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Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett 

időpontig adják le hirdetésüket, információikat.

A központban felállított műjégpálya vasárnap, január 23-án este 10 óráig 
fogadja a korcsolyázni vágyó gyerekeket és felnőtteket. 

A péntekre be-
harangozott előadás 
technikai okok miatt 
elmarad. A  jegyek 
visszaválthatóak a volt 
Temerini Rádió szer-
kesztőségében műkö-
dő Lukijan Mušicki 
Kulturális Központ-
ban munkanapokon 
8 és 15 óra között.

M. D.

Elmarad az Újvidéki 
Színház előadása

A teszteltek fele pozitív
Az időszerű járványhelyzetről Tomislav Ugarković, 

az egészségház igazgatója számol be
Csakúgy, mint országszerte, közsé-

günkben is egyre inkább növekszik a napi 
új covid-fertőzöttek száma. Ezáltal ismét ha-
talmas teher nehezedik az egészségházra, je-
lentette ki az intézmény vezetője a Temerini 
info portálnak. 

Tomislav Ugarković kifejtette, a jár-
vány kitörése óta nem bővült a káderál-
lomány, azonban létrejött két új szolgálat 
(covid, oltópont), ahol ugyancsak biztosítani 
kell a megfelelő számú orvost és nővért. Az 
igazgató emlékeztetett arra, hogy a jelenleg 
zajló ötödik hullámot az omikron variáns 
okozza, amely enyhébb tüneteket okoz, de 
gyorsan terjed.

 – A korábbi variánsok esetében nem 
volt példa arra, hogy egy nap alatt a fertőzés-
gyanúsak felének pozitív legyen a tesztje, ma 
már szinte meg is haladja az ötven százalékot. 
Most zömmel fiatalok, a 30 – 50 közöttiek 
kapják el a kórt, és ez annak tudható be, 
hogy ez a generáció nem igazán vette fel a vé-
dőoltást. Nem vonatkozik ez az idősebbekre, 
közülük legtöbben már a harmadik dózist is 
megkapták, részletezte Ugarković. 

Az oltottsági arány kapcsán elmond-
ta, az országos szinthez megfelelően ala-
kul Temerinben is, tehát 55 százalék körül 
mozog a beoltott polgárok aránya. Ismer-
tette, naponta 100-120 embert tesztelnek. 
Magyarázata szerint a tünetek megjelené-

sétől számítva három nap múlva kell je-
lentkezni vizsgálatra, az ügyeletes orvosok 
pedig eldöntik, hogy mi a további teendő. 
Az igazgató emlékeztetett arra, hogy vakci-
nából van elegendő, és aki még nem kapta 
meg jelentkezzen az egészségházban reggel 
nyolc és délután négy óra között. Kimutatá-
sai szerint eddig a legtöbbet a kínaiból adtak 
be, 16.498 dózist, a Pfizerből 8176-ot, az 
AstraZenecából 1124-et, valamint az orosz 
Szputnyikból 2090-et.

Szerbiában hétfőn új járványügyi szabá-
lyok léptek életbe, amelyek egyebek közt a 
karantén időszakának lerövidülését eredmé-
nyezték. A válságstáb pénteki ülésén született 
meg a döntés, hogy 14-ről 10 napra csökken 
a hatósági karantén időtartama a koronaví-
russal fertőzöttek esetében, és ugyanez ér-
vények azokra is, akik fertőzött személlyel 
kerültek kapcsolatba.

Aki nem szeretne 10 napot karanténban 
tölteni, az izolációt leghamarabb 7 nap után 
szakíthatja meg, amennyiben PCR-tesztet vé-
geztet és az negatív lesz. A tesztelés költségeit 
az állam fedezi. A kórházból való elbocsá-
tást követően elrendelt 14 napos karantént  
eltörlik.

Egyébként 9000-ről 6000 dinárra csök-
kent a személyes kérelemre végzett PCR-teszt 
ára, míg az antigén gyorsteszt ára 3500-ről 
1800-ra csökkent. 021.rs.

Több volt az „igen”
Temerinben a szavazati joggal rendelkező 24.747 

polgár közül 8.614-en járultak vasárnap az urnákhoz, és 
mondtak véleményt az alkotmánymódosítás kapcsán.

Igent karikázott be 5.177 személy, 3.374-en nem tá-
mogatták az alkotmánymódosítást. Az érvénytelen szava-
zócédulák száma 63 volt. A községi választási bizottság 
jelentéséből kiderül, a voksolás során semmilyen sza-
bálytalanság nem történt, a szavazás az idevágó törvénnyel 
összhangban zajlott.

ácsi

Vasárnap este zár 
a korcsolyapálya

Kitűnő évjárat 

XXIV. Vince-napi Nemzetközi 
Borfesztivál és Borkóstoló

A bizottságok értékelték a borokat

BorkósToló 
A sporTcsArnokBAn

A XXIV. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivál és Borkós-
toló záró eseményét szombaton délelőtt 10 órakor a sport-
csarnokban tartják, ahol az érdeklődők megkóstolhatják a 
versenyre benevezett borokat. A borjegy ára 100 dinár (4 po-
hár). Az ünnepélyes eredményhirdetést is ekkor tartják.

Lásd a 3. oldalt
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bálokon és táncmulatságokon számos eljegyzésre is sor került. 
A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt le-
génynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára 
tűzte. A farsangvasárnap utáni hétfőn tartották az asszonyfar-
sangot, amikor a nők korlátlanul ihattak, férfi módra mulathat-
tak. Általános velejárója 
a farsang ünneplésének a 
rítusok bőség- és termé-
kenységvarázsló jellege, 
például a kender, a szőlő 
megvarázslása a farsan-
gi ételmaradékokkal. Jel-
legzetes farsangi ételek a 
káposzta, a disznóhús és 
az elengedhetetlen farsan-
gi fánk. 

(MTVA)

Új darabbal készülnek

      Alig kezdődött el az új év, a Szirmai Károly MME műked-
velői máris elkezdték a felkészülést az idényre. A tavalyi sike-
rek által feltöltődve most Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely 
többfelvonásos művét szándékozzák színre vinni. Máris hoz-
záláttak az ezzel kapcsolatos teendőkhöz.

Medvecki S.

Temerini íjász sikerek
Az Castle Archery Íjász Klub vasárnap nagyon jól szerepelt . A Velos 

sportklub Rumán szervezett íjász versenyen elért eredményeik a követ-
kezők: Miler  Matija 1. arany, Miler Marija 1. arany, Lukács Dániel 1. 
arany, Varga Áron 3. bronz, Varga Béla 4-8, Sági Sándor 5., Csernyak 
Bence 12. 

Egyházközségi hírek
Csütörtökön (jan. 27.) a Szent Mónika imádkozó édesanyák 

közössége a plébániatemplom téli kápolnájában 17 órakor tart-
ja szokásos imaóráját, melyre szeretettel vár minden édesanyát. A 
hétfőtől péntekig tartó hétköznapi szentmiséket a téli kápolnában 
tartjuk. Gyóntatás azonban a templomi gyóntatószékekben van, mi-
sék előtt fél órával.

A Bácskossuthfalván február 5-én megrendezendő pálinka mustrá-
ra a szervezők január 25-éig várják a benevezéseket. A nevezési díj fél liter 
pálinka és 400 dinár mintánként.

A minták leadhatók Temerinben Kovács Róbertnél a Nikola Pašić u. 35. 
sz. alatt, telefon 060 -377-3407, 063/57-77-05. 

A mintát tartalmazó üveg címkéjén fel kell tüntetni: • a versenyző nevét 
• a pálinka fajtáját (vegyes pálinka esetében, hogy milyen gyümölcsökből 
készült) • az évjáratot • a helységet • a telefonszámot.

A szakmai zsűri január 29-én véleményezi a leadott pálinkamintá-
kat. A szakmai zsűri elnöke Béli Géza okleveles pálinkamester, a pá-
linka kollégium szakmai műhely társalapítója (Magyarország), a ver-
senyigazgató Fábrik Attila, a Rizling Egyesület elnöke. A szakmai zsűri 
tagjai a zentai Szent Miklós Pálinka Lovagrend tagjai és elismert vajda-
sági pálinkabírók. A fesztivál megnyitója szombat, február 5-e, kezdési 
időpont 13.00 óra, díjkiosztó 16.00 óra, helyszín az Echo Gyermek és Ifjúsági 
Rendezvényközpont, postacím: Bácskossuthfalva, 24340, Ifjúság utca 2.

