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A községháza hármas irodájában igényelhetik a szülők 
az újszülött gyermekek után járó községi, tartományi és 
köztársasági támogatást. A feltételekről és a rendelkezésre 
álló keretösszegről Majoros Izabellát, az illetékes szol-
gálat szakmunkatársát kérdeztük. – A temerini önkor-
mányzat tízezer dináros egyszeri támogatást nyújt az első 
gyermek után, húszezret a második után, míg a három vagy 
annál több gyermekes szülők számára ötvenezer dinár jár. 
A kérvény benyújtásakor szükséges a gyermek anyakönyvi 
kivonata, az édesanya személyazonossági igazolványa és 
a folyószámlaszáma. Alapfeltételnek számít az is, hogy a 
szülőnek állandó temerini lakcímmel kell rendelkeznie. 
A benyújtási határidő e kérvény esetében egy év.

Az első, a második, a harmadik és a negyedik 
gyermek után járó köztársasági támogatásra vonat-
kozó űrlapot általában már a szülészeten kitölti az édes-
apa, de ha erre valami miatt nem került sor, nálunk is 
benyújthatják. Itt a védőoltás beadása számít feltételnek. 
Az első gyermek után 100 ezer dináros egyszeri támo-
gatás jár, a második gyermek után két éven át havonta 
10 ezer dinár, míg a harmadik gyermek megszületésétől 
számítva tíz éven keresztül havi 12 ezer dinár. A negye-
dik gyermek esetében a havi támogatás összege 18 ezer 
dinár, ugyancsak tíz évig. Itt a benyújtási határidő egy év. 
Mindezek mellett az állam egyszeri 5000 dinárral támo-
gatja a babakelengye vásárlását is, ezt az összeget az első 
kifizetéssel kapják meg a szülők. 

A munkanélküli édesanyáknak a harmadik és 
negyedik gyermek után havonta 15 ezer dinárt folyósít a 
tartomány két éven keresztül. Fontos szempont az, hogy a 
munkaközvetítő szolgálat nyilvántartásában kell szerepel-
nie megszakítás nélkül legalább egy évig a gyermek szüle-
tése előtt. Ezt is nálunk, az önkormányzatban igényelhetik 
az édesanyák a gyermek megszületésétől számított fél éven 
belül – tudtuk meg Majoros Izabellától, az önkormányzat 
gyermekek után járó támogatásokkal foglalkozó osztályá-
nak szakmunkatársától. (ácsi)

A koronavírus elleni védőoltás felvé-
telére kizárólag az eUprava portálon lehet 
jelentkezni. Hogy hogyan, azt a Temerini 
Újság idei évi 3. (1345.) számában rész-
letesen közöltük. Mindazoknak, akik sze-
retnék felvenni a védőoltást, és nem ren-
delkeznek számítógéppel, sem internetes 
kapcsolattal és mobiltelefonjuk sincs, azt 
javasoljuk, kérjenek meg valakit, aki ezek-
kel az eszközökkel rendelkezik, hogy je-
lentse be őket a fenti interne-
tes oldalon/címen. Legjobb 
talán a szélesebb értelemben 
vett család valamely fiatal tag-
jához fordulni.

Már Temerinben is töb-
ben vannak olyanok, akik a 
második oltást is felvették. 
Ők az oltóponton névre szó-
ló kartonlapot kapnak ar-
ról, hogy megtörtént az im-
munizációjuk (Lični karton 
o izvršenim imunizacijama). 
A második, „emlékeztető” ol-
tás után az orvos az oltások 
elvégeztét pecséttel és aláírás-
sal igazolja a kartonon.       

Az újraoltásnál újbóli be-
jelentkezésre nincs szükség, mert azok, 
akik felvették az elsőt, bekerültek a szá-
mítógépes rendszerbe. Őket elektroni-
kus úton és SMS-ben értesítik az újraoltás 
helyéről és időpontjáról. Időpontra kell 
megjelenni. 

Emlékeztetésként megjegyezzük, hogy a 
község területén Temerinben  az egészség-
ház emeleti laboratóriuma mellett, Járekon 
pedig a rendelőben (második bejárat) le-
het az oltást felvenni. Volt, aki a temerini 
egészségházban kapta az elsőt, a járekiban 
pedig a másodikat.

Folyamatos a vakcinaellátás Szerbiában. 
Most hétfőn a Pfizer/BioNTech gyártótól ér-
kezett, a jövő héten pedig az AstraZeneca 

oltóanyagának újabb szállítmá-
nyai jönnek az országba – kö-
zölte Ana Brnabić, miniszter-
elnök a szerbiai közszolgálati 
televízió hétfő reggeli híradójá-
nak beszámolója szerint.

A német–amerikai, vala-
mint a brit–svéd oltóanyag 
mellett a kínai Sinopharm és 
az orosz Szputnyik V oltás is 
elérhető, utóbbi két gyártótól 
a múlt héten több ezer adag 
vakcina érkezett Szerbiába. A 
miniszterelnök azt is elmond-
ta, hogy eddig több mint 800 
ezer adag oltóanyagot használ-
tak fel, és a lakosság több mint 
11 százaléka már megkapta a 

vakcina legalább első adagját. Hét eleji 
adatok szerint az országban eddig csak-
nem 902 ezren vették fel a koronavírus 
elleni védőoltás első és 264 ezer 500-an 
a második adagját.

Folytatása a 7. oldalon

Covid-oltás helyben
Jól szervezett rendszerben működik a vakcinálás

A temerini egész-
ségházban a jobb 
oldali épületszárny-
ban végzik a Covid 
vakcinálást

Mennyi jár a 
gyermek után?

A hónapok közül a február mindig emlékezetes 
hónapja marad az esztendőnek, akármilyen lesz 
a világ. Ekkorra esik farsang vége, rendszerint a 
hónap közepére. Február egyik felében vidámak 
vagyunk, a hónap második felében szokás sze-
rint hamut hintünk homlokunkra. Kezdjük ham-
vazószerdán a hat hétig tartó böjtöt, amelyből 
majd a húsvét fog megváltani. Minderre az idén 
a járvány miatt nem került sor – legfeljebb oda-
haza, családi körben. És az alkotóházban, ahol a 
szabályok betartásával bőgőtemetés volt.

Bőgőtemetés az alkotóház kiállítótermében (V. Z. felv.)

Farsangi rendezvények nélkül
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A 30 ÉVEs hAgyománnyAl rEndElkEZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika rakic Bs vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.

Tömegverekedés
Tömegverekedés tört ki péntek este tíz óra tájban egy újvidéki ven-

déglőben, amelynek a járványhelyzet miatt este nyolc után zárva kellett 
volna tartania. A Temerini utcában levő Bećarac vendéglőben történt ve-
rekedésben mintegy húsz fiatal vett részt. A mentők szóvivőjének tájékoz-
tatása szerint öt férfi sebesült meg a verekedésben, akik közül egy szorult 
műtéti beavatkozásra. A mentőket a rendőrség hívta ki a helyszínre. Az 
alkohol hatása alatt levő fiatalok verekedését több járőr és rohamrendőr 
szakította meg, akik a verekedők nagy részét bevitték a rendőrségre.

A kommunális rendőrség, az egészségügyi felügyelet és más szolgála-
tok is a helyszínre mentek, hogy eljárást kezdeményezzenek a létesítmény 
ellen, amely a 20 óra utáni nyitvatartással megsértette a törvényeket és 
a járványügyi intézkedéseket. Büntetőeljárásra az ügyészségi nyomozás 
után fog sor kerülni. (021.rs)

Anyakönyvi hírek
2021 januárja

Fia született: Radman Adrijanának és Igornak, Žiga Živankának 
és Veljkonak, Morvai Évának és Csabának, Šilić Stajer Andreának 
és Šilić Tinnek, Perić Slađanának és Davornak, Vrcelj Nikoletának, 
Samojlović Milenának és Nikolának, Majoros Orhideának, Sörös Me-
lindának és Attilának.

Lánya született: Mršević Anának és Radomirnek, Miskolci Horák 
Zitának és Horák Istvánnak, Gajin Marijának és Stefannak, Markočević 
Miroslavának és Sinišának, Horvát Karolinának és Bogdan Mirkonak, 
Vujanović Tanjának és Dejannak, Gvozdenac Snežanának és Golubović 
Čedomirnak. 

Házasságot kötött: Grozdanić Dalibor és Majkić Dobrinka.
Elhunyt: Borda István (1949), Francia (Bado) Franciska (1933), 

Ružičić (Radanović) Dragoslava (1927), Đurđević (Kojić) Dušanka 
(1931), Molnár József (1938), Lévai (Magyar) Veronika (1943), 
Szabó (szül. Szabó) Rozika (1935), Moisko Zoltán (1949), Lackó 
(Kiss) Mária (1944), Kegyes (Szilágyi) Eszter (1926), Radulović 
(Gajić) Marija (1952), Acan (Sužnjević) Ana (1927), Kurica (Trubić) 
Milka (1963).

A képviselő-testület ülése
Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke február 19-én dél-

előtt 9 órára, a moziterembe összehívta a testület 9. ülését. Napirenden 
18 téma szerepel, többek között a helyi turisztikai szervezet, a Lukijan 
Mušicki Kulturális Központ, a Szirmai Károly Közkönyvtár évi munka- és 
pénzügyi terveinek jóváhagyása, a tavalyi évre vonatkozó közlekedésbiz-
tonsági jelentés elfogadása és hasonlók. Szó lesz még választásokról és 
kinevezésekről. A képviselők az ülés végén kérdéseket tehetnek fel az 
illetékeseknek.  

Meg kellett javítani
A 22-es blokk lakói korábban kérték bizonyos helyben mutatkozó 

hiányosságok elhárítását a közművállalattól. A kérésük teljesült, mivel 
helyreállították a következőket: kicserélték egy utcai áramelosztó szek-
rény ajtaját a játszótér közvetlen közelében, ahol gyerekek rendszeresen 
tartózkodnak. A szekrény vezetékei feszültség alatt vannak. 

A Dusán cár utcából eltávolítottak egy csomó építkezési hulladékot, 
amit lelkiismeretlen egyének helyeztek oda. A Guszmann József utcában 
pótolták a vízcsatorna hiányzó fedelét. Kicserélték a Dusán cár utcában 
levő szennyvízgödör eltört fémfedelét is. A kommunális felügyelő utasítá-
sára nyolc személygépkocsi roncsát távolították el közterületről, amelyek 
a Stevan Sinđelić utcában levő lakóépületek mellett éktelenkedtek. 

Valamennyi hibát és rendellenességet emberi gondatlanság és fe-
lelőtlenség okozta. Az illetékesek kérik a lakosokat, tanúsítsanak fele-
lősségteljesebb magatartást környezetük, a többi lakos és ezáltal saját 
maguk iránt is, hogy a hasonló esetek elkerülhetők legyenek, és tisztább, 
rendezettebb körülmények között élhessünk. (Temerin info)

A VMPE versenyfelhívásai
XIV. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság
Az üzleti világban való érvényesülésre, a szakmai ismeretek elsajá-

títására, egy vállalat létrehozására és menedzselésére való felkészülést 
nem lehet túl korán elkezdeni. Az üzleti tervezés az egyik legnagyobb 
kihívás, amellyel a vállalkozó szembesül. Nehéz feladat, hiszen a jövőbe 
kell tekinteni, hogy egy hosszú távon működőképes és nyereséges vál-
lalkozás létrejöjjön.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli 
vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti 
tervét kell elkészíteni.

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jel-
legű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon. Az üzleti tervet, 
a jelentkező diákok adataival együtt, 2021. április 26-ig kell elküldeni 
e-mailben: menedzsment.bajnoksag@gmail.com.

IX. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákverseny
A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom keretében kilencedik 

alkalommal rendezik meg a tartományi szintű általános és középiskolás 
diákversenyt, melynek témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos meg-
figyelés, kutatás, elemzés.

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jel-
legű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon. A dolgozatokat, 
a jelentkező diákok adataival együtt, 2021. április 26-ig kell elküldeni 
e-mailben: fogy.verseny@gmail.com

Mindkét verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egye-
sülete, támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Főszervező: dr. 
Muhi B. Béla egyetemi tanár.

Egyházközségi hírek
Egy jószándékú adakozónak köszönhetően megújul néhány héten 
belül a templomban található két toalett. Állandó gazdaságos fűtést 
szerelnek be. Egy ideig emiatt a mosdókat nem lehet használni. Szív-
ből köszönjük az adományt. Köszönjük a megértésüket.
Vasárnap, nagyböjt első vasárnapján a szentmisére az udvaron gyü-
lekezzünk, ugyanis a Mindenszentek litániáját énekelve vonulunk 
majd be bűnbánattal a templomba.
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Költségmentesek 
az új villanyórák

A fogyasztók számára az új villanyórák költ-
ségmentesek lesznek. Ezzel a Villanygazdaság 
vállalja a már átvett berendezések karbantartá-
sát, illetve az elosztószekrényekbe épített összes 
alkatrész fenntartási költségét. Áramszolgálta-
tó váltása esetén sem terhelhetik költségek az 
ügyfeleket, mivel az áramszolgáltatókat a Szer-
biai Villanygazdaság hálózata köti rendszerbe, 
írja a Szerbiai Villanygazdaság (Elektroprivreda 
Srbije) a B92 megkeresésére adott válaszában. 
Azokra a felhasználókra azonban , akik nem ír-
ják alá a berendezés átvételéről szóló, nemrégi-
ben kézbesített átvételi szerződést, a fentiek nem 
vonatkoznak. A költségeket nekik kell fizetniük. 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Szervezet illetékese 
szerint kifogásolható az, hogy a villanygazdaság 
nem téríti meg a polgárok által vásárolt mérő-
eszközök ellenértékét – írja a B92.net.

Segítség pályázatírásnál
Fehér Kálmán falugazdászt kérdeztük

Immár két éve segíti a temerini mezőgaz-
dasági termelők munkáját Fehér Kálmán fa-
lugazdász. A Vajdasági Agráregyesületek szö-
vetségének tagja lapunknak elmondta, hogy a 
kertészlakban minden hétfő délelőtt, csütörtö-
könként pedig délután kérhetnek tőle segítsé-
get a gazdák.

A falugazdászok legfőbb célja, hogy infor-
málja a termelőket a különböző támogatási 
lehetőségekről, és hogy segítséget nyújtson a 
pályázatokhoz szükséges dokumentációk be-
szerzésében, és egyes formanyomtatványok ki-
töltésében. 

Fontos számunkra, hogy a gazdákat pontos 
információk birtokába juttassák az aktuális le-
hetőségekről. Ha ez sikerült nekik, akkor azok 
jó eséllyel vehetnek részt pályázatokon.

A Tartományi Mezőgazdasági Titkárság ja-
nuár végén hét új pályázatot hirdetett mező-
gazdaságban tevékenykedők számára. Pályázni 
lehet jégelhárító rendszerek eszközeinek be-
szerzésére, fóliasátrak építésére és beszerzé-
sére, öntözőrendszerekre és berendezésekre, 
jószágfarmok felszerelésére, gyümölcs-, szőlő-, 
és zöldségfélék feldolgozására. 

Az említettek mellett fiatal gazdák számára 

is meghirdettek egy start up (induló) pályáza-
tot, de az organikus termelők is pályázhatnak. 
A pályázatok átadási határidői különböznek, de 
máris nagy az érdeklődés irántuk. Az elmúlt na-
pokban számos termelő jelent meg a kertészlak-
ban, és érdeklődött a részletek felől, tanácsot, 
segítséget kért. 

A temeriniek csakúgy, mint korábban, most 
is igyekeznek megragadni a pályázati lehetősége-
ket, és több témakörben is érdeklődnek. 

– Mi, falugazdászok igyekszünk választ adni 
a felmerülő kérdésekre, segíteni a nyelvi meg-
munkálásban, a szövegek szerbre fordításában, 
az űrlapok kitöltésében. Gazdaságújítás esetén 
közreműködünk a vetésterv és az igénylési do-
kumentáció elkészítésében. Mindezt ingyenesen 
tesszük. Hangsúlyozom azonban, hogy pályázat-
írással mi nem foglalkozunk, de minden egyéb 
kérdésben kézséggel állunk a termelők rendel-
kezésére. Élek az alkalommal, és arra bátorítom 
a gazdákat, hogy vegyenek részt a pályázato-
kon, mert azok kitűnő lehetőségeket kínálnak. 
Értelüléseink szerint hamarosan megjelennek a 
köztársasági pályázatok is, amelyeknél úgyszin-
tén szívesen segítünk az érdeklődőknek. 

TÓTH Dianna

hétfőn este megbeszélést tartott a kertbarátkör vezetősége (a képen). A megbeszé-
lés témája a rendes évi közgyűlés megtartása volt, amely elé jelentős akadályokat 
gördítenek a járvánnyal kapcsolatos szabályok.

KISDIáKoK KözlEKEDéSBIzTonSágA
A helyi közbiztonsági tanács akciója keretében 

Mladen Zec községi elnök és Dragan Bjeljac, a tanács 
elnöke, látogatást tett a Petar Kočić Általános Iskolá-
ban, és az elsős kisdiákoknak közlekedésbiztonsági 
témájú könyvet adott ajándékba. Megtudtuk, hogy a 
kiadványt minden kisdiák megkapja. (Ti)

Rendezettebb lett
Rendezettebb benyomást kelt a nyugati temető mi-

után a karbantartó vállalat dolgozói megmetszették, 
legallyazták a fákat, eltávolították a korhadt ágakat. Az 
erősen szeles időben, mint ami a közelmúltban is volt, 
most már nem hullanak le gallyak veszélyeztetve a láto-
gatók testi épségét.

V. z.

Sorra zárnak be 
a bankfiókok
Jóllehet még előfordulnak sorok a bankok 

előtt, a pénzintézetek Szerbiában is mindinkább 
azon vannak, hogy az ügyeket lehetőleg elekt-
ronikusan intézzék ügyfeleikkel. Ezt a törekvést 
mind a polgárok, mind pedig a vállalatok, in-
tézmények lelkesen üdvözlik. 

Az európai bankok olyan átalakításokat haj-
tanak végre a koronavírus-járvány időszakában, 
amelyeket hosszú évek óta várnak a befektetők, 
így létszámot csökkentenek, fiókokat zárnak be 
és ügyfeleiket egyre inkább elektronikus úton, 
az internet segítségével szolgálják ki, írta a The 
Wall Street Jornal (WSJ) című amerikai gazda-
sági napilap vasárnap közölt áttekintésében, 
amelyet a a Kitekintő ismertet.

