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Elsősök iratkozása
A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint szep-

tember elsején 66 ezer 864 elsős ül majd be az iskolapad-
okba, közölte Milan Pašić, az oktatásügyi miniszter helyet-
tese. A K1 televíziónak elmondta, hogy az utóbbi két-három 
évben leegyszerűsödött a beiratkozási folyamat, ugyanis  
az okmányokat nem a szülőknek kell összegyűjteniük, ezt 
számítógépes rendszerrel végzik. (Tanjug)

Ismét támad a Covid
Szerbiában eddig több mint egymillió személy vette fel 

a koronavírus elleni védőoltást, pontosabban 1 millió 263 
ezer, az ország pedig továbbra is a második Európában az 
egymillió lakosra jutó beoltottak számát tekintve, derült 
ki a szerb kormány friss adataiból. A világban Szerbia a 
hatodik helyen áll Izrael, a Seychelle-szigetek, az Egyesült 
Arab Emírségek, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült 
Államok után. 

A régiót tekintve Szerbia magasan vezet az egymillió 
lakosra jutó beoltottak számában, a második Románia, 
majd Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Bulgária 
és Albánia következik a sorban. Az összes beoltott szá-
mát tekintve Szerbia második a régióban, az első helyen 
Románia áll.

“Sokan azt hiszik, már az első vakcina után védettséget 
szereznek, de ez nincs így. Csak a revakcinációt követő két 
hét után alakul ki az a védettség, ami véd a vírus, illetve 
a betegség súlyos formája ellen”, nyilatkozta a Szerbiai 
Klinikai Központ Epidemiológiai Szolgálatának igazgató-
ja, dr. Vesna Milojević, hozzátéve, az utóbbi napokban 
ismét nő a fertőzések száma, tehát a maszkokat egy ideig 
viseljük még. (Tanjug)

Küzdelem a koronavírus ellen

Húsz napirendi pontot vitattak meg és 
fogadtak el a községi képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén. Másodjára is módosították 
a helyi közösségekről szóló határozatot, 
amelynek értelmében a tanácstagok megbí-
zatása az idei helyi közösségi választásokig 
érvényben marad. 

A képviselők határozatot hoztak az idei 
költségvetés zárszámadásának külső felül-
vizsgálatáról, elfogadták az 5-ös számú ipa-
ri övezet meghatározott részére vonatkozó 
részletes szabályozási tervet, valamint meg-
hozták a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó 
temerini törzskar idei munkatervét. 

Az ülés folytatásában munkaprog-
ramokról és pénzügyi tervekről döntöt-
tek. Elsőként az idegenforgalmi szervezet 
idei terveit vázolták fel. Az erre vonatkozó 
vitaindítóban elhangzott, köztársasági és 
tartományi pályázatok ré-
vén számos program meg-
valósítását tűzték ki célul. 
Ezek egyike a falusi turiz-
mus nyújtotta lehetőségek 
kihasználására irányul. A 
tervek szerint a Jegricskáig 
vezető szakaszon egy továb-
bi kerékpárút is kiépül, 
több helyen pedig padokat 
helyeznek ki. Csakúgy, mint 
tavaly, most is több idegen-
forgalmi közlekedési jel be-

szerzését irányozták elő, erre a célra csak-
nem négymillió dinárt fordítanak. Az idén 
népszerűsíteni és korszerűsíteni szeretnék 
az infoközpont és az ajándékbolt kínálatát, 
elsősorban az internetes felületen. A ter-
vek szerint megtartják a Babversenyt, az 
Autómentes napot, a Múzeumok éjszaká-
ját, a Mézfesztivált, de ez alkalommal nem 
marad el az újévi kirakodóvásár sem. Az 
Idegenforgalmi Szervezethez hasonlóan a 
Lukijan Mušicki Kulturális Központ is több 
rendezvényt vett tervbe: a Májusi találkozá-
sokat, a Kolibri Sztár gyermekfesztivált, a 
nyári alkotótábort, a gyermekheti progra-
mot, valamint ismét bevezetnék a filmvetí-
téseket a moziteremben. Ezenkívül önálló 
kiállításokra, gyermekmunkák bemutatá-
sára, könyvbemutatókra, előadásokra is 
sor kerülne a képtárban.

Folytatása a 3. oldalon

Programok, tervek elfogadása
Ülésezett a községi képviselő-testület

A múlt hét közepén a Bačkaput útépítő vállalat dol-
gozói földgépekkel munkálatokat végeztek az illegális 
szeméttelepen, amely a település északi bejáratánál ék-
telenkedett, a Temerin-Óbecse út mellett. A munkálatok 
alapjában véve a korábbi helyzet visszaállításából álltak: 
kikotorták az út menti árkot, elsimították a terep egy ré-
szét közvetlenül az út mellett. Fémoszlopokat vertek a 
földbe, hogy megakadályozzák a terephez való közvetlen 
hozzáférést. 

Dragan Bjeljac, a kommunális tevékenységek községi 
felelőse szerint a hulladéklerakó veszélyeztette a közle-
kedésbiztonságot is, mert onnan gyakran került szemét a 
forgalmas közútra. Kérte a lakosságot, hogy a szóban forgó 
helyen többé ne helyezzenek el hulladékot és szemetet.  A 
munkálatok költségeit az önkormányzat finanszírozta.

fotó: M. S. , D

Eltakarították a szeméttelepet

Az első képen a kitakarított vizesárok. A másodikon, amely vasárnap dél-
ben készült, látszik, hogy a felszólítás  nem jutott el mindenki tudatáig.

A szennyvízcsator-
na kezelőinek egyre na-
gyobb gondot okoznak a 
csatornába került idegen, 
oda nem való anyagok és 
tárgyak. Ilyen az összes 
vízben nem oldódó anyag 
vagy tárgy, például a mű-
anyag tasak, az alufólia, a 
cigarettásdoboz, a nedves 

zsebkendő és más, hason-
ló higiéniai termék. 

Kérik mindazokat, akik 
a szennyvízcsatornát hasz-
nálják, hogy az említettek-
hez hasonló anyagokat 
ne dobjanak a lefolyóba. 
Ezek ugyanis, leüleped-
nek és eldugítják a tisztí-
tót, valamint a szűrésben 
közrejátszó mikroflórát is 
tönkreteszik. (ti)

Nem oda való
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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.

Tízéves	az	Alba	
Agrar	gazdabolt
ahol a hobbi kertészek és a profi gazdálkodók  megtalálnak 

mindent ami a mezőgazdasághoz szükséges:
• növényvédőszerek • vetőmagok, hagymák, gumók • 

szerves és műtrágya • virágföld, palántaföld, tőzegkeve-
rékek • permetezők, kerti szerszámok és gépek • öntözés 

kellékei • mezőgazdasági mérőeszközök • fénystabil fóliák, 
geotextilia, árnyékoló hálók

FEBruárI KínálATunKBól: • Pioneer, Caussade és 
zP kukorica vetőmag • rézolaj téli lemosó permetezésre 
• organikus, biológiai úton lebomló palántázó cserepek • 

kókuszrost-vetőmagágy
 Egész évBEn áruBőség, remek árak, udvarias, 

szakszerű kiszolgálás, ingyenes növényvédelmi 
és kertészmérnöki szaktanácsadás.

LátogAsson eL hozzánK!
 Üzletünk Temerinben, a vasútállomásnál, az új mol benzin-

kút mögött, a Žarko zrenjanin utca 109-ben, 
a sokama (Petőfi) épületében található.

AlBA AgrAr d. o. o., rakóczi Ferenc utca 100, 
fiók: Žarko zrenjanin utca 109. sz., 

srB 21235 Temerin, mob: 061 305 32 36, 
Tel: +381 (0) 21 845 842, e-mail: albaagrar@gmail.com

Nem olvassák le
Februárban nem olvassák le a vízórák állását, hanem a fogyasztást a 

korábbi hónapok átlaga alapján számolják el. A különbözet elszámolására 
a következő leolvasás után kerül sor. A közművállalat ezt a módszert a 
téli hónapokban alkalmazza, ugyanis ilyenkor nehéz, vagy nem is lehet 
megközelíteni a vízaknákat és pontosan leolvasni a mérők állását. A fo-
gyasztóknak ebből kára nem származhat.

A fogyasztók azonban maguk is leolvashatják és e-mailben jelenthetik 
az állást a hónap végéig. Az internetes bejelentéssel kapcsolatos utasítást 
lásd a következő helyen: jkp voda / prijava potrosnje vode

Elment 
a pannon tengerész

szereztem két jegyet Balašević szombat esti újvidéki kon-
certjére, ugye eljössz velem? – szegezte nekem a kérdést barát-
nőm egy kicsit félve, mintha már akkor attól tartott volna, hogy 
nem leszek partnere ebben. Jól gondolta, azonnal elutasítottam 
az egyébként normális esetben kecsegtető ajánlatot, de lévén, 
hogy hathónapos terhes voltam, ráadásul olyan, aki valóban kettő 
helyett evett, és ezt leplezni sem tudta, nem volt kedvem órákon 
át többezres tömegben nyomorogni, még Balaševićért sem. A 
dalszerző és énekes zené-
jét egyébként kedveltem, 
nagyon sok dallam éppen 
a lakodalmakban ragadt 
rám, de soha sem éreztem 
erős késztetést arra, hogy 
az újvidéki énekes koncert-
je felkerüljön a bakancslis-
támra. (zdravko Čolićtyal 
ellentétben, akinek a neve 
mellett mára már ott van a 
beteljesülést jelentő pipa). 
Ennek ellenére barátnőm 
nem hagyta annyiban a 
dolgot (ma már végtelenül 
hálás vagyok neki ezért), és 
rávett arra, hogy így utoljára 
kettesben, még a kislányom 
megszületése előtt, rúgjunk 
ki együtt a hámból.

