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Hangos csengőszó jelezte hétfőn reggel a temerini utcákon a 
Mikulás érkezését. Mivel hó nem hullott, a szán helyett fehér hintón 
érkezett a nagyszakállú. A gondosan megtisztított és az ablakokba 
helyezett kiscsizmák hétfőn reggelre megteltek édességgel, apró 
ajándékokkal. 

Miután a Mikulás minden csizmát megtöltött, személyesen is ta-
lálkozott a gyerekekkel. Az óvodákban, az iskolában, a település több 
helyszinén is találkozhattak a gyerekek a nagyszakállúval, aki újabb 
ajándékokkal jutalmazta meg őket. Olyan sok jó gyereket talált a Mi-
kulás a községben, hogy a rengeteg ajándék kiosztásához segítséget 
kellett kérnie. Ráadásul a hatalmas puttonya sem bizonyult elég nagy-

nak ahhoz, hogy minden ajándék elférjen benne, ezért egy kistraktor 
vontatta pótkocsin tárolta azokat a csomagokat, amelyek nem fértek 
fel a hintójára. 

Első útja a telepi óvodába vezetett, majd a központi óvodába is 
ellátogatott a Mikulás. Hangos gyerekzsivaj és ujjongás fogadta ér-
kezését mindenütt. Miközben a központi óvodában az ajándékait osz-
togatta, több kisgyermeket is megszólaltattunk, akik készségesen 
meséltek az eseményről.

ERdélyi dominik: – én nagyon vártam, odahaza már kaptam 
tőle ajándékot, de most egy újabb csomaggal lepett meg. igyekez-
tem szót fogadni, mert tudom, hogy csak a jó gyerekek kaphatnak 
tőle meglepetést. 

Arzén, vízgyár, azbesztcső
A helyi ivóvíz  minőségének javításáról Željko Džakulával, 

a közművállalat igazgatójával beszélgettünk
A temerini vezetékes víz minősége, a 

benne található arzén mennyisége évek 
óta közbeszéd tárgyát képezi községünk-
ben. Számos olyan újságcikk és kimutatás 
látott napvilágot az elmúlt időszakban, 
amely kiemeli, hogy a víz több arzént tar-
talmaz a megengedettnél, és ezért emberi 
fogyasztásra (ivásra, főzésre) nem hasz-
nálható, az ember egészségére káros. 

Emiatt egyre többen vásárolnak palac-
kozott vizet, a csapvizet néhányan még fő-
zésre sem használják. Az önkormányzat és 
a közművállalat illetékesei egy, a mai kor 
követelményeinek megfelelő vízgyár építé-
sében látják a megoldást, és ilyen irányba 
már meg is történtek az első lépések, hal-
lottuk a közművállalat igazgatójától.

Željko Džakula elmondta, a tarto-
mányi kormány húszmillió dinárt különí-
tett el a költségvetésből a Staro Đurđevo 

területére tervezett vízgyár vázlattervé-
re.

 – A kormányfővel valamikor a nyáron 
találkoztam, amikor az Újvidék és Járek kö-
zötti négysávos útról és a közlekedési infrast-
ruktúráról egyeztettünk, ekkor került szóba 
a községünkben igencsak nagy problémát 
jelentő ivóvíz kérdése. A vízgyár építésének 
első konkrét lépéseit valójában akkor tettük 
meg. Mint ismeretes, 2003-ban az illetékes 
tartományi felügyelőség literenként 0,05 mil-
ligrammról 0,01-re csökkentette a megenge-
dett arzén mennyiségét. Ezáltal a csapvizünk 
fogyasztásra alkalmatlanná vált. Figyelemre 
méltó azonban az, hogy a vezetékes vízzel 
szemben a palackozott vízre nem vonatkozik 
a szigorítás. Sajnálattal tapasztalom, hogy a 
hírközlő szervekben a temerini vízről igen-
csak rossz vélemény alakult ki.

Folytatása a 2. oldalon

Cipősdoboz akció
A Kókai imre iskola idén is csatlakozik a sza-

badkai Kosztolányi dezső Tehetséggondozó Gim-
názium által szervezett cipősdoboz akcióhoz. Vaj-
dasági rászoruló gyerekek számára cipősdobozba 
csomagolt ajándékokat küldünk karácsonyra. Akik 
szeretnének hozzájárulni a jótékonysági akcióhoz, 
legkésőbb december 15-éig adhatják át az ajándé-
kokat a következő temerini gyűjtőpontokon: Kókai 
imre Általános iskola, Sixteen Coffee & dessert Bar, 
Papillon SZTR.

A dobozokba kerülhetnek finomságok, játékok, 
tisztálkodó szerek, tanszerek, rajzeszközök, ruházat, 
kisebb méretű hangszerek, karácsonyi dekorációk, 
stb. Személyes üzenetet is mellékelhetünk az aján-
dékhoz, ünnepi kártyán vagy képeslapon. Fontos, 
hogy semmiképp NE kerüljön a dobozba gyümölcs, 
zöldség, vagy bármilyen romlandó étel, lejárt sza-
vatosságú termék. Az ajándékdobozokat nem kell 
lezárni. Kérjük, tüntessék fel, milyen nemű és korú 
gyermek részére készült a csomag. 

Előre is köszönjük mindenki hozzájárulását!
ZElENKA Angéla

Több helyen is járt a Mikulás

Csak a jó gyerekek kaptak ajándékot

Folytatása a 4. oldalon

... és a Kókai iskola udvarában

Több helyen is járt a Mikulás: a képen 
a telepi iskola előtt... M
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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.

Azzal kezdődött, hogy magyarnak születtem. Ezt később versikébe 
foglalva, mélyen az emlékezetembe véstem: 

Magyar vagyok, magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám,
S szeretni téged, édes magyar hazám.

Az első ez irányú megnyilvánulá-
som egy áprilisra tevődik, amikor tíz-
éves gyerekként serényen segédkeztem 
édesanyámnak összefércelni egy piros-
fehér-zöld zászlót, kis házunk ékesí-
tésére. Suttyó gyerekként ott voltam 
azon a húsvéthétfő reggelen, amikor 
az első terepszínű Botond begördült 
a Kalmár-kocsma elé. Megcsodáltam, 
megsimogattam, virággal díszítettem. 
Gyermeteg örömöm nem sokáig tartott, 
mert a háborúba sodródott ország el-
szegényedett. Osztoztunk az anyaorszá-
giak sorsában, jöttek a fönti rokonok, 
ismeretlen ismerősök üres szatyrokkal, 
amiket aztán megtömve vittek haza. A hadba szólítások során sok 
ház családfenntartó nélkül maradt, mígnem 1944 őszén jött az em-
lékezetes feketeleves. 

Mindent összevetve mind anyagiakkal, mind emberélettel ala-
posan megfizettünk az alig három évig tartó zászlóhasználatért. A 
negyvennégyes események által megfélemlítve, gúzsba kötve tűrtük 
a kiszolgáltatottak sorsát úgy, hogy egy napig sem feledkeztünk meg 
hovatartozásunkról. Így neveltük gyermekeinket is. Fohászkodtunk 
sorsuk jobbra fordulásáért, bízva-bíztunk és bízunk: él még a ma-
gyarok Istene.

A december ötödikei éjszakán, a határon túlról keskeny résen 
felém nyújtott jobbot véltem látni. Felé nyújtottam a magamét, hogy 
kezet szorítsunk, mire amaz csipiszbe szorult kezét, könyékben haj-
lítva maga felé rántotta, mondván: „Itt van e neked, így viszik a fát!” 
Hirtelen minden megvilágosodott körülöttem és kárörvendő vigyor-
ral ott állt előttem egy csörgősipkás alak. Felriadva rémálmomból 
feleségem kérdését hallottam:

 – Kit küldtél el ilyen csúnyán álmodban?
Újból és ma is nagyon időszerű MAJOROS Pál írása a 

Temerini Újság 2004. december 16-i számában

RémálomFolytatás az 1. oldalról
Egy lap például a szőregi vízről azt írta, hogy harmincszor több ar-

zén van benne a megengedettnél. Az igazgató szerint ez az állítás nem 
valós. Egy idén márciusban készült felmérést böngészve rámutatott, 
hogy Szőreg esetében a felső határnak számító 0,01 milligramm he-
lyett 0,016 milligramm arzén van a vízben, Járekon a legtöbb, 0,059, 
míg Temerinben 0,028 milligramm literenként. Željko Džakula hozzá-
tette, mikrobiológiai szempontból minimális vagy szinte egyáltalán nincs 
eltérés a megengedettől.

Emlékeztetett továbbá arra is, hogy Vajdaság 44 községéből mind-
össze tizenkettőben tesznek eleget az új követelményeknek. Az igazgató 
a vízgyár megépülésében látja a megoldást, és örömének adott hangot, 
hogy a történet végre elmozdult a holtpontról. Egy ilyen nagyságrendű 
beruházás időigényes, egy év alatt nem lehet befejezni, de már az is sokat 
jelent, hogy a tartományi kormány biztosította az anyagiakat az ötletterv-
re. Ha minden a tervek szerint halad, akkor ő az előttünk álló két évben 
is támogatni fogja a projektet. Ha a vízgyár építési költsége költségvetési 
tételként szerepel majd a tartományi büdzsében, okkal remélhető, hogy 
2023-ig el is készülhet, mondta az igazgató. 

Mint fogalmazott, tisztában van azzal, hogy a lakosságnak fenntartásai 
vannak, hiszen hasonló ígéreteket hallottunk már korábban is. Úgy érzi 
azonban, hogy most sikerülni fog. Az ötletterv elkészülte után, megkap-
hatják az építési engedélyt. 