Németország második legnagyobb ke-
reskedelmi bankja, a vastagon veszteséges 
Commerzbank közölte, hogy hazai alkalmazot-
tainak egyharmadát elbocsátja, bankfiókjainak 
számát pedig 790-ről 450-re szűkíti, amire jó 
ideje próbálja rávenni egyik főrészvényese, az 
amerikai Cerberus befektetési társaság. Olaszor-
szágban és Spanyolországban egy sor bank olvad 
össze, így várhatóan több ezer fiókot zárnak be.  
Valószínű, hogy a következő három év során az 
Európában működő mintegy 165 ezer bankfiók 
egynegyedét megszüntetik.

Tűz ÚjVIDéKEn – Hétfőn reggel tűz ütött 
ki Újvidék központjában, a Pašić utcában lévő 
Atrijum vendéglátóban. A tűzoltók a helyszín-
re vonultak miután a ház tetőterében lángok 
csaptak fel, s a nyári konyha égni kezdett. Senki 
nem sérült meg. Az Atrijum arról ismert, hogy 
hamam, vagyis törökfürdő működik benne. 
(021.rs)
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Bőgőtemetés – A húshagyó keddi farsangi 
mulatság leglátványosabb része, amikor felrava-
talozták és jelképesen eltemették a nagybőgőt, 
vagy rézfúvós zenekar esetén a tubát, így jelezve 
másnapi kezdetét a negyven napos nagyböjti 
időszaknak, amikor nem tartottak táncot, lako-
dalmat, mulatságokat. „A Kalmár Pista kocsmá-
jába tizenkét óra felé kivitték a bőgőt a gangra, 
lëtakarták fehír lepedővel, a maszkák, a siratók 
alábújtak és ott siratták. Pap, nagy köröszt a 
nyakába, nagy szöveg… Föltették a dobogón 
levő asztal tetejire, akkor gyütt a pap mëg a 
kántor, és elbúcsúztatták a bőgőt a zenekar 
tagjaitól. A Kántor mëgemēte a poharát: – Én 
iszok ebbül. Akkó mëgfordút és mëgmutatta 
a fenekit: – Tik mëg emebbül. A Siratók mëg: 
– Ha mëghalok, a hasamra hordót tëgyetëk, a 
hordót csapra üssétëk, nëhogy szomjan haljak, 
mëg a hasamra szőllőt űtessetëk!”.

Csonkacsütörtök – A farsangi három- 
napok és a szárazszerda utáni csütörtök. Ez az 
a nap, amikor felfüggesztették az egy nappal 
korábban kezdett nagyböjtöt, hogy elfogyasz-
szák a háromnapokról megmaradt maradékot. 
(Van, aki az elnevezést összetéveszti az egy 
héttel korábbi kövércsütörtökkel.)

Fánk – A forró zsírban sütött fánk vagy 
pampuska a farsangi étkezések hagyományos 
tartozéka máig.

Farsang – A vízkereszttől (január 6.) hús-
hagyókeddig terjedő naptári periódus, mu-
latságok, bálok, lakodalmak hagyományos 
időszaka. A húshagyókedd időpontja változó, 
a húsvéthoz igazodik, mely mozgóünnep, on-
nantól visszafelé számolva a legalább negyve-
nedik nap (az idén valamivel több.)

Farsangfarka – Lásd Háromnapok! A 
farsangot lezáró vidámságok csúcspontja, tob-
zódó, téltemető örömünnep. A nyugati kultúr-
körben az álarcos, jelmezes felvonulások, a 
karneválok ideje.

Hamvazás – A farsangi szokások köré-
ben nem azonos a hamvazószerdai katolikus 
egyházi rituáléval, melynek során az egy év-
vel korábbi virágvasárnapi barka hamujával 
a pap keresztet rajzol a hívek homlokára,  de 
elnevezése összefügg azzal. A húshagyóked-
di mulatozásokból hajnalban hazatérő legé-
nyek zenei kísérettel a nagylányokhoz, esetleg 
ismerősökhöz mentek reggeli tojásrántotta, 
vagy szárazkolbász reményében. Ezt is ham-
vazásnak nevezték. A szokást más vajdasági 
településeken is ismerték, mára már szinte 
mindenütt feledésbe merült.

Háromnapok – A nagyböjtöt megelőző 
farsangvasárnap, farsanghetfű és hús-
hagyó kedd. Ezeken a napokon hágott te-
tőfokára a farsangi mulatozás, alakoskodás 
és móka.

Herőce – Csörögefánk.
Kántor – Kántort imitáló mókamester, a 

bőgőtemetés egyik főszereplője. 
Kender – Farsang idején tánc közben jó 

magasra kellett ugrani, ennek magyarázatá-
ul hozzáfűzték: „hogy jó magosra nyőjjön a 
kendër.” A kender valamikor a paraszti öl-
tözködés alapanyaga volt: nyűtték, áztatták, 
tilolták, héhelték, szálakká fonták, vászonná 
szőtték – mindez az egyáltalán nem kis mun-
ka nagyobbrészt az asszonynép feladata volt.

Koppanc – Úgynevezett táncos kerékre 
szerelt bábu. Szánkóhoz vagy lovas kocsihoz 
kapcsolt járgány, melyen menet közben egy 
forgó keréken három koppanc-nak nevezett 
bábu „illetlen” jeleneteket imitált a bámész-
kodók legnagyobb örömére. Körülbelül az 
első világháborúig volt szokásban, a későbbi 
évekre vonatkozóan már nem emlegették.

Kövércsütörtök – A farsangi háromnapok 
előtti csütörtök, afféle félünnepnek számított, 
bevezetőnek a farsang végi magaelengedéshez. 
Ezen a napon a szokásostól bőségesebben lak-
mároztak, a kemencében kalácsot is sütöttek, 
vagy zsírban cikkcakkos szélűre szabott köny-
nyű, ropogós herőcét (csörögefánkot).

Krimasz – Alakoskodás, rögtönzött tré-
fás, szatirikus jelenet.

Maszka – Álarc. De jelentette magát a 
maszkviselő, beöltözött személyt is. [1930-31-
ben] „Maszkafélinek őtöztek bë. Nagy Szabó 
János tiszta meztelen, nagy lánc vót a dërëkán, 
tehénlánc. Bë vót kormozva, sás szoknya vót 
rajta, és ugrát, ijeszgette az asszonyokat.” 

Pap – Papnak beöltözött mókamester, aki 
a felravatalozott nagybőgőt vagy tubát (nagy-
trombitát) a kántorral vidám párbeszédes rig-
musokat énekelve és recitálva utolsó útjára 
indítja és „eltemeti”. Részlet a Pap és a Kántor 
búcsúztatójából:

„Pap: – Ismertem öregapádat, a disznó-
ólba lakott,

Mikó vittem neki a moslékot, majd 
mëgharapott.

Kántor: – Ha lëmëgyëk ëgy mélységës mély 
pincébe,

Ráülök ëggy ötszázötvenöt litërës hordó 
tetejére,

Addig iszok, még a fogam ki nem ázik,
Még a szőllő a hasamba ki nem csírázik!
Pap: – Dominusz vobiszkum!
Kántor: – Ēttünk pirított túrút!”
Siratók – Halottsirató vénasszonyok jel-

mezébe öltözött legények, a Pap és a Kántor 
segítői a bőgőtemetés paródiái, tréfái során.

Szárazszërda –  A hamvazószerda népi 
elnevezése, mivel ezzel a nappal vette kezde-
tét a húsvétig tartó negyven napos böjt, amit 
egykor szigorúan betartottak, húsféléket, zsí-
ros ételeket, szeszesitalokat ez idő alatt nem 
fogyasztottak, sőt a nemi életben is önmeg-
tartóztatásra törekedtek.

Tuskóhúzás –  A harmincas években még 
Temerinben is gyakorolt népszokás, melynek 
során még meg nem nősült, vagy éppenséggel 
kiöregedett legények, vagy abban az évben 
pártában maradt (ahogy mondták: kapatlan) 
lányok zeneszó kíséretében láncra kötött tus-
kót vagy rönköt húztak végig az utcán, esetleg 
a kocsma körül. Utóbbiak ezt énekelték:

Nem mëgyëk én férhez soha,
Nem lëszëk embër bolondja,
Hogy ëngëm ëggy embër
Agyba-főbe verjën,
Olyan nincs, nem is volt,
Nem is lëssz a sifonérba!

Ezt a legények sem hagyhatták válasz nél-
kül: 

Nem házasodok meg soha,
Nem lëszëk asszony bolondja,
Hogy ëngëm ëggy asszony
Ēgrëcíroztasson,
Olyan nincs, nem is volt,
Nem is lëssz a sifonérba!

CSorBA Béla

Szárazszerda, csonkacsütörtök...
Farsang utáni ábécé fiataloknak

APrÓhIrdETÉsEk
• Egy hold szántóföldet keresek megvételre. Te-
lefonszám: 063/75-69-577.
• Házat bérelnék Temerinben. Tel.: 060/434-59-01.
• Eladó egy alig használt, kitűnő állapotban levő 
2,1 méter hosszú egytengelyű autó utánfutó, pony-
vával együtt. Telefonszám: 064/54-62-162.
• Hízók eladók. Telefonszám: 060/090-10-15.
• malacok eladók. Telefonszám: 843-397.
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, ára 150 euró, akár 
három részletben is. Telefonszám: 069/755-683.
• malacok eladók. nikola Pašić utca 204., telefon-
szám: 063/523-746.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, au-
tókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, an-

tikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• hat kvadrát föld eladó a Papp Pál utca elején a 
kertek végében. Érdeklődni a 063/8-554-326-os 
telefonszámon. 
• Ház körüli munkák végzésére keresek munkást, 
pontosság előny (fűnyírás, hólapátolás, metszés stb.) 
Telefonszám: 064/546-21-62.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Telefonszám: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcs-
pálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. Telefon-
szám: 840-439.
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• Hova szállíthatják el a 
polgárok a nagy mennyiségű 
hulladékot?