2018. január 19-én, pravoszláv vízkereszt estjén (Bogojavljenje) 
Đorđe Balašević olyan zenei élményt nyújtott számomra, mint még 
senki korábban. A több mint három órás koncerten együtt énekel-
tünk, az egyik pillanatban sírtunk, a másikban nevettünk, mintha 
egy érzelmi hullámvasúton haladnánk végig. minden törekvésem 
ellenére sem tudtam észszerű magyarázatot találni arra, hogy miért 
érzem magamhoz olyan közel, amikor olyan keveset tudok róla. 
Azt tudtam, hogy a nagymamája magyar volt, ezt tőle hallottam, 
a Jovan Cvijić utcában lévő háza előtt pedig már többször elha-
ladtam korábban. A dalok között mesélt: a családjáról, korábban 
megélt vicces eseteiről, de nem rejtette véka alá a politikáról és a 
hatalomról alkotott véleményét sem. Egyhetes borostával az ar-
cán, hétköznapi öltözetben a színpadon tudta, hogy hogyan kell az 
emberek bőre alá férkőzni Újvidéken, zágrábban, szarajevóban, az 
egykori Jugoszlávia egész területén.  A kilencvenes évek háborús 
időszakában, de  azt követően is, a támadások és a provokációk 
ellenére, teltházas koncerteket tartott horvátországban és Bosz-
niában. 2019  óta egyre kevesebbet láthatta a közösség a pannon 
tengerészt, szívinfarktusa után a közösségi oldalon azt írta, egy 
kisebb zűrben találta magát, ugyanis négy napot a kórházban töl-
tött, de abban bízik, hogy ott folytathatja, ahol abbahagyta.

A születés és a halál dátuma közötti gondolatjel, vagyis az 
élet, ahogyan ő fogalmazott, február 19-én véget ért a vajdasá-
gi örökifjú számára, elvesztésével hatalmas és pótolhatatlan űr 
marad a hazai zenei életben. Az elmúlt napokban gondolkodás-
ra késztető sorait hallgatva döbbentem rá, hogy miért éreztem 
mindvégig olyan közel magamhoz. Ez az érzelmi katarzis minden 
bizonnyal ott van az újvidéki, a szarajevói és a zágrábi emberek 
szívében is.

ácsi

Đorđe Balašević
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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

Jamaicai és thaiföldi 
Mladen Zec községi elnök múlt szerdán fogadta azt a két Temerinben 

élő családot, amelyben az édesanya jamaicai, illetve thaiföldi származású, a 
férjek pedig idevalósiak. A Temerini Újság a jamaicai családdal (Tracyann 
Tamara Tavares, Nemanja Milojević, Mila és Maxim) interjút közölt, a 
thaiföldi feleségről és a családjáról pedig rövid cikkben számolt be.

A kötetlen és barátságos beszélgetésben a vendégek itteni benyomá-
sairól, mindennapi életéről és gondjairól esett szó, s az esetleges meg-
segítésükről azokban a vonatkozásokban, ahol ez lehetséges. Az elnök 
elmondta, mindig örömmel hallja, hogy a többnemzetiségű Temerint 
békés helyként élik meg mások is, amely alkalmas az életre, a család-
alapításra és -nevelésre, olyan környezet, ahol minden embert szívesen 
látnak, tekintet nélkül nemzetiségére vagy bőre színére. 

(A Ti alapján)

Házak és lakások
Mozgás tapasztalható az ingatlanpiacon, hírek szerint érdeklődés 

mutatkozik a házak és a lakások iránt. Ennek egyik oka lehet a járvány, 
pontosabban az emberek bezártsága. Ezért a városból többen szeretnének 
az immár elővárosi jelleget öltő Temerinbe költözni. Tovább épülnek a 
tömbházak, pillanatnyilag kettő is. Az egyik a fürdő bejáratával szemben, 
a másik, amelyet most kezdenek építeni, az Október 21-e és a Zmaj J. 
utca sarkán. Ott tavaly nyáron lebontottak két családi házat, most a har-
madik került sorra. Ide épül majd a tömblakás. 

M. S., D

Programok, tervek 
elfogadása

Folytatás az 1. oldalról
A Szirmai Károly Közkönyvtár idei tervei között az állomány bővítése 

szerepel, a meglevő könyvek feldolgozása, valamint az állapotuk felmé-
rése. A felsoroltak mellett folytatják a régi fényképek és üdvözlőlapok 
digitalizációját is. A korábbi tevékenységére épít a Szociális Gondozó 
Központ is, de több olyan új elem is belekerült a tervbe, amely a lakos-
ság megsegítését szolgálja.

A községi képviselő-testület kilencedik ülésén döntés született arról 
is, hogy a medenceközpontban, a vásártéren és a sportcsarnokban ismét 
elérhetővé váljon a vendéglátóipari szolgáltatás.

Az ülésen felvázolt közlekedésbiztonsági jelentésből kiderült, hogy 
tavaly három halálos kimenetelű baleset történt Temerinben. Ezek lesújtó 
adatok, ugyanis az előző két évhez viszonyítva nőtt a halálos áldozatok 
száma. A szerencsétlenségek számát tekintve is kedvezőtlen volt az idei 
esztendő, míg tavalyelőtt 95, tavaly 90, addig az idén 99 baleset történt 
a község területén.

ácsi 

A J. J. zmaj utca részlete. A lakóház és a tömbépület között 
fogják felhúzni az új tömbépületet.

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

APróhIrdETésEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefon: 3848-200.
• Bejárónőt keresek. Jelentkezni a 
rákóczi Ferenc utca 183-ban, vagy 
a 842-566-os telefonszámon.
• Egy hold szántóföldet keresek meg-
vételre. Telefon: 063/75-69-577.
• házat bérelnék Temerinben. Tele-
fon: 060/434-59-01.
• Eladó egy alig használt, kitűnő álla-
potban levő 2,1 méter hosszú egyten-
gelyű autó utánfutó, ponyvával együtt. 
Telefon: 064/54-62-162.
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, 
ára 150 euró, akár három részletben 
is. Telefon: 069/755-683.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 

antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• hízók eladók. Telefon: 060/090-
10-15.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• hat kvadrát föld eladó a Papp Pál 
utca elején a kertek végében. ér-
deklődni a 063/8-554-326-os tele-
fonszámon. 
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 
204., telefonszám: 063/523-746.
• vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó T-12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
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Böjtölési szokások 
Temerinben

Nagyböjti időszakban járunk. A húsvétot 
megelőző negyven napos böjt egyfajta testi és 
szellemi megtisztulást von maga után. Ezek a 
napok nem a fogyásról szólnak, sokkal inkább 
az ünnepre való felkészülésről, lemondásról, 
áldozatról, kitartásról. Ahogyan van ideje az 
ünnepnek és a táncnak, úgy van ideje a csend-
nek és a befelé figyelésnek is. A böjti szokások 
közül talán a legismertebb a húsételek részle-
ges vagy teljes elhagyása, ami nem csupán a 
hosszabb böjti időszakok jellegzetessége, de 
a hagyomány szerint minden pénteki napra is 
vonatkozhat. Ebben az időszakban azonban 
nem csak az étkezési szokásainkon való vál-
toztatással böjtölhetünk. Vannak, akik ilyenkor 
lemondanak kedvelt tevékenységeikről, vagy 
káros szokásikat igyekeznek elhagyni, esetleg 
enyhíteni rajtuk. Talán nem is az a fontos, hogy 
ki miről mond le ezekben a napokban, sokkal 
inkább az elhatározás és az odafigyelés. 

Temerinben a hagyományok őrzése és a 
szokások ápolása mindig is jelentős szere-
pet töltött be. Ma sincs ez másként. Néhány 
olvasónkat arról kérdeztük, hogy mit jelent 
számukra a böjti időszak és, hogy miről mon-
danak le ilyenkor.

M. Á. : –  A negyven napos böjtöt nem 
szoktuk szigorúan betartani, de a pa-
rancsolt ünnepeken mindig odafigye-
lünk arra, hogy mi kerül az asztalra. 
Szárazszerdán és nagypénteken mindig 
odafigyeléssel készítjük el az ételeket. 
Családunkban minden szerdán és pénte-
ken böjtös ételek készülnek, ekkor nem 
fogyasztunk húst. Számunkra a böjti idő-
szak nem arról szól, hogy mit eszünk, 
vagy mit nem ezekben a napokban. Fon-
tosabb számunkra az, hogy jobban oda-
figyeljünk egymásra, és hogy több időt 
töltsünk együtt.

K.B. : – Nem szoktam böjtölni, de az idén 
elhatároztam, hogy betartom. A nagyböjt első 
napján szigorúan odafigyeltem arra, hogy mit 
fogyasztok és arra is, hogy hányszor étkezem. 
Úgy gondolom, hogy mindenki maga dönti el, 
hogy miről mond le, vagy hogyan viselkedik 
ilyenkor. Én elhatároztam, hogy mértéktar-
tó, és türelmesebb leszek. Kis dolgok ezek, 
de ilyenkor döbben rá az ember, hogy még-
is milyen sokat jelentenek, ha odafigyelünk 
rájuk. 

K. Z. : – Számomra sokat jelent a 
nagyböjti időszak. Testi és lelki megtisz-
tulás is egyben, amellyel felkészülünk az 
ünnepre. Ilyenkor lemondok bizonyos 
dolgokról, főként olyanokról, amelyek 
ártanak a testnek és a léleknek. Ha le-

Jót tesz testnek, 
léleknek

• Milyen a park növény- és állatvilá-
ga?

– A jelenlegi felmérések alapján nagyon sok 
nyugati ostorfa van a parkban, a hátsó részében 
kocsányos tölgyek, de megtalálható a vadgeszte-
nye, a nyárfa és a különböző fenyőfélék. A lágy-
szárú növények közül itt van a salátaboglárka, a 
téli zöld meténg, a kónya sárma és a fekete na-
dálytő. Az állatok közül a madarak dominálnak: a 
fülesbagoly, a fülemüle, a vörösbegy, a cinegék, a 
feketerigó, a meggyvágó. A tó környékén volt már 
mocsári teknős, erdei béka, vízi sikló, az odvas 
fákban pedig a denevérek is megjelentek.

• Mi vezetett a park szerkezeti átala-
kulásához?

– A természetes folyamatok mellett az emberi 
tényező is meghatározó ebben az átalakulásban, 
ugyanis a kaszálás, fűnyírás, valamint a különbö-
ző munkálatok mind hozzájárulnak ehhez. Jelen-
leg inkább egy erdős területre hasonlít, mintsem 
egy kastélykertre, de felkutattuk a régi kinézetét, 
és a tervbe számos olyan elem is bekerült, ami 
megadhatja számára egykori külsejét. Szakem-
berek határozták meg, hogy a jelenlegi fák közül 
melyek szorulnak kivágásra, melyeknek kell le-
vágni a száraz ágait, és hova kell újakat ültetni. A 
tervben egy játszótér és egy rekreatív sportpálya 
kialakítása is szerepel.

