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Májusfa állítás
Elődeink szokása nyomán május elseje előestéjén, 

április 30-án, szombaton 18 órakor zenés májusfaállítás 
lesz a Gulyáscsárda előtt.

A díszítéshez elfogadunk virágot, díszítő elemeket.
M. P.

Folyamatosak az előadások a színházteremben
Egy héttel ezelőtt indították útjára községünkben a Vajdasági Magyar 

Amatőr Színjátszók 26. Találkozóját. Az elmúlt napokban megannyi szín-
házi élménnyel gazdagodhatott a színművészetet kedvelő közönség. Sokan 
meg is ragadták a kínálkozó alkalmat, hogy megtekintsék a Vajdaságban 
működő művelődési egyesületek előadásait. A színházteremben már rég 
nem volt ekkora nyüzsgés mind a nézőtéren, mind a kulisszák mögött is. 
Az eseménysorozat még most is tart. 

Szerdán (ápr. 27.) este hat órakor a 
nagykikindai József Attila Színtársulat: 
Tábori piknik című előadását játszották. 
A topolyai Mara Amatőr Színház: A 
tudós nők című vígjátékát pedig este 
nyolc órakor mutatták be. 

Ma (ápr. 28.) csütörtökön három 
színjátszó csoport is bemutatkozik a 
temeriniek, illetve a zsűri előtt. Délután 
négy órától a muzslyai színjátszók: A 
szivaros című abszurd tragikomédiát 
játsszák. Fél hattól a tóbai színjátszók: A 
bűvös szék című komédiát adják elő. 
Este nyolc órától a kupuszinai Sturcz 
József színjátszó csoport: Nyitott ab-
lak című vígjátékával zárul a bemutat-
kozások sora. 

Szombaton este 6 órakor a találkozó 
gálaműsorán az is kiderül, hogy ki viheti 
haza a legtöbb elismerést az idei találko-
zóról. 

Az ünnepélyes díjkiosztót követően a 
Szabadkai Népszínház Magyar Társulatá-
nak vendégjátékával ajándékozzák meg 
a szervezők a közönséget. A nagysikerű 
Kai Hensel: Klamm háborúja című 
monodrámájában a házigazda színjátszó 
csoport rendezőjét, László Sándort, az 
Úvidéki Színművészeti Akadémia osztályve-
zető tanárát láthatják a színpadon, amint 
egy tanár vívódásait jeleníti meg. A szerve-
zők minden eseményre szeretettel várják a 
nagyérdeműt. A belépés díjtalan.

T. D.

Még tart a színjátszó találkozó

Lásd még a 4-5 oldalt

Ön hol majálisozik?
A majálist sokan a természetben, erdőben, 

hétvégi házakban töltik, de vannak, akik a nagy 
tömegeket vonzó közösségi rendezvényeket, míg 
megint mások a családi és baráti körben való sü-
tést-főzést részesítik előnyben. Ön hol majáliso-
zik? – kérdeztük olvasóinktól.

M. É.: – A társaság férfi tagjai szilveszterezés óta láza-
san készülnek a majálisra,  számukra ez nagybetűs ünnep. 
Tervezgetik, hogy melyik lenne a legideálisabb hely. A 
lehetséges opciók között szerepelt a Tisza-part, illetve a 
határ, pontosabban egy tanya. Szavazással döntöttük el, 
hogy mi legyen a nyerő. A többség a tanya mellett tette le 
a voksát. A társaság nagy része már szombaton megkezdi 
az ünneplést, minden bizonnyal hétfőig haza se mennek. 
Sem barátnőim, sem én nem rajongunk az ilyen jellegű 
kikapcsolódásért. Ezért én csak vasárnap megyek ki a 
tanyára, szombaton és hétfőn pedig a Gyöngyszigeten 
bográcsozunk a párommal és a családdal. A rohanós 
hétköznapok után biztosan jól fog esni a kikapcsolódás, 
a sütögetés a szabadban, a friss levegőn.

F. B. M.: – Április harmincadikán éjszakai 
ügyeletes nővér leszek a covid-kórházban, tehát 
ott ünneplem majd a majálist, a műszak után pe-
dig irány a Gyöngysziget. Ott lesz a teljes társaság 
egyikünk hétvégi házában. Eszünk, iszunk, bizo-
nyára jól esik majd a kikapcsolódás. A régi majá-
lisokhoz képest ez már sokkal nyugisabb, amikor 
fiatalabb voltam már április 28-án kimentünk a 
határba, és május harmadikáig haza sem 
jöttünk. Úgy látszik, megöregedtem.

V. Z.: – Még nem döntöttük el, hogy hol 
majálisozunk, ez elsősorban az időjárástól függ. 
Vagy itthon, az udvarban, de ha szép idő lesz, 
akkor elmegyünk ebédre a Buco-tanyára. Mást 
nem terveztünk, ugyanis a párom egészsége nem 
engedi meg, hogy kimenjünk a szabadba.

B. K.: A majálist úgy, mint korábban, 
most is a holt-tiszai („gyöngyszigeti”) ví-
kendházunkban töltjük, családi körben. 
Reménykedünk, hogy az időjárás kedvez 
majd számunkra, hiszen akkor igazán 
kellemes sütögetni, sétálgatni, amikor 
meleg, tavaszias az idő. (ácsi)

Régi majálisok

Az emberek többsége a munka ünnepén az ébredő természetbe való kirándulást 
részesíti előnyben. A korábbi időszakokban a tömegrendezvények és a „munkásosz-
tály” állt e szép ünnep középpontjában. A szervezésben, Temerinben is központi sze-
rep jutott a tűzoltóknak, mint azt Banko Pál felvételei is tanúsítják (1960-as évek).
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Vásár gyér forgalommal
Bizonyára az ortodox/pravoszláv húsvéti ünnepek miatt vasárnap gyér 

volt az áru- és kirakodóvásár látogatottsága, vásárlóból pedig még kevesebb 
akadt. Akik a kellemesen meleg délelőttön kisétáltak a vásárba, azok legin-
kább nézelődők és kíváncsiskodók voltak.

Hogy a szokásossal kezdjem: malacot most sem lehetett venni, a máso-
dik vásár, amelyben a malacoknak se híre se hamva.

Bárányt egy-két helyen kínáltak eladásra, de az ár hallatán még a komoly 
vásárlási szándékúak is elálltak a vásárlástól. A bárány kilójáért élősúlyban 
ugyanis 400 dinárt kértek. Kecske viszont akadt bőven, nagyságtól és nemtől 

Csak lézengtek a látogatók és a vásárlók a vásárban
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Tojás 8-17 din/db 
Zöldség 200-220 din/kg
Sárgarépa 60-70 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Fokhagyma 500-600 din/kg
Újhagyma 25-30 din/csomó
Dughagyma 350-400 din/kg
Szárazbab 300-400 din/kg
Burgonya 70-80 din/kg
Káposzta 80-90 din/kg
Savanyú káposzta 200 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Paradicsom 200-220 din/kg
Saláta 35-40 din/db
Spenót 200-220 din/kg
Zellergumó 50-80 din/db

Karalábé 40-50 din/db
Retek  25-30 din/csomó
Sütőtök 60-70 din/kg
Karfiol 180-200 din/kg
Brokkoli 220 din/kg
Paprika 200-250 din/kg
Uborka 150-170 din/kg
Alma 50-80 din/kg
Körte 100-120 din/kg
Citrom 120-130 din/kg
Banán 120-140 din/kg
Mák  400 din/kg
Dióbél 1200 din/kg
Mogyoró 800 din/kg
Méz 800-900 din/kg 
Túró 300 din/kg
Tejföl 150 din/0,2 dl
Paradicsomlé 150-200 din/1

PIAC, 2022. IV. 24.

Bárány 400 din/kg
Ló 1-2 euró/kg
Kecske 7000-8000 din/db
Gida 5000 din/db
Borjú  300-400 euró/db
Kisliba 400 din/db
Kiskacsa 300 din/db
Kiscsirke 40-60 din/db 
Nyúl 500-1000 din/db
Galamb 500 din/db
Papagáj                 500 dind/db
Belga juhászkutya 60 euró/db

Fűkaszáló 6000-12 000 din/db
Kaszapenge 1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Ciroksöprű 300-400 din/db
Disznóetető 3000-5000 din/db
Bogrács 1500-3000 din/db
Sütőtárcsa 2000-2500 din/db
Dió- és mákdaráló 1200 din/db
Sportcipő 1500-3000 din/pár
Házi szappan  100 din/db
Sültkolbász 300 din/db
Kürtőskalács 250 din/db
Cukorka 70-100 din/10 dkg

VÁSÁR, 2022. IV. 24.

A Boldog Gizella Kézimunka Szakkör kitűnő 
eredményekkel tért haza az 50. MIRK nemzet-
közi kézimunka- és gyűjtemény kiállításról. Az 
idén jubiláló eseménynek a bajsai Tesvériség- 
egység Általános Iskola adott otthont. 

Bódi Rozália a temerini szorgos kezű asz-
szonyok csoportvezetője lapunknak elmondta, 
hogy a benevezett munkáikat 785 ponttal jutal-
mazta a szakbizottság. – Ezzel az eredménnyel a 
középső csoportba jutottunk be, aminek nagyon 
örülünk. Nem számítottunk ilyen kiváló ered-
ményre. Ötvenöt kézimunkával és megannyi 
dekorációs elemmel szerepeltünk a kiállításon. 
A termünk, ahol a munkákat kiállítottuk nagyon 
szép volt, és igényes volt a bemutatkozásunk. 
A csoportunkban második díjjal jutalmazta a 
zsűri az alkotásainkat. Serlegekkel és megannyi 
oklevéllel tértünk haza az idei MIRK-ről.

Csoportunkból Répási Ilona és Kiss Mar-
git nagymesteri oklevelet kaptak, amit a három 
éven át nyújtott kimagasló szorgalmukért és 
ügyességükért érdemeltek ki. Emellett 11 Nívó-

díj, 25 első, 17 második és egy kézimunkánk 
kapott harmadik díjat. A Nívó-díjakkal Kókai 
Irénke, Pethő Júlianna, Bódi Rozália, Koleszár 
Mária, Répási Ilona, Májer Ilona, Koperec Mar-
git és Bújdosó Katalin büszkélkedhetnek. Ezek 
az alkotások, horgolások, úrihímzések, fehér 

hímzések, lobogó és különböző motívumokkal 
díszített ruhadarabok voltak.

Nagy élmény volt jelen lenni az eseményen, 
amelyen azt tapasztaltuk, hogy a felnövekvő 
generáció is hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen 
szép és rangos rendezvényt valósítottak meg 
a szervezők – osztotta meg a látottakat olvasó-
inkkal a csoportvezető. 

T. D.

Sikerek az 50. MIRK-en

A MIRK-en résztvevő asszonyok csoportképe

függően 7000–8000 dinárba kerültek, a gidák ára 5000–6000 dinár volt. 
Nagy volt a kínálat kiscsirkéből, kislibából és kiskacsából. A nyusziknak és 
a galamboknak nézőjük még csak akadt, de vásárlójuk már nem. Sokan 
nézegették a kéthónapos nőstény belga juhászkutyusokat, de 60 euróért 
ezek sem cseréltek gazdát.

Legnagyobb forgalmuk talán a virágárusoknak volt. A legkelendőbb virág 
az ülő- és a folyó muskátli volt, de többen vásároltak a szivárvány színeiben 
pompázó petúniákból is. Áruk 300–500 dinár között alakult, aki többet 
vásárolt, kedvezményben részesülhetett.

Egy műanyag borítású, használt irodai szék 2500 dinárért kelt el, míg 
mások piaci karkosarat, használt kerékpárt vettek. Ismét megjelent a könyv-
árus, meglepően sokan nézegették és válogattak a standjánál.

Megtudtam, hogy felére csökkent a szénparázson sült malachúst és 
báránypecsenyét árusítók forgalma. Volt, aki birka- és marhapörkölt mel-
lett döntött, míg mások a lepénybe helyezett pljeskavicát, sültkolbászt vá-
lasztották. A különböző ízesítésű kürtőskalácsért sem kellett sorba állni. A 
cukrászoknál mindenki kedvére válogathatott a különböző fajtájú, ízesítésű 
cukorkákban.

MórIcz Dénes
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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!

Készülődés a pálinkaversenyre
Mozgalmas napok a kertbarátkörben

A járványhelyzet enyhülésével megannyi rendezvényt szer-
veznek Vajdaság-szerte. A kertbarátkör is egyre több meghívást 
kap az eseményekre, és a legtöbbnek eleget is tesz. A legutóbbi 
hétvége is mozgalmasan telt az egyesületben, mondta lapunk-
nak Kovács Róbert, az egyesület elnöke, aki a küszöbön álló XI. 
Vajdasági és a XXI. Temerin Pálinkaversenyről is szót ejtett.

– Szombaton Jánoshalmán jártunk, a Felső-Bácskai borok XXXI. Ne-
mes Versenyén. Az esemény, amelynek elsődleges célja a kulturált bor-
fogyasztás és a minőségi szőlőtermesztés népszerűsítése, a jánoshalmi 
Gazdakör Egyesület és a Felső-Bácskai Hegyközség szervezésében való-
sult meg. Egyesületünk borászai hat aranyéremmel, öt ezüst- és három 
bronzéremmel gazdagodtak a rangos megmérettetésen. 

Vasárnap a zentai Gazdakör meghívásának tettünk eleget. Részt vettünk 
a XIX. Birkanyiró és Birkapörköltfőző Fesztiválon, ahol a vajdaságiak mel-
lett, magyarországi, felvidéki, horvátországi és Erdélyből érkezett csapatok 
is képviseltették magukat. Egyesületünk itt is kitűnően szerepelt. Kabács 
János vezetésével több mint száz éves recept alapján rotyogott az üstünkben 
a birkapörkölt. A tíztagú bíráló bizottság ezüstéremmel jutalmazta az ízletes 
ételt. Mozgalmasan telnek mindennapjaink, nem csak azért, mert fontos szá-
munkra, hogy a meghívásoknak eleget tegyünk, de a közelgő pálinkaverseny 
szervezése is lefoglal bennünket. Két év kihagyás után újult erővel vágunk 
neki a XI. Vajdasági és a XXI. Temerin Pálinkaverseny megszervezésének, 
amit ez alkalommal a régi helyszínen, azaz az Ifjúsági Otthon nagytermében 
tartunk. A mintákat május 11-én, illetve 12-én fogadjuk ugyanitt. Ezeket 
0,7 literes áttetsző üvegekben várjuk, és kérjük feltüntetni a pálinka fajtáját 
és erősségét, valamint a tulajdonos nevét és elérhetőségét. A tavaly készült 
gyümölcspárlatok mellett, a korábban már értékelt mintákat is fogadjuk. 
A nevezési díj 400 dinár mintánként. A bírálatot a zentai Szent Miklós Pá-
linka Lovagrend tagjai végzik. A nyilvános bírálatot május 12-én tartjuk, a 
kóstolással és eredményhirdetéssel egybekötött ünnepélyes eseményt pedig 
május 14-én, szombaton rendezzük meg. Nagy örömömre szolgál, hogy már 
most sokan érdeklődnek a rendezvény iránt. Határon túlról is érkeznek 
minták a megmérettetésre. Ezúttal Magyarország mellett, Macedóniából, 
Szlovéniából, Bosznia Hercegovinából is jelezték részvételi szándékukat a 
termelők. Bízom benne, hogy az idén is sikeres rendezvényt valósíthatunk 
meg – mondta az egyesület elnöke. 

T. D.

A nyertes csapat tagjai

Vasárnapi keresztelés

Varga Kornél (Varga László és Kovács Kornélia fia)
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Belépődíj 7 euró
Jövő évtől szerb útlevéllel vízum kell az EU-ba

Jövő évtől hét eurót kell fizetniük Szerbia, Montenegró és Bosznia-
Hercegovina állampolgárainak az Európai Unió országaiba való belé-
péskor. Minden 18 éven felüli és 70 év alatti utasnak egy online űrlapot 
kell kitöltenie, és egyszeri belépési díjat kell fizetnie. Minden 90 napnál 
rövidebb utazáshoz be kell nyújtani a kérelmet, ide tartoznak a turisz-
tikai, üzleti, egészségügyi utak is, valamint az EU-országokon keresztül 
történő átutazás is. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rend-
szer (ETIAS) előírása minden közlekedési eszközzel, tehát szárazföldi, 
légi vagy tengeri úton történő utazásra vonatkozik.

A legtöbb esetben a kérelem benyújtásától számított néhány percen 
belül kiadják az utazási engedélyt, amely nélkül nem lehet belépni az EU-
országokba. Előfordulhat, hogy az engedélyre a további ellenőrzés miatt 
30 napot kell várni. A kérelmező fellebbezhet, ha elutasítják a kérelmét. 
Az ETIAS rendszert az EU-országok a szomszédos országokkal határos 
összes határátkelőhelyén alkalmazni fogják. (Novosti, N1)

Mintegy 100 általános iskolás gyerek vett rész a Csantavéri 
Hittanos Lelki napokon. A képen: indulás autóbusszal a Szent 
Rozália-plébániatemplom elől. 

MEDVECKI S.

Hittanosok találkozója

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.
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Az Éjjeli menedékhely színészei és rendezője

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, 
TEMERIN KÖZSÉG, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁ-
SI HIVATAL, Szám: 111-40/2022-02, TEMERIN, 
2022. IV. 21.,

Az autonóm tartományokban és helyi önkormány-
zatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 102. sza-
kasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017., 
95/18., 86/2019., 157/2020. és 123/2021. szám) alap-
ján a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal közzé 
teszi az alábbi ÉRTESÍTÉST Temerin Község Köz-
igazgatási Hivatala

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

 két személy határozatlan időre történő felvételére 
ezen községi szerv Általános Igazgatási, Társadalmi 
Tevékenységügyi és Közszolgálati Osztályán a nemi 
egyenjogúság, sport és civil szervezetek – egyesü-
letek terén levő teendők végzésére, 1 végrehajtó, 
tanácsosi beosztásra;

valamint a Településrendezési, Lakás- és Közmű-
vesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztályon a köztu-
lajdonban levő ingatlanok összeírására és nyilvántar-
tására, 1 végrehajtó, tanácsosi beosztásra.

A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon 
jelentettük meg és a Temerini Községi Közigazgatási 
Hivatal hirdetőtábláján tettük közzé.

A jelentkezési határidő az értesítésnek a Dnevnik 
napilapban való közzétételétől számított 15 nap.

Boris Stanojević s.k. 
a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

SZERB KÖZTÁRSASÁG-VAJDASÁG AT, TEMERIN 
KÖZSÉG, TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁ-
SI HIVATAL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, LAKÁS- ÉS 
KÖZMŰVESÍTÉSI-ÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMI 
OSZTÁLY, SZÁM:501-25/2022-04, KELT: 2022.IV.21.

PÁLYÁZAT
annak a döntésnek a kérelmezéséről, hogy szükség 
van-e a projektum környezeti ártalmainak felmérésére.

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy GOBEM DOO 
(Belgrád, Knez Mihaila 9) projektumhordozó kérelmez-
te annak eldöntését, hogy szükség van-e a Temerin 
község területén, a temerini kataszteri község 7281/1, 
7282/1,7283, 7284, 7285/30 és 7285/33-as számú par-
celláin GOBEM SZOLÁRIS ERŐMŰ elnevezésű PRO-
JEKTUM létrehozására környezeti ártalmának felméré-
sére. A projektum beterjesztőjének kérelmében foglalt 
adatok és dokumentáció a Temerini Községi Közigazga-
tási Hivatal helyiségében (Temerin, Újvidéki u. 326., 9. sz. 
iroda) 2022. április 28-tól május 9-ig munkanapokon 8-tól 
13 óráig tekinthetők meg. Az érdekeltek azzal kapcsola-
tos véleményüket, hogy szükség van-e a szóban forgó 
projektum környezeti ártalmának felmérésére, a nyilvános 
betekintés ideje alatt ezen szervnek írásban juttatják el.

Ezen szerv az értesítés 3. szakaszában említett ha-
táridőt követő 10 napon belül döntést hoz a javasolt pro-
jektum meglévő állapotára vonatkozó környezeti ártalom 
felmérésének szükségességéről, amelyről a nyilvános-
ságot időben értesíteni fogja.

Az eljárást vezeti:  Milinszki Gabriella, s. k. osztályvezető
Goran Grković s. k., okl. biológus, okl.építészmérnök

Élelmiszerválság fenyeget
Az élelmiszer-ellátásra is súlyos csapást mérhet az ukrajnai háború, 

Ukrajna és Oroszország ugyanis a világ legnagyobb élelmiszer-export-
őrei közé tartozik. A háború kitörése előtt Ukrajna bonyolította a világ 
búzaexportjának negyven százalékát, egyes afrikai országok esetében 
pedig a búzakészletek több mint kétharmada, Uganda esetében csak-
nem száz százaléka származott a jelenleg háborúban álló kelet-európai 
országokból.

Ukrajna az egyik legnagyobb beszállítója a Világélelmezési Prog-
ramnak (WPF), az ENSZ élelmezési segélyekkel foglalkozó humanitári-
us szervezetének. A háború miatt azonban most megfordul az áramlás: 
a WFP azon ügyködik, hogy az ukránok számára biztosítsa a szükséges 
ellátmányt. Az ukrajnai háború mélyreható változásokat generál a glo-
bális élelmiszer-ellátásban, ami messzemenő következményekkel járhat 
az élelmezésbiztonságra az egész világon – írja az Ourworldindata.org 
statisztikai portál. Összefoglalójában a hírforrás felvázolja, mely országok 
élelmiszer-ellátása függ leginkább a világ legnagyobb gabonanövény- és 
olajexportőrei közé tartozó Ukrajnától és Oroszországtól, valamint a két, 
háborúban álló ország mivel és milyen arányban járul hozzá a globális 
élelmiszerexporthoz.

Mint ismert, Ukrajna és Oroszország a vezető gabonanövények, azaz a 
búza, a kukorica és az árpa, valamint a napraforgóolaj domináns export-
őreiként rendkívül fontos szerepet játszanak a globális élelmiszerpiaco-
kon, hiszen számos ország élelmiszer-ellátása nagymértékben az orosz 
és ukrajnai alapélelmiszer-behozatalra támaszkodik. A portál rávilágít, 
hogy 2019-ben a globális búzaexport mintegy negyede, a kukorica- és 
az árpakivitel egyötöde Ukrajnából és Oroszországból származott. Tőlük 
indult a napraforgóolaj forgalmának közel kétharmada, míg Ukrajna 
egymagában adja a globális export csaknem felét. Az APK-Inform már-
ciusban közzétett prognózisa szerint Ukrajna 2022-es gabonatermelése 
– óvatos becsléssel is – a felére eshet vissza. (hirado.hu)
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A Jáccunk Trupp bemutatójával indult 
a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. 
Találkozója. Makszim Gorkij: Éjjeli mene-
dékhely című drámájával nagy sikert arattak 
a temeriniek. Az előadás kezdetén, amikor 
a színpadon kisültek a lángosok, és illatuk 
bejárta a zsúfolásig megtelt nézőteret, sej-
teni lehetett, hogy valami igazán különle-
ges élményben részesülhet a közönség. A 
hangulat már az előadás első perceiben 
kíváncsivá tette a nézőt.

A mélybe zuhant és kényszerűségből 
összezárt emberek sorsát megjelenítő szí-
nészek olyan rutinosan mozogtak a szín-
padon, és közvetítették mondanivalójukat, 
mintha mindig is erre a szerepre készültek 
volna. Noha a dráma nem a temerini kö-
zönség legkedveltebb műfaja, a nézőkö-
zönség mégis feszült figyelemmel kísérte 
végig a színpadon zajló eseményeket, ami 
gondolkodásra késztette, de olykor-olykor 
mosolyt is csalt a közönség soraiban ülők 
arcára. Miközben olyan személyek jelentek 
meg a színpadon, akiket a hétköznapjaink-
ból jól ismerünk, egyre inkább felfedeztük, 
megismertük az általuk alakított egyénisé-
geket is. A színészek olyan szívhez szólóan, 
és nemes egyszerűséggel szólaltak meg a 
színpadon, hogy időnként megállt a levegő 
a teremben. 

Az előadás ideje alatt végig érezhető volt 
a csapat rendkívüli összetartása is. A Jáccunk 
Trupp régebbi tagjainak színészi játéka na-
gyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, 
amelyet most meg is mutattak. 

Petro Ildikó, Sziveri Éva, Sziveri 
Béla, Samu Dávid, Nagy Sándor, 
Jankovics Bocskovity Éva, Gyuga 
Alisza, Lakatos Klára, Nemes Edi-
na, Varga Flórián, Balogh Sándor, 
Elek István, Szabó Zsuzsanna és 

Hornyik Nikolett már jártasak a színé-
szetben, de mellettük jó néhány új arc is 
feltűnt a színpadon Guszton András, 
Nagy Gergő, Sípos Réka és Szűcs Béla 
személyében, akik legalább olyan jól sze-
repeltek, mint a tapasztaltabb társaik. 

Noha a rendező, László Sándor és a 
színészek elmondása szerint is rövid idő 
állt rendelkezésre, hogy színpadra állít-
sák a darabot, és megfeszített tempóban 
készültek a bemutatóra, mindebből a né-
zőtéren ülők mit sem tapasztaltak. 

A színészek alakítását az előadás vé-
gén hosszú ideig zúgó vastapssal jutal-
mazta a közönség. A temerini színjátszók 
minden bizonnyal magasra tették a lécet, 
de hogy milyen eredményekkel gazda-
godnak az idei találkozón, az szombaton 
az ünnepélyes díjkiosztóval egybekötött 
gálaműsoron derül majd ki.

Az Éjjeli menedékjely plakátja

A rendezvény ez alkalommal is a több mint száz 
éves színjátszásunk letéteményesei előtt tiszteleg, az 
az ösztönös közösségmegtartó szándék és cselekvő 
mindennapok előtt, amely a játék, az anyanyelv és a 
világteremtés varázsával történelmet ír, jövőt képes 
rajzolni, hangzott el a tíz nap alatt tíz társulatot fel-
sorakoztató rendezvény csütörtök esti megnyitóján. 
Ennek jegyében és ennek felmutatására indították el 
az alapítók 1996-ban színjátszóink nemes versengé-
sét, amely ma is erről szól, ma sem tért le az alapí-
tói szándékkal kikövezett útról. Az ösztönösségre, a 
megtartó szándékra és akarásra, az építkezésre és az 
összetartozás felmutatására a mának is szüksége van. 
Ez a közös ügyünk. A lendület visszanyerése, vissza-
csalogatása, megzabolázása közös feladatunk. Ebből 
születnek a csodák, hallottuk a megnyitón. 

Varga Flórián, a házigazda, a Szirmai Károly Ma-
gyar Művelődési Egyesület elnöke köszöntőjében ki-
emelte, noha a számukra sikert hozó tavaly októberi 
szajáni szemle óta nem sok idő telt el, szinte felpö-
rögtek az események, és bízik benne, hogy a találko-
zó ideje alatt sikeresen veszik majd az akadályokat. 
Örömmel és megnyugvással állapította meg, hogy a 
temeriniek előadására megtelt a terem, és reményét 
fejezte ki, hogy ez a szemle többi napján is így lesz. 
Úgy fogalmazott, a szemle egyik célja éppen az, hogy 
összehozza a házigazda közösségét. Mint mondta, 
Temerinben hagyománya van a színjátszásnak, az 
itteni közönség pedig nagyon szereti a darabokat. 

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület el-
nöke alkalmi beszédében kiemelte: az egyesületben 
működő színészcsapat hihetetlenül talpraesett és nem-
zetileg elkötelezett, éppen ezért ígéretet tett arra, 
hogy az önkormányzat részéről minden támogatást 
megkapnak a jövőben is. 

A 26. szemlét Kudlik Zoltán tartományi művelő-
dési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkár 
indította útjára. Köszöntőjét Bodrogi Gyula, a nemzet 
színésze gondolatával kezdte: Az kell, hogy a szín-
ház érzelmet váltson ki, ehhez viszont bele kell halni 
a szerepbe, mindegyikbe. Hozzátette, én azt hiszem, 
hogy ezen fesztiválon születtek ilyen előadások és 
voltak ilyen amatőr színészek, akiknek sikerült. Mert 
alkotni, előadni egy olyan folyamat, amely a szín-
padon folyamatos változáson megy át. Ettől szép a 
színház. A színészet, mely olykor a kultúra forrása, s 
eloltja a néző művészet iránti szomját, olykor pedig 
szomjazni hagyja. Megnevettet, megsirat, de minden 
előadás és alakítás érzelmeket vált ki, hangsúlyozta 
a segédtitkár. 

A megnyitó előtt a Lukijan Mušicki Művelődési 
Központ galériájában Pillanatképek a temerini magyar 
amatőr színjátszás életéből címmel nyílt kiállítás. 

Részlet a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 
26. Találkozója megnyitóján elhangzott köszöntőkből

Színház, ahol a 
csodák születnek

Bemutatták az Éjjeli menedékhely című előadást a színházban

Bravúros alakítások, 
kitűnő összhang

Jelenet a darabból

TóTh Dianna
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Egy kis sporttörténet

Fekete öv hetvenévesen
Beszélgetés Pásztor Vince ny. autófényező vállalkozóval

• Hogyan kedvelted meg, miért kezd-
tél el karatézni?

– Az 1960-as években az ökölvívás nagyon 
népszerű volt Temerinben, iskolatársaim közül 
többen jártak bokszedzésekre. Én is beálltam 
közéjük. Aztán Sipter Istvánnak köszönhetően 
1969/70-ben kezdett népszerűvé válni a ka-
rate, ami az ökölvívó klub keretében kezdett 
el működni. Akkor nem csak én váltottam a 
bokszról karatéra, hanem sokan mások is. 
Igencsak népszerű lett ez küzdősport is, mert 
sokkal szimpatikusabb, intelligensebben lehet 
kivédeni az ellenfél támadásait, ütéseit. Ugyanúgy 
a támadások kivitelezése is más, mint a boksz-
ban. Ha ügyes vagy, direkt ütés nem érhet, de 
ha nem figyelsz oda, megjárhatod. Az edzések 
a parkban folytak és rendszeresen jártunk is. 
1971-ben volt egy bajnokság Temerinben, amit 
a súlycsoportomban én nyertem meg.

• Ennek a sikeres szereplésednek kö-
szönhetően Kocsis Imre és Szabó György 
mellett Trpanjban (Horvátország) egy na-
gyon rangos nemzetközi karate szeminá-
riumon te is részt vehettél.

– Miután megtudtam, hogy ott lehetek, ren-
geteget edzettem, gyakoroltam, jól fel is ké-
szültem. Komoly szeminárium volt: az ismert 
Tajdzsik Kaze mester japán karatézők közre-
működésével tanított bennünket. Igen szigorú 
japán fegyelem mellett naponta három edzés 
volt, reggel, délben és este. Aki például elké-
sett az edzésről, szólt a fütty neki, és mehetett 
haza. A tengerben is folytak az edzések és az 
összecsapások. Csak úgy habzott a víz. Ha vala-
kit úgy megütöttek, hogy összeesett, volt orvosi 
csapat, kihúzták a vízből, és talpra állították. 
Megtanultunk pontosan, erősen ütni, mindenre 
odafigyelni. Levizsgáztam, és a tanultakat később 
a hadseregben kamatoztattam, mert ott is szép 
számban voltunk karatézők. 

• A jugoszláv karatesport első és leg-
nagyobb sikerét nem más, mint a temerini 
Sipter István érte el: 1972-ben a párizsi 
világbajnokságon bronzérmet szerzett. 
Hogyan fogadtátok ti, a tanítványai a vi-
lágraszóló hírt? 

– Ez számunkra is fantasztikus volt.  Az a 
mester, aki nekünk e sportág csínját-bínját ta-
nítja, a világbajnokságról bronzéremmel tér 
haza! – azt az örömet és boldogságot nem lehet 
szavakkal elmondani. Rendeztünk is számára a 
központban óriási fogadást, amit hiszem, hogy 
ő sem felejtett el. Az ifjúsági szövetség és a nép-
egyetem szervezésében a központból reggel gép-
kocsikaraván indult érte Belgrádba, amikor pe-
dig kora délután megérkeztek, a tűzoltózenekar 
muzsikája és gazdag köszöntő program fogadta, 

a rögtönözve felállított pódiumról pedig maga is 
érezhette, hogy mennyire örülünk a sikerének, 
mennyire büszkék vagyunk rá. Természetesen 
e siker után nem csak a mesterünk, hanem a 
karate is még népszerűbb lett, a fiatalságnak 
még jobban megtetszett és még többen akar-
tak karatézni. 

• A karatéban vannak „övfokozatok”, 
mikor szerezted meg az első övedet?

– A telepi iskola tornatermében 1971-ben 
egy ilyen övszerző vizsgaversenyen. Utána is 
vizsgáztam, de a szerintem legjelentősebb vizs-
gaversenyem a trpanji karate szemináriumon 
volt. Diplomámat a japán Tajdzsik Kaze karate 
mester írta alá.

• Meddig voltál aktív? 
– Amíg meg nem nősültem, azaz 1973-ig. 

Azután már a családra kellett összpontosítanom. 
Ház, cégalapítás, műhely és persze a gyerekek… 
El-eljártam ugyan edzeni, de csak kedvtelés-
ből, szórakozásból. Gyerekeinkkel 1988-ban és 
1989-ben intenzívebben tréningeztünk, ekkor 
még vizsgáztam is. Igaz, csak két éven át, de 
folytatódott a családi hagyomány: az apa, a fia 
és a lánya együtt voltak láthatók az edzéseken. 
Utána már csupán a háttérmunkában vettem 
részt, a versenyek szervezésében, a vendégek 
fogadásánál segítettem be, a feleségem sütötte 
a vendégeknek a palacsintát, és hasonlókban. 
Hiányzott a sport, de nem volt időm rá. 

• És most több mint három évtized 
után, már csaknem 70 évesen újra inten-
zíven edzeni kezdtél. Mi motivál?

– Ülök itt a szobában, nézem a tévét, de 
amit látok, igazából engem nem érdekel. Nincs 
mobiltelefonom, se karórám. Azt éreztem, hogy 
annyira elkényelmesedtem, hogy szinte lehajolni 

se bírok, nem tudom egyedül felhúzni a zokni-
mat, csak nyögök nagyokat. Hát azt mondtam 
magamnak, ez nem fog jóra vezetni. És akkor 
2021 január elsejétől, elkezdtem nagyon ko-
molyan, intenzíven edzeni. 

• Mit jelentett számodra fiatal korod-
ban a karate, és mit jelent most majd 70 
évesen?

– Fiatal koromban egyfajta önvédelemre volt 
jó. Mivel Újvidéken is jártunk szórakozóhelyek-
re, moziba, táncokra, hogy ott is biztonságban 
érezzük magunkat. Amikor itt, Temerinben, a 
moziban a számomra kedves lány mellől durván 
elzavart egy nagyobb fiú, végtelenül kellemetle-
nül éreztem magam. Sőt szégyelltem is magamat. 
Akkor elhatároztam, hogy megtanulok kara-
tézni, hogy ilyen többé velem ne történhessen 
meg. Azután, amikor 1971-ben a már említett 
temerini karatebajnokságon nagyon jól szere-
peltem és a központi képes híradóban képek 
jelentek meg a meccseimről, teljesen másképp 
viszonyultak irányomba még a tőlem erősebb 
és idősebb legények is. Még az a fiú is, aki két 
évvel előbb elzavart a kedvesem mellől. Maga-
biztos lettem, edzett. Senki nem mert elzavar-
ni… Hát, most, idős koromban, örülök, hogy 
ezt a legutóbbi lépést is megtettem: úgy érzem, 
hogy az én sportkarrieremet, a karatézést végig 
vittem, és méltón be is fejeztem.

Az övek közül még a fekete hiányzott, an-
nak megszerzésére nagyon készültem, edzet-
tem, apait-anyait beleadtam, hogy szert tegyek 
rá. Lazo, Dragan, Dule és Pisti, az edzőim is 
nagyon komolyan vették a felkészítésemet, 
minden gyakorlatot, technikákat szigorúan 
megköveteltek tőlem. Közben, különösen 
az elején voltak izomlázak, de nem hagytam 
abba, hajtottam. Volt, hogy fájdalomcsillapí-
tókkal tréningeztem, csináltam az edzők által 
megkövetelt gyakorlatokat. Az a véleményem, 
hogy bebizonyítottam: ha az ember megkedveli 
a karatét, akkor azt szépen is be tudja fejez-
ni. Még 70 éves korban is. Kiváltképpen, ha 
vannak támogatók, esetemben az edzőim, a 
társaim, és nem utolsó sorban, a mindenre 
odafigyelő figyelmes feleségem, akinek kö-
szönhetően az edzéseken és a versenyeken a 
kimonót mindig tisztán, kivasaltan vehettem 
és veszem fel.

• Számodra befejeződött a sport, 
vagy mégis maradsz a karate bűvkör-
ében? 

– Természetesen maradok, lesz hetente 
három edzésem, de már nem olyan intenzi-
tással. Besegítek majd a fiatalok nevelésébe, 
és bizonyára lesz még háttérmunka is a szá-
momra. Mindennek nagyon örülök, de an-
nak is örülnék, ha a fiatalok is elkezdenének 
érdeklődni ez iránt a szép küzdősport iránt. 
De annak is, ha azok, akikkel annak idején 
én kezdtem és akik időközben felhagytak a 
sporttal, az én példámat követve – újra el-
kezdenének edzésre járni. 

Riportalanyunk, Pásztor Vince, mellette 
Sipter István a temerini karatesport meg-
alapozója és ma is oszlopos vezetője

-aJó-
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Sokan távoztak külföldre a jobb kereseti lehe-
tőséget remélve, házaikat azonban a tulajdo-
nosok nem szeretnék sem eladni, sem bérbe 
adni, aminek több oka is van.

A jelenleg hat helyszínen épülő tömbház 
lakások értékesítése után, újabb tömbépületek 
felhúzása várható a központban. Az egyedüli 
kérdés mindössze az, hogy mikor. De a válasz 
máris sejthető: hamarosan.

Az elmúlt időszakban, de különösen a 
mögöttünk levő másfél évben drasztikusan 
megnövekedett az épülő tömbházak száma 
Temerin központjában, amiről lapunk rendsze-
resen és részletesen beszámolt. 

Jelenleg három befektető épít, négy építke-
zés már javában tart, míg két helyen folyamatban 
vannak az előkészületek. Az őslakos temeriniek 

meglepődve figyelik, hogy szinte hónapról-hónap-
ra újabb építkezésekbe kezdenek a településen, 
amivel teljesen új arculatot kap a központ és kör-
nyéke. Eltűnnek a végházak, a parasztbarokkos 
oromzatok (legutóbb három egymás melletti a fő-
utcán) és helyükbe lakótömböket húznak fel. Alig 
egy-másfél év leforgása alatt – tegyük hozzá.     

– Ha nem lenne érdeklődés a lakások iránt, 
nem is épülnének a tömbházak – mondja la-
punknak Dražen Banjanin, az Euro Stil ingat-
lanügynökség tulajdonosa. Mint közli többnyire 
négyemeletes tömbházak épülnek (lift ezekben 
nem kötelező), nagyjából húsz lakással. Az alapok 
letételétől a tömbház befejeztéig szinte minden la-
kás elkel, ami azt jelenti, hogy másfél év alatt már 
az új tulajdonosok költözhetnek be az újonnan 
épült otthonukba. 

Belgrád és Újvidék tartozik a leggyorsabban 
„fejlődő” városok közé (hogy ez mit jelent, arról 
külön lehetne beszélni), ám Temerin is egyértel-
műen aktuális lett a tartományi székváros közelsé-
ge miatt. A lakások közvetlenül a befektetőtől, vagy 
az ingatlanügynökségtől vásárolhatók meg.

A jelenleg Temerinben épülő lakások ára 

1200–1300 euró négyzetméterenként. Ha azok 
kész állapotban találnak gazdára, akkor valame-
lyest drágábbak. Az árak, a város infrastruktúrája, 
az egészségház és az iskolák közelsége miatt kevés 
olyan lakás van, ami üresen marad az adott épület 
befejeztével. Ebből látható, hogy itt lényegesen ol-
csóbban juthatnak hozzá a leendő tulajdonosok, 
mint például Újvidéken, ahol 1600–2500 eurót 

is elkérnek négyzetmé-
terenként.

Az ingatlanügynök-
től megtudtuk azt is, 
hogy többnyire helyi, 
valamint a környékbeli 
lakosok vásárolják meg 
a lakásokat. Tapaszta-
lata szerint az újvidéki-
ek a székvárosi lakásuk 

eladása után leginkább 
családi házak után néz-
nek Temerinben. Ezt a 
tendenciát leginkább 
a koronavírus-járvány 
okozta. Ugyanis akkor 
mutatkozott meg iga-
zán, hogy mennyit is 
ér egy saját tulajdon-
ban lévő ház és a hoz-
zá tartozó udvar, az ott 
szabadon eltöltött idő, főként kisgyermekes 
családok esetében – amikor például kijárási 
tilalom volt.

Riportalanyunk úgy tudja, hogy Temerinben 
minden új tömbépületet rácsatlakoztattak a 
szennyvízelvezető hálózatra, ugyanakkor a fűtés 
sem okoz gondot. Sokkal inkább probléma a 
parkolás, mindenesetre az új épületek rendel-
keznek saját udvarral, 
ahol külön vásárolha-
tók parkolóhelyek vagy 
mélygarázsok.

Temerinben sok 
családi ház áll üresen. 

A Moša Pijade utcában, a Hajdu család egykori házának he-
lyén épülő kétemeletes és padlásszobás lakóépület (elől óri-
ásplakát formájában látható) Temerin szűkebb központjában

A főutcán nemrégiben lebontott három parasztház helyén épít-
kezési telket alakítottak ki és hamarosan meg is kezdődhet egy 
további tömbépület felhúzása

Hogyan lesz a faluból külváros
Mit mond az ingatlanközvetítő 

OKTóBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS
Szerbiában október 1-je és 31-e között 

népszámlálást tartanak, mintegy 15 ezer kér-
dezőbiztos bevonásával. Az eredményeket 
folyamatosan teszik majd közzé 2023 áprili-
sától. Az eredmények egészen biztosan azt 
mutatják majd, hogy aggasztó mértékben 
folytatódik a lakosság fogyása Szerbiában, 
jelentette ki Danica Šantić demográfus. A 
születések számának évtizedek óta tartó 
csökkenése, a lakosságfogyás, a koronaví-
rus-járvány idején igencsak megnövekedett 
halálozