk. 

Tavaly 700 csomagot készítettünk, az idén már 1200 csomaggal 
készülünk az eseményre. A Mikulás most is meglátogatja a telepi 
és a központi óvoda és iskola kicsinyeit, de a kijelölt csomagosztó 
helyeken is találkozhatnak vele a gyerekek. Úgy tervezzük, hogy 
a déli órákban bukkan fel a Mikulás az említett helyszíneken, de 
mivel még nem tudjuk, hogy hol mekkora lesz az érdeklődés a lá-
togatása iránt, ezért pontos időpontot nem határoztunk meg. Az 
esemény a Hugyik család és Temerin Község Önkormányzata jó-
voltából valósul meg – mondja Anetta.

A Mikulás nagyon szeretné, ha hullana a hó, amíg a falut jár-
ja, de megígérte, akkor is eljön a gyerekekhez, ha hó nem lesz. 
Felkészülve várja a december 6-át, ezért száraz idő esetén fehér 
hintóval fog megérkezni Temerinbe. A hintót húzó lovakra máris 
felszerelte a csengettyűket, amelyekkel az érkezését jelzi majd, és 
a saját csengőjét is jól kifényesítette, így a gyerekek biztosan hal-
lani fogják, amint megérkezik – mesélte lapunknak a Mikulás, akit 
ez alkalommal is TÖRTELI László fog megszemélyesíteni.

 T. d.
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A laborokat komolyan ellenőrzik
Kölcsönvett interjúnk Pardi Norbert magyar 

molekuláris biológus kutatóval
Sok embernek mondhatnak bármit, a hitén, az előítéletein nem sikerül áttörni – 

véli PARDI Norbert (sz.1981, Szolnok), aki a Pennsylvaniai Egyetem Mikrobiológiai  
Tanszékén vezeti saját laboratóriumát. A molekuláris biológus évtizede együtt dol-
gozik KARIKó Katalinnal és Drew Weissmannal a koronavírus elleni mRNS-vakcinák 
alapjait jelentő technológián. 

• Vakcinák és a Covid–19-sztori cím-
mel tartott előadást a Magyar Tudomány 
ünnepén, november 3-án. Egyik legfőbb 
üzenete az volt, hogy a vakcinák minden 
évben milliók életét mentik meg. Akkor 
miért félnek mégis olyan sokan az oltá-
soktól?

– Több szempont játszik eb-
ben szerepet. Az egyik, hogy az ol-
tásokkal kapcsolatban nagyon sok, 
sokszor egymásnak ellentmondó 
információt hallani, amelyekből a 
laikusok nehezen vagy nem tudják 
kiválogatni a tudományosan meg-
alapozott közléseket. A szakembe-
rekre kellene hallgatni, ebben az 
esetben az orvosokra, immunoló-
gusokra, virológusokra, biokémi-
kusokra, és nem olyanokra, akik 
nem rendelkeznek ezen a téren 
alapos tudással. Én sem adok tanácsot az autó-
szerelőnek, hogy mit tegyen a futóművel, hiszen 
nem értek hozzá. Ugyanakkor bármerre járok, 
mindenütt azt tapasztalom, hogy sok embernek 
mondhatnak bármit, a hitén, az előítéletein nem 
sikerül áttörni. Úgy sem, ha a közvetlen környe-
zetében hal meg valaki a koronavírus-fertőzés 
következményeként. Azt vallom, nagyon fontos 
az őszinte kommunikáció és a megfelelő tájé-
koztatás a szakemberek részéről, ugyanakkor 
az ezen a téren laikusoknak bízniuk kell azok-
ban, akik sok éve vagy évtizede vakcinákkal, 
kórokozókkal vagy éppen az immunrendszer 
működésével foglalkoznak.

• Mit tudunk most a koronavírusról?
– A korábbi koronavírusos fertőzések során 

szerzett tapasztalatokat most használtuk fel. A 
2003 februárjában ázsiában kitörő járványból 
– azt is koronavírus, a SARS–CoV–1 okozta – 
nem lett pandémia, ezért nem született akkor 
humán vakcina, de rengeteget tanult abból az 
esetből a tudomány, akárcsak a nagyjából tíz 
évvel későbbi MeRS–-CoV-járványból. Jelen-
tős részben ezekkel az „előtanulmányokkal”, 
illetve az elmúlt tíz év elképesztő technológiai 
fejlődésével magyarázható, hogy nagyjából egy 
év alatt sikerült előállni hatékony Covid–19-
vakcinákkal.

• Időszerű a kérdés: meddig véd a ko-
ronavírus ellen az mRNS-alapú vakcina?

– Nem tudjuk pontosan. Függ az egyéntől, 
elsősorban attól, hogy milyen az immunrend-

szere. egyetértek azzal a javaslattal, hogy a má-
sodik oltás után négy-hat hónappal kérjük a 
harmadikat, főként a fokozottan veszélyeztetett 
csoportok esetében. A nagy kérdés, hogy mi lesz 
ezután. elképzelhető, hogy nem lesz szükség 
újabb oltásra, mert olyan magas szintű lesz a vé-
dettségünk, de az sincs kizárva, hogy jövő ősszel 

ismét oltatni kell magunkat. ez 
számos más tényező mellett 
függ attól, hogy a harmadik 
oltás által kiváltott masszív el-
lenanyagszint milyen sebesség-
gel fog csökkenni, illetve attól 
is, hogy megjelennek-e olyan 
vírusvariánsok, amelyek ellen 
a jelenlegi vakcinák nem vagy 
kevésbé hatékonyak.

• lehet olyan megoldás, 
amely élethosszig tartó vé-
dettséget ad?

– Azt hiszem, a jelenlegi vakcinák erre nem 
képesek, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy 
csupán négy-öt évente kell emlékeztető oltás. Ab-
ban is bízom, hogy amennyiben elegendő embert 
beoltanak, akkor a kórokozó nem okoz többé 
pandémiát.

• A vakcinákat a vuhani variáns ellen fej-
lesztették ki, miközben a most tomboló del-
ta sokkal fertőzőbb. A folyton mutálódó ví-
rust képesek követni a vakcinafejlesztők?

– Az mRNS-vakcinákat fejlesztő cégek igen. 
A BioNTech elnöke, Uğur Şahin professzor nyi-
latkozta, hogy nagy-
jából hat hét alatt új 
vírusvariánsok ellen 
is hatékony vakci-
nát készíthetnek. Az 
mRNS-vakcina szin-
tetikus készítmény, 
könnyen előállítható 
és módosítható.

• Elképzelhe-
tőnek tartja, hogy 
ez a vírus emberi 
közreműködéssel 
egy vuhani – vagy 
valamelyik másik 
– laboratórium-
ban született?

– elméletileg 
elképzelhető, de 
sem ellene, sem 

mellette nem tudok érvelni. Az én feladatom az, 
hogy segítsem a jelenlegi helyzet megoldásának 
keresését azáltal, hogy minél jobb vakcinák vagy 
egyéb terápiák kifejlesztésén dolgozom.