– A soron következő években ki kell cserélni azbesztcement csöveket 
is. Tévhit azonban az, hogy a víz oldja a csövek falát. Ezeken az elmúlt 
években vastag vízkőréteg alakult ki. A cserélés minden bizonnyal öt-hat 
évet igénybe fog venni. A föld alatti vezetékek nyilvántartásba vétele is a 
fontos és halaszthatatlan teendők közé sorolható, hiszen a pályázatok 
során ez alapfeltételnek számít. A további beruházások kapcsán kiemelte, 
Temerinnek máig még vízszállító kocsija sem volt, olyan, amely megfe-
lel a követelményeknek, de ez a probléma megoldódott, hiszen éppen a 
napokban zárult le az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az év végé-
ig üzembe helyezik a tízezer liter víz tárolására alkalmas, rozsdamentes 
acélból készült, legújabb követelményeknek megfelelő tartálykocsit, 
hallottuk Željko Džakulától, a közművállalat igazgatójától.

ácsi

Arzén, vízgyár, azbesztcső

Luca-napot szerveznek
Mozgalmasan telnek a napok a Szirmai Károly Magyar Művelődési 

Egyesület berkeiben. A múlt vasárnap az egyesület színjátszói a múzslai 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben vendégszerepeltek. A Jáccunk 
Trupp a Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című vígjátékot 
mutatta be az ottani közönségnek.

Az egyesület Berbence zenekara pedig a maradéki művelődési egye-
sület meghívásának tett eleget. Hamarosan sor kerül az egyesület ren-
des évi közgyűlésére is, amelyet december 11-én tartanak, este hét órai 
kezdettel. Egy év kihagyás után ismét megszervezik a hagyományos Lu-
ca-napi népzenei műsort, amelyen  az egyesület néptáncosai és népze-
nészei lépnek fel. Az évzáró ünnepségre december 18-án kerül sor a 
színházteremben. 

SzAkMAi eLőADáS A keRTéSzLAkbAn
Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének szervezésében ma, csütör-

tökön 18 órától szakmai előadás lesz a kertészlakban. Dr. bagi Ferenc 
a termesztett növények legfontosabb betegségeiről és a védekezés lehető-
ségeiről, prof. dr. Aleksandar Sedlar a permetézéstechnika gyakorlati 
szempontjairól és a permetezőgépek karbantartásáról tart előadást.

A megfelelő előírások betartása mellett, minden érdeklődőtt szere-
tettel várunk.

k. R.
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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 szerb kormány bejelentése értelmében a koronavírus-járvány miatti 
válság okán december 7-én kezdik meg a polgároknak 20 euró dinár 
ellenértékének kifizetését. A napi sajtó jelentette, hogy a támogatást elő-
ször a nyugdíjasok, a szociális támogatásból élők és a börtönbüntetésüket 
töltők kapják meg kedden, vagyis december hetedikén. Mindenki más 
számára, attól függően, hogy melyik bankban van számlája, december 
8-án illetve 9-én utalják a támogatást. 

A támogatást minden olyan nagykorú, szerb állampolgár megkapja, 
aki jelezte igényét az e-uprava szolgáltatáson keresztül. Az a több mint 5 
millió, aki még tavasszal tette ezt meg, illetve több mint 85 ezren, akik a 
legutóbbi felhívásra tették ezt meg november 30-áig.

Tévedésből megverték
Senkire sem haragszom – jelentette ki a temerini Ivan Juralić, akit 

szombaton az újvidéki tüntetésen véletlenül vertek meg a demonstrálók, 
mert azt hitték, provokátor. A 021.rs tudósítása szerint Juralić felszíni 
sérüléseket szerzett, kórházban is megvizsgálták és a rendőrségen is járt, 
ahol nem tett feljelentést, mert véletlennek tartja azt, ami vele történt.

A temerini környezetvédelmi aktivista a jövő héten is ott lesz a tünte-
tésen. Az incidens előzménye az volt, hogy néhány fiatalember köveket és 
más tárgyakat dobált a hídra, mire a tüntetők utánuk eredtek. Juralićot 
ekkor hagyták helyben, mert tévedésből azt hitték, azok közé tartozik, 
akik megdobálták a polgárokat. (021.rs)

  TöMegveRekeDéS éS kéSeLéS ÚJviDéken
Az újvidéki Sport- és Üzletközpontban található Prag nevű szórako-

zóhelyen tört ki verekedés szombat este mintegy egy órával éjfél előtt: a 
tömegverekedés során kések is előkerültek, s egy 27 éves énekest szúr-
tak szíven, akinek az életéért jelenleg is küzdenek az orvosok – értesült 
a Radio 021.

A 27 éves S. M.-et szúrt mellkasi sérüléssel szállították a Vajdasági 
Klinika Központ sürgősségi központjába – közölte az intézet sajtószol-
gálata. A fiatalember állapota súlyos, miután a szívét és a tüdejét is érte 
a szúrás. A 27 éves énekes mellett még egy személy sérült meg a tömeg-
verekedés során, de ő könnyebb sérüléseket szenvedett. 

A 021.rs portál értesülései szerint a tömegverekedés egyes résztvevői 
szállították a sérülteket a sürgősségi központba, s a rendőrség csak később 
érkezett az intézetbe, de addigra ők már nem voltak ott. A tájékoztatá-
si eszköz nem hivatalosan úgy tudja, hogy a székvárosi rendőrség több 
személyt is előállított, azonban az ügyészség döntése még mindig nem 
született meg, így egyelőre senki ellen nem tettek bűnvádi feljelentést.

Halálos közúti baleset

Halálos közúti baleset történt csütörtökön 17 óra tájban a Temerin–
Szőreg közötti úton. Egy minden bizonnyal nagy sebességgel haladó Re-
nault Laguna típusú személygépkocsi, Szőreg irányába tartva belerohant 
az előtte közlekedő traktor pótkocsijába.

A nagy erejű ütközéstől mindkét jármű az út menti árokba borult. A 
gépkocsi vezetője, egy temerini illetőségű férfi (49), a helyszínen meg-
halt, a kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. 
A testet tűzoltók húzták ki az összeroncsolódott és felborult járműből. A 
traktor vezetője megsérült.

(-)

nők nyugdíja
A nők az idén még 63 évvel és további két hónappal mehetnek öreg-

ségi nyugdíjba, jövőre ehhez már 63 életévre és négy hónapra lesz szük-
ségük. A szolgálati évek száma továbbra is minimum 15 év lesz – mondta 
el Vladimir Stanković, a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap 
(PIO) nyugdíjbiztosítási jogok gyakorlásával foglalkozó szektorának az 
igazgatója az RTS-nek. A nőknek 2032-ig fokozatosan emelik a nyugdíj-
korhatárt egészen addig, amíg ugyanolyan feltételekkel mehetnek majd 
öregségi nyugdíjba, mint a férfiak, akik 65 évesen, minimum 15 szolgá-
lati év után tehetik ezt meg. A nők idő előtt legalább 58 életévvel és négy 
hónappal, valamint 39 munkaévvel mehetnek nyugdíjba, de jövőre már 
csak 59 évesen, 39 év és nyolc hónap munkaév után élvezhetik a nyugdí-
jas éveket. A férfiak az idén 59 életév és 40 munkaév után, jövőre 59 és 
fél év betöltése, valamint 40 munkaév letöltése után vonulhatnak koráb-
ban nyugállományba. A korengedményes öregségi nyugdíj természetesen 
csökkenti a nyugdíj összegét, ami 0,34 százalékkal lesz kevesebb minden 
olyan hónapra, amely az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez szükséges. 
A levonás legfeljebb 20,5 százalék lehet.

Érkezik a húsz euró
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Folytatás az 1. oldalról
gergely boglárka: – A Mikulás az Északi-Sarkról érkezett. Valószí-

nűleg repülő lovakkal, vagy rénszarvasokkal jött el hozzánk. Az a lényeg, 
hogy ideért. Szeretettel és örömmel vártuk őt. Minden jó gyereket meg-
jutalmaz, ezért nagyon fontos, hogy mindaddig szót fogadjunk, amíg ide 
nem ér. Ha már itt van, nem tehetünk semmit, mert a Mikulás pontosan 
tudja, hogy melyik gyerek volt szófogadó egész évben. 

Stajer Anikó: – Még tegnap este megtisztítottam a csizmám, reg-
gelre volt is benne ajándék. A Mikulás csak a jó gyerekeket jutalmazza. 
A rosszak azok, akik nem fogadnak szót a szüleiknek, és sosem állnak 
le a hülyéskedéssel. Nagyon jó lenne, ha minden gyerek ügyes lenne, 
mert a rossz gyerekek csak virgácsot és hagymát kaphatnak tőle, és az 
nagyon rossz dolog. 

Tóth ármin: – Igyekeztem szót fogadni mindenkinek, hogy én is 
kaphassak ajándékot. Odahaza nálunk már járt, de olyan gyorsan be-
csapta az ajtót, hogy nem érkeztem találkozni vele. Tudom, hogy ilyen-
kor nagyon sok a dolga, és a manók segítenek neki elkészíteni ezt a sok 
ajándékot.

 A Mikulás a temerini Hugyik család és a községi önkormányzat jó-
voltából jutott el a gyerekekhez. Hugyik Anettától megtudtuk, hogy 
több mint ezerkétszáz ajándékot osztott szét a Mikulás, és hogy a szer-
vezők is már nagyon várták, hogy újból örömet szerezhessenek a leg-
kisebbeknek. 

A Mikulásnak idén valóban sok dolga akadt, hiszen a gyerekek egész 
évben jók voltak. Nagy meglepetésükre, a vasárnapi szentmisékre is el-
juttatta ajándékait, amelyek a szentmisék után kerültek kiosztásra. A 
gyerekek szívből örültek minden ajándéknak.

T. D.

Több helyen is járt a Mikulás

Csak a jó gyerekek 
kaptak ajándékot

A Szent Rozália templomban Szöllősi Tibor 
plébános is osztott ajándékot

Újból néptáncoktatás
Idén szeptemberben újraindították a néptáncoktatást a Szirmai Károly 

Magyar Művelődési Egyesületben. A próbaterem hamar megtelt azokkal 
a gyermekekkel, és fiatalokkal, akik érdeklődnek a néptánc, népzene és 
a néphagyományok iránt. Az újból rendszeressé vált próbák gyümölcse 
lesz idén az az év végi népzenei műsor, amely sok éves hagyománnyal 
rendelkezik az egyesületben. Lukács imre néptáncoktató lapunknak 
elárulta, hogy hamarosan sor kerül a Luca, Luca kitty-kotty népzenei 
műsorra.