• Nem mellékes szempont az sem, hogy 
ilyen állapotában életveszélyes.

– Számunkra, természetvédők számára így 
is szép a park, egy olyan ökoszisztéma, amely 
számos növényt és állatfajt idevonzott, sok érték 
található meg benne, de nem fér hozzá kétség, 
hogy mára már közveszélyessé vált. Az időjárási 
viszonttagságok következtében ágak törnek le, oly-
kor az egész fát kidönti a szél. Mint egy kártyavár, 
úgy omlik össze. Harmadik kategóriájú védettséget 
élvez, ezért a park kezelőjének, a közművállalat-
nak (JKP) kötelessége gondoskodni róla.

• Minden gyökerestől kivett fa helyé-
be új kerül?

– A tervben minden fa számmal van ellátva, 
és előírja, hogy hányat kell kivágni, és hány olyan 
van, amely még jó állapotú. Igyekeztek minden 
olyan fát megtartani, amely még egészséges. A 
mostani sűrűségét már nem kapja meg, sokkal 
inkább egy kastélykert forma jön létre, nyitottabb 
lesz a park, több napfény juthat be, ezáltal az alj-
növényzet is gazdagabbá válhat. Lesznek padok, 
szemetesek, a megvilágítás is korszerűbb lesz.

• A park mögötti tóra is ráfér a felújí-
tás. Ez is a tervek között szerepel?

– Természetesen, mindannyian látjuk, hogy 
erre is szükség van. A tó kitisztítására külön tervet 
kell kidolgoznia az önkormányzatnak. Túlságo-
san elmocsarasodott, ki kell kotorni, valamint 
kikövezni az oldalát, felújítani a vízinövényzetet. 
Reményeim szerint hamarosan erre is sor kerül. 
Egy kisebb ér köti össze a park mögötti barát és 
a tavat, itt el kell érni azt, hogy a cirkuláló friss 
víz táplálni tudja a tavat.

• Ez a sokakat érintő terv mikor vál-
hat valóra?

– Az önkormányzat 2018-ban kapta meg az 
építkezési engedélyt ezen munkálatok kivitele-
zésére, és a tudomásom szerint ennek három 
éves határideje van. Ennek függvényében az idén 
meg kell kezdeni a park revitalizálását. Első lé-
pésként jó volna megszabadulni a száraz ágak-
tól, hogy biztonságosabbá váljon a park. Ahhoz 
azonban, hogy elérje a tervezett kinézetét, több 
év szükséges.

• Közös érdek a kastélykert valamikori 
kinézetének visszanyerése?

– A központon kívül Temerinben nagyon 
kevés zöld közterület van, ezért még inkább 
szükség van a parkra. Mindenki számára nyil-
vánvaló, hogy nagyon rossz állapotában van, és 
ez ellen tenni kell, ha azt akarjuk, hogy legyen 
egy hely, amely turisztikai szempontból, és az 
itt élő lakosság pihenése szempontjbából rend-
kívül fontos.

Visszaállítani a kastélykert 
egykori állapotát

A park jelenlegi állapotáról és a tervekről Milinszki Pethő Gabriellával, az önkormány-
zat környezetvédelmi szakmunkatársával beszélgettünk.

A barokk stílusú Széchen-kastélyt egykoron húszholdnyi park vette körül, a Temerin büszke-
ségének számító zöld területről hozzáértő kertészek viseltek gondot. Az idő múlásával, a terület 
felszabdalásával, és a nem egyszer szakszerűtlen parkrendezéssel ma sokkal inkább egy erdős 
területre hasonlít, mintsem egy parkra. A fák elöregedtek, kiritkult a növényzet, így a viharos 
széllökések következtében akár életveszélyes is lehet egy-egy séta a parkban.

Megtudtuk, az önkormányzat már évekkel ezelőtt kidolgozott egy rekonstrukciós tervet, 
annak érdekében, hogy a régi kastélykert újra felvirágozzon. – Már az építkezési engedélyig is 
eljutottunk, ez azonban még nincs olyan szakaszában, hogy a munkálatokat azonnal el tudjuk 
kezdeni. Az említett terv a jövőben jelentős mértékben megváltoztatja a park mostani külcsínét. 
Erre mindenképp szükség van, ugyanis elöregedtek a fák, séta közben láthatjuk, hogy mennyire 
korhadtak, ráadásul hatalmasra nőttek, a lombkoronájuk a park némely részeiben kupolaszerűen 
meggátolja a nap fénysugarainak bejutását az aljzathoz. Teljesen megváltozott a park szerkezete, 
a lágyszárú növényekből szinte alig maradt, eltűntek a bokrok és a cserjék.

ácsi
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Drága jó testvérünket és nenánkat

Ádám Margitkát
köszöntjük Németországban 
szívünk minden szeretetével.

Isten éltessen sokáig jó egészségben, 
szeretteid körében!

Nagyon szeretünk, még nagyon 
sokáig legyél meg nekünk.

Szerető húgod, Erzsébet családjával, 
valamint Katica családjával 

Franciaországból

Alig léptük át az újév küszöbét és elmúlt január, hamvazószerdával 
máris megkezdődött a keresztények számára az egyik legfontosabb 
időszak, a nagyböjt, amikor újra sok kérdés tódul fel az emberben: 
mire hív bennünket ilyenkor az egyház?

Ft. Szöllősi Tibor: – Mindannyiunkban időnként felmerül az a vágy: 
bárcsak újra kezdhetném, bárcsak valami változás állna be. Hamarosan 
tapasztalni fogjuk, ahogyan a természet megújul, újraéled. Mi is vágyunk 
erre a megújulásra saját életünkben? Az egyház ezen vágyunkra ad vá-
laszt, és segít a megújulásban.

• hamvazószerdai szentbeszédében Tibor atya kiemelte a nagyböjt 
három alappillérét: az ima, a böjt és a szeretetcselekedetek. miért ezek 
vannak ilyenkor kihangsúlyozva?

Ft. SZ.T. : – Mindannyiunk életében sok a mókuskerék, bedarál bennün-
ket a hétköznapok monotonitása, a stressz, a munka, és azt vesszük észre, 
hogy nem haladunk, egy helyben állunk, kiürülünk, kimerülünk. Érezzük, 
hogy valamiben változtatni kellene, de nem látjuk tisztán miben és hogyan. 
Minden kor bölcs embere, immár több ezer éven keresztül, a megújulásban 
segítő cselekedeteknek az elmélyültebb imát, a szeretetből végzett böjtöt és 
az alázatosan végzett jó cselekedeteket ajánlotta. Most is ezt teszi az egy-
ház. Aki kihasználja a szent negyven napot arra, hogy több időt szánjon az 
imára, vagy szeretetből lemondjon arról, amit szeret és ezzel megtakarított 
pénzt jótékonysági célokra költi, az nyitottabb lesz a Jóistenre. Olyankor 
jobban megengedjük Istennek, hogy megújítson bennünket.

• Az elmúlt egy évben sok embernek nehéz lett az élete, többen 

elvesztették a munkahelyüket és a magány is rengeteg embert kikez-
dett. Ilyen szempontból joggal érezhetjük úgy, hogy már éppen elég 
volt a szűkölködésből, miről mondjak még le egy ilyen év után? mégis 
hogyan is lehetne jól megélni a szent negyven napot, mi segít, hogy 
valóban szent legyen ez az időszak számunkra? 

Ft. SZ.T.: – Igen, valóban nagy igazságot mondtunk itt ki: a koronavírus 
által hozott körülmények tönkretették vagy legalább is megsebezték az em-
bert a magánnyal. Társas kapcsolataink lecsökkentek, bezárkózottabbakká, 
a másik embertől rettegővé váltunk, hiszen a másik ember ellenség lett, aki 
engem megfertőzhet. A mostani lemondásainknak és jócselekedeteinknek 
épp arra kellene irányulnia, hogy óvatosan, az előírásokat betartva, de a 
másik embert újra kincsnek kezdjük tartani. A másik újra azzá válhat, aki-
vel együtt lehet érezni, akit meg lehet hallgatni, akinek segíteni lehet, akit 
meg lehet látogatni. Ez is igazából lemondás, böjt, hiszen le kell mondanom 
saját gondolataimról, véleményemről, csendben kell lennem, üressé kell 
válnom, hogy a másikat meghallgathassam, befogadhassam. Olyan szép 
ez, akkora boldogságot nyújthat, amikor sikerül. Ha lehetek kicsit személyes 
ebben a válaszban, akkor elmondom, hogy nekem mindez imádság nélkül 
nem megy. Anélkül, hogy az imában találkoznék Isten szeretetével, a másik 
felé való nyitás csak izomból jön, pusztán emberi erőlködéssé válik, ami 
kifáraszt, amit előbb vagy utóbb abbahagyok. Minden böjt és jócselekedet 
alapja az elmélyült ima. Ezért aki tud jól imádkozni, kicsit szabadabban és 
örömtelibben teheti meg mindezt.

A Szent Negyven Nap lehetőségei 

nagyböjt első vasárnapján a hívek a templomudvarban gyü-
lekeztek és a mindenszentek litániáját énekelve együtt vonul-
tak be a szentmisére (v. z. felvétele)

hetőségem adódik, adakozok is és még jobban odafigyelek 
az emberi kapcsolataimra. 

V. T. : Nem tartom be szigorúan a negyven napos böjtöt, de arra 
mindenképp odafigyelek, hogy hamvazószerdán vagy a húsvétot meg-
előző nagypénteken önmegtartóztatást gyakoroljak. Véleményem szerint 
manapság sokan csak azért vonnak meg maguktól bizonyos ételeket, 
mert ezt mások is így teszik, azonban a böjt valódi lényegét nem érzik 
át. Néhány esetben velem is előfordult, hogy péntekenként kiiktattam 
az étrendemből a húst, de ezt csak olyan esetben tettem, amikor úgy 
éreztem, hogy valóban erre van szükségem ahhoz, hogy lélekben kel-
lőképpen fel tudjak készülni a húsvétra. Nem fér hozzá kétség, hogy az 
egészség szempontjából is előnyös a szervezetbe bevitt húsmennyiség 
lecsökkentése, de véleményem szerint ezt az év bármely időszakában 
alkalmazhatjuk. Számomra a böjti időszak sokkal inkább a lelki fel-
készülésről szól.