• Ha mégis, az súlyos kérdéseket 
vet fel a megbízókkal vagy a kísérlete-
ző kedvű kutatókkal kapcsolatban. A 
nyilvánosság nem láthat bele, hogy mi 
folyik a laborok mélyén. Hogyan kont-
rollálható ez a folyamat?

– Megnyugtatok mindenkit: a világ döntő 
részén nagyon komolyan ellenőrzik, hogy mi 
történik a laborokban.

• Mi vitte a biológusi pályára?
– Nem volt kétséges, hogy valamilyen for-

mában ez lesz az én utam. Kisújszálláson nőt-
tem fel, a szülői ház az utolsó előtti utcában 
van, nagyon közel a természethez. Vagy fociz-
tunk, vagy erdőn-mezőn barangoltunk a bará-
taimmal, gombásztunk, horgásztunk, vagy hall-
gattuk a madarak énekét apukámmal. Olyan 
akartam lenni, mint David Attenborough, aki 
egész életében utazott, aki az állatok és a nö-
vények titkait kutatta. általános iskolásként 
jó néhány biológia- és kémiaversenyen elin-
dultam. Azt akkor nem tudhattam, hogy a bi-
ológián belül később a molekuláris biológia 
rejtelmeiben fogok elmélyedni.

• Egy 1949-ben készült fotón az ön 
nagyapja, Pardi lukács és Karikó Kata-
lin édesapja, Karikó János, Kisújszállás 
két hentese látható. Egy 63 évvel később 
készült felvételen Karikó Katalinnal áll-
nak ugyanígy a Pennsylvaniai Egyetem 
laborjában. A két család története fo-
lyamatosan szoros volt?

– A nagyszüleim és Katalin szülei tartották 
a kapcsolatot, mint ahogy az én szüleim, il-
letve apukám testvérei is jól ismerték Katalint 
és családját, hiszen kortársak voltak, ám az 
ő kapcsolatuk megszakadt, amikor Katalin a 
családjával 1985-ben az egyesült államokba 
költözött.

pardi Lukács és Karikó János 1949-ben, 
valamint pardi norbert és Karikó Katalin 2012-ben

pardi norbert

(Befejező része következik)
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  A temerini Kósa Sándor lova nyerte az idén a Nemzeti Vágtát

Pipacs, a virgonc
Az idén a temerini Kósa Sándor lova, Pipacs nyerte Budapesten a Nemzeti Vágtát, 

lovasa pedig Nagy Nikoletta volt. A kilencéves sárga kanca rendkívül virgonc. 
Tulajdonosa elmesélte, hogyan szökött meg néhány hónappal ezelőtt.

Pipacs néhány hónappal ezelőtt az egyik 
edzésen megijedt valamitől, lerúgta a lovasát, 
és végigvágtatott Temerinen, a rendőröknek 
le kellett zárniuk az utcákat, alig tudták el-
kapni. egy átlagos ló lesérült volna az asz-
faltos, betonos úton, de Pipacs még csak ki 
sem fáradt, ebből is kiderül, milyen rend-
kívüli állatról van szó.

Kósa Sándor: „A döntőbe vártuk a Nem-
zeti Vágtán. Az elmúlt két évben is Pipacsot 
már a döntőbe vártuk. A döntő pedig már 
olyan, hogy ott bármi megtörténhet. Itt 
is úgy volt, hogy Pipacs kilókra jól állt, jó 
felkészítése volt neki, sérülésmentes volt 
neki az egész év. Úgyhogy benne volt a le-
vegőben, hogy ő meg tudja ezt oldani.”

Pipacs öt éve került hozzájuk. 
ennyi időbe telt kiképezni úgy, 
hogy meg tudja nyerni a vágtát, 
mivel az edzés rengeteg figyelmet 
és szakértelmet igényel.

„Ők egész évben a vágtára 
készülnek. És ezért be van ne-
kik osztva az év. A  tél a pihe-
nésről szól. Tél vége, tavasz eleje 
az alapozás. Ott alapozzuk meg 
azt, hogy a nyáron komolyabb 
munkákra legyen nekik elég tar-
talék, amiből meríteni bírnak a 
munkák során. Ta-
vasszal mennek már 
kicsit élénkebb munkákkal. A nyárban pe-
dig már jönnek a komoly galoppok, és így 
kerülnek versenykondícióba.”

Kósa Sándor 1999 óta foglalkozik lovakkal. 
„A csikómat, mikor megkaptam, és amikor 
már felnőtt, részt vettünk távlovagló verse-
nyeken, egyszerű szüreti felvonulásokon, és 
amikor az első Vajdasági Vágtát meghirdet-
ték, akkor arra is jelentkeztünk. Azon is részt 
vettünk vele, másik lovainkkal egyetemben. 
És ott is sikerült vele futamot nyerni. Akkor 
kaptuk meg ezt az ihletet, hogy nekünk ez 
megy és vágjunk bele komolyabban.”

Jelenleg 11 lovuk van, közülük két saját 
vágtaló, de lovasiskolát is működtetnek. Kósa 

Sándor vásárolja a vágtalovakat, az iskola lo-
vai viszont nagyrészt a saját tenyésztésükből 
származnak.

„A tenyésztésnél az a fontos, hogy le-
gyen az embernek egy elképzelése. (…) 
Az utóbbi években áttértünk angol telivér 
tenyésztésére. Nem nagy, kis létszámban. De 

egy nagyon jó, kivételes kancával. A vágta 
lovaiból is előbb-utóbb tenyészkancák lesz-
nek, ezért is lettek kancák vásárolva. Nekik 
a karrierjük a versenyzésben kezdődik, és 
utána, ha bizonyítottak, akkor lesznek al-
kalmasak a tenyésztésre is.”

ez egy drága hobbi, mondta Kósa Sándor. 
egy vágta ló éves befektetése három és ötezer 
euró között mozog, és nem igazán tud megté-
rülni ez az összeg, emellett rendkívül időigé-
nyes is. Mégis nagy terveik vannak a jövőben, 
a vágta mellett szeretnének rátérni a távlovag-
lásra, és az angol telivéreik futtatására.

Kósa Sándor pipacs nevű lovával

Miserend
3-án, pénteken, elsőpéntek Telepen 8 ó.: egy 
beteg fiatal felgyógyulásáért és családjáért; Plé-
bániatemplomban 18. ó.: †Vivodné Milinszki 
ilonka; majd elsőpénteki egész éjjeles szent-
ségimádás a téli kápolnában. 
4-én, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhuny-
takért.
5-én, Advent II. Vasárnapja, a Telepen 7 
órakor: a Népért; a plébániatemplomban 8:30-
kor: †Kocsicska erika; 10 órakor: †Štuban ivan 
és Marija, Horváth József és Borbála, elh. fiu-
kért Józsefért .
6-án, hétfőn, Szent Miklós püspök 6:30 ó.: 
†Sági Mária, giricz Mihály és Katalin.
7-én, kedden, 6:30 ó.: Az élő és elh. temerini 
méhészekért; majd egész napos szentségimá-
dás a plébániatemplom téli kápolnájában, 18 
ó.: Szentségbetétel és méz megáldása.
8-án, szerdán  A Boldogságos Szűz Má-

ria szeplőtelen fogantatása, Telepen 8 ó.: a 
Szűzanya tiszt. a Telepi Rft. szándékára; plébá-
niatemplomban 10 ó.: Népért; 18 ó.: Temerini 
férfiakért és családapákért (Szt. József év le-
zárása).
9-én, csütörtökön, 18 ó.: egy élő család bé-
kéjéért;  a szentmise után egy órás szentség-
imádás.

