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Megépül-e valaha is a szennyvízhálózat?

Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke 
Temerin időszerű kérdéseiről 

Az idő múlásával egyre inkább jogos a kérdés, vajon belátható időn beül 
pont kerülhet-e a község életét igencsak befolyásoló, a mintegy harminc éve 
húzódó történet végére? Míg tavaly, különösen decemberben hivatalos nyi-
latkozatok formájában több alkalommal elhangzott az illetékesek szájából 
az az ambiciózusnak tűnő terv, hogy hamarosan elkészül a tisztítóberende-
zés és bővül a szennyvízhálózat is, amelyre már némi pénz is van, addig az 
új év első hónapjaiban csend övezi ezt a kérdéskört. Pedig nemrégiben az 
illetékes miniszter is itt járt, igaz, más ügyben. PÁSZTOR Róbert, a községi 
képviselő-testület elnöke személyes kudarcként éli meg, hogy a probléma 
még mindig nem oldódott meg, de mint fogalmazott, ezekbe a folyamatok-
ba a helyi magyar politikumnak vajmi kevés beleszólása van. Ő maga kevés 
esélyt lát arra, hogy a történet hamarosan elmozdulna a holtpontról.

– Tudom, hogy 2019-ben milyen ígére-
tek hangzottak el, sőt pénz is volt a szám-
lán, ennek ellenére az építkezés nem kez-
dődött el. Időközben a környezetvédelmi 
minisztérium élén változott a miniszter sze-
mélye, amit egyéves csend 
követett, majd ismét napi-
rendre került a téma. Az 
ígéret az volt, hogy a jövő 
év végéig üzembe helyezik 
a szennyvíztisztítót. Később 
a miniszter asszony úgy vé-
lekedett, hogy a szennyvíz-
tisztító helyett sokkal in-
kább a csatornahálózat 
bővítésére kell fektetni a 
hangsúlyt, az ugyanis ed-
dig mindössze mintegy 
húsz százalékban épült 
ki. Én nem látom, hogy 
erre egyáltalán hangsúlyt 
fektetnénk. Véleményem szerint az elmúlt 
egy-másfél évben a szennyvízhálózat leg-
alább 15-20 százalékára el kellett volna 
készülnie a tervdokumentációnak. Sajnos, 
azt látjuk, hogy általában nem a kiemelt 
jelentőségű projektek élveznek támogatást 
felsőbb szinteken. Az innen érkező ígére-
teket én soha sem könyvelem el sikerként. 
Több köztársasági és tartományi politikus 
szájából elhangzott korábban, hogy a csa-
tornahálózat szempontjából négy vajdasági 
önkormányzat számít prioritásnak: Kishe-
gyes, Szenttamás, Topolya és Temerin. Míg 
az említett három községben a tartomány 
támogatását élvezi a projekt, addig a mi 
esetünkben a minisztériumot bízták meg 
ennek lebonyolításával. Értelemszerűen így 

sokkal nehezebb, hiszen képzeljük csak el, 
van egy nagy torta, és azt szét kell osztani. 
Aki okosabban lobbizik, annak nagyobb 
szelet jut. Meggyőződésem, hogy ez hiány-
zik a mi esetünkben is, lobbizni kell.

• Nemrégiben itt járt az illetékes 
miniszter, ami kitűnő alkalom lett 
volna a téma újratárgyalására.

– Sajnos, a hatalmi párt nem is szólt 
a miniszter asszony érkezéséről, feltétele-
zésem szerint attól tartva, hogy a koalíciós 
partnerek részéről kellemetlen kérdések 
fogalmazódnak meg ennek kapcsán. Pe-
dig én eldöntöttem, hogy ha találkozunk, 
nekiszegezem a kérdést: Az álmokat át-
lépve, mely szakaszáig jutott a szennyvíz-
tisztító építése? Rengeteg az egymásnak 
ellentmondó információ ezzel kapcsolat-
ban, és sok mindent meg sem osztanak 
velünk, annak ellenére, hogy koalíciós 
partnerek vagyunk. 

Folytatása a 2. oldalon

Egy év kihagyás után vasárnap ismét sor kerül 
községünkben a hagyományos farsangi felvonulás-
ra. Az esemény az Első Helyi Közösség és a helyi 
civil szervezetek szervezésében valósul meg. Varga 
Flórián a helyi közösség titkára ismertette olvasó-
inkkal az idei rendezvény részleteit. 

– A Temerini Első Helyi Közösség immár 20. alka-
lommal szervezi meg a hagyományos farsangi felvonulást. 
A helybeliek jól emlékeznek rá, hogy húsz éven át Pásztor 
Éva és családja volt az egyik főszervezője az eseménynek. 
Idén azonban az első helyi közösség és a civil szervezetek 
együttműködésével folytatjuk a hagyományt. Mint aho-
gyan számos egyéb rendezvény, tavaly a járvány miatt a 
farsangi karnevál is elmaradt. Csak a bőgőtemetést tudtuk 
megtartani, amelynek a TAKT alkotóháza adott otthont. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy most ismét a régi fényében 
pompázhat a farsangi felvonulás, amelyre reményeink 
szerint sokan ellátogatnak majd. A rendezvény most is a 
jól bevált program szerint valósul meg. Sokan összefogtak 
azért, hogy a hagyomány továbbra is fennmaradjon. 

Folytatása a 3. oldalon

Napelempark a 
disznófarm helyén

Napelem parkot létesítenek az Illancs úti ser-
tésfarm helyén, ahol is lebontották az ólakat. A 
fotovoltaikus, villanyáramot termelő erőmű, vagy 
napelem park egy nagyméretű napelemes rend-
szer, amely a megtermelt áramot az országos há-
lózatba juttatja. 
Mint emlékezetes, a most lebontott sertésfarm 
hosszú időn át elviselhetetlen bűzt árasztott 
Staro Đurđevo környékén, és a lakosság tűnteté-
sekkel kényszerítette ki a felszámolását.
A képen: kanalas markoló bontja az ólakat.

(Teminfo)

Új temerini panoráma
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Folytatás az 1. oldalról
Ha rákérdezek, a válasz az, hogy majd elké-

szül. Nem rovom fel a polgármesternek, hiszen 
neki is meg van kötve a keze, a döntések ugyanis 
nem a községháza épületében születnek meg. 
Amikor összeállt az önkormányzat, azt hittem, 
hogy egy fiatal, energikus, ötletekkel teli csapat 
jött, de sajnos csalódtam. Nem látom a lokálpat-
rióta nézeteket. Meggyőződésem, hogy semmi-
képp sem szabad pártban gondolkodni. Nálam a 
pártpolitika csak a harmadik helyen van, ennél 
fontosabb a temerini magyarság érdeke, majd a 
temerini érdek. Nem arra fektetjük a hangsúlyt, 
hogy gyarapítsuk a tagok létszámát, munkába 
állítunk, zsarolunk. Ez zajlik most körülöttünk, 
nagyon jól tudják a temeriniek. A közintézmé-
nyekben délelőttönként, munkaidőben pártülé-
seket tartanak, kampányolnak. 

• Választási év az idei. Ilyenkor 
méginkább akadozik az érdemi mun-
ka?

– Választások előtt és után hat hónappal 
semmi sem történik, nincs érdemi munka. 
A miniszterek nem tudják, hogy a következő 
mandátumban megtartják-e pozíciójukat, így a 
tényleges problémák megoldása helyett sokkal 
inkább a pártpolitikára fektetik a hangsúlyt. Fel-
tételezzük, hogy a választások után új személy 
kerül a minisztérium élére. Az első dolga az 
lesz, hogy lecseréli a közvetlen munkatársakat, 
majd mire belemásznak a témakörbe, az az év 
már el is múlt. Ebből kifolyólag a szennyvíztisz-
títóval kapcsolatban is kételyeim vannak. Annak 
ellenére, hogy égető a probléma, a megoldására 
nem nagy esélyt látok.

• Az átlagpolgár ezt akkor úgy értel-
mezze, hogy csatornahálózat terve még 
mindig csak az ígéretek szintjén van?

– Igen, sajnos ez így van. Hátráltató tényező 
az is, hogy most a teljes folyamatot a miniszté-
rium bonyolítja le. Az előző kormány idejében 
úgy történt volna, hogy a minisztérium bizto-
sítja a pénzt, mi pedig előkészítjük a techno-
lógiát, a tervdokumentációt és lebonyolítjuk a 
közbeszerzést. Ismereteim szerint mindössze 
két szakaszra készült el a tervdokumentáció: 
az Október 23. utcára és a Szőreg felé vezető 
vezetékre. De nincs a Május 1., a Petőfi Sán-
dor vagy az Újvidéki utcára, ami ennél sokkal 
fontosabb lenne.

• Előfordulhat az is, hogy ha új mi-
niszter jön, az lesöpri ezt a témát az asz-
talról?

– Erre már egyszer volt példa. Amikor 
Goran Trivan, a világ egyik elismert környe-
zetvédelmi szakembere állt a minisztérium élén, 
pontosan meghatározták, hogy milyen ütemben 
érkeznek majd a pénzek. Az első 120 millió 
már a számlánkon is volt, amikor leváltották 
az illetékest. Onnantól kezdve feledésbe me-
rült a történet. Jött a koronavírus, amire min-

dent rá lehetett fogni. Naponta mondogattam, 
hogy kezdjünk bele. Mivel a pénz céleszköznek 
számított, másra nem lehetett költeni. Később 
olyan terv volt, hogy ezt a pénzt átcsoportosítják 
a szennyvízhálózat kiépítésére. De tudomásom 
szerint az összeget visszautalták a minisztéri-
umnak. Többször hangsúlyoztam már, hogy 
ökológiai bomba ketyeg községünkben. Ezt 
a helyzetet méginkább rontják a központban 
épülő lakótömbök. Szorgalmaztam az elmúlt 
két-három évben, hogy helyezzük moratórium 
alá az új lakások építését, legalább addig, amíg 
nem készül el a szennyvízhálózat és a tisztító-
berendezés.

• Ezzel szemben a magyar civil szférá-
nak járó támogatásokkal elégedett?

– A magyar civil szervezetek és az egyház 
soha nem kapott akkora támogatást, mint 
amennyit az elmúlt időszakban. A magyar po-
litikum feladata az, hogy a magyar kérdésekkel 
foglalkozzon. Meg kell érteniük a helyi magya-
roknak, hogy a magyar pártok számára mindig 
ők állnak az első helyen.

• Ennek ismeretében milyen kampány-
ra számít?

– Goromba, nyomulós és agresszív kam-
pányra számítunk. Mi is kampányolunk, sőt dup-
lán, de a magyar koalíció tagjai nem lesznek 
ilyenek. Az, aki azt állítja, hogy a magyar pár-
tok úgy működnek, hogy ötven szavazatot kell 

Megépül-e valaha is a szennyvízhálózat? • A szennyvízhálózat a temerini 
magyar ember problémája is.