T. D.

ÖKrÖs Edit
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• Édesapád hogyan reagált arra, hogy 
a fia a nyomdokaiba lépett? 

– Örült neki. Ő már előbb is próbálkozott 
velem. „ Adottságod, tehetséged van hozzá, de 
kell az akarat is” – mondta. De az elejében ez 
valóban hiányzott belőlem. Aztán megfordult a 
helyzet. Miután ezt ő is észrevette, tanítgatott, 
támogatott, úgy tűnik, büszke is volt rám. Örült, 
hogy a családi hagyomány folytatódik, segített a 
felszerelés vásárlásban is. 

Gitáron játszani szakkönyvekből kezdtem 
tanulni. 1971-ben megalakítottuk a TRILS együt-
test. Samu László volt a szólógitáros, Horváth 
László a basszusgitáros, Sarok Sándor dobolt, 
én is gitáron játszottam és énekeltem. A TRILS 
elnevezés a három László és a Sándor kezdőbe-
tűiből tevődött össze. A zenekar három évig volt 
aktív, általában az ifjúsági otthonban játszottunk, 
de eljutottunk Óbecsére és Futakra is. A tagok 
egyéb elfoglaltsága miatt szűnt meg a csapat. 

Ezután a komolyabb zenei minőséget pro-
dukáló Fortunában majd még később a héttagú 

Contem együttesben muzsikáltam, amelyet a 
helyi zenei élettel minden téren aktívan foglal-
kozó Hajdúk János alakított meg három fúvós-
sal felerősítve.

• Édesapáddal együtt is játszottál, úgy 
tudom. 

– Igen, és nem is rövid ideig: 12 éven át vol-
tam tagja az általa vezetett zenekarnak, amely ak-
kor már egy megváltozott profilú tizesbanda volt. 

A basszusgitáros, bőgős feladatait láttam el.  
Ekkor láttam meg közelebbről, hogy a 

temerini tizesbandának 
milyen jó híre van, mi-
lyen sokan szeretik a 
zenéjüket és magát a 
zenekart is, noha az 
együttes zenéje ekkor 
már nem az „erede-
ti” hangzású volt. Egy-
folytában jártunk la-
kodalmakba, egész 
Vajdaságot bejártuk. 
Mindenhová elmen-
tünk, ahová csak hívtak 
bennünket: Szabadká-
tól Versecig és Mara-
dékig, Bácskában, Bá-
nátban, Szerémségben 
nagy szeretettel fogad-
tak bennünket.

• A családi hagyomány a te karriered 
után is folytatódik: 1991-ben alakult 
The End együttes egyik alapító tag-
ja nem más, mint ifjabbik Vecsera 
László, a fiad. 

– Kisgyerek volt, és már szerette a 
zenét, a gitárt, a zenekarokat. A vérében 
volt a muzsikálás, érezni lehetett, hogy 
zenész lesz belőle. Amint letettem a gi-
táromat, ő máris kezébe vette, alig tudta 
felemelni, de pengette, énekelt. Beirattuk 
az alsófokú zeneiskolába, be is fejezte. De 
erről beszéljen inkább ő. 

• Édesapád az imént elárul-
ta, hogy egészen korán kezdted a 
mizsikálást. 

Ifjabb Vecsera László: – Jól emlék-
szem erre a kisgyerekkori időszakra. A 
gitár nagyobb volt, mint én, de pengettem, 
és énekeltem. A zene szeretete megmaradt 
későbbre is. Sajnos a zeneiskolában nem 
volt gitároktatás, ezért a zongorát tanultam. 
Ez sokat jelentett a zenei képzettségemben, 
ennek köszönhetően könnyen átálltam a gi-
tárra, ami gyermekkori kedvencem volt. 

• Vannak-e valamilyen emlékeid a 
nagyapád zenekaráról? 

– Csak azokra az időkre emlékszem, ami-
kor édesapám velük muzsikált lakodalmakban. 
Ez már a valódi tizesbanda utáni kor. Néztük 
őket, és büszke voltam rá, hogy a nagyapám és 
az édesapám együtt muzsikál. Az volt az álmom, 
hogy ha majd egyszer én is felnövök, én is mu-
zsikáljak lakodalmakban, és fellépjek színpa-

don, hasonlóan, mint ők. Eleinte sokat tanul-
tam apámtól, mert azért a zongora nem gitár. 
A zeneiskola után is tanulni kellett, könyvekből, 
magánszorgalomból. De tovább is kellett lépni. 
Együtt jártam iskolába Kalapáti Zoltánnal, aki 
szintetizátoron játszott. Szabadidőnkben több-
ször összejöttünk és zenéltünk. Olyan rock-fel-
vételeket vettünk elő, amelyek nekünk tetszet-
tek. Saját szórakoztatásunkra játszogattuk és a 
számokat rögzítettük. Jól esett visszahallgatni, 
hogy ezek mi vagyunk, akik a fölvételről szólnak. 

Eleitől fogva zenekar alapítása volt a célunk, 
de éreztük, hogy ez még nem elegendő. A kö-
zépiskolában ismertem meg Varga Lászlót, aki 
szeretett volna muzsikálni, de zenei képzettsége 
nem volt.  Nekünk az akarat elég volt. Bevontuk 
őt, segítettünk neki, tanítgattuk. Nemsokára ki 
is derült, hogy nem tévedtünk. Így most már 
hárman voltunk.

Rockot játszottunk. Mivel dobosunk nem 
volt, fellépéseink alkalmával valamelyik zenekar 
dobosát kértük fel, hogy ugorjon be hozzánk 
kisegítőként. Mígnem Varga Gyula személyében 
egy kiváló dobost, később pedig Balogh Tibor 
személyében énekest szereztünk.

Gyula sugallatára felhagytunk addigi 
stilusunkkal, és ilyen felállításban alakult meg 
a The End együttes. A zenélést azóta a szórakoz-
tatóbb stílusban műveljük. Később a zenekar 
tagja lett a hegedű és a vonóshangszerek kíváló 
művelője Szabó Árpád is. 

• Édesapád együtt játszott nagyapád-
dal, számodra is megadatott az a lehető-
ség, hogy együtt játsszál édesapáddal?

– Az egyik kazettánk kiadása után rendez-
tünk egy promóciós koncertet, melyre meghív-
tunk több vendéget, zenészt, énekest és közöttük 
édesapámat is egy dal előadására, a The End 
együttes kíséretében. Alapjában véve én nem 
vagyok izgulós természetű, nem idegeskedek. De 
amikor ő énekelt, valahogy lámpalázas lettem. 
Tudtam én, hogy jól elő fogja adni a dalt, jól el 
fogja énekelni, tudja jól a szöveget, de minden 
ellenére valahogy helyette is izgultam.

-aJó-
(Folytatjuk)

mesélő magnószalagok

vecsera lászló és fia, lászló

Balról jobbra: Bozsóki Pál, Pethő János, Kosicki István, Ba-
logh Imre, vecsera István és magyar sándor

Id. Vecsera László és ifj. Vecsera László visszaemlékezése (2007)

A családi hagyomány 
folytatódik (2.)
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VAnnAk, AkIk AzT ÁllíTjÁk, hogy 
befogadó nemzet vagyunk. Van néhány rossz 
tapasztalatom, ami az ellenkezőjét bizonyít-
ja, és egyet most megosztanék az olvasóval. 
Előrebocsátom azonban, hogy az a rossz tu-
lajdonság, amiről szó lesz, véleményem sze-
rint, csak kis mértékben vonatkozik a kisebb-
ségben élő külhoni magyarokra, mert mi az 
utóbbi száz év alatt megtanultuk, hogy hogyan 
vagyunk egyenlők az elsőbbséget élvező több-
ségi nemzettel.

Hogy mennyire gőgös, arrogáns tud lenni 
egy magyar ember, azt egy olyan esettel sze-
retném példázni az olvasó számára, aminek 
én csak mellékszereplője voltam.

1970 januárjában munkát vállaltam Svájc-
ban (Zürich) egy kis varrodában. A tulajdo-
nosa egy 56-ban kivándorolt magyar ember 
volt, a varrónők pedig az akkori Jugoszláviából 
való magyar, szerb, horvát nők voltak, de volt 
néhány olasz, spanyol, egy török házaspár és 
egy görög hajadon is.

A helyzet úgy alakult, hogy még az év őszén 
a varroda munkavezető nélkül maradt, és 
Bártfai úr, a tulajdonos megkért, hogy segít-
sek neki a munkaszervezésben. Én gondolko-
dás nélkül elvállaltam a felkérést, és tettem a 
dolgomat. Majd három hét múlva Bártfai úr 
behívott az irodába és közölte velem, hogy 
meg van elégedve a munkámmal, szeretné, 
ha elvállalnám a munka vezetését, szervezését, 
500 frankkal megemeli a fizetésemet, és lakást 
kapok, amiért nem kell bért fizetnem. El 
mertem vállalni, mert volt tapasztalatom, mi-

előtt kimentem, a helyi Ugled készruha üzem-
ben több mint két évig munkavezető voltam. 
Ezek voltak az előzmények a mondanivalóm 
megértéséhez.

Történt aztán, hogy egy délután, úgy fél 
négy körül Bártfai úr kirobogott az irodából, 
aktatáskával a kezében, és csak úgy félvállról 
odaszólt nekem: ha jön a két úr, mondjam 
meg nekik, hogy ő nem tudott tovább várni, el 
kellett mennie. Csak ennyit mondott, nem volt 
egy szószátyár ember. Rózsika, egy vörösmarti 
fiatalasszony meg is jegyezte: „De paprikás 
hangulatban van a főnök.”