Egyházközségi hírek
Megkezdtük a Karácsonyra felkészítő Ad-
venti időszakot. ez az imádság, a böjt és 
a jócselekedetek kifejezetten fontos idősza-
ka. Megkezdtük a hajnali szentmiséket 
a szokott időben 6:30 perctől a téli ká-
polnában. Az esti misék, a szombati és a 
vasárnapi misék maradnak a templomban. 
Gyóntatás vasárnap kivételével a misék 
előtt fél órával mindig a templomi gyón-
tatószékekben lesz.

ApRóHIRdETéSEK

• Hízók eladók. Telefon: 063/83-86-752.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 
062/163-04-07.
• Két és fél hónapos retriever kiskutyákat 
ajándékozok. Telefon: 063/70-62-975.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., tel.: 
063/523-746. 
• Eladó a 105-ös számú tanya a valamiko-
ri FKL lerakatánál, a szőregi út felé, egy 
hold föld, új építésű istálló és fészer, leg-
alizált. Telefonszám: 064/259-75-09.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár 
mögött, lejár a Jegricskára. Telefonszám: 
063/85-03-307.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, 
puch, pony Express, bármilyen állapot-
ban. Telefon: 060/71-61-312.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat 
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat pad-
lásról, pincéből, garázsból. Telefonszám: 
063/8-143-147.

Forrás: Pannon RTV/Bognár Róbert
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hány hónap múlva elpusztult. Újabb küzdelmek 
árán, mára ismét van párja az egyedül maradt 
fekete hattyúnak.

Az állatoknak négy féle takarmányra van 
szükségük: búzára, kukoricára, kölesre és nap-
raforgóra. Nem kevés költséggel jár mindezt 
biztosítani számukra – mondja az állatkert gon-
dozója, akinek hajlott kora miatt egyre megter-
helőbb a napi teendők elvégzése.

– egyedül már nem vagyok képes elvégezni 
az állatok körüli teendőket. ezért egy kisegítő 
munkás, naponta három órát segít az etetésben, 
az állatok gondozásában, és a többi tennivaló 
elvégzésében. A belépődíj továbbra is önkéntes 

adományokon alapul. A bejáratnál elhelyezett lá-
dikóban gyűjtjük az adományokat. Sajnos amint 
összegyűlik valamennyi, máris megjelenik egy 
új kiadás. ezért ebből a pénzből nem lehetséges 
új lakókat telepíteni az állatkertbe – mondja 
Katarina, de hozzáteszi, a nehézségek ellené-
re ma is van létjogosultsága az állatkertnek. – 
Annak igazán örülök, hogy a temeriniek nem 
feledkeznek meg az állatkertjükről, és szívesen 
jönnek el ide. Sétálnak egyet a kellemes környe-
zetben, megmutatják a gyerekeknek az állatokat. 
Nagyon sok kisgyermek itt ismerkedik meg elő-
ször a kacsákkal, pávákkal és az egyéb állatok-
kal. Az állatkertet jellemzően főként a tavaszi és 
a nyári hónapokban látogatják, de például ma is 
voltak látogatók. Örülök, ha jönnek az emberek. 
Amíg csak erőm engedi, gondoskodni fogok az 
állatkertről és lakóiról – zárta mondandóját 
Katarina, a Mini állatkert gondozója. 

T. D.

Iszaptalanítani kellene az kis állatkert vizes részét

éltanulók kerültek a központban látható óriásplakátokra, köztük papp Szabolcs és 
Varga Loránd. Mindketten kiérdemelték a Temerin község legjobb diákja elismerést 
és versenyeken is helyezéseket értek el.

Harmincéves az állatkert
A nehézségek ellenére van létjogosultsága – 

Kiss Katarinával beszélgettünk
Júniusban volt harminc éve annak, hogy a 

temerini Mini állatkert (Mini Zoo) megnyitotta 
kapuit a látogatók előtt. Az oázis a település szé-
lén Kiss Károly elképzelései alapján alakult ki. 
Az ötletgazda feleségével, Katarinával közösen 
dolgozott az állatkertben, és lelkesen végezték 
az állatok körüli feladatokat. Kezdetben haty-
tyúk, kacsák, libák, papagájok, pávák, fácánok 
és a mindenki számára a legérdekesebb csim-
pánzok népesítették be az igényesen kialakított 
ketreceket. 

A házaspár rendbe tette a házuk udvara mel-
lett húzódó csatornát, majd tavakat és úsztató-
kat alakított ki a kacsák és hattyúk számára. A 
látogatók azt is megszokhatták, hogy szabadon 
sétálgató állatokat is megcsodálhatnak az ál-
latkertben. 

Károly halála után felesége, Katarina folytat-
ta az állatkert működtetését. A hely továbbra is 
ingyenesen látogatható, de egyre nehezebben 
tartható fenn, elkelne a segítség. Katarina to-
vábbra is gondoskodik az állatokról, de számára 
is egyre megterhelőbb a feladat. A minap lapunk 
munkatársa ellátogatott a Mini állatkertbe, ahol 
Katarina szívélyesen fogadta őt. 

Az őszi alkonyatban is rendezett körülmé-
nyek között fogadja a látogatókat az állatkert. 
Észlelhető ugyan, hogy elkelne néhány szor-
gos kéz segítsége, de az állatkert lakói jól érzik 

magukat, annak környéke pedig továbbra is 
rendezett és tárt kapukkal várja a látogatókat. 
Katarinától azt kérdeztük, hogy hogyan tudja 
ellátni a teendőket, és milyen nehézségekkel 
kellett szembenéznie az elmúlt években. 

– Jelenleg Dél-afrikai juhok, törpe kecs-
kék, pávák, hattyúk, emuk, papagájok, pávián 
majom, fácánok és egyebek lakják az 
állatkertet. Az állomány gyérült ugyan, 
de továbbra is jól érzik magukat, és 
rendezettek, gondozottak az állatok – 
mutatja be az állatkert jelenlegi lakóit 
Katarina, aki a felmerülő gondokat 
sem titkolja el. Mert egyre több ne-
hézséggel kell szembenéznie.