– Fantasztikusnak tartom, hogy másfél éves kihagyást követően olyan 
ütemben tudjuk folytatni a munkát az egyesület néptáncosaival, mint aho-
gyan azt korábban abbahagytuk. Nemrég még elképzelhetetlennek tar-
tottam, hogy a hagyományos Luca-napi műsorunkat meg tudjuk tartani, 
és folytatni tudjuk a hagyományt. Nagy elégedettséggel tölt el, hogy ilyen 
nagy számú gyerek érdeklődik a népzene és a néphagyományok iránt, kü-
lönösképpen a gyermekek körében. A szülőknek is nagyon fontos szerep 
jut ebben a tekintetben, hiszen ránk bízzák a gyermekeiket, hogy foglal-
kozzunk velük, népdalra, néptáncra, népi játékokra és hagyományokra, 
szokásokra tanítsuk őket. A Luca, Luca kitty-kotty elnevezésű műsorunk 
több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. Az eredeti célkitűzésünk a kez-
detekben is az volt, hogy a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
minden olyan csoportja részt vegyen a programban, aki valamilyen módon 
a néphagyományokhoz kapcsolódik. Ez most sem változott.

Eleinte táncosok és citerások léptek fel, de később a színészek is 
bekapcsolódtak, akik betlehemes játékokat mutattak be. Így alakult ki 
az egyesületnek egy olyan év végi műsora, amely a népi hagyományokon 
alapul. Az idei műsorban is fellépnek az óvodásaink, de az alsós és a 
felsős tánccsoport is. A több mint hetven gyermek mellett helyet kapnak 
a műsorban a citerások, valamint az asszonykórus, a Dalárda férfikórus 
és tamburazenekar, és mindazok, akik részesei a népzenei életnek.

A magyar népzene ünnepe, és a temerini népzenei hagyományőrzésnek 
egy jelentős momentuma ez az esemény. A Luca-napi műsorunkat idén 
december 18-án tervezzük megtartani a színházteremben, és mindenkit 
szeretettel várunk az eseményre. Fontos kiemelnem, hogy tavaly nem állt 
módunkban megtartani ezt az ünnepséget, ezért külön örömmel tölt el, 
hogy a megszakítást követően sikeresen folytathatjuk a rég megkezdett 
hagyományt – mesélte lapunknak a néptáncoktató. T. D.

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

APRÓHiRdETéSEK
• Pecsenyecsibék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja Marinković u. 7. 
Tel.: 3848-200.
• Hat kW-os hőtárolyó kályha, monofázisú (1,5 kW-os) kukoricadaráló, fekete 
színű ruhásszekrény (80x210) és komód (80x110 cm), FÉG központi gázkazán 
eladó. Telefon: 060/544-94-01.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefon: 062/163-04-07.
• Eladó a 105-ös számú tanya a valamikori FKL lerakatánál, a szőregi út felé, egy 
hold föld, új építésű istálló és fészer, legalizált. Telefonszám: 064/259-75-09.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., telefon: 063/523-746.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, Pony Express, bármilyen állapot-
ban. Telefon: 060/71-61-312.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár mögött, lejár a Jegricskára. Te-
lefon: 063/85-03-307.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefon: 064/468-23-35.
• Hízók eladók. Telefon: 063/83-86-752.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
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etessük madarainkat
Az amatőr madarász tanácsai

A madarak a hideg, téli napok színfoltjai az ablakunk előtt, ud-
varunkban, azonban etetésük felelősséggel is jár: bizonyos szabá-
lyokat be kell tartanunk annak érdekében, hogy ezek az élőlények 
ne szenvedjenek kárt, illetve a nem megfelelő eleség vagy adagolás 
miatt ne pusztuljanak el. 

A téli madáretetésről BAlOGH istván amatőr ornitológust kér-
deztük. 

– A hideg közeledtével az erdei madarak is keresik az ember 
közelségét, mert megszokták, hogy ott mindig találnak eleséget. A 
madárvédők ilyenkor etetnek, hogy könnyebben átsegítsék őket a 
téli időszakon. A hidegben találnak maguknak táplálékot a termé-
szetben, azonban amikor leesik a hó, belepi az élelemforrásukat 
és nem férnek hozzá. Ennek ellenére azonban jó, hogy ha még a 
fagyok beálltával lassan elkezdjük őket etetgetni, hogy odaszokja-
nak a kertünkbe, udvarunkba. Mindenféle olajos magvat tehetünk 
a madáretetőbe, ami azért jó, mert ezáltal nagyon sok energiához 
jutnak. Szalonnát, tepertőt vagy marhafaggyút is használhatunk, 
ha nincsenek sózva és 
füstölve. Ez a zsiradék 
ugyanolyan energiával 
látja el őket, mint az 
olajos magvak. Jó do-
log itatót kihelyezni a 
kertbe, amit fagyos idő-
ben langyos vízzel töl-
tünk fel, mert az olajos 
magvak elfogyasztása 
után nagy mennyiségű 
folyadékot igényelnek a 
madarak. Az etetésnek folyamatosnak kell lennie, mert fennáll a 
veszély, hogy ellenkező esetben az odaszokott madarak egy ré-
sze akár el is pusztul.

Általában először a széncinegék fedezik fel az eleségforrást, 
ők a legélelmesebbek, de nagyon gyorsan odaszoknak más cine-
gék is, a verebek, különféle pintyek, sármányok, meggyvágók. Egy 
nagyon tarka madársereg gyűlik össze az etető környékén. Vannak 
olyan fajok, amelyek lágyevők, ezek nem tudják elfogyasztania 
napraforgót és a tökmagot, nekik inkább főtt burgonyát, sárgaré-
pát kell kirakni egy tálcára az etető alá, és ha azok is odaszoknak, 
a kertünkben fognak telelni. 

Az ornitológus felhívta a figyelmet arra, hogy semmiképp sem 
szabad lisztes alapú táplálékkal (kenyérmorzsával, különféle keksz-
szel) etetni. Télen, nedves levegőben ugyanis könnyen átnedve-
sednek, megsavanyodhatnak ezek az eledelek, különböző emész-
tőszervi betegségeket okozva.

Egyes madarak előszeretettel éjszakáznak faüregekben, odvak-
ban, és ha mesterséges fészekodúkat helyezünk ki, több madárfaj 
is behúzódhat ezekbe. Fontos az, hogy ne csak a környezetvédők 
gondoskodjanak a madarak téli etetéséről, hiszen ezek olyan köny-
nyű madárvédelmi tevékenységek, amelyeket bárki elvégezhet. 
Elég mindössze a műanyag flakon közepén lyukat fúrni, fölülről 
megtölteni maggal és felfüggeszteni a fára, nem kell összetett 
etetőket készíteni. A madarak ezt gyorsan megtalálják. Az amatőr 
ornitológus szerint az sem mellékes, hogy a madarak rendkívül 
hasznosak a kertben, a gyümölcsösben, a cinegék például renge-
teg féle rovart fogyasztanak, a magevő madarak némelyike pedig 
éppen ezzel eteti a fiókákat.  A téli madáretetés négy-öt hónapos 
időszakot ölel fel – mondta

Szombaton este tartották meg a 41. TAkT táborban készült 
alkotások kiállítását a Tájház udvarában lévő Alkotóház kiál-
lítótermében.

A nyár folyamán megtartott képzőművészeti tábor témája a mítosz volt. 
A tárlat anyaga is arról tanúskodik, hogy a téma kellően megihlette az ifjú 
művészeket, akik zömében Vajdaságból, illetve Magyarországról érkeztek 
a művésztelepre. A munkákból összeállított kiállítást Oláh k.Tamás, a 
Híd folyóirat szerkesztője nyitotta meg. Mint fogalmazott, nem túlzás azt 
állítani, hogy a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor meg-
álmodói, mindenkori szervezői és résztvevői az elmúlt negyvenegy évben 
megteremtették, és sikerrel átörökítették saját mítoszaikat.

A Hevér-tanya kétségtelenül mítikus hellyé vált, a környező fák 
árnyas menedéke, a gémeskút, a Jegricska nádas vízpartja és a tanyát 
körülfogó, -ölelő sárfekete termőföldek szőnyege is. A negyvenegyedik 
tábor alkalmával tizenhat alkotó egy lenyűgözően sokrétű, élő és játé-
kos mitikus univerzum elemeit mutatta fel, a poros és forró bácskai 
nyárban. Az itt látható tárlat, ahol számos anyag, forma és médium 
megjelenik a hagyományos táblaképektől kezdve a szobrokon, instal-
lációkon, fotósorozatokon és vegyes technikával készült műveken át 
az animációig, nemcsak a közösen eltöltött életidőnek, de az inspiráló 
közös alkotásnak nyomait őrzik. A szerzők, miközben saját eszköze-
ikkel közös, lokális és egyetemes mítoszaikra reagáltak, egytől egyig 
igyekeztek megragadni valami esszenciálisan örökérvényűt is, ezáltal 
átörökítve, és termékenyen folytatva a TAKT négy évtizedes mitológiáját 
–  mondta megnyitó beszédében Oláh K. Tamás. 

Varga Valentin, a TAKT művészeti vezetője a megnyitót követően 
lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az idén is sikeres alkotások 
születtek a művésztelepen. – A tábor ideje alatt még nem tudjuk előre 
látni, hogy mennyire ihlette meg az alkotókat az adott téma. A tárlat 
szervezése és tervezése ideje alatt érezhető igazán a téma hatása az 
alkotásokon. Elmondhatom, hogy az idén is egy igen sikeres anya-
got láthat a közönség a kiállítóteremben. Főként fiatal alkotók művei 
kaptak helyet a tárlaton. Első és másodéves egyetemisták vettek részt 
a művésztelepen. Nagyon pozitív dolognak tartom, hogy a fiatalok 
ekkora érdeklődést tanúsítanak a tábor iránt, de természetesen hiá-
nyoztak az idősebb generáció képviselői a művésztelepről – mondta 
a TAKT művészeti vezetője. 