Nem telt el tíz perc sem, megérkezett a 
két úr, egyenesen a varrodába jöttek. Elébük 
siettem, üdvözöltük egymást, de mire beszél-
getni kezdtünk volna, a bőbeszédű Rózsika 
odakiáltott jó hangosan, hogy: „Karcsi, mondd 
meg az úrnak, hogy Svájcban illik megjelenni 
a megbeszélt időben.” Hát nem kellett semmit 
mondanom az angol úrnak, mert mindent 
megértett, a szavakat is, meg az üzenetet is. 
Anyanyelvi szinten beszélt magyarul. Elnézést 
kért a késésért, majd elmondta, hogy neki 
szövetgyára van Londonban, amit az édesapja 
alapított, és ő üzleti ügyben keresi a Bártfai 
urat. Barátságos, kíváncsi ember volt, engem is 
kikérdezett, hogy honnan és mikor kerültem a 
Bártfai céghez, majd amikor elmondtam, hogy 
Jugoszláviából jöttem, akkor meg ő csodálko-
zott, hogy ott is beszélik még a magyar nyel-
vet. Hát így cseverésztünk egy ideig magyarul, 

amiből a másik úr egy szót sem értett. Amikor 
végre szóhoz jutott, azt kérdezte németül, hogy 
mi milyen nyelven beszélgettünk. 

– Magyarul – mondta neki az „angol”, 
mire a svájci még jobban elámult, mert azt 
kérdezte, hogy honnan tudunk mi magya-
rul.

– Minden intelligens ember beszél ma-
gyarul (Jeder intelligente Mensch spricht 
ungarisch) – hangzott az angliai úr csöppet 
sem udvarias válasza. A svájci úr, aki melles-
leg az angliai szövetgyár svájci képviselője 
volt, lenyelte a durva célzást, mert tudta, hogy 
egy intelligens ember nem vitatkozik a mun-
kaadójával még akkor sem, ha nem beszél 
magyarul. Hogy mit gondolt magában rólunk, 
magyarokról azt jobb, hogy nem mondta ki. 
Én is szó nélkül maradtam, de nem mondtam 
ki, amit gondoltam, most, 50 év után már le 
is merem írni.

Az urak elmentek én meg megállapítot-
tam, úgy magamban, hogy ez az angliai úr 
nemcsak beszél magyarul, hanem született 
magyar, igazi melldöngető fajta. Arra is rájöt-
tem, hogy Bártfai úr miért nem várta meg a 
látogatókat. Így adta tudtukra, hogy ő varroda 
tulajdonos, ő a vevő, a londoni szövetgyáros 
pedig csak egy eladó, aki azért jött, hogy fel-
kínálja a portékáját.

Hát így viszonyultak egymáshoz és mások-
hoz a kivándorolt magyarok, akik magukkal 
vitték a magyarok minden jó és rossz tulaj-
donságát. De nem csak ők, hanem a magyar 
puli is, amelyik Svájcba disszidált, és ott azzal 
dicsekedett, hogy ő otthon bulldog volt.

Id. koroknAI károly

Esetem az „angol” úrral

ha ügyesen szörföl az ember, akkor akár 
okosat is talál a fészen

A palacsinta különleges 
története

Sokak kedvence, a palacsinta számtalan különböző formában jelen van a világon, más-más 
nemzetek apró különbségekkel tették magukévá a finom desszertet (vagy éppen sós főételt). Na, 
de hogy is kezdődött a rémesen egyszerű recept története? Elképesztő, de régészeti leletek alapján 
a palacsinta elődje már 30 ezer évvel ezelőtt elkészült, ami nem volt más, mint egyfajta lisztből és 
vízből összekevert lepény, amit forró köveken sütöttek ki.

A recept nem merült feledésbe az évszázadok során, később mézzel és hússal is fogyasztották 
a régmúlt történelem emberei. A Kárpát-medencébe minden bizonnyal a rómaiak által került a 
ma is gyakran elkészített fogás elődje, az első recept a palacsintáról pedig 1439-re datálható.

Az 1500-as évek végén az erdélyi fejedelmi főszakács már tojással elkeverve, majd zsírban 
megsütve készítette a palacsintát, ami Magyarországon vékony, kevésbé édes formában terjedt el, 
de nincs ez mindenhol így: máshol vastagabb, édesebb tésztával preferálják az ételt.

A palacsinta számtalan különböző formában jelen van a világon.
Így van ez például Amerikában, ahol kisebb palacsintákra esküsznek, amiknek népszerű feltétje 

a juharszirup, meglepő módon a bacon és a tejszínhab. Európában nagy népszerűségnek örvend 
a francia és a belga palacsinta is, utóbbi nem a hagyományos formát ölti: waffel, vagy másnéven 
gofri formájában készítik el, amit számos különböző feltéttel, például Nutellával tálalnak.

Magyarországon a vékony, körülbelül tányér nagyságú palacsinta a legelterjedtebb, amit elő-
szeretettel szolgálnak fel túróval, lekvárral, kakaóporral, vagy fahéjjal. A tradicionálisan magyar 
elkészítési módok egyike a Gundelpalacsinta, a Hortobágyi húsos palacsinta és a tortaszerű 
lekváros-diós csúsztatott palacsinta, amikkel minden bizonnyal egy nemzet előtt sem vallanánk 
szégyent. H. E.
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terVezet
A köztájékoztatásról és médiákról szóló tör-

vény 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
83/14., 58/15. és 12/16. szám – hiteles értel-
mezés), Az állami támogatások odaítélésének 
szabályairól szóló kormányrendeletének 87. 
szakasza és 95.-97. szakaszai (SZK Hivata-
los Közlönye, 13/10., 100/11., 91/12., 37/13., 
97/13. és 119/14. szám), Az állami támogatá-
sokat ellenőrző bizottság 2021. január 18-ai, 
401-00-00029/2021-01/2 számú Végzése, A 
köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projek-
tumok társtámogatásáról szóló szabályzat 4-6. 
szakaszai (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2016. 
és 8/2017. szám) A Temerin Község 2021. 
évi költségvetéséről szóló határozat (Temerin 
Község Hivatalos Lapja, 25/2020. szám), és 
Temerin Község községi tanácsa Ügyrendjének 
45. szakasza 1. bekezdése (Temerin Község 
Hivatalos Lapja, 15/2020. szám) alapján, 

Temerin Község községi tanácsa a 2021.
II.12-én megtartott 20. ülésén

PályázAToT
ír ki

a köztájékoztatási médiatartalmú 
projektumok előállításának 2021. évi 

társfinanszírozására 
Temerin Község területén

I. Az EszKÖzÖK rEndElTETésE 
És Összege

Ezen pályázat a Temerin község területén 
sugárzó és forgalmazó köztájékoztatási média-
tartalmú projektumok (a média nyilvántartásá-
ba bejegyzett internetes oldalakat is beleértve) 
társfinanszírozására került kiírásra.

Temerin Község 2021. évi költségvetése 
(Temerin Község Hivatalos Lapja, 25/2020. 
szám) а köztájékoztatási médiatartalmú pro-
jektumok előállításának társtámogatására 
5.000.000,00 dináros összeget irányzott elő. 

Projektumonként legkevesebb 50.000,00 
dináros összeg, míg maximális összegként 
2.500.000,00 dináros társtámogatás hagyha-
tó jóvá.

A pályázó a sajtó, a rádió, a közösségi mé-
dia, vagy a sajtóügynökség médiumtartalmú 
projektumai előállításának társfinanszírozá-
sára legfeljebb a projektum értékének 80%-
ára nyújthat be társfinanszírozási kérelmet. 

A sajtón, a rádión, vagy internetes portálon 
keresztül megvalósítandó projektek esetében 
az eszközök Az állami támogatások odaítélé-
sének szabályairól szóló kormányrendeletének 
95.-97. szakaszaival (SZK Hivatalos Közlö-
nye, 13/10., 100/11., 91/12., 37/13., 97/13. és 
119/14. szám) összhangban, illetve a Kis ér-
tékű állami támogatásra vonatkozó szabályok 
szerint (“de minimis” állami támogatás) kerül-
nek odaítélésre.

A televíziós médiumtartalmú projektek társ-
finanszírozására a pályázó legfeljebb a projekt 
értékének 50%-ára kérhet társfinanszírozási 
támogatást.

A pályázat rendeltetése: Temerin község 
polgárai közérdekének érvényesülése a köz-
tájékoztatás terén, a médiumi pluralizmus fej-
lesztése az írott sajtóban és az elektronikus 
médiumoknál – beleértve az internetes olda-
lakat is –, programtartalmak bevezetése, javí-
tása vagy bővítése Temerin Község területén 
használatban levő kisebbségi nyelveken is, 
melyek hozzájárulnak a polgártársak valóság-
hű, részrehajlástól mentes, idejében történő 
teljes tájékoztatásához, az emberi jogok és 
demokrácia védelme és fejlesztése, a szociális 
és jogállam előmozdítása, a rokantsággal élők 
tájékoztatására vonatkozó minőség javítása, 
a szabad személyiségfejlesztés, a gyermek- 
és ifjúságvédelem, a művelődési és művészeti 
alkotótevékenység fejlesztése, az oktatás fej-
lesztése a tanügyi rendszer elemeként sze-
replő médiaismerettel együtt, a tudományok, 
a sport és testnevelés fejlesztése, környezet-
védelem és egészségvédelem, a médiára és 
újságírásra vonatkozó szakszerűség és a többi 
médiatartalmak előmozdítása, melyek hozzá-
járulnak Temerin község polgárainak az élet 
minden területét érintő médiatartalmak iránti 
szükségleteinek kielégítéséhez.

II. részvéTElI Jog

A pályázaton részt vehetnek:
1. kiadóházak, melyek médiuma a Gazda-

sági Nyilvántartási Ügynökség által vezetett 
médiumok nyilvántartásába be van jegyezve 
és médiatartalmait Temerin község területén 
sugározza/terjeszti,

2. médiatartalom előállításával foglalkozó 
jogi személy, illetve vállalkozó, aki bizonyla-
tot mellékel arról, hogy a társfinanszírozásra 
bejelentett médiatartalom a médiumok nyil-
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vántartásába bejegyzett médium által kerül 
megvalósításra.

A közbevételből támogatott kiadók nem ve-
hetnek részt a pályázaton.

A pályázaton nem vehetnek részt azon ki-
adóházak sem, melyek az előző időszakban 
projektum-társtámogatásban részesültek, azon-
ban a szerződésben meghatározott határidőn 
belül nem nyújtották be a leíró jellegű és pénz-
ügyi jelentést, valamint azon személyek sem 
jogosultak a pályázaton való részvételre, akik-
ről bizonyítható, hogy az eszközöket nem ren-
deltetésszerűen költötték.

A pályázó csak egy projektummal pályázhat.
A több médiumtartalom előállításával foglal-

kozó kiadó médiumonként egy-egy projektum-
mal pályázhat.