– Ez igaz, csak az a baj, hogy erre van 
a legkevesebb ráhatásunk. Jó lenne elkez-
denünk lokális közösségben gondolkodni, 
a politikát úgy alakítani, hogy a helyi célok 
kerüljenek előtérbe. Sajnos, olyanok a po-
litikai erőviszonyok, hogy mi nem vagyunk 
meghatározó személyek ebben a tekintetben. 
Ellenzék hiányában jól látszik, hogy nincs 
érdemleges munka. Ilyenkor általában csak 
az történik, amit egy szűk csoport szeretne. 
Nincs egy olyan politikai ellensúly, amely 
során az ellenzék ösztönzi a hatalmat, hogy 
még jobban teljesítsen. A temerini képviselő-
testületben a 33 képviselőből mindössze egy 
ellenzéki, mondhatnánk úgy is, hogy a ma-
gyar koalíció a legnagyobb ellenzék, jóllehet 
maga is a hatalom része. Van véleményünk, 
terveink és ennek hangot is adunk. Gyakran 
előfordul, hogy az érdekeink teljesen elté-
rőek. Például nem tudom megérteni, hogy 
miért hajtanak a magyar választókra. Valahol 
értem a logikát, hiszen minél gyengébb a ko-
alíciós partnered, te annál erősebb vagy, vi-
szont úgy látom, hogy az elmúlt hat év során 
elfogadható viszonyt alakítottunk ki velük, 
nem értem, hogy a legkorrektebb koalíciós 
partnerhez miért kell így viszonyulni.

biztosítani a munkahelyért, vagy be kell lépni a 
pártba, vagy aki azt állítja, hogy a Prosperitatiban 
pártalapon osztották a támogatásokat, az hazu-
dik. Előfordult már, hogy a magyar emberek 
nem nyitottak ajtót, mert a koalíciós partnerek 
olyannyira nyomultak, hogy már szinte unalmas-
sá váltak. Noha a magyarországi választások ese-
tében segítettünk a regisztrációban, senki helyett 
sem töltjük majd ki a szavazócédulákat, viszont 
összegyűjtjük azokat, hogy eljusson oda, ahova 
el kell jutnia, a Szabadkai Főkonzulátusra. 

ÁDÁM Csilla

A napi sajtó jelentette, hogy Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) múlt hét közepén 
Belgrádban átadta a Köztársasági Választási 
Bizottságnak a szerbiai előrehozott parlamenti 
választások jelöltlistáját, illetve az ehhez szük-
séges támogató aláírásokat. Összesen 8896 
aláírást sikerült a pártnak egy nap alatt ösz-
szegyűjteni, így a Szerb Haladó Párt (SNS) és a 
Szerbiai Szocialista Párt (SPS) után harmadik-
ként adhatta át a Vajdasági Magyar Szövetség 
– Pásztor István elnevezésű listát. 

A jelenlegi mandátumban a VMSZ 9 kép-
viselővel képviseltette magát a szerb parla-
mentben. Ezt az eredményt célozták most 

is meg. A párt az idén az Értetek. Veletek. 
Mindannyiunkért! szlogennel kampányol. A 
parlamenti jelöltlistát Pásztor Bálint vezeti. 
A névsorban Kovács Elvira, Fremond Árpád, 
Újvári Zsombor és (a temerini) Ökrész 
Rozália követi az eddigi frakcióvezetőt.

Pásztor Bálint listavezető a Pannon RTV-
nek nyilatkozva elmondta, a választási prog-
ram 11 fejezetből tevődik össze. Többek kö-
zött az európai integráció, az autonómia, a 
mezőgazdaság, a környezetvédelem, az ifjúság-
védelem, a szociális kérdések és a demográfia 
is kiemelkedő szerepet kap benne.

(VMSZ weboldal)

 A VMSZ átadta a jelöltlistáját
  Választási jelszava: ”Értetek. Veletek. Mindannyiunkért!”

A múlt heti aláírásgyűjtésen
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Csak egy kuka és egy zsák
A szemétszállítás új rendje

A szemétszállítás minőségének javítása és a szolgáltatás egysé-
gesítése érdekében a Kommunális Közvállalat (JKP) meghatározta 
azt a háztartási szemétmennyiséget, amit az eddigi tarifa szerint az 
utcára helyezett kukákból és a kihelyezett zsákokból elvisz.

Ez a mennyiség háztartásonként legfeljebb a következő lehet: 
egy 120 literes szemétgyűjtő kuka tartalma és egy 60 liter űrtartalmú, 
15 kg-nál nem nehezebb súlyú zsákba helyezett szemét. 

Az ezen felüli mennyiséget a vállalat külön megfizetteti. Ez ol-
vasható a közművállalat által kézbesített a számla hátlapján. A tájé-
koztató szerint az elszállított szemét és különféle hulladékanyagok 
mennyiségének ez a korlátozása igazságosabb megfizettetést fog 
eredményezni mindenki számára. 

HAMU. – A fenti szabály alól kivétel a háztartásokban keletke-
zett hamu. A hamut ezentúl is papírba vagy  műanyagba (zsákba) 
csomagolva, kihűlt állapotban, a többi szeméttől elkülönítve kell 
utcára kihelyezni. A hamut tartalmazó kihelyezett zsákok száma 
korlátlan lehet. 

FLAKONOK. – Hasonlóképpen az elkülönített és becsomagolt 
műanyag flakonok tekintetében sincs felső korlátozás. 

LOMTALANÍTÁS. – A lomtalanítások és a növényi eredetű hulla-
dékok elszállításának időpontjairól a vállalat külön értesíteni fogja 
a lakosságot. 

Közös érdek, hogy a szemét és a háztartási hulladék a megfelelő 
helyen kerüljön elhelyezésre, szem előtt tartva a környezetvédelem 
szempontjait. 

INFÓ. – Hogy mi számít háztartási szemétnek és egyéb hasonló 
kérdésekről a 0800/200-770-es ingyenesen hívható telefonszámon 
lehet érdeklődni. 

MI SZÁMíT HÁZTARTÁSI SZEMéTNEK?
Minden papír és kartontermék, újság, folyóirat, könyv, füzet, 

doboz, okirat, számla, élelmiszer és tisztálkodási szer csomago-
lóanyaga. Üveg csomagolóanyag, tégely, üveg, törött pohár, váza, 
edény, kerámiatárgy.

Gyümölcs, zöldség és egyéb szilárd halmazállapotú ételma-
radvány. Textilanyag, rongy, használaton kívüli ruhanemű, lábbeli. 
Műanyag csomagolóanyag, amely élemiszerek, üdítők, víz, ital táro-
lására a lkalmas, műanyag flakonok, dobozok, műanyag étkészlet, 
illetve a háztartásban használatos csomagolóanyag.

A ház körül felgyülemlett szemét: por, ágak, apró szemét, kisebb 
mennyiségű kézzel összegyűjthető levél, fű és gyomnövény. Gyermek 
pelenka, tisztasági betét, vatta, fültisztító pálcika, arcmaszk.

Folytatás az 1. oldalról
A Hofy Cuki cukrászda és pékség vállalta a fánksütés teendőit, Oláh 

László a forralt bor és a tea elkészítéséhez szükséges kazánt bocsátja ren-
delkezésre, a Szécsényi István Hagyományőrző Lovas Egyesület pedig azok 
elkészítésében segédkezik majd. A kézimunkázó asszonyok a fánk, a tea és 
a bor kiosztását vállalták. A kertbarátkör az idén is nagy mennyiségű borral 
járul hozzá a rendezvényhez. Nem maradhat ki a sorból a felvonuló me-
net zenei kísérete sem, melyet ezúttal is a Tefu fúvószenekar biztosít. Nem 
mellékes a Szirmai Károly MME műkedvelőinek a részvétele sem, akik a 
menetben a jó hangulatról gondoskodnak, majd bemutatják a bőgőteme-
tést utána pedig a Dalárda férfikórus és tamburazenekar szórakoztatja az 
egybegyűlteket. 

A vidám rendezvény helyszíne változatlanul a piactér: 13 órakor a farsan-
gozók a piactéren felállított színpad előtt gyülekeznek. Innen indul a farsangi 
felvonulás a szokásos útvonalon haladva (Petőfi Sándor utca, Újvidéki utca, 
Kossuth Lajos utca, Nikola Pašić utca, Petőfi Sándor utca). A felvonulás után 
a színpadon ügyességi játékokkal kedveskednek a legkisebbeknek, amit a 
bőgőtemetés követ. 

Nagy szeretettel várjuk a résztvevőket a farsangbúcsúztatóra. Mindenkit 
arra buzdítunk, hogy öltsön álarcot, közösen, vidám hangulatban űzzük el 
a telet, és várjuk a tavaszt. – mondta a helyi közösség titkára.

T. D.

Sorsdöntő választás
Budapesti vendég az alkotóházban

Február 26-án, szombaton 18 órakor vendégünk Szentesi Zöldi 
László lapszerkesztő. Téma: a sorsdöntő magyarországi választá-
sok. Helyszín: a temerini tájház kiállítóterme. Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők.

A Kertbarátkör hírei

Drónok a mezőgazdaságban
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége keretében működő falugazdász és 

a Temerini Kertbarátkör együttműködésével előadást szervezünk a mezőgaz-
dasági termelők részére ma, csütörtökön 18 órai kezdettel a kertészlakban, 
ahol Cseh Zoltán  a Nomad Drone Technologies képviselője ismerteti a cégük 
által forgalmazott drónok használatát  mezőgazdasági termelésben. 

Előadás az adott járványügyi rendelkezésekkel összhangban kerül meg-
szervezésre. Minden érdeklődőt szeretettel  várunk.

Múlt hét végén egyesületünk néhány tagja Tiszatarrosra (Taraš) 
látogatott, az ottani hagyományos borversenyre. Borászaink több 
éremmel tértek haza: Bohócki Zoltán 2 arany, Lahos Imre 1 
arany, Horváth László 1 arany, Kasza László 1 ezüst, a Kabács 
Borház 1 arany és 1 bronz, Čekić Milenko 1 bronz és a Temerini 
Kertbarátkör 1ezüstérmet szerzett. K. R.

A farsangi felvonulás plakátja
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A csoport logopédusai közül Lukács Sárát kértük meg, hogy meséljen 
tevékenységükről. 

– A logopédus, aki egyben gyógypedagógus is, a beszéd és a nyelvi hibák 
zavaraival foglalkozik, így van ez a Személyfejlesztési csoportban is. Ketten 
dolgozunk logopédusként, hozzám főként gyermekek járnak 4 évestől a 
negyedik osztályig. Leggyakrabban artikulációs zavarok, páldául pösze-
ség és raccsolás miatt keresnek fel, de ilyenkor óvodáskorban egy átfogó 
vizsgálatot végzek, melyben az esetleges részképesség zavarok is megmu-
tatkozhatnak. Ha ilyen fennáll, akkor ezt is beépítem a terápiába, kizárólag 
játékos módszerekkel. Ha kisiskolás korban jönnek, ugyanezt a módszert 
alkalmazom az első néhány alkalommal. Harmadik és negyedik osztályban 
már legtöbbször az olvasás és írás nehézségeivel fordulnak logopédushoz. 
Ilyenkor ezt gyakoroljuk, fejlesztjük, de ha hanghibát hallok, azt is javítjuk. 
Fontos elmondani, hogy ebben a korban már nehéz automatizálni a helye-
sen kiejtett hangot, ezért fontos, hogy legkésőbb kötelezőóvodás-korban 
hanghibák esetén a szülők logopédushoz forduljanak. Emellett két csopor-
tos foglalkozást vezetek, az egyik 3-5 éves gyerekek, a másik nagycsoportos 
óvodások számára. A kisebb csoportban, mely a Böng-Ész elnevezést viseli, 
olyan dolgokkal foglalkozunk, melyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
nehéznek bizonyulnak. Mindent játékba ágyazok, hiszen őket ezzel lehet jól 
fejleszteni. Beépítek logopédiát, nyelvi fejlesztést, mozgást, mozgás-beszéd 
összerendezést és részképességek fejlesztését. A nagycsoportosoknak, akik 
a Fürk-Ész csoportba járnak, nekik iskola előkészítőt tartok. Nagy számban 
tartalmaznak hasonló elemeket a két csoportban megjelent feladatok, de 
nem mindegy a nehézség. A nagyobbaknál természetesen már nehezítek a 
feladatokon – ecseteli a logopédus.