– 2006 óta a község 210 ezer di-
nárral támogatja évente az állatkert 
működését. ez az összeg a takarmány 
nagy részét fedezi. A legnagyobb gon-
dot jelenleg az okozza, hogy az állat-
kert részét képező csatornát ki kellene 
tiszítani. Az évek folyamán eliszapo-
sodott, és elszennyeződött a benne lévő víz. A 
vizes rész elengedhetetlen az úszkáló állatoknak. 
elsősorban miattuk lenne fontos ez az alapos 
tisztítás. A tavakból és a csatornából ki kellene 
szivattyúzni a vizet, eltávolítani az iszapot, majd 
friss vízzel újból feltölteni azokat. Higiénikusabb 
lenne a környezet az állatoknak, és ezáltal nem 
mellesleg a nyári időszakban észlelhető szag is 
megszűnne. A munkálatok után a látogatók elé 
is kellemesebb látvány tárulna. itt mondom el, 
hogy hat évvel ezelőtt súlyos veszteség érte az 
állatkertet, amikor a kóbor kutyák beszabadul-
tak a területre és megtizedelték az állományt: 
emut, négy őzet, több kacsát és hattyút mészá-
roltak le. Azóta sem hevertük ki ezt a vesztesé-
get. A községtől kapott kártérítésből sikerült 
két új emut és egy pár fekete hattyút vásárolni, 
de a szellemi értékét a kárnak ez nem pótolta. 
Tovább fokozta a bajt, hogy az egyik hattyú né-

Minden kedden a diákok hajnali miséje 
lesz. Kedves hittanosok, várunk benneteket 
keddenként a 6:30-kor kezdődő hajnali mi-
sére, majd utána egy rövid reggeli és teázás 
a hittanteremben úgy, hogy fél nyolcra már 
mindenki az iskolában lehet. Más napokon is 
bátran jöhetnek a gyerekek. Kiváló lehetőség 
áldozatot hozni.
Plébániai hittanra ezen a héten pénteken, dec. 
3-án a 2. osztályosokat (II a  osztály 14 
ó, II. b 15 ó, II. c osztály a Telepen 16 
ó.) várjuk szeretettel.
Dec. 11-én szombaton a Fáklya Keresztény 
ifjúsági egyesület adventi lelkinapot szer-
vez Temerinben a Kókai imre iskolában. 
Különleges alkalom, hogy itt helyben lesz. Sze-
retettel várjuk a 4-8. osztályos diákok je-
lentkezését. Kiváló lehetőség ez ismerkedésre, 
játszásra, nagyon érdekes és fiatalos előadás 
is várható. Az egész környékről jönnek majd 
fiatalok. Jelentkezni papjainknál lehet. 
A Szent József év lezárása dec. 8-án az este 18 
órakor kezdődő szentmisében.
Várunk minden családapát és férfit.

A legjobbak között
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Valamennyi szántót a tanyával, a hoz-
zá tartozó gazdasági épületekkel és leltárral 
meghagytak az özvegynek, aki haszonbérbe, 
felesbe vagy harmadáért műveltette a földet, 
végül szétosztotta lányai között, a magának 
meghagyott részt pedig egyik veje művelte, 
aki meg is örökölte. 

A tragikus esemény után a feleség szülei 
falusi házába költözött, a tanyán pedig a föld 
bérlői laktak”. (góbor Béla nyilatkozata)

Az ártatlanul kivégzett Tóth istván rehabilitá-
ciójának eljárása 2012-ben kezdődött, amiről a 

jogérvényes döntést 2014-ben hozta meg az Újvi-
déki Felsőbb Bíróság. Azóta tart az elvett vagyon 
véget nem érő visszaszármaztatási eljárása. 

A szállás utolsó bérlője 1955-től a csúrogról 
elűzött Zsadányi család volt. Sándor, a családfő 
a járeki táborból való szabadulását követően 
előbb ádám Mihály kertészlaposi tanyáján volt 
feles. Zsadányiék a Tóth-tanyán 14 hold földön 
gazdálkodtak. A feldolgozott tehéntejet a feleség 
Zsadányiné Nagyidai Rozália az újvidéki piacon 
értékesítette. Később, amikor a család a faluba 
költözött, tejfelvásárlással is foglalkoztak, azaz 
elkezdtek kofálkodni.  

„A Brészto út másik felén az Elekéknek 
(174. sz. tanya) vót egy nagy telepes rádiójuk, 
a környékben rajtuk kívül rádiója nem vót 
senkinek. Oda mentünk át mi meg a közeli 
tanyaszomszédok 1956-ban hallgatni, hogy 
mit mond a rádió a forradalomról.”(elmondta: 
Zsadányi János) 

Zsadányiék három gyermeke Sándor, Fran-
ciska és Ferenc a családalapítást követően a 
faluba költöztek, míg a legfiatalabb, János csa-
ládjával 1966-ig a tanyán élt. Ő volt a szállás 
utolsó lakója. A szállás még néhány évig üresen 
állt, majd az örökösök lebontották. Ma már 
csak az ásott kút és pár fa jelzi az egykori ta-
nya helyét.

Adatközlők: góbor Béla, sz. 1943, 
Hegedűsné Zsadányi Franciska, sz. 1936, 
Zsadányi János, sz. 1947.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

173. Tóth „Gusztony” István tanyája.– 
„A tanya helyét ma már csak néhány fa jelzi 
az óbecsei úttól nyugatra, a második dűlőben 
a Brésztó úttól északra. A határrendezés előtt, 
amikor még állt a tanya, annyi föld tartozott 
hozzá, hogy a Brésztó útról volt a bejárata is. 
A  Tóth István tanyagazda feleségének, Vígh 
Gusztony Ilonának a Nagybara északi part-
ján volt a tanyája. Az apósnak, Vigh Gusztony 
Györgynek nagy birtoka volt („Az 1940-es évek 
elején írt Szülőföldi ismeretek füzet, melynek 
szerzője egy ismeretlen középiskolás diák, 159 
holdról tesz említést – á. i megjegyzése) a ta-
nyája is jóval nagyobb, ezért családon belül 
a feleségének a szüleiét „nagy tanyának”, az 
övékét pedig „kis tanyának” nevezték. Fel-
építésének ideje és körülményei a homályba 
vesznek. Vélhetően az I. világháború körül 
épülhetett.

Tóth István 1897-ben született, apja And-
rás, anyja Ökrész Anna foglakozása földmű-
ves. Családjával a tanyán élt. Egy időben köz-
ségi gyám volt. A tanyagazdának három lánya 
volt. A legidősebb Katalin 1919-ben született, 
majd Teréz és Ilona.  

A tanyának és melléképületeknek igen 
észszerű elrendezése volt. A tanya fő épületét 
(középső szoba, tiszta-szoba, konyha, mellék 
(spájz), hosszú gang képezte. A fő épület mel-

lett, egy átjáróval elválasztva volt az istálló. 
Ide vezetett a Brésztó dűlőről a bejárati ko-
csiút. Az udvar egy része téglával volt kirakva, 
az udvar körül voltak az ólak, a kocsifészer, 
a pelyvás és más épültek. A tisztaszoba előtt 
szőlős- és veteményes kert volt. A szántóföl-

deken többnyire hagyományos növényeket 
(búzát és kukoricát) termesztettek az állatok 
közül pedig teheneket, disznókat és baromfit 
tenyésztettek.