– Abban az esetben, ha va-
lakinek nagyobb mennyiségű 
szemét gyűlik össze, azt az előre 
meghatározott időpontokban 
elszállíthatja a hulladéklera-
kóra. Noha korábban előfor-
dult, hogy meghibásodtak a 
munkagépek, és valamelyest 
lassult a folyamat, a közművál-
lalat rendszeresen végzi a pré-
selést. A szakemberek becslése 
szerint ilyen módon még két-
három évig tudjuk használni a 
szeméttelepet.

• Időt nyernénk azzal, 
ha valamelyest csökkene a 
szeméttermelés?

– Mindenképpen. Ebben el-
sősorban a háztartások érintet-
tek, ott kellene ugyanis bevezetni 

a hulladék különválogatását, és 
ezzel egyidőben a szemétterme-
lés redukálását, hogy minél keve-

sebb jusson el belőlük a lerakó-
ra. A helyi hulladékkezelési terv 
is ezt irányozza elő. A műanyag 
különválasztását a közművállalat 

már évekkel ezelőtt bevezette, a 
polgárok erre alkalmas zsáko-
kat igényelhetnek, az illetékesek 
pedig a hónap utolsó hetében a 
többi háztartási szeméttel együtt 
elszállítják. Minden bizonnyal 
olyan helyre kerülnek, ahol ezt 
újrahasznosítják.

• A termőföld mellett a 
madár- és az állatvilág is 
megsínyli a sok szemetet.

– Az óbecsei út mellett lévő 
szemétkupac egy magánterüle-
ten alakult ki, ott egy löszfalon 
gyurgyalag fészkelt, de miután 
megpróbálták munkaeszközök-
kel laposítani a területet, tönk-
retették az otthonukat.

• Egyáltalán hogyan ala-

kulhat ki egy-egy ilyen sze-
métkupac?

– A terepet járva többször azt 
tapasztaltuk, hogy az emberek 
saját parcellájukon töltésként 
használják fel az építkezési hul-
ladékot. Ennek láttán mások is 
úgy gondolják, hogy oda elhe-
lyezhetik a sajátjukat, így rövid 
időn belül egy hatalmas kupac 
keletkezik. Nem mellékes az sem, 
hogy a közlekedés szempontjából 
veszélyes, a szél ugyanis gyakran 
kihordja az útra a szemetet.

• Milyen szemetelési szo-
kásaink vannak az utcán és 
a köztereken?

– Meglátásom szerint az a 
legnagyobb gond, hogy nem 
adunk lehetőséget a polgároknak 
arra, hogy a szemetet a megfele-
lő helyen hagyják. Éppen ezért 
a közeljövőben szükség lesz egy 
hulladékszelektáló udvar kije-
lölésére, ahol szét lehet válogat-
ni a szemetet. Lesz hely, ahova a 
nagy mennyiségű hulladékot is 
elhozhatják a polgárok, onnan 
ezt a közművállalat a regionális 
hulladéktárolóra szállítja el.

• Ha minden a tervek sze-
rint alakul, 2025 után a re-
gionális hulladéktároló meg-
nyitását követően a temerini 
szeméttelepre lakat kerül?

– Mindenképp be kell zárni, 
tehát akkor már újabb hulladék 
nem kerülhet oda. Több év kell 
ahhoz, hogy a biológiai folyama-
tok által a szemét lebomoljon.

• Tisztában vagyunk az-
zal, hogy milyen veszélyekkel 
fenyeget?

– Tudatosítani kell az embe-
rekben, hogy a hulladék óriási 
károkat okozhat a környeze-

Szemét hátán szemét
Milinszki Pethő Gabriellát, az önkormányzat környezetvédelmi 

szakmunkatársát kérdeztük

tünkben. Nagyon sok veszélyes 
anyagot tartalmaznak, ami a le-
vegőbe vagy a földbe kerül, ez-
által rontja az életfeltételeinket. 
Nálunk még nagyon gyerekci-
pőben jár a környezetkímélő 
viselkedésmód, és lehet, hogy 
éppen az okatatás vagy a felhí-
vások hiánya eredményezi ezt. 
Már egy egyszerű vásárlásnál is 
sokat tehetünk annak érdekében, 
hogy csökkentsük a felgyülemlett 
hulladék mennyiségét, erre tehát 
érdemes odafigyelni.

• Az iskolás gyermekek 
számára azonban nem ide-
gen a szelektív hulladék-
gyűjtés. lehet, hogy éppen 
ők mutathatnak példát a fel-
nőtteknek?

– Követendő példa az, hogy 
erre odafigyelnek az iskolában, 
a tanárok még a tantervbe is be-
iktatták. Sokszor azt látom, hogy 
a gyerekek jobban tudják, mint 
a felnőttek. Ha mindenki odafi-
gyelne, sokkal élhetőbb lenne a 
környezetünk.

áDáM Csilla

árokpartra dobált szemétku-
pacok (Varga Zoltán felvételei)

Óriási gondokat okoz a községünkben felgyülemlett szemét, a fel-
mérések szerint évente csaknem tízezer tonna hulladékot termelünk. 
A háztartási szemetet jelenleg a szőregi úton lévő lerakóra szállítja 
el a közművállalat, amit hamarosan be kell zárni, ugyanis majdnem 
megtelt. Az egyetlen megoldást a regionális szeméttároló jelentené, 
ám erre minden bizonnyal 2025-ig még várnunk kell. Addig pedig 
naponta harcot kell vívni a szemetelőkkel és az utóbbi időben az 
utak mentén kialakult illegális szemétkupacokkal. Milinszki Pethő 
gabriellát, az önkormányzat környezetvédelmi szakmunkatársát 
kérdeztük a téma kapcsán. Szomorúan tapasztaljuk, hogy községünk 
területén egyre több helyen alakulnak ki illegális hulladék kupacok: 
az Óbecse felé vezető úton, de Járekon és Szőregen is. Nagyon nehéz 
tetten érni az elkövetőket, hiszen ahhoz az kellene, hogy a felügyelők 
folyamatosan a terepen legyenek – mondja.

Múlt hét pénteken véget ért a Környezetvédelmi Minisz-
térium által meghirdetett bejelentési idő, amelynek során az 
illegális szeméttelepek helyét az ott található szemét meny-
nyiségét, valamint a felszámolás becsült összegét lehetett 
közölni a Minisztériummal.

 Az illegális szemétlerakók felszámolásában mindenütt 
a helyi önkormányzatok az illetékesek és a minisztérium a 
bejelentések alapján fog eszközöket kiutalni a munka el-
végzésére.
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 Gyermekkorában nem az egészségügyről 
álmodott, sokkal inkább a matematika iránti 
ellenérzés hatására döntött e humán hivatás 
mellett. Az idő azonban rádöbbentette a most 26 
éves lányt, hogy mégis jó úton jár. Felelősségtel-
jes és áldozatos munkával még sok-sok éven át 
a betegek szolgálatában szeretne állni. Zöldfülű 
kezdőként azonnal a mentőszolgálathoz került, 
ahol mind fizikailag, mind lélekben igyekezett 
helyt állni a legváratlanabb helyzetekben is. 

– Az egészségügyi középiskola, majd a kö-
telező gyakorlati képzés elvégzése után azonnal 
munkába álltam az egészségház mentőszolgála-
tánál. Ez egy olyan terület, ahol sajnos szörnyű 
dolgokkal is találkozik az ember, de természe-
temből fakadóan sohasem ijedtem meg a látot-
taktól, igyekeztem minden helyzetben feltalálni 
magam. Akkor sem esek kétségbe, ha éppen 
az ismerőseim közül kell valakit ellátnom. Úgy 
érzem, igen gyorsan sikerült beilleszkednem. 
Azonnal az éjszakai műszakban kezdtem, figyel-
tem a kollégáimat, besegítettem nekik, később 
már önállóan végeztem a feladatomat a terepen. 
Még most is emlékszem az első esetemre, ami 
egy sikeres újraélesztés volt. Az illető ma is él, és 
bármikor meglát az utcán odaszól és megköszö-
ni, hogy megmentettem az életét. Munkavégzés 
közben félreteszem az érzelmeimet és végzem a 
dolgomat, ez elejétől fogva így van. Véleményem 
szerint erős személyiségre van szükség ahhoz, 

hogy az embert ne érje meglepetés egy-egy bal-
eset vagy haláleset láttán.

 • Mi mindennel szembesülsz a mun-
kád során?

 – Felkeresnek bennünket egy-egy kisebb 
rosszulléttel, megfázással, vagy hasmenéssel, 
de gyakran előfordul, hogy baleset, tűzvész vagy 
infarktus miatt kapunk riasztást. Számtalan eset 
volt már az elmúlt években, egyre azonban még 
ma is tisztán emlékszem, olyannyira megrázó 
volt. Egy negyven éves apukát élesztettünk újra, 
sajnos sikertelenül. A tragédia bekövetkezte 
után a hároméves kisfia odajött hozzám, meg-
rángatta a nadrágomat, és kétségbeesetten az 
édesapját kereste. Megszámolni sem tudom, 
hogy hány tűzeset volt, amelyben bennégtek, 
vagy halálos kimenetelű baleset, önakasztás. 
Nem rémülök meg mindattól, amivel szembesü-
lök, ugyanis erős egyéniségnek tartom magam, 
és meglátásom szerint ezt a munkát kizárólag 
ilyen jellemvonással lehet végezni. Ha érzelmi-
leg gyengébb lennék, otthon, a szabadidőmben 
sem tudnék kikapcsolódni. Be kell vallanom, 
olykor vannak rémálmaim, de ezeken gyorsan 

túlteszem magam.
 • Sikertelen beavatkozás után jelent-

kezik-e lelkiismeret furdalás?
–  Nem, mert nem érzem úgy, hogy mi ron-

tottunk el valamit. Gyakran a betegeknek már 
telefonon keresztül tanácsot adunk, amit nem 
minden esetben tartanak be. Mi időben meg-
érkezünk az adott helyre, de sokszor nem azon 
múlik a dolog.

 • Fontos az, hogy összhang legyen az 
orvosok és a nővérek között?

 – Ez alapfeltételnek számít, de mivel tizen-
két órákat együtt töltünk, szinte mindent tudunk 
egymásról. Nemcsak a munkáról beszélgetünk, 
szó esik a magánéletről is. Az egymás közötti jó 
viszony tehát nagyon fontos, ellenkező esetben 
a munka kárára menne. Vannak olyan orvo-
sok, akiknek már a pillantásából látom, hogy 
mit kell tennem. Minden percben készenlét-
ben állunk, ugyanis ha megcsörren a telefon, 
és úgy ítéljük meg, hogy súlyos az eset, azonnal 
mentőkocsiba szállunk, és a terepre megyünk. 
A természetes halál beálltának a megállapítása 
is a mi hatáskörünkbe tartozik, de sajnos az is 

Egy nővér, aki nem ijed meg 
az árnyékától

Jánosi Karolina egészségügyi nővérrel beszélgettünk

Ezt a szót, hogy teke gyerekkoromban, mondjuk 1942-ben nem 
ismertem, de az akkori szóhasználatban a kuglit annál jobban, 
hiszen gyakorló művelője voltam e sportágnak, merthogy profi 
állígató (állítgató) fiúként ismertek.

Amikor a kuglizni szándékozó társaság összejött, dohányos 
Varga Illés vagy Cipős miska fogta a kugligolyókat, és erősen meg-
zörgette a golyóvisszafordító dobot. Ez a hang elhallatszott egé-
szen a mi házunkig, és azt jelezte, hogy kuglipályának álligatóra 
van szüksége. ha tehettem, máris ott termettem.

Akkortájt három földes talajú kuglipálya működött Temerinben: 
egy-egy az Aladárnál, az Ökrésznél és a pörge bajszú Varga kocs-
márosnál a vasúti sorompónál, az udvarban. Ez számított a legkor-
szerűbb földes kuglipályának Temerinben. A mintegy 16-18 méter 
hosszú, 1,2 méter széles, bogárhátúra döngölt agyagos sárga-
földes pályát mindkét oldalt 20 cm magas visszaverő deszkával 
szegélyezték. A pálya kezdetén négy méter hosszú 30 cm széles 
„dobódeszkát” fektettek le. A pálya felső végén, a már említett 
golyóvisszapörgető, félhordószerű tákolmány állt, közvetlenül 
előtte volt a fabábok helye. kilenc bábnak volt hely, de a döngölt-
földes pályákon csak hármat állítottunk: két dámát és középen a 
cárt, vagy bírót. Ez két pontot ért, taroláskor 4 pontot. Egy-egy 
zsinórban több játékos vett részt, mindegyikük 3 dobást dobott. 
Amelyikük legtöbbet döntött, az szedte össze a földről az előzőleg 
fogadásul oda ledobált pénzérméket. ha kettő vagy több játékosnak 
azonos találata volt, ők hengoltak. olykor megjelent a pörgebajszú 
kocsmáros intvén a társaságot hogy: 

– ne feledkezzetek meg a pinkapízről (pályahasználati díj)! – 

amit a  nyertes volt köteles fizetni. Ugyanúgy az álligatót is. ha 
ezt nem tette, az álligató bekiabált, hogy: „Zsinórbul!”. mire amaz 
visszakiabált: „gyere be, gyerek!” 

ha a kidobott golyó érintette az oldaldeszkát, az vandlinak 
számított, vissza kellett állítani az eldöntött bábokat és a golyót 
bedobni a visszavezető csatornába. Az álligató biztonsága érde-
kében deszkával elkerített védőpajzs létezett.

Emlékszem, hogy a kocsmaajtóra ki volt krétával írva: „Čaša 
vina 1 dinar“, a fogadások tétje szintén 1 dinárba ment. ha fröcs-
csökbe ment a játék, nem kellett pinkapízt fizetni. Az álligatónak 
csak fillérek jártak. Egy alkalommal, jól emlékszem vasárnap dél-
előtt volt, Cigány nándor (dungós), a bőgős behívott, mondván 
gyere be, gyerek és három pengőt nyomott a markomba. Ez három 
mozijegyre elég volt. Boldog voltam vele.

mAJoros Pál

Kuglis emlékeim

ASavanović fóliakertészet
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
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megesik, hogy beszállítjuk a beteget a kórházba 
és ott hal meg.

 • A mentőszolgálat mellett az egész-
ségház számos osztályán dolgoztál.

– Több alkalommal kisegítettem a kollégá-
kat, így dolgoztam már az általános osztályon, 
terepen, a szemészeten és a belgyógyá-
szaton. Mindezek közül a mentős mun-
ka kedvencem, mert mindig valami vá-
ratlan dolog történik, dinamikusabb a 
napom.

 • Csaknem egy éve már a covid-
részleg csapatát erősíted. Itt más-
fajta ingerek érnek nap mint nap?

– Tavaly március óta a koronavírus 
tüneteivel jelentkező betegeket fogadom, 
de ezt a munkát is élvezem. Követni tu-
dom a betegek állapotát, és ma már a ví-
rusra utaló tüneteket is könnyen felisme-
rem. Ha valaki arra panaszkodik, hogy 
evés közben nem érzi az ízeket, mind-
emellett még fejfájás, hányinger és láz is 
kínozza, akkor egyértelmű a fertőzés. A 
sürgős eseteket előnyben részesítjük, 
ezek a páciensek azonnal bemennek az 
orvoshoz, szükség esetén pedig a kórházba.

• Volt egy időszak, amikor óriási nyo-
más hárult rátok, hogy bírtátok az ira-
mot?

 – Nem volt egyszerű dolgunk, megesett, 
hogy még a toalettre sem tudtunk elmenni, vagy 

reggelizni, ebédelni. Igyekeztünk mindenkit el-
fogadni, mégis igen sok panasz ért bennünket. A 
jelentkező tüneteket figyelembe véve fontossági 
sorrendet állítottunk fel, ez alapján hívattuk be 
a fertőzésgyanús egyéneket. Előfordult, hogy 
a gyógyszereket is ott szerették volna felíratni, 

ilyenkor gyakran vitába szálltak velünk. Mind-
végig azt próbáltuk megértetni a páciensekkel, 
hogy veszélyekkel járhat, azaz megfertőződhet-
nek, ha belépnek a covid-osztályra.

• A vírus nem válogat, a védőfelsze-
relés ellenére az egészségügyi dolgozók 

is elkaphatják.
 – Nyáron én is megfertőződtem, 28 napig 

otthoni karanténban voltam. Ez alatt az idő alatt 
senkivel sem találkoztam, óvtam a családomat 
és a környezetemet. Szerencsére, könnyen átvé-
szeltem, így mára már kialakultak az ellentestek 
a szervezetemben.

 • Korábbihoz képest valamelyest eny-
hült a járványhelyzet a községben?

– Nem igazán. Ismét úgy érzem, hogy egyre 
többen jönnek. Ez lehet, hogy a családi védő-
szentek megünneplésének a következménye, 
vagy éppen a síeléseknek tudható be. Egész 
napos váltásokban két orvos és három nővér 
dolgozik.

 •Visszahúz a szíved a mentősök-
höz?

– Itt is jól érzem magam, de hiányzik az 
adrenalin, a sürgős esetek, és az, hogy általá-
ban nem tudom, hogy mi vár rám. Imádom az 
extrém helyzeteket, lejutni a mélybe és segítsé-
get nyújtani, nyáron melegben, télen hidegben. 
Nem sok időnk van gondolkodásra, azonnal el 
kell döntenünk, hogy adott esetben hogyan sza-
badítsuk ki az illetőt a kocsiból, vajon hívnunk 
kell-e a tűzoltókat. Előfordult az is, hogy annyi 
kutya volt az udvarban, hogy nem mertünk be-
menni, vagy éppen ittas volt az illető és vesze-
kedett velünk. Szerencsére, minden helyzetben 
feltaláltuk magunkat.

ácsi

Jánosi karolina maszkkal és védőruhával

Folytatás az 1. oldalról
VAKCInAÚTlEVél. – Januárban a nagy 

nemzetközi légitársaságok nyomására az euró-
pai közérdeklődés és a tagálla-
mi egyeztetések középpontjába 
kerültek a vakcinaútlevélként 
elterjedt újszerű megoldási ja-
vaslatok. A rendszer beveze-
téséről több tagállamban már 
döntöttek. Dánia az az uniós 
ország, ahol Európában első-
ként léptek az „egészségügyi 
útlevél”, elterjedtebb nevén a 
vakcinaútlevél, rendszerszintű 
bevezetése érdekében. Ahhoz, 
hogy ott az emberek újra mozi-
ba, színházba, vendéglátóipari 
és más hasonló  helyre mehessenek, 
rutinfeladattá kell válnia a koronavírus 
elleni oltottság igazolásának. 