Értékes díjak kerülnek kiosztásra.
Ezzel egyidejűleg a Gasztrofesztivál várja az érdeklődőket, hagyományos 

disznótoros ételekkel (töltött káposzta, disznótoros paprikás, hurka, kolbász, 
svartli, tepertő) süteményekkel és más gasztronómiai termékekkel. A verseny-
ben részt vett pálinkákat meg lehet majd kóstolni. A fesztivál jó hangulatáról 
élőzene és kultúrműsor gondoskodik. A programot illetően a szervezők a 
változtatás jogát fenntartják. A fesztivál az adott járványügyi rendelkezésekkel 
összhangban kerül megrendezésre.

A farsang hossza változó, attól függően, hogy mikor van hús-
vétvasárnap. Ettől a naptól számolunk vissza negyven hétköznapot 
és szombatot, a vasárnapokkal együtt 46 napot, amikor kezdődik a 
nagyböjti időszak. A farsangi időszak az idén január 6-ától márci-
us 2-áig tart. Ez az időszak hagyományosan vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek időszaka. (Volt?)

Húshagyó kedd a farsang utolsó napja – az idén március 1. – , 
másnap hamvazószerdával kezdődik a keresztények 40 napos nagy-
böjti időszaka. Hamvazószerda 2022-ben március 2-ára esik.

A farsangi rítusok és hiedelmek főként a farsangvasárnaptól hús-
hagyó keddig tartó három utolsó farsangi napra („a farsangfarkára”) 
vonatkoznak. Ez a télbúcsúztató karneváli időszak, ilyenkor rendezik 
a híres riói és velencei karnevált, a mohácsi busójárást.

A farsang a párválasztás és az esküvők időszaka is volt, mert 
a nagyböjt időszakában már nem lehetett esküvőket tartani. A 

Farsang, 
a télbúcsúztató

  Farsangi fánk
HOZZÁVALÓK: 50dkg liszt, 2dl tej, 4 dkg porcukor, 3 dkg élesztő, 4 db 

tojássárgája, 6 dkg vaj, 1tk vanília kivonat, 1 ek rum aroma, 1 db citrom, 
1csip. só

ELKÉSZÍTÉS: A szalagos fánk elkészítéséhez a lisztet egy nagyobb tálba 
tesszük. A közepébe lyukat fúrunk, és beleöntjük a langyos tejet. A tejbe 
tesszük a porcukor felét, majd belemorzsoljuk az élesztőt, és rátesszük a 
maradék porcukrot.

Hozzáadjuk a tojássárgákat, a felolvasztott vajat, a vaníliakivonatot, a ru-
mot és a sót. Összedolgozzuk, és addig gyúrjuk, amíg sima tésztát kapunk. 
Letakarjuk egy konyharuhával, és meleg helyen 1 óra alatt a duplájára keleszt-
jük. Ha megkelt, lisztezett felületen ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, és köröket 
szaggatunk belőle. Ezután letakarva további 15 percig pihentetjük.

Egy mélyebb serpenyőben annyi olajat hevítünk, hogy a fánkok „dere-
káig” érjen, vagyis ne érjenek majd a serpenyő aljára sütés közben. A fán-
kok közepét benyomjuk, majd kis adagokban, a lyukas oldalukkal lefelé 
sütni kezdjük, és lefedjük. Miután megsültek, megfordítjuk, és fedő nélkül 
készre sütjük. A megsült fánkokat papírtörlőre szedjük, majd ízlés szerint 
porcukorral és lekvárral tálaljuk.   (–)

pálinkaverseny
Még lehet jelentkezni
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Az Európa Kulturális Fővárosa 2022 program hivatalos megnyi-
tója ma 20 óra 22 perckor kezdődik. A Zeniteum: 2022 elnevezésű, 
nagyszabású, szabadtéri, multimediális nyitóelőadást a szlovén 
avantgárd művész, Dragan Živadinov rendezte.

Újvidék kulturális fővárossá nyilvánításának ünnepségét a Szerb 
Nemzeti Színházban tartják. Az ünnepélyes megnyitót a Szerbiai Rá-
dió és Televízió második, illetve a Vajdasági Televízió első csator-
náján, valamint a novisad2022.rs honlapon élőben követheti majd 
a közönség 18 órától.

Az ünnepélyes megnyitó keretében 18 órakor nyitják meg az M 
Stúdió előcsarnokában a Vreme i vaseljena nevet viselő nagyszabású 
kiállítást, de a város több pontján lesznek koncertek.

A város vezetése közölte, minden programot a koronavírus-
járvány alakulásával összhangban szerveznek meg, tehát az elő-
vigyázatossági intézkedéseket be kell tartani, és a programokon a 
megfelelő távolságtartás miatt a korábban tervezettnél kevesebben 
vehetnek részt, illetve a látogatóknak kötelező védettségi igazolás-
sal rendelkezniük.

Az ünnepséggel kapcsolatos részletes információk a docekns.
rs oldalon találhatók. (021.rs, MTI)

FöLDET VÁSÁRoLNÉK.
TELEFoNSZÁM: 

061/30-18-189

A községek és városok számára január végén hirdet energiahatékony-
sági pályázatot a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A tavalyi első 
felhívásnak köszönhetően 67 önkormányzatban kerülhetett sor állami 
támogatású ajtó- és ablakcserére.

A nyílászárók cseréjének a költségeit az idén is 25 százalékban a 
köztársaság, 25 százalékban az önkormányzat fedezi, így a beruházás-
nak csak a felét kell az ingatlantulajdonosnak állnia – jelentette ki Zoran 
Lakićević államtitkár, aki szerint az idén a tavalyinál több pénzt szán a 
kormány erre a célra.

Lakićević elmondása szerint a polgárok az önkormányzatok honlap-
jain jelentkezhetnek majd a nyílászárók cseréjére, a lakások szigetelé-
sére, valamint új fűtési rendszerek beszerzésére is. A polgároknak szóló 
felhívás megjelenése márciusban várható.

A tavalyi pályázaton nem minden önkormányzat járt sikerrel, az 
óbecsei polgárok például azért estek el ettől a lehetőségtől, mert az ön-
kormányzat pályázati anyaga hiányos volt.

Nyílászárók cseréje

Gyorsvasút tesztelése
Megkezdődött a Belgrád–Újvidék közötti gyorsvasút műszaki tesz-

telése. A nagysebességű vonalon emiatt február 4-ig 6.30-tól 17.30-ig 
szünetel a vasúti forgalom, közölte a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra vál-
lalat. Az említett vonalon a szerelvények óránként akár 200 kilométeres 
sebességet is elérhetnek.

Az újonnan épült gyorsvasút dinamikus tesztelését a Szerbiai Vasúti 
Infrastruktúra végzi a Deutsche Bahn német állami vasúttársaság szako-
sodott vállalatával közösen. A vizsgálat idejére a Belgrád-Ópázova-Újvidék 
vonalon a vasúti forgalmat teljes egészében felfüggesztik. Ez idő alatt az 
állomásokon és a teljes vasút mentén illetéktelen személyek számára 
tilos a peronok és a vágányok megközelítése. (Tanjug)

Szombaton bírálták el az Ifjúsági Otthonban 
a XXIV. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivál és 
Borkóstolóra érkezett mintákat. Az esemény, 
amely tavaly a járvány miatt elmaradt, tovább-
ra sem veszített népszerűségéből. Összesen 
523 bormintát neveztek be a megmérettetésre. 

A zamatos nedűket több mint hatvan borbíró 
ízlelte és osztályozta. Mint kiderült, a 2021-es 
évjárat borai kitűnőnek bizonyultak: 23 nagy 
aranyérmet, 185 aranyérmet, 157 ezüstérmet, 
110 bronzérmet és 48 elismerést osztottak ki 
a termelőknek.

kovács róbert, a Kertbarátkör elnöke la-
punknak elmondta, a szervezőket megelégedéssel 
tölti el, hogy a rendezvény ezúttal is egyértelműen 
sikeresnek mondható.

 – Azt gondolom, hogy minden kihívásnak 
eleget kell tenni, és noha voltak fennakadások, 

elégedettek vagyunk, hiszen a ne-
hézségek ellenére is szép számban 
jelentkeztek a termelők a rendez-
vényre. A benevezett minták most is 
több országból érkeztek. A hazaiak 
mellett magyarországi, romániai, 
szlovákiai és horvátországi terme-
lők jöttek el italaikkal. Összesen 
234 fehérbort, 183 vörösbort, 79 
rozét, 3 siller bort, 15 csemegebort 
és 9 gyümölcsbort neveztek be az 
idén a versenyre. A korábbi évek-
hez hasonlóan tizennégy csoport-
ból álló bírálóbizottság értékelte a 
nedük minőségét. – ismertette az 
egyesület elnöke. 

Horváth lászlótól, a bíráló bizottság elnö-
kétől megtudtuk, hogy a borok kitűnően igazolták 
a 2021-es év időjárási feltételeit. 