A kiállításmegnyitót Faragó Aurél gitárjátéka tette hangulatosabbá.
T. D.

TAKT-kiállítás

ácsi

A TAKT „termését” szemlélik a látogatók

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.
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nem tegnap kezdték (2.)
Kölcsönvett interjúnk Pardi Norbert magyar 

molekuláris biológus kutatóval

• Hogyan ismerkedett meg katalinnal?
– Én kezdeményeztem a kapcsolatfelvételt. 

Földijeként 2001-ben írtam neki először – má-
sodéves egyetemistaként. Rengeteget segített, 
elsőként számolt be az akkori kutatási eredmé-
nyeiről. Folyamatosan biztatott, erősítette ben-
nem a kutatási vágyat. Nyaranta meglátogatta az 
édesanyját Kisújszálláson, ilyenkor két-három 
napos tudományos „felkészítőt” tartott nekem. 
Nagyon kevés hozzá hasonló, a szó legjobb ér-
telmében megszállott, elkötelezett kutatót isme-
rek, akinek ennyire a tudomány a mindene. Már 
PhD-hallgató koromban biztatott, hogy minél 
gyorsabban szerezzem meg a doktori fokoza-
tom, és utána nála is dolgozhatok. Amikor 2011-
ben kimentem Philadelphiába, vele és Drew 
Weissmannal dolgozhattam. Karikó Katalin 2013 
végén a BioNTechhez ment át, így a Pennsylvaniai 
Egyetemen Drew Weissmannal folytattuk a közös 
munkát. 2014-ben jöttünk rá arra, hogy miként 
lehet mRNS-t hatékonyan és biztonságosan álla-
tokba bevinni. A jelenleg használt Moderna és 
Pfizer-BioNTech Covid–19 mRNS-vakcinák ezt 
a technológiát használják.

• Több helyen olvastam, hogy csoport-
juk meglehetősen szerény körülmények 
között dolgozott a Pennsylvaniai egye-
tem laborjában. ám a koronavírus elleni 
mRnS-vakcina alapjául szolgáló techno-
lógia felfedezésének, a világhírnek kö-
szönhetően ma már megbecsült kutatók-
ként tevékenykednek. Azaz megnyíltak a 
pénzcsapok?

– Fontos eredményeink ellenére a mai napig 
meg kell küzdenünk a támogatásokért. Barabá-
si Albert-László A képlet című könyvében arról 
ír, nem azért sikeres sok ember, mert csak si-
mogatást kapott az élettől, hanem azért, mert a 
pofonok után felállt, és újra megpróbálta betel-
jesíteni céljait. Katalin kutatói pályája erre ékes 
bizonyíték, de én is beadtam húsz nagy pályázatot 
az elmúlt néhány évben, és azokból négyet fo-
gadtak el. Ha csak négyet adok be, lehet, hogy 
egyszer sem nyerek.

• A nehézségek ellenére mi tartotta 
kint? Sohasem bizonytalanodtak el, hogy 
zsákutcában járnak?

– Karikó Katalin mellett az ember nem ve-
szíti el a motivációját. Ha eljövök, nem lehettem 
volna részese az mRNS-vakcinákkal kapcsolatos 
fontos felfedezéseknek. Egymás után jöttek ki a 
kulcsfontosságú eredmények.

• Mi volt a szerepe?
– Mi publikáltuk először, hogy ha speciális 

lipidrészecskébe csomagoljuk az mRNS-t, akkor 
megőrizhető a stabilitása, és biztonságosan és 
hatékonyan juttatható be állatokba. Legelőször 
szintén mi írtuk le, hogy ez a megoldás kiváló-
an működhet fertőző betegségek ellen fejlesztett 
vakcinákban. A Nature-cikkben jelent meg az 
utóbbi tanulmány 2017-ben.

• egy ilyen publikáció itthon életre 
szóló muníciót ad. és ott?

– Az Egyesült Államokban is megsüvegelik 
azt, aki a világ egyik legfontosabb lapjában pub-
likál, de egyetlen cikkre nem lehet kutatói pályát 
építeni. Folyamatosan teljesíteni kell, és ez így 
van rendjén.

• A Pardi-laborban több projekt 
fut. Így például megoldást keresnek az 
mRnS-alapú vakcinák tárolási hőmérsék-
letének optimalizálására, hiszen jelen-
leg fagyasztva lehet ezeket hosszú távon 
eltartani. elérhető a szobahőmérsékleti 
tárolás?

– Azt tudjuk, hogy előállítható olyan 
mRNS-vakcina, amely akár három-négy 
hónapon keresztül szobahőmérsékleten is 
eltartható, normál hűtőszekrényben pedig 
ennél sokkal tovább, ám a gyártástechno-
lógia miatt ez a készítmény nagyon drága. 
Nekünk olyan eljárást kell találnunk, amely 
olcsón állít elő fagyasztás nélkül tárolható 
hatóanyagot.

• egy alkalommal azt mondta, hogy 
az mRnS-technológia a jövőben sze-
repet kaphat rákterápiában is. Mégis 
hogyan?

– A világ számos pontján dolgoznak rák 
elleni vakcinákon. Az esetek döntő többsé-
gében ezek terápiás szerek, azaz rákos be-
tegeket oltanak, nem pedig egészséges em-
bereknek adnak megelőzési céllal vakcinát, 
mint általában a fertőző betegségek elleni 
küzdelemben. Az adott ráktípusra jellemző 
specifikus motívumokat használnak antigén-
ként, amely ellen, ha létrejön a specifikus 
immunválasz, elpusztul a rákos sejt. A rák-
terápia részeként ellenanyagokat is termel-
tethetnénk az mRNS-sel, és úgynevezett pasz-
szív immunizálásra lehetne használni. Ezek a 

Sok embernek mondhatnak bármit, 
a hitén, az előítéletein nem sikerül át-
törni – véli PARDi norbert (sz.1981, 
Szolnok), aki a Pennsylvaniai egyetem 
Mikrobiológiai  Tanszékén vezeti saját 
laboratóriumát. A molekuláris bioló-
gus évtizede együtt dolgozik kARikÓ 
katalinnal és Drew WeiSSMAnn-nal 
a koronavírus elleni mRnS-vakcinák 
alapjait jelentő technológián. Alább 
a vele készült interjú befejező részét 
közöljük.

kutatások azonban messze nincsenek olyan 
stádiumban, mint a fertőző betegségek ellen 
kifejlesztett mRNS-vakcinák.

• A világ azt remélte, hogy az mRnS-
technológia idén nobel-díjat érhet az 
eljárás megalkotóinak. Sokféle magya-
rázat született arra, hogy miért, de ez 
elmaradt. Csalódottak voltak?

– Ez nagyon fontos felfedezés, amit előbb-
utóbb a Nobel-bizottság is elismer majd. Nem 
voltam csalódott, úgy gondolom, hogy va-
lamikor a következő években az érintettek 
megkapják a Nobel-díjat. Nem kell túldra-
matizálni a késést.

• Tervezi a hazatérést?
– Hiányzik Magyarország. Már most is 

nagyon sok közös programom van hazai ku-
tatóhelyekkel. Terveim között szerepel saját 
laboratórium indítása, majd a nem túl távoli 
jövőben a hazatérés is szóba jöhet. Ehhez az 
kell, hogy legyen elegendő kutatási forrás, 
és hogy kellő számú, kiválóan képzett mun-
katárs vegyen körül.

(Vége)
Magyar nemzet, budapest

FeLiSMeRik őT A PiACOn, az utcán, 
de a méhészek, a vadászok és a színház-

ban megforduló helyiek körében sem isme-
retlen. Sokan már a hangjáról beazonosítják 
a kilencvenedik életévét betöltött örökmozgó 
pedagógust. Nyolcvanon felül volt már, ami-
kor színpadon játszott, legutóbb a Dalárda férfi 
énekkar lelkes csapatához csatlakozott, velük jár 
fellépésekre, szemlékre. Nemrégiben a Vass La-
jos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntőjén 
remekeltek, Budapestről egy nagydíjjal tértek 
haza. Ennek apropóján kereste meg őt Grajlah 
Emma, az Újvidéki Rádió szerkesztője, akinek 
új hobbijáról, gyerekkoráról, tanári pályájáról 
és élete későbbi alakulásáról beszélt.

A férfikórushoz mindössze néhány évvel ez-
előtt csatlakozott, mint mondta, rábeszélésre: 
– Nyugdíjas lettem, megváltozott a társasági élet 
a faluban. A kocsmák már nem úgy működ-
nek, mint egykoron, nem járunk el kártyázni, 
a barátok csaknem mindegyike elhunyt, egyszó-
val: magamra maradtam. Kerestem, hogy mivel 
tudnám kitölteni a mindennapokat. A kórus 
legidősebb tagja egyszer azt mondta: – Tanár 
úr, jöjjön közénk! Jó hangja van, mi meg nem 
vagyunk elegen. Hajlottam a szóra, és sikerült 
beilleszkednem közéjük. Most én vagyok a leg-
fiatalabb, de korban a legidősebb tagja a férfi 
kórusnak. Megtisztelő volt mindannyiunk szá-
mára az említett budapesti elismerés.

 • A hangját egész életében használnia 
kellett, hiszen tanárember volt.

– Azt mondják, jó hangom van. Az embe-
rek már messziről megismernek, már a sarok-
ról tudják, hogy kint vagyok a piacon. Az egyik 
orvosnő viccesen megjegyezte: – Béni, még a 
nagy vásári zajban is hallottuk a hangját. Egy 
ezzel kapcsolatos érdekes élményem a tanári 
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családból. Közölte, hogy náluk ez így szokás. Így 
lettem kommunista. 1984-ben, amikor láttam, 
hogy sokan kilépnek, én is akartam, de nem en-
gedtek. Majd eldöntöttem és elmentem a párt-
titkárhoz, és mondtam neki, hogy húzzanak ki 
a listáról.