Ezt a legegyszerűbben a 3-4 hónap 
múlva élesedő digitális monitorozás 
rendszerében az okostelefonon tárol-
ható QR-kódok felmutatásával oldják 
meg. E technikai fejlesztésben a nor-
mális kerékvágás visszatérésére látnak 
esélyt Dániában. Izland és Svédország 
is hamar döntött a  digitális  passzport 

meghonosításáról, míg például óvatosabbnak 
tűnik Nagy-Britannia és Franciaország. A ma-
gyar miniszterelnök péntek reggel jelentette 

be, hogy tényként lehet kezelni 
a vakcinaútlevél bevezetésének 
szándékát. 

Kiemelkedő gyakorlattal 
büszkélkedik Izrael, ahol a 
második vakcina felvételekor 
papíralapú zöld útlevelet állí-
tanak ki az állampolgároknak, 
ez igazolja a komplett immu-
nizálást. Hasonló van nálunk, 
Szerbiában. 

(Hírösszefoglaló)

Covid-oltás helyben

Az immunizációt bizonyító karton 1., 2. és 3. oldala

Üzemlátogatás
A községi elnök felkereste a szőregi OM 

Made és a Mikan cégeket is, és megismerke-
dett az ottani termeléssel. Az előbbi vállalko-
zásnak, ahol diétás kekszeket és ropikat gyár-
tanak, Milan és Jovan Ristić a tulajdonosai, az 
utóbbinak pedig Miroslav Vasiljević, náluk fel-
iratok készülnek textíliákra. Mindkét helyen 
arról értesült, hogy Szőregen jó feltételek állnak 
rendelkezésre a vállalkozói tevékenység további 
bővülésére. (Ti)

ne igyál, az autódba 
kerülhet

Újra fontolóra veszik azt a 2014-es közleke-
désbiztonsági javaslatot, miszerint elkobozzák 
azoknak a járművét, akiknél 2 ezrelék felet-
ti véralkoholszint értéket mérnek. A forgalmi 
rendőrök szerint ez az egyetlen módja annak, 
hogy lecsökkentsék az illuminált állapotban 
volán mögé ülő sofőrök számát – adta hírül 
az RTS. Emellett fontolgatják, hogy súlyosabb 
börtönbüntetést és magasabb pénzbírságokat 
rónak ki, valamint a többszörösére növelik 
büntetőpontok számát is. A javaslat szerint a 
rendőrség először ideiglenesen, majd az ítélet 
után véglegesen is lefoglalhatja az autót a tulaj-
donosától. Az elkobzott járműveket árverésen 
értékesítik, a pénzt pedig a Közlekedésbiztonsági 
Alapba helyezik. MaSzó online
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Cégünk munkatársat keres kábeltévé technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:
– temerini, vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villamossági szakirány),
– középfokú internet- és számítógépes ismeretek,
– a Word és Excel programok középfokú használata,
– a szerb nyelv ismerete kommunikációs szinten,
– B kategóriás járművezetői jogosítvány,
– magaslati munkavégzés,
– csapatmunka.
ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapasztalat.
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, illetve személyesen 
az ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. utca 2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG / SAT-TRAKT

 – Ötéves koromban kezdtem el asztaliteni-
szezni, de már korábban is sok időt töltöttem 
a sportcsarnokban, ugyanis a nővérem is ezt a 
sportot űzi szinén ötéves kora óta, így a 
szüleim gyakran elvittek az edzésekre. 
Miután betöltöttem ötödik életévemet, 
én is játszani kezdtem. Ez az a kor, ami-
kor érdemes elkezdeni, ha valaki profi 
sportolóvá szeretne válni. Persze, lehet 
korábban is, de a három-, négyéves gye-
rek még az asztalt sem éri el. Szüleim 
támogattak mindenben, de nem gyako-
roltak rám nyomást. Megtetszett a sport-
ág, vonzó volt számomra az, hogy ekko-
ra mértékű gyorsaságot és odafigyelést 
igényel. Eljártam az edzésekre, közben 
arra törekedtem, hogy napról napra jobb 
eredményt mutassak fel. Gyakran az le-
begett a szemem előtt, hogy egy napon 
majd híres sportoló válik belőlem, akit 
felismernek az emberek az utcán. Bizo-
nyítani szeretnék magamnak, másoknak, 
de legfőképpen sportbéli ellenfeleimnek, 
valamint a klubtagoknak is. Első érme-
met egy harmadik helyezésért hat- vagy hétéves 
koromban nyertem el egy topolyai versenyen, 
tizenegy éves voltam, amikor második helyezett 
lettem a vajdasági bajnokságon egyéniben, az 
országos bajnokságról pedig a harmadik díjat 
vittem haza.

• Eszerint dinamikus játékra van 
szükség ebben a sportban.

– Az asztaliteniszben az egyik alapfelté-
tel a jó kondíció, ugyanis ha lassú vagy, nem 
vagy képes elérni a labdákat. A másik fontos 
szempont az összpontosítás. Mindenképpen 
taktikus játék, menet közben az asztalnál kell 
eldönteni, hogy milyen legyen a labdaütés: rö-
vid, hosszú, gyors vagy erős.

• Mindenkinek vannak rossz napjai, 
egy-egy sikertelen mérkőzés után nagyon 
csalódott vagy?

– Amikor nem az elvárásoknak megfele-
lően sikerül egy mérkőzés, gyakran letörök. 
Mint ahogyan másoknak, nekem is vannak 
rossz napjaim, ilyenkor azonban általában 

már a következő versenyre gondolok és arra, 
hogy mit kell megtennem annak érdekében, 
hogy még jobb legyek.

• Középiskolába jársz, a sportot és 
a tanulást gyakran 
nem lehet össze-
egyeztetni.

– Néhány éve ko-
molyabban edzek, amit 
gyakran nem könnyű 
összehangolni az isko-
lával, hiszen hétvégen-
ként mérkőzésekre já-
runk, sokszor késő este 
érünk haza, másnap 
pedig már az iskolában 
kell helyt állni. A kez-
deti nehézségek után 
ma már jól veszem az 
akadályokat.

• Megszámol-
tad-e már, hány ér-
med van?

– Már sokszor. 
Csaknem százhúszra te-

Híres és sikeres sportoló 
szeretnék lenni

hető a számuk. A járványt megelőzően havonta 
három-négy mérkőzést vívtunk meg.

• A díjak közül melyekre vagy a leg-
büszkébb?

– Legbüszkébb a Budapesten megtartott 
Molnár János-emlékversenyen elért eredmé-
nyemre vagyok. Sikerült érmet szereznem, ami 
ezen a megmérettetésen nem könnyű. A máso-
dik legnagyobb sikeremnek a Belgrád Trófea 
országos ranglista pontozóversenyen elért első 
helyezésemet tekintem, ezzel a ranglista élére 
kerülhettem. Büszke vagyok arra a belgiumi 
nemzetközi versenyre is, amelyen harmadik 
lettem. Többszörös országos és vajdasági baj-
nok vagyok. 2019-ben Temerin község leg-
jobb fiatal sportolójává választottak. Ebben a 
sportban léteznek vajdasági és országos szintű 
ranglista pontozó versenyek, több kategóriá-
ban, a kicsi gyerekektől egészen a felnőttekig, 
páros, vegyes és egyéni csoportban.  

• Említetted, hogy néhány éve inten-
zívebben edzel.

– Az idő múlásával, ahogy egyre több sikert 
értem el, édesapám, aki egyébként az edzőm is 
volt, látta, hogy még sokra vihetem a későbbiek-
ben, ezért komolyabb és intenzívebb edzések-
be kezdtett velem. Sokat jelent számomra az, 
hogy büszkék rám a barátaim és a családom, 
és ami a legfontosabb, támogatnak minden-
ben. Ennek különösen akkor volt jelentősége, 
amikor egy-egy elveszített mérkőzés után fel-
indulásból azt mondtam, hogy abbahagyom az 
asztaliteniszt. Természetesen erre nem került 
sor, hamar elfelejtettem és másnap már a kö-
vetkező mérkőzésre készültem. A jövőben na-
gyon szeretnék kijutni az Európa-Bajnokságra, 
valamint a világbajnokságra, a legfőbb vágyam 
pedig az olimpián való részvétel. Meggyőződé-
sem, hogy mindennap kitartóan kell edzenem 
annak érdekében, hogy egyszer híres sportoló 
váljon belőlem. Látok rá esélyt.

ácsi

orosz András, mögötte a kiváló eredményeket 
bizonyító érmek és serlegek

nem csak szövögeti terveit és ábrándozik a mindössze 16 éves orosz And-
rás, kitartó és áldozatos munkával rengeteget tesz annak érdekében, hogy 
álma egyszer valóra váljon. Mindössze ötéves volt, amikor asztaliteniszezni 
kezdett, és ez nem meglepő, hiszen ebben a közegben nőtt fel. édesapja és 
nővére ugyancsak ezt a sportot űzi, édesanyja pedig lelki támogatást nyújtott 
számára, és teszi ezt még ma is minden kellő pillanatban. A középiskolás fiú 
ma már többszörös országos és tartományi bajnok, a szerb válogatott tagja. 
nemrégiben a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárság által 
kiírt jó tanuló, jó sportoló pályázaton az egyik legsikeresebb Kárpát-meden-
cei fiatal sportolóvá választották meg.

orosz András fiatal mondja
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• gyermekkorára bizonyára zene és 
a nóta nyomta rá bélyegét – kezdtük a 
beszélgetést Vecsera lászlóval, az egy-
kor volt Temerini Tizesbanda frontembe-
re, meghatározó énekese és prímása, 
Vecsera István fiával. 

– Ahogy vesszük. Kisgyerekként nemigen 
örültem, hogy apám zenész. Ugyanis ez azzal 
járt, hogy mivel állandó munkaviszonyban 
voltak minden este elment muzsikálni az 
újvidéki Park Hotelbe vagy a helyi Bratstvo 
vendéglátipari vállalatba. Kisgyerekként ke-
veset voltunk együtt, sokszor éreztem a hi-
ányát. Talán eleinte ez volt az oka, hogy a 
muzsikálás iránt nemigen érdeklődtem, sőt 
talán ellenszenvet is éreztem a zenével szem-
ben. Kisgyerekként. Persze nagyon szép em-
lékek is akadnak, például amikor elvezettek 
bennünket oda, ahol ők zenéltek. Örültünk, 
büszkék voltunk mi, zenészcsemeték, hogy 
édesapáink, az enyém is, egy nagy terem-
ben az egész vendégsereget szórakoztatják. 
Később, amikor a rádióban megszólalt a 
tizesbanda fölvétele azt is élveztük. Eleinte élő-
ben, később szalagra rögzítették a muzsikájukat, 
aztán pedig lemezről, mert már akkor voltak 
hanglemezek. A lemezeik közül én elsősorban 
az első, a tamburazenekaros lemezükre emlé-
kezek, amit Király Ernővel csináltak. Köztük volt 
még a Még azt mondják Temerinben nincsen 
sár, a Mért múlik el minden, ami szép, a Mesz-
sze mentél, nagyon messze, no meg a Temerini 
csárdások. 

De múlt az idő, az embernek változik a vé-
leménye, engem is kezdett érdekelni a zenélés, 
a muzsikálás. És, ugye, jött az új zenei hullám, a 
gitározás, az együttesalakítás, és az ezzel járó dol-
gok. Ebbe mi is belevágtunk a barátaimmal. 

• Kisgyerekként milyennek ismerted 
meg a tizesbanda tagjait? 

– Nagyon jó viszonyban voltak egymással. 
Amikor csak szabadidejük volt, és ebből a ze-

nészeknek kevés akadt, eljártak egymáshoz. 
Mint már említettem, minden este muzsikál-
tak, sőt korábban még csütörtökön is, piac al-
kalmával délelőtt. A Domnak nevezett épület-

ben, a művelődési otthonban, ahol a Bratsvo 
vendéglátóipari vállalat kocsmája működött, 
reggeltől akár délután két óráig is. Este folytat-
ták. Napközben pihentek, vagy elvégezték a ház 
körüli munkákat.

Apám zenésztársai kedveltek bennünket, 
gyerekeket, nagyon jól megvoltunk egymással. 
Az én keresztapám nem más volt, mint a 
zenekar harmonikása, Magyar Sanyi bácsi. 
Akár azt is mondhatnám, hogy szinte min-
dennapos vendég volt nálunk. A többiek is 
úgy általában eljártak hozzánk, mindegyi-
küket ismertem, a szintén utcabeli Kosicki 
Pista bácsival sokszor találkoztam, a Csor-
ba Pali bácsi is gyakran eljárt hozzánk, 
aztán a Dolfi bácsi, Varga Károly bácsi, 
meg a bőgős Bozsóki Pali bácsi.

• Tudtoddal a Tizesbanda nagy, 
ismert embereknek is muzsikált?

mesélő magnószalagok

Muzsikálás és a 
család

Elmondja Vecsera László (2007)

Vecsera lászló a TrIls együttes tagjaként 
(korabeli felvétel)

– Arra emlékszem, hogy a Park Hotelben 
dolgozván kiemelkedő és „fontos” politikusok-
nak és személyiségeknek is játszottak. Nemegy-
szer hallottam, hogy a Hotel Parkban szóra-
koztatták Titót és magasrangú hazai és külföldi 
vendégeit. A szálloda előkelő helynek számított, 
itt látta vendégül a delegációkat az elnök és szó-
rakoztatásuk a tizesbandának volt a feladata – 
bizonyára nem véletlenül.

• Mindenek ellenére mégis minek volt 
köszönhető, hogy végül te is megszeret-
ted a zenét?

– A zenét én gyerekként is kedveltem, csak 
a zenészséget nem, ami édesapám kenyérke-
reső foglalkozása volt, és mint már említettem, 
ezért éreztük a hiányát a családban. A többi gye-
rek templomba, meg ide járt, meg oda járt az 
édesapjával, mi pedig a nővéremmel többnyire 
csak édesanyánk társaságában mehettünk. Ez 
volt a gond. Természetesen változik az ember, 
a fölfogása, a gondolkodása is változik, és én is 
megkedveltem a zenélést. Ha nem is azt a műfajt, 
amit apámék muzsikáltak, hanem ezt az újat, a 
gitárzenét, a beat-zenét, ami abban az időben 
indut hódító útjára.

 Megalakultak a magyar együttesek, az Illés 
zenekar, az Omega és a többiek, amelyek hatá-
sára mi is kedvet kaptunk az effajta zenéléshez. 
Gitárt vásároltunk magunknak és próbálgattunk, 
zenélgettünk. Az első nyilvános fellépesünk 1968-
ban volt, kísérőzenekarként. A színházteremben 
rendeztek Legyen ön is fiatal címmel egy jótékony-
sági előadást a könyvtár állományának gyarapítása 
érdekében. A rendezvény sikeres volt, nem is kis 
összeg gyűlt össze könyvvásárlásra. Mi is, és én 
magam is jól szerepeltem. Szabó Péter bácsi ezek 
után felkarolt, és énekesként lehetőséget adott a 
színház rendezvényein való fellépésre.

-ajó-
(Befejező része következik)

ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést	vállalunk	kombival
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MEGEMLÉKEZÉS

KOPEREC Ferenc 
(1940–2006)

KOPEREC Robika 
(1966–1975)

Szomorú 15, illetve 45 éve, hogy 
elnémult a hangotok és nevetésetek

Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. 
Nincs már velünk, kit szerettünk, 

de lélekben együtt lehetünk.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy 

nem vagy már közöttünk

FUTÓNÉ 
DUJMOVICS Ilona 

(1942–2016)

A mútba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet. 
Számunkra ő sohasem 
lesz halott, mert a jók 
örökké élnek, mint a csillagok.

Emléked őrzi fiad, Zoli, 
menyed, Betta, unokáid, 

Heni és Gina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nem 

vagy már közöttünk

FERENCZI Mihály 
(1955–2016)

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.

Emléked őrzi 
feleséged, Márta, 

lányaid, Betta és Marti 
családjával

Miserend
19-én, pénteken, 16:15 ó.: 
Keresztúti ájtatosság (alatta 
gyóntatás), 17 ó.: Szentmi-
se nagyböjti szentbeszéddel: 
†Balogh László.
20-án, szombaton 8-kor: A 
héten elhunytakért; valamint: 
†Ft. Vajda Károly atyáért.
21-én, Nagyböjt 1. vasárnap-
ja, a Telepen 7-kor: Hálából; 

8:30-kor: Szűzanya tiszteleté-
re a Tul-a-barai Rft élő és elh. 
tagjaiért; 10-kor: Népért.
22-én, hétfőn, Szent Péter 
Székfoglalásának ünnepén, 8 
órakor: †Novák János, Paczik 
Rozália, Mikustyák Sándor, 
Móricz Jolánka és Gizella, 
Pozder Péter, Csernus János 
és elh. hozzátartozók.
23-án, kedden 8 órakor: 
Hálából a kapott kegyelme-

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

HORVáTH 
(MaTUSKa) Mária 

(1945–2021)

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

FELTáMaDUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LaCKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

kért.
24-én, szerdán, Szent Mátyás 
apostol ünnepén 8 órakor: 
Lourdesi Szűzanya tiszteletére 
a betegek felgyógyulásáért.
25-én, csütörtökön, 17 óra-
kor: †Ft. Mr. Szungyi László 
főesperes-plébánosért.
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MEGEMLÉKEZÉS

id. KIHÚT János 
(1933–2006)

KIHÚTNÉ 
JaKUBEC Katalin 

(1934–2018)

Szomorú tizenöt, illetve három éve, 
hogy nincsenek velünk szeretteink

Elmentek oda, ahol néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, csak béke és nyugalom. 
Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak nekünk, 
bármerre járunk, ők ott lesznek velünk.

Emléküket megőrzi lányuk, Katalin családjával

MEGEMLÉKEZÉS

id. KIHÚT János 
(1933–2006)

KIHÚTNÉ 
JaKUBEC Katalin 

(1934–2018)

Tizenöt, illetve három éve hiányoznak 
drága szüleink és dédszüleink

Jó szülőket feledni nem lehet, 
míg élünk, emlékezésre hív a szeretet.

Szeretettel fiatok, János, menyetek, 
Magdi és unokáitok családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

id. KIHÚT János 
(1933–2006)

KIHÚTNÉ 
JaKUBEC Katalin 

(1934–2018)
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

hiába szállnak árnyak, álmok évek.

Nyugodjanak békében!