Tóthék a tanya körüli föld egy részét szü-
leiktől kapták nászajándékba, nagy részét 

apránként vásárolgatta. 
Sajnos, Istvánt a második 
világháború után nem ke-
rülték el a partizánok ke-
gyetlenségei, miután ítélet 
nélkül kivégezték, népellen-
séggé nyilvánították, vagyo-
nának egy részt a Helyi Nép-
bizottság részéről alakított 
bizottság az agrár-érdekel-
tek gyűlésén az agrárreform 
szellemében konfiskálta. ( A 
temerini razzia 84. sz. ál-
dozat) Elvettek mintegy 51 
hold szántót, rétet, szőlőt. Az 
Újvidéki Járásbíróság 1947. 
évi 3318. számú döntésével 
megerősítette a helyi Népbi-
zottság és a Járási Népbizott-
ság javaslatát és az összeírt 
vagyont elkobozta, állami 
közvagyonná nyilvánította. 
Imre öccse, aki tanult em-
ber volt, teológiát végzett, a 
magyarok ideje alatt községi 
bíró is, a partizán terror ál-
dozata lett. (A temerini raz-
zia 83. sz. áldozat)  

Eltűnt temerini tanyavilág (II.-10.)

Elvettek: szántót, rétet, szőlőt

Tóth István a Gazdakör zászlajával a korabeli felvétel a két világháború között készült

MUnKALEHETőSéG
cégünk munkatársat keres kábeltévé 

technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:

• temerini, vagy járeki lakhely 
• középiskolai végzettség villamossági  
szakirány 
• középfokú Internet- és számítógépes 
ismeretek 
• a Word és Excel programok középfokú  
használata 
• a szerb nyelv ismerete kommunikációs  
szinten 
• B kategóriás járművezetői jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka
ELőnynEK SzÁMíT: 
• Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a 
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, 

illetve személyesen az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi Sándor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

A második dűlő tanyái
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FÉM CSOMAGOlóANyAG – Az ásványi nyersanyag-
ok közé tartozó érceket (pl. vasérc, bauxit, rézérc) a föld 
mélyéből bányászszák, vagy külszíni fejtéssel termelik ki. 
Az ércekből kinyert fémek mellett azonban hatalmas meny-
nyiségű meddőkőzet is visszamarad. egy tonna alumínium 
kinyeréséhez például négy tonna bauxitra van szükség, és 
a kinyerés melléktermékeként körülbelül egy tonnányi – a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tárolást igénylő 
– vörösiszap is keletkezik.

A kohókban az ércekből nagymértékű energiafelhasz-
nálás mellett kinyerik a fémeket, a fémolvadékból pedig 
ötvözeteket állítanak elő. ezek további feldolgozása történ-
het hengereléssel, sajtolással, kovácsolással stb. A legelter-
jedtebb felhasználású fém a nyersvasból ötvöző anyagokkal 
előállított acél. Az alumínium a legnagyobb ipari jelentőségű 
könnyűfém, mivel kis fajsúly, jó alakíthatóság és tartósság 
jellemzi. A fém csomagolóanyagok leggyakrabban alumíni-
umból vagy vasból készülnek.

GyűJTÉSE – A fémből készült csomagolások közül 
az italos és konzervdobozok, zárókupakok dobhatók a 
fémhulladékgyűjtő konténerbe. Az alumínium italos dobo-
zok különgyűjtését általában iskolákban, intézményekben 
és benzinkútaknál végzik, ahol végzik. Célszerű az italos 
dobozokat összepréselve, a konzervdobozokat pedig kiöb-

lítve gyűjteni. A festékkel, illetve egyéb mérgező anyaggal 
szennyezett fémdobozok hulladékudvarokban vagy veszé-
lyeshulladék-gyűjtő akciók során kell majd leadni, amikor 
ez már gyakorlattá válik.

HASzNOSíTÁS – Az alumínium a leggazdaságosabban 
hasznosítható csomagolóanyag: a dobozok beolvasztása 
az elsődleges alumíniumgyártáshoz képest 95 százalékos 
energiamegtakarítást eredményez, ezért a kohászat nagy 
keresletet támaszt irántuk. Az italos dobozokat általában 
külországokban hasznosítják, nagy részük az ún. „doboz-
ból doboz” eljárásnak köszönhetôen újra italos dobozként 
térhet vissza az üzletekbe.

A vasból készült csomagolóanyagokat vaskohászati üze-
mek olvasztják be, és ezáltal körülbelül a felére csökkenthető 
az adott termékekhez felhasznált energiamennyiség.

Az alumínium költségesen előállított fém

A hulladékok újrahasznosítása

A fémhulladék 
újrahasznosításaKissé szeles, de kellemes napsütéses időben sétálhattunk a novemberi vásárban. 

Az előző napokban hullott csapadék több árusnak elvette a kedvét a részvételtől, nem 
láttuk a marha- és birkapörköltjéről híres helyi vendéglőst sem.

Rövid helyzetkép az állatvásárról: malacot kínáltak, de ötven dinárral magasabb 
kilónkénti áron, mint legutóbb. ára 250 din/kg volt, de nem kapkodtak érte. A né-
zelődők elmondták, hogy inkább megvásárolják az üzletben a konyhakész malac-
húst 400-420 dinárért és nem vergődnek vele. egy helyen egy pótkocsinyi kecskét 
árultak, a gidák ára 250 din/kg volt, a kifejlett állatoké darabonként 5000-6000 din. 
Nagy volt a felhajtás a lóvásárban, szokás szerint folyt az alkudozás.

A lábasjószágoknál legtöbben a fajtatiszta kakasokat csodálták meg, egy-egy 2000 
dinárba került. A gyerekek most is kedvükre simogathatták a nyulakat, de a sárhegyi 
kiskutyákat is. 

A kirakodóvásáron volt, aki szerszámnyelet, volt, aki kályha- és kéménytisztító 
drótkefét vett. Az októberi vásárhoz képest olcsóbb lett a kóróseprű, 500 helyett 
mindössze 250 dinárt kértek érte.

Mivel hétfőn Mikulás, a szokásosnál több gyermekkönyvet, játékot kínáltak. A 
Szentmihályról érkezett mester pultján is a szokásosnál nagyobb volt a választék fa-
játékokban és volt is keletje az árunak, tudtuk meg tőle.

Vásárfia nélkül kevesen mentek haza, de most valamelyest mélyebben kellett a 
zsebükbe nyúlniuk az embereknek, mert az édesség is megdrágult.