 • Az iskolában fizikát, vegytant és ma-
tematikát tanított.

– Vajdaságban csak két tantárgyat ismertek 
el, amit taníthattam. Amikor jött a felügyelő, azt 
mondták: – Béni, nem taníthatsz három tantárgyat. 
Visszavittem a diplomámat Belgrádba, írtak újat. 
Kényszerből még tornatanár is voltam egy évig.

• Hogyan került ki a piacra?  
– Már méhészkedtem, amikor egyik nagyon 

jó kollégám, Sziveri Géza, aki virágokkal foglal-
kozott, kicsalt magával a piacra. Így lett belőlem 
is piaci árus. Szinte én voltam közülük a leg-
idősebb. Már amikor idekerültem Temerinbe, 
voltak méhész ismerőseim, akik sokszor elhív-
tak segíteni. Ennek ellenére nem akartam azzal 
foglalkozni, hiszen sokszor eszembe jutottak 
édesapám szavai: – Fiam, ne méhészkedj, mert 
szabadidőd sose lesz, ott mindig van munka. 
Később azonban mégis rábeszéltek, így kezd-
tem a méhészkedést ötven évvel ezelőtt. Nyolc 
éven át voltam a méhészegyesület elnöke. Ez-
által nagyon sok ismerőst szereztem. De ma 
már nem járok a piacra, és a méhészkedéstől 
is megváltam.

 • ezzel szemben a vadászat mellett 
mindmáig kitartott.

– A méhészet mellett ez a másik nagy sze-
relmem. 1962 óta aktív vadász vagyok, de már 
1960-ban is vadásztam. Sajnos az utóbbi időben 
sok helyen elpusztultak a nyulak, kevés maradt 
belőlük. Nem is olyan régen volt az első nyúlva-
dászat, ahol én is ott voltam. Ha nem megyek, 
már hívnak, hogy hol vagyok.

pályához fűződik, amikor az 
iskolaigazgató messziről fü-
lelte az órámat. Szóvá tettem 
Sárosi Istvánnak, hogy noha 
megkapja a százszázalékos fi-
zetést, igazgatóként nem láto-
gatja az óráimat. Közölte, hogy 
majd másnap eljön. Erre per-
sze nem került sor, de pon-
tosan tudta, hogy mit adtam 
elő fizikaórán. Mint utólag ki-
derült, ő a tanterem felett, az 
emeleten volt, és mivel nyitva 
volt az ablak, így tisztán hal-
lotta, hogy miről beszélek a 
diákoknak. Viccesen meg is 
jegyezte: – Látod, Béni ha nem 
is vagyok ott fizikailag, jelen 
vagyok az órádon. Gyerekkoromban még öreg-
anyám is rám szólt, hogy: – Fiam, nem tudnál 
halkabban beszélni? Úgy kiabálsz.

• Hangja jellegzetesen áttörő, erős. 
Tanárként is szigorú volt?

– Nagyon féltek a hangomtól, egyes tanítók 
azzal félemlítették meg a gyerekeket, hogy: – 
Jók legyetek, mert a tanító bácsihoz kerültök. 
Gondoltam is magamban, ne velem fenyeges-
sétek őket. Később megkértek, hogy tanítsak a 
kisdiákoknak negyedikben. Az óra végén azt 
mondták: – Hát ez a bácsi nem is mérges, csak 
ilyen a hangja.

• énekesi pályán nem gondolkodott?
– Nem mondanám. Sokkal inkább sakkozni 

szerettem, és jól is játszottam. Tizenegy éves ko-
romban már sorra vertem meg a nagyobbakat, 
mindenki nekem szurkolt. A gimnázium vége felé 
már meg is nyertem a negyedik kategóriát. Az idő 
múlásával jöttek a barátnők, így a sakkra már 
nem sok idő jutott.

 • Hatvanhárom éve él Temerinben, de 
a gyermekéveket Debellácson töltötte.

– Szüleim nagyon kedves emberek voltak. 
Csakúgy mint akkor az emberek túlnyomó több-
sége, ők is földműveléssel foglalkoztak. Én is se-
gítettem nekik, de amikor édesapám négy óra tájt 
azt mondta: – Fiam, be van fogva, mehetsz szán-
tani – eldöntöttem, hogy én bizony nem leszek 
földműves. Megjegyzem, ha akkor már lett volna 
traktor, minden bizonnyal én is kitartottam volna 
a földművelés mellett. Debellácsról Becskerekre 
kerültem, majd Belgrádba, az egyetemre. A kol-
légák úgy hívtak, hogy „ Mađar”, mert sokat té-

vedtem szerb nyelv haszná-
lata során. Én voltam köztük 
az egyetlen magyar. Volt egy 
Kikindáról származó, Bandić 
nevű matematika tanárom, 
aki jól beszélt magyarul és 
nagyon szerette a futballt. 
Gyalog tettük meg az egye-
temről hazavezető utat, hogy 
minél többet beszélgethes-
sünk a magyar fociról. Szíve-
sen emlékezem vissza azok-
ra az évekre. Az államvizsgát 
már Újvidéken tettem le, és 
mivel a húgom ott végezte el 
a főiskolát, ráadásul jó ered-
ménnyel, rajta keresztül en-
gem is megismertek.

• Hogyan került tanárként Temerinbe?
– Debellácson egy pap is elég volt, tanárra sem 

volt szükség. Olyan helyre szerettem volna menni, 
ahol van folyó. Noha Temerinnek nincs, mégis ide 
jöttem, mert úgy mértem fel, hogy a legközelebb 
esik a szülőfalumhoz és így könnyen haza tudok 
majd menni idős szüleimhez. A két település kö-
zötti távolság pontosan száz kilométer.

• nagy változást hozott ez az életében?
– Nagyot, bizony. Akkor jobban elviselték a 

nem magyar bevándorlókat, mint például a bá-
nátiakat. Az iskolában dolgoztam és ki akartak 
nevezni a helyi közösség elnökének. Nem vállal-
tam el, mert azt vallottam, hogy egy temerini sem 
képes megfelelni az elvárásoknak, nemhogy én, 
aki máshonnan jöttem. És másnap jött 
is egy írás Újvidékről, hogy nem vagyok 
megfelelő személy a tisztség betöltésére. 
1954-ben még nagyon haragudtak a ma-
gyarokra. Pancsován behívattak bennün-
ket a belügybe, mondván, hogy fasiszta 
nótát énekeltünk. Elénekeltük a magyar 
és az orosz himnuszt és az Internacioná-
lét. Tíz nap börtönt kaptam érte. De nem 
kellett leülnöm, mert a barátok össze-
adták a pénzt, és kiváltották a bűntetést 
(akkor még lehetett).

• belépett-e a pártba?
– Amikor ide kerültem Temerinbe 

tanítani, egy nagyon kedves ismerősöm, 
Toma János volt a párttitkár. Fél év után 
azt mondta: – Béni, fizesd be a tagságit! 
Mondtam neki, ha apám megtudja, hogy 
beléptem a kommunisták közé, kitagad a 

Laskai tanító bácsi 90 éve
Az Újvidéki Rádió nyugdíjas műsorában 

elhangzott beszélgetés nyomán
Laskai tanító bácsi – így ismerik őt, Laskai benjamin nyugalmazott pedagógust – 

a temeriniek. A diákok számtalan generációját vezette, volt felderítővezető, vadász, 
méhész, kitűnően sakkozik, énekkarban énekel, és még sorolhatnánk a tevékeny-
ségeket, amivel foglalkozik. ez utóbbiak között mindenképpen említésre méltó az 
„ügyeletes” osztályfőnöki szerep, ugyanis a találkozót tartó diákok a valódi osztály-
főnök hiányában szívesen hívják a tanító bácsit helyettesként.

Grajlah Emma azon kérdésére, hogy 
mi a jó egészség titka, tanító bácsi röviden 
csak annyit mondott: sokat kell mozogni és 
rengeteg hagymát enni. A hagyma annál 
jobb, minél erősebb.

A rajongók ajándéka

laskai Benjamin
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Felfelé kúszó fogyasztói árak
Körséta a polcok között

Havonta, hetente, néha akár naponta is vál-
toznak az élelmiszer árak, de egyéb cikkek ára 
is. A nagyjából ugyanolyan minőségű árut az 
üzletek különböző áron kínálják. Az árak ösz-
szevetésére alkalmasak az írott, illetve az online 
közzétett szórólapok, akciós újságok. Ha nem 
sajnáljuk az időt és a fáradtságot átlapozzuk 
ezeket, talán segíthetnek is.

 Az alapvető élelmiszercikkek egyike a 
kenyér. Van belőle házi, magvas, glutén- és 
laktózmentes, fehér, barna, különleges stb.

A legolcsóbb talán a félkilós, úgynevezett 
népi kenyér, amelynek ára már valahol a nyáron 
35 dinárról 40-re módosult, ezzel egyidejűleg 
5-5 dinárral emelkedett a péksütemények ára. 
A sóskifli és a perec egyaránt 30 dinárba kerül. 
Egy adag (1/4) burek ára fajtától függően 90 és 
150 dinár között alakul. 

Megdrágult a liszt, az energia, az üzemanyag. 
Félkilós veknit most 50-60 dinárért vehetünk. 
Sokan élnek a pékségek adta lehetőséggel, hogy 
18 vagy 19 óra után a még polcokon levő pék-
áru mindegyikét féláron adják. Sokan vásárlás 
helyett saját kenyeret sütnek.

Visszatérve a lisztre elmondható, hogy példá-
ul tavaly a 400-as fehér liszt kilója 40-45 dinár 
volt, most 65–83 dinár között alakul fajtától és 
malomtól függően. 

A tavalyihoz képest az étolaj ára is csaknem 
megduplázódott. Egy évvel ezelőtt 110 dinár volt, 
most 190 és 210 dinár között alakul. Akciós kí-
nálatban sem olcsóbb 190 dinárnál. Talán csak 
a cukor és egy-két fajta tartósított tej ára stag-
nált, maradt a tavalyi szinten. De ez sem maradt 
így sokáig: a cukor kilója akciós kínálatban is 
83 dinár, a tej literje pedig 75-85 dinár körül 
alakul üzlettől és fajtától függően.

A húspiacon szinte robbantak az árak. Min-
denki másképpen magyarázza a drágulást. Az 
ostor azonban – mint mindig – most is a vásár-
lón csattan, mert neki kell mélyebben a zsebé-
be nyúlni. Ha ezt nem tudja megtenni, például 
mert nem emelték meg a drágulás arányában a 
fizetését, akkor vagy kevesebb húst vásárol, vagy 
felkutatja azokat a termékeket, amelyek talán 
gyengébb minőségűek, de még megfizethetők. 

Megközelítőleg egy évvel ezelőtt például a 
darált sertéshús kilója 350– 400 dinár között 
alakult. Néhány hónappal ezelőtt mindenfajta 
hús ára emelkedett, a darált sertéshúsé immár 
550 dinár. 

Az egy kiló drágábban vásárolt húsból azon-
ban továbbra sem készíthetünk az eddiginél több 
töltöttpaprikát vagy szármát. A csirkehús ára 
is majdnem a kétszeresére emelkedett. Tavaly 
170-180, újév körül 200-220 dinár volt a kony-

hakész, egészcsirke kilója. Ma 
már 300 dináron felül alakul at-
tól függően, hogy a szupermar-
ketekben vagy a magánboltok-
ban, illetve magánszemélyeknél 
vásároljuk-e.

 Ha sikerül kifigyelnünk, 
hogy az üzletekbe mikor érke-
zik az akciós újságban meghir-
detett áron a konyhakész csirke, 
akkor kilójáért 249 dinárt fize-
tünk. Az olcsóbb áron való be-
szerzéshez azonban résen kell 
lennünk, mert csak az újságban 
folyamatos a kínálat a megjelölt 

időtartamban, de a polcokon csak addig van, 
míg szét nem kapkodták. A drágulás érvényes 
a többi húsfajtára is. Például egy kiló csont-
nélküli marhacomb 800-900, malachús 400-
430, birkahús 450, nyúlhús 500, bárányhús 
pedig 700 dinár. Kocsonyába való körmöt, fület 
és disznófarkot 80-100 dinárért is vásárolha-
tunk, amennyiben van. Mert pillanatok alatt el 
szokott tűnni. 

Sokáig tartotta magát a kávé ára. A világ-
piacon azonban megdrágult a nyerskávé, így 
drágult az üzletek polcaira kerülő pörkölt, őrölt 
kávé is. Húsz deka átlagos minőségű kávét nem 
is olyan régen még 150 –160 dinárért vásá-
rolhattunk, most már mintegy 200 dinárt kell 
adnunk érte. Az előrejelzések szerint az ár még 
tovább emelkedhet. 

Ezzel szemben, mintegy kivételként, szinte 
meglepő, hogy a citrom ára csökken. Egy hó-
nappal ezelőtt még 200 dináron felül volt, most 
a piacon 150, a magánboltokban 102-120 di-
nár egy kiló. Akciós áron azonban 99 dinárért 
is vásárolhatunk.

A statisztikai intézet adatai szerint a szeptem-
beri országos nettó átlagfizetés 65 218 dinár volt. 
A dél-bácskai körzethez tartozó Temerinben ez 
az átlag 56 237 dinárt tett ki. De, nyilván a sta-
tisztika az statisztika, és nem mindenki visz haza 
ennyit. Ezért aki csak teheti igyekszik kihasználni 
az akció nyújtotta kedvezményeket, illetve határ-
időre törleszteni a számlákat. Ekkor ugyanis, 
mint azt bizonyára sokan tudják, a szolgáltató 
nem számol fel késedelmi kamatot, hanem 5 
százalékos kedvezménnyel jutalmaz bennünket. 
A kisembernek ez is sokat jelenthet.

MÓRiCz Dénes

A szerb kormánya november 30-ai ülé-
sén öt alapvető élelmiszer árának korlá-
tozásáról döntött. A kristálycukor, a T-400 
típusú liszt, az étolaj, a sertéscomb és a 2,8 
százalék zsírtartalmú UHT tej ára nem ha-
ladhatja meg a november 15-ei szintet. Az 
alapvető élelmiszerek árának befagyasztása 
egyelőre 60 napig lesz érvényben. 

Árbefagyasztás

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!

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
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mikor, nincs adatunk. Annyi bizonyos, hogy a 
két világháború között Varga Somogyi Péter és 
felesége Balogh Ilona ezen a tanyán gazdálkod-
tak. Az istálló jászlához a lovakon kívül egyéb 
jószág nem volt kötve. Varga Somogyiék később 
csak nyáron tartózkodtak a szálláson. Télire a 
család beköltözött a nagyutcai házukba. Három 
gyerekük közül Péter kitanult kereskedőnek. 
A faluban gazdálkodó Jánosé, és a családjával 

1950-től a tanyájukon élő Imréé lett a szállás. A 
két testvér a szülők halála után közösen művelte 
el az örökségbe kapott földet. 

Imre, aki a földművelés mellett a Ranković 
szövetkezetben is dolgozott, 1953-ban búcsút 
mondott a szállásnak, családjával a telepen épült 
házukba költözött. Pár évre rá, amikor törvény-
erőre emelkedett, hogy a földtulajdonosok nem 
létesíthetnek munkaviszonyt, Imre ott hagyta a 
szövetkezetet, és önállóan kezdte el művelni a 
földjét. A tanyára már egyik testvér sem tartott  
igényt, az 1960-as évek végén a  tanyaépületeket 
szétbontották. Ma csak a fákkal benőtt tanyaud-
var jelzi  az egykori szállás helyét. 

Adatközlő: Varga Somogyi Mária, sz. 1953.
(Folytatjuk)

áDáM istván

174. elek Mátyás, majd Tóth imre ta-
nyája. – Elek Mátyás urasági kocsis az 1800-as 
évek végén a becsei út menti földjére tanyát épített, 
mely köré négy kvadrát szőlőst és gyümölcsöst 
telepített. Házasságából három gyermek született 
András, Imre és István, a tanyaörökös. István és 
felesége, Tóth Franciska a tanya körüli 23 hold 
földön gazdálkodott mindaddig, míg azt a má-
sodik világháború utáni földtörvény 17-re nem 
csökkentette. Elekék öt gyermeket neveltek föl. 
Margit, Franciska és Borbála férjhez mentek, Ist-
ván az első dűlőben épített magának tanyát (161. 
sz. tanya), a szülők szállása pedig Lászlóé (szül. 
1938.) maradt. 

A tanyaörökös, László feleség nélkül élte le 
az életét. 8 hold földjéből 1-2 holdon görögdiny-
nyét is termesztett. Szarvasmarhája nem volt, hízó-
sertést is csak saját részére tartott. Sajnos, 2009-
ben rablótámadás áldozata lett. (Emberölés a 

tanyán - Temerini Újság, 2009. augusztus 27.) 
Ifj. Tóth Imre, az örökös, a tanyaépületről ma is 
kellő gondot visel. Elmondta, 
hogy ha idővel a városrendezési 
terv nem teszi számára lehető-
vé, hogy a gyepsori házban gaz-
dálkodjon, elképzelhető, hogy 
a jószágállományával az egykori 
Elek-tanyára költözik. 

Adatközlők: Utcainé Varga 
Somogyi Ilona, sz.1951., Tóth 
Imre, sz. 1982.

 175. Fischer Anton 
(Tóni) tanyája. – A második 
dűlőben az Elek és a Varga So-
mogyi-tanya között volt a né-
met nemzetiségű Fischer Tóni 
gazdának a szállása. A máso-
dik világháborút követő elűzé-

sük után a szövetkezet 
emberei a tanyaépüle-
tet lebontották, a helyére és a hozzá tar-
tozó földterületre pedig komlót ültettek. 
Akkoriban ezt a határrészt Komlóföldnek 
nevezték. Tóth Károlytól  az alábbi törté-
netet hallottam:

„Még nem volt benne komló, a 
tanyánkrul hazafelé gyüvet láttam, 
hogy szövetkezet munkásai ahelyett, 
hogy kézzel szétszórnák a műtrágyát, 
a föld végén iszogatnak. Egy páran kö-
zülük a műtrágyát zsákostul dobálták 
a borozdába, amit az utánuk haladó 
traktorista az ekével leszántott.”  Adat-
közlők: Varga Zoltán, sz. 1955., Tóth Kár-
oly sz. 1937.

 176. varga Somogyi Péter ta-
nyája. – Hogy a tanyát ki építette és 

Eltűnt temerini tanyavilág (ii.-11.)

volt aki maradt, volt aki 
beköltözött a faluba

Meglehetősen kevéssel megelégedtek az 
emberek: Kovács istván tanyájának lakásként 
használt részének (162. számú tanya) alaprajza

Az üveget kvarchomokból, szódából és mészkőből olvasztóke-
mencében állítják elő, majd a folyékony üveget formába öntik. A cso-
magolóipar fehér/színezetlen és színes üveget (pl. sörös, boros, üdí-
tős palackokat, befőttes üvegeket) gyárt. Az üveg csomagolóanyag 
előnye, hogy tartós, nem oldódik, nem oxidálódik. Hátránya viszont, 
hogy törékeny, és viszonylag nagy a tömege.

GyŰJTéSE. – Településenként változhat, hogy a színezetlen és a 
színes (zöld, barna stb.) üveg egy közös vagy két külön konténerben 
gyűjthető. Az üvegeket ki kell öblíteni, és a zárókupakot el kell távolí-
tani róluk. A csomagolásokon (palackok, befőttes üvegek) kívül egyéb 
típusú üveg (pl. kiégett villanykörte, tükör, jénai edény, gépjármű szél-
védője) ne kerüljön a gyűjtőhelyre.

HASZNOSÍTÁSA. – Az üvegcsomagolás szinte maradéktalanul 
hasznosítható, és az újraolvasztás az elsődleges alapanyagok felhasz-
nálásához képest kiemelkedő energiamegtakarítással jár. Az üvegipar 
is érdekelt tehát az üveghulladék hasznosításában, aminek az előfel-
tétele, hogy a lehető legtisztább, szennyezéstől mentes másodlagos 
nyersanyaghoz jusson. 

Az elkülönítetten gyűjtött üveget a válogató helyeken előválogatják, 
darabokra zúzzák, majd különböző gépi eljárásokkal eltávolítják belőle 
az idegen anyagokat. Az üvegtörmeléket méret szerint osztályozzák, 
vegyesen gyűjtött hulladék esetében szín szerint válogatják. A tiszta, 
zúzott üvegcserepet az üveggyárban az elsődleges nyersanyagokból 
olvasztott masszához adagolják. 

Az üveggyárban a folyékony üvegformázó gépek segítségével 
nyeri el végleges alakját. Külön gépsorokon munkálják meg a csoma-
golóüveget és a síküveget akárcsak a színezetlen és a színes üveg-
hulladékot. 

(-)

A hulladékok újrahasznosítása

Az üveg
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a 
6 hete elhunyt szerettünkre

özv. FARAGÓNÉ 
KISS Ilonára 
(1938–2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de szép emléke 
szívünkben örökké él.

Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett barátomtól 

és komától

NAGY Ferenctől 
(1947–2021)

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

Magyar Antal és családja

Miserend
10-én, pénteken, 6:30 ó.: Szűzanya tiszt. egy 
élő családért; 18. ó.: Karizmatikus imaóra.
11-én, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: †Soltisné Sán-
dor Andrea és férje Soltis Zsolt; valamint: 
†id. és ifj. Mező István, Talló Ilona, Zsúnyi 
Mihály, Margit és Borbála; valamint: 
†Zsúnyi Imre, Mészáros Borbála, Zsúnyi 
és Mészáros család elhunytjaiért; 16 ó.: 
Ifjúsági szentmise.
12-én, Advent iii. vasárnapja, a Te-
lepen 7 órakor: Népért; a plébániatemp-
lomban 8:30-kor: †Kovács János, Kovács 
Arnold, Kovács és Jánosi szülőkért, Bálint 
Ferenc és Matild, Pál család elhunytjaiért; 
10 órakor: †Talló Zoltán, Tóth Ferenc és 
elh. szülőkért.
13-án, hétfőn, Szent Lúcia szűz és vértanú, 
6:30 ó.: Szűzanya tiszt. egy szándékra.
14-én, kedden, 6:30 ó.: Stantić Gellért atya 
közbenjárását kérve egy szándékra.
15-én, szerdán, 6:30 ó.: szabad a szán-
dék.
16-án, csütörtökön, gyónóbúcsú napján: 
18 ó.: Hálából; a szentmise után egy órás 
szentségimádás a téli kápolnában.

Jó házi bort az ünnepi asztalra (pölöskei 
muskotály) 200 din/l. Ugyanott birspálinka 

900 din/l – a kistermelőtől. 
Majoros Pál, Temerin, Petőfi Sándor utca 71.

Telefonszám: 842-329.

egyházközségi hírek
Plébániai hittanra ezen a héten pénteken, 
dec. 10-én a 3. osztályosokat várjuk sze-
retettel (iii. a  osztály 14 ó, iii. b 15 ó, 
iii. c osztály Telepen 16 ó.), kedden, 
dec. 14-én a 3., 4. és 5. osztályosokat 
várjuk karácsonyi szentgyónásra (iii. 
a,b osztály 14 órára, iv. a, b, c osztály 
15 órára, v. a, b osztály 16 órára).
Csak azon betegeket látogatjuk meg kará-
csony előtt, akik szívesen fogadják a jelen 
nehéz helyzetben is a látogatásunkat. Ezért 
kérjük, hogy minél előbb jelentsék be a 
karácsony előtt szentgyónáshoz és szentál-
dozáshoz járulni kívánó időseket és bete-
geket telefonon vagy az irodában.
Csütörtökön, dec. 16-án gyónóbúcsú lesz 
Temerinben. A gyóntatás menete a követke-
ző időpontok szerint alakul: 10-12 ó.: gyón-
tatás a plébániatemplomban, 14:30-16 ó.: 
gyóntatás a telepen, 16:30-18 ó.: gyóntatás a 
plébániatemplomban. Az espereskerület töb-
bi templomában a gyónóbúcsúk időpontja 
megtalálható a templomajtóknál kitett plaká-
ton. Érdemes kihasználnunk a lehetőséget a 
szentgyónásra, anélkül ugyanis nehezen tud-
juk majd befogadni a karácsony örömét.



TEMERINI ÚJSÁG2021. december 9. 11

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

MEGEMLÉKEZÉS

HERBUT István 
(1952–2021. 11. 30.)

KARÁCSONYI 
BIRINYI Ilona 

(1944–2021. 12. 5.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

DÖMÖNDI Lajos 
(1960–2021. 11. 30.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy szeretett 

édesanyánk és feleségem itt hagyott bennünket

OROSZ Angéla 
(1964–2018)

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.

Emléked őrzi férjed, István, gyermekeid, 
Attila, Róbert és Aranka

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy szeretett testvérem 

és sógorom nincs közöttünk

„Emlékek varázsa melegíti lelkem, 
szívemben érzem őket, soha nem felejtem. 
Álmok, emlékek, szép szavak, 
ez minden, ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr a lelkemben a hiány, 
néha kicsit csendesül, de örökké fáj.”

Emléketeket egy életen át őrzi Timi, 
Feri és keresztfiatok, Áron

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

BUJDOSÓ József 
(1943–2005)

BUJDOSÓ Ferenc 
(1936–1989)

BUJDOSÓ Mária 
(1914–1989)

BUJDOSÓ István 
(1934–1985)

Nyugodjatok békében, legyen csendes álmotok, találjatok odafönt örök boldogságot!
Szívemben itt éltek örökre.

Emléküket megőrzi Erika családjával

MEGEMLÉKEZÉS

A halál olyan súlyos veszteség, 
hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. 
Az emléke elhalványulhat a szeretett személyeknek, 
de a hiányuk örökre megmarad.

Drága emléketeket örökké őrzi Mamid és Tatód

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

Bánattal teli 5 év múlt el, mióta 
unokám és unokavejem itt hagytak minket

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága testvéremtől és szeretett nagybátyánktól, 

aki nagy fájdalmakkal búcsúzott az élettől

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

Drága testvérem, én nem búcsúzom, 
amíg a szívem egyet is dobban, te benne élsz!

Köszönet orvosainak és ápolóinak odaadó segítségükért.
Drága jó testvérem, legyen áldott a pihenésed!

Örökké gyászol testvéred és kishúgod, 
Rozália és Brigitta

Újvidék–Párizs–Temerin

VÉGSŐ BÚCSÚ
Barátunktól

id. BOZÓKI Sándortól 
(1952–2021. 11. 27.)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed.

Nyugodjál békében!

Barátod Major László és 
Margitka családjaikkal
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybácsinktól

DÖMÖNDI Lajostól 
(1960–2021)

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

Nyugodjál békében!

Fájó szívvel búcsúznak 
unokatestvéreid, 

Kiss Erika és Erős Mónika 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy eltávozott 

közülünk szerettünk

SZŰCS Magdolna 
(1944–2020)

Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban 
családjáért, messze 
vitted, Istenem.

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
de akik szívből szeretnek, 
nem felednek Téged.

Sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Szerettei

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
December 11-én lesz egy éve, hogy nem vagy velünk

MOLNÁR Béla 
(1958–2020)

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

Nyugalmad legyen békés, emléked áldott!

Emléked őrzik szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

id. BOZÓKI Sándortól 
(1952–2021)

Lelked, remélem békére talált, 
s te már a mennyből vigyázol ránk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Örök szeretettel: lányod, Mónika, 
vejed, Ferenc, unokáid, Roland és Teodóra

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

id. BOZÓKI Sándortól 
(1952–2021)

Lelked, mint a fehér galamb csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy. 
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz!

Emléked szívükbe zárják: fiad, Sanyi, menyed, 
Ildikó, valamint két unokád, Vivien és Alen

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy elveszítettük drága szeretteinket

Egy váratlan percben életetek véget ért. 
Hosszú útra mentetek, búcsút nem intettetek.
De az élet csendben megy tovább, 
a fájó emlék elkísér egy életen át.

Emléketeket őrzi a Barna, a Körmöczi 
és az ifj. Barna család

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
(1990–2016)

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

MEGEMLÉKEZÉS

Vannak dolgok, melyek örökké fájnak, 
nem gondolunk rájuk, de mégis visszajárnak. 
Időnként újra a lelkünkbe marnak 
és minden egyes alkalommal mélyebb sebet hagynak.
Az idő gyógyít, ezt mondják a bölcsek, 
de néha úgy érezzük, hogy semmivel sem könnyebb. 
Az évek elrohannak, de a fájdalom marad, 
mely életünk végéig a lelkünkhöz tapad.

A gyönyörű szép emlékeket 
fájó szívvel őrzi kisfiatok, Leon, Anya és Apa

SOLTISNÉ SÁNDOR Andrea 
tanítónő 

(1990–2016)

SOLTIS Zsolt 
(1987–2016)

Fájdalmas öt év telt el hiányotokban gyermekeink

MEGEMLÉKEZÉS
Egy év múlt el, 

hogy nincs közöttünk

id. KABÁCS József 
(1942–2020)

Nyugodjon békében!

Emléked őrzi feleséged, 
Margit/Manyi

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ 
Öcsémtől

A miserendet 
és az egyházközségi 

híreket 
a 10. oldalon 
olvashatják

DÖMÖNDI Lajostól 
(1960–2021)

Legyen békés és 
nyugodt a pihenésed!

Búcsúzik tőled bátyád, 
Józsi és ángyod, Ilona 

családjukkal
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MEGEMLÉKEZÉS

URACS József 
(1928–1995)

URACS Matild 
(1937–2001)

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 
nagyszüleinkre és dédszüleinkre

A testük a mélyben, por lepi már, 
de a lelkük, a lényük szabadon száll. 
Hiányoznak nekünk nagyon, nagyon, 
szívünkben élnek örökre, tudom.

Kérjük a mindenség teremtőjét, 
adja gondviselő szeretetét, 
isteni szent áldását lényükre, 
megnyugvást szerető szívükre.

Szerető fiaitok, Zoli és Tibi családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
December 6-án volt 14 éve, 
hogy nincs közöttünk sze-
retett drága gyermekünk és 
bátyám

KÖVESDI Csongor 
(1980–2007)

Ez az élet csendesen 
megy tovább, 
de a fájó emlék 
elkísér egy életen át. 
Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Szerető szüleid 
és testvéred, Gábor

MEGEMLÉKEZÉS

MEZŐ István 
(1941–2002)

MEZŐ Margit 
(1943–2019)

ZSÚNYI Borbála 
(1923–2003)

MEZŐ Ilona 
(1919–2006)

id. MEZŐ István 
(1903–1982)

Véget ért a földi pálya, az Úristen lezárta. Öröm volt velük élni, tőlük tanácsot kérni, szorgalmukat csodálni, szeretetüket érezni. 
Örök hálával és szeretettel őrizzük emléküket.

Emléküket őrzi fiuk és lányuk családjukkal Emléküket őrzik unokáik és dédunokáik

GYÁSZJELENTÉS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, aki ádáz harcot 

vívott a gyilkos kórral, nagy szenvedések után feladta a harcot 
és hosszú útra indult november 29-én

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

Drága Tati, nyugodj békében!

Búcsúzik tőled fiad, Lali, menyed, Mary és unokáid: 
Stella, Angéla és Lora

Búcsúzik tőled fiad, Richard (Ricsi), 
menyed, Fanny, unokáid: Yulian és Andrea

Újvidék–Párizs–Temerin

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

id. BOZÓKI Sándortól 
(1952–2021)

Egy könnycsepp a szememben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég, 
egy fénykép, mely őrzi emléked, 
s egy út, mely elvitte az életed.

Egy perc volt, elszállt életed, 
itt hagytál minket, akik szerettek téged.
Imádtad családod, mindenkit szeretve, 
akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.

Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, 
egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Szerető feleséged, Julianna

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, jó barátoknak, szomszédoknak és minden vég-
tiszteletadónak, akik szerettünk

id. BOZÓKI Sándor 
(1952–2021)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal mély 
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a lelkiatyának, a kántor úrnak a 
méltóságteljes szertartásért, valamint a Kókai temetkezési vál-
lalatnak.

Nyugodjon békében!
Hvala svima koji su prisustvovali sahrani i izrazili saučešće. 

Gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Öcsémtől

DÖMÖNDI Lajostól 
(1960–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, 
nem feledünk téged.

Nyugodj békében!

Búcsúzik tőled bátyád, 
Gyura és ángyod, Manyi



Véget ért az asztalitenisze-
zők 2021/2022-es bajnokságá-
nak az őszi idénye. A szezon 
első felét tornarendszerben 
bonyolították le, ami után el-
dőlt, hogy a legjobb hat csa-
pat a felsőházban folytatja a 
szereplést és a bajnoki címért 
harcol, míg azok, akik a hete-
diktől a 12. helyig fejezték be 
az őszi idényt, az alsóházba 
kerülnek és tavasszal a kiesés 
ellen küzdenek.

A Temerin Ferocoop rosszul 
kezdte az új idényt, ennek ellené-
re sikerült kiharcolnia azt, hogy a 
felsőházba jusson. Ehhez némi sze-
rencse is kellett, mégpedig azért, 
mert az utolsó fordulóban kedve-
zően alakult számára a többi mér-
kőzés eredménye. 

Az őszi idény 11 fordulóját ösz-
szesen három tornán bonyolították 
le. A temeriniek rosszul kezdtek, 
hiszen az első versenyen mind a 
négy találkozójukat elveszítették 
Nišben, utána azonban Belcsényben 
sikerült javítaniuk, ahol három győ-
zelem és egy vereség volt a mérle-
gük. Az utolsó, óbecsei torna előtt 
elég sok kombináció létezett ahhoz, 
hogyan végezhetnek Pető Zoltánék 
az első hat között, végül azonban 
ez sikerült nekik, noha a három 
óbecsei találkozóból csak egyet 
nyertek meg. Szerencsére a többi 
eredmény kedvezően alakult, pél-
dául az is kellett, hogy a Spartacus 
ne nyerjen az utolsó fordulóban a 
Partizan ellen. Ezen a találkozón 
a belgrádiak végül 4:3 arányban 
diadalmaskodtak.

Pető Zoltán szerint nagy segít-
ség volt a számukra a magyarorszá-
gi idegenlégiós, Vitsek Iván, aki a 
második és a harmadik tornán sze-
repelt a temeriniek mezében.

– Fárasztó hétvégén vagyunk 
túl. Nem könnyű két nap alatt eny-
nyi mérkőzést lejátszani, ráadásul 
izgalmasan alakultak a találko-
zók, a legvégéig nem tudtuk, hogy 
megszerezzük-e a hatodik helyet. 
Az utolsó fordulóban kikaptunk a 

Požarevactól, így szurkolnunk kel-
lett a Partizannak, hogy legyőzze a 
Spartacust. Végül négy csapat fejez-
te be az őszi idényt négy győzelem-
mel és hét vereséggel, de az egymás 
közötti eredmény nekünk kedvezett, 
hiszen legyőztük a Stenest, a Spar-
tacust és a Železničart is, így előttük 
végeztünk a táblázaton. Egy olyan 
mérkőzésünk volt ősszel, amelyet 
meg kellett volna nyernünk, mégis 
kikaptünk, mégpedig az Ada elle-
ni. Sokat számított a magyarorszá-
gi idegenlégiós, Vitsek Iván, aki az 
első tornán nem játszott, viszont 
a másodikon és a harmadikon a 
segítségünkre volt, és több győze-
lemmel hozzájárult a jó eredmé-
nyekhez. A tavaszi idényben tehát az 
ország legjobb csapataival játszunk, 
a hagyományos oda-visszvágós 
rendszerben, tehát ezek a csapa-
tok majd mind eljönnek hozzánk 
Temerinbe. Kiemelném még, hogy 
a bajnokság nagyon erős, számos 
külföldi asztalitenszező erősíti a 
szerbiai klubokat, például bolgár 
és spanyol válogatott játékosok – 
mondta Pető Zoltán.

Az őszi bajnoki címet a 
belcsényi Radnički szerezte meg, 
amelynek tagja Pető Zsolt is. A ter-
vek szerint január 15-én kezdődik 
a szezon második része.

TEMERIN FEROCOOP–
CRVENA ZVEZDA (Belgrád) 2:4

eredmények: Vitsek–
Strugarević 3:0, Čonić–Abbas 
2:3, Pető–Jevtović 1:3, Čonić–
Strugarević 3:1, Vitsek–Jevtović 
0:3, Pető–Abbas 1:3.

MEDIJANA (Niš)–TEMERIN 
FEROCOOP 1:4

eredmények: Milenković–
Vitsek 1:3, Kocić–Čonić 0:3, 
Miličević–Pető 1:3, Milenković–
Čonić 3:0, Miličević–Vitsek 0:3.

TEMERIN FEROCOOP–
POŽAREVAC 1:4

eredmények: Vitsek–Mendes 
2:3, Pető–Aleksandrov 0:3, Čonić–
Marinković 2:3, Vitsek–Aleksandrov 
3:1, Čonić–Mendes 1:3.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági 

csoport
TEMERIN–JABUKA (Almás) 

30:23 (18:10)
Újabb rutinos győzelmet 

arattak a temerini lányok, 
akik ezúttal az almási csapa-
tot múlták felül nagy arány-
ban. A Temerin továbbra is 
második a táblázaton, két 
pont a lemaradása az éllovas 
Ruma mögött, azzal, hogy a 
rumaiak egy mérkőzéssel töb-
bet játszottak. 

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport

JEDINSTVO (Törökbecse)–
MLADOST TSK 

31:29 (14:15)
Az első játékrészt a ven-

dég járekiak nyerték, a szünet 
után azonban a törökbecseiek 
átvették az irányítást, 20:16-
ra, majd 26:22-re is vezettek. 
A Mladost TSK kiegyenlített, az 
56. percben 29:29 volt az ál-
lás, az utolsó két gólt viszont 
a hazaiak szerezték, amivel 
bebiztosították a győzelmet. 
A járekiak a táblázat nyolca-
dik helyén vannak.
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7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

1. Radnički (Belcsény)   11 11  0 22
2. Partizan (Belgrád)  11 10  1 21
3. Požarevac   11 9  2 20
4. Crvena zvezda (Belgrád)  11 8  3 19  
5. Banat (Nagybecskerek)  11 5  6 16
6. Temerin Ferocoop   11 4  7 15
7. Stenes (Nagybecskerek)  11 4  7 15
8. Spartacus (Szabadka)   11 4  7 15
9. Železničar (Niš)  11 4  7 15
10. Medijana (Niš)  11 3  8 14
11. Vojvodina (Újvidék)  11 2  9 13
12. Ada   11 2  9 13

ASZTAliTENiSZ – Szuperliga – férfiak

A legjobb hat között

Második liga, északi csoport – 
férfiak

A második csapat Nagyidai 
Zoltán kettő, Mladen Puhača 
egy győzelmével, valamint a pá-
ros sikerével begyűjtötte a baj-
noki pontokat az ötödik fordu-
lóban.

ROHAM (Magyarcsernye)–
TEMERIN FEROCOOP II 2:4

eredmények: Milivojević–
Nagyidai 2:3, Marić–Puhača 
3:2, Cvetković–Varga 3:0, 
Milivojević,Cvetković–Puhača,Varga 
1:3, Milivojević–Puhača 0:3, 
Cvetković–Nagyidai 1:3.

T. n. T.