– Azt csak örömmel tapasztalom, hogy szükség esetén egyre bátrabban 
fordulnak hozzánk a szülők. Azonban sokszor találkozom még olyan gye-
rekkel, akinek első osztályban is hanghibái vannak. Ennek nem szabadna 
így lennie. Az iskolában már írni és olvasni tanulnak, és a hanghibák meg-
nehezítik a feladatot, ami már másodlagos következménnyel járhat. Szíve-
sen fogadom az olyan érdeklődő szülőket, akik felhívnak és megkérdezik, 
hogy ajánlom-e a logopédiai terápiát. Ilyenkor rákérdezek az életkorra, a 
hanghibák mennyiségére, a mozgásfejlődésre, és ez alapján válaszolok. Jó 
ilyennel találkozni, hiszen létfontosságú ezekkel a dolgokkal foglalkozni 
iskoláskor előtt– mondta a logopédus.

T. D.

Az embert is karban kell tartani
A személyes fejlesztési csoport tagjaival beszélgettünk (2.)

Németországba 
Szeretett drága jó testvérünket és nenánkat

Ádám Margitkát
szeretettel köszöntjük 

82. születésnapja alkalmából.
„Áldjon meg téged az Úr 
és őrizzen meg tégedet, 

hogy még sokáig meg legyél nekünk 
 mert nagyon szeretünk.”

Szerető két testvéred, Erzsébet 
és Katica családjaikkal
Temerin–Franciaország

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

GyErMEKGyÓGyTOrNA
Lúdtalp korrekció

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

jelentkezését várjuk!
FIZIÁTEr KONZuLTÁcIÓ
FIZIOTErÁPIA
GyÓGyTOrNA FELNőTTEKNEK
A gyakorlatokat tapasztalt 
fizioterapeuta végzi!
LOGOPédIAI éS GyÓGyPEdAGÓGIAI 
FEJLESZTéS: beszédindítás, nyelvi 
és beszédzavarok, valamint figyelem 
és koncentrációs zavarok korrekciója, 
szókincs bővítése, egyéni 
és kiscsoportos formában.

 
Helyszín: Személyfejlesztési csoport, 

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

Jelentkezés: 063/8-637-485, 069/1-557-566, 
063/125-86-42, 069/411-77-68
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– Édesapám 1970-ben alapította meg a 
vegytisztító műhelyt, mellette és tőle tanultam 
a szakmát, majd 1996-ban átvettem a vállalko-
zás vezetését – emlékezik vissza Árpád. – Nagy 
könnyítés volt számomra, hogy egy jól bejáró-
dott műhelyt adott át nekem. Ő volt az úttörő, 
én pedig az ő tapasztalatait és tanácsait követve 
folytatom a szakmát. A feleségemmel együtt dol-
gozunk. Ő varrónőnek tanult, és nagyon jól ért 
a ruhaanyagokhoz. A javításokat, mint amilyen 
a felvarrás, a szűkítés, a bővítés és az egyéb át-
alakítás is vállalja, így tulajdonképpen újjávará-
zsoljuk ügyfeleink kedvenc ruhadarabjait. 

Ma már egészen más szelek fújnak, mint 
korábban, ami ebben a szakmában is érezhe-
tő. A túltermelés a textiliparban is jelen van, 
nagyon sok a minőségtelen anyagból készült 
ruhadarab, amik viszonylag olcsón megvásá-
rolhatók. Talán mindennek a hozadéka az, 
hogy az emberek hajlamosak felhalmozni a 
ruhaneműket. Rengeteg szintetikus anyag van 
a piacon, amik nehezen tűrik a mosást és a 
vegytisztítást is. Természetes anyagokkal egyre 
ritkábban találkozunk. Nyilván, sok darabot 
karban lehet tartani odahaza egy háztartási 
mosógéppel, de az olyan ruhaneműket, mint 
az öltönyök, szövetkabátok, kosztümök, té-
likabátok, bőrkabátok és egyebek ajánlatos 
vegytisztítóba vinni. 

• Milyen munkafolyamat vár a vegy-
tisztítás során a ruhaneműkre?

– Nagyon fontos az előkészítés a vegytisztí-
tásra. Ismerni kell az anyagokat, majd átnézni a 
gombokat és a zsebeket is. Megtörténhet, hogy 
a gyengébb minőségű gombok olvadásnak in-
dulnak a vegyszerek hatására, ami úgyszintén 
megtörténhet, a zsebekben felejtett golyóstoll 
esetében is. Egy ilyen jellegű figyelmetlenség 
akár tönkre is teheti a ruhákat. Rögzítjük a váll-
töméseket, majd különválasztjuk a sötét, a vilá-
gos, illetve bőr anyagú ruhadarabokat. A gépbe 
száraz ruhák kerülnek, és szárazon is vesszük 
ki őket a tisztítást követően. A vasalás is régi, jól 
bevált módszer szerint történik. Régi, szabók 
által használt vasalókkal dolgozunk. Ezek igen 
nehezek, és jól lehet dolgozni velük. 

• Mit mutat a tapasztalat? Milyen igé-
nyekkel választanak ruhaneműt az ügy-
felek?

– Mindig volt és ma is van egy olyan réteg, 
aki a minőséget részesíti előnyben a mennyiség 
helyett – veszi át a szót Ildikó. – Ez a ruházat 
esetében is így van. Sokan vannak, akik hajla-
mosak felhalmozni az akár felesleges ruhane-
műket is a szekrényben, míg mások szívesen 
hordanak egy-egy ruhadarabot több éven át. 
Vannak, akik a saját ízlésüknek megfelelően 
választanak ruhadarabot, ami nem minden 
esetben követi az aktuális divat trendjeit. Ők 
szívesen varratatnak is maguknak, amire azu-
tán vigyáznak. Míg megint mások az aktuá-
lis trendeknek megfelelően öltözködnek, ami 
magától értetődően sok időt, 
energiát és pénzt is követel, 
hiszen a folytonos vásárlás 
mindezzel együtt jár. 

• Milyen ruhadarabo-
kat hoznak a leggyakrab-
ban a tisztítóba?

– Évszaktól függően téli-
kabátokat, tollkabátokat, öl-
tönyöket, kosztümöket, inge-
ket, nagyméretű takarókat és 
egyebeket hoznak – meséli 
Árpád. – A munkáink leg-
javát az alkalmi öltözetek 
képezik. Egyes dolgokat ki-
fejezetten nem ajánlatos ház-
tartási mosógépben tisztítani, 
ilyenek például a tollkabát, amelyben a toll 
összecsomósodhat, vagy a bőrből készült ru-
hák, amik megkeményedhetnek egy háztar-
tási mosás alkalmával. Ami a foltokat illeti, 
szinte minden eltávolítható vegytisztítás során. 
Sokszor még az ügyfelek is meglepődnek, 
hogy a vörösbor, vagy a rágógumi teljesen 
eltűnik a szövetből a kezelés során. Manap-
ság az interneten nagyon sok házi praktiká-
val találkozhatnak az emberek, amiket nagy 
előszeretettel próbálnak ki odahaza. Sajnos 
a legtöbb esetben hamar kiderül, hogy ered-
mény nélküli az otthoni kísérletezés, és csak 
ezután fordulnak hozzánk segítségért. Ilyen-
kor már a mi feladatunk is nehezebb, mert 
egy előzőleg valamilyen módon kezelt szeny-
nyeződést sokkal nehezebb eltávolítani. Ez 
ugyanúgy érvényes az elöregedett foltokra 
is. Megtörténhet, hogy a szennyeződés már 

olyan mélyen beivódott a szövetbe, hogy csak 
nagyon nehezen kezelhető. Ezért mi azt ja-
vasoljuk, hogy ilyenkor a legjobb rövid időn 
belül tisztítóba hozni az adott ruhadarabot, 
mert könnyedén és bámulatos módon újjá 
varázsolhatjuk azt. 

• Az elmúlt évek során bizonyára sok 
mindennel szembesültetek már. 

– Igen – folytatja Árpád. – Mint minden 
szakmában, természetesen itt is előfordulnak 
olyan esetek, amik emlékezetesek maradnak. 
A foltokat illetően, mint már említettük, nem 
ismerünk lehetetlent. Az általunk alkalmazott 
vegyszereknek köszönhetően szinte bármilyen 
szennyeződést el tudunk távolítani. Minden-
nek ellenére szembesültünk már olyan kihí-
vással, amelyet idő hiányában nem tudtunk 
teljesíteni. Megtörtént, hogy az esküvőjére 
készülő vőlegény néhány órával a szertar-
tás előtt fordult hozzánk segítségért, mert a 
készülődés alkalmával foltos lett az öltönye. 
Mivel a vegytisztítás egy viszonylag időigényes 
feladat, és ebben az esetben nem állt rendel-
kezésünkre elegendő idő, sajnos nem tudtunk 
segíteni. Ezért is hangsúlyozom, hogy ajánla-
tos egy héttel az adott ünnepi vagy egyéb ese-
ményt megelőzően a tisztítóhoz fordulni. Egy 
másik alkalommal a ruhák előkészítésekor 

egy nagyobb pénzösszeget találtunk az egyik 
öltöny zsebében. Természetesen azonnal ér-
tesítettük a tulajdonost, aki mérhetetlenül 
hálás volt érte. 

• Továbbra is van igény eszerint a 
ruhatisztító szakmára?

– Igen, van igény, de tény az is, hogy a kör-
nyező falvak vegytisztító műhelyei szinte kivétel 
nélkül bezártak. Mi kitartottunk. Mind gyakrab-
ban tapasztaljuk azt is, hogy a temerini ügyfelek 
mellett vidékiek is felkeresnek bennünket. Ékes 
bizonyítéka ez annak, hogy erre a szolgáltatásra 
továbbra is van igény. Mindketten szeretjük a 
munkánkat, nagy odaadással végezzük a fel-
adatainkat, és az alapos munkára törekszünk. 
Mint a többi szakmában, úgy a miénkben is 
az elégedett ügyfél a legnagyobb öröm – zárta 
gondolatait Ildikó.

Sokszor mondják, hogy nem a ruha teszi az embert. Pedig dehogyisnem, mégpe-
dig a tiszta ruha. A legigényesebb alkalmi öltözetek is csak akkor ékesíthetik teljes-
séggel a viselőjüket, ha makulátlanul, tisztán öltik magukra. Temerinben immár fél 
évszázada fogadja a Bujdosó vegytisztító műhely az ügyfeleket. A műhely tulajdonosa 
Bujdosó Árpád édesapja nyomdokait követve készséggel fogadja ügyfeleit a családi 
műhelyben, ahol feleségével, Ildikóval közösen látják el a feladatokat. Makacs fol-
tokat tüntetnek el még az olyan ruhadarabokból is, amelyekről a viselőjük már azt 
gondolná, hogy sosem tündökölhet eredeti fényében. A folttisztítás mellett szükség 
szerint a ruhák átalakítását is elvégzik. A házaspárt arra kértük, hogy meséljenek a 
műhelyről, és az általuk végzett feladatokról.

A Bujdosó vegytisztító műhelyben jártunk
A tiszta ruha varázsa

Bujdosó Árpád és felesége Ildikó a vegytisztító műhelyben

T. D.
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–  Kedves emlék számomra a Temerinben 
eltöltött időszak. Egy évig voltam a Sloga kapusa. 
Naponta kétszer edzettem, délelőtt Újvidéken, 
délután pedig Temerinben. Igaz, hogy elég ré-
gen történt, de szívesen gondolok rá. Néhány 
akkori csapattársammal még mindig tartom 
a kapcsolatot. A következő idényt az újvidéki 
Proleterben töltöttem, majd 2016-ban vissza-
kerültem a Vojvodinába, ahol gyorsan az első 
számú kapussá váltam. Az újvidéki egyesületben 
3,5 év alatt egyetlen fontosabb mérkőzést sem 
hagytam ki.