M. D.

Vásári séta
Mintha egyre kevesebb vásárlót érdekelne

Tojás 8-16 din/db 
zöldség 100-200 din/kg
Sárgarépa 60-70 din/kg
Vöröshagyma 50-70 din/kg
Fokhagyma 350-500 din/kg
Újhagyma 25-30 din/csomó
dughagyma 350 din/kg
Szárazbab 270-350 din/kg
Burgonya 70 -80 din/kg
Káposzta 60-70 din/kg
Savanyú káposzta  150-300 din/kg
cékla 50-60 din/kg
paradicsom 140-160 din/kg
padlizsán    80-100 din/kg
Kapor 50 din/csomó
Spenót 200-220 din/kg

zellergumó 50-100 din/db
Karalábé 50-60 din/db
Retek  40-50 din/csomó
Sütőtök 50-70 din/db
Karfiol 50-60 din/kg
Brokkoli 100 din/db
paprika 100-150 din/kg
Uborka 150 din/kg
Alma 50-100 din/kg
Körte 120 din/kg
Szőlő 100-120 din/kg
Mák  400 din/kg
dióbél 1000-1200 din/kg
Méz 600-800 din/kg 
Mogyoró 900 din/kg
Túró 300 din/kg
Tejföl 150 din/0,2 dl

PIAC, 2021. XI. 28.

Malac  250 din/kg
Ló 1-1,5-2 euró/kg
Kecske 5000-6000 din/db
Gida 250 din/kg
Borjú  300-400 euró/db
Fürj 150 din/db
nyúl 500-1000 sin/db
Galamb 500-800 din/db
Kakas 1000-2000 din/db 
pulyka 1500-2000 din/db
Sárhegyi kiskutya 40-50 euró/db
Szerszámnyél 400-600 din/db
Ásó, villa, lapát 700-1000 din/db 
Balta 800-900 din/db
Fejsze   1200 din/db
Kaszanyél 500-600 din/db
Kaszapenge 1000-1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Kézi fűrész 800-1000 din/db

Fűkaszáló 80-120 euró/db
Kézifűrész 1000 din/db
Motorfűrész 100-120 euró/db
Fémhordó 200 l 1400-1750 din/db
napraforgó 150-200 din/l
Szalmabála 100 din/db
Fűszénabála 200 din/db 
Hereszénabála 300-400 din/db 
ciroksöprű 300-400 din/db
Korósöprű 250 din/db
Kerékpárzár 100-300 din/db
Bogrács 20 l 2000 din/db
Rostély 2000-5000 din/db
Sütőtárcsa 1500-2000 din/db
Üstház 3000 din/db
Kolbásztöltő 5000-6000 din/db
Húsdaráló 3000-5000 din/db
Műbél 10 méter 450-600 din/db
Feketebors 150 din/5 dkg
Fűszerpaprika 1500 din/kg 
Malacetető 4000 din/db

VÁSÁR, 2021. XI. 28.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagytatánktól

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk.
Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Szerető fiad, Attila, 
menyed, Sarolta és 

unokáid, Laura és Martina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 15 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
apám, apósom és nagy-
apánk

HORVÁTH Ferenc 
(1931–2006)

Csak az hal meg, 
akit elfelednek, 
örökké él, akit szeretnek.
Emléked örökké 
élni fog szívünkben.
Nyugodjál békében!

Szerető fiad, Robi, 
menyed, Margitka és 

unokáid: Evelin és Gábor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzom

id. MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Ott pihensz, ahol 
már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat 
nem zavarja senki.

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

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi Rózsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől 
és édesapámtól

NAGY Ferenctől 
(1947–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.
A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.
Legyen nyugodt 
és békés a  pihenésed!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled feleséged és fiad

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzom 

kedves Mesteremtől

CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

„Végül nem számít 
semmit a világ. 
Csak az számít, 
ami a szívünkben marad.”

(Márai Sándor)

Amíg élek, 
gondolok rád, 
és közös emlékeinket 
őrzöm tovább. 
Örök szeretettel.

Robi és családja
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk, hogy öt hónapja nem vagy velünk

PÁLINKÁS Tibor 
(1941–2021)

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

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS

PÁLINKÁS András 
(1912–2001)

SZABÓ Erzsébet 
(1911–1998)

20 éve 23 éve
Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre

Csak az idő múlik, de feledni nem lehet őket. 
Szívünkben őrizzük drága emléküket.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk

DEÁK László 
(1942–2021)

Hiányzik nagyon a mindennapokból, az ünnepekből, 
az életünkből… De velünk él az emlékeinkben, 
szívünkben mindig szeretve és soha nem feledve.

Az élet elmúlik, de akit szerettünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 
A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak és min-
den végtiszteletadónak, 
akik szerettünket utolsó út-
jára elkísérték és sírjára a 
kegyelet virágait helyezték.

Id. SURJÁN József 
(1952–2021)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már.

A temető csendje 
ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma 
örökre megmarad.

Nyugodjon békében!

Gyászoló felesége, 
két fia, két lánya, 

két veje és négy unokája

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.

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

Míg élünk, nem feledünk!

Testvéred, Ica és 
sógorod, Jancsi

MEGEMLÉKEZÉS

Id. CSÁNYI Zoltán 
(1956–2021. 11. 26)

özv. PÁPISTA VÉCSI Veronika 
(1945–2021. 11. 29.)

PÁSZTOR Imre 
(1939–2021. 11. 28.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

ID. SURJÁN József 
(1952–2021. 11. 25.)

NÉMETH Imre 
(1942–2021. 11. 29.)

Id. BOZÓKI Sándor 
(1952–2021. 11. 27.)

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

Köszönet mindazoknak, akik a temetésen megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal a szívünkben búcsúzunk 

szeretett férjemtől és édesapámtól

id. CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

„Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, 
tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet, 
de a sors életünkben mindent összetépett.”
Drága lelked nyugodjék békében!

Örökké gyászoló szerető feleséged, 
Erika és bánatos, szerető fiad, Zoltán

Apróhirdetéseket  
lásd a 6. oldalon
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk a huszonegy éve el-
hunyt édesanyánkra, anyó-
sunkra, nagymamánkra és 
dédnagymamánkra

LEHOCKI Katica 
(1938–2000)

Utolsó szavaid 
engem kisértenek...
elmentél, pedig 
reménnyel kísértelek.

Kísértelek oda, honnan 
vissza már nem jöttél,
hiába vártalak, 
búcsút intettél.

Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, édes-
apámtól és nagyapánktól

PÁSZTOR Imrétől 
(1939–2021)

Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél, 
nem haltál meg, 
csak álmodni mentél.

Szívünkben itt él emléked 
örökre, ha látni akarunk, 
felnézünk az égre.

Csillagok közt utazol 
tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejár.

Nyugodjál békében!

Búcsúzik tőled szerető 
családod: feleséged, 

Teréz, fiad, Kornél és két 
unokád, Szilvia és Viktor

Plébánia: 
844-001

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, vadász-
társaknak, munkatársak-
nak és végtiszteletadók-
nak, akik szeretett férjem, 
édesapánk, nagyapánk, 
apósunk, nászunk

MOISKÓ László 
(1951–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönet 
a temerini egészségház dol-
gozóinak az odaadó segít-
ségükért, valamint a Kókai 
temetkezési vállalatnak.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorúan, fájdalommal 
a szívünkben búcsúzunk

id. CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

Pihenj csendesen, 
drága barátunk!

