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A faültetést a kommuniális vállalat dolgozói végezték A magas rangú vendég üdvözlése

Megalakult a községi 
választási bizottság

 A községi képviselő-testület pénteki ülése ki-
nevezte a szerbiai választások községi választási 
bizottsága tagjait. Míg a hétből hat tag személyét a 
helyi képviselők határozták meg, addig a bizottság 
egy tagját a köztársasági képviselőház elnöke ne-
vezte ki. Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke 
elmondta, kinevezték a helyetteseket, a titkárt és a 
titkárhelyettest is. 

Az ülés kapcsán az elnök elmondta, megvitatták 
és elfogadták a 2022–2030-as időszakra szóló községi 
fejlesztési tervet, ami az önkormányzati munka egyik 
alapdokumentuma. Olyan elemeket tartalmaz, amelyek 
alapján később a beruházási tervek készülnek, fogal-
mazott. Fontos része a turisztikai, a falu- és a regio-
nális fejlesztés. A testület egyebek mellett elfogadta 
a Szirmai Károly Közkönyvtár, a községi Idegenfor-
galmi Szervezet és a Szociális Védelmi Központ idei 
munka- és pénzügyi tervét, valamint módosították a 
Közművállalat (JKP) programját. 

ácsi

Rendhagyó Illés Sándor-est a tájházban

Kötetlen hangvételű, baráti összejövetelen emlékeztek szombaton este a 
tájházban Illés Sándor barátai és tisztelői az íróra, újságíróra, falunk szü-
löttjére, aki idén ünnepelte volna 108. születésnapját. Az est során a publi-
cista két kötetét is kiosztották a megjelenteknek.

Emlékezés falunk szülöttjére

A rendhagyó irodalmi est kezdetén 
egy 2001-ben készült felvétellel idézték fel Il-
lés Sándor emlékét, amelyen egy író-olvasó 
találkozó keretében Csorba Béla köszönti 
a temerini írót. A hanganyag Varga József, 
a Temerini Rádió egykori munkatársának 
archívumából származik, aki amellett, hogy 
gondosan őrzi a Temerin szülöttjével készült 
beszélgetéseket, felvételeket, ő maga is több-
ször felhívta telefonon. Így élő adásban gratu-
lált neki 2003. január 22-én, amikor a magyar 

kultúra lovagjává avatták, majd 2004. február 
12-én, amikor  kilencvenedik születésnapján 
megszerezte a Temerin díszpolgára címet.

Csorba Béla hangsúlyozta, az értő irodal-
márok közül kevesen foglalkoztak Illés Sán-
dor prózájával a Vajdaságban. Mint fogalma-
zott, többet érdemelne. – Ő itt kegyvesztetté 
vált, amikor 1941 tavaszán megírta a magyar 
honvédség bevonulását üdvözlő vezércikkét a 
Zomborban megjelenő Új Hírekben. 

Folytatása a 2. oldalon

Faültetés a parkban
Irena Vujović környezetvédelmi 

miniszter látogatása
Hétfőn tett látogatása során megtekintette a felújítás 

alatt álló parkot, a kastélykertet, amely 76 facsemetével 
gazdagodott. A miniszterasszonyt Temerin község polgár-
mestere fogadta a parkban, ahol megtekintették a mun-
kálatokat, illetve facsemetét ültettek. 

Irena Vujović látogatása alkalmával a következőket 
nyilatkozta a sajtó képviselőinek.

Folytatása a 2. oldalon
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Újabb csőtörések

Ezúttal a Moša Pijade utcában  fakadt szét az azbesztből ké-
szült  vízvezetékcső. A  kiömlő  víz  elöntötte  a  volt  Hajdu-ház 
helyén épülő tömbépület mélygarázsának egy részét. Egy ide-
ig  olimpiai  fürdőmedencére  hasonlított  a  terület. A  szerelők 
csak a  hatalmas menyniségű víz kiszivattyúzása után foghat-
tak  hozzá  a  hiba  elhárításához,  de  az  sem volt  egyszerű  és 
veszélytelen, mert a vízáztatta pincefal egy helyen beomlott.
Délutánra  elkészültek  a  javítással,  azonban  pár  méterre  a 
helyszíntől  újra  szivárgást  észleltek,  így  a  környék  lakóinak 
továbbra is nélkülözniük kellett a vezetékes vizet. Mint ismert, 
a  temerini  vízvezetékhálózat  egyes  részei  50  évvel  ezelőtt 
épültek. (V. Z.)

Folytatás az 1. oldalról
Később, a katonaság ideje alatt a keleti fronton a Honvéd című hon-

védségi lapnak volt a szerkesztője. Az amerikai hadifogság után volt itthon, 
de nem sokáig maradhatott, mert fekete bárány volt, és gyorsan menekül-
nie kellett. Így került Magyarországra, ahol különböző sajtóorgánumoknál 
működött. Miután már konszolidálódott a politikai helyzet, az első útja 
Temerinbe vezetett édesapja temetésére, a Sirató regényben leírja ennek a 
hátterét. Erre az életrajzi motívumra fűzi föl mintegy visszaemlékezés for-
májában mindazt, aminek ő ugyan nem volt személyes tanúja, de amit az 
itthonléte során összeszedett az 1944-es őszi eseményekről. A Szépirodal-
mi kiadó által 1977-ben kiadott Sirató Vajdaság szerte gyors sikert aratott, 
annak ellenére, hogy ez a könyv itt be volt tiltva. Azokban az években mű-
ködött egy bizottság, amely a behozatali könyvekkel kapcsolatban döntött, 
emlékeztetett Csorba Béla. 

Mint mondta, Illés Sándor esztendőkön át írta tárcáit a Magyar Nemzet 
szombati számában, és olvasta fel jegyzeteit a Kossuth Rádió a Mi időnk adá-
sában. – A kilencvenes években, abban a szociális és lelki nyomorúságban, 
amibe kerültünk a balkáni háborúk miatt, ezek a vasárnapi megszólalálások 
nagyon sok itteni olvasó számára vigaszt nyújtottak. Illés Sándort elsősorban 
a derű jellemezte, annak ellenére, hogy a kilencvenes években írt tárcáiban 
gyakran hangot ad a pesszimizmusának. Többször leírja azt is, hogy vége a 
délvidéki magyarságnak, hogy ez már az agónia. De ezen valahogy mindig 
felülkerekedett egyfajta bizakodás, derű is.

Az est során Nemes Edina részleteket olvasott fel Illés Sándor könyve-
iből, valamint elhangzott Varga Gabriella irodalmár írása is, aki sokat tett 
annak érdekében, hogy affirmálja Illés Sándor írásművészetét.

A megjelentek között kiosztották az író Imádság és vallomás és a Hajnali 
madárfütty című novelláskötetét. Csorba Béla kiemelte, köszönettel tartoz-
nak a könyv budapesti kiadóinak, támogatóinak: dr. Gáspár Istvánnak 
és dr. Menkó Veronikának, akik saját és az író barátainak a pénzéből 
adták ki egykoron ezeket a könyveket. Mint fogalmazott, a mostani járvány-
helyzetben még inkább szükségünk van Illés Sándor szavaira, írásai reményt 
adhatnak az olvasónak.

Az író tisztelői megtekinthették az Alkotóházban berendezett Illés-szobát 
valamint a képtár falaira felfüggesztett alkalmi kiállítást. 

ÁdÁM Csillla

Emlékezés falunk 
szülöttjére

Az irodalmi est moderátorai és szereplői: Nemes Edina, Csorba 
Béla, Varga József és Nagy Gergő

Folytatás az 1. oldalról
– A temerini park nagyon jelentős, elsősorban történelmi múltja 

miatt, és nem mellesleg magas fokú védettség alatt is áll. Több mint 
hetven tízéves facsemete került ma itt földbe. Ezek a növények a már 
kiöregedett, és elkorhadt fákat helyettesítik a területen. A tervek alapján 
a park területére teljes felújítás vár, és erre a célra jelentős összegeket 
fordítunk. A felújítás első szakasza az erdősítés. Tavaly a vajdasági tele-
pülések erdősítésére összpontosítottunk. Összesen 38 önkormányzatnak 
biztosítottunk eszközöket erre a célra, amelynek mintegy 40 százaléka 
került Vajdaságba – mondta a miniszter.

Mladen Zec polgármester hangsúlyozta, hogy a beruházás nagyon 
jelentős a temeriniek számára. – A park a 19. század vége óta ékesíti 
központunkat. Éppen ezért nagy jelentőséggel bír a temerini polgárok 
számára. A környezetvédelmi minisztériummal karöltve ma 76 facseme-
tét ültettünk el itt. A ráfordítás összértéke 4 millió 400 ezer dinár, a mi-
nisztérium 2 millió 200 ezer dinárral járult hozzá, ugyanekkora összeget 
hagytunk jóvá a községi költségvetésből – nyilatkozta a polgármester.  

T. d.

Faültetés a parkban

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.

„Tettre kész államférfit láthattunk”
Orbán Viktor évértékelője kapcsán

  A baloldal egyik kampányüzenetét azt, hogy a miniszterelnök 
elfáradt, nos ennek nyomait sem lehetett észlelni a múlt hét végén 
elhangzott évértékelő beszéde alapján – értékelte a hallottakat Nagy 
Ervin, a budapesti Magyar Nemzet hasábjain megjelent cikkben. 
A XXI. Század Intézet elemzője szerint Orbán Viktor világos vízióval 
rendelkezik, tudja azt is, hogy mit akar és hogy mit nem, ellentét-
ben a baloldallal. 

  Egy másik elemző, Horn Gábor szerint mindössze a sikerek fel-
sorolása zajlott. A Republikon Intézet vezetője úgy látta, hogy a mi-
niszterelnök szokatlanul sokat foglalkozott politikai ellenfeleivel.
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GyERMEKGyóGyTORNA
Lúdtalp korrekció

Koordinációs és egyensúly gyakorlatok 
végzése • Testtartásjavító gyakorlatok végzése  
játékos módon • 3 és 10 év közötti gyermekek 

jelentkezését várjuk!
FIZIáTER KONZuLTáCIó
FIZIOTERáPIA
GyóGyTORNA FELNőTTEKNEK
A gyakorlatokat tapasztalt 
fizioterapeuta végzi!
LOGOPéDIAI éS GyóGyPEDAGóGIAI 
FEJLESZTéS: beszédindítás, nyelvi 
és beszédzavarok, valamint figyelem 
és koncentrációs zavarok korrekciója, 
szókincs bővítése, egyéni 
és kiscsoportos formában.

 
Helyszín: Személyfejlesztési csoport, 

Temerin, Újvidéki utca 342/7, 
a Praxis Tim rendelő udvarában

Jelentkezés: 063/8-637-485, 069/1-557-566, 
063/125-86-42, 069/411-77-68

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.

Kertbarátkör hírei

A kapcsolható gépekről
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége keretében működő falugazdász 

és a Temerini Kertbarátkör együttműködésével előadást szervezünk a me-
zőgazdasági termelők részére ma (csütörtökön) 18 órai kezdettel a Ker-
tészlakban. Gulyás Szabolcs, az adai SATEX cég képviselője ismerteti a 
cégük által gyártott mezőgazdasági kapcsolható gépeiket. Előadás az adott 
járványügyi rendelkezésekkel összhangban kerül megszervezésre.

Minden érdeklődőt sok sok szeretettel várunk! K. R.

Szűcs  Róbert,  a  temerini 
Elmed Kft. társtulajdonosá-
nak közbenjárásával az újvi-
déki  székhelyű  Rotary  Club 
egy  modern,  programozható 
drónt ajándékozott a Kókai 
Imre  általános  Iskolának.  A 
drónt a robotikával foglalkozó 
szakcsoport fogja használni. 
Az értékes ajándékot Sziveri 
Béla iskolaigazgató vette át 
Szűcs Róberttől.

V. Z.

Ajándék drón

BATyuBáL
FEBRuáR 26-áN, SZOMBATON ESTE 
7 óRAKOR „HA JöTTöK LESZTEK, 

HA HOZTOK ESZTEK” MOTTóVAL BATyuBáLT 
RENDEZNEK AZ IFJÚSáGI OTTHONBAN.

MuZSIKáL A BRANCH EGyüTTES.

A RéSZLETEK FELőL éRDEKLőDNI LEHET 
OLáH LáSZLóNáL A 844-983-AS éS A 

063/85-02-845-öS TELEFONSZáMOK EGyIKéN.

Anyakönyvi hírek
2022 januárja

Fia született: Đurđević Nikolinának és Nikolának, Divljan Sandrának 
és Brankonak, Vécsi Andreának, Ćosić Aleksandrának és Sašának, 
Milošević Tatjanának, Karlaš Isidorának és Zorannak, Adžić Sonjának 
és Vuknak, Kuzmanović Mirjanának és Neven Postolovićnak. 

Lánya született: Pásztor Évának és Edvinnek, Jovančević Snežanának 
és Dragannak, Dukić Dušicának és Đorđenak, Aleksandrović Kristinának, 
Varga Gábrity Lillának és Varga Endrének, Malobabić Brankának és 
Milošnak, Gvozdenović Jelenának és Dragannak, Gojić Ljubicának 
és Bojannak, Kaurin Oliverának és Ilijának, Rašević Snežanának és 
Mladennek, Perkučin Mirjanának és Dragoljubnak, Vojnović Jelenának 
és Vojislavnak, Đukić Radmilának és Markonak, Herceglić Vericának 
és Damjannak, Vujaković Jovanának és Nikolának.

Házasságot kötött: Pajić Ranko és Ćosić Sandra, Zorić Luka és Tóth 
Krisztina, Lóc Krisztián és Jovičić Ljuba, Cvejin Milan és Vijatov Dunja, 
Samardžić Nemanja és Rogić Slađana, Magyar Szabolcs és Szűcs Zita.

Elhunyt: Horváth Róbert (1968), Ševo Ljubomir (1957), Petrović 
(Lučić) Ljubica (1956), Tóth (Zavarkó) Erika (1959), Nemes Zsolt 
(1955), Grozdić (Anđelić) Joka (1958), Tóth János (1939), Zsarko András 
(1947), Morvai (Navratil) Ottília (1972), Kohanecz Béla (1960), Zeremski 
(Miloščin) Branka (1948), Letić (Babić) Janja (1925), Fehér Opletán 
Zoltán (1972), Kurcinák (Kovács) Rozália (1938), Ljubica (Miljatović) 
Šarić (1947), Rađenović Mića (1942), Rajčetić Živan (1944).

Aláírásgyűjtés
  Miután Aleksandar Vučić Szerbia elnöke április 3-ra kiírta a 

parlamenti választásokat a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) tisz-
telettel értesíti a polgárokat, hogy megkezdte a köztársasági, jelöltlista 
állításához szükséges támogató aláírások gyűjtését. 

    Temerinben február 16-án (szerdán, a lapunk csütörtöki 
megjelenését megelőző napon) 16.00 és 20.00 óra között 
az Ifjúsági Otthonban lehet aláírni.
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– A foglalkozásokon végzett gyakorlatok 
kifejezetten azokat az izmokat erősítik, amelyek 
fontosak a gerinc tartásában. A gerincnek tartó 
és stabilizáló szerepe van, így a rossz testtartás 
rontja az emberi szervezet egészséges műkö-
dését is. Ha nem javítunk a tartásunkon, amit 
tornával érünk el, akkor csakhamar jelentke-
zik a fájdalom, illetve a sérv, ami műtéthez is 
vezethet. Nagy figyelmet fordítok a gyermekek 
mozgásfejlesztésére. Sajnos a mai gyerekeknél 
rendkívül kevés a testmozgás, nem sportolnak 
így az izmok és a gerinc hamar károsulnak. 
Ha időben kezdjük el a tornát mindez kiküsz-
öbölhető, de természetesen a torna mellett is 
fontos a rendszeres testmozgás. Bizakodóan 
tekintek a jövőbe. Látom, hogy egyre bátrabban 
fordulnak hozzánk segítségért, és mi a csapat-
ban mindent megteszünk azért, hogy mihama-
rabb eredményeket érjünk el. Már elkezdtük 
a fizikoterápiás kezeléseket is, és a jövőben 
szeretnénk megszervezni egy közös foglalko-
zást, ahol mozgás és beszédfejlesztés lenne 
egyben, elképzelhetőnek tartom, hogy a nyá-
ron egy mozgásfejlesztő tábort is szervezzünk. 
– mesélt munkájáról Csorba Karola.

(Következik Lukács Sára logopédus)
T. d.

– A csapatban olyan szakemberek dolgoz-
nak, akik hozzáértésükkel segítséget nyújthatnak 
több területen is. A pszichológia területén detki 
Kókai Anikó, pszichológus nyújt segítséget. A 
helyes testtartás kialakításában, és a fiziológiai 
rendellenességek helyreállításában Csorba Ka-
rola fizioterapeuta áll a páciensek szolgálatára. 
A beszédkészség fejlesztésével is foglalkozunk, 
amely feladatot Lukács Sára és Balogh Emőke 
logopédusok látják el. A csapatunk tevékenységi 
köre tehát rendkívül széles körű. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a gyermekek fejlesztésére, hiszen a mai 
fejlett világban a legkissebbjeink rendkívül keve-
set mozognak és a friss levegőn is keveset tar-
tózkodnak. Ennek következtében hamar jelent-

keznek a beszédkészség, a testtartás, vagy egyéb 
hasonló rendellenességek. Ha idejében kezeljük 
e problémákat, sokat segíthetünk a helyreállítás-
ban. Természetesen nem csak a legkisebbeknek, 
hanem fiataloknak és felnőtteknek is segítünk. 
Tervezünk idősek számára is különböző műhely-
munkákat, amelyek során a kognitív zavarokkal 
küszködőknek nyújtanánk segítséget. Olyan gya-
korlatok szervezésén gondolkodunk, amelyek 
elsősorban szórakoztatóak, másodsorban pedig 
segítenek a feledékenység megelőzésében. 

Legfőképpen azért tartottuk fontosnak e csa-
pat létrehozását, mert a felsoroltak nagyban se-
gíthetnek a különböző betegségek kialakulásának 
megelőzésében is. A gerinc, a csontozat és az izü-
leti betegségek mellett a különböző neurológiai 
betegségek és a depresszió kialakulásának meg-
előzése az elsődleges célunk. 

Emellett a beszédzavar és a hangképzési 
rendellenességekkel, illetve a fejlődési rendelle-
nességekkel küzdő gyerekekkel is foglalkozunk. 
Előnyösnek tartom, hogy e szolgáltatások már 

Temerinben is elérhetők, korábban hasonló-
kért Újvidékre, vagy még távolabb kellett utazni. 
Mi megteremtettünk egy lehetőséget, és öröm-
mel tapasztalom, hogy egyre bátrabban fordulnak 
hozzánk segítségért szülők, gyerekek és felnőttek 
egyaránt. 

Csorba Karola, fizioterapeuta elmondá-
sa szerint is számos betegség, és egészség-
gel kapcsolatos probléma megelőzhető, ha 
időben szakemberhez fordulunk.

– Minél több gyereknek és felnőttnek sze-
retnénk segíteni a mozgás és a  testtartási állapot 
javításán és ezáltal az egészséges fejlődésben is. 
Fizioterapeuta vagyok, így a csapatban rám há-
ruló feladatok között szerepel a testtartási álla-

pot felmérése gyerekeknél és 
felnőtteknél. Személyre sza-
bott tornagyakorlatokat állí-
tok össze számukra, amiket 
hetente kétszer vagy három-
szor végeznek a felügyeletem 
alatt. Csoportos és egyéni fog-
lalkozásokat is szervezek. A 
gyerekekkel természetesen 
játékos módon végezzük a 
gyakorlatokat. Külön csopor-
tokat vezetek a lúdtalp, illetve 
a gerincproblémákkal küz-
dők számára, ahol a helyes 
testtartás visszaállításán van a 
hangsúly. Felnőttek számára 

is szervezek csoportos gyógytornát. Vannak, akik 
különböző gerincferdüléssel fordulnak hozzám. 
A foglalkozásokon való részvételt mindazoknak 
ajánlom, akiket gerincproblémák gyötrenek, 
esetleg lúdtalpúak, vagy bármilyen, hasonló 
okokból származó fájdalmakkal küszködnek. 
Elsősorban a 7, 8 és 9 éves, 
illetve a pubertás korban levő 
gyerekeknél a leggyakoribbak 
a testtartási rendellenességek. 
Mivel az ő esetükben a tünetek 
a gyenge izomzat miatt alakul-
nak ki, velük könnyebben és 
gyorsabban érjük el a kívánt 
eredményt, mint felnőttkorban. 
A felnőttek esetében már nem az 
izomzatnál, hanem a csontoknál 
fordul elő az elváltozás – mond-
ja a fizioterapeuta, aki arra is 
kitért, hogy a gerincnek milyen 
fontos szerepe van az egészséges 
szervezet szempontjából. 

GREEN JOBS
• Gyümölcsfák metszése
• Lemosó permetezés

• Tavaszi kerti munkálatok
• Favágás • Sövényalakítás

Telefonszámok: 

062/73-79-626
062/97-52-466
Gyurik Szabolcs

Az embert is karban kell tartani
A személyes fejlesztési csoport tagjaival beszélgettünk 

A községünkben működő személyes fejlesztési csoportban olyan szakemberek 
fogadják az érdeklődőket, akik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készségesen 
segítenek a különböző testi és lelki gondok leküzdésében. 

A civil szervezetként működő csapat megálmodója és ötletgazdája KÓKAI ZEKIĆ 
Tímea neurológus. Ő mutatta be lapunk olvasóinak a csoportot, felvázolva a meg-
alakulás legfőbb céljait. 

Gyakorlat labdával

Csorba Karola fizioterapeuta munka közben
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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.

Orvost kérdeztünk 

A magas vérnyomásról
A téli hónapokban egyre többen fordulnak orvoshoz magas vérnyomás 

gyanújával. Az utóbbi időben a temerini egészségházban is megszaporodott 
a hipertenziós tünetekekkel jelentkezők száma. Dr. FARAGÓ VEREBÉLYI 
Andrea általános szakorvos szerint a magas vérnyomást mindenképp kezel-
ni kell, ellenkező esetben súlyos és maradandó következményeket okozhat. 
Mi számít normálisnak és mely értékeknél kell kikérni az orvos véleményét?

Optimális vérnyomásnak a 120/80 vagy pedig az ennél alacsonyabb érték számít. 
Elfogadható még a 120-130-ig terjedő szisztolés érték, vagy 80-90-ig felszökő diasztolés 
érték. A magas vérnyomásnak három fokozata létezik: az első fokú magas vérnyomás 
a 140-159-ig terjedő szisztolés érték, valamint a 90 és 99 között mozgó diasztolés ér-
ték. Másodfokú magas vérnyomásról akkor beszélünk, amikor a szisztolés érték 160-
179 között, a diasztolés a 100-109 között van, a harmadfokú hipertenzió, amely már 
a 180-on és a 110-en felül van. 

Ha az otthoni mérővel mért vérnyomás rendszeresen 140/ 90-en felül van, ak-
kor mindenképp szakorvosi vizsgálat szükséges, emelte ki a doktornő. A kezelési 
módok kapcsán kifejtette, két fajtája létezik. Az egyik az életmódterápia, a másik pe-
dig a gyógyszeres kezelés. Fontos kiemelni, hogy egyik sem zárja ki a másikat. A kor 
is egyike a rizikófaktoroknak, de emellett más tényezők is befolyásolják: a hajlam, 
az életmód, a stressz, a helytelen táplálkozás, a zsírban és sóban gazdag étrend, kevés 
mozgás, dohányzás és a cukorbetegség. Az időjárás zömében azoknál játszik szerepet, 
akiknél már diagnosztizálták a magas vérnyomást, tette hozzá.

A kivizsgálás laboratóriumi vizsgálatból áll, valamint egy 24 órás vérnyomás holter-
vizsgálatból, illetve szükség esetén nyaki és hasi ultrahang vizsgálatból. A doktornő 
hangsúlyozta, a magas vérnyomást kezelni kell, ugyanis számos komoly következ-
ménnyel járhat.

 – Értágulatot, szívinfarktust, agyvérzést, szélütést, szív és veseelégtelenséget idézhet 
elő. Kezdetben tünetmentes, sokszor csak később jelentkeznek tünetek. Ezek lehetnek 
reggeli fejfájás, tarkótáji nyomás, gyengeség, koncentrációs zavar, tette hozzá. 

ácsi

Egyre több ország oldja fel a járvány-
ügyi korlátozásokat. Az egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) azonban aggódik 
az új vírusvariánsok megjelenése miatt. 
Szlávik János magyar virológus szerint 
azonban az oltás minden variáns ellen 
nyújt valamilyen szintű védettséget.

Lehet abban bízni, hogy egyesek sze-
rint ebben az évben vagy jövőre vége 
lesz a koronavírus-járványnak. Nagyon 
sok ország feloldja a korlátozásokat, 

mert azt látja, hogy ez a járvány már 
nem olyan súlyos, mint a korábbi vál-
tozat – mondta a Dél-pesti Centrum-
kórház infektológus főorvosa.

Kiemelte: a WHO aggódik az új va-
riánsok megjelenése miatt, mert a vi-
lág azon részein, ahol nem értek el egy 
bizonyos szintű védettséget, megjelen-
hetnek újabb és újabb variánsok, de az 
oltás mindegyik ellen nyújt valamilyen 
szintű védettséget.

Lecsengőben a járvány

SAT-TRAKT

MuNKALEHETőSéG
Cégünk munkatársat keres kábeltévé	technikus munkakörbe

A könyvek sorsa
IDESTOVA HéT éVE nyugdíjas vagyok, és azóta 

is többször foglalkoztatott a kérdés: mi legyen a 
könyveimmel. Csakis a szakmámmal kapcsolatos 
orvosi könyvekre, valamint a tudomány világához 
tartozó természettudományos témakörű könyvek-
re, folyóiratokra és közleményekre gondolok. De 
a családtagjaim után nálam maradt mesekönyvek, 
ifjúsági regények kérdése is majdnem ugyaneny-
nyire időszerű.

Néhány évtizede az újvidéki orvosi karon az volt 
a szokás, hogy amikor valamelyik tanár nyugdíjba 
vonult, könyvei egy részét szétosztotta az ott ma-
radó kollégák között. én is kaptam belőlük, meg 
adtam is azoknak, akik maradtak. De ma az a gond, 
hogy az utóbbi néhány évtizedben az orvostudo-
mány annyira megváltozott, hogy az itthon őrzött 
könyveim tartalma jórészt csak az orvostudomány 
történetének tanulmányozására lenne jó, elavult, 
azok nemigen alkalmasak a mai egyetemistáknak 
tanulásra. Van, ami ugyan nem változott, például 
az emberi test felépítése, ezért az anatómia atlasz 
továbbra is időszerű, de ez a kivétel inkább a sza-
bályt erősíti. Vannak más példák is.

HOGy MENNyIRE MEGVáLTOZOTT az orvoslás-
ban a diagnosztika és a terápia, csak néhány példát 
említek. Az egyik, hogy ma olyan hatékony gyógy-
szerek léteznek, amelyekkel gyakorlatilag meg lehet 
gyógyítani a gyomor- és patkóbél fekélyt. A gyomor-
tükrözés, vastagbéltükrözés is sokkal megbízhatóbbá 
tette a diagnosztikát, ezért sok országban már évekkel 
ezelőtt be kellett zárni olyan röntgen osztályokat, ahol 
a gyomor röntgenvizsgálatát végezték, és sebészetileg 
kezelték a gyomorfekélyt. Osztályok voltak, de nem 
volt hozzájuk beteg. A daganatok kezelésében is szám-
talan az újítás. A fejlődés mind gyorsabb. Megállítha-
tatlan. Látom, hasonló a helyzet más szakterületeken 
is. Az új könyvek időszerű tartalommal jelennek meg, 
arról nem is beszélve, hogy egyszerűbb, gyorsabb is 
egyes kérdésekre a világhálón keresni a választ.

MI LEGyEN HáT AZ OTTHONOM/uNK polcain, 
padlásán, pincéjében stb. porosodó, sok helyet el-
foglaló könyvekkel, nagy mennyiségű papíranyaggal? 
Mert biztosra veszem, hogy másoknak is akadnak 
hasonló gondjai. 

Hát akkor mi is legyen? Példaként álljon itt talán 
egy volt munkatársam által elmesélt történet: báty-
ja, aki miután az újvidéki technológia kar tanáraként 
nyugállományba vonult, minden könyvét „kidobta”. 
A sajátját, a mások által írtakat, könyvet, kiadványt, 
közleményt, mindet... Egy kivételével. Volt ugyanis 
egy tudományos értekezése, amelyet egy Japánban 
tartott kongresszuson (angolul) adott elő. Ennek 
szövegét a házigazdák lefordították, és japánul is 
kinyomtatták. Nos, bizonyára „a régi szép idők em-
lékére” a tanár úr e kiadványnak megkegyelmezett, 
és megtartotta.

Azt valószínűleg később dobta ki valaki más. 
Igaz tehát a latin szólás: Habent sua fata libelli! – A 
könyveknek is megvan a maguk sorsa.

Dr. DuJMOVICS Ferenc
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Magyarországi országgyűlési választás 

Szavazási tudnivalók

Április 3-án tartják meg Magyarországon az országgyűlési vá-
lasztást és közös eljárás keretében a gyermekvédelmi népszava-
zást. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Magyarország 
Szabadkai Főkonzulátusán hétfő délben dr. Nagy Attila, a Nemzeti 
Választási Iroda elnöke.

Azok a kettős állampolgárok, akik magyar állampolgárok, azonban ma-
gyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, a korábbi választásokhoz hason-
lóan levélszavazás útján tudnak részt venni a szavazáson azzal, hogy most a 
népszavazási szavazólapot kiküldik a számukra, mondta dr. Nagy Attila.

– A Nemzeti Választási Iroda a tavalyi év őszén minden egyes állampolgárt 
levélben tájékoztatott arról, hogy ha már korábban regisztráltak a magyar vá-
lasztói névjegyzékre, akkor lehetőségük van szükség esetén a regisztációban 
meglévő adataik módosítására, illetve azon honfitársainknak, akik eddig még 
nem regisztráltak, lehetőségük van regisztrálni. Ezzel kapcsolatban szeretnék 
egy fontos dátumot megemlíteni: ezt a választásokat megelőző 25. napig, te-
hát március 9-éig tudják megtenni a Vajdaságban élő magyar állampolgárok 
is. Arra biztatok mindenkit, hogy aki ezt tervezi megtenni, akkor ne az utolsó 
napra hagyja az ügyintézést!

A választási levélcsomagok március 10-e körül érkeznek.
– A levélszavazatokkal összefüggésben tudni kell, hogy a levélcsomagot 

meg fogják kapni arra a címre, ahová kérték. A kézbesítés március 10-e körül 
várható. A levélcsomagot lehetőség volt a saját lakcímre kérni, de lehetőség 
volt arra is, hogy a konzulátuson vegyék át. Ezt követően egészen a választás 
napjának az estéjéig postára lehet adni a borítékot, vagy akár itt is le lehet adni 
a konzulátuson, vagy akár a szavazás napján Magyarországon is le lehet majd 
adni, mondta.

Újdonság az idei évi választásokon, hogy a konzulátus épületében is ki lehet 
tölteni a levélcsomagban kapott azonosítólapot és szavazólapokat. „Arra sze-
retnék kérni mindenkit, hogy akinek nehézséget okoz az azonosítólapok 
értelmezése, az nyugodtan fáradjon ide be és a konzulátusnak a mun-
katársai ebben segíteni fognak. Ezt követően a szavazás titkosságának a 
körülményeit biztosítva egy szavazóhelyiségben tudják leadni a szavaza-
tukat, majd a levélcsomagba behelyezve a borítékot lezárni és itt hagyni. 
Felhívnám a figyelmet arra, hogy az azonosítólapot a magyar okmányok 
szerint kell kitölteni, a nevet is az azon szereplő forma alapján kell beírni, 
s végül alá kell írni” – tette hozzá.

A belső kis borítékba az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó pártlis-
tás szavazólapot és a népszavazással kapcsolatos szavazólapot együtt kell be-
helyezni, majd a borítékot le kell ragasztani. Ha nyitva marad a boríték, akkor 
érvénytelen lesz a szavazat.

– Szeretném felhívni azon honfitársaink figyelmét, akik magyarországi 
lakcímmel is rendelkeznek, de tekintettel arra, hogy ugyanaznap Szerbiá-
ban is parlamenti választásokat szerveznek, Vajdaságban lesznek, hogy itt 
szavazzanak, ők a szabadkai külképviseleten is élhetnek magyarországi vá-
lasztójogukkal. Nemcsak a népszavazáson vehetnek részt, hanem a pártlistás 
vagy nemzetiségi szavazólap mellett lehetőségük lesz a lakcím szerinti egyé-
ni jelöltekre is leadni a voksokat. Ez a külképviseleti választási iroda is itt a 
konzulátus épületében lesz, s ide kell átjelentkezni a voksolás előtt. Fontos a 
két szavazási mód megkülönböztetése, vagyis, hogy van-e az állampolgárnak 
magyarországi lakcíme vagy sem.

Újságírói kérdésre dr. Nagy Attila elmondta, hogy ha vajdasági lakcímmel 
rendelkezik a választópolgár, de jelenleg valamelyik nyugati országban dolgozik, 
akkor módosítani kell a címet, ahová a szavazati borítékot kéri, s akkor arra a 
címre küldik ki neki a levélcsomagot, s élhet szavazati jogával.

A szerb-magyar kettős állampolgárok közül egyébként 67.615 polgár sze-
repel a választói névjegyzékben, hangzott el a szabadkai sajtótájékoztatón.

(Vajdaság MA)

Március 9-éig módosíthatják adataikat 
a magyar választói névjegyzékben szereplő kettős állampolgárok 

TARToMÁNYI SZINTű 
RENDEZVÉNY TEMERINBEN

Áprilisban községünk látja vendégül a  XXVI. 
Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszó Szemlét

Tavaly Szajánban tartották a Vajdasági Magyar Amatőr 
Színjátszók Szemléjét, ahol a Szirmai Károly Magyar Művelő-
dési Egyesület Jáccunk Truppja kitűnően szerepelt. A temerini 
színjátszók a legutóbbi szemlén a legjobb hagyományos ke-
retek között megvalósított előadásnak járó elismerést is el-
hozták a számos különdíj mellett. Mint megtudtuk a csapat 
már megkezdte a felkészülést a következő megmérettetésre, 
amelynek idén Temerin ad otthont.

Az egyesület tagságára nem kis feladat hárul, mert április vé-
gén több mint egy héten keresztül fogadják a vendég színjátszókat, 
akik Temerinben mutatkoznak majd be a szakmai bizottság előtt. 
Varga Flórián az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy 
a múlt héten sor került az első megbeszélésre is a szervezőkkel, 
amelyen a szervezés részleteit vázolták fel. 

– Már a szajáni szereplésünket követően felvetődött a téma, 
hogy egyesületünk legyen a házigazdája a XXVI. Vajdasági Magyar 
Amatőr Színjátszó Szemlének. A közelmúltban tartott elnöksé-
gi ülésen úgy határoztunk, hogy vállaljuk a házigazda feladatát. 
Az 1996 óta fennálló rendezvényen a temeriniek kétszer is kiérde-
melték a legjobb előadásnak járó díjat, de még egyszer sem vol-
tunk házigazdák. A múlt héten került sor az első megbeszélésre 
az esemény kapcsán, amelyen jelen volt Sutus Áron, a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség elnöke, munkatársa Fábián Mónika, 
Virág Kiss Anita a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet nevé-
ben, Pásztor Róbert a képviselő-testület elnöke, Majoros Ró-
bert fény- és hangtechnikus, valamint az egyesület néhány tagja. 
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság által is támoga-
tott eseményre április 21-e és 3-a között kerül sor községünkben. 
A megbeszélésen a résztvevőkkel elsősorban a pályázati teendőket 
egyeztettük, és a szervezés körüli részleteket vázoltuk fel. Az em-
lített időszakban naponta több színjátszó csoport is bemutatkozik 
majd, ami 15-20 előadást tesz ki a szemle ideje alatt. A temerini 
színjátszók a nyitónapon lépnek közönség elé. Terveink szerint 
az eseményt egy kiállítással egészítenénk ki, amelynek keretében 
bemutatnánk a temerini színjátszás történetét. Számos pályázat 
áll még előttünk, amelyek segítségével szeretnénk lebonyolítani a 
rendezvényt. Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat is támo-
gatni fogja az eseményt. Sok teendő hárul ránk, de bízunk benne, 
hogy maradandó élményt hoz majd a színjátszó szemle a temerini 
közönségnek – ismertette a művelődési egyesület elnöke. 

T. d.

Megbeszélés a jelentős tartományi rendezvény részleteiről
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– Gyerekkorom óta közel áll hozzám a krea-
tivitás. Apai nagymamám tanított meg babaruhát 
varrni, később pedig horgolni is. Mindig érdek-
lődően figyeltem a munkáit, csodáltam az alko-
tásait. Később magam is szívesen készítgettem 
különböző tárgyakat. Sokáig kézimunkáztam, 
keresztszemes öltéssel dolgoztam. Kipróbáltam 
a mozaikot is, tükör és üveg darabokból készítet-
tem dísztárgyakat. Legutoljára pedig a filc keltette 
fel az érdeklődésemet. A lányomnak volt otthon 
egy csomag filc anyaga. Érdekesnek találtam 
ezeket az anyag darabokat, és kutatni kezdtem 
az interneten, hogy mit lehetne belőle készíteni. 
Hamar megszületett az első alkotásom, egy ki-
tűző, amely a barátnőm születésnapjára készült. 
Nagyon örültem, hogy elnyerte a tetszését az aján-
dékom. Ezután elkészültek a következő munkák 
is. Rájöttem, hogy mi mindent lehet készíteni 
ebből az anyagból, és csakhamar megszülettek 
az első fülbevalók is, amit újabbak és újabbak 
követtek. A munkáimat gyöngyökkel kezdtem 
díszíteni, és így fokozatosan megjelent a gyön-
gyözés is az ékszereimen. Most már együttesen 
dolgozom a két anyaggal. A filc alapra egyenként 
varrom fel a gyöngyöket. Körülbelül másfél éve 
foglalkozom ékszerkészítéssel. Ez idő alatt szá-
mos fülbevaló, gyűrű, kitűző és egyéb kiegészítő 
készült el a kezeim alatt. Kezdetben az elkészített 
tárgyakat a vajdasági jótékonysági liciten bocsá-
tottam licitre. Így igyekeztem segíteni az egész-
ségügyi gondokkal küzdő gyerekeken. Tulaj-
donképpen így váltak népszerűvé az ékszereim. 
A sok dicsérő szónak köszönhetően bátorságot 
és önbizalmat nyertem a további munkához. Fo-
lyamatosan kutattam, érdeklődtem az iránt, hogy 
hogyan lehetnék ügyesebb ezen a területen, ho-
gyan tudnék minőségesebb, tartósabb, és minél 
szebb ékszereket készíteni. Az internet nagyon 
sokat segített a fejlődésben, és nagyon érdekes 
visszatekintenem a korábbi munkáimra, mert 

hűen tükrözik az előrehaladást az alkotásaimon. 
Az interneten való böngészés közben sok érde-
kes ötletet találok a különböző kitűzőkhöz, de 
ékszerekből nem találtam hasonlókat. Vélemé-
nyem szerint ennek köszönhető a nagy érdeklő-
dés, hiszen egyedi munkák készülnek, amelyeket 
teljes egészében a megrendelő kéréséhez igazí-
tok. Valójában autodidakta módon készítem a 
munkáimat. Az oroszok és az ukránok nagyon 
ügyesek a kitűző készítésben, számos videó ta-
lálható az interneten ebben a témában, amiket 
szívesen nézegetek, de a magyarázatot nem ér-
tem, így csak a látottak alapján, a saját tudásom 
szerint látok neki a munkának. 

• Hogyan készül egy-egy alkotás?
– Mindenek előtt az ötlet születik meg. Ezt 

követően megtervezem a színvilágot, majd elké-
szítem a filc alapot, amire felrajzolom a gyön-

gyözni kívánt mintát. Csak ezután 
kezdem egyenként felvarrni a gyön-
gyöket. Nagyon örülök, amikor a 
megrendelő pontos elképzeléssel 
keres fel. Legutóbb egy lovacskás 
filc kitűzőt készítettem a megren-
delő elképzelései alapján. Ilyen-
kor elmondják, hogy milyen színűt 
szeretnének, milyen nagyságban, 
én pedig megvalósítom az elkép-
zeléseket. Nagy öröm számomra, 
ha megrendelő is elégedett a vég-
eredménnyel. A vevők körében a 

kitűzők mellett az úgynevezett „Zsuzsi fülbe-
valók”, és a „kuglóf fülbevalók” a legnépsze-
rűbbek. Ezek olyan kiegészítők, amiket szíve-
sen hordanak a hölgyek, mert mutatósak, és 
szépen kiegészítik az öltözetet. Akadnak olyan 
megrendelések, amelyek olykor-olykor fejtörést 
okoznak. A legtöbbször a gyöngyökkel díszített, 
állat formájú kitűzőkkel akadnak nehézségeim. 
Az ismeretlentől ugyebár mindig tart egy kicsit 
az ember, ez az én esetemben is így van. Egy 
alkalommal egy buldog szerű kutyás kitűzőt 
kértek tőlem, amilyet azelőtt még sosem láttam. 
Többszöri próbálkozást, újratervezést követően 
elkészült a megrendelés, és nagyon nagy volt a 
boldogság úgy a megrendelő, mint a magam 
részéről. Egy kislány kérésére a kedvenc ci-
cájáról is mintáztam már kitűzőt, ami szintén 
nagy sikert aratott. Ezek olyan kihívások, amik 
sok izgalommal járnak, de mindig nagy örömet 
okoz a végeredmény. 

• Mit jelent számodra a kézművesség?
– A kézművesség valójában egy varázslatos 

világ, főként, ha az alkotó a saját kedvtelése cél-
jából készíti a munkákat. Nem szeretném, ha 
munkafolyamatnak, vagy nyomásnak érezném 
azt amit csinálok. Minden öltés, jószándékkal 
és szeretettel készül, azért, hogy a  megrende-
lő is elégedett legyen és örüljön. Ez egy olyan 
folyamat, ami kitölti a lelkem, ezért mindenkit 
arra buzdítok, hogy próbálja ki magát a kéz-
művesség bármely területén. Jóleső érzés, hogy 
mind többen ajándékoznak kézműves tárgyakat 
különböző alkalmakra, és az emberek értékelik 
ezeket az ajándékokat. Ezek a tárgyak egyedi-
ek és személyre szólóak, ezért örömet szerez-
nek az ajándékozottnak. Az értékesítés főként a 
Facebook oldalamon történik, de túlnyomórészt 
megrendelések alapján dolgozok. A barátnőm-
mel, aki kézműves képeslapokat készít közösen 
részt vettünk már kézműves vásárokon is. Az is 
egy nagy élmény volt, de számomra sokkal töb-
bet jelent, ha felkeresnek az elképzeléseikkel 
az emberek. Ilyenkor mindig valami egyedi és 
különleges készül. 

TÓTH dianna

Savanović fóliakertészetA
gazdag virágkínálattal várja vásárlóit!
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család 
hölgytagjait ciklámennel, korallvirággal 
(Kalanchoe), primulával, szegfűvel, boglárkával 
(Ranunculus), behozatali orchideával stb., vagy 
válasszon az állandó kínálatból Schefflerát, kaktuszt, 
Benjámin fikuszt stb.

Temerin,	Bem	u.	22.,	tel.:	064/234-38-53
Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

APRóHIRDETéSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyha-
készen. Sonja Marinković utca 7. Telefonszám: 
3848-200.
• Tomos CTX, ATX Tori mopedet vennék. Telefon: 
064/61-74-682.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincé-
ből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Festmények eladók. Telefon: 063/192-93-51.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot 
képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. 
Tel.: 064/468-23-35.

Egy varázslatos világ
Csernyák Zsuzsannával beszélgettünk

Kézművesek, kézimunkázók között

Lágyan csillogó gyöngyök, káprázatos színösszeállítások és a legkülönfélébb formák kö-
szönnek vissza Csernyák Zsuzsanna kézműves ékszereiről. A hölgyek körében pillanatok alatt 
népszerűvé váltak az általa készített kiegészítők, amelyek minden esetben nagy odaadással 
és szeretettel készülnek. Zsuzsanna számára a kézművesség egyet jelent az önkifejezéssel, 
amely kitölti a lelkét. Kérésünkre szívesen mesélt alkotásairól, és a kézművességről.   

Csernyák Zsuzsanna
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-20)

„Kettébe törni a magányt”
193. – Répási Imre, majd Miličević 

Bogdan – Buco tanyája.  – „… Nyolcvanegy-
be hazajöttem Németországból. Akkor vettem 
meg az 1300 négyszögölnyi telket, akkor 26 
millió dinárt fizettem érte. Tanyát akartam 
építeni. Hogy miért éppen tanyát? Azért mert 
arra, hogy a faluban placcot vegyek, nem fu-
totta volna. A tanyaépülethez szükséges anyag 
mind bontásból származik, onnan szereztem 
be. Egyetlen tégla sincs, amiért pénzt adtam 
volna ki. Magam, a saját két kezemmel épí-
tettem fel ezt a tanyát az alaptól kezdve a 
tetőig, három év alatt. Még a cserepezést is 
egyedül végeztem…

A hatóság csak azzal a feltétellel adott 
engedélyt rá, ha mellé gyümölcsöst telepí-
tek, meg is mondták, hogy legalább 80-90 
gyümölcsfának kell lenni. Többet is ültet-
tem s van benne: körte, szilva, ringló, barack, 
cseresznye, meggy vagy, ahogy mi mondjuk 
Temerinben, marella… Aztán amint látni 
lehet, sok seprűkóró is van. Ilyenkor már 
kezdem kivágni, kint hagyom megszárad-
ni, majd behordom a tető alá. Télen pedig 
kötöm a kórósöprűket. Volt olyan esztendő, 
hogy ötszázat is eladtam a piacon… Szőlőt is 
telepítettem, százhúsz tőkét… A tanya körül 
elültettem  kétszáz akácot, mind lilaakác… 
Tartottam valamikor tehenet, borjút, disznót, 
kecskét és juhot is. Aztán rájöttem: az éveim, 
a korom már nem nagyon engedi meg azt a 
foglalatoskodást, hiszen elmúltam hatvan-
hét, így felszámoltam az állatállományt. Most 
csak 20 tojóstyúkom, valamint két kutyám 
és egy macskám van. Ha ezek nem lennének, 
teljes lenne a magányom itt, ezen a tanyán. 
Néhányan már hozzám is jöttek volna fele-
ségül. Amikor azonban megtudták, hol élek, 
csak legyintettek: sáros minden, se áram, se 
tévé. Szó, ami szó az embernek a magányt a 
legnehezebb elviselni. Ha volna egy élettár-
sam, akivel kettőbe törhetném ezt az egye-
düllétet, semmi pénzért sem adnám ezt a ta-
nyát.” ( Morvai László (y): Kettétörni a magányt, 
Temerini Újság, 1998. október 8.)

A tanyát Miličević Bogdan – Buco vásárolta 
meg, lebontotta majd a helyére vendéglátóipari 
létesítményt épített. 

194. Varga „Bodola” József tanyája. – 
A századfordulón épült szállásra ma már keve-
sen emlékeznek, hiszen a második világhábo-
rú után már nem volt meg. 
Ma már csak pár fűzfabokor 
árulkodik az egykori szállás-
ról, pedig Vargáék tanyaud-
vara végében egész a baráig 
fűzfás volt. Innen vágták té-
len a fűzfavesszőket és adták 
el a kosárfonóknak. 

195. Wolpert József 
tanyája. – Egyetlen tanya, 
ami már a 3. katonai felmé-
résen fel volt tüntetve. A jó-
módú tanyagazda béreseket 
alkalmazva a második világ-
háború végéig gazdálkodott 
a bara-parti szállásán. A csa-
lád elűzése után ez is, mint 
a legtöbb német tanya, köz-
prédává vált. 

„A Berki-tanya irányába, a bara mel-
lett volt a Wolpert-tanya. Magyar időben a 
Szatmárból idetelepült Kővári József lakta a 
feleségével és hat gyermekével.  1945-ben el 
kellett hagyniuk az országot, később a tanyát 
is lebontották.”

Adatközlő: Pásztor István sz. 1933.
„Beszakadt a jég a szán alatt. Temerinből 

jelentik: Könnyen végzetessé válható szeren-
csétlenség történt Temerinben. Ifj. Wolpert 
József jómódú gazdálkodó a szállásra igye-
kezett szánján. Útközben, a sötétben elté-
vesztette az utat. A lovak az egyik legelőn 
akarták áthúzni a szánt, s ahogy letértek az 
útról, belezuhantak egy mély árokba. A vé-
kony jégréteg beszakadt alattuk és a két ló a 
vízbe zuhant. A szánról lezuhanó Wolpert is 
a jeges vízbe esett, de őt az utolsó pillanat-
ban sikerült kimenteni. Két lova azonban 
megfulladt.”

(Délmagyarország, 1942. 01. 21. / 16. 
szám)

196.   Ivanics Berki Antal tanyája –  
„ Édesapámtól és nagyanyámtól 1953-ban 
vettek el 16,5 hold első osztályú földet. Test-
véremmel, Sándorral összesen 18 hold földet 
kaptunk vissza. Azért többet, mert ez rosszabb 
minőségű, azaz másod- és harmadosztályú 
föld…” (Móricz Csecse Magdolna: A vissza-
adott  földet a következő generáció műveli meg, 
Temerini Újság 1991. szeptember 12.)

A Temerini Újság 1964. június 18-án megje-
lent számában egy írás a szövetkezetet teszi fele-
lőssé, hogy Berkiéktől elkonfiskált szántó parla-
gon marat.

„Tíz hold megműveletlen föld. Első vélemé-
nyek a Kommunista Szövetség évi jelentéséről. 
A III. alapszervezetben elmondták, hogy senki sem 
figyelt fel például arra, hogy a temerini határban 
több hold föld megműveletlenül parlagon hever. A 
Berki-féle tanyánál 10 hold parlagi föld van, senki 
sem tud róla és feléje sem néz. Erről pedig nemcsak 
a szövetkezetnek, hanem a községi szkupstina me-
zőgazdasági ellenőrének is kellene tudnia.”  

Az Ivanics család 1942-ben magyarosította a 
nevét Ivanicsról Berkire. A második világháború 
után a család egyik része maradt Berki, míg a má-
sik része újra fölvette az eredeti Ivanics nevet. Így 
történt meg, hogy a két testvér közül egyik Berki 
Sándor volt, a másik meg Ivanics Imre. 

(Folytatjuk)
ÁdÁM István

Cséplés Ivanics ImrénélA Buco-tanya bejárata

A négy tárgyalt tanya helyszínrajza
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Temerinben hosszú évek óta hagyomány, 
hogy február 3. és 11. között naponta imád-
kozzák a lourdes-i kilenced egy-egy napjának 
imáját. Köztudott, hogy február 11-e Szent 
Bernadett és a lourdes-i jelenések emlék-
napja, egyben Szent II. János Pál pápa kez-
deményezésére a betegek világnapja, és nem 
utolsó sorban a telepi emléktemplom búcsú-
napja is. Erre az alkalomra évről-évre érkez-
nek vidéki, Mária-tisztelő vendégek, hiszen 
Temerinben van a Szabadkai Egyházmegye 
területén az egyetlen, Lourdes-i Boldogasz-
szony tiszteletére szentelt templom. Az idén 
is több mint 500-an vettek részt a búcsúi 
szentmisén, amelyet ddr. Rokay Zoltán 
címzetes prépost, nyugalmazott professzor 

atya celebrált a környező településekről ér-
kezett 15 paptársával. 

Zoltán atya a maga közvetlenségével igen 
tanulságos szentbeszédében a kánai menyeg-
zőről szóló evangéliumot magyarázta.

Emlékeztetőül: 1858-ban ezen a napon, 
február 11-én jelent meg a Szűzanya egy 
Soubirous Bernadett nevű francia lánynak 
Lourdes-ban, majd néhány nappal később 
a jelenés helyén lévő barlangban csodatevő 
forrás fakadt. Szent Bernadett szerzetes lett, 
rövid élete során összesen tizennyolcszor je-
lent meg előtte a Szűzanya. Az első jelenés 
helyén épült templomba évente 
több százezer zarándok érkezik, 
és több ezerre tehető a csodás 
gyógyulások száma. A világnap 
célja, hogy „Isten egész népe 
kellő figyelmet szenteljen a be-
tegeknek, segítse elő a szenve-
dés megértését.” Az Egyház ezen 
a napon a betegekért imádkozik, 
így a szentmisén a prédikáció 
után kiszolgáltatták a betegek 
kenetét is. Tudni kell, hogy a 
betegek kenete nemcsak a ha-
lálveszélyben lévők szentsége. 
Valahányszor egy keresztény em-

ber súlyosan megbetegedik, fölveheti a szent 
kenetet, illetve megismételheti, ha állapota 
súlyosbodik. E szentség kiszolgáltatásának lé-
nyeges része a beteg homlokának és kezének 
megkenése, melyet a pap e szentség sajátos 
kegyelmét kérő, liturgikus imája kísér. 

Dr. Szöllősi Tibor atya elmondta: A 
Szűzanya azt kérte Bernadettől, hogy építse-
nek templomot és körmenetet tartsanak. A 
temeriniek ezt szó szerint értették. Felépítették 
a templomot a legnehezebb időkben és a búcsú 
napján gyertyás körmenetben kérték a Szent 
Szűz közbenjárását. Nagy öröm volt fogadni 
a zarándokokat Vajdaság egész területéről 
– fogalmazott Tibor atya. A szentmise elején a 
gyermekénekkar is fellépett.  

 ÖKRÖS Edit

A Lourdes-i Boldogasszony telepi templomi búcsúján
Több mint 500 vendég
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Mintegy félezren zarándokoltak el a telepi templomba

A búcsún részt vevő papok
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik 
drága halottunk

PÉCSI Ilona 
(1932–2022)

temetésén megjelentek, utol-
só útjára elkísérték, koszorú- 
és virágadományaikkal, vala-
mint részvétnyilvánításukkal 
fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek.
Külön köszönet Szöllősi Tibor 
atyának és a kántor úrnak.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ

ZAVARKÓ Lászlótól 
(1951–2022)

„...Elhantolt álmaim 
zokognak a horpadt öblű 
hegedűn, és könnyeim, 
az eltitkoltak, hullanak 
a húrra keserűn.”

Szívemben élsz 
amíg csak élek!

Szerető húgod 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Franci nenánktól

KOHANECNÉ 
ILLÉS Franciska 

(1941–2022)

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

Emlékét megőrzi 
keresztlánya, 

Judika családjával

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. MÓRA KOROM Vera 
(1928–2022. 2. 13.)

özv. PÉCSI KASLIK Ilona 
(1932–2022. 2. 14.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

PÁSZTI 
GERGELY Marianna 

(1961–2022. 2. 9.)

KARÁCSONYI Andor 
(1940–2022. 2. 14.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy itt hagyott

ZSÚNYI Péter 
(1955–2021)

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

Fiad, Szabolcs, menyed, 
Katalin, unokáid, 
Hanna és Laura

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébet 
(1960–2016)

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.

Szerettei

Miserend
18-án, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra.
19-én, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; vala-
mint: †Zsúnyi Péter; valamint: †ifj. Zakinszki Sándor, elh. szüleiért, 
†Répási Marcella, †Jung Zoltán és Amália.
20-án, Évközi 7. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Népért; a plé-
bániatemplomban 8:30-kor: †Novák Katalin, †Kocsicska István, 
a Novák, Kocsicska, Ádám és Varga család elhunytjaiért; 
10 órakor: †Kocsicskáné Ivanics Magdolna.
21-én, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
22-én, kedden,  8 ó : Szabad a szándék.
23-án, szerdán  8 ó: †Kókai Sándor, Balogh Irén és fiuk Tibor.
24-én, csütörtökön, 18 ó.: Szűzanya tiszt. egy imacsoport szándéká-
ra; a szentmise után egy órás szentségimádás a téli kápolnában.

MEGEMLÉKEZÉS
Február 17-én 5 éve, hogy elvesztettük szerettünket

PÁSZTOR Sándort 
(1945–2017)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
A temető csendje ad neki nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad.

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

KOHANECNÉ 
ILLÉS Franciskától 

(1941–2022)

Az élet csendben megy 
tovább, de a fájó érzés 
elkísér egy életen át. 
Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Nyugodjál békében!

Testvéred, Rozika

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk egy 

éve elhunyt sógorunkra

ZAKINSZKI Sándorra 
(1960–2021)

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
örökké szívünkben él.

Emléked örökké őrzi 
a Kókai család

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.
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Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas hat hete, hogy 
örökre elmentél tőlünk, 
nagy űrt hagyva családod 
körében

KALMÁR János 
(1945. 2. 12.–2022. 1. 2.)

Elmentél, s veled együtt 
eltűnt a remény, de lelkünk 
egy darabja utadon elkísér.

Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer 
majd mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.

Emlékét mindörökre 
megőrzi szerető családja

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nem vagy velünk

VARGA István 
(1933–2012)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem férjemre

DUSA Istvánra 
(1938–2019)

Hiába a könny, hiába a gyász, 
ha soha nem jön vissza, akit annyira vársz. 
Hideg a sír és sötét, annyira kegyetlen, 
egy szerető szívet rejt odabenn.
Együtt küzdöttünk a betegség ellen, 
de gyengének bizonyultunk a halállal szemben.

Örökké gyászoló feleséged, Ilonka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
drága osztálytársnőnktől

PÁSZTI 
GERGELY Marianna 

(1961–2022)

„Ne jöjj el sírva síromig, 
nem fekszem itt, 
nem alszom itt; 
Ezer fúvó szélben lakom, 
gyémánt vagyok 
fénylő havon, érő 
kalászon nyári napfény, 
szelíd esőcske őszi estén, 
ott vagyok a reggeli 
csendben, a könnyed napi 
sietségben.

Fejed felett körző madár, 
csillagfény sötét éjszakán, 
nyíló virág szirma vagyok, 
néma csendben nálad 
lakok. A daloló madár 
vagyok, s minden 
neked kedves dolog…”

Síromnál sírva meg ne állj; 
Nem vagyok ott, 
nincs is halál.

Emléked soha el nem 
múló szeretettel őrzi az 

1961-es Nagy Generáció 
c osztálya

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlása immár 3 éve nem enyhíti fájdalmunkat. Nincs 
olyan nap, amelyben ne hiányozna jóságos mosolygásod sze-
retett feleségem, drága jó édesanyánk, nagymamánk és déd-
nagymamánk

GIRICNÉ VEREBÉLYI Erzsébet 
(1939–2019)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.

Legyen nyugodt és békés örök álmod!

Soha nem felednek fájó szívű szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 
hogy nincs velünk

ZAKINSZKI 
ZAVARKÓ Rozália 

(1934–2021)

Ott pihensz, ahol 
már neked nem fáj 
semmi, nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Életed elszállt, 
mint a virágillat, de 
emléked ragyog, 
mint egy édes csillag.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

ZAKINSZKI Sándor 
(1960–2021)

Elmentél tőlünk, 
egy csendes alkonyon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom. 
Az idő nem gyógyítja 
sebeinket, mert te igazán 
szerettél bennünket. 
Egy célod volt: a családért 
élni, ezt a halál 
tudta csak széttépni.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy nem 

vagy közöttünk

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

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

Emlékét őrzi Laci 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy nem vagy közöttünk

KOCSICSKA Magdolna 
(1961–2021)

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

Emlékét őrzi Kocsicska 
mama és Feri bátya



az új futballistákkal vágjunk neki 
a tavaszi szezonnak.

• A negyedik helyről várják 
a  folytatást. Milyen célokkal 
vágnak neki a tavaszi idény-
nek?

– Nyilván az a cél, hogy meg-
szerezzük a bajnoki címet, persze 
kérdés, hogy ez mennyire reális. Az 
elmúlt években a TSK rendre olyan 
pozíciókon végzett, amivel selejtezőt 
tudott játszani a feljutásért. Idén eh-
hez a második helyen kell végezni. 
Persze ne felejtsük el, hogy a csa-
pat jóval tapasztalatlanabb lesz, mint 
ősszel volt. Időre lesz szükségünk, 
hogy az együttes összeszokjon, ezért 
a szurkolók türelmét kérem.

• Az elmúlt években Jovo 
Pupovac volt a csapat legjobb-
ja, akit a közönség hosszú ideje 
nem látott játszani. Azt lehet-e 
tudni, hogy mikor épül fel a sé-
rülésből?

– Sajnos, úgy tűnik, hogy egy ide-
ig még nem játszik. Sérülése olyan, 
hogy hosszú időt vesz igénybe a fel-
épülés. Minden edző szeretné őt a 

csapatban, így én is, de várni kell 
még arra, hogy újból a pályán lát-
hassuk – mondta Jovan Samardžić, 
a TSK edzője.

A tavaszi program: 16. forduló 
TSK–Fruškogorac, 17. Jedinstvo–
TSK, 18. TSK–Futog, 19. Fruškogorski 
partizan–TSK, 20. TSK–Borac, 21. 
Šajkaš–TSK, 22. TSK–Petrovaradin, 
23. Tatra–TSK, 24. TSK–Omladinac, 
25. Jugović–TSK, 26. TSK–ŽSK, 27. 
Crvena zvezda–TSK, 28. TSK–Slavija, 
29. TSK–Bačka, 30. Dinamo–TSK.  

T. N. T.

ASZTALITENISZ
Második liga, 

északi csoport – férfiak

BANATUL (Lokve)–TEMERIN 
FEROCOOP II. 4:2

Eredmények: Ardelean–
Nagyidai Z. 3:0, Getejanac–M. 
Puhača 0:3, Pinku–Varga D. 0:3, 
Ardelean,Pinku–Puhača,Varga 
3:1, Ardelean–Puhača 3:0, Pinku–
Nagyidai 3:0.
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Március 20-án játssza idei első 
bajnoki találkozóját a TSK, amikor 
majd a kamenicai Fruškogorac ven-
dégszerepel Temerinben. A labda-
rúgók megkezdték a felkészülést 
az Újvidéki liga tavaszi idényére, a 
keretben több változás történt és a 
Sloga ellen már  barátságos talál-
kozót is vívtak.

A TSK a 15 őszi mérkőzésén 
összesen 33 pontot szerzett, amivel 
a negyedik helyen zárta a bajnokság 
első részét. Vezet a kovilji Šajkaš 41 
ponttal, második az újvidéki Slavija 
37 ponttal, harmadik a kiszácsi Tat-
ra 36 ponttal. A temeriniek rosszul 
kezdték a bajnokságot, ezért még 
augusztusban, a harmadik fordu-
ló után távozott Lazar Dabižljević 
edző. Utódja Jovan Samardžić lett, 
akinek a vezetésével a csapat so-
rozatban 12 bajnoki mérkőzésen 
veretlen maradt.

– Több mint egy hete kezd-
tük meg a felkészülést a tavaszi 
idényre. Változások történtek a 
csapatban, hiszen az elmúlt he-
tekben többen is távoztak tő-
lünk. Tavasszal nem lesz már ve-
lünk Trišić, Marojević, Jušković, 
Brežnjak, Šmit és a gólgyáros 
Đanković sem. Őket fiatalokkal 
próbáljuk meg pótolni, akiknek 
lehetőséget adunk. Ezek az új já-
tékosok a községünkből valók. 
Lejátszottunk egy barátságos mér-
kőzést, amelyen 2:0-ra kikaptunk 
a temerini Slogától. Én egyébként  
nem sokkal a bajnokság kezdete 
után vettem át a csapat irányítását, 
egészen pontosan a harmadik for-
dulót követően. Korábban is vol-
tam Temerinben edző, de mond-
hatom, hogy azóta kicserélődött 
a játékosok többsége. Nem marad 
más hátra, mint az, hogy ezekkel 

Fiatalos lendülettel 
a tavaszi idénybe

Hivatásos és az önkéntes halőrök folyamatosan jelen vannak a nyílt 
vizeken, a lopások száma mégis növekszik. Az orvhalászok profi peca-
botokkal, hálókkal, sőt árammal követnek el lopásokat. Az elmúlt évben 
Vajdaság vizein mintegy 80 kilométernyi illegális halászhálót foglaltak le 
a halőrök. A haltolvajok fő célpontjai a nemeshalak, azaz a süllő, a ponty, 
a harcsa és a kecsege.

Az illegális hálókat, horgászbotokat és más felszereléseket ideiglene-
sen lefoglalják a halőrök, és feljelentést tesznek a tettes ellen.

Ljubomir PEJčIć, halászati   szakértő, halőr, Vajdasági Horgász Szö-
vetség: „Aztán a bíróságon általában ránk bízzák a felszerelést, hogy 
megsemmisítsük, ha mondjuk, csónakról, motorról van szó, vagy nyil-
vános árverésre bocsátjuk.” Emellett pénzbüntetést kapnak a tolvajok, 
amely a kihágás súlyától függően ötezertől ötvenezer dinárig is terjed-
het, a bírósági költségek is a tettest terhelik, valamint az ellopott halak 
árát is ki kell fizetni. Ez akár negyedmillió dináros összeget is jelenthet. A 
halász- és horgászengedélyek ennél jelentősen olcsóbbak, és a beszer-
zésük sem nehéz.

PáSZTOR Róbert, a temerini Kárász Sporthorgász Egyesület titkára: 
„Tudjuk, hogy a hal, az egy természeti kincs, és a természeti kincsekkel 
általában jövedelmezően gazdálkodunk. Én tiszai horgász vagyok, imádom 
a Tiszát, az élő Tiszát, szemlátomást érezhető a halcsökkenés. A ciánmér-
gezés 2000-ben volt, és 2010-ben, 2008-ban, 2015-ben sokkal több hal volt, 
mint most. Hihetetlen, hogy mennyi halászengedélyt kiadnak.”

Nagy súly nehezedik a halőrök vállára. A Vajdaság Vizei Közvál-
lalat halőr szolgálata körülbelül 15 000 kilométernyi vízterületet őriz, 
éjjel is, mínusz 20 fokban is járőröznek.

Miljan MIRKOVIć, a halászati szolgálat vezetője, Vajdaság Vizei 
Közvállalat: „Tavaly a Vajdaság Vizei Közvállalat halőrsége mintegy 
50 feljelentést tett orvhalászok ellen, emellett mintegy 80 kilométernyi 
illegálisan lerakott hálót is lefoglaltunk, valamint öt csónakot és több 
mint száz egyéb orvhalászatra használt eszközt. Idén hat új csónakot, 
valamint hat új terepjárót is sikerült beszereznünk, amelyeket a halőre-
ink használnak, és ezzel megkönnyítettük a terepi munkájukat.”

A Vajdaság Vizei Közvállalat bővíti a halállományt, tavaly mintegy 
70 ezer halegyedet telepített az általuk őrzött vizekbe, az idén pedig 
110 ezer hal újratelepítését tervezik.

(A Pannon RTV riportja alapján)

Egyre több az orvhalász Vajdaságban

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