• A Vojvodina után a Fehérvár követ-
kezett. Biztosan segített, hogy jól beszélsz 
magyarul, de hogyan is kerültél a nagy 
múltú NB-1-es csapathoz?

– A 2019/2020-as idény jól sikerült. Abban 
az időszakban hívtak meg a szerb válogatottba, 
a Vojvodinával pedig megnyertük az országos 
kupát, úgy, hogy én voltam a csapatkapitány. A 
Partizan ellen egy izgalmas mérkőzésen győz-
tünk a döntőben. 2:0-ra vezettünk, a belgrádiak 
azonban a rendes játékidő végéig kiegyenlítettek 
2:2-re. A végén a tizenegyesek döntöttek a ser-
legről, ebben pedig mi voltunk a jobbak. Ezek 
után úgy éreztem, hogy elérkezett a pillanat a 
váltásra. Persze ehhez egy olyan ajánlat is kel-
lett, amivel a klub és én is elégedettek voltunk. 
A Fehérvártól érkezett ez az ajánlat, megegyez-
tünk és klubot váltottam.

• A szerb bajnokság után milyen volt 
Magyarországon védeni?

– Gyorsan beilleszkedtem, noha más focit 
játszanak Magyarországon, mint Szerbiában, 
illetve más a mentalitás. A Ferencváros ellen 
például két alkalommal is védtem. Egyik al-
kalommal 2:0-ra kikaptunk, a másik meccsen 

pedig 1:1 volt az eredmény. Abban az időszak-
ban a mérkőzéseket a járvány miatt üres lelátók 
előtt játszottuk. Sajnálom, hogy a szurkolók nem 
lehettek ott a stadionokban, mert mindig nagy 
élmény teli lelátók előtt szerepelni.

• Rajtad kívül volt a csapatban még egy 
vajdasági származású labdarúgó, Nikolics 
Nemanja, aki Zentán született, de végül 
magyar válogatott lett és két Európa-baj-
nokságon is képviselte a magyar színeket. 
Ő miben tudott neked segíteni?

– Rögtön az első napon felhívott, és neki is 
köszönhetem, hogy gyorsan beilleszkedtem az új 
környezetbe. Az edzések után gyakran a pályán 
maradtunk. Nemanja a lövéseket gya-
korolta, én pedig persze védtem. 

• Összesen 18 bajnoki talál-
kozón védtél a Fehérvár csapa-
tában, majd tavaly márciusban 
megsérültél és egészen az év vé-
géig egyetlen mérkőzésen sem 
szerepeltél. Mennyire volt nehéz 
ez az időszak?

– Márciusban megműtöttek, ami 
után egy hosszú periódus követke-
zett, amely során edzeni sem tud-
tam. Miután felépültem a sérülésből, 
megfertőződtem a koronavírussal, 
így újabb kényszerpihenő követke-
zett. Ez után érkezett a megkeresés 
a Vojvodina részéről, hogy igazol-
jak vissza hozzájuk kölcsönbe, va-
gyis a most zajló bajnokság végéig. 
A terv az, hogy minél több mérkő-
zésen védjek Újvidéken, remélhetőleg újból 
formába kerüljek, és majd a nyáron vissza-
megyek Fehérvárra.

• A Vojvodina negye-
dik a szerb Szuperligá-
ban. Minden évben az a 
cél, hogy olyan helyen vé-
gezzen a csapat, ami euró-
pai kupaszereplést ér. Ezt 
reálisnak tartod idén?

– Igen, tényleg ez a 
Vojvodina célja, és bízom ab-
ban, hogy sikerül megvalósíta-
nunk. A bajnokságból is kijut-
hatunk az európai porondra, 
akárcsak a kupából, amely-
ben jelenleg negyeddöntősek 
vagyunk.

• A Vojvodina azon klubok közé tar-
tozik, amely gyakran vált edzőt. Elég sok 
edzővel dolgoztál együtt, de ki volt az, 
akitől a legtöbbet tanultál?

– Nehéz bárkit is kiemelni, mert tényleg sok 
edző megfordult a Vojvodinában. Érdekes volt 
például Nenad Lalatovićtyal együtt dolgozni, aki 
sok energiával vezeti csapatait. Ez az ő fegyvere. 
Az eredmények valóban jók voltak, amikor ő ült 
az újvidéki kispadon.

• Egy mérkőzésen szerepeltél a szerb 
válogatottban, mégpedig 2019-ben Para-
guay ellen, amikor Ljubiša Tumbaković 
volt a szövetségi kapitány. Emellett több 
alkalommál ültél a cserepadon. Az reális 
cél-e, hogy ismét bekerülj a válogatott-
ba? Idén ugye világbajnokságot is ren-
deznek...

– Óriási dolog lenne, ha ott lehetnék a vi-
lágbajnokságon, de el kell ismerni, hogy sok 
jó kapus van Szerbiában. Most az az elsődleges 
feladatom, hogy a Vojvodinában védjek jól, de 
ott van a fejemben, hogy remek lenne ismét a vá-
logatottban szerepelni. Egy álom válna valóra, ha 
bekerülnék a vb-re utazó keretbe – mondta Emil 
Rockov, a temerini Sloga egykori kapusa.

TÖRŐCSIK NAGY TAMÁS

Szívesen gondolok a temerini időszakra
Beszélgetés  Emil Rackovval, a Sloga volt kapusával

A temerini fociszurkolók emlékezhetnek rá, hogy a 2014/2015-ös idényben az 
akkor 19 éves Emil Rockov volt a Sloga kapusa, aki a Vojvodina kölcsönjátékosaként 
érkezett Temerinbe. Az ezt követő években felfelé ívelt a pályafutása, előbb nevelő-
klubjában lett az első számú kapus, meghívót kapott a szerb válogatottba, majd az 
újvidéki születésű, telepi fiút 2020 nyarán leigazolta a háromszoros magyar bajnok 
Fehérvár, régebbi nevén a Videoton. Rockov nemrégiben, a téli átigazolási időszak-
ban került vissza Újvidékre.

Emil Rackov

Savanović fóliakertészetA

gazdag virágkínálattal várja vásárlóit!
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család 
hölgytagjait ciklámennel, korallvirággal 
(Kalanchoe), primulával, szegfűvel, boglárkával 
(ranunculus), behozatali orchideával stb., vagy 
válasszon az állandó kínálatból Schefflerát, kaktuszt, 
Benjámin fikuszt stb.
Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

Kábítószer előállítás és forgalmazás 
alapos gyanújával az újvidéki rendőrség 
letartóztatta a 41 éves temerini M. G.-t.  A 
gyanúsított lakásának átkutatása során a 
hatóságok 160 gramm kokaint, egy digitá-
lis mérleget és pénzt találtak, amiről felté-
telezik, hogy a kábítószer-kereskedelem-
ből származik. A gyanúsított ellen 48 órás 
vizsgálati fogságot rendeltek el. (MaSzó 
online) 

LEBuKOTT A DíLER
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Bérmálkozó jelöltek találkozója 
Nyolcadikosokkal kihasználtuk az iskolaszünetet és 

Tóthfaluba utaztunk a bérmálkozó jelöltek találkozójára. Sok 
bácskai településről jöttek oda nyolcadikosok. Temerinből 
24-en mentünk. 

Konditermes foglalkozás, zenei bemutató, internet elő-
nyei és veszélyei foglalkozás, a hit mélységei műhelymun-
ka, és sportjátékok várták a fiatalokat. Slavko szabadkai 
megyéspüspök is ellátogatott a programra és kötetlen be-

szélgetés formájá-
ban találkozott a 
nyolcadikosokkal. 
Igazán tartalmas és 
szép napunk volt. 
Papjaink sem kí-
mélték magukat a 
focitól, ők is bát-
ran beálltak fociz-
ni. Természetesen 
megengedték hogy 
a nyolcadikosok 
győzzenek 1:0-ra.

(Plébánia)

Egyházközségi hírek
A gyermekeikért imádkozó édesanyák Szent Mónika 
közössége hónap végi imaórája csütörtökön, febr. 
24-én 17 órától a téli kápolnában lesz. Szeretettel 
várnak minden édesanyát.
Szombaton 11-12:30 között ministránspróbát 
tartunk a plébániatemplomban.
Hamvazószerda, márc. 2-a szigorú böjt. Azon a 
napon a 18 és 60 év közötti korosztály Jézus irán-
ti hódolatának kifejezéseként csak háromszor 
eszik, és csak egyszer lakik jól (lemond a hús-
ról, az uzsonnáról, a nassolásról, stb)! Ezen a napon 
kezdetét veszi a nagyböjt, amely felkészít bennünket 
Jézus szenvedésének és feltámadásának ünneplésére. 
A Húsvét előtti negyven nap a magunkba szállás, 
a megtérés, a bűnbánattartás ideje. A keresztény 
ember igyekszik jól felkészülni Húsvét szent ünne-
pére, ezért nagyböjtben nem vesz részt zajos 
mulatságon (pl. bálok, házibulik, táncos össze-
jövetelek), hiszen nem méltó önfeledten ünnepel-
ni, amikor Jézus szenvedéséről emlékezünk meg. 
Nagyböjt péntekjein a 14. életévüket betöltöttek 
Jézus szenvedése iránti tiszteletből lemondanak 
a hús evéséről. Ebben a szent időben egyéb 
lemondásokat is igyekszünk tenni, annak ér-
dekében, hogy kifejezzük: Jézust jobban szeret-
jük mindennél. Ilyenek lehetnek például: keve-
sebbet dohányzom, kevesebbet kávézom, többet 
imádkozom, meglátogatok magányos embereket, 
hétközben nem eszek csokit, süteményt, stb.
Idén házasságra készülők figyelmébe: március első 
szombatján (márc. 5-én), 19 órakor indul a katoli-
kus házasságra felkészítő jegyesoktatás. A házasulan-
dók mellett minden fiatalt is szeretettel látunk.

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-21)

„Annak vót jó, 
akinek nem vót semmije”
      196.   Ivanics Berki Antal tanyája. – 

(Folytatás a múlt heti számból) Antal (sz.1902) 
édesapja szállásán lakott Szőreghez közel. Miu-
tán feleségül vette Ökrész Máriát, a Cigány-bara 
határrész 4. dűlőjében levő földjére tanyát épített. 
A tanyagazdának a Szlatyina melletti legelő nagy-
ban megkönnyítette a jószágnevelést. A növendék 
üszők és bikák legeltetéséről hosszú évek során a 
tanyán lakó Verebélyi Mihály béres gondoskodott. 
Fejősteheneket nem tartottak.    

A két földmaximum-csökkentés alkalmával 
a Berki családtól kb. 100 hold földet vett el az 
állam, majd az 1950-es évek elején a családot a 
szövetkezetbe is bekényszerítették. A birtokukban 
maradt 17 hold földön kívül az összes jószág és 
gépezetet is máról holnapra szövetkezeti tulaj-
donná vált. 

Ádámné Balogh Margit ezekre az időkre így 
emlékszik vissza: „Amikor a tanyáról a bikákat 
hajtották el, a szövetkezet munkásai kiabál-
ták, hogy:

– Berki, vágjuk a bikádat! Nemsokára a 
tanyagazda Antal is a Rankovics szövetkezet 
munkása lett, munkaidőben a lovaknak varrta 
a tönkrement hámokat... Annak vót jó, akinek 
nem vót semmije, attól nem vettek el, csak ad-
tak neki. Nagyon sokan kaptak tapsikolt földet. 
Másfél holdat kaptak minden gyerek után, de 
nagyon sokan nem becsülték meg, egy-kettő 
jó pénzért túladtak rajta.” 