Szeretettel emlékezik rád 
Aranka és Sanyi

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
barátoknak, egykori mun-
katársaknak, szomszédok-
nak, ismerősöknek és min-
den végtiszteletadónak, akik 
szeretett halottunkat

id. CSÁNYI Zoltánt 
(1956–2021)

utolsó nyugvóhelyére elkí-
sérték, részvétnyilvánításuk-
kal, vigasztaló szavakkal, a 
sok virággal és koszorúval 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Külön mondunk köszöne-
tet Sáfrány Dávid atyának 
a megható búcsúztatóért, 
továbbá Csernyák Krisz-
tiánnak a Castle Archery 
Íjászklub nevében mondott 
szívhez szóló búcsúbeszé-
déért.

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

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyánktól

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Szótlanul elmentél 
és nem jössz vissza többé, 
de emléked és szereteted 
szívünkben élni fog 
mindörökké.

Nyugodjál békében!

Emléked szívébe zárta 
Csaba és Jancsi 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél.

Könnyes szemmel 
rád emlékezek, nehéz 
elhinni, hogy nem vagy. 

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafenn 
örök boldogságot.

Emléked őrzi 
feleséged, Kati

Kérjük tisztelt 
hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek 

legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a 
szerkesztőségben 

leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ

CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

„Határa van az életnek, 
de az emlékezet végtelen. 
Te már nem vagy ott, 
ahol voltál, de velünk 
mindenhol jelen vagy.”

(Victor Hugo)

Örökké emlékezik rád a 
Csányi Autószerviz 

munkaközössége

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és drága telepi tatánktól

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Hosszú útra mentél, 
melyről hiába várunk, 
végtelen a fájdalom, 
mely utánad árad.

Köszönjük az együtt töltött 
éveket, és a határtalan 
szeretetedet.

Megállunk sírod mellett 
némán, imádva 
áldjuk emlékedet.

Feledni téged nem lehet, 
csak meg kell tanulni 
élni nélküled.

Soha senki helyedbe 
nem léphet, mert 
mi örökké őrizzük emléked.

Fiad, Lackó, menyed, 
Andrea, unokáid, 

Petra és Denisz

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
drága szerettünket

PÁSZTOR Imrét 
(1939–2021)

elkísérték utolsó útjára, vi-
rágcsokorral, koszorúval, 
részvéttel igyekeztek eny-
híteni fájdalmunkon.
Külön köszönet az egész-
ségház dolgozóinak az 
odaadó munkájukért. A 
lelkiatyának a búcsúztatá-
sért, valamint Kókai Péter-
nek a segítségért.

Szerető családja: felesége, 
Teréz, fia, Kornél és két 

unokája, Szilvia és Viktor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 15 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
apám

HORVÁTH Ferenc 
(1931–2006)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Emléked őrzi szerető 
lányod, Angéla
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Miserend és az egyházközségi hírek a 6. és a 7.oldalon 

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

NAGY Ferenc 
(1947–2021)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velünk

ÁDÁM Nándor 
(1964–2020)

Egy mese volt, egy pillanat, egy álom tán, 
mely megszakadt, hogy volt egy kéz, 
mely ringatott, és volt egy dal, 
mely altatott, és volt egy szív, 
egy drága szív, mely minket itt hagyott.

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nászunktól

MOISKÓ Lászlótól 
(1951–2021)

Ő csillagok közt van már, 
angyalok közt jár, 
ott, ahol csendből épül vár, 
s lelkére Isten vigyáz már.

Legyen nyugodt 
a pihenése!

Emléked őrzi nászod, 
Sanyi, nászasszonyod, 

Erzsi, Anikó családjával 
és Pista bácsi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett 

bérmakeresztapámtól

id. CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

A sok szép emléket 
sohasem feledjük.

Nyugodjál békében!

Kedves emléked megőrzi 
Oláh Róbert és családja

MEGEMLÉKEZÉS

ÁDÁM István 
(1938–2014)

RAJDÁNÉ 
ÁDÁM Zsuzsanna 

(1967–2019)

ÁDÁM Nándor 
(1964–2020)

Januárban lesz 8 éve, júliusban volt két éve és egy éve, hogy nincsenek közöttünk

Csillagként ragyogtok az égen, 
várlak benneteket úgy, mint egykor régen. 
De tudom, hogy út onnan vissza nem vezet, 
de ott majd örökre együtt leszek Veletek!
A Jó Isten őrködjön álmaitok felett!

Szerető feleséged és édesanyátok

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

DÁNYI István 
(1937–2016)

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébet 
(1960–2016)

Véget ért a földi pálya, az Úristen lezárta. 
Öröm volt velük élni, tőlük tanácsot kérni, 

szorgalmukat csodálni, szeretetüket érezni.

Nyugodjanak békében!

Drága szeretteim, lányom és férjem emlékét örökké 
őrizzük, a Dányi család, valamint lányod párjával együtt

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok 

szeretett vejemtől

id. CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

Csak az hal meg, 
akit elfelednek, örökké él, 
akit igazán szeretnek.

Legyen békés a pihenésed!

Bánatos szívű anyósod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Klubtársunktól, edzőnktől

id. CSÁNYI Zoltántól 
(1956–2021)

Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot!

A Castle Archery 
Íjászklub tagjai

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztapámtól

PÁSZTOR Imrétől 
(1939–2021)

Minden mulandó a világon, 
mint harmat a virágon, 
csak egy nem, 
ami a sírig elvezet, 
az örök hű emlékezet.

Nyugodjon békében!

Keresztfiad, 
Sanyi párjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves szomszédunktól

PÁSZTOR Imrétől 
(1939–2021)

„Deda, ez a tej sós!”
Imre bácsi!
Emlékezetünkben 
maradsz mindvégig!
Zauvek si naš Deda!

Mónika, Cenka és Sanyi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógoromtól

PÁSZTOR Imrétől 
(1939–2021)

Az élet egy viharos tenger, 
melyben csak küzd 
és dolgozik az ember 
és mire céljára talál, 
csónakját felborítja a halál.

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

Búcsúzik tőled Erzsi ángyi



LABDARÚGÁS
A Novi Sad labdarúgói szerez-

ték meg az őszi bajnoki címet a 
Vajdasági liga déli csoportjában. 
Az utolsó fordulóban biztosították 
be az első helyet, azt követően, 
hogy 3:1-re legyőzték a temerini 
Slogát, miközben az addig éllo-
vas Donji Srem 5:1-re kikapott a 
Veterniktől.

A Sloga sorozatban az ötödik 
idényét játssza ebben a rangfo-
kozatban (előtte az eggyel maga-
sabb osztálynak, a Szerb ligának 
volt a tagja), és még listavezető 
is volt, hiszen a 12. forduló után 
a temeriniek vezették a pontver-
senyt. ez után azonban sorozat-
ban három vereség következett, 
így a Sloga végül az ötödik hely-
ről ment a téli szünetre.

A temeriniek 22 gólt szerez-
tek és 19-et kaptak a bajnokság 
első részében. A találatoknak több 
mint a felét Darko grujić szerez-
te, aki 12 alkalommal volt ered-
ményes, amivel vezeti a liga gól-
lövőlistáját.  

A Sloga őszi eredményei, 1. 
forduló: Sloga–Sloga (e) 1:2, 2. 
Radnički (Ú)–Sloga 1:2, Sloga–
Cement 2:2, 4. Mladost–Sloga 
0:4, 5. Sloga–Jedinstvo 1:1, 6. 
Sloboda–Sloga 0:1, 7. Sloga–
Hajduk 0:3, 8. Radnički (Š)–
Sloga 2:3, 9. Sloga–Podunavac 
2:0, 10. Dunav–Sloga 0:2, 11. 
Sloga–Budućnost 1:0, 12. Sloga–
Veternik 1:0, 13. indeks–Sloga 

2:0, 14. Sloga–Donji Srem 1:3, 
15. Novi Sad–Sloga 3:1.

A járeki Mladost a 2018/2019-
es idényben még a Szerb ligának 
volt a tagja, azonban kiesett on-
nan a Vajdasági ligába, idén pe-
dig azért küzd, hogy megőrizze 
tagságát ebben a rangfokozatban. 
A járekiak pocsék őszi idényen 
vannak túl, amelyben mindössze 
három találkozót nyertek meg, 
a gólarányuk pedig 14:35. A 15 
meccsükből tízet elveszítettek, és 
az utolsó előtti helyen fejezték be 
az őszi idényt. Ha tavasszal nem 
javítanak, akkor kiesnek az Újvi-
déki ligába. 

A Mladost őszi eredményei, 1. 
forduló: Radnički (Š)–Mladost 
3:1, 2. Mladost–Podunavac 
0:2, 3. Dunav–Mladost 1:3, 
4. Mladost–Sloga (T) 0:4, 
5. Veternik–Mladost 1:1, 6. 
Mladost–indeks 1:2, 7. Donji 
Srem–Mladost 2:1, 8. Mladost–
Novi Sad 1:1, 9. Sloga–Mladost 
4:1, 10. Mladost–Radnički (Ú) 
1:0, 11. Cement–Mladost 3:0, 
12. Budućnost–Mladost 3:0, 
13. Mladost–Jedinstvo 3:1, 
14. Sloboda–Mladost 3:1, 15. 
Mladost–Hajduk 0:5. 

ASZTALITENISZ
Dunacsében rendezték meg 

a vajdasági csapatbajnokságot 
a korosztályos mezőny részé-
re. A fiatalabb serdülők között 
a temerini lányok (Tényi Nóra, 
Varga laura, Molnár Krisztina) 
az ötödik, a fiúk (Vígh Zsombor, 
Vígh Botond, Pető Maksim) pe-
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dig a hetedik helyen végeztek. 
Az ifjúsági kategóriában ezüst-
érmet szerzett a Temerin. A fiúk 
(Orosz András, Mladen Puhača, 
Varga Dániel) az első helyről 
jutottak tovább a csoportból, 
majd az elődöntőben 3:1-re le-
győzték a Banatot, a döntőben 
pedig 3:1-re kikaptak a verseci 
Milenniumtól.

A hétvégén véget ér a Szuper-
liga őszi idénye. A bajnokság első 
felét tornarendszerben bonyolít-
ják le, óbecsén pedig az utolsó, 
harmadik versenyt szervezik meg. 
A Temerin három győzelemmel 
és öt vereséggel a hatodik he-
lyet foglalja el, és a hétvégi ered-
ményektől függ, hogy tavasszal 
a felsőházban (első hat csapat) 
vagy az alsóházban (a hetediktől 
a 12-ik helyig) folytatja-e a sze-
replést. Pető Zoltánék szomba-
ton a belgrádi Crvena zvezdával 
és a niši Medianával játszanak, 

vasárnap pedig Požarevac lesz 
az ellenfelük.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági 

csoport

MOKRIN–TEMERIN 
22:23 (11:13)

Noha kiélezetten alakult az 
eredmény, végig a temerini lányok-
nál volt az előny, akik az előkelő 
második helyen vannak a tábláza-
ton. Az eddigi kilenc meccsükből 
nyolcat megnyertek, ami mellett 
egy döntetlenjük van.

Első férfi liga – Vajdasági 
csoport

MLADOST TSK–BANATSKI 
KARLOVAC 38:36 (19:19)
A járekiak a tizedik fordulóban 

a negyedik győzelmüket zsebelték 
be, és a hetedik helyet foglalják el 
a 12 tagú mezőnyben.

1. Novi Sad 15 10 3 2 25:11 33
2. Hajduk (Divoš) 15 9 4 2 36:13 31
3. Donji Srem (Pećinci) 15 9 3 3 24:16 30
4. Sloga (erdővég) 15 8 2 5 25:14 26
5. Sloga (Temerin) 15 8 2 5 22:19 26
6. Radnički (Šid) 15 8 1 6 23:15 25
7. Sloboda (Donji Tovarnik) 15 8 1 6 22:15 25
8. indeks (Újvidék) 15 7 3 5 25:19 24
9. Podunavac (Belegiš) 15 7 3 5 14:12 24
10. Veternik 15 5 3 7 21:30 18
11. Cement (Belcsény) 15 4 5 6 17:17 17
12. Jedinstvo (Piros) 15 5 2 8 14:19 17
13. Budućnost (Salaš Noć.) 15 4 2 9 17:28 14
14. Radnički (Újpazova) 15 3 4 8 12:18 13
15. Mladost (Járek) 15 3 2 10 14:35 11
16. Dunav (Stari Banovci) 15 2 0 13 9:39 6

LABdARÚGÁS – Vajdasági liga – déli csoport

1. Sirig 15 13 0 2 52:4 39
2. Bačka (Begecs) 15 12 3 0 38:5 39
3. Susek 15 12 0 3 58:13 36
4. Vinogradar (ledinci) 15 9 3 3 51:20 30
5. Hajduk (gardinovci) 15 9 2 4 27:17 29
6. Proleter (Bánostor) 15 8 3 4 36:29 27
7. Miletić (Mošorin) 15 8 2 5 37:31 26
8. Železničar (Újvidék) 15 6 3 6 17:18 21
9. Hajduk (Csúrog) 15 4 4 7 38:40 16
10. Sloga (lok) 15 5 1 9 20:36 16
11. Čenej 15 4 3 8 24:30 15
12. Hajduk (Újvidék) 15 4 1 10 24:38 13
13. Borac (Rakovac) 15 3 3 9 17:42 12
14. Titel 15 3 2 10 15:41 11
15. Moskva (Tiszakálmánf.) 15 3 2 10 15:46 11
16. Obilić (Vilovo) 15 1 0 14 9:68 3

LABdARÚGÁS – Újvidéki városi liga
T. N. T.