– Gyönyörű és tiszta borokat produkált a mö-
göttünk lévő évjárat. A borok visszadták mindazt, 
amivel a természet megjutalmazta az ültetvénye-

Kitűnő évjárat 
XXIV. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivál és Borkóstoló

A községünk jellegzetességévé vált bor-
verseny a bírák számára is nagy jelentőséggel 
bír. Font Magdolna, soltvadkerti borbíra 
hosszú évek óta részese az eseménynek.

 – Nagy hálával tartozunk a szervezőknek 
a sok éves fáradozásaikért. Immár több mint 
húsz éve, hogy minden évben nagy örömmel 
érkezünk erre a rendezvényre. Ez az ese-
mény minden alkalommal lenyűgöz bennün-
ket, hiszen ilyen nagyszámú mintával, mint 
itt, ritkán találkozunk. Minden alkalommal 
széles körű betekintést nyerünk a környe-
ző országok boraiba és szőlőtermésébe is. 
Viszonylag magas alkoholtartalmú borokat 
kóstoltunk, de a savak szinte kivétel nél-
kül jelen voltak a borokban. Elégedettek 
vagyunk, mert az egyensúly szépen érezhető 
a mintákon. Zömmel kitűnő borokat kóstol-
hattunk, hibás borból nagyon kevés jutott el 
ide. A látottak alapján megerősíthetem, hogy 
a 2021-es évjárat valóban kitűnő – mondta 
Font Magdolna.

Több, mint 500 versenyminta érkezett (fotó: V. Z.)
ket. Az elmúlt évben ugyan szárazság volt, és ez 
a gyümölcstermésben kieséshez vezetett, nagy 
mennyiségű mustot nem tudott a borász szűrni, 
de mindez a minőség javára vált. Az olaszrizlingek 
kiemelkedően szerepeltek az idei versenyen, de 
más borfajták is magas pontszámot értek el – 
hangsúlyozta Horváth László.

T. D.

Újvidék kulturális főváros
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Vonzódás a művészetek iránt
Zelenka Flórával, a TAKT kerámiacsoportjának 

a vezetőjével beszélgettünk
Zelenka Flóra sokoldalú egyéniség, fiatal kora ellenére aktív közösségi tevékeny-

séget folytat. Amellett, hogy a Nagybecskereki Műszaki Szakfőiskola gyógyszerészeti 
és kozmetikai technológus szakának abszolvense, érdekli a képzőművészet, több 
hangszeren játszik, kórusban énekel, citerát oktat, a TAkT kerámia szakosztályának 
vezetője, ahol rendszeresen szerveznek műhelymunkát a gyerekeknek. 

Olyan családban nőtt fel, ahol mindenkinek 
volt valamilyen hobbija: édesanyja környezet-
védelmi aktivista, édesapja néptáncolt, fiútest-
vérei színészkednek, lánytestvére a kézműves 
dolgok iránt fogékony, így nem meglepő, hogy ő 
is megtalálta azt a területet, amelyben kiteljesed-
het. Azt vallja, nyitott az új 
dolgok iránt, de legfőképp 
a művészetek, ezen belül is 
a képzőművészet és a zene 
vonzza. Az alapos, elmélyült 
munka az, amiben jól érzi 
magát.

• Mikor ismerted fel, 
hogy közel áll hozzád a 
művészet?

– Anyukám már egé-
szen pici korunkban sokat 
rajzolt a testvéreimmel és 
velem, énekelt velünk, ren-
geteg mondókát, verset, 
mesét olvasott nekünk, így 
tehát a művészet már egé-
szen kicsi korom óta része 
az életemnek. Vonzott minden, ami színes, sze-
rettem rajzolni, gyurmázni. A képzőművészet az 
iskolában is a kedvenc tantárgyaim közé tarto-
zott. Miután elsős lettem, a nővéremmel együtt 
kezdtünk el citerán tanulni, és az elkövetkező tíz 
évben rendszeresen zenéltünk. Emellett néhány 
évig furulyán is tanultunk játszani, a gimnáziu-
mi éveim alatt pedig zongorázni tanultam. Sok 
éven keresztül néptáncra jártam, egy rövid ideig 
modern táncra is.

• A TAKT kerámia szakosztályának ve-
zetője vagy.

– A középiskolában kezdett el érdekelni a 
kerámia, később erről írtam a diplomamunká-
mat. Szerettem volna megtanulni korongozni, 
de akkor erre nem volt lehetőség itt a közelben. 
Közrejátszott a szerencse, hogy Ádám István, a 
TAKT elnöke kezdeményezésére a következő 
nyáron kerámia tábort szerveztek az érdeklő-
dőknek, ekkor tanultam meg az alapokat. Azóta 
létezik a kerámia szakcsoport, tagjaival egész 
évben aktívan alkotunk. Többször rendeztünk 
kiállítást is a táborban készült művekből. Emel-
lett év közben a TAKT alkotóházában rendsze-
resen összejövünk néhányan alkotni. Szerintem 
az egyesület sok fiatalnak ad alkalmat, hogy ki-
próbálják magukat a művészetekben, és nagyon 
hálás vagyok érte, hogy létezik ez a lehetőség. 
Az elmúlt néhány évben a népzenei tábor alatt 

is tartottunk kerámia foglalkozást, de évközben 
is volt rá példa, hogy alsós gyerekek jöttek el az 
alkotóházba agyagozni. 

• A családban mindenkinek van hob-
bija, testvéreiddel ezt a példát „lestétek” 
el a szülőktől?

– Az biztos, hogy volt ki-
ről példát vennünk. Anyukám 
sok mindenben aktív, főleg 
környezetvédelmi akciókat 
szervez vagy vesz részt raj-
tuk, apukám fiatalabb korá-
ban aktív néptáncos volt.

• Nehéz megszólítani 
a veled egykorú fiatalo-
kat? Látsz-e érdektelen-
séget a közösségi munka 
iránt?

– Ez nézőpont kérdése, 
látom az érdektelenséget is, 
de sok fiatalt ismerek, aki 
hajlandó tenni a közössé-
gért. A foglalkozásokra járó 
fiatalabb gyerekeknél vettem 

észre, hogy van egy réteg, aki nagyon sok min-
denben aktív, egyszerre több mindenre járnak: 
énekkarra, táncra, cserkészetre. Mindezek a 
foglalkozások nagyon jó hatással vannak a 
gyerekek fejlődésére. Azt gondolom, hogy ez 
nagymértékben a szülők befolyása, és ezekből 
a gyerekekből lesznek majd az olyan felnőttek, 
akik továbbviszik és továbbadják mindezt a tu-
dást és értéket. Emiatt nagyon fontosnak tartom, 
hogy jó példát mutassunk.

• Hogyan lehet napjainkban aktív tár-
sadalmi életet folytatni? Van-e lehetőség 
a szórakozásra?

– Őszinte leszek: számomra a kikapcsolódás 
otthon van a családom és a legközelebbi baráta-
im körében. Ennek ellenére azt gondolom, hogy 
még nekem is jól esik néha nagyobb társaságban 
lenni. Mindenképp fontosnak tartom, hogy olyan 
emberekkel vegyük körül magunkat, akiknek ha-
sonlóak az értékeik vagy az érdeklődési körük, 
és hogy ilyen közösségeket keressünk.

• Szakmai téren milyen álmaid van-
nak?

– Legfőbb célom, hogy diplomáljak, majd 
lehetőség szerint szeretnék a szakmámban el-
helyezkedni. Egy ideig ezen a téren tervezek ta-
pasztalatot gyűjteni, de nem tartom kizártnak 
azt sem, hogy a jövőben valamilyen vállalkozást 
indítok.