A szomszéd tanyán lakó Pásztor István elmon-
dása szerint, amikor Berkiék kijöhettek a szövet-
kezetből, a bevitt földön kívül nem kaptak vissza 
semmit. „Mikor Berkiék ott hagyták a szövetke-

zetet, olyan szegények voltak, mint a templom 
egere. Egyik alkalommal Mári néni mondta 
Antal bácsinak: – Milyen gazdagok voltunk, 
most meg kénytelenek vagyunk Pásztorékhoz 
menni valamit kérni!”

Berkiék két fiúgyereket neveltek fel. Sándor, 
miután 1948-ban elvette a járeki tábort megjárt 
csúrogi születésű Balogh Annát, az Ivanics nagyap-
ja Szőreg alatti tanyájára ment gazdálkodni. Imre 
a faluban élt, majd miután házassága tönkrement, 
előbb édesapjával közösen, majd 1960-tól 1966-ig 
önállóan gazdálkodott a Szlatyina melletti szállá-
son. A faluba költözés nem volt fájdalommentes. 
Olyannyira hiányzott neki a tanya, hogy a falusi 
háza gangjára lefestette a tanyát a tanyabejárat 
két oldalán egekbe szökő két jegenyefával együtt. 
Lánya már nem tartott igényt a szállásra. A tanya-
udvar azóta beerdősödött.

Adatközlő: Verebélyiné Berki Otília sz. 
1955.  

      ÁDÁM István munkája hamarosan 
a Cigány-bara déli részén elhelyezkedő 

tanyák ismertetésével folytatódik

Egy kiváló tanúságtételre 
hívjuk fel a figyelmet: Bá-
nyai Gábor magyarorszá-
gi parlamenti képviselő 
márc. 6-án vasárnap 17 
órától a hitről, Istennel 
való kapcsolatról, a túlvi-
lágról, orvosilag megma-
gyarázhatatlan gyógyulá-
sáról tesz majd tanúságot 
itt, Temerinben, a plébá-
niatemplomban.

Slavko Večerin szabadkai megyés-
püspök a bérmálkozókkal beszélget

A temerini bérmálkozó jelöltek Sáfrány dávid káplán atyával
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Szibéria füves pusztáin vala-
mennyi nomád vagy félnomád ál-
lattenyésztő népnél még a 20-as 
években is működtek a sámánok. 
Kik a sámánok? A sámán olyan 
ember, aki – általános hiedelem 
szerint – közbenjár a közönséges 
ember és a szellemek között.  Az 
ártó szellemet kiűzi a beteg tes-
téből, ő az, akinek a szellemek 
elárulják a jövőt és így segítenek 
az emberek sorsának irányításá-
ban, ő a „tudós ember”, aki ál-
latbőrbe öltözve, csengő-bongó 
tárgyakkal az övén, dobszó, ének 
és tánc segítségével önkívületbe 
kerülve társalog a szellemekkel, 
és azok az ő szájával szólnak a 
földi halandókhoz. Rendszerint 
foggal vagy valamilyen másnak 
felesleges csonttal születik a sá-
mán. Avatásakor egy merőlege-
sen álló létrán kell felmásznia, 
hogy bemutatkozzon a szellemek-
nek. A magyar táltos, garabonciás 
rokonnépek sámánjának a meg-
felelője. Néhány hiedelem, gyer-
mekjáték, találós kérdés, mese 
őrzi még a magyar sámán alak-
ját, létezését. Mikor ilyenekről 
beszélgetünk az öreg pásztorok-

kal, juhászokkal és rokonaikkal, 
bizony, meg sem gondolnánk, 
hogy évezredes távolból a szibé-
riai puszták sámánja kísért sza-
vaikban.

Temerinben és Pádén buk-
kantam többek között a magyar 
sámánizmus néhány érdekes 
nyomára. A temerini Mari néni 
szerint a „tátos” foggal született, 
ez mutatta, hogy majd emberfe-
letti erővel és tudással fog ren-
delkezni. Az ilyen rossz lélek, 
mert éjszaka koncsorog és min-
dig valami rosszban töri a fejét. 
„Mikó a született fogát elvesztet-
te, akkó nem lett tátos.” Az igazi 
táltos állattá is át tudott változni. 
Ló, csikó, szamár képében kó-
borolt éjszakánként Legtöbbször 
lóalakban járt. A táltosjelöltet fel 
is avatták, éppen úgy, mint a sá-
mán jelöltet Egy tetejetlen fához 
támasztották a létrát, ha felment 
rajta és a tetejéről lezuhant, de 
nem lett baja, akkor azt mondták: 
„Na, most tátos vagy!” Temerin 
határában is volt egy irtózatos 
magos fa, a teteje az eget verte, 
arra másztak fel az ilyenfélék. A 
felavatott táltos ezek után meg-

kezdhette a munkát.  A régi sá-
mánizmus nyomát őrzi az is, hogy 
Mari néni szerint vannak olyan 
emberek, akik mint halottak 24 
órát is „elrejtődztek”, a túlvilágon 
jártak tetszhalottként.  A sámán 
is így elrejtezik, elrévül, közben 
a szellemekkel társalog. Arról is 
hallott Mari néni, hogy a boszor-
kányok boton repülnek, ha vala-
kit megérintenek a bottal, akkor 
megrontották az illetőt. Ez a „bo-
szorkányok rúdja” nem egyéb, 
mint a sámán bot! A karácsonyi 
betlehemesek csengős-láncos 
botja, az övükön függő csengő 
szintén a sámánviselet egy elemé-
nek magyar megfelelője.

Pádén Rózál néni úgy mesé-
li, hogy a táltos „bürökbe”, azaz 
burokban született. Itt is isme-
rik az „erejtődzött” szó tetsz-
halott jelentését ő úgy hallotta, 
ami szintén érdekes, hogy a tál-
tosok bika képében verekszenek. 
Meg kell vívniuk, hogy kitűnjön, 
melyik az erősebb, a tudósabb. 
Egyébként ez ősrégi feltétele a 
sámánná válásnak. A sámán-
dob Pádén a következő szólás-

A sámánok nyomában
PENAVIN OLGA CIKKE ELé

Néhány héttel ezelőtt Ádám István egy számunkra értékes cikkre 
bukkant a szabadkai magyar hetilap immár közel hatvan évvel ez-
előtti közleményei között. Szerzője Penavin (leánykori nevén Borsy) 
Olga (1916 – 2001), a debrecenből idehonosodott nyelvész és nép-
rajzkutató egyetemi tanár, aki ekkor még később kilombosodó tudo-
mányos pályája elején áll, és gyakran járja a terepet – nem csupán 
a muravidéki, szlavóniai és baranyai magyar falvak nyelvjárásait 
kutatva, de a vajdaságiakét is. Nyelvjáráskutatási céllal fordulhatott 
meg Temerinben is, és kiváló adatközlőre bukkanhatott, méghozzá 
olyanra, aki az ősi magyar hitvilág még nyomokban élő emlékeiről 
is beszélni tudott neki. Ez – és a bánáti adatok – láthatólag fellelke-
sítették, és így születhetett meg ez a vajdasági néprajzkutatás tör-
ténetének megismerése szempontjából fontos kis írás.

A sámánizmus emlékei különben még 15-20 évvel Penavin Olga 
itt járta után is jól adatolhatók voltak, amit az általam és gyűjtőtár-
saim, tanítványaim által magnóra vett és feljegyzett, s jórészt meg 
is jelentetett táltos- és garabonciásmondák és hiedelemközlések 
is bizonyítanak. Különben 1969-70 táján egy egyetemi óraközi szü-
netben Olga néni – ahogy mi hívtuk, mesélt a temerini gyűjtéséről, 
sőt fényképeket is mutatott két idősebb itteni asszonyról. Egyszer, 
ha feldolgozzák a  hosszú életű és nagy munkabírású tudósunk ha-
gyatékát, a mellékelt, jórészt  tartalmi ismertetésnél talán többet is 
megtudunk, a sámánizmus helyi emlékeiről.

cs. B.

ban cseng vissza: „De megütöt-
ted a dobot!” Olyan személyre 
szólnak így, aki vendégségben 
hazatérésre nógat valakit. Ép-
pen úgy, mint ahogyan a sámán 
dobjának verésével hajszolja ma-
gát a szellemek világába! Másik 
sámándob-emlék a szemmel vert 
gyerek gyógyításakor szokásos 
ólomöntéskor rostaként használt 
nádszálak alkalmazása a víz fölé. 
A vajdasági gyermekek éneke is 
hasonlót idéz, mikor tavasszal.  
Az első gólya megpillantásakor 
ezt éneklik: 

„Gólya, gólya, gilice, 
Mitől'véres a lábad? 

Török gyerek megvágta, 
Magyar gyerek gyógyítja, 

Síppal, dobbal, 

Nádi hegedűvel!” 
Vagy mikor játék közben 

többek között ezt fújják: 

„Szita, szita, péntek, 
Szerelem csütörtök, 

Dob szerda.”
Aránylag nem sok ez a né-

hány adat, de rendkívül fontos 
és értékes a magyar sámánizmus 
jövendő feldolgozásához.

PENAVIN Olga



TEMERINI ÚJSÁG2022. február 24. 9

A tömegtájékoztatásról és médiákról szóló törvény 18. 
és 19. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 83/14., 58/15. 
és 12/16. szám – hiteles értelmezés), az állami támo-
gatás ellenőrzését végző Bizottság 2022. február 11-ei 
keltezésű, 401-00-00052/2022-01/3 számú Végzése, 
a tömegtájékoztatás területén állami támogatás össze-
hangolásának feltételeiről és ismérveiről szóló Rendelet 
(SZK Hivatalos Közlönye, 9/22. szám), A tömegtájékoz-
tatási közérdeket érvényesítő projektumok társtámo-
gatásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 
16/16. és 8/17. szám), Temerin Község 2022. évi költ-
ségvetéséről szóló határozat (Temerin Község Hiva-
talos Lapja, 41/2021. szám), Temerin Község községi 
tanácsának a 06-1/22-24-2-01 számú, 2022.II.21-ei kel-
tezésű, a Temerin község területén a tömegtájékozta-
tási médiatartalmú projektumok gyártásának 2022. évi 
társfinanszírozásáról szóló pályázat kiírására vonatkozó 
Záróhatározata, valamint Temerin Község községi taná-
csa Ügyrendjének 65. szakasza 1. bekezdése (Temerin 
Község Hivatalos Lapja, 15/2020. szám) alapján Temerin 
Község községi tanácsa a 2022.II.21-én megtartott 61. 
ülésén

PÁLyÁZATOT
ír ki

a tömegtájékoztatási médiatartalmú projektumok 
gyártásának 2022. évi társfinanszírozására Temerin 
község területén

I. AZ ESZKÖZÖK rENdELTETéSE éS ÖSSZEGE
A pályázat azon tömegtájékoztatási médiatartalmak gyár-
tására irányuló projektumok társfinanszírozására került 
kiírásra, melyek hozzájárulnak Temerin község polgára-
inak valósághű, részrehajlástól mentes, idejében törté-
nő teljes tájékoztatásához; a rokantsággal élők és más 
kisebbségi csoportba tartozók minőségesebb tájékoz-
tatásának javításához; az emberi jogok és demokrácia 
védelméhez és fejlesztéséhez; a jog- és szociális állam 
előmozdításához; a szabad személyiségfejlesztéshez; 
a gyermek- és ifjúságvédelemhez, a művelődési és mű-
vészeti alkotótevékenység fejlesztéséhez; az oktatás 
fejlesztéséhez a tanügyi rendszer elemeként szereplő 
médiaismerettel együtt; a tudományok, a sport és test-
nevelés fejlesztéséhez; a környezetvédelem és egész-
ségvédelem fejlesztéséhez; a médiára és a professzi-
onális újságírásra vonatkozó szakszerűség fejlesztésé, 
és mindazon médiatartalmak előmozdításához, melyek 
hozzájárulnak Temerin község polgárainak az élet min-
den területét érintő médiatartalmak iránti, megkülönböz-
tetés nélküli szükségleteinek kielégítéséhez.

Temerin Község 2022. évi költségvetése (Temerin Köz-
ség Hivatalos Lapja, 41/2021. szám) а tömegtájékozta-
tási médiatartalmú projektumok gyártásának társtámo-
gatására 6.000.000,00 dináros összeget irányzott elő. 

Projektumonként legkevesebb 50.000,00 dináros ösz-
szeg, míg maximális összegként 2.500.000,00 dináros 
társtámogatás hagyható jóvá.

A tömegtájékoztatás területén állami támogatás össze-
hangolásának feltételeiről és ismérveiről szóló Rendelet-
tel (SZK Hivatalos Közlönye, 9/22. szám, a továbbiakban: 
Rendelet) összhangban az állami támogatás összehan-

goltnak számít, amennyiben a piac olyan résztvevőjé-
nek ítélik oda, aki nincs az állami, vagy a de minimis 
támogatás visszatérítésének eljárásában, valamint a 
piac olyan résztvevőinek, akik a nehézségekkel küsz-
ködő piaci részvevők szanálására és restrukturálására 
fordító állami támogatás összehangolásának feltételeiről 
és ismérveiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 
62/21. szám) értelmében 2019. december 31-én nem 
voltak nehéz helyzetben.
A pályázó a nyomtatott média, a rádió, a közösségi mé-
dia, vagy a sajtóügynökség médiatartalmú projektumai 
gyártásának társfinanszírozására, melyek helyi jelentő-
séggel bírnak és hozzájárulnak a közérdek érvényesü-
léséhez a tömegtájékoztatás terén, a projektum igazolt 
költségeinek legfeljebb 80%-ára nyújthat be társfinanszí-
rozási kérelmet, míg a televíziós médiatartalmú projek-
tumok társfinanszírozására a pályázó a tömegtájékoz-
tatás terén a közérdek érvényesüléséhez hozzájáruló 
projektek igazolt költségeinek legfeljebb 50%-ára kérhet 
társfinanszírozási támogatást.
Igazolt költségek azok a kiadások, melyek a médiatartal-
mak kidolgozásakor keletkeztek, de különösképpen:
1. a médiatartalmak gyártásához alkalmazott személyek 
keresete és térítményeinek felbecsült bruttó kiadásai;
2. a médiatartalmak gyártásához szükséges helyiség 
bérlése, felszerelések és egyéb nélkülözhetetlen anyagi 
és nem anyagi tulajdonok után kifizetett költségek;
3. a saját tulajdon használata utáni kiadások (amorti-
záció);
4. a tömegtájékoztatási szolgáltatás fejlesztése céljából 
bevezetett új technológiákkal járó költségek (digitalizá-
lás, a médiatartalmak alkalmazása a rokkantsággal élók 
számára és más);
5. kisebb terjedelmű kutatások költségei, melyek célja 
a médiahasználati szokások, a médiaismeret fokozatá-
nak és a médiában az érzékeny társadalmi csoportok 
helyzetének alaposabb megértése.

Igazolt költségeknek nem tekintjük a kiadói költségeket, 
a forgalmazás költségeit és a reklámozás kiadásait.

A tömegtájékoztatásról és médiákról szóló törvény 16. 
szakasz 1. bekezdésének 4. pontjával (SZK Hivatalos 
Közlönye, 83/14., 58/15. és 12/16. szám – hiteles értel-
mezés, a továbbiakban: Törvény) és a Rendelettel össz-
hangban a közérdek érvényesülése a tömegtájékoztatás 
terén a projektumok társfinanszírozásával valósul meg. 
Az állami támogatás használója köteles benyújtani azon 
nyilatkozatot, amellyel igazolja, hogy a projektum nem 
valósítható meg más módon, csak állami támogatással, 
illetve szubvencióval, a Törvénnyel összhangban.

A médiatartalmak nyomtatott vagy digitális formájú gyár-
tásához állami támogatást használók mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások, vagy jogi személyek lehetnek.

A pályázóknak odaítélt eszközök nem járulhatnak hoz-
zá a használó alapeszközeinek növeléséhez, illetve a 
meglévő tevékenységek kiterjesztéséhez, sem a médi-
ák egységesítéséhez (médiakoncentráció), sem újabb 
piaci résztvevők alapításához és/vagy regisztrálásához, 
míg az eszközök más célra nem használhatók fel, főleg 
nem egyéb médiatartalmak gyártásához (pénzeszközök 
folyósítása).
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II. réSZVéTELI JOG

A pályázaton részt vehetnek:
1. kiadóházak, melyek médiatevékenysége a Gazdasági 
Nyilvántartási Ügynökség által vezetett médiák nyilván-
tartásába be van jegyezve és médiatartalmait Temerin 
község területén sugározza/terjeszti,

2. médiatartalom gyártásával foglalkozó jogi személy, 
illetve vállalkozó, aki bizonylatot mellékel arról, hogy a 
társfinanszírozásra bejelentett médiatartalom a médiák 
nyilvántartásába bejegyzett média által kerül megvaló-
sításra és Temerin község területén sugározza.

A közbevételből támogatott kiadók nem vehetnek részt 
a pályázaton.

A pályázaton nem vehetnek részt azon személyek sem, 
akik az előző időszakban projektum-társtámogatásban 
részesültek, azonban a szerződésben meghatározott 
határidőn belül nem nyújtották be a leíró jellegű és pénz-
ügyi jelentést, valamint azon személyek sem jogosultak 
a pályázaton való részvételre, akikről bizonyítható, hogy 
az eszközöket nem rendeltetésszerűen költötték el.

A pályázó csak egy projektummal pályázhat.

A több médiatartalom gyártásával foglalkozó kiadó mé-
diaként egy-egy projektummal pályázhat.

III. A PrOJEKTuMOK érTéKELéSéNEK MércéI

A pályázatra beküldött projektumok értékeléséhez ala-
pul szolgáló mércék a következők:

1) Az előterjesztett projekttevékenység alkalmassága a 
tömegtájékoztatás általános érdekérvényesítés terén: 
1.1. A projektum jelentőségének figyelembevétele a kö-
vetkező szempontok alapján: 
– közérdek megvalósulása a tömegtájékoztatás terü-
letén
– a pályázat rendeltetésének megvalósítása 
– a projektum összehangolása a célcsoportok reális 
problémáival, szükségleteivel és prioritásaival,
– a célcsoportok azonosított és világosan meghatáro-
zott szükségletei,
– újítási elemek és újságírói, kutatói tevékenység jelen-
léte 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 minőséges tájé-
koztatására.
– a projektum realizálását kísérő mérhető mutatók 
– a projektum realizálási tervének kidolgozása és kivi-
telezése 
– a projektum fejlesztési és költségvetési fenntarthatósá-
ga (a projektum pozitív hatásai a támogatás megszünése 
után is folytatódnak). 

1.3. Kapacitások szempontjából:
– a projektum-ajánló szervezői és irányítói képessége-
inek szintje,

– a projektum realizálásához szükséges erőforrások,
– a projektum-ajánló szakmai és professzionális refe-
renciái, melyek megfelelnek a projektum benyújtott cél-
jainak és aktivitásaihoz,

1.4. A költségvetés és a költségek igazoltsága szem-
pontjából:
– a projektum költségvetésének precizitása és kidolgo-
zása, amelyik kimutatja a projektumaktivitás előirányo-
zott kiadásának összehangolását, 
– a projektumaktivitás céljaira vonatkozó költségvetési 
javaslat gazdasági indokoltsága.

2) elhatározottság mértékének szavatolása arra vonat-
kozóan, hogy alkalmazza a professzionális és médiai-
erkölcsi standardokat:
1. a pályázat részvevőjét illetően a professzionális és 
etikai standardok megsértése miatt az elmúlt egy év-
ben az állami szervek, szabályozó testületek, vagy ön-
szabályozási testületek hoztak-e intézkedéseket (az 
adatokat a szakszolgálat az elektronikus média eseté-
ben az elektronikus média szabályozó szervezetétől, a 
nyomtatott és online média esetében pedig a sajtóbi-
zottságtól szerzi be);

2. bizonylatot arról, hogy a kirótt büntetések vagy intéz-
kedések után megtett intézkedések szavatolják, hogy 
hasonló esetek nem ismétlődnek meg.

A projektum értékelésének jelentősebb kritériumai: 

1. hogy a projektum külön jelentőséggel bír Temerin 
község lakosságának tájékoztatásában,
2. milyen mértékben járul hozzá a projektum a szerb 
nemzeti, kulturális identitás és nyelv megőrzéséhez; 
3. a téma időszerűsége, elérhetőség nagyobb számú 
érdeklődő számára;
4. a projektum hozzájárulásának mértéke a rokkant-
sággal élők és a nemzeti kisebbséghez tartozók haté-
konyabb tájékoztatásához;
5. mérték valószínűsége, hogy a javasolt projektum hoz-
zájárul a meghatározott társadalmi csoportok: kiskorúak, 
nők, idősek, gazdasági és szociális szempontból hát-
rányban élő társadalmi csoport, LGTB populációhoz tar-
tozók, stb. előrehaladásához és egyenjogúságához;
6. a projektum milyen mértékben járul hozzá a médiais-
meret és a nemi egyenjogúság fejlesztéséhez.

IV. HATÁrIdőK

A pályázatra 2022.II.24-étől 2022.III.3-áig lehet jelent-
kezni.

Az eszközök odaítélésére vonatkozó határozatokat a pá-
lyázat lezárását követő 90 napon belül hozzuk meg.

V. dOKuMENTÁcIÓ

A pályázó a következő dokumentumokat köteles be-
nyújtani: 
1. a pályázati részvételre kitöltött és hitelesített 
Obrazac-1 formanyomtatványt négy példányban. A 
jelentkezési formanyomtatvány a Község www.temerin.
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rs hivatalos internetes oldaláról, a Pályázatok és hir-
detmények rovatból tölthető le:
• Obrazac 1 – jelentkezési lap: kitöltött projektumja-
vaslat és
• Obrazac 1 – táblázat: kitöltött költségvetési projek-
tum.

1. A következő dokumentumok fénymásolatát egy pél-
dányban: 

• a Szerb Nemzeti Bank bizonylata, hogy nincsen nyil-
vántartott alapja kényszermegfizettetésnek (nincs zá-
rolt folyószámlája), amely nem régebbi a pályázat ki-
írásának napjától,

• a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség média-nyil-
vántartási jegyzékéből a Nyilvántartási végzést, mely 
tartalmazza A tömegtájékoztatásról és médiákról szó-
ló törvénnyel összhangban bejegyzett adatokat (nem 
vesszük figyelembe a Gazdasági Nyilvántartási Ügy-
nökség nyilvános közlönyök regiszteréből származó 
Nyilvántartási végzését),

• az elektronikus média szabályozó szervezete által ki-
adott rádió és/vagy TV-programok műsorsugárzására 
vonatkozó engedély fénymásolata, 

• a média-kiadó (vagy kiadók) hitelesített nyilatkoza-
ta/jóváhagyása, mely szerint a programtartalmat az 
adott médiában sugározzák (ez csak a médiatartalmak 
gyártásával foglalkozó televíziós és rádiós programok 
készítésére regisztrált jogi személyek és vállalkozók 
esetében kötelező),

• a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy nincs az állami, vagy a de minimis támoga-
tás visszatérítésének eljárásában, valamint a nehéz-
ségekkel küszködő piaci részvevők szanálására és 
restrukturálására fordító állami támogatás összehan-
golásának feltételeiről és ismérveiről szóló Rendelet 
(SZK Hivatalos Közlönye, 62/21. szám) értelmében 
2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben,

• a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a projektum nem valósítható meg más módon, 
csak állami támogatással, illetve szubvencióval,

• a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a nyomtatott média, a rádió, a közösségi média, 
vagy a sajtóügynökség esetében a folyó költségveté-
si évben ugyanarra a projektumra részesült-e már, és 
mi alapján állami támogatásban vagy de minimis tá-
mogatásban, 

• a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a televíziós médiatartalmak gyártása esetében 
a folyó költségvetési évben ugyanarra a projektumra 
részesült-e már, és mi alapján állami támogatásban 
vagy de minimis támogatásban,

• a javasolt médiatartalom vizuális bemutatása (trailer, 
újság példánya, reklámszöveg és hasonlók).

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MuNKÁJÁBAN 
VALÓ réSZVéTELrE

Felkérjük az újságíró- és médiaegyesületeket, amelyek 
a pályázat megjelenése előtt legalább 3 éve a nyilván-
tartásban szerepelnek, tegyenek javaslatot a bizottság 
tagjait illetően. 

A bizottsági tagjelöltek javaslatához mellékelni kell az 
Egyesületek Nyilvántartásának bizonyítékát az egyesü-
let jegyzékbe vételéről. 
Felkérjük azon média-szakértőket is, akik érdekeltek a 
bizottság munkájában, hogy írásban küldjék el a bizott-
sági tagjelöltjeikre vonatkozó javaslataikat a Temerini 
Községi Közigazagtási Hivatal Általános Igazgatási, 
Társadalmi Tevékenységügyi és Közszolgálati Osztá-
lyához, melynek címe: 21235 Temerin, Újvidéki u. 326. 
A javaslathoz mellékelni kell az ajánlott személyek rö-
vid életrajzát. 

A bizottság tagjelöltjeire tett javaslatokat a pályázatnak a 
község www.temerin.rs internetes oldalán történő meg-
jelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani.

A javasolt személyek nem tölthetnek be köztisztséget és 
a korrupcióellenességre vonatkozó szabályzattal össz-
hangban érdekösszeütközés mentesek. 

VII. A JELENTKEZéS MÓdJA

A pályázat Temerin Község Hivatalos Lapjában, a Köz-
ség www.temerin.rs hivatalos internetes oldalán jelenik 
meg a pályázatok és hirdetmények rovatban, valamint a 
Naše novine és a Temerini Újság újságokban. 

A pályázat és a jelentkezési lap a pályázat érvényes-
sége végéig a Község www.temerin.rs internetes ol-
dalán a Pályázatok és hirdetmények rovatban láthatók 
és érhetőek el.

A projektumra vonatkozó jelentkezéseket az aláb-
bi címre kell elküldeni: Opština Temerin – Opštinska 
uprava Temerin – Odeljenje za opštu upravu, društvene 
delatnosti i javne službe, Novosadska 326, 21235 
Temerin (Temerin Község – Temerini Községi Közigaz-
gatási Hivatal - Általános Igazgatási, Társadalmi Tevé-
kenységügyi és Közszolgálati Osztály, Újvidéki u. 326. 
szám, 21235 Temerin), Za konkurs za sufinansiranje 
projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog 
informisanja na teritoriji opštine Temerin u 2022. godini 
(Pályázat a tömegtájékoztatási médiatartalmú projektu-
mok gyártásának 2022. évi társfinanszírozására Temerin 
község területén) megjelöléssel.

A késve érkezett, vagy nem megfelelő formanyomtat-
ványon benyújtott jelentkezési lapokat nem vesszük 
figyelembe. 

Az eszközök odaítélésére vonatkozó határozatokat 
Temerin Község www.temerin.rs internetes oldalán 
jelentetjük meg és elektronikus formában valamennyi 
pályázó részére elküldjük.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól

CSIKÓS Ferenctől 
(1937–2022)

Arany volt a szíve, lelke, 
a család és a munka 
volt az élete.

Elfeledni őt soha nem 
lehet, mert ő volt 
a jóság és a szeretet.

Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzik 
gyászoló unokái, 
Ágnes és Noémi, 

férjeik, Attila és Balázs

VIII. A SZEMéLyES AdATOK VédELME

A Temerini Községi Közigazagtási Hivatalnak benyújtott 
valamennyi személyes adat kizárólag a nyilvános felhívás-
ba való részvétel céljából lesz feldolgozva A személyes 
adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban.
A személyes adatokhoz való hozzáférés csak a Temerini 
Községi Közigazgatási Hivatal felhatalmazott személye-
inek lesz engedélyezve, akik kötelesek a bizalmas sze-
mélyes adatok titkosságának őrzésére és nem fedik fel 
azokat harmadik személy előtt, hacsak ez nem szüksé-
geltetik a nyilvános felhívás, vagy felülvizsgálási eljárás 
ellenőrzése céljából.
A Temerini Községi Közigazagtási Hivatal a személyes 
adatokat a törvénnyel meghatározott ideig, a megfelelő 
technikai, szervezési és káderügyi intézkedések alkal-
mazása mellett fogja őrizni.

Azoknak a személyeknek, akiknek adatai feldolgozásra 
kerülnek, joguk van a saját adataikhoz való hozzáférésre, 
az adatok módosítására és törlésére, joguk van korlá-
tozni az adataik feldolgozását, jogukban áll ellenvetést, 
vagy panaszt tenni az adatvédelmi biztosnál.
A nyilvános felhívásra való részvétel esetében Önök 
törvényes kötelessége, hogy az Önökre vonatkozó sze-
mélyes adatokat pontosan és teljes egészében adják 
meg. Ellenkező esetben a részvételi jogukat nem való-
síthatják meg. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AT

TEMERIN KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS MLADEN ZEC s.k. 

SZÁM: 06-1/22-24-2-01 KÖZSÉGI ELNÖK
KELT: 2022.II.21. 

T E M E R I N

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
édesanyánktól és nagymamámtól

özv. TÓTHNÉ VIRÁG Katalintól 
(1936–2022)

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

Szép emléked és szereteted szívükben megőrzik szerető 
fiaid, János és István, valamint unokád, Szabolcs

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat éve, hogy 

nem vagy már közöttünk

FUTÓNÉ 
DUJMOVICS Ilona 

(1942–2016)

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 fiad, 
Zoli családjával

ELVÁrÁSOK:
• temerini, vagy 
járeki lakhely 
• középiskolai végzett-
ség 
villamossági szakirány 
• középfokú Internet- 
és számítógépes 
ismeretek 
• a Word és Excel 
programok középfokú 
használata 
• a szerb nyelv ismerete
kommunikációs szinten 
• B kategóriás 
járművezető 
jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka

ELőNyNEK SZÁMÍT:
• Hasonló jellegű 
munkatapasztalat

A jelentkezéseket rövid 
önéletrajzzal a 
konkurs@sattrakt.com 
címre várjuk, illetve 
személyesen az ügyfél-
szolgálatnál, a Petőfi 
Sándor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat 

meghallgatásra hívjuk. 

A pályázat az állás 
betöltéséig érvényes.

MuNKALEHETőSéG
cégünk munkatársat keres 

kábeltévé technikus munkakörbe

SAT-TrAKT

APrÓHIrdETéSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković utca 7. Telefonszám: 3848-200.
• Tomos CTX, ATX Tori mopedet vennék. Telefonszám: 064/61-
74-682.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 204., telefon: 063/523-746. 

MEGEMLÉKEZÉS

KABÁCS Rózsika 
(1958–1979)

KABÁCS Antal 
(1937–2012)

A madárnál mi száll tova még sebesebben?…. Az élet! 
De, mint a madár, ez nem tér többé vissza.

(Petőfi Sándor)

Emléküket őrzik szeretteik

VÉGSŐ BÚCSÚ

CSIKÓS Ferenc 
(1937–2022)

Az igazi könnycsepp 
nem az, ami a 
szemünkből hullik, és 
végig csorog az 
arcunkon, hanem az, 
ami a szemünkből hullik és 
végigcsorog a lelkünkön.

Emléked szívébe zárta a 
szomszéd Sarok család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat éve, hogy 

nem vagy közöttünk

FERENCZI Mihály 
(1955–2016)

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

Minden elmúlik, minden 
véget ér, de az emléke 
szívünkben örökké él.

Nyugodjál békében!

Feleséged, Márta, lányaid: 
Betta és Márti 

családjukkal
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Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszö-
netet a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, isme-
rősöknek, akik szerettünk

DÉNESI György 
(1948–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk 
a Gikovszki családnak és 
Rackov doktornőnek.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Andor tatától

KARÁCSONYI Andor 
(1940–2022)

Nem vársz már ránk 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz nekünk 
már szerető szíveddel. 
Az udvarban bármerre 
nézünk várjuk jöttödet, 
te nem haltál meg, 
csak a hangodat 
nem hallja senki sem!

Szerető unokád, Linda, 
unokavejed, Endre és 

dédunokád, Zsanett

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy búcsúszó nélkül távozott közülünk 

szerető férjem, édesapánk, apósom és nagyapám

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

Nem csak emléket hagyott. Annál sokkal többet. 
A valóságot! Az életet!
Nem csak szavakban, nem gondolatokban, nem tettekben 
és nem tárgyakban, hanem magában az életünkben!
Ezért válik az emlék jelenné és jövővé is.
Lehet-e ennél többet hagyni? Mi tudjuk, létezik ilyen emlék. 
Ezt őrizzük magunkban, míg élünk.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Két éve már, hogy nem vagy velünk. Az élet csendesen 

megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.

TÉGLÁSI Géza 
(1957–2020)

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában 
sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat 
a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.”

(Ara Rauch)
Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla 
és sírjára virágot helyeznek.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Nehéz elfelejteni valakit, aki 
ezer okot adott, hogy emlé-
kezzünk rá

VARGA László 
(1965–2014)

Nem maradtál tovább, 
itt hagytad ezt 
a zajos világot. 
Már a komor csönd 
ölel körül, s a néma 
télbe fagyott virágok.
Jóság és szeretet lakta 
szívedet, míg élünk 
őrizzük szép emlékedet.

Apósod és anyósod

Miserend
25-én, pénteken, 8 ó.: †Utcai István; 17 ó.: horvát nyelvű 
szentmise: Stojanović családért.
26-án, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Varga László és Gábor; valamint: †Varga Somogyi 
Imre, Bálint Mária és a család elhunytjaiért; valamint: †Kabács 
Rózsika és Antal, Kabács és Úri család elhunytjaiért.
27-én, Évközi 8. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Népért; a 
plébániatemplomban 8:30-kor: Szűzanya tiszt. egy család 
szándékára; 10 órakor: †Márton Dezső, a Márton, Kaslik és 
Janković család elh. tagjaiért.
28-án, hétfőn 8 ó.: †Hajdu László.
1-én, kedden, 7 ó (!): Hittanosokért.
2-án, szerdán, Hamvazószerda-nagyböjt kezdete 18 ó: szent-
mise és hamvazkodás.
3-án, csütörtökön, 18 ó.: Egy édesanyáért; a szentmise után 
egy órás szentségimádás a téli kápolnában.

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. TÓTH 
VIRÁG Katalin 

(1936–2022. 2. 16.)

DÉNESI György 
(1948–2022. 2. 20.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy elhunyt 

szeretett vejünk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Ott pihen, 
ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmát 
nem zavarja senki.

Élete elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléke ragyog, 
mint a fényes csillag.