Ha a pályázó a folyó naptári évben már ka-
pott eszközöket projektek támogatására a köz-
tájékoztatás területén köztársasági, tartomá-
nyi vagy helyi szinten, ugyanabban az évben 
ugyanazzal a projekttel csak még egyszer pá-
lyázhat, de a sajtó, a rádió, a közösségi mé-
dia, vagy a sajtóügynökség médiumtartalmú 
projektumai előállításának társfinanszírozásá-
ra az összesen kapott eszközök nem haladják 
meg a projektum értékének 80%-át, illetve a 
televíziós médiumtartalmú projektek társfinan-
szírozása esetében nem haladta meg a projekt 
értékének 50%-át.

Projektum alatt kerek, bezárt egész program 
vagy egész programrész értendő (műfaji vagy 
időrendi), mely a törvénnyel összhangban járul 
hozzá a közérdek  megvalósításához.

III. A ProJEKTumoK 
érTéKElésénEK mérCéI

A pályázatra beküldött projektumok értékelé-
séhez alapul szolgáló mércék a következők:

1) Az előterjesztett projektum-tevékenység 
alkalmassága a köztájékoztatás általános ér-
dek-érvényesítés terén, 

Ezen kritérium alapján külön értékeli a kö-
vetkezőket:

1.1. A projektum jelentőségének figyelembe 
vétele a következő szempontok alapján: 

- közérdek megvalósulása a köztájékozta-
tás területén

-  a pályázat rendeltetésének megvalósítása 
- a projektum összehangolása a célcsopor-

tok reális problémáival, szükségleteivel és pri-
oritásaival,

- a célcsoportok azonosított és világosan 
meghatározott szükségletei,

- újítási elemek és újságírói, kutatói tevé-
kenység jelenléte a projektumban.

1.2. A hatás és kivitelezés szempontjából: 
- a tervezett aktivitások összehangolása a 

célcsoportok céljaival, várható eredményeivel 
és szükségleteivel. 

- a projektum hatásfoka a célcsoport minő-
ségi tájékoztatására.

- a projektum realizálását kísérő mérhető 
mutatók 

- a projektum realizálási tervének kidolgo-
zása és kivitelezése 

- a projektum fejlesztési és költségvetési 
fenntarthatósága (a projektum pozitív hatásai 
a támogatás megszünése után is folytatód-
nak). 

1.3. Kapacitások szempontjából:
- a projektum-ajánló szervezői és irányítói 

képességeinek szintje,
- a projektum realizálásához szükséges erő-

források,
- a projektum-ajánló szakmai és professzio-

nális referenciái, melyek  megfelelnek  a projek-
tum benyújtott céljainak és aktitivitásaihoz,

1.4. A költségvetés és a költségek igazolt-
sága szempontjából:

- a projektum költségvetésének precizitása 
és kidolgozása, amelyik kimutatja a projek-
tumaktivitás előlátott kiadásának összehan-
golását,  

- a projektumaktivitás céljaira vonatkozó költ-
ségvetési javaslat gazdasági indokoltsága.

2) Elhatározottság mértékének szavato-
lása arra vonatkozóan, hogy alkalmazza a 
professzionális és médiumi-erkölcsi standar-
dokat.

Ezen kritérium alapján külön értékeli a kö-
vetkezőket: 

1. a pályázat részvevőjét illetően a profesz-
szionális és etikai standardok megsértése miatt 
az elmúlt egy évben az állami szervek, szabá-
lyozó testületek, vagy önszabályozási testüle-
tek hoztak-e intézkedéseket,

2. bizonylatot arról, hogy a kirótt büntetések 
vagy intézkedések után megtett intézkedések 
szavatolják, hogy hasonló esetek nem ismét-
lődnek meg.

A projektum értékelésének jelentősebb kri-
tériumai: 

1. hogy a projektum külön jelentőséggel bir 
Temerin község lakosságának tájékoztatásában,
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2. a projektum jelentősen elősegíti a szerb 
nyelven és a nemzeti kisebbségek nyelvén tör-
ténő tájékoztatásra való jogot, és a Temerin 
községben élő szerb nemzet és a nemzeti ki-
sebbségek képviselői részére a kultúrális és 
nyelvi önazonosság jelenlétét,

3.  a téma időszerűsége, elérhetőség na-
gyobb számú érdeklődő számára,

4. a gyakorlat és a folytonosság a médium-
tartalmak előállításában,

5. a javasolt projektumban leírt médiatar-
talmak jelenléte (szöveges oldalak száma az 
újságok és az internetes portál esetében),

6. mérték valószínűsége, hogy a javasolt 
projektum-aktivitások hozzájárulnak a meg-
határozott társadalmi csoportok: kiskorúak, 
nők, idősek, gazdasági és szociális szempont-
ból hátrányban élő társadalmi csoport, rokkant 
személyek, stb. előrehaladásához és egyen-
jogúságához,

7. a községi költségvetés pénzügyi részvé-
tele a projektum tervezett költségvetésében.

Iv.  álTAlános InFormáCIóK 
és hATárIdőK 

A Pályázat Temerin Község Hivatalos Lap-
jában, a község www.temerin.rs hivatalos in-
ternetes oldalán jelenik meg a Pályázatok és 
hirdetmények rovatban, valamint a Naše novine 
és a Temerini Újság lapokban. 

A bejelentkezés az előírt formanyom-
tatványon történik (obrazac 1.  – Prijava 
za projektno sufinansiranje iz oblasti 
javnog informisanja és obrazac 1 -  Budžet 
projekta).

A pályázat és az előírt formanyomtatvány 
a pályázat érvényessége idején a község 
www.temerin.rs internetes oldalán a Pályáza-
tok és hirdetmények rovatban érhetőek el.

A késve érkezett, vagy nem megfelelő forma-
nyomtatványon benyújtott jelentkezési lapokat 
nem veszik figyelembe. 

A bejentkezéseket személyesen a köz-
ségházán, a Községi Közigazgatási hivatal 
iktatójában lehet átadni, vagy pedig postai 
úton a következő címre kell elküldeni: 

opština Temerin
novosadska 326. 
21235 Temerin 
opštinska uprava Temerin
KonKurs zA suFInAnsIrAnJE 

ProJEKATA ProIzvodnJE mEdIJsKIh 

sAdrŽAJA Iz oBlAsTI JAvnog 
InFormIsAnJA nA TErITorIJI oPŠTInE 
TEmErIn u 2021. godInI megjelöléssel

A pályázati anyagot nem küldik vissza. 
A pályázat 2021.II.25-étől 2021.III.11-éig 

nyitott. 
A pályázatra benyújtott projektumok értéke-

lését, az eszközök indoklással történő elosz-
tásának javaslatát az a szakbizottság hozza 
meg, melyet a pályázatot kiíró szerv vezetője 
végzéssel nevez ki.  

Az eszközök odaítélésére vonatkozó vég-
zéseket a pályázat lezárását követő 90 napon 
belül hozzák meg.

Az eszközök odaítélésére vonatkozó végzé-
seket Temerin Község www.temerin.rs interne-
tes oldalán jelentetik meg, és elektronikus for-
mában valamennyi pályázó részére elküldik.

A jóváhagyott eszközök kizárólag a kiosz-
tás rendeltetésének megfelelően használha-
tók fel, az eszközök felhasználója a községi 
közigazgatási hivatalnak köteles benyújtani a 
projektum megvalósítására vonatkozó jelen-
tést, a megjelentetés/műsorszórás realizálá-
sáról, valamint az elnyert eszközök határidőn 
belül történő rendeltetésszerű felhasználásáról 
szóló anyagi bizonyítékot.

v. doKumEnTáCIó

A pályázó a pályázatra kitöltött és hitelesített 
obrazac-1 formanyomtatványt négy példány-
ban köteles átadni. 

A jelentkezési formanyomtatvány, az obrazac 
1 - (Obrazac - -Prijava za projektno sufinansiranje 
iz oblasti javnog informisanja és Obrazac 1- 
budžet projekta) a község www.temerin.rs hi-
vatalos internetes oldaláról, a Pályázatok és 
hirdetmények rovatból tölthető le.  

A pályázó köteles a következő dokumentu-
mok fénymásolatát is mellékelni: 

1. a jogi személynek vagy vállalkozónak a 
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) 
nyilvántartásba vételére vonatkozó végzés 
fénymásolata,

2. a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség 
média-nyilvántartási jegyzékéből a Nyilvántar-
tási végzést, mely tartalmazza A köztájékoz-
tatásról és médiákról szóló törvénnyel össz-
hangban bejegyzett adatokat (nem vesszük 
figyelembe a Gazdasági Nyilvántartási Ügy-
nökség nyilvános közlönyök regiszteréből szár-
mazó Nyilvántartási végzését)
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3. a Szerb Nemzeti Bank bizonylata, hogy 
nincsen nyilvántartott alapja kényszermegfizet-
tetésnek (nincs zárolt folyószámlája),

4. az elektronikus média szabályozó szer-
vezete által kiadott rádió és/vagy TV-progra-
mok műsorsugárzására vonatkozó engedély 
fénymásolata, 

5. a médium-kiadó (vagy kiadók) szerződé-
se vagy hitelesített nyilatkozata/jóváhagyása, 
mely szerint a programtartalmat az adott médi-
umban sugározzák (ez csak a médiatartalmak 
előállításával foglalkozó televíziós és rádiós 
programok készítésére regisztrált jogi szemé-
lyek és vállalkozók esetében kötelező).

6.  az adóazonosító számra (PIB) vonatkozó 
igazolás fénymásolata

7. a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy a folyó költségvetési évben, 
valamint az előző két költségvetési évben 
ugyanarra a projektumra részesült-e már kis 
értékű állami támogatásban („de minimis” ál-
lami támogatás), illetve hogy a folyó költség-
vetési évben a sajtó, a rádió, a közösségi mé-
dia, vagy a sajtóügynökség esetében kapott-e 
állami támogatást és mi alapján.

8. a televíziós médiatartalmak előállításával 
foglalkozók esetében a pályázó által aláírt nyi-

latkozat arról, hogy a folyó költségvetési évben 
a médiumtartalmak előállítására ugyanazon 
projektumra vonatkozóan részesült-e állami 
támogatásban és mi alapján.

vI. FElhívás A BIzoTTság 
munKáJáBAn vAló részvéTElrE

Felkérjük az újságíró- és médiaegyesüle-
teket, amelyek a pályázat megjelenése előtt 
legalább 3 éve a nyilvántartásban szerepel-
nek, tegyenek javaslatot a bizottság tagjait il-
letően. 