Zelenka Flóra

ÁDÁM csilla

– ÉDEsAnyÁM lEGnAGyoBB szomo-
rúságára közgazdasági középiskolába jár-
tam – mondja Kornélia óvónő, aki jelenleg 
a temerini óvoda telepi épületében dolgozik. 
– Ő mindig is azon a véleményen volt, hogy 
számomra az óvónői hivatás lenne a legalkal-
masabb. Kisgyermek koromban játék közben 
figyelt fel az ezzel kapcsolatos adottságomra. 
A legtöbbet kukoricacsutkákkal és faágakkal 
játszottam, lelkesen tanítgatva azokat külön-
böző dalocskákra és versikékre. Ő már ek-
kor érezte, hogy ebből a lányból óvónő lesz. 
A középiskola után a szabadkai egyetemen 
szerettem volna továbbtanulni, de a szüleim 
ezt nem találták helyesnek. Ekkor édesanyám 
még egy utolsó próbálkozást tett, és végül rá-
beszélt arra, hogy beiratkozzak az óvónőképző 
főiskolára Újvidéken. Így aztán a nyomdokaiba 
léptem. De nem bántam meg, mert a főiskolai 
évek szépen teltek, és igen kedves emlékeket 
őrzök abból az időszakból. Utána a pedagógiai 
egyetemen tanultam két évig, majd lehetőség 
adódott, hogy munkába álljak. Úgy határoz-
tam, hogy nem folytatom tovább a tanulmá-
nyaimat. Nagyon érdekes volt pályakezdőnek 
lenni. Miután az ember befejezte tanulmányait, 
azt gondolja, hogy mindent jól tud. De ez nem 
így van. Csak később tudatosul benne, hogy a 
gyakorlat és az elmélet olykor-olykor nagyban 
eltér egymástól, ezért meg kell találni az arany 
középutat. Először a napköziben helyettesítet-
tem, később a bölcsődében dolgoztam, utána 
pedig a nagycsoportos gyerekekkel kezdtem 
foglalkozni. Jó érzéssel töltött el, hogy a böl-
csődében megismert gyerekek később hoz-
zám kerültek a nagycsoportba. Ibi óvónéni és 
Kató óvónéni voltak azok, akik akkor szintén 
nagycsoportot vezettek, és nagyon szívesen 
segítettek, ha kellett. Az ott dolgozó óvónők 
számomra mind ismerősek voltak, mert gye-
rekkoromban az ő csoportjukba jártam. Két 
éves koromban már óvodás voltam, így min-
den óvónőt ismertem. Azonnal nagycsoportba 
indultam. Azokban az években nagyon kevesen 
voltak a szerb nyelvű nagycsoportban, ezért 
a tanügyi dolgozók gyerekeit ebbe csoportba 
iratták, így töltötték fel a létszámot – osztja 
meg emlékeit Kornélia óvónő.

• Hogyan követi és alkalmazkodik 
az újabb elvárásokhoz?

– A világ változásával egyidejűleg változott 
az óvodai nevelés módszertana is. Pályafutá-
som elején azt a módszertant alkalmaztuk, 
amit a főiskolán tanultunk. Nem volt nehéz 
a gyakorlatban folytatni az ott tanultakat. Ké-
sőbb a tematikus módszerrel dolgoztunk a 
gyerekekkel, amit ők könnyen fogadtak, és 
mi is hamar elsajátítottunk. Ma már teljesen 
új módszer van érvényben, ami nagyban eltér 
a megszokottól. A gyermekek teljes szabadsá-
got kapnak, és az igényük, kedvük szerint kell 
eljárnunk a foglalkozások alkalmával is. Szá-
munkra ez nagyon idegen, és nehéz megszok-
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ni, de ez nem azt jelenti, hogy eredménytelen. 
Természetesen elfogadjuk, és megpróbáljuk 
a legjobb tudásunk és belátásunk szerint al-
kalmazni az új módszert. Bízom benne, hogy 
a gyerekek nem fogják elveszíteni az érdek-
lődésüket, és itt is megtaláljuk az arany kö-
zéputat.

• Az óvodás kor legfőbb jellemzője a 
játék. Milyen az igazán jó játék? Mi az, 
ami leginkább vonzza a gyerekeket?

– A játék nagyon fontos az 
óvodás korban. Az óvodában 
még mindig vannak olyan já-
tékszerek, amelyekkel még én 
magam is játszottam egykoron. 
Az elmúlt években kibővült a já-
tékkészlet, az újak minden szem-
pontból megfelelnek a gyerekek 
igényeinek és biztonságosak is. 
Ma a konstruktív játékok a leg-
népszerűbbek a gyerekek köré-
ben. Minden nap megformálják 
és újraépítik az elképzeléseiket 
a gyerekek a játékok segítségé-
vel. A társasjátékokat kevésbé 
kedvelik. A szabályok és azok betartása játék 
közben nem igazán vonzza őket. Tartanak a 
kudarctól, félnek, hogy veszítenek a játék-
ban, ezért inkább más játékot választanak. 
Korábban kifejezetten kedvelték és igényelték 
a gyerekek a versenyjellegű játékokat. Kitar-
tóak voltak, és mindaddig játszottak, amíg 
mindenkinek megvolt a sikerélménye. Mára a 
gyerekek hozzászoktak ahhoz, hogy rövid idő 
alatt hozzájutnak azokhoz az információkhoz, 
amelyek érdeklik őket. Ezt el kell fogadnunk, 
mert ez a kor hozadéka, és nem jelenti azt, 
hogy a gyerekek kevésbé értékesek, vagy keve-
sebbet tudnak, csak megváltoztak a szokásaik 
– ecseteli a változásokat az óvónéni.

• A kicsik óvodába való beszoktatása 
mindig időszerű téma.

– Igen, ez így van. Pályám elején a beszokta-
tás fogalma ismeretlen volt. Csak később kezdtük 
alkalmazni a beszoktatási időszakot óvodakezdés-
kor. Nagyon jónak találom, és szükségesnek is 
tartom ezt a folyamatot, hiszen úgy a gyerekeknek, 
mint nekünk, óvónőknek is időre van szükségünk 
ahhoz, hogy megismerjük egymást, és nagyon jó 
ha ez a folyamat fokozatosan történik.

• Mi okozza munkájában a legnagyobb 
örömet?

– Számomra az a legszebb, amikor a szü-
lők között megpillantom volt óvodásaimat. 
Ugyanúgy az is, amikor volt „kisdiákjaim” 
néhány év múlva  nagy örömmel szaladnak 
felém, örülve a találkozásnak. Felemelő, jól-
eső érzés az is, amikor testvérpárok járnak 
hozzám, illetve később az ő gyerekeik is a 
csoportom tagjai. Ilyenkor mindig egy kicsit 
az adott család részévé válok, mert úgy érzem, 
hogy fontos vagyok számukra.

• A szülők is változtak az évek során?
– Természetesen. Sokkal több feladat 

hárul rájuk ma, mint korábban, ezért ter-
mészetes, hogy mindent gyorsabban és egy-
szerűbben igyekeznek elvégezni, miközben 
a gyerekek sokszor a háttérbe szorulnak. A 
fejlődésnek köszönhetően ma már a gyere-
kek hosszú ideig lefoglalják magukat a kü-
lönböző műszaki eszközökkel, miközben a 
szülők a napi feladataikat látják el. Ez nyil-
vánvaló és természe-
tes. Mindennek van 
pozitív és negatív ol-
dala. Jó az, ha a gye-
rek ismeri ezeknek az 
eszközöknek a hasz-
nálatát, mert később 
a hasznára válhat, de 
mégis úgy gondolom, 
hogy itt is meg kellene 
találni az arany közép-
utat. Elkeserítő, hogy 
hihetetlenül sok a be-
szédhibás gyerek, ami 
annak a következmé-
nye, hogy az említett 
eszközök használata 

szeretettel és odaadással 
a gyerekekért

B. Varga–Lénárt Kornélia óvónő csaknem negyven éve áll a gyerekek szolgálatá-
ban: felkészíti őket az iskolára, a kis- és nagybetűs életre. Szinte csak pozitív emlékei 
vannak óvodai pályafutásáról. Hivatásának gyakorlásával édesanyja nyomdokaiban 
jár, és bár e téren sok minden megváltozott, ma is nagy szeretettel és odaadással fog-
lalkozik legkisebbjeinkkel. lapunknak azt is elárulta, hogy nem volt mindig biztos 
abban, hogy óvónő szeretne lenni, mégsem bánta meg a döntését.

Jól sikerült jelmezekben

Kornélia óvónő „kisdiákjaival”

Az ortodox/pravoszláv újév napján a gyerekek közül megle-
pően sokan korcsolyáztak, a felnőttek pedig társalogtak a téli 
szórakozóhellyé átalakított területen. Még együttes is muzsi-
kált az alkalmi színpadon.

nem igényli tőlük a szóbeli kommunikáci-
ót. Nagyon lecsökkent a szókincsük is. Gyak-
ran a szülők túl sokat várnak az óvodától. Mi 
igyekszünk mindent megadni a gyerekeknek, 
amíg velünk vannak, de jó lenne, ha otthon is 
lennének olyan közös tevékenységek, amiben 
a szülők közösen vesznek részt a gyerekeik-
kel. A szülők ne elégedjenek meg azzal, ha a 
gyerek arra a kérdésre, hogy mi történt ma 
az oviban csupán két-három szóban válaszol. 
Próbálják meg megtudni tőlük a részleteket 
is, mert bizony az oviban nem csak játszunk 
és uzsonnázuk, hanem nagyon sok egyéb is 
történik.

• Milyen az óvónéni jelenlegi cso-
portja?

– Kevesen vagyunk. Tizenegy óvodás van 
a csoportban, ebből heten indulnak őszre is-
kolába. A központi épületben hozzászoktam 
a nagy létszámú csoportokhoz, és nagyon 
furcsa volt, amikor a nagycsoportban ilyen 
kevesen indultak. Hozzá kellett szoknom, 
de előnye az, hogy több idő jut a gyerekek-
re és egyénenként is foglalkozhatok velük. 
Mindenre jut időnk. Egy nagyon kedves cso-
port az enyém, a gyerekek szeretnek játsza-
ni, igen kreatívak, érdeklődőek és nagyon 
sok mindent tudnak már. Gyönyörű hivatás 
az enyém.

TóTH Dianna

Szerb újév
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Már besötétedett, amikor Ferihegyen 
44 évvel ezelőtt landolt az Amerikai Egye-
sült Államok különgépe, fedélzetén a 
szent koronával. szent István királyunk 
koronája 33 évnyi távollét után hazatért. 
1978. január 6-án adta vissza „az ame-
rikai nép képviseletében” cyrus Vance 
külügyminiszter az országházban a szent 
koronát és a koronázási jelvényeket a 
magyar népnek.

A Szent Korona legrégibb, hiteles ábrázolá-
sa. A kódex az 1570-es évek elején készült és 
a Fugger család könyvtárából került 
a müncheni bajor hercegi, majd ké-
sőbb a Bajor Állami Könyvtárba:

A Szent Korona évezredes tör-
ténelme bővelkedik kalandos for-
dulatokban, de mind közül talán a 
legizgalmasabbat a második világ-
háború végóráiban élte át. Nemzeti 
ereklyénket ugyanis a Koronaőrség 
az előrenyomuló Vörös Hadsereg elől 
a nyilasok parancsára Budapestről 
előbb a veszprémi bombabiztos szik-
labarlangba, majd az ország nyugati 
szegletében lévő Kőszegre vitte, hogy 
aztán az alakulat a határszéli Velem 
nevű falucskát érintve 1945. március 
27-én elhagyja Magyarországot. Elő-
ször az ausztriai Mariazellbe, majd 
mégtovább, a Salzburg melletti Mattseebe vitték 
a Szent Koronát, a palástot és a Szent Jobbot 
tartalmazó ládákat.

Pajtás Ernő ezredes, a koronaőrök parancs-
noka, április 27-én felnyitotta a nemzeti kincseink 
őrzésére rendelt ládát. A Szent Koronát, a jogart és 
az országalmát egy félbevágott benzineshordóba 
rejtette, amit aztán a község melletti mocsaras 
területen egy kőszikla lábánál elásott. A palástot 
és a Szent Jobbot és a korona ládáját, melyben 
„csupán” a kard maradt, a falu plébánosának 
gondjaira bízta. Éppen az utolsó pillanatban tudta 

mindezt megtenni, mert a környékre nem sokkal 
később megérkeztek az amerikai katonák, akik 
előtt Pajtás ezredes a Koronaőrség megmaradt 
tagjaival együtt letette a fegyvert. A fogságba került 
alakulat küldetése felkeltette az amerikaiak érdek-

lődését. A plébánosnál hamar megtalálták a palás-
tot, a Szent Jobbot, no meg a kardot és a korona 
amúgy üres ládáját, de Pajtás ezredes sokáig nem 
árulta el, hogy hová rejtette Szent István koroná-
ját. Addig-addig őrizte titkát, hogy mire elárulta 
a rejtekhelyet, a nedves talaj miatt már teljesen 
elrothadt a korona belsejének bélése. A béléssel 
IV. Károly koronázása alkalmával tömték ki az 
abroncsot – az utolsó magyar király fején mégis 
megbillent Szent István király koronája.

(Folytatjuk)
Magyar nemzet

A magyar korona hazatérése

Pajtás Ernő ezredes, a koronaőrök pa-
rancsnoka. 1945. 08. 03., Heidelberg 
(Fotó: Wikipédia)

Budapest, 1916. december 30.: IV. Károly, az 
utolsó magyar király, felesége: Zita királyné, va-
lamint fiuk, Habsburg ottó a koronázás után a 
királyi palotában. A reprodukció készítésének 
pontos dátuma ismeretlen.

A levél
A LEVÉLRõL MINDENKI TuDoTT. Meséltek róla az anyák lányaik-

nak, az apák fiaiknak, olykor mint megfellebbezhetetlen erkölcsi 
erőről. Hogy ki írta a levelet, azt persze nem tudta senki. Pletykák kaptak 
szárnyra és terjedtek, volt aki azt állította, hogy küldője egy nyalka hu-
szártiszt, mások úgy vélték, hogy megátalkodott haramia lehetett. Szív-
tipró és gonosz.

A levél címzettjét jól ismerték: a falusi orvos Erzsike nevű lánya volt, 
hamvas, szőke szépség. Sajnos, a múló szépsége se tudott ellenállni az 
időnek. Arca megráncosodott; dereka megroppant, kissé mintha meg is 
púposodott volna. Lassan megfonnyadt nagy magányában. Neki irádott va-
laha az a bizonyos levél. A jól értesültek azt is tudták, hogy mikor érkezett a 
levél: a nagy felfordulás előtt néhány nappal, mielőtt az oroszok bevonultak. 
A háborús emlékek miatt is arra következtettek, hogy csakis katona lehet 
a küldője. Sok fiatal tiszt megfordult annak idején a faluban, csapták is a 
szelet a szép Erzsikének; az orvoslak kapuja mindig nyitva állt a vendégek 
előtt, a kerti lugas alatt terített nekik Annuska, az orvos bájos felesége, aki 
maga is szemrevaló teremtés volt még abban az időben. 

Mindenki abban a hitben élt, hogy ezek közül a bohókás zászlósok, 
hadnagyocskák közül kerül ki a boldog férj, de hát nem így történt. Erzsikét 
a szomszéd község öregedő birtokosa jegyezte el végül is. Én magam is 
láttam egyszer, nagy sárga lován vágtatott végig a főutcán, és átugratta az 
öreg doktor házának drótkerítését. Erzsike nem szerette, az apja kivánságára 
mondott igent, de éjszakánként kisírta a szemét bánatában. Ki nem állhatta 
a nálánál jóval idősebb birtokost, akit durvalelkű embemek ismertek, s az 
a hír járta róla a környéken, hogy ostorral veri az állatokat. 

A lakodalomból nem lett semmi. Megérkezett az a bizonyos levél. 
A postás biciklin hozta. Erzsike bezárkózott vele a szobájába, ahonnan 
két napig nem jött ki. Aztán bátran, kijelentette az apjának: sose lesz a 
szomszéd birtokos felesége. Van már neki igazi szíve választottja, aki 
majd eljön érte. Megígérte. Őt várja, ha kell, a haláláig. 

Legendákat mesélt a falu erről a levélről, bár senki se olvasta soha, 
hiszen Erzsike nem adta ki a kezéból. Napközben a keblében őrizgette. 
olykor elővette, s megcsókolta. Találgatták az emberek, ugyan ki írhat-
ta? Egyesek szerin bátor katonatiszt küldte a frontról és becsületszóval 
ígérte benne, hogy feleségül veszi, eljön majd érte és elviszi otthonába, 
ahol édesanyja már várja őket.

HoGy MÉGIS MIÉRT NEM JöTT EL? Úgy mesélték, talán gránát 
tépte le mindkét lábát. Mások tudni vélték, fogságba esett és 

egy szibériai hadifogolytáborban temették el. Múltak az évek, Erzsike 
is megöregedett. Szőke haja kifakult, térde megroggyan, botra támasz-
kodva járt. És ha csak tehette, az ablakban ült, mint aki nagyon vár 
valakit. Röviddel ezelőtt pedig meghalt. A napokban jártam abban a 
faluban, bekopogtam a néhai orvoslak roggyant kapuján. Róza néni, 
az öreg cseléd tipegett ajtót nyitni. Behívott, kávéval kínált, miközben 
csendesen sírdogált. Engem mindegyre az a bizonyos levél izgatott. 
olvasta legalább? Mi állt benne? Szomorúen ingatta a fejét. Senki se 
olvasta a levelet. Hiszen fel se volt bontva. Ezért úgy döntött, hogy 
Erzsike halála után tűzre dobja, maradjon örökre titok, ami benne állt. 
Ha egyáltalán volt benne valami. Az azonban bizonyos – bólogatott, 
amikor kikísért – , hogy amikor tüzet fogott, vérpiros lánggal égett.

MERT A SZERELMES SZíVEK és a titkok mindig piros tűzben 
hamvadnak el. 

ILLÉS Sándor
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Brésztó, IV. dűlő
Eltűnt temerini tanyavilág (II.-16.)

A III. dűlő utolsó tanyája: 183. Vén 
Vince tanyája. – „Ma már kevesen em-
lékeznek rá. Kis tanya volt istállóval.” 
„A harmadik dűlőbe volt a Vén istálló, 
a Pásztor-tanya irányába.” „Volt kút és 
egy istálló, ahova be lehetett kötni a jó-
szágokat.”  