Szeretettel: a nászasszony és Laci

VÉGSŐ BÚCSÚ

NaGY HORTI Ilonától 
(1962–2021)

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

Emléked őrzi szerető 
unokatestvéred, István

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas 2 éve, hogy elvesz-
tettük azt, akit nagyon sze-
rettünk, szerető jó páromat, 
édesapánkat és tatánkat

KOVáCS Lászlót 
(1954–2019)

Sok szál gyertya ég, 
könnycsepptől áznak, 
lelkedre odafönt 
az angyalok vigyáznak. 
Már nincsenek szavak, 
miket suttog a szád. 
Ma lehajtott fejjel, 
némán emlékezünk rád.
A jó Isten őrködjön 
pihenésed felett!

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

JaKUBEC János 
(1931–2020)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
ereje elfogyott, 
a halállal megküzdeni 
nem tudott.
Sírjára szálljon áldás, 
béke és nyugalom!

Gyászoló szerettei

MEGEMLÉKEZÉS

TORBaRINa ante 
(1932–2016)

Az életben sok 
harcot vívtál, de 
a betegséggel nem bírtál.
A búcsúszó elmaradt, de 
a szívünkben az emléked 
örökre megmarad.
Temerin–Sukošan

Emlékét őrzi lánya, Erika

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete távozott 
el közülünk szeretett nagy-
néném

KLaJNER Viktória 
(1940–2020)

Emlékét örökre 
szívünkbe zártuk.

Unokahúga, Magdi 
és családja

A plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

LUKáCS angéla 
(1974–2021. 2. 13.)

temerini lakosról.
nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS
Ismét elmúlt egy hosszú év nélküled, szeretett feleségem, drága 
jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk

GIRICNÉ VEREBÉLYI Erzsébet 
(1939–2019. 2. 19.)

Köszönjük hogy éltél, és minket szerettél!

Nyugodjál békében!

Örökké gyászoló szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztlányomtól

NaGY HORTI Ilonától 
(1962–2021)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.

Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

Köszönetet mondunk min-
denkinek, aki utolsó útjára 
elkísérte.

Emléked őrzi 
szerető keresztanyád



Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő: Dujmovics György. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pašić 

u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini Újság 1995. már-
cius 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. Sad. 659.3(497.113 
Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-informativni nedeljnik 
na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

LaBDaRÚGáS
TSK–SLOGa 3:2 (1:1)

Hazai győzelemmel ért véget a 
temerini csapatok barátságos talál-
kozója, amelyen az edzők az új já-
tékosoknak is lehetőséget adtak. A 
TSK már a mérkőzés elején megsze-
rezte a vezetést annak köszönhető-
en, hogy az ellenfél védelme nagy 
hibát vétett. Glišić kapus elcsúszott, 
a labdára Jovanović, az egyik újonc 
csapott le és az üres kapuba lőtt. 
A Sloga nem sokkal később Topić 
révén kiegyenlített, majd a szüne-
tig további helyzeteket alakított ki, 
Vojvodić azonban rendre a hely-
zet magaslatán állt és több alkalom-
mal hárított.

Nem sokkal a szünet után 
Grubović találatával a Sloga meg-
szerezte a vezetést, a TSK azon-
ban az 52. percben kiegyenlített. 
Brezsnyákon szabálytalankodtak a ti-
zenhatosban, a megítélt büntetőt pe-
dig a csereként beálló Đanković ér-
tékesítette, aki a pirosi Jedinstvóból 
érkezett a télen a temerini csapat-
ba. Az említett játékos szabadrúgás-
ból a kapufát találta el, majd a 79. 
percben újabb tizenegyeshez jutott a 
TSK. A játékvezető kezezés után ítélt 
büntetőt, amelyet ismét Đanković 
váltott gólra, kialakítva a 3:2-es vég-
eredményt.

TSK: Vojvodić, Knežević, 
Brezsnyák, Bobot, Milosavljević, 
Stričević, Paska, Klaić, Grgić, Kosić, 
Jovanović. Játszott még: Vegyelek, 
Nikolić, Varga, Soldat, Tomić, 
Bogojević, Đanković.

SLOGA: Glišić, Marković, Pastor, 
Kragović, Zelić, Mijailović, Šepa, 
Mijić, Grubović, Grujić, Topić. Ját-
szott még: Rankov, Teofilović, 
Prolić, Tucakov, Tomić, Ergarac, 
Grujić, Kuvekalović, Đurđević.

A TSK vasárnap a beodrai (Novo 
Miloševo) Vojvodinától kapott ki. 
Aleksandar Miljković edző ezen a 
mérkőzésen a fiataloknak is lehe-
tőséget adott. A temeriniek 1:1-es 
félidő után 4:2-re veszítettek. A gó-
lokat Đanković szerezte, aki tehát 
mind a két barátságos meccsen két-
két alkalommal betalált az ellenfél 
hálójába.

aSZTaLITENISZ
Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–
PaRTIZaN (Belgrád) 1:4
Noha 4:1-es eredménnyel ért 

véget a találkozó, a temeriniek 
nem adták olcsón bőrüket a 
2020/2021-es bajnokság tavaszi 
idényének első fordulójában. Több 
mérkőzés is szorosan alakult, és a 
belgrádiak csak három óráig tar-
tó küzdelem után nyerték meg a 
párharcot.

Már az első találkozó előreve-
títette, hogy kiélezettek lesznek a 
meccsek, Pető Zoltán ugyanis 3:2-
re veszített a korábbi spanyol válo-
gatott Marc Durantól. Ezt követően 
Boris Brnović szintén öt játszmás 
csatában kapott ki ellenfelétől, 
majd Luka Bakić szépített az ered-
ményen. A negyedik egyéni talál-
kozón Petőnek meccslabdái voltak 
Bojan Milošević ellen, a sorsdön-
tő ötödik szettet azonban végül a 

belgrádi pingpongozó nyerte nagy 
izgalmak után 17:15-re. Az utolsó 
mérkőzésen Duran biztosította be 
a Partizannak a diadalt.

– A spanyol játékos ellen kö-
zel voltam a győzelemhez. Néhány 
olyan hibát vétettem, amit nem lett 
volna szabad. A végeredményből ta-
lán nem látszik, de óriási volt a csa-
ta. Ha szerencsésebbek vagyunk, 
akkor nyerhettünk is volna, de per-
sze gratulálok a belgrádiaknak a 
megérdemelt sikerhez – nyilatkoz-
ta Pető Zoltán.

– Mind a két mérkőzésem szo-
rosan alakult, előbb 3:2-re, majd 
3:1-re sikerült nyernem. A szerb 
bajnokság meglepően erős, szinte 
minden alkalommal kiélezett talál-
kozókat játszunk. Az volt a kulcs, 
hogy a negyedik egyéni meccsen 
Milošević egy hajszállal jobb volt, 
mint Pető. A spanyol felnőtt válo-
gatottnak 13 évig voltam a tagja. 
Többször jártam korábban Szerbi-
ában, és mindig jól éreztem itt ma-
gam – mondta Marc Duran.

Eredmények: Pető–Duran 2:3, 
Brnović–Milošević 2:3, Bakić–Savić 
3:1, Pető–Milošević 2:3, Bakić–
Duran 1:3.

CRVENa ZVEZDa (Belgrád)–
TEMERIN FEROCOOP 4:0
Nemcsak vasárnap álltak asz-

talhoz pingpongozóink, hanem 
másnap, hétfőn este is, amikor a 
másik belgrádi csapattal, a Crvena 
zvezdával mérkőztek meg a főváros-
ban. A találkozót a Rajko Mitić foci-
stadion asztalitenisztermében ren-
dezték meg, ahol a Crvena zvezda 

hazai mérkőzéseit játssza. Érdekes-
ség, hogy a belgrádiak együttesében 
asztalhoz állt Pető Zsolt, aki egyko-
ri csapata ellen Nagyidai Zoltán fe-
lett aratott győzelmet.

Eredmények: Strugarević–Bakić 
3:1, Jevtović–Brnović 3:0, Pető Zs.–
Nagyidai 3:0, Strugarević–Brnović 
3:0.
Második liga, északi csoport – 

férfiak
A Temerin Ferocoop második 

csapata a múlt héten három mér-
kőzést játszott, bepótolta a koráb-
ban elhalasztott találkozókat. Si-
keresek voltak a fiatalok, hiszen 
az összes meccsükett megnyerték, 
noha a győzelmek nem születtek 
meg könnyen. 

GUSaR (Stapar)–TEMERIN 
FEROCOOP II. 0:4

Eredmények: Josić–Puhača 0:3, 
Milić–Orosz 2:3, Bajčev–Varga 2:3, 
Milić, Bajčev–Puhača, Orosz 1:3

TEMERIN FEROCOOP II.–
RaPID (Nikolinci) 4:2 

Eredmények: Orosz–Pinku 3:0, 
Varga–Ambruš 1:3, Puhača–Vidić 
0:3, Orosz, Puhača–Pinku, Vidić 
3:1, Orosz–Ambruš 3:1, Puhača–
Pinku 3:2.

ROHaM (Magyarcsernye)–
TEMERIN FEROCOOP II. 3:4

Eredmények: Milivojević–
Puhača 3:1, Čubrilo–Orosz 0:3, 
Cvetković–Varga 3:2, Milivojević, 
Cvetković–Puhača, Orosz 0:3, 
Milivojević–Orosz 0:3, Cvetković–
Puhača 3:1, Čubrilo–Varga 0:3.

T. n. T.részlet a Tsk–sloga mérkőzésből (V. Z. felv.)

A Temerin és a Partizan asztaliteniszezői


