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Pásztor Róbert elnökletével szerdán 
tartotta 4. ülését a községi képviselő-testü-
let. Az elnök napirend bővítést javasolt, mi-
vel Stanislav Tomašić, a községi tanács 
tagja benyújtotta lemondását. A lemondás-
sal kapcsolatosan vitát nem nyitottak, a le-
mondott tanácsnok helyére Mladen Zec 
polgármester Mihajlo Kozomora test-
nevelés szakos tanárt javasolta Járekról, 
amit a képviselők titkos szavazással meg-
erősítettek. Ezt követően a község 2020. évi 
költségvetésének második módosításáról 
tárgyaltak. 

Milka Jurić, a községi tanács pénz-
ügyi felelőse elmondta, hogy a költségvetés 
módosítását elsősorban a tervezett bevé-
teleknek a kiadásokkal való egyeztetése 
tette szükségessé. Az első fél évet ugyan-
is a koronavírus okozta járványhelyzet és 
a kormány megszigorításai jellemezték, 
másrészt 2019-ben jelentős költségvetési 
többlet mutatkozott, elsősorban a tervezett 
projektumok teljesítésének elmaradása 
végett. Ugyanakkor a gazdasági aktivitás 
csökkenésének eredményeként a mikro-, 
a kis- és a középvállalatok részéről a kor-
mányzati intézkedések kapcsán elhalasz-
tódtak a béradó befizetések, miáltal az évi 
bevételi tervhez képest a költségvetési be-
vétel 142 millió dináros hiányt mutat, ami 
mintegy tíz százalékos deficitet jelent. 

Az adott helyzetben a pótköltségvetési 
bevételeket 1,226 milliárd dináros összeg-
ben határozták meg, ami 10 százalékkal 
kevesebb, mint az eddig érvényes terv volt. 

A kiadásokat is ennek tükrében tervezték 
és jelentős átcsoportosításokat végeztek.

A pénzügyfelelős megemlítette, hogy 
a 2020-as költségvetés módosítása nem 
változtatja meg a kiadások szerkezetét, és 
a folyó beruházások arányait. A folyó ki-
adások 60,85 százalékban, azaz 843 millió 
dinárral vesznek részt a költségvetés teljes 
kiadásaiban. Ezt fordítják a közintézmé-
nyek béreinek kifizetésére, javításokra és 
egyebekre, logikus, hogy dominánsak az 
önkormányzati költségvetésben. A beruhá-
zásokra fordítható kiadások 29,3 százalé-
kos részesedéssel, azaz 361 millió dinárral 
szerepelnek a költségvetésben.

Folytatása a 2. oldalon

Módosult a községi költségvetés
Több tervezett beruházást elhalasztottak

A képviselő-testület 5. ülése
Pénteken, október 16-án tarja 5. ülését a községi 

képviselő-testület. Napirenden egy községi tulajdon-
ban levő parcella építkezési célra történő eladása, az 
Illancs ipari övezetben a Tim-cop Kft részére, beépí-
tetlen telek eladására vonatkozó elaborátum módosí-
tása, választások és kinevezések, új képviselői man-
dátumok hitelesítése, valamint képviselői kérdések. 
A testület ülését a járvánnyal kapcsolatos előírások 
miatt a színházteremben tartják 9 órai kezdettel.

G. B. 

goszpodincai részén három tonna termett hektáronként. 
A szóját jó minőségben, szép időben sikerült learatni, eső 
nem szakította meg a munkát, amit ennek köszönhető-
en jó két hét alatt be is fejeztünk. Nedvessége megfelelt, 
12-13 százalékos, de volt tíz százalékos is. 

– A kukorica törését a szója betakarítása után kezd-
tük el, az első hét nagyon jó volt, jól alakult a termés 
nedvességtartalma is. A középkorai hibrideknél 12 szá-
zalék körül mozgott, és nagyon jó ütemben haladtunk, 
de talán még a harmadát sem morzsolhattuk le abból, 
ami a határban van. Az utóbbi időben elég sok csapadék 
hullott, ami jót tesz a földnek és a cukorrépának, de az 
eső megnövelte a szem nedvességtartalmát. Ezért vagy 
szárítani kell, ami növeli a költségeket, vagy várni még 
egy ideig a csapadékmentes időre. Logikus, hogy senki 
nem akar esős időben kukoricát törni. A hozamokkal 
szintén elégedettek vagyunk. Attól függően, hogy cukor-
répa után volt-e a vetés, amikor is mindig kisebb a ho-
zam és 50-60 mázsa körül alakul, más esetben holdan-
ként 75-80 mázsát, sőt ezen fölüli hozamokat is elértek. 
Van még idő a kukoricatörésre, remélem, októberben 
végzünk a töréssel a temerini határban.

– Búza iránt nemigen mutatkozik érdeklődés, ép-
pen csak hogy lesz belőle valamennyi. Nem kifizetődő 
a termesztése, nagyok a befektetési költségek, alacsony 
a felvásárlási ára, nem, vagy alig fedezi a kiadásokat. 
Az egyéni termelők által termesztett fő növényi kultúrá-
nak megmaradt a szója és a kukorica, a szövetkezetben 
még a répa, aminek betakarítása csak most kezdődik 
– mondta a szakember.

G. B.

Utóbbi hetekben, az őszi termés 
betakarítás idején milyen a temerini 
határ képe? Hogyan haladnak a ter-
melők a betakarítással, kérdeztük 
Tóth Lászlótól, a Zsúnyi-Szilák szö-
vetkezet agronómusától.

– Szeptember elején megkezdődött 
a szója betakarítása, amit a szövetkezet 
területén be is fejeztünk. A határban vi-
szont még mintegy tíz százalék alatti te-
rületen a későn érő fajták talpon vannak. 
A hozam viszonylagos elégedettségre ad 
okot, ugyanis az átlag 3-5 tonna között 
ingadozik, a szövetkezetben 4 tonna. A 
hozam határrészektől függ, pontosabban, 

hogy hol, mikor 
és mennyi csa-
padékot kaptak 
a növények. Eb-
ből a szempont-
ból a Gyórgya 
határrész, Csenej 
környéke, a Ci-
gány bara és a 
Túllabara egy 
része volt elő-
nyös helyzetben. 
Öttonnás hoza-
mok is előfor-
dulnak ezeken 
a határrészeken, 
míg az Újföld 

Jó terméseredmények

Őszi vásár a központban
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SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, Szám: 06-1/20-177-11-
01, TEMERIN, 2020.X.9. 
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkoz-
tatottakról szóló törvény 102. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
21/2016., 113/2017. és 95/18. szám) alapján a Temerin Község 
községi tanácsa közzé teszi az alábbi

ÉRTESÍTÉST
Temerin Község községi tanácsa NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet 
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE, egy személy határozott időre történő 
felvételére ÖTÉVES IDŐSZAKRA, A TEMERINI KÖZSÉGI KÖZ-
IGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE, I. csoportba sorolt munkakör 
betöltésére.
A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon jelent meg.
A jelentkezési határidő az Értesítésnek a Dnevnik napilaban való 
közzétételétől számított 15 nap.

Mladen Zec, Temerin község elnöke

A közművállalat bírálata
A képviselő-testület elmúlt heti ülésén a közművállalat 2019. évi ügy-

viteli és pénzügyi jelentését Svetomir Stojanović megbízott igazgató ter-
jesztette be, miként az új fűtési árjegyzéket, továbbá a közvállalat 2020. 
évi ügyviteli programjának módosítását és a 2020. évi külön ügyviteli 
programot is. Első helyen említette a beruházásokat, melyhez források 
túlnyomó részét a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság, kisebbik ré-
szét pedig az önkormányzat biztosította. Az önkormányzat finanszírozta 
a telepi kút fúrását és két-két kút nagyjavítását Szőregen és Temerinben. 
Nagyjavítások történtek a távfűtő műveken is, ahol kicserélték mindkét 
kazánt és a vezérlő berendezéseket.

Az igazgató külön megemlítette a távhővezetékek teljes cseréjét, ami 
szoros kapcsolatban állt a két távfűtőmű felújításával, melyekre meg-
építésük óta, 40 év alatt, a kisebb javításokat leszámítva, semmit sem 
költöttek. A hővezeték cserét az idén is végeztek, de a költségek már 
nem az idei költségvetést terhelték. Valójában a fűtéssel kapcsolatosan 
mindent felújítottak, kivéve azokat a hőelosztó alállomásokat, amelyek a 
magántulajdonban levő társasházakban vannak, erre ugyanis nem kaptak 
tartományi forrásokat. Miután a munkálatok befejeződtek, lehetséges 
lesz új fogyasztók vezetékre kapcsolása, amire van igény. A felújítások 
eredményeként jelentősen csökkenni fog a fűtési díj. Erről egyébként 
döntött a képviselő-testület. 

A közművállalat folyó tevékenységével kapcsolatosan az igazgató 
közölte, hogy figyelembe véve az érvényben levő létszámstopot, úgy dol-
goztak, ahogyan lehetőségeik megengedték, de nyilván lehetett volna 
jobban és többet is.

A beszámolót követően hosszabb vita alakult ki, minek során 
többen is felszólaltak. Elsőként Pásztor Róbert, a képviselő-testület el-
nöke, aki szóvátette, hogy a számok tükrében minden ideálisnak tűnik. 
A közvállalt 25 millió dináros többletet mutatott ki, de a pénzügyi jelen-
tésből nem tűnik ki, hogy mely tevékenységek nyereségesek és melyek 
veszteségesek és ezért támogatásra szorulnak. Nincs szó a jelentésben 
a temetők karbantartására befolyt összegről és annak mirefordításáról 
sem. Pásztor megkérdezte azt is, miért nem viselnek alkalomhoz 
illő öltözéket azok a dolgozók, akik a temetést végzik, továbbá: ho-
zott-e tavaly jövedelmet a medenceközpont üzemeltetése?

Az elhangzott kérdésekre az igazgató igyekezett válaszolni, és elma-
gyarázni a közvállalatban uralkodó, mint mondta, bonyolult helyzetet, 
amihez hozzájárul a kevés közvetlen és a sok irodai dolgozó. Ebben az 
igyekezetében legközelebb munkatársai (akik szintén képviselők) is 
támogatták, hozzátéve azonban, hogy a pénzügyi jelentést ért kifogások 
helytállóak. Másrészt a vízellátás javítására nem kaptak támogatást, el-
fogadták azt, amit kínáltak nekik, így került sor a távfűtőmű felújítására 
és a hővezetékek cseréjére.

Más felszólalók közül többen is elégedetlenségüknek adtak 
hangot a szemétkihordást, a vízdíj megfizetését és a fürdő használatát 
illetően, megemlítve, hogy a közművállalatban a munkábaállás az utóbbi 
években jórészt csak pártalapon történhetett. 

Mivel október végén lejár a megbízott igazgató mandátuma, Svetomir 
Stojanović bejelentette, hogy nem kíván többé a közvállalat igazgatója 
lenni.

Napirenden szerepelt még a Veljko Vlahović óvoda és a Művelődési 
Központ munkájával kapcsolatos jelentés megvitatása és elfogadása, to-
vábbá választások és kinevezések.

G. B.

Az önkormányzat költségén, több helyen javítják a járdá-
kat, vagy újakat építenek. Új járda épült Temerinben a Ke-
leti temető bejáratánál és a Grísza-féle hévízforrásánál. Új 
járda épült Járekon a Branko Ćopić utcában is, ám mint a 
képen jól látszik, itt egy helyen valaki valamit elhibázott. 
Vagy a járdát építették a villanypózna útjába, vagy az osz-
lopot állították rossz helyre. G. B.

Járdajavítás

Módosult a községi 
költségvetés

Folytatás az 1. oldalról
Milka Jurić közölte még, hogy korcsolyapálya építésére 4 100 200 

dinárt terveztek, további 4 millió dinárt a közművállalaton keresztül 
közfoglalkoztatásra, a szennyvíztisztító telep építésének első szakaszára 
122 millió dinárt,  közterületek karbantartására (fűnyírásra és gallya-
zásra) 1,5 milliót, csatornázásra 35 milliót, a vízellátás és a csatorna-
rendszer állapotát felmérő tanulmány készítésére 8 milliót, a járeki helyi 
közösség épülete homlokzatának rekonstrukciójára 10 milliót. Utak és 
járdák rekonstrukciójára 987 millió dinárt terveztek, aminek jó részét 
már elköltötték, közvilágításra 10,7 milliót, az egészségház gyógytorna 
részlegének a fürdőből való kiköltöztetésére 2,5 milliót.

A korábban tervezettnél kevesebbet költenek a telepi iskola és a kö-
zépiskola felújítási dokumentációjának elkészítésére. Ideiglenesen eláll-
nak a járeki moziterem rekonstrukciójától és a Temerini I. Helyi Közösség 
(volt öregiskola) épülete felújításának projektjétől, valamint a Nyugati 
temető új kápolnája építésének az idei évben tervezett befejezésétől. 

A képviselők tudomásul vették a beterjesztett módosításokat és vita 
nélkül elfogadták azokat. Döntöttek a tartózkodási illetékről szóló ha-
tározat módosításáról is, miáltal 50 dinárról 60-ra emelték az illeték 
összegét. 

G. B.
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A Kertbarátkör hírei
A Kertbarátkör székhelyén ma, csütörtökön este 7 órakor megbe-

szélést tartunk a Hogyan tovább témakörről. Felkérem a tagság azon 
részét, aki szívügyének tartja szervezetünk, a Kertbarátkör jövőjét, hogy 
a jelzett időben jelenjen meg a kertészlakban. Kérem tartsuk magunkat 
a járványügyi szabályokhoz (maszkviselet, távolságtartás).

K. Z.

Új nyugdíjfeltételek
2021-től érvénybe lép az új szabály, ami a nők nyugdíjba vonulására 

vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy minden kérvényt, amit december 31-e 
után adnak át, már újabb és szigorúbb feltételekhez kötik majd. 

A következő naptári évben a nők 63 életév és 2 hónap után mehet-
nek öregségi nyugdíjba, ami idén még 63 év. A szükséges szolgálati évek 
száma változatlan marad, ami minimum 15 bejelentett munkaévet jelent. 
Új szabályok vonatkoznak majd azokra a hölgyekre is, akik idő előtt sze-
retnének nyugdíjba vonulni. Idén ehhez a feltétel 57 életév és 8 hónap 
volt, 39 munkaévvel. A jövőben a munkaévek száma 39 év és 4 hónapra 
növekszik valamint legalább 58 életévre és 4 hónapra.

A férfiak esetében nem változnak az öregségi nyugdíjba vonulás 
feltételei, ez továbbra is 65 életévet és 15 év bejelentett munkaviszonyt 
jelent. Azonban a férfiak esetében is változnak a feltételek, ha idő előtt 
szeretnének nyugdíjba menni 40 munkaévvel és minimum 59 életévvel 
kell, hogy rendelkezzenek. 45 bejelentett munkaév után a férfiak és a 
nők is kortól függetlenül nyugdíjba vonulhatnak.

Könyvbemutató Kishegyesen
A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Csépe Imre 

Könyvtár közös szervezésében a tűzoltóotthon nagytermében mutatták 
be az idén 80 éves dr. Virág Gábor legújabb kiadványát, mely Temeriniek 
Kishegyesen 1848-1851 címmel a Temerini Újság és a TAKT kiadásában 
jelent meg.

A kiadvány borítólapján az 1849-es kishegyesi csata felújított em-
lékművéről készült fénykép látható. A szabadságharc utolsó győztes 
csatájaként is emlegetett ütközetben sok temerini honvéd is részt vett, 
köztük Ivanics János huszárfőhadnagy is. A könyvbemutatón jelen volt és 
a szerzővel beszélgetett Csorba Béla temerini publicista, néprajzkutató, 
aki valójában felkérte Virág Gábort a kiadvány megírására és gondos-
kodott annak megjelenéséről is.

T. P.

Én és a házikedvencem
A nemzetközi gyermekhét alkalmából a Kókai 

iskola Gyermekszövetséghez tartozó diákjai fény-
képkiállítást szerveztek, a címben szereplő té-
máról. A korábban meghirdetett pályáztra több 
mint száz szebbnél szebb fotó érkezett, amelyeket 
a gyerekek készítettek.

V. Z.

Még egy óraátállítás
A kritikai hangok és az egyre hevesebb vita miatt 2019 márciusá-

ban az Európai Parlament a tavaszi és őszi, egyórás óraátállítás 2021-
től kezdődő eltörlése mellett döntött. Az uniós tagállamok, amelyek a 
nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, legutóbb 2021. már-
cius utolsó vasárnapján válthatnak nyári időszámításra, állt az akkori a 
parlamenti állásfoglalásban. Egyelőre még nem dőlt el, hogy mi hova 
váltunk. Az EP ugyanis tavaly egyeztetésre kérte a tagállamokat és az Eu-
rópai Bizottságot annak érdekében, hogy az egységes piac működését 
ne forgassa fel az, hogy egyes országok a téli, míg mások a nyári időszá-
mítás mellett döntenek.

Ha az Európai Bizottság úgy látja, hogy az egyes tagállamok tervei 
jelentős és folyamatos fennakadást okoznak az egységes piac működé-
sében, akkor az irányelv alkalmazásának legfeljebb egy éves halasztását 
javasolhatják. Tudomásunk szerint Szerbia, mint tagjelölt ország, egyelőre 
nem jelentette be, hogy melyik időszámításhoz kíván csatlakozni, de már 
nem lehet sokáig halogatni a döntést. Még egy óraátállítás így biztosan 
lesz: 2020. október 25-én vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára 
kell visszaállítani az órát. 

Tiszteletbeli konzul
A Zavarkó Árpád ügyvéd személyében a hét végén beiktatták hivatalába 

Magyarország új szerbiai tiszteletbeli konzulját. A Szerb Köztársaság Kül-
ügyminisztériumában fo-
gadta őt Vera Vukičević 
helyettes államtitkár, kö-
zölte Magyaország belg-
rádi nagykövetsége. A 
találkozón jelen volt dr. 
Pintér Attila nagykövet, 
aki elmondta, hogy a két 
ország között kimagasló 
szintet értek el a kapcso-
latok, az új diplomáciai 
képviselet pedig növeli 
az aktív magyar jelenlé-
tet a Vajdaság területén. Az Újvidéken létesülő konzuli képviselet fő fel-
adata lesz a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok fejlesztése. A hivatalt 
tiszteletbeli konzul vezeti, ezért hagyományos konzuli ügyekkel nem 
foglalkozhat.

VajMa

Pintér Attila, Vera Vukičević és az újvi-
déki születésű Zavarkó Árpád

Jön a (gyors)vonat
Míg Ópázova (Stara Pazova) és Petervárad között már csaknem há-

rom éve épül a Belgrád– Budapest gyorsvasút, az újvidéki oldalon az 
előkészítő munkálatok folynak. A Salajka városrészen a terepet tisztít-
ják, fákat vágnak ki és a kétvágányú vasúti töltés építéséhez szükséges 
munkálatokat végzik. Megkezdődött viszont felül-, illetve aluljárók épí-
tése, amelyek a Venizélosz, a Temerini, a Radoje Domanović és a Đorđe 
Zličić utcákat érintik.

Jelenleg a töltés épül az Inđija és Újvidék közötti szakaszon, valamint 
a gyorsvasút zajától kímélő hangkorlát építése az Inđija és Petervárad 
közötti szakaszon. Beška és Čartanovci között két völgyhíd építésén is 
folynak a munkálatok, továbbá vízáteresztők, kisebb hidak is készülnek. 
Folyamatban van a Selište patak szabályozása, valamint az Inđija-Beška-
Čartanovci szakaszon a régi vágányok leszerelése.

Az új dupla nyomtávú vasút jelenleg Karlóca (Sremski Karlovci) 
területén épül, míg a Stražilovói patak hídja, a gyalogos és kerékpáros 
aluljáró és az állomás területén levő gyalogos aluljáró már elkészült – 
írja a Dnevnik.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Stajer Andrea és Šilić Tin

Fo
tó

: A
gn

eš
 K

an
ta

rd
ži

ć 
Ph

ot
og

ra
ph

y

Hőstettek és áldozatok
A rádióból értesültem, hogy Boszniában megemlékezést tartottak 

egy, a második világháború vége felé történt ottani eseményről. A la-
kosság több száz szövetséges harci pilótát rejtegetett, majd szerencsé-
sen kimentették őket a megszállók elől. Bátor és felettébb veszélyes 
tett volt. Nemes dolog és kötelesség is a bajba jutott embertársainkon 
segíteni, életet menteni.

De!
Ugyanazok a pilóták bombázták szülővárosomat, Újvidéket is. 

Nem kímélve a polgári lakosságot sem. Sok ártatlan ember életét 
oltották ki, rombolták le házainkat, sodortak kilátástalan helyzetbe 
sok családot. Riadó idején miattuk menekültek az emberek pincék-
be, a kertekbe ásott pincének nevezett odúkba, hogy megvédjék ma-
gukat a robbanástól keletkezett légnyomástól és bombarepeszektől. 
Ilyen odúba menekült velem, a másfél éves kisfiával, édesanyám is a 
házigazdánk családjával együtt. A házibácsi meg is jegyezte, hogyha 
bombatalálat érne bennünket, már el is leszünk temetve. (Még volt 
kedve viccelődni.)

Ezekre az eseményekre én nem emlékszem, de arra már igen, 
hogy még négyéves koromban is rettegtem a repülőzúgásától, az ég-
zengéstől. Sírva vonszoltam azt, aki éppen a közelemben volt, hogy 
bújjunk el, mert bombáznak.

Hát ezt tették velünk azok a megmentett pilóták.
Hogy ki a hős, az, aki üt, vagy aki állja az ütést? Ezt mindenki 

döntse el belátása szerint.
Az én hősöm az édesanyám, aki a vonat ülése alá bújva a testé-

vel próbált megvédeni a zsúfolásig megtelt vonaton, a gépfegyverező 
repülőgépek támadásától, meg a nagyapám, aki az ágy alá is bebújt 
velem, hogy megnyugtasson, aki elhitette velem, hogy ott biztonság-
ban vagyunk. Ezek a gondolatok foglalkoztattak 2020. október 12-én 
hajnali 4 és 6 óra között. És elhatároztam, hogy megosztom őket.

KoRoKnAI Károly

Új padokon
Mint azt már többször megírtuk lapunkban a közterekre, parkokba 

38 új padot és 15 szemeteskosarat helyeztek ki. A fejlesztést az önkor-
mányzat támogatta. Az elmúlt napokban a még hátramaradt padok és 
szemétgyűjtők helyét betonozták ki. Hétfőn már a lakosok ki is próbál-
hatták az új ülőalkalmatosságokat.

nagy Tibor: „A változás szemmel látható. A minőség, a kivitele-
zés más, jobb. Tetszik. Az előző padok, a fiataloknak erőfitogtatásra 
voltak jók. Nem voltak ennyire stabilak. Lehet, hogy kivált valamilyen 

LEHET TARTANI A TÁVoLSÁGoT. – A központi parkban, a 
nyugdijasok kedvenc gyülekezőhelyén is nagyobbakra cse-
rélték a padokat. Az érintettek ezt örömmel vették tudomásul 
mondván, hogy most már betarthatják az előírás szerini szo-
ciális távolságot.

vz

európai gondolkodást egy ilyen szép pad.”
Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke elmondta, egy 

padra 25 ezer dinárt fordítottak. Külön figyelmet szenteltek annak, hogy 
gyakori igénybevételnek vannak kitéve, 5 réteg lakkal kezelték őket, így 
ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben is. „Most már cserél-
ni nem igazán maradt pad. Esetleg még a parkban. Tervben van a park 
modernizálása. A tervek alapján a felső része francia parkká alakulna 
át, az alsó része, a tó körül, angol parkká alakulna. Több virág és cserje 
van tervben. Még nem tudjuk, mikor lesz belőle valami, mivel nem kis 
befektetés, majdnem 200 millió dináros projekt.”

A községi képviselő-testület elnöke hozzátette, a jelenlegi közbe-
szerzés adó nélküli értéke 1 millió 250 ezer dinár volt, ami erre az évre 
vonatkozik. Régebben ilyen és ehhez hasonló padok díszítették Temerin 
köztereit. Kissé megkoptak, hiányosak, és a legkevésbé sem kényelmesek. 
Hamarosan ezek is lecserélésre kerülnek. Az előző padokat 35-40 év 
után cserélték le, az illetékesek remélik, hogy az új ülőalkalmatosságok 
is kibírnak legalább ennyi időt. 

Pannon RTV

Alma és 
mogyoróvásár 

Petriéknél 
Tel.: 843-243
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Lassan megjelennek az ősz pompás 
színei a természetben. Ahogyan az utcák-
ba és a kertekbe szinte észrevétlenül lopja 
be magát az egyik legszínesebb évszak, 
úgy a hangulatunk is ezzel azonosan vál-
tozik. Az elmúlást szimbolizáló időszak 
a legtöbbünk közérzetére kihatással van. 
Detki Kókai Anikó pszichológussal, arról 
beszégettünk, hogy miként változik ilyen-
kor az emberek hangulata és mit tehe-
tünk annak érdekében, hogy elkerüljük 
a depressziót.

– Nemcsak az időjárás és a napfény hiánya 
hat ránk, hanem az ősz hozta régi-új feladatok és 
kihívások is. A természetben ez az elmúlás kez-
dete, a visszavonulásé. A nyár a legtöbb ember 
gondolataiban a szabadságot idézi, a feltöltődést, 
a természetben töltött időt és a kikapcsolódást. 
A nyarat követően újra szembe kell néznünk a 
régi, elhalasztott feladatainkkal, vagy sok újjal, 
ami nagy kihívás lehet. Az ősz a begyűjtés és az 
összegzés időszaka is, így amennyiben negatí-
van értékeljük az elmúlt időszakot, természetes, 
hogy rontja a hangulatunkat. Ezen kívül gyakran 
szembesülünk ilyenkor anyagi nehézségekkel is, 
amelyek további szorongást okoznak. 

Létezik a depressziónak egy csakis ebben az 
időszakban jelentkező formája, ez a szezonális 
depresszió. Ősszel jelentkezik és a tél folyamán 
teljesedik ki igazán. Létezik nyári szezonális 
depresszió is, de ez sokkal ritkább, és más tü-
netei vannak. Onnan ismerhetjük fel őket, hogy 
mindig az évnek ugyanabban az időszakában 
jelentkeznek. Ne tévesszük össze a levertséggel. 

A depresszió nem levertség, hanem a következő 
tünetegyüttes: alvás- és táplálkozási zavarok (téli 
depresszió esetében kalóriadús ételek utáni só-
várgás és aluszékonyság, a megszokottnál több 
alvás), reményvesztettség, ingerlékenység, hu-
zamosabb ideig tartó rossz hangulat, csökkent 
energiaszint, érdektelenség, motiváció hiánya, 
szociális kontaktus kerülése, koncentrációs 
nehézségek. Felmerülhetnek öngyilkossággal 
kapcsolatos gondolatok, vagy a súlyosabb ese-
tekben öngyilkossági kisérletek is.

• Midez kiket érint a leginkább?
– Elsősorban a nőket, de természetesen a 

férfiak is küzdhetnek szezonális depresszióval. 
Gyakrabban fordul elő a fiatal felnőttek körében, 
mint az idősebb korosztályban. A napfény hiá-
nya jelentősen befolyásolhatja a hangulatunkat. 
Azokban az országokban, ahol nagyon kevés a 
napfény, több a depresz-
sziós ember. Genetikai 
alapon is ismétlődhet a 
családoknál.

• A járványhely-
zet miatt bevezetett 
intézkedések fokoz-
zák-e depresszív han-
gulatot?

– Mindenképpen 
hozzájárulnak az egyén 
állapotának eseteges 
romlásához, de a jelen-
legi korlátozások egye-
dül aligha válthatnak ki 
depressziót. 

Ha ősz húrja zsong
Detki Kókai Anikó pszichológussal beszégettünk

• Mit tehetünk annak érdekébben, 
hogy minél könnyebben átvészeljük ezt 
az időszakot?

– Megelőző stratégiákat sajnos még nem 
igazán ismerünk, de bizonyos változások beve-
zetésével, illetve a napi rutinba való beiktatásá-
val javíthatunk a hangulatunkon. Tartózkodjunk 
sokat a friss levegőn, mozogjunk minél többet. 
Étkezzünk egészségesen és igyekezzünk elegen-
dő időt fordítani a pihenésre is. Ha az alapvető 
biológiai szükségleteink rendben vannak, akkor 
hatékonyabban működünk. Ezen kívül, amikor 
csak alkalmunk adódik, tartózkodjunk természe-
tes fény közelében és a lakásunkba is engedjünk 
minél több fényt. A társaságban töltött idő szintén 
jelentős lehet. Végül pedig fontos tudnunk, hogy 
a hangulat csökkenése természetes, normális 
folyamat ebben az időszakban, ezt el kell fogad-
nunk. Viszont, ha annál többről van szó, vegyük 
komolyan, és idejében forduljunk szakemberhez 
– válaszolt kérdéseinkre a pszichológus.

TÓTH Dianna

A vasárnapi diákmise és a nagymise között a nagybecskereki Emmanuel kamarakó-
rus tagjai voltak a hívek vendégei. Gazdag repertoárjukból 15 perces válogatást ad-
tak elő, majd ők látták el a Juventus kórussal közösen a nagymise énekszolgálatát 
is. Képünkön mise után a két kórus.

Ünnepélyes keresztelés

ASavanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti 
növények, szobanövények: Schefflera, Benjamin fikusz, 
100 fajta kaktusz.

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

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

Emmanuel kamarakórus

Vasárnap a nagymise keretében ün-
nepélyesen megkeresztelték Ninát, 
Bodvanski Vladimir és Tadity Renáta le-
ánygyermekét
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nagyanyáink, dédanyáink egészen más-
milyen háztartást vezettek, és zömmel saját 
termesztésű, vegyszermentes zödségeket 
és főzelékféléket használtak. Parasztgaz-
daságok lévén tartottak jószágot, barom-
fit. A legtöbb helyen volt legalább egy fe-
jőstehén is. A határban termesztették az 
állatok takarmányát: kukoricát, naprafor-
gót, zabot stb., de a kenyérnek való búzát 
is, amit a helyi malomban, vagy abban, 
amelyről tudták, hogy minőségi a lisztje, 
aratás után kicseréltek. A 
kenyérnek és a kalácsnak 
való liszt mellé járt meg-
határozott mennyiségű 
gríz (búzadara) és kor-
pa is. Ezekből a minőségi 
és a mai megnevezés sze-
rint bioalapanyagokból 
egyszerű, de laktatós 
ételeket főztek, illetve 
készítettek kalácsokat, 
süteményeket.

A kalácsok és sütemé-
nyek skálája lényegesen 
keskenyebb volt a maiénál. 
A hétköznapok, de gyakran a 
vasárnapok kalácsa volt pél-
dául a pékkifli, a fánk, a pogácsa, a kuglóf, a 
hájas kifli.  Sütemények csak ünnepnapokon, 
fontos családi események alkalmával kerültek 
az asztalra. Így volt ez a mi családunkban is. 
Nagymamám gyakran sütött „üres” és mákos 
kiflit, tökös vagy káposztás buktát, sóslepényt, 
rétest, zsíros vagy töpörtyűs pogácsát, de a gör-
hekészítés és -sütés szakértője a nagyapám volt. 

Kezdetben kizárólag a kemencében sütötték a 
finomságokat, később pedig a sparhelt sütőjé-
ben. Amikor már a kemence, a sparhelt helyébe 
léptek a villanytűzhelyek, nagymamám átadta 
a stafétabotot édesanyámnak. Nagymamám a 
kalácsok hozzávalóit marokkal, kanállal, az 1 
és az 5 decis, kék, zománcos, hitelesített mé-
rőpohárral, de sokszor „szemmel” mérte a ma 
már nélkülözhetetlen konyhai mérleg hiányá-
ban. Volt ugyan neki egy egytányéros piaci ko-
famérlege, amelynek a „kisebb” felén dekákat 

is mérhetett, de ezt csak elvétve 
használta a konyhában. A sok-
éves gyakorlatnak köszönhetően 
sohasem csúsztak el a hozzá-
valók arányai. Édesanyám már 
ragaszkodott a konyhai mérleg-
hez, a sütemények hozzávaló-
inak azon való kiméréséhez. A 
pékkifli tésztájának a készítése 
során azonban ő is megérzésre 
adagolta a lisztet. 

Ezzel csak akkor szembe-
sültem, amikor jómagam is 
próbálkoztam pékkifli sütésé-
vel. A kezdő háziasszonynak a 
legbosszantóbb a receptben az 
az adat, hogy annyi lisztet adunk 

hozzá, „amennyit a tészta felvesz”. Honnan tud-
hatnánk, hogy milyen állagúnak kell lennie a 
kifli, a fánk, a sóslepény tésztájának, ha nincs 
tapasztalatunk. Ez az egyetlenegy adat nagyon 
sok kezdő háziasszonyt huzamosabb időre vagy 
akár egy életre elriaszt a kelt tészta készítésétől. 
Édesanyám ezt úgy oldotta meg, hogy az egyik 
távoli rokonunktól megszerezte a sóskifli hoz-

Az első pékkiflim

závalóinak pontosan leírt receptjét. A hozzáva-
lók pontos kimérésének és a készítés részletes 
leírásának köszönhetően sikerült megsütnöm 
az első pékkiflimet. 

A sikerélmény kellett ahhoz, hogy ne mond-
jak le a kelt tészták készítéséről. A kellő rutin 
megszezése után pedig már nem okozott gondot 
a megfelelő állagú tészta elkészítése még akkor 
sem, ha a recept szerint annyi lisztet kell hoz-
záadni, „amennyit a tészta felvesz”!

A „varázsreceptet” bemásoltam receptes 
füzetembe és féltve őrzöm, mert nélküle sok 
élményről, sikerről és fenséges illatról lema-
radtam volna. 

mcsm

A kék, zománcos, hitelesített 
mérőpoharak

A Szirmai Károly Közkönyvtárban október ötö-
dikén megkezdték a kötelező revíziót, ami rész-
letes és időigényes munka. Pásztor Ágnest, az 
intézmény igazgatóját kérdeztük arról, hogy az 
említett folyamat hogyan befolyásolja a könyv-
tár munkáját.

– A revízió tulajdonképpen leltárt jelent. A 
könyvtárosok a revízió során felmérik a könyv-
állomány állapotát. Ellenőrzik, hogy az adott 
könyv a helyén van-e, vagy esetleg nem hozták 
vissza. Selejtezni kell-e a könyvet, amennyiben 
hiányosak az oldalai, vagy talán már szétesett, 
és olvashatatlan. Ezen kívül ellenőrizzük, hogy 
egyeznek-e a könyv könyvtári adatai a leltár-
könyvben leírtakkal, a katalógusban található 
katalóguscédulák adataival, illetve az elektroni-
kus katalógus adataival. A törvény kötelez min-
ket, hogy tízévente elvégezzük ezt az alapos, 
úgynevezett rendszeres revíziót, ellenőrzést. A 
folyamat megitélésünk szerint tizenkét hónapig 

fog tartani, de lehet, hogy hamarabb is a végére 
járunk. A munka meglehetősen széles körű és 
időigényes, mivel több mint negyvenezer köny-
vet tartalmazó állománnyal rendelkezünk. Az in-
tézmény nyitvatartását a revízióhoz igazítottuk: 
a tagok igényeit munkanapon reggel fél nyolc és 
délután fél kettő között, szombaton pedig nyolc 
és délután egy óra között szolgáljuk ki. 

– Megelégedéssel mondhatom, hogy az in-
tézmény könyvállománya folyamatosan bővül. 
Az új könyveket egyrészt vásároljuk, másrészt 
pedig különböző pályázatok útján kapjuk. Az 
idén is sikeresen megpályáztuk, és megnyer-
tük a Márai-programban található könyveket, 
valamint a néhány évig szünetelő, de az idén 
újra pályázhatóvá vált Bethlen Gábor Alap 
könyveit, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 
jóvoltából pályázhattunk meg. Az említett pá-
lyázatok által nyert könyvek kiszállítását vár-
juk jelenleg. 

A rendkívüli helyzet megszűnése óta folya-
matosan fogadjuk az olvasni vágyókat, csak kicsit 
más formában, mint azelőtt. A könyvtár helyszű-
ke miatt nem tehet eleget a két méteres távol-
ság betartására vonatkozó követelményeknek, 
ezért az olvasóterembe és az épület belterébe a 
tagok nem léphetnek be. Az olvasók az ajtóban 
felállított pulton keresztül adhatják be az vissza-
hozott könyveket, illetve kölcsönözhetnek újab-
bakat, minden egészségügyi szabályt betartva. A 
visszahozott könyveket néhány napig műanyag 
zsákokban tartjuk, mielőtt újból a polcra kerülné-
nek. Ezt az eljárást számos könyvtár alkalmazza, 
mert megállapították, hogy a vírus papírfelületen 
huszonnégy óráig jelen lehet.

Idén elmaradtak az író-olvasó találkozóink és 
a mesemondó verseny is. Bízunk benne, hogy a 
jövő évben már másként alakulnak a dolgok. Vé-
gezetül szeretném felhívni az olvasók figyelmét, 
hogy az októberben  csökkentett tagsági díj (300 
dinár) ellenében vállthatnak tagságot a könyvtár-
ban az érdeklődők.

TóTH Dianna

Leltározás a könyvtárban

A sós kifli receptje: 4 deci langyos 
tejbe teszünk 2 kávéskanál cukrot és bele-
morzsolunk 5 deka friss élesztőt. Az edényt 
letakarjuk. Amíg az élesztőnk felfut, tálba 
szitálunk 75 deka lisztet, majd belekeve-
rünk 1 kávéskanál sót és 1 sütőport. A 
liszt közepén kialakított mélyedésbe ön-
tünk 2 kávéscsésze (ami a klasszikus fe-
ketekávés-csészével mérve összesen 1,5 
deci) étolajat, majd az élesztős tejet. Ösz-
szeállítjuk a tésztát, és a gyúrólapon addig 
gyúrjuk, amig fényes nem lesz. A tésztát 4 
részre osztjuk, egyenként kigömbölyítjük 
őket és letakarva, 30-45 perc alatt a dup-
lájára kelesztjük. Egy-egy gombócot kör 
alakúra nyújtunk, és 8-8 cikkre vágunk. 
A cikkekből kiflit sodrunk és zsírpapírral 
bélelt tepsibe sorakoztatjuk őket. Mintegy 
félórányi kelesztés után a kifliket megken-
jük felvert tojással, megsózzuk, és tetszés 
szerint megszórjuk szezámmaggal, len-
maggal vagy köménymaggal. Előmelegített 
sütőben aranybarnára sütjük.
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Borbála és Mihály nemrégiben ünnepi szent-
misén erősítette meg fél évszázaddal ezelőtt tett 
házassági fogadalmát. Pontosan október 24-
én lesz ötven éve, hogy kimondták a boldogító 
igent. Az utcán ma is kézenfogva járnak, azt vall-
ják, a közös érdeklődési kör, a hasonló érték-
rend segítette őket abban, hogy frigyük ennyi év 
után is fennmaradhatott. Ha egy kicsit ódzkodva 
is, de vállalták, hogy mesélnek az elmúlt ötven 
évben átéltekről, arról, hogy mit jelent számukra 
a házasság intézménye. 

Borbála, a feleség kezdi történetük legele-
jén: – 1970 ben kerültünk össze, akkor más 
volt a szokás, nem olyan idők jártak, mint nap-
jainkban. Mára már kitolódik minden: az isko-
la, a házasság. 17 évesen befejeztem a keres-
kedelmi iskolát, ami akkor két évig tartott, az 

Amerika vendéglőben a táncon ismerkedtem 
meg Mihállyal, egy évig szórakoztunk, ismer-
kedtünk, majd amikor én 19, ő meg 22 éves 
volt, összekerültünk. Közös volt az érdeklődési 
körünk, mindaz, amit elképzeltünk a jövőről, 
az értékrend is megegyezett. Édesapám több-
ször kérdezgette:

 – Lányom, nem vagy te még túl fiatal a 
házassághoz, nem hajt téged senki. Én viszont 
tudtam, hogy ő az, akivel szeretném leélni az 
életemet, és nem szeretném tovább húzni az 

időt. Szüleim valláso-
sak voltak, fontos volt 
számukra a becsület, 
tisztesség és a hűség, 
és én olyan párt szeret-
tem volna magamnak, 
akinél ezek az értékek 
ugyancsak számítanak – 
magyarázza Borbála.

 Férjét arról kérde-
zem, hogy mi fogta meg 
elsőként az akkor tizen-
nyolcadik életévében 
járó leányzóban. – Már 
korábban is felfigyeltem 
rá, feltűnt, hogy milyen 
meghitt családi közös-
ségben él. Abban az 
időben, amikor lesze-
reltem, nagyon sokan 
külföldre mentek, leg-

főképp Németországba, én viszont itthon akar-
tam maradni. Szakmám volt, amit Újvidéken 
tanultam ki, de itt dolgoztam Temerinben. Úgy 
gondoltam, hogy itt tudom folytatni a családi ha-
gyományt, amelynek a házasság, a családalapítás 
képezi az alapját, hiszen számomra ez jelenti a 
jövőt – meséli Mihály, és érződik a hangjából, 
hogy mindezt komolyan is gondolja, és elmúlt 
évek során így élték mindennapjaikat.

– Miután összeházasodtunk, adtunk ma-
gunknak egy kis időt az ismerkedésre – kap-
csolódik be a beszélgetésbe ismét Borbála. – 
Rájöttünk arra, hogy mi minden közös bennünk, 
és minél több ilyen van, annál kevesebbet kell 
alkalmazkodnunk. Sokat jártunk kirándulni, 
tengerre, három évig szórakoztunk, majd meg-
született a legidősebb fiunk, Róbert, három év 
múlva Ildikó lányunk is, majd tizenöt év múlva 
fiatalabbik fiunk, Gábor. Egyáltalán nem bán-
tunk meg, hogy ennyit vártunk legkisebb gyer-
mekünk megszületésével, hiszen most ő az, aki 
fiatalon tart bennünket – meséli nevetve, majd 
hozzáteszi, hogy Gábor éppen házasságkötés 
előtt áll, és nagyon várják már, hogy újabb uno-
kával bővüljön a család. A beszélgetés során 
több alkalommal szóbakerült a vallás, és annak 
szerepe az életükben. 

 – Már a kezdetben a szüleink is teljes mér-
tékben támogattak bennünket, kilenc éven át 
anyósoméknál laktunk, amíg a mostani ház nem 
épült fel, volt egy kis szobánk, békésen teltek 
azok az évek. Nem volt vita köztünk, ha csak 
tehették, segítettek, mint ahogyan az én szüleim 
is. Úgy érzem, hogy egy nagyon összekovácsolt 
pár vagyunk, és ez most már örökre így marad – 
teszi hozzá Mihály, majd Borbála folytatja. 

– Miközben a házat építettük, én két váltás-
ban dolgoztam, édesanyám nagyon sokat bese-
gített. Amikor átköltözünk, ellentétes váltásban 
dolgoztam a párommal, így megoszlott a há-
zimunka. Most, amióta nyugdíjasok vagyunk, 
„aranyéletünk” van. Minden reggel megbeszél-
jük az aznapi programot, délelőttöt mindig aktí-
van töltjük, rendegzetjük a kertet, az udvarban 
is van mit tenni. Sokat mozgunk, délutánt pedig 
a pihenésnek és a gyerekeknek, unokáknak 
szenteljük. Hétvégenként mindig jönnek hoz-
zánk, és nagyon sokat beszélgetünk, szeretnek 
segíteni és ennek örülök, ami nem meglepő, 
hiszen ebben nevelkedtek fel. Párommal is min-
dent megbeszélünk, nem érdemes haragot tar-
tani, emészteni magunkat, erre már többször rá 
kellett jönnünk az elmúlt évek során.

Megoszlottak a feladatok, amíg ő a kinti te-
endőket végezte, addig én bent a házban dolgoz-
tam, foglalkoztam a gyerekekkel. Tanulni sem 
kellett sokat velük, szinte mindent megcsináltak 
önállóan. Elmagyaráztam nekik, hogy nekik az 
a feladatuk, hogy tanuljanak. Meggyőződésem, 
hogy nem volt ekkora elvárás a diákok részéről, 
mint manapság – teszi hozzá.

Amióta nyugdíjba vonultak, több idő jut a 
barátokra, társalgásra. 

–  Fontos számunkra az, hogy emberek kö-
zött legyünk, társalogjunk. Hétfőnként kártya 
partit szervezünk, sokat nevetünk, jól érezzük 
magunkat. Hosszútávú terveink nincsenek, ki-
sebb dolgokban gondolkodunk, nem vágyunk 
már távoli utazásokra.

A Lepár házaspár családja körében ünnepli 
meg a kerek évfordulót, hiszen akkor a leg-
boldogabbak, ha együtt van a család: a három 
gyermekükkel és párjukkal, valamint a három 
kisunokával.

ÁDÁM Csilla 

Ötven év jóban-rosszban
Beszélgetés az aranylakodalmát ünneplő Lepár házaspárral

– Nagyon fontos számunkra a vallás. 
Mindkettőnket megkereszteltek, bérmál-
koztunk, áldoztunk, hittanra és templomba 
jártunk. Igyekeztünk mindig a tízparancsolat 
szerint tenni és élni, és úgy érzem, hogy így 
könnyebb volt, mert volt irány, amit követni 
tudtunk. A gyerekek is ebben nevelkedtek 
fel, és soha sem ellenkeztek ilyen téren. 
Amikor problémák merültek fel az élet so-
rán, azokat mindig megoldottuk, vasárna-
ponként erőt merítettünk Isten szavából, és 
így valahogy könnyebben vettük az akadá-
lyokat, meséli a feleség, közben pedig azt 
látom, hogy csillognak a szemei, teljes szí-
véből mondja ezeket, az életét befolyásoló 
bölcsességeket. Noha voltak hullámvölgyek 
és nehézségek az elmúlt években, különö-
sen a közös élet kezdetén, mindezen együtt 
siklottak át. A családfő szerint az évek során 
összekovácsolódtak.

– Hogy mi a jó házasság titka? Ha egyik 
fél szomorú, akkor a másik vigasztalja meg, 
ha pedig mérges, akkor hallgasson. Tole-
ránsnak kell lenni. De mindennél fontosabb 
az, hogy szeressék, tiszteljék egymást, fi-
gyelmesek és őszinték legyenek egymás-
sal. Mihály hozzáteszi, hogy az életük so-
rán már számtalan válási okot találhattak 
volna, ha kerestek volna, de erre soha nem 
került sor. Közösen nyugtázzák, hogy minél 
hosszabb egy házasság, annál értékesebb, 
mert jóval többet tettek bele. – Ezt pedig 
vétek eldobni, hiszen együtt örültünk és 
tettünk azért, hogy boldog életünk és há-
zasságunk legyen.

A család: Réka, Gábor jegyese, Gábor, Lepár Borbála és férje, 
Lepár Mihály, Róbert, Natália és fiuk, Alen. Ülnek: Bujdosó Ár-
pád, Tas, Márk és Ildikó.
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Temerini kincsvadászok (2.)
Amikor Gazsi fiával, Zoltán unokaöcsémmel 

szemlét tartottunk az akkor már saját tulajdo-
nukban levő parcellán, ő annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy ha ő rejtette volna el 
azt, amit keresünk, akkor nem a magaslaton, 
hanem inkább lent a baraparton és 900 mé-
teren tette volna meg. A továbbiakban ennek 
értelmében jártunk el. És gazt irtottunk, nádat 
vágtunk, detektor csipogásában reményked-
tünk, hegyes acélvesszővel szondáztunk – de 
mindhiába.

Visszatérve Kanadába, Zoli öcsém szakem-
berekhez fordult. Térképünk alapján műhold 
segítségével, mint később kiderült, teljes pon-
tossággal bejelölte a helyet: a Szőregi úttól 900 
méterre, a dűlőúttól a szántóföldön 8 méterre, 
nyugatra itt volt az X pont – a kincs elrejtésé-
nek helye.

Mivel a szondázáskor nem jártunk ered-
ménnyel, más megoldáshoz kellett folya-
modnunk. Elhatároztuk, hogy halastó épí-
tését mímeljük, erre kaptunk is engedélyt. 
Földgyaluval fejtettük a föld rétegeit, már vagy 
hatvan-hetven centit leszedtünk, de még min-
dig semmi. 

Őszintén szólva, én magam nem sok reményt 
fűztem a projekt eredményes végkimeneteléhez. 
Aki viszont ezzel szemben nagyon is reményke-
dett az Zoli öcsém volt. Azzal biztatott, és mon-

dogatta is: a vállalkozás eredményes lesz. „Pali 
bátyámnak ezentúl nem kell majd nádtetőket 
másznia!” Abban az időben ugyanis a tetőná-
dazó szakmát űztem.

Zoli öcsém különben született optimista ter-
mészetű ember. Erről kanadai tartózkodásom 
idején győződtem meg. Mindig, miután vadász-
ni indultunk, magabiztosan mondogatta: „Lesz 
hús, Pali bátyám, ne aggódj, lesz zsákmány!”. 
Egy büdös vadat nem láttunk, azt megelőzően, 
hogy lógó orral csónakáztunk hazafelé.

Most itt Európában vagyunk, 
2006 márciusában. A dűlőút 
mellett álló autók egyikéhez 
támaszkodva figyelem, mi tör-
ténik körülöttem. Gazsi ásóval 
kezében dolgozik, és azt látom, 
hogy a kezében levő szerszám 
éppen könnyedén bele-
merül egy lazának tűnő 
földrétegbe. Találkozik a 
tekintetünk. Látom, hogy 
a szeme felvillan, majd 
hangosan felkiált: „Meg-
van, megtaláltam!”. 

Mintha hullámok 
csaptak volna össze a fe-
jem fölött, úgy éreztem 
magam az újonnan elő-

állt helyzetben. Mit is csinálok én ezek-
kel a kincsekkel. Nem tudtam elhelyezni 
magam a jövőben. 

Gazsi viszont intézkedett. Leállította 
a földgyalus embert, mondván, hogy a 
munka be van fejezve, és gavallér mód-
ra kifizette. Magunkra maradtunk. Gazsi 
unokaöcsém ásóval a kezében nekiesett 
a két fellazított helynek, amit megtalált és 
a térképen is be volt jelölve. De bekövet-
kezett az, amit én a történet elejétől fog-
va sejtettem: kincskeresés volt, de kincs 
nem lett. És csakhamar tudomásul kel-
lett vennünk a szomorú valóságot: valaki meg-
előzött bennünket. A kincsek helyén és helyett, 
vékony rozsdás vasfoszlányokat emelhettünk 
ki a földből. Valamiféle vasedény maradványai 
lehettek.

Nem sokkal később a Magyar Szóban olvas-
tam a hírt, miszerint egy dúsgazdag amerikai 
műgyűjtő megvette a szerb királyság értékes 
hagyatékát.

MAJoRos Pál (Vége)

Amikor Gazsi rábukkant a helyre, és a kincset megtalál-
ni vélte, leállította a földgyalut. A képen: itt lett volna a 
„halastó”.

A Papp Ferenc által megőrzött helyszínrajz és egyéb doku-
mentáció „titkos” írással volt írva, tulajdonképpen (székely) 
rovásírással. Ebből közlünk itt egy részletet.

Gáspár öcsém és jómagam a helyszí-
nen, a kincskeresést megelőzően

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar Nemzeti Tanács

Önkormányzat 
Temerin

A kincsesláda tartalma lett volna: 150 kiló arany-
rúd, ezüst gyertyatartók a XII. századból, 25 kiló 
aranypénz, 9 darab rubinnal kirakott tőr, ? szá-
mú korona drágakövekkel kirakva, 7 revolver 
elefántcsontnyelű, 7 kard vert aranymarkolatú.
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Miután Vondra Gyula 1966. szeptember 
28-án váratlanul, előzetes betegeskedés nélkül 
elhunyt, Zvekanovity püspök a temerini csak-
nem tízezres hívőközösségének lel-
ki gondozását Berecz Sándor plé-
bánosra bízta. November 24-én 
véglegesen átköltözött Temerinbe.

Berecz Sándor 1927. febru-
ár 15-én született Törökbecsén, 
teológiai tanulmányait Zágráb-
ban végezte 1947 és1953 között. 
1952. június 29-én szentelték fel 
Szabadkán. Lelkipásztori mun-
kásságát első állomáshelyén a sza-
badkai Szent Teréz székesegyház 
plébániáján kezdte. Majd Péterrévén, Kúlán, 
Bajmokon, Bezdánban, Csantavéren, Luda-
son, Temerinben, Bácsszőllősön és Királyhal-
mon működött. 1990. január 30-án igazgatói 
kinevezést kapott a Josephinum Papi Otthon 
vezetésére. 1994. december 28-tól Szegeden 
tartózkodott. 2013. július 2-án, életének 87., 
papságának 61. évében hunyt el.

Berecz Sándor plébánosra várt a feladat, 
hogy a zsinati határozatok értelmében hoz-
záfogjanak az új oltár felépítéséhez. Erre 
1968-ban került sor. A liturgikus előírások-
nak megfelelő, nép felé fordított oltár tervét 
Dukić Bolto szabadkai építész készítette el. A 
régi oltár lebontását december közepén kezd-
ték meg, majd megkezdték az egész szentély 
átalakítását, valamint az új liturgikus oltár épí-
tését. A hívek többsége megértéssel fogadta az 
újítást, bár még most is vannak, akik szívesen 
látnák a régi oltárt. 

Az új oltár és a templom felszentelésére, 
ünnepélyes keretek között, 1969. március 25-

én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ke-
rült sor.

Berecz plébános a hetvenes évek közepé-
től minden vasárnap, kedden és a 
hónap első péntekjén szentmisét 
tartott a telepi imaházban. Ezekre 
az évekre jellemző, hogy oldódott 
a feszültség az egyház és az állam 
között, megnyíltak a határok, a 
polgárok, így a hívek is szabadab-
ban utazhattak. Berecz plébános 
csaknem tízévi temerini tevékeny-
ségének folyamán híveivel Európa 
majdnem minden kegyhelyét meglá-
togatta. Voltak többízben Rómában, 

Lourdes-ban, Fatimában, Mariazellben, eljutot-
tak Mária Radnára, Szegedre, Csíksomlyóra és 
természetesen a hazai kegyhelyeken is.

Berecz plébános követve elődei példáját, sokat 
tevékenykedett a templom karbantartásán és felújí-
tásán. 1968-ban villamosította a harangozást, majd 
két évvel később új villanyórát vásárolt Bécsben, 
amely nemcsak az időt mutatta, hanem irányította 
a harangozást is. Bár már 1971-ben egyházköz-
ségi határozat született az új plébánia építéséről, 
anyagiak hiányában az építkezés csak a régi plé-
bániaépület eladását követően, 1977 márciusának 
elején kezdődhetett. A terveket Dulić Bolto építész 
készítette el. Az új épület, ahová átköltöztek a tisz-
telendő nővérek is, 1978 folyamán készült el, és a 
templom is új, mosott kő külsőt öltött.

Amikor Berecz plébános 18 évi kemény, ki-
tartó tevékenység után, 1984. november 1-jén 
Temerinből új állomáshelyére, Bácsszőlősre 
távozott, lélekben és anyagiakban rendezett egy-
házközösséget hagyott utódjára, Szungyi László 
plébánosra.

Temerini plébánosok (11.)

Berecz sándor
Idősek világnapja alkalmából

szépkorú 
riportalanyom

A múlt héten emlékeztünk az idősek 
világnapjára. Ekkor, ezen a napon év-
ről-évre visszaperegnek emlékeim egy 
kedves ismerősről, a vele való találko-
zás sok év után is mély nyomot hagyott 
bennem.

„Nyolcvanöt éves lettem, 55 évnyi bol-
dog házasság után, immár három éve ma-
gányosan élek az újvidéki aggok otthoná-
ban” – az iratok között rendezgetve éppen 
a minap akad a kezembe Kiss Pista bácsi 
hozzám címzett levele, meg a borítékban 
sárguló papírra írógéppel ráütött versei. Az 
egyetemi évek alatt ismerkedtem meg vele 
egy dokumentumfilm forgatása közben. Ő 
volt az alany, én meg a riporter, a beszélge-
tés közben pedig arra kerestük a választ, 
hogy milyen sportélet zajlott egykoron az 
újvidéki Egységben, amelynek korábban 
ő is tagja volt. Elkészült a film, Pista bá-
csi fiatalokat meghazudtoló memóriájának 
köszönhetően a neves újvidéki sportklub 
történelmében egészen a legapróbb rész-
letekig visszamentünk. Miután végeztünk, 
elkérte a telefonszámomat, meg a címemet, 
mert szerette volna, ha elolvasnám a ver-
seit (amelyeket leggyakrabban a felesé-
géhez intézett). Így kezdtem el levelezni 
Pista bácsival, aki akkor már a nyolcvanat 
taposta. Később, miután bekerült az idősek 
otthonába, egyszer-kétszer meg is látogat-
tam. Soha sem panaszkodott, oka azonban 
lett volna rá: egyedül volt, látása és hallá-
sa meggyengült, fiatalkori izgágaságának 
pedig akkora már a végtagfájdalmak pa-
rancsoltak nemet. A memóriája azonban 
olyan volt, mint fiatalabb korában. Mesélt 
az életéről, a családjáról, olyannyira sokat, 
hogy gyakran a tömérdek mennyiségű in-
formációáradattól más irányba tévelyegtek 
el gondolataim (lelkiismeret-furdalásom is 
volt sokszor emiatt). De mindig felnéztem 
az öregúrra, csodáltam, ahogyan beszélt a 
mögötte hagyott évekről, azt az energiát és 
pozitív szemléletmódot, ami jellemezte a vé-
letlen útján szerzett, új ismerősömet. Még ma 
is emlékszem a szavaira, mintha csak tegnap 
lett volna: – Töltsd meg tartalommal a min-
dennapokat, használj ki minden lehetőséget, 
mert villámgyorsan megöregszik az ember. 
Nem is igazán értettem, hogy miért mondja 
ezeket a bölcseleteket egy fiatal egyetemista 
lánynak, aki akkortájt a legszebb éveit élte, 
azt viszont láttam a szemében, hogy rendkí-
vül őszinte hozzám, és azt akarja, hogy va-
lami rámragadjon ezekből az okosságokból. 
Később már nem jártam el hozzá beszélgetni, 

a sors ugyanis más feladatok elé állított, pe-
dig magányos pillanataiban gyakran megin-
vitált. Az elmúlt évek során sokszor eszembe 
jutott Pista bácsi, azon töprengtem, hogy ha 
most elmennék az otthonba, vajon ott talál-
nám-e? Aztán jött a hír, hogy már nem él, az 
otthonban megüresedett a szobája. Sok év 
telt el azóta, de a közel tíz évvel ezelőtti taná-
csai még most is eszembe jutnak. Különösen 
az év ezen szakában, október elején, amikor 
jelentősebb figyelmet szentelünk az idősek-
nek, amikor többet beszélünk az öregedésről. 
Márai Sándor erről így vall: „Látod, így jön 
majd az öregség, udvariasan. (...) Nem drá-
ma az öregség, ne félj. Egy napon hírt kapsz, 
ennyi az egész. Felnézel a munkából és az 
életből, szórakozottan, s aztán készségesen 
mondod: "Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy 
pillanat még, valamit akartam... Mit is? Igen, 
élni. Tudom, most már késő. Mehetünk."

ácsi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hét telt el nélküled, 
drága édesanyám és anyósom

DRAŽIĆ Milka 
(1933–2020)

Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, 

nem feledünk téged.

Szerető lányod, Zorica 
és vejed, János
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MEGEMLÉKEZÉS

KÓKAI Franciskára JÁNOSI (Bikás) Imrére

Szeretettel emlékezem elhunyt édesanyámra és bátyámra

Kit őriz a szívünk nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.

Lelkük üdvéért október 18-án a Szent Rozália-plébániatemplomban 
misét szolgáltatok, amelyet Szöllősi Tibor atya mutat be.

Szeretettel emlékezik rátok 
Gizella

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

ZAVARKÓNÉ 
BARNA Borbála 

(1935–2020)

Lelked, reméljük 
békére talált, s te már 
a mennyből vigyázol ránk.

Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Emlékét és szeretetét 
őrzi Magdi és János 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy itt 
hagyott bennünket, akit na-
gyon szerettünk

MICSUTKA István 
(1939–2016)

Virágot viszünk most 
egy néma sírra, de ezzel 
őt nem hozhatjuk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, 
de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál 
mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.

Gyászoló szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenöt éve, hogy nincs közöttünk, akit szertettünk

VARGA János 
(1937–2005)

Nélküled szomorú és üres a ház, 
a családból hiányzik egy fénysugár.
Köszönjük, hogy éltél és bennünket szerettél, 
nem hagytál el minket, csak álmodni mentél.
Lelked reméljük békére talál, 
s te már a mennyből vigyázol reánk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!

Örökké gyászol szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú tizenöt éve, hogy 

nincs közöttünk

IVÁN László 
(1957–2005)

Az élet elmúlt, 
a sír befedett, 
de mi nem feledünk 
soha tégedet.

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod!

Emléked megőrzik 
szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt hagytál szerető feleségem

MAGYARNÉ FARAGÓ Rozália 
(1951–2020)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
fájdalmas hat hét múlt el nélküled.
Elmentél tőlem csendesen, mint a lenyugvó nap, 
de szívemben élsz és ott is maradsz.
Könnyebb egy sziklából piros vérnek folyni, 
mint szerető szívnek egymástól elválni.

Szerető férjed, József

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

MEGEMLÉKEZÉS

VÉCSI Rozália 
(1941–2020. 10. 8.)

VarGa Károly 
(1954–2020. 10. 9.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. SZÖLLőSINÉ 
VarGa Margit 

(1944–2020. 10. 6.)

VÉGSő BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-

zunk szeretett nővéremtől

VÉCSI Rozáliától 
(1941–2020)

Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél.
Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt élsz 
mindörökké. 
Soha nem feledünk. 
Emléked megőrizzük.

Szerető öcséd, József 
és felesége, Ica

VÉGSő BÚCSÚ
Szeretett nenánktól

VÉCSI Rozáliától 
(1941–2020)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja senki sem.

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

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Dani, Angi 

és családjuk

Miserend
16-án, pénteken 8 órakor: 
†Becskei József, két elh. test-
véréért és szüleiért.
17-én, szombaton 8 órakor: 
a hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Iván László, az 
elh. Iván és Csorba szülőkért; 
valamint: †Frano Geljić.
18-án, évközi 29. vasárnap, 
Missziós vasárnap, a telepen 
7-kor: †Zsúnyi József és elh. 
testvérei, †Sági Margit és elh. 

testvérei ; 8:30-kor: †Kókai 
Franciska, Jánosi Imre, és a 
Kókai család elhunyt tagjai-
ért; 10-kor: Népért.
19-én, hétfőn 8 órakor: Há-
lából egy szándékra.
20-án, kedden, 8 órakor: 
Egy élő családért.
21-én, szerdán 8 órakor: 
Szent Antal tiszteletére há-
lából
22-én, csütörtökön 17-kor: 
†Frano Geljić; 18-kor Szent-
ségimádás iskolája.
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MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

PETRO 
RAPCSÁK Klára 

(1965–2020)

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

VÉGSő BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől

PETRO Klárától 
(1965–2020)

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, elmaradt, 
de gondolatban, míg 
élünk, velünk maradsz.
Mert nem az a bánat, 
amin zokogunk, 
hanem az, amit 
egy életen át hordozunk.

Emlékét megőrzi férje, 
Károly

VÉGSő BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk a 
szerető nagynénénktől

VÉCSI Rozáliától 
(1941–2020)

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

Emléked és szereteted 
megőrizzük.

Szerető unokaöcséd, 
Arti családjával

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

SZÖLLőSI Margitot 
(1944–2020)

utolsó útjára elkísérték, 
részvétnyilvánításukkal fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek.
Külön köszönet Dávid atyá-
nak a megható gyászszer-
tartásért.

A gyászoló család

VÉGSő BÚCSÚ
Kedves nagybátyánktól

VARGA Károlytól 
(1954–2020)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég.
Egy fénykép 
mely őrzi az emléked, 
örökre megőrzünk 
szívünkben téged!

Unokaöcséid, Laci, Pista 
és Tibi családjaikkal

Földet bérelek. 
Telefon: 063/523-746

VÉGSő BÚCSÚ
Búcsúzunk édesanyánktól

PETRO Klárától 
(1965–2020)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.
Veled együtt volt teljes 
az életünk, emléked 
örökké itt van velünk.
Míg élünk, el nem feledünk.

Gyászoló fiaid, menyeid 
és unokáid

VÉGSő BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

tőled

VÉCSI Rozália 
(1941–2020)

Csak az élet az, 
ami hamar elszalad, 
amit szeretve tettél benne, 
az megmarad.

Testvéred, Piroska 
családjával

VÉGSő BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett nenánktól

VÉCSI Rozáliától 
(1941–2020)

Az élet elmúlik, 
de akit szerettünk, 
arra életünk végéig 
könnyes szemmel 
emlékezünk.
Szép emléked 
szívünkben megőrizzük.

Szerető unokahúgod 
családjával

APRóHIRDETÉSEK
• Hízók, 120-160 kg eladók. 
Telefonszám: 062/412-157.
• Takarítást, vagy idősebb 
személy gondozását, ápolá-
sát vállalom több évi tapaszta-
lattal. Telefon: 062/8-977-600 
(16 és 20 óra között).
• Magyar és szerb nyelvű 
szövegek gépelését vál-
lalom, diplomai munkák, 
szerződések, kéziratok és 
hasonlók. Telefon: 063/844-
999-8.
• Családi ház eladó. Perczel 
Mór u 39. Telefon: 062/19-
00-654.
• Régi, lábbal hajtható kis-
autót, Moszkvicsot vennék, 
bármilyen állapotban. Tel.: 
060/71-61-312 (Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtő-
ket, fridzsidereket, mosógé-
peket, tévéket, tollat. Házhoz 
jövök, azonnal fizetek. Telefon: 
062/133-22-69.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. Te-
lefonszám: 069/407-49-44.
• Lakható, öregebb építésű 
ház eladó a Dózsa György 
utca 103-ban. Ára 17 ezer 

euró. Telefonszám: 061/62-
02-535, vagy 38-40-153.
• Vásárolok hagyatékot, 
használt bútorokat és min-
den felesleges tárgyat pad-
lásról, garázsból, pincéből. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Eladó vagy házért cserélhe-
tő új 2. emeleti lakás Temerin 
központjában, új építésű épü-
letben. A lakás bejegyzett, 
befejezett és azonnal beköl-
tözhető. Telefonszám: 064/40-
55-431. 
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Szobafestést, házfestést vál-
lalok. Telefon: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Te-
lefonszám: 064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, har-
monikaajtó javítását és sze-
relését vállalom. Telefonszám: 
62/78-2002.

Egyházközségi hírek
Házasságkötési hirdetés: Urbán Endre, 
Gyula és Kiss Izabella fia, ünnepélyes keretek 
között házasságot köt Jánosi Anitával, Sán-
dor és Varga Somogyi Magdolna leányával, 
szombaton 15.30 órakor.
Továbbra is nagy szeretettel várjuk a ró-
zsafüzér társulatba való jelentkezőket. 
Még tizenpár személy hiányzik, hogy teljes 
létszámúak legyenek a koszorúk. A példa-
mutató magatartás mellett egy tized rózsa-
füzér ima a tagok feladata, ami mindössze 
napi 5 perc.

Az Eucharisztikus Kongresszusra ké-
szülve, csütörtökönként szeretettel hívunk 
mindenkit a Szentségimádás iskolájára. Kivá-
ló lehetőség, hogy elmélyítsük hogyan lehet 
a csendben kapcsolatba lépni az élő Isten-
nel. 18 órától fél óra bevezető után fél órás 
csendes szentségimádás lesz.
A hittanosok figyelmébe: plébániai hit-
tan a hatodikosok számára csütörtökön 16 
órától a templomban. A másodikosok szá-
mára jövő kedden (okt. 20-án) 15 órától, az 
ötödikesek számára pedig jövő csütörtökön 
(okt. 22-én) 16 órától. Harmadikosokat okt. 
27-én 15 órára, a negyedikeseket pedig okt. 
29-én 16 órára várjuk. Mindenki hozza ma-
gával a tavalyi szentmise kartonokat.Plébánia: 844-001
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ASZTALITENISZ
A Temerin Ferocoop asztalite-

niszezői Nagybecskereken vettek 
részt a Radoslav Gaborović emlék-
versenyen, amely felkészülési torna 
volt a közelgő bajnoki idény kezde-
te előtt a vajdasági klubok számá-
ra. Csapatunk az újvidéki Vojvodina 
és a szabadkai Spartacus mögött, 
illetve az Ada előtt a harmadik he-
lyen végzett a négytagú csoportban, 
majd az ötödik helyért vívott talál-
kozón 3:0-ra kikapott az újvidéki 
Radničkitól, s végül a hatodik lett 
a nyolc résztvevő közül. Összesen 
három felkészülési tornát tartottak 
az elmúlt hetekben, egyebek mellett 
Temerinben a Pető László emlék-
versenyt. A legjobbnak járó bajnoki 
címet a nagybecskereki Banat sze-
rezte meg, míg a temeriniek az ötö-
dik helyen végeztek a nyolc csapat 
közül. A három verseny legjobb já-
tékosa Pető Zoltán lett, aki 13 győ-
zelem mellett mindössze egy vere-
séget szenvedett el. Ha a járvány 
nem szól közbe, akkor a Szuperli-
ga küzdelmei a jövő hétvégén kez-
dődnek meg.

Óbecsén tartották meg a 
2020/2021-es idény első korosz-
tályos versenyét, amely pontozásos 
torna volt. A temerini asztaliteni-
szezők közül Orosz András szere-
pelt a legjobban, aki a juniorok 
mezőnyében bronzérmes lett. Ve-
gyelek Dóra a negyeddöntőig jutott, 
Mladen Puhača és Varga Dániel pe-
dig a legjobb 32 között esett ki.

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

MLADOST–SLOGA 2:0 (2:0)
A községi rangadó előtt a 

járekiak számítottak favoritnak, 
akik érvényesítették is a papírfor-
mát, ugyanis már az első félidőben 
bebiztosították a győzelmet. A talál-
kozó elején Erak, a Sloga egykori 
futballistája nagyjából 16 méterről 
vette be a kaput, majd nem sokkal 
a szünet előtt Kovačević is betalált, 
kihasználva a vendégek kapusának 
a hibáját. A temerini csapat is a há-
lóba talált, Svitić gólját azonban les 

miatt érvénytelenítették. A folyta-
tásban esett a játék irama: a hazai-
ak arra törekedtek, hogy megtart-
sák az előnyt, míg a vendégeknek 
nem tellett az erejükből még szé-
pítésre sem.

A Sloga szombaton 15 óra-
kor a belcsényi Cementet fogad-
ja, míg a Mladost vasárnap 15 órai 
kezdettel a Boraccal mérkőzik 
Sajkásszentivánon.

Újvidéki liga

FUTOG–TSK 0:2 (0:1)
A temeriniek nem az idei leg-

jobb teljesítményükkel rukkoltak 
elő, de a középszerű teljesítmény is 
elegendő volt ahhoz, hogy megsze-
rezzék sorozatban a negyedik diada-
lukat. A gyenge képességű futakiak 
ellen Pupovac lőtte a gólokat, aki az 
első, majd a második félidőben is 
eredményesnek bizonyult: előbb a 
21., majd az 54. percben.

A TSK vasárnap 15 órától a 
stepanovićevói Omladinaccal 
játssza hazai pályán a 12. fordu-
ló rangadóját. A hétvégi mecs-
csek előtt a Veternik 28 pont-
tal vezeti a táblázatot. A TSK 26, a 
ŽSK 23, az Omladinac, a Sirig és a 
Fruškogorski Partizan pedig 22-22 
ponttal követi a veternikieket.

TSK: Vojvodić, Knežević, 
N. Nikolić (Grlica), Varga, 
Milosavljević, Stričević (Kojović), 
Novaković (Soldat), Klaić (A. 
Nikolić), Radin (Grahovac), 
Pupovac, Kosić.

ŽSK (Zsablya)–SIRIG 1:0
A szőregi csapat a 11. forduló-

ban a harmadik vereségét szenvedte 
el a zsablyaiaktól, akik a győzelem-
mel feljöttek a táblázat harmadik 
helyére, miközben a szőregiek le-
csúsztak az ötödik helyre. A Sirig 
vasárnap a bukovaci Fruškogorski 
Partizannal játszik hazai pályán.

T. n. T.

KORONGLÖVő 
BAJNOKSÁG

A múlt vasárnap, október 11-én 
rendezték meg Kovilovón, Belgrád 
közelében a szerbiai koronglövő 
bajnokság fináléját. A 150 verseny-
ző az idei országos selejtezősorozat 

Nemzeti Vágta Budapesten

nagy Arnold harmadik
Ördög Alen lovával Hajós, Temerin, Kézdialmás és Baja ver-

senyzőjét utasította maga mögé vasárnap a Millenniumi emlékmű 
körül kialakított különleges pályán. A 2020 leggyorsabb lovasa cí-
met elnyert porvai versenyző egy 1848-as huszárszablyát és ötmil-

lió forintos jutalmat, a 
Nemzeti vágta vándor-
díját vehette át az ün-
nepélyes díjátadón. A 
döntőben másodikként 
befutó Földes Bence, 
Hajós lovasa egymil-
lió forintot, a harmadik 
helyezett Nagy Arnold, 
Temerin versenyzője 

félmillió forint jutalmat kapott. Délután megrendezték a kishuszár 
vágta döntőjét is, amelyen Fekete Emma, Vácduka lovasa aratott 
győzelmet BT Silver Moon nevű lován.

A nemzetközi futamon, amelyen Magyarországon élő külföldi 
lovasok versengtek a koronavírus-járvány miatti beutazási korláto-
zások miatt, Szlovénia képviselője győzedelmeskedett.

A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok arab ménesének shagya-arab 
lovain összesen tíz ország szállt versenybe: Magyarország mellett 
Horvátország, Szlovákia, Románia, Mexikó, India, Mongólia, Szlové-
nia, Csehország és Szerbia. A döntőbe jutott hat országból máso-
dik helyen a mexikói lovas, a harmadik helyen a horvát versenyző 
végzett, negyedik Szerbia, ötödik Magyarország, hatodik India lett. 
Magyarországot Makoviczki Ákos képviselte.

A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos versenyso-
rozat ideje alatt 72 magyarországi és határon túli terepülés lovasa 
mérte össze tudását az elő- és középfutamokon.

Idén a versenyt a járványhelyzet miatt lelátók és közönség nél-
kül rendezték meg. Az eseményről ugyanakkor nem maradtak le a 
lovassportok iránt érdeklődők, a Duna televízió közvetítésekben 
számolt be a futamokról. (MTI)

legjobbjai, akik eldöntötték az or-
szágos bajnoki cím sorsát.

Három női versenyző szerepelt 
a mezőnyükben, közülük a temerini 
Pacik Renáta szerezte meg az első 

helyet. A versenyen más temerini 
nem vett részt, így Temerinnek ko-
ronglövész női országos bajnoka 
van.

P. R.

LED, LCD televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAvíTásáT váLLALom
Kitűnő állapotban levő, 

svájcból behozott LED és LCD 
televíziók árusítása

Tel.: 069/18-44-297