Adatközlők: Tóth Károly sz. 193?, Pász-
tor István sz. 1933, Zsúnyi János  sz. 1937

184. Zelenka-tanya. – „ A Zelenka-tanya 
a Fehér-árok partján volt. 1947-ben már csak 
a falak álltak.”  

Adatközlő: Tóth Károly sz. 1937.
185. komlós pásztor János tanyája. – A 

két világháború között Pásztor János feleségével 
Szkotovics Erzsébettel együtt eladta a túllabarai 
házukat és annak árán a Szlatyina-parti földjükön 
szoba-konyhás tanyát épített jó nagy istállóval. Az 
adatközlő elmondása szerint akkor a tanya kö-
rüli öt hold földből szűkösen meg lehetett élni. 
A földjétől keletre húzódó legelő nagyban meg-
könnyítette a jószágtartást. Tavasztól késő őszig ott 
legeltek a jószágok. Általában 3 tehén, 2-3 borjú 
és 1-2 ló. A tejterméket és a baromfit a tanyáról 
kerékpárral szállították az újvidéki piacra vala-
mint a városi házakhoz, úgynevezett „helyekre”. 
Halban nem volt hiány. A legelő melletti Szlatyina 
az év minden szakában kellő mennyiségű halat 
biztosított a családnak.    

„Temerinben egy tanya körül sem volt any-
nyi fa, mint amennyi a mi tanyánk körül, ben-
ne hat jegenyefával. Az udvarba csak délben sü-
tött be a nap. A fák egy részét komlóoszlopnak 
nevelték. Apám a tanya végibe két hold komlót 
telepített, de csak pár évig volt, hamar ráfizetés 
lett a komlótermesztés, sokan tönkre is mentek 
benne, nem volt mit tennie, kiszedte. Befektetés 

volt, de jövedelem nem. Apám hiába mondta, 
hogy ami elment, azon meg köll, hogy gyűjjön. 
Mire ára lett volna, már nem volt komlónk, csak 
az oszlopok meg a drót.”

Pásztorék négy gyereket neveltek fel, Istvánt, 
Ilonát, Katalint és Erzsébetet. Télen a család ösz-
szejárt bandázni. Zenés mulatságok a Szlatyina 
másik partján, Kohanecz Józseféknél voltak, oda 
még a túllabarai határrészből is érkeztek vendégek 
szánkóval. Általában etetésre, hajnalban ment szét 
a banda. „Apám egyik karácsonykor nagy hóban 
és ködben elindult a faluba, útközben vizelni 
kellett neki. Amikor megfordult a szélirányá-
ba, elvesztette a tájékozódást. Egész éjszaka 
bolyongott, mire hazaért. Emlékszem, én mint 
gyerek, csináltam sítalpat, és azon mentem a 
nagy hó tetején.” 

Az ötvenes évek elején nem eleget téve a be-
szolgáltatásnak, a családfőt Újvidéken bebörtö-
nözték. Pár évre rá, miután mindkét szülő távozott 

az élők sorából, a tanyát fiuk, 
István és családja, valamint 
az egyedül élő nénje lakták. 
1962-ben Istvánék házat vá-
sároltak túllabarán, majd mi-
után mint elektromechanikus 
munkába állt, örökre búcsút 
mondott a tanyának. A szállás 
utolsó lakója a Vigi család (95. 
sz. tanya) volt.  Ezt követően 
Pásztorék a tanya tetőszer-
kezetét hazapakolták, a falak 
meg idővel összedőltek. Ma 
fával benőtt tanyaudvar övezi 
a romokat. 

Adatközlő: Pásztor István, 
sz. 1933. 

„Az első világháborút kö-
vető években a komlóterme-

lés ígéretes ügye vidékünk földműves gazdáit 
is nagy nyereségi lázba ejtette. Rövid néhány 
év múltán a magas telepítési költségek, vala-
mint az esedékes kamatok tovább növelték a 
bankkölcsönre alapozott földműves vállalkozók 
gondjait. Akkoriban a komlótelepítés kiadásai 
a termőföld magas adás-vételi árával egyeztek. 
Szakemberek irányításával kiszácsi munkások 

meglepően rövid idő 
alatt végezték el a nehéz 
telepítési munkálato-
kat. Egy-két év múltán 
határunk dűlőhálózatá-
nak talán egyetlen föld-
sávjából sem hiányzott 
néhány1-2-3 holdas 
parcellán távolról is 
kimagasló komlóültet-
vény. Az első komlóter-
més még vevőre talált, 

de már a második esztendő termése a piac tel-
jes érdektelensége miatt, úgymond a termelők 
nyakán maradt, ami a szárítás, valamint a le-
szedési költségek megoldásával végzetes veszte-
ségbe sodorta a komlótermesztést. Így legtöbben 
a két vegetációs év után teljesen felszámolták 
komlóültetvényüket.

A lakosság körében évtizedeken át elretten-
tő példaként emlegették azokat a családokat, 
akiket még a magas terményárak során fel-
vett bankkölcsönök anyagi csődbe juttaták. 
Eseténként bírósági kényszer alatt csaknem 
teljes ingó és ingatlan vagyonukat elárverez-
ték.” (Zelenka István: Csalódott komlótelepítők, 
Temerini Újság, 1996. október 17. ) 

következik a cigánybara-határrész
ÁDÁM István

Pásztor Ilona, Hans Weiland, Pásztorné Pálinkás Er-
zsébet, Pásztot István, Pásztor Katalin, Viginé Pásztor 

Erzsébet, Pásztor János (1951)

December 28-án elkóborolt Vizsla 
névre hallgató, szinte 

családtagnak számító, két és fél 
éves magyar kan vizslakutyám 

a telepi Munkás utcából.
Nyakában szürke színű vékony 

nyakörv van. A becsületes megtalá-
lót 100 euró jutalomban részesítem.

Tel: 063/755-83-15

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

véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival
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A Temerini Helytörténeti 
Gyűjtemény kincsei (1.)

A most induló cikksorozatban igyekszünk bemutatni a gyűjteményünkben jelen-
leg is megtalálható értékesebb tárgyakat, valamint az állandó kiállítás részét képező 
leleteket is. A gyűjteményről túlnyomórészt több évtizeddel ezelőtt készült jegyzékek 
maradtak fenn, amelyek rendkívül hiányosak és pontatlanok, így nem tudjuk minden 
egyes lelettel kapcsolatban megállapítani a pontos származási helyet és a kérdéses 
korszakot sem. Az évtizedek során összegyűjtött tárgyak egy részét a napjainkban is 
fennálló helyszűkének problémája miatt, a közelmúltban a tájházba szállították át 
és ott tekinthetőek meg.

A Temerinben talált leletek szervezett gyűj-
tésére legelőször a múlt század elején került 
sor, amikor az akkori úrnő, Fernbach Anna 
több régészeti ásatást is szervezett a település 
egyes részein. A Kálvária-domb környékén vég-
zett kutatások alkalmával egy középkori temető 
nyomaira is bukkantak, így számos értékes le-
let került elő. Az itt talált tárgyak későbbi sorsa 
sajnos már a múlt homályába veszett. Néhány 
évtizeddel később, a harmincas évek közepén, 
a Katolikus Kör vezetőségének köszönhetően is-
mét elkezdődött a különféle korokból származó 
tárgyak összegyűjtése. A második világháború 
végén azonban ezen leletek túlnyomó többsége 
elveszett. Néhány darab egyes családok birtoká-
ba került, vagy pedig a szerencsés véletlennek 
köszönhetően napjainkban is a helytörténeti 
múzeum raktárában található meg.

A korabeli Temerini Újság fontos forrást 
képez a leltárral kapcsolatban, hiszen minden 
számában, a hét folyamán átadott tárgyakat és 
azok tulajdonosainak nevét is megörökítette 
az utókornak. 

A következőkben a múzeum korabeli leltárá-
ból kaphatunk egy kis ízelítőt. A Temerini Újság 
1935. október 6-ai számában a következő tár-
gyak kerültek feljegyzésre: „Pogács Lajos nyug. 
állami tanitó: 3 régi pipát, a levéltár részére 
3 levelet és egy fényképet. Dénes-testvérek: 
a levéltár részére 2 levelet, 1 régi fény képet, 

Zárdából: 2 nagyított fényképet, Fehér Illés 
gyógyszerész: 1 pénzt, 1 érmet, 1 gyűjtemé-
nyes dobozt. Péter Károly: 1 alapító levelet 85 
régi pénzt, Schöner asztalos: 1 régi pipát,4 ké-
pet. Sára András: 1 lajbit (megj.: ujjak nélküli, 
felső ruhaként hordott mellény, régi falusi 
férfiviselet), Giricz Pál 1 régi kalendáriu-
mot, 5 régi pénzt, Gazdák Takarékpénztá-
ra: 1 régi jegyzőkönyvet, dr. Treuer László: 
1 régi mécsest, 1 kalendáriumot 1877-ből, l 
írott magyar verseskönyvet 1833-ból, Ruspaj 
József: 2 régi pénzt, dr. Fehér Mihály: 1 régi 
temerini pecsétnyomót,1 fonálgombolyitó 
szerszámot, Parlagi Mórné: 1 háromágú gyer-
tyatartót, Mó ric József: 2 ágyúgolyót 1848-
ból, 2 régi temerini tányért, 1 régi tálat, 1 
1848-as mécsest. Göbel Ottó: 1 ludtollas 
téntatartót. Jamrik Lajos: 1 kabakot 1879-
ból (megj.:hordóból borszívásra használt 
pincefelszerelési tárgy), 1 batárládát (megj.: 
nagyobb személyszállító lovaskocsiban felsze-
relt láda) gróf Széchenektől, Zóni Mihály bor-
bély: 1 pálinkás kabakot. Bognár Pál: 1 régi 
agyag olajos korsót. Kopping Gáspár plébános 
1 terméskőből készült szobrot.”

Temerini Újság október 13-ai szám: „Dr. 
Vigh Ágoston és nővérei:1 régi faekét taligával, 
1 tulipános ládát 1820-ból. 1 régi méhkast, 3 
tükörképet, 2 régi képet, 1 könyvet 1802. év-
ből, 1 régi énekes könyvet, 5 régi pénzt. Wirtz 

Antal: 1 fonálgépet, 1 

régi fá ból készült hevért. Bernhard Nándor: 
1 régi fatengelyü órát. Puskás Zoltán: 1 tö-
rök időből származó ónozott rézkorsót. Var-
ga István szabó: 1 régi temerini népviseleti 
blúzt. Kopping Gás pár: 1 régi szobortöredék, 
1 régi üve get, id. Balázs András: 1 tulipános 
bódés ágyat, 1 fatányért, Tóth Katalin: 2 régi 
képet, 2 vázát. Varga Ferenc:1 régi rokkát, 
Bakos Andrásne: 1 ré gi képet, Mohr Fülöp: 1 
régi mustát, Zóni János: 1 régi bárdot. Par-
lagi Mórné: 1 régi imakönyvet, Petri Adám: 1 
térkép II. József idejéből, 1 karkö tőt, Puskás 
János: a levéltár részére 2 levelet, 5 régi pénzt, 
Scháffer János: 2 pénzt, Flórián Ödön: 1 pénzt, 
Nehl Teréz: 6 régi pénzt, Reiner J. Gyu la: 8 régi 
pénzt, Metzinger Imre: 1 ré gi könyvet.”

A későbbiek során is a felsoroltakhoz hason-
ló tárgyak érkeztek a múzeumba, legfőképpen 
régi pénzek, azonban kakasos tányérok, régi 
selyemkendők, Temerin községi jegyzőkönyvek 
és pecsétnyomók, gerebenezők, teknőkaparók, 
csizmahúzók és más hasonló eszközök is.

(Folytatjuk)
Fúró Dénes

Kabak használat közben

A hamu kihelyezése
A kommunális közvállalat (Jkp) illetékesei kérik mind-

azokat, akik elszállítás végett hamut szoktak kihelyezni az 
utcára, hogy a következőképpen járjanak el:

• A hamut külön zsákba, lehetőleg nejlonzsákba  csoma-
golják, ami legfeljebb 10 kiló legyen.

• A hamut ne kannákban, hordókban, ládában vagy egyéb 
hasonló edényben helyezzék el az utcán. Az így kihelyezett 
edényeket a szemétgyűjtők nem viszik el.

• A hamut tartalmazó zsákokat a kukák mellé kell tenni, 
ugyanazon a napon, amikor a szemét elszállítását végzik.

• A hamut tartalmazó zsákokba kizárólag hamut szabad 
tenni, semmilyen más hulladékot vagy szemetet nem.

• Nyilvánvaló, hogy a hamu között már nem izzhat  pa-
rázs, de a hamu vizes sem lehet, mert a zsák súlya ez esetben 
jelentősen megnövekszik.

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

MEGEMLÉKEZÉS

KohanEcZ Béla 
(1960–2022. 1. 15)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

Žarko andraš 
(1947–2022. 1. 13.)

VÉGSŐ BÚcSÚ
A szerető férjtől és édesapától

KohanEcZ Béla 
(1960. 6. 3.–2022. 1. 15.)

Itt állunk mind, úgy hallgatunk. Mit mondhatnánk? 
Nincs szavunk. Szíved nem él, hová lettél? Egyedül mentél. 
Már csak emlék, kedves a kép, úgy nevettünk nem oly rég. 
Tiéd sok tárgy, velünk maradt, itt voltál, igaz.

Most búcsúzunk, most sírhatunk, nem ölel két karunk. 
Fagyott a föld, a mély bezár, bennünk élsz tovább… 
Megrendülten gondolunk rád, nem hisszük el, 
hogy nincs tovább. Lehunyt szemed nem látja már: 
mindenütt virág.
Kint alszol majd a hideg télben, eszünkbe jut néha éjjel. 
Nem vagy többé, nincs ilyen más, egyetlen voltál!
Most búcsúzunk…..

(Sztankay István-Alex Tamás: Búcsúdal)
A jó Isten legyen veled! Nyugodjál békében, legyen csendes 
álmod, találj odafenn örök boldogságot!

Szerető családod: feleséged, aranka és fiad, Krisztián

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

LÉVaI Veronika 
(1943–2021)

Szívünkbe zártunk, míg 
élünk nem feledünk, 
emléked féltve őrizzük.

Hiányzol nekünk!

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett nenánkról, aki szo-
morú egy éve nincs közöt-
tünk

FEHÉrNÉ VarGa Ilona 
(1950–2021)

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

Emléked őrzi rózsa 
családjával

VÉGSŐ BÚcSÚ

nEMES Zsolt 
(1955–2022)

„Az élet hosszú, vagy rövid, 
mit számít, öröklét ha vár; 
lent búcsúzunk, 
de fent megint találkozunk, 
hol nincs halál.”

Nyugodj békében!

anna és roli

APRÓHIRDETÉSEK
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden 
felesleges tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-
143-147.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., tel.: 063/523-746. 
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 062/163-04-07.

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

VÉGSŐ BÚcSÚ
Sógorunktól

NEMES Zsolttól 
(1955–2022)

Az élet egy viharos tenger, 
amelyben csak 
dolgozik az ember, 
és amikor célba talál, 
csónakját felborítja a halál.

Munka és küzdelem 
volt az élete, 
legyen csendes és 
békés a pihenése!

Emlékét megőrzi 
Morvai László 

és családja

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett osztálytársunktól

nEMES Zsolt 
(1955–2022)

Elmentél oda, ahol néma 
csend honol, ahol nincsen 
szenvedés, csak örök 
béke és nyugalom.

Szép emléked és 
szereteted megőrzik az 

1969-es generációs 
osztálytársaid 

a Petar kočić iskolából

VÉGSŐ BÚcSÚ
Kománktól

koHaNECZ Bélától 
(1960–2022)

Elmentél oda, ahol néma 
csend honol, ahol nincsen 
szenvedés, csak örök 
béke és nyugalom.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
Zoli komád és Icu 

komaasszonyod 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy el-
vesztettem szeretett test-
véremet

LÉVaI Veronikát 
(1943–2021)

Nem fogom már 
elgyengült kezed, nem 
tekint rám aggódó szemed. 
Megpihenni tért két dolgos 
kezed, drága jó testvérem, 
Isten veled!

Nyugodjál békében!

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk unokatest-

vérem

MoISKo Zoltán 
(1949–2021)

Őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Unokatestvéred, 
Laci és Magdi

VÉGSŐ BÚcSÚ

VIGI János 
(1939–2022)

Béke poraidra.

Búcsúzik tőled 
keresztlányod, Szilvia 

és Ivett
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VÉGSŐ BÚcSÚ
Búcsúzunk sógorunktól

ŠTUBaN Franjotól 
(1952–2021)

Nyugodjál békében!

horváth István 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett fe-
leségem

PÁLInKÁSnÉ 
MÓrIC katalin 

(1937–2019)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda. 
Az élet elmúlik, de akit 
szeretünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Emléked megőrzi szerető 
férjed, László

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy 

nem vagy velünk

GULYÁS István 
(1971–2021)

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, 
semmivel sem könnyebb.

Az idő elrohan, de a 
fájdalom marad, mely 
életünk végéig 
a lelkünkhöz tapad.

Emléked őrzi szerető 
családod

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel, könnyek hullásával múlt hat hete, 

hogy drága, nagyon szeretett halottunk nincs közöttünk

nÉMETh Imre 
(1942–2021)

A drága jó Isten akaratából megszabadult a nagy kínoktól 
és lelki fájdalmaitól, elindult a hosszú útra, ahonnan nincs 
visszatérés. Áldjuk a jó Istent, aki kínjaitól megszabadította 
és áldott legyen az, ki érte csak egyszer is imádkozott.

„A szél susog porod felett, 
pacsirta nem dalol éneket neked. 

Tavasz derűje, éjszaka fagya – elmúlnak; 
és mi nem láthatunk téged már soha-soha.”

Örökké gyászoló testvére és kishúga, valamint fiai, 
Lajos és richard családjaikkal a messzi távolban.

Örökké szeretünk és szívünkbe zárunk, nagyon hiányzol.

rozália, Brigitta és a rokonság

Miserend
21-én, pénteken, 8 ó.: Hálából a kapott kegyelmekért.
22-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Fehérné Varga Ilona, Fehér Mihály, a Fehér és a Var-
ga nagyszülőkért és Gecse József; valamint: †Horváthné Nagy 
Ilona és elh. hozzátartozókért; valamint: †László Erzsébet.
23-án, Évközi 3. vasárnap, Az Isteni Ige vasárnapja, a 
Telepen 7 órakor: Népért; a plébániatemplomban 8:30-
kor: Jézus Szíve tiszt. egy szándékra; 10 órakor: Egy élő 
családért és hozzátartozókért.
24-én, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
25-én, kedden, 8 ó : †Ft. Resch Ignaz (†1947. I. 25.).
26-án, szerdán  8 ó: †Ft. Zittl Róbert (†1902. I. 26., 
Kalocsa).
27-én, csütörtökön, 18 ó.: Szabad a szándék; a szentmise 
után egy órás szentségimádás a téli kápolnában.

VÉGSŐ BÚcSÚ
Sógorunktól

NEMES Zsolttól 
(1955–2022)

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

Emlékét megőrzi Lukács 
Sándor és családja

VÉGSŐ BÚcSÚ
Sógorunktól

NEMES Zsolttól 
(1955–2022)

Legyen békés 
és áldott a pihenésed!

Emléked megőrzi nati 
és családja

Plébánia: 
844-001

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédok-
nak, ismerősöknek, akik 
szerettünket

VIGI Jánost 
(1939–2022)

 utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. Kö-
szönet Dávid atyának ás 
a kántor úrnak a megható 
szertartásért.
Legyen nyugodt és békés 
a pihenésed!

a gyászoló család

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett nagyapánktól 

és déditatánktól

VIGI Jánostól 
(1939–2022)

Az élet egy viharos tenger, 
szeretni megtanít, 
de téged feledni soha.

Emléked szeretettel őrzi 
a kesić család

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett édesapámtól, 

nagyapámtól

VIGI Jánostól 
(1939–2022)

Elmentél tőlünk 
egy csendes estén, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Elmentél tőlünk, de nem 
mentél messze, 
tovább élsz bennünk, 
szívünkbe rejtve.

A temető csendje ad neked 
nyugalmat, emléked 
szívünkben örökre 
megmarad.
A sírodon legyen áldás!

Szeretett lányod, 
Melinda, párja, Milan 

és unokád, Miloš

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesanyám

PÁLInKÁSnÉ 
MÓrIC katalin 

(1937–2019)

Elment az én édesanyám, 
nagyon messze jár ő 
ma már, maradjon még 
arra kértem, a búcsútól 
nagyon féltem.

Gondolatban itt van velem, 
simogatja arcom, kezem, 
beszél hozzám halkan, 
lassan, vigasztal, 
hogy ne sirassam.

Emléked őrzi szerető 
fiad, László
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VÉGSŐ BÚcSÚ
2021. december 19-én el 
hagyott bennünket sze-
retett feleségem és édes-
anyánk

BanKo Katalin 
(1943 – 2021)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked 
szívünkben él.

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

Emléked őrzi és fájó 
szívvel emlékezik rád 

férjed, Árpád, fiad, 
róbert és lányod, 

Valéria családjával

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett édesapámtól

VIGI Jánostól 
(1939–2022)

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes 
lesz a szemünk.

Csillagnyi mosoly, melyet 
szereztél nekünk, köszönjük, 
hogy voltál nekünk.

Szerető lányod, aranka

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

ZaVarkÓ János 
(1932–2018)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott, 
békés a pihenése.

Emlékét fájó szívvel 
megőrizzük.

Nyugodjál békében!

Emlékét őrzi felesége, 
Katalin és a család

MEGEMLÉkEZÉS SZErETTEINkrőL

TakÁCS Miklós 
(1920–1982)

TaKÁcSnÉ VÉcSI Katalin 
(1922–2009)

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, 
akik velünk együtt ünnepelnek az égben, 
kiknek őrizgetjük szellemét, 
mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

(Demjén Ferenc)

Emléküket őrzi lányuk, Ica családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nem vagy velünk

VaSaSNÉ VarGa Franciska 
(1944–2017)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” 

(Juhász Gyula)

Emléked örökké őrzi szerető családod

VÉGSŐ BÚcSÚ

TÓTH Jánostól 
(1939–2022)

Örök álom zárta le 
szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

Búcsúzik tőled a nász 
és a nászasszony

VÉGSŐ BÚcSÚ

TÓTH Jánostól 
(1939–2022)

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

(Márai Sándor)

Búcsúzik tőled 
az Uracs család

KÖSZÖnETnYILVÁnÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a családtagok-
nak, rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősök-
nek, akik szerettünket

nEMES Zsoltot 
(1955–2022)

utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal, valamint 
vigasztaló szavaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Szöllősi Tibor plébánosnak és Simovics Balázs kán-
tor úrnak a megható búcsúztatásért és vigasztaló szavakért, 
valamint a Kókai temetkezési vállalat önzetlen és együttérző 
segítségéért.

a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy 

nem vagy közöttünk

MoISKo Zoltán 
(1949–2021)

Némán ballagok, lehajtom 
fejem, megyek az úton, 
hozzád húz a szívem.

Furcsa ez a hely, csak 
csend, nyugalom, amerre 
nézek, mindenhol sírhalom.

Kik ide jönnek, szívükben 
bánat, kezükben hoznak 
néhány virágszálat. 
Fájdalom az arcukon, 
a szemükben könnyek.

Boldogtalanok azok, akik 
ide jönnek, mert valaki 
itt nyugszik, kit nagyon 
szerettünk, ki része volt 
életünknek, kinek hiányát 
nehéz elviselnünk...  

Emléked őrzi nejed, 
Szerénke és gyermekeid

VÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett férjemtől

VIGI Jánostól 
(1939–2022)

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!

Szerető feleséged, Margit és családod



aSZTaLITEnISZ
      Szuperliga – férfiak

      PoŽarEVaC–TEMErIN 
FEroCooP 1:4

A temeriniek győzelemmel kezd-
ték a bajnokság második részét. Mint 
ismeretes, csapatunk a felsőházban 
szerepel annak köszönhetően, hogy 
az ősszel rendezett tornarendszerű 
versenyek során megszerezte a hato-
dik helyet a 12 csapatot számláló me-
zőnyben. A hatodiknál rosszabb he-
lyen nem végezhetnek a temeriniek, 
de ha a folytatásban további győzelme-
ket aratnak, akkor előrébb is léphet-
nek a rangsorban. Jelenleg 5 győzel-
mük és 7 vereségük van.

Mivel a sportcsarnokban felújí-
tási munkálatokat végeznek, Pető 
Zoltánék nem hazai közönség előtt 
állnak asztalhoz a 13. fordulóban, 

mint ahogyan a sorsolás szerint kel-
lett volna, hanem idegenben játsz-
szák a következő mérkőzésüket a 
nagybecskereki Banattal.

Eredmények: Marinković–Čonić 
2:3, Grujičić–Brnović 0:3, Ivić–Pető 
0:3, Marinković–Brnović 3:0, Ivić–
Čonić 2:3.

Második liga, 
északi csoport – férfiak

      TEMErIN FEroCooP 
II.–EGYSÉG (Újvidék) 4:2
Eredmények: M. Puhača–

Jakovljev 3:0, Varga D.–Rajić 
0:3, Nagyidai G.–Milojković 0:3, 
Puhača,Varga–Rajić,Jakovljev 3:0, 
Puhača–Rajić 3:2, Nagyidai Z.–
Jakovljev 3:0.

Második liga, 
északi csoport – nők

A fiatalokból álló női csapat 
4:0-ra kikapott a hatodik forduló-
ban a Horgostól.

T. n. T.
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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 ügyfél-
szolgálatnál, a Petőfi	Sándor	utca	2-ben. A kiválasztott 
pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes. 

SAT-TRAKT