Felkérjük azon média-szakértőket is, akik 
érdekeltek a bizottság munkájában, hogy 
írásban jelentkezzenek a Temerini Közsé-
gi Közigazagtási Hivatalban, melynek címe: 
21235 Temerin, Újvidéki u. 326. 

A javaslathoz mellékelni kell az ajánlott sze-
mélyek rövid életrajzát. 

Olyan személyek javasolhatóak, akik nem 
látnak el köztisztséget és összhangban a kor-
rupcióellenességre vonatkozó szabályzattal 
érdekösszeütközés mentesek. 

A bizottság tagjaira javaslatokat a pályá-
zatnak a község www.temerin.rs internetes 
oldalán történő megjelenését követő 20 napig 
lehet tenni.

szErB KÖzTársAság, TEmErIn KÖz-
ség, KÖzségI TAnáCs, szám: 06-1/21-6-
4-01, KElT: 2021.II.12., T E m E r I n

mlAdEn zEC
KÖzségI ElnÖK

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 sze-
mélyesen az ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. utca 
2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG 
SAT-TRAKT

VÉGSŐ BÚCSÚ KereSztanyánKtól

lUKáCS angélától 
(1974–2021)

Apró pici gyertyaláng, benne e rövid élet; 
Pislákoló lángnyelvek mesélnek sok emléket. 
A temetőben némán állva hallgatunk,
Nincs szavunk, boldog, átélt percekre gondolunk.
Gyertyalángok nyújtózkodnak a magasba;
Égni szeretnének, harcolnak, kiabálnak.
Akkor hirtelen, csendesen kialszik a láng,
Elmúlik az élet, sötét lesz a világ. 
Már nincs fény és nincs zaj, csak az örök álom,
Remegő szívvel búcsúznak a gyertyalángok.”

(Kormos Nikolett: Gyertyalángok)

Búcsúznak tőled keresztfiaid, Misi és Sanyi, valamint erzsi ángyi
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MeGeMlÉKezÉS
Szomorú hét éve, 

hogy itt hagytál bennünket

VarGa lászló 
(1965–2014)

Kik elmentek, nem érzik 
már létük hiányát, nem 
könnyeznek át nappalt, 
éjszakát, mert békére 
leltek és megnyugvást 
találtak abban a világban, 
hol nincs helye a gyásznak.

Tudnunk kell, hogy lelkük 
a földön itt marad, 
hogy vigyázzák napjainkat, 
éji álmunkat, 
és fogják a kezünket, 
ha téves úton járnánk, 
vagy ha élni akarásunk 
túl gyöngének látnák.

Nyugodj békében!

emléked őrzi 
feleséged és fiad

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú szívvel emlékezem a két éve elhunyt 

szeretett férjemre

DUSa Istvánra 
(1938–2019)

Csendben állok, emlékezem, 
nem halt meg ő, mindig él nekem…
Messze ment, hol el nem érhetem… 
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléke szívemben örökre megmarad.

emléked őrzi feleséged, Ilonka

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

MeGeMlÉKezÉS

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

özv. CeholánÉ 
PalICSKó Irén 

(1936–2021. 2. 19.)

zaKInSzKI Sándor 
(1960–2021. 2. 19.)

zSÚnyI Péter 
(1955–2021. 2. 18.)

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

erŐS lászló 
(1947–2020)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál 
mindent, amiért küzdöttél és akiket nagyon szerettél.
Mindig közel vagy, és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol. 
Minden szál virág, amit a sírodra teszünk, 
elmondja, mennyire hiányzol nekünk.

emléked szeretettel őrzi feleséged, aranka

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősöknek, 
utcabelieknek, végtisztelet-
adóknak, akik szerettünk

lUKáCS angéla 
(1974–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.

Köszönetet mondunk dr. 
Petri Józsefnek, a lelki- 
atyának és a kántor úrnak 
a szertartásért, valamint a 
Kókai temetkezési válla-
latnak.

Nyugodjál békében!

a gyászoló család

MeGeMlÉKezÉS
Fájó szívvel emlékezünk 

komaasszonyunkra

FehÉr Ilonára 
(1950–2021)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom. 
Ereje elfogyott, a halállal 
megküzdeni nem tudott.

a koma és 
a komaasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagytatámtól

zaKInSzKI Sándortól 
(1960–2021)

Édesapámnak!
„Istenem, súgd meg neki 
halkan, lágyan szólj hozzá, 
hogy ne zavarjam! 
Álmomban keressen 
meg engem, még 
egyszer hadd lássam, 
hadd öleljem!
Nem szólnék róla, hogy 
mélyen gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még 
egyszer drága Apukámat! 
Hadd legyen nekem 
ez a legszebb álmom, 
súgd meg neki halkan, 
hogy nagyon szeretem és 
én minden nap várom!”

Szerető lányod, lenke, 
vejed, attila és 

kis unokád, Williem

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek, 
utcabelieknek, volt osz-
tálytársaknak és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szerettünket

zaKInSzKI Sándort 
(1960–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.

Külön köszönet Szöllősi Ti-
bor atyának a szép szertar-
tásért, valamint a Kókai te-
metkezési vállalat önzetlen 
munkájáért.
Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

a gyászoló család

MeGeMlÉKezÉS

KaBáCS rózsika 
(1958–1979)

KaBáCS antal 
(1937–2012)

„A gondolat, mely messze elbolyong, az érzés mind, 
mi szívünkben zsibong, megtér, megáll a néma sír körül.

E néma sír sok álmot visszahoz.”
(Ady Endre)

Fájdalommal emlékeznek rájuk szeretteik
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MeGeMlÉKezÉS
Hat hete, hogy nincs velünk 

drága keresztanyánk

FehÉrnÉ VarGa Ilona 
(1950–2021)

Az élete munka volt 
és törődés, jutalma legyen 
a nyugalom és pihenés.

emlékét őrzi attila 
családjával

MeGeMlÉKezÉS
Az idő múlik, mert múlnia kell. Egy éve már, hogy nem vagy ve-
lünk. Örök hálával és szeretettel őrizzük emlékedet.

tÉGláSI Géza 
(1957–2020)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az 
égen nektek ragyogok. Ha szép idő van, s kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok 
soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. 
Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog 
vagyok. Ha hulló csillag száll az égen, akkor mondjatok egy 
imát értem. Én is imát mondok majd értetek, 
hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok 
soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.

Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla és sírjára 
virágot helyeznek.

Szeretteid

MeGeMlÉKezÉS

BerCSÉnyInÉ 
ternoVáC erzsébet 

(1933–1986)

BerCSÉnyI Imre 
(1931–2018)

Szomorú 35 éve és szomorú 32 hónapja, hogy szeretett 
szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és anyósunk, 

apósunk nincsenek velünk

Gyertyát gyújtok, égjen a szeretetért, 
a veletek eltöltött minden pillanatért. 

Elmentek tőlünk, nem látjuk őket többé, 
de szívünkben itt élnek mindörökké.

emléketeket őrzik gyerekeitek és családjaik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

Cehola Iréntől 
(1936–2021)

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

Fájó szívvel búcsúzik 
tőle fia, alfréd, menye, 

eszter, unokái: Dávid és 
Dóra, unokaveje, ervin 
és dédunokája, teodor

MeGeMlÉKezÉS
Szeretettel emlékezünk 

szeretett keresztanyámra

FehÉr Ilonára 
(1950–2021)

Van egy ország, ahová 
már olyan sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.

Hiába takar a sírhalom és 
borul rád a temető csendje, 
te akkor is élni fogsz 
a szívünkben.

Szerető keresztfia 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

lUKáCS angéla 
(1974–2021)

Elmentél testvérem 
életed legszebb korában. 
Itt hagytál bennünket 
bús árvaságban.

Szerető öcséd 
családjával

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú hét éve, hogy na-
gyon hiányzol közülünk

VarGa lászló 
(1965–2014)

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

Sok szeretettel gondol rád 
árpi sógor, Beti nena, 

elina és evelin

MeGeMlÉKezÉS
Csendben állunk, emléke-
zünk… Nem halt ő meg, 
még mindig él nekünk.

VarGa lászló 
(1965–2014)

Bizony az idő 
gyorsan elszalad, de rád 
emlékezni még mindig fáj.
Köszönjük, 
hogy voltál nekünk.

apósod és anyósod

MeGeMlÉKezÉS
Február 23-án volt hét éve, 
hogy itt hagyott bennünket 
barátom

VarGa lászló 
(1965–2014)

Az élet ajándék, mely egyszer 
véget ér, de szép emléked 
szívünkben örökké él.

Barátod, Szále

MeGeMlÉKezÉS SzeretteInKrŐl

nÉMethnÉ SIMon Katalin 
(1927–2001)

nÉMeth József 
(1925–2004)

nÉMeth Béla 
(1951–2004)

oláh (nÉMeth) lászló 
(1946–2020)

Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak voltak nekünk, bármerre járunk, ők ott lesznek velünk. 
Nem hittük, hogy az élet így tud fájni, meg kell tanulni vérző szívvel, mosolyogva járni. 
Minden szál virág, mit sírjukra teszünk, elmondja nekik, mennyire hiányoznak nekünk.

Szerető lányaik: erzsi, Mari, Vali és fiuk, tibi Szerető testvéreik: erzsi, Mari, Vali és tibi
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MeGeMlÉKezÉS
Szomorú két éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
feleségem, édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk, 
dédmamánk és testvérünk

oláhnÉ 
hornyIK Borbála 

(1942–2019)

Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.
Telhetnek napok, hónapok, 
évek, szívből szeretünk és 
soha, de soha 
nem feledünk.
Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

Szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

lUKáCS angélától 
(1974–2021)

Legyen csendes álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot.
Legyen nyugodt és békés 
a pihenésed!

emléked őrzi 
nagy rózsa

A plébánia telefonszáma: 844-001

MeGeMlÉKezÉS
Hét éve, hogy nincs közöt-
tünk, akit nagyon szerettünk

VarGa lászló 
(1965–2014)

Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged.

Nyugodjon békében!

Fájó szívvel emlékezik 
édesanyád, bátyád 

és ángyod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászunktól

zSÚnyI Pétertől 
(1955–2021)

Az élet ajándék, ami egyszer 
véget ér, de emléked 
örökké él szívünkben.
Nyugodjál békében!

nászod és nászasszonyod 
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett feleségemtől, édesanyánktól, 

anyósomtól, nagymamánktól

horVáth MatUSKa Máriától 
(1945–2021)

E földön küzdöttél, de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át és a szeretet.
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Szereteted és jóságod nem feledjük.

Férjed, Mihály, fiad, attila, lányod, Éva, vejed, István és 
unokáid: Dávid, Krisztián, tamás, eszter és Szabolcs

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk 

szerető édesanyám, anyósom és nagymamánk

FehÉrnÉ VarGa Ilona 
(1950–2021)

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött a szörnyű pillanat, 
elmentél tőlünk egy röpke perc alatt.
Öleljen át a csend és a szeretet, 
a jó Isten őrködjön a pihenésed felett!
Míg élünk, nem feledünk.

Szerető családod

MeGeMlÉKezÉS

GoMBár Margit 
(1958–2009. 2. 28.)

A múltba visszanézve 
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.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

zaKInSzKI Sándortól 
(1960–2021)

Nézd fenn az égen, hogy 
ragyognak a csillagok, 
hullanak könnyeim, 
tudod, hogy fáj nagyon.

Ha itt lennél, kérdeznéd 
mi bajom, csak annyit 
mondanék, 
hiányzol nagyon.

Szerető feleséged, 
aranka

VÉGSŐ BÚCSÚ

zaKInSzKI Sándortól 
(1960–2021)

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

Nyugodjál békében!

emléked őrzi anyósod, 
valamint Pityu, ella, 

norbi és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett fiamtól

zaKInSzKI Sándortól 
(1960–2021)

Messze vagy már tőlem, 
de nem vagyok árva, 
mert itt vagy velem 
a szívembe zárva.
A te szíved már nem fáj, 
de az én bánatom nő, 
mert nem hoz enyhülést 
a múló idő.

Gyászoló szerető 
édesanyád

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú egy éve, hogy örökre 

itt hagyott bennünket szerettünk

Az élet csendesen 
megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér 
egy életen át.

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Sánta árpád 
(1958–2020) Szerettei

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

laCKónÉ KISS Máriától 
(1944–2021)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
a nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

emléked őrzi nővéred, 
Manci és róbert 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Aputól

zSÚnyI Pétertől 
(1955–2021)

Nem álltam sírodnál, 
bocsáss meg nekem, 
nem hittem, hogy 
egyszer elveszítelek.

Elfogyott erőd, elmentél 
örökre, hiányod megmarad 
mélyen a szívemben.

emléked megőrzi lányod, 
Mónika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

zSÚnyI Pétertől 
(1955–2021)

Lelked, mint a fehér galamb 
csendesen messzire szállt, 
hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

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

a gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 
apósomtól és tatánktól

zaKInSzKI Sándortól 
(1960–2021)

A fáradt madarász hazaért, 
Több kalandot 
már nem remél... 
Elragadta örökre a vadon 
hívó szava, most már 
az égi tájakat látogatja...

Sohasem feled fiad, 
Márk, menyed, Viktória 

és unokáid: 
regi, Márki és emi

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesapám, apósom és 
nagyapánk

erŐS lászló 
(1947–2020)

Nem múlik ő el, 
ki szívünkben él, hiába 
szállnak árnyak, álmok, 
évek, az emlékek 
újra és újra visszatérnek.

emléked őrzi lányod, Ildi, 
vejed, Bandi és unokáid: 

niki és Bandika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett rokonomtól

lUKáCS angélától 
(1974–2021)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehelet.”

(Petőfi S.)
Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

emléked megőrzi 
Inci családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett lányunktól, aki 
hosszú betegség után el-
hunyt

lUKáCS angéla 
(1974–2021)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
nélküled már semmi 
sem olyan, mint régen. 

Mosoly helyett 
könnyek lettek. 
Őrzöm mosolyod, hangod, 
minden mozdulatod, 
nekem suttogó szavaidat, 
nem is tudhatod, 
mennyire fáj a hiányod.

Drága gyerekünk, 
legyen nyugodt 
és békés pihenésed!

apu és anyu
VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesapámtól, 
apósomtól és nagyapánktól

zSÚnyI Pétertől 
(1955–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.
Öleljen át a csend és 
a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett!

Fiad, Szabolcs, menyed, 
Katalin és unokáid: 

hanna és laura

MeGeMlÉKezÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesapám, apósom és 
nagyapám

erŐS lászló 
(1947–2020)

Egy fájdalmas év tovaszállt, 
de szívünk vigaszt nem talál.
Téged elfeledni nem lehet, 
csak megtanulni 
élni nélküled.
Ígérjük, hogy téged soha 
nem feledünk, a temetőt 
járva rád emlékezünk.

Szerető fiad, attila, 
menyed, ági és 

unokád, Krisztina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett 

nászasszonyunktól

horVáth 
MatUSKa Máriától 

(1945–2021)

Az élet csendesen megy 
tovább, a szép emlékek 
elkísérnek bennünket 
egy életen át.

Nyugodjál békében!

emléked őrzi 
Papp nászod és 
nászasszonyod

Miserend
26-án, pénteken, 16:15-kor: Keresztúti áj-
tatosság; 17 ó: Egy család hitben való meg-
maradásáért és kitartásáért.
27-én, szombaton 8 órakor: A héten elhuny-
takért; valamint: †Téglási Gézáért; valamint: 
†Varga László és Gábor.
28-án, Nagyböjt II. vasárnap, a Telepen 7 
órakor: Népért; 8:30-kor: †id.Uracs János, 
Barna Franciska és Somosi Franciska; 10 
órakor: †Kabács Rózsika, a Kabács és az 
Úri család elh. tagjaiért.
1-jén, hétfőn, 8 órakor: Egy élő családért.
2-án, kedden 8 órakor: szabad a szándék.

3-án, szerdán 8 órakor: szabad a szándék.
4-én, csütörtökön, 17 órakor: Lourdesi 
Szűzanya tiszt. a betegek felgyógyulásáért, 
utána egy órás szentségimádás.

Egyházközségi 
hírek

Hittanosok figyelmébe: Március első 
szombatján megindul a hittanos énekkar és 
a gitártanfolyam a plébánián. A gitárosokat 
szombatonként 9 órára, az énekeseket pedig 
10 órára várjuk a hittanteremben. Szeretettel 
hívunk minden hittanost. Szükségünk van 
rátok! Húsvétra be szeretnénk gyakorolni 
néhány éneket! 

Idén házasságra készülők figyelmébe: Március első 
szombatján, március 6-án 19 órakor indul a katolikus há-
zasságra felkészítő jegyesoktatás. A házasulandók mellett 
minden fiatalt is szeretettel látunk.

Harmadikos hittanosok figyelmébe: pénteken, február 
26-án várjuk hittanórára a III. c osztályt 13 órára a telepen, 
a III. a osztályt 14 órára és a III. b osztályt 15 órára. Min-
denki okvetlen hozza a szentmise kartonját.
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laBDarÚGáS
A TSK vasárnap 1:0-ra kikapott 

a pirosi Jedinstvótól Temerinben 
barátságos mérkőzésen. 

TSK: Vojvodić, Brezsnyák, 
Bobot, Milosavljević, Kosić, 
Stričević, Soldat, Klaić, Pupovac, 
Jovanović, Đanković. Játszott még: 
Varga, Grgić, Ivanović, Nikolić, 
Mirilović.

A temerini labdarúgók szom-
baton a járeki Mladostot fogadják 
barátságos mérkőzésen. A tavaszi 
idény a következő hétvégén, már-
cius 6-án kezdődik, a TSK a Titel 
vendége lesz a bajnokság 18. for-
dulójában.

A temerini Sloga Bácsföldváron 
játszott felkészülési találkozót, ahol 
Grubović góljával 1:0-ra legyőzte a 
helyi Vojvodinát.

aSztalItenISz
A temerini asztaliteniszezők 

vasárnap vendéglátóként folytat-
ják a szereplést a Szuperligában. 
A tavaszi idény harmadik forduló-
jában a bajnoki címvédő és lista-
vezető nagybecskereki Banat sze-
repel a sportcsarnokban 19 órai 
kezdettel.
Második liga, északi csoport – 

férfiak
A második csapat sima győzel-

met aratott a 12. fordulóban.
teMerIn FeroCooP II.–

PartIzan (Šid) 4:0
Eredmények: Orosz A.–Čanji 

3:0, Varga D.–Rakić 3:1, M. 
Puhača–Danguzov 3:1, Puhača, 
Orosz–Čanji, Rakić 3:0.

Vajdasági liga – nők

horGoS–teMerIn 
FeroCooP 4:1

A nyolcadik fordulóban Horgo-
son kapott ki a fiatal lányokból álló 
temerini csapat.

Eredmények: Erdélyi–Tényi N. 

3:0, Füle–Fincsúr Zs. 0:3, Móra–
Varga L. 3:0, Móra, Erdélyi–Fincsúr, 
Varga 3:0, Erdélyi–Fincsúr 3:0.

T. n. T.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, KÖZ-
SÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, Szám: 111-8/2021, TEMERIN, 2021.
II.19.
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 Temerini Községi Köz-
igazgatási Hivatal közzé teszi az alábbi

é r T E s í T é s T
Temerin Község Közigazgatási Hivatala NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
hirdet MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE, személyek meghatározat-
lan időre történő felvételére ezen községi szerv Általános Igazgatási, 
Társadalmi Tevékenységügyi és Közszolgálati Osztályán, munkakör: 
munkaviszony-ügyi teendők végzése és a közintézmények munkájá-
nak kísérése, 1 végrehajtó, tanácsosi beosztásra, valamint ezen köz-
ségi szerv szakszolgálatánál normatív ügyek végzésére, 1 végrehajtó, 
önálló tanácsosi beosztásra.
A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon jelentettük meg.
A jelentkezési határidő az ezen Értesítésnek a Dnevnik napilapban 
való közzétételétől számított 15 nap.

Jasmina Blagojević
a Temerini Községi Közigazgatási hivatal

vezetőjének helyettese