Apuci és anyuci

• Festmények eladók. Telefon: 063/192-93-51.
• Fakivágás, akár veszélyes helyen is, láncfűrésszel, valamint 
fafelvágást vállalok. Telefon: 064/03-444-74.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíni-
umot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektro-
mos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesle-
ges tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

CSIKÓS Ferenctől 
(1937–2022)

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

Emléked megőrzi 
gyászoló fiad, Ferenc, 

menyed, Ibolya, 
unokáid: Zoltán, Tibor 

és párja, Karolina
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A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagymamánktól

özv. MÓRÁNÉ 
KOROM Verától 

(1928–2022)

Elérkezett az út vége, 
kialudt a lámpád fénye. 
Kezünket elengedted 
és megkezdted utad 
a végtelenbe, új otthonodat 
a csillagok fénye 
ragyogja be. 
Nincs több fájdalom, 
lelked megpihent.

Unokáid, Tímea és 
Tamás családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

CSIKÓS Ferenctől 
(1937–2022)

Ott, ahol a béke, 
ott a nyugalom, 
ott pihen a lélek, 
ott már nincs fájdalom.
Ott van egy csendes 
sírhalom, szívünkben 
örök gyász és fájdalom.

Emlékét megőrzi 
gyászoló lánya, Edit 

és veje, Attila

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett barátomtól

ZAVARKÓ Lászlótól 
(1951–2022)

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

Nyugodj békében!

Puskás László 
és családja

GYÁSZJELENTÉS
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk 
csendesen eltávozott az 
élők sorából.

KASZA Margit 
(1930. 7. 19.–2022. 2. 20.)

„Csendes legyen álmod,
találj odafönn örök 
boldogságot!
Kísérje utad Isten 
és az ég, a felhőkön túl 
találkozunk még!”

A gyászoló család
Wiesbaden

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy sze-
retett édesapám, apósom és 
nagyapám elhunyt

SURJÁN István 
(1945–2012)

Életedben értünk mindent 
megtettél, csak adtál 
és semmit sem kértél. 
Hagytál magad után 
annyi szép emléket, hogy 
feledni sosem lehet téged.

Emléked szívébe 
zárta lányod, Renáta, 

vejed, Antun 
és unokád, Viktor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

SÉTÁLÓ László 
(1936–2012)

Sok szál gyertya ég, 
könnycsepptől áznak. 
Lelkedre odafenn 
az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, 
melyeket suttog a szád. 
Ma lehajtott fejjel, 
némán emlékezünk rád.

Nyugodjon békében!

Szerettei

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, utcabeli-
eknek, akik szerettünk

CSIKÓS Ferenc 
(1937–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Köszönet a Memorijal 
temetkezési vállalatnak.

Nyugodjon békében!

Emlékét megőrzi 
a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Már 6 hete nem vagy velünk

KOHANECZ Béla 
(1960–2022)

Egy szál gyertya, 
mely lassan végig ég, 
egy élet, mely percek 
alatt véget ért. 
Itt hagytad azokat, 
kik szerettek téged, 
de emléked örökre 
szívünkbe égett.

Angyalok suhannak 
gyertyaláng fölött, a jövő 
előtt, a múlt mögött.

Emlékezünk terád, ki nem 
vagy már közöttünk, talán 
lelked röppen itt fölöttünk.

Törékeny angyalként 
vigyázol ránk, a te 
lelkedért égjen egy láng.

Így őrizünk téged, szívünkbe 
zárva, égjen érted esténként 
egy gyertya lángja.

Ángyi és családja

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

id. CSIKÓS Ferenc 
(1937–2022)

temerini lakosról.
Adj, uram, örök 

nyugodalmat neki!

Az apróhirdetéseket és miserendet 

a 12. és a 14. oldalon olvashatják

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete múlt an-
nak, hogy nincs közöttünk 
drága szerettünk

NEMES Zsolt 
( 1955–2022 )

Ki tudja, hol kezdődik 
el az emlék, ki tudja, 
hol ér véget a jelen?
Hol lényegül át románccá 
a nemrég, s hol lesz fakó 
papír a gyötrelem.

(Louis Aragon)

Csak az élet az, 
ami hamar elszalad, 
amit szeretettel tettél bele, 
az örökké megmarad.

Emléked fájó szívvel őrzi 
öcséd, Laci családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 13 éve, hogy 
nincs többé közöttünk

GOMBÁR Margit 
(1958–2009)

Az élet csendben megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át. 
Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Szeretteid
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy 
hirdetéseiket szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagytatától

KARÁCSONYI Andortól 
(1940–2022)

Elmentél tőlünk egy 
csendes estén, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom. 
Elmentél tőlünk, 
de nem mentél messze, 
tovább élsz bennünk, 
szívünkbe rejtve. 
Az idő elrohan, 
de a fájdalom marad, 
mely életünk végéig 
a lelkünkhöz tapad.

Szerető unokád, Zita, 
unokavejed, Attila 

és dédunokáid, 
Teodóra és Tamara

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, édes-
apánktól, apósomtól, nagy-
apánktól és dédapánktól

DÉNESI Györgytől 
(1948–2022)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

KARÁCSONYI Andortól 
(1940–2022)

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

Szerető lányod, Ilona 
és vejed, Boldizsár

MEGEMLÉKEZÉS
Nagyon szomorú 6 hónapja, 

hogy nem vagy velünk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Elmentél, pedig sok 
dolgod lett volna még, 
megtölteni szépséggel 
családod életét.

Lelkünk egy darabja 
elkísér. Gondolatban 
veled vagyunk, te pedig 
velünk, mert szeretetünk 
irántad oly végtelen nagy.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve, hogy nincs kö-
zöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

VARGA László 
(1965–2014)

A könnyeknek nem lehet 
parancsolni, akkor is 
előjönnek, ha 
nem akarjuk. 
A szemünkből indul, 
de szívünkből ered, 
az arcunkon gördül, 
de lelkünkre csepeg.

Nyugodjon békében!

Fájó szívvel emlékezik 
édesanyád, bátyád 

és ángyod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú nyolc éve, hogy 
nagyon hiányzol közülünk

VARGA László 
(1965–2014)

Nyugodj békében, ott ahol 
csak jó történhet Veled, 
hol nincs égő fájdalom, 
csak tiszta szeretet.

Soha nem múló 
szeretettel gondol rád 
Árpi sógor, Beti nena, 

Elina és Evelin

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 13 éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

KURILLA Imre 
(1936–2009)

Messze mentél, út 
vissza nem vezet, 
imánkba foglaljuk, 
az Úr legyen veled. 
Az élet sora hosszú 
és nehéz, a feledéshez 
egy élet is kevés.

A búcsú, amit nem 
mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben, míg élünk, 
velünk maradsz. 
Téged feledni nem lehet, 
csak meg kell tanulni 
élni nélküled.

Bánatot az életben csak 
egyszer okoztál, amikor 
minket örökre itt hagytál.
Virág a kezünkben, 
szívünkben fájdalom, 
szálljon a sírodra 
áldás és irgalom.

Emléked őrzi 
az Oroszi család

MEGEMLÉKEZÉS
Nyolc éve,hogy 

nem vagy velünk

VARGA László 
(1965–2014)

Emlékek varázsa 
melegíti lelkünk, 
szívünkben érezzük őt, 
soha nem feledjük. 
Álmok, emlékek, szép 
szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt. 
Tátongó űr lelkünkben 
hiánya és örökkön 
örökké fáj!

Szép emléked őrzi 
feleséged és fiad

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
szeretett férjemet elvesz-
tettem

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Maroknyi fény, tengernyi 
bánat és mélységes 
csend maradt utánad 
Múlik az idő, de a fájdalom 
nem csitul, szememből 
a könny naponta kicsordul.

Nevedet a szél simogatja 
egy táblán, az örök 
kék ég alatt örök magány. 
De bennem élsz örökké, 
fájdalmamat nem 
enyhíti semmi.

Mosolyom mögött is ott 
vannak a fájó könnyek. 
Gondolatban velem vagy, 
bármerre is járok. 
Tudom, nem jössz, 
mégis várlak.
Hiányzol nagyon…

Szerető feleséged, Zita

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesanyámtól 
és anyósomtól

özv. MÓRÁNÉ 
KOROM Verától 

(1928–2022)

Búcsú nélkül távoztál 
tőlünk, nem hallottuk 
utolsó sóhajod. 
Keresünk, de nem vagy 
sehol, mégis itt vagy 
mindig valahol, 
talán a napsugárban, 
talán egy csillagban 
fent az égen.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi fiad, 
Mihály és menyed, Judit

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, isme-
rősöknek, akik édesanyám, 
anyósom, nagymamánk és 
dédmamánk temetésén 
megjelentek, virágadomá-
nyukkal, részvétnyilvánítá-
sukkal fejezték ki együttér-
zésüket.

Özv. MÓRÁNÉ 
KOROM Vera 
(1928–2022)

Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család



LABDARÚGÁS
MLADOST–TSK 1:0 (1:0)
A temeriniek vereséget szenved-

tek Járekon barátságos mérkőzésen. 
Az egyetlen találatot Zoran Zukić sze-
rezte a találkozó elején.

A bajnokság kezdetéig keve-
sebb, mint egy hónap van hátra. A 
TSK március 20-án hazai pályán a 
Fruškogorac ellen játssza idei első 
bajnoki mérkőzését az Újvidéki li-
gában.

TSK: Vojvodić, Pantoš, Varga, 
Radičić, Prolić, Z. Vlaisavljević, 
Stričević, Nikolić, Poznić, Tomić, 
Bukvić. Játszott még: Perišić, 
Kovačević, Šušak, Obradović, I. 
Vlaisavljević, Bogojević, Benedek, 
Ostojić, Klaić.

ASZTALITENISZ
Belcsényben szervezték meg 

Vajdaság felnőtt és korosztályos 

bajnokságát. A temeriniek fiatal 
csapata több érmet nyert a fel-
nőttek között, ami akkor is nagy 
siker, ha a mezőny nem volt a le-
hető legerősebb. A párosok ver-
senyében ezüstérmes lett Orosz 
András és a verseci Vezmar, illetve 
bronzérmes Mladen Puhača és a 
nagybecskereki Janković. Orosz 
vegyes párosban is nyert egy ezüs-
töt az óbecsei Bezzeg Rékával az 
oldalán. Egyéniben a felnőttek 
között a legjobb 16 közé jutott 
be Orosz és a legjobb 32 közé 
Puhača.

Az ifjúságiak versenyében 
aranyérmes lett párosban a 
Puhača-Janković kettős, amely a 
döntőben az Orosz-Vezmar duót 
múlta felül. Vegyes párosban 
aranyérmet nyert az Orosz-Bezzeg 
kettős, illetve bronzérmet Varga 
Dániel és az antalfalvi Sladaček. 
Egyéniben az ifjúsági mezőny-
ben Orosz a harmadik helyen 
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végzett, Varga és Puhača pedig a 
nyolcaddöntőben esett ki.

A legfiatalabbak Varga Tibor 
edző vezetésével Óbecsén vettek 
részt a 11 éven aluliak országos 
bajnokságán. A temeriniek egy 
bronzérmet nyertek, amelyet Té-
nyi Nóra és Varga Laura szerzett 
meg leánypárosban.

Vasárnap folytatódik a férfi 
Szuperliga. Temerinbe érkezik az 
ország legjobb csapata, a belcsényi 
Radnički, amely veretlen az idény 
eddigi részében és nagy fölénnyel 

vezeti a bajnokságot. Ennek a csa-
patnak a tagja Pető Zsolt, akárcsak 
a legismertebb szerbiai asztaliteni-
szező, Aleksandar Karakašević is. 
A belcsényi együttesnek bolgár és 
szlovák idegenlégiósa is van, de 
még nem lehet tudni, hogy pon-
tosan milyen felállással érkeznek 
Temerinbe. Az viszont biztos, hogy 
minőségi asztalitenisz meccseket 
látnak azok, akik ellátogatnak a 
sportcsarnokba. A bajnoki találko-
zó vasárnap 19 órakor kezdődik.

T. N. T.
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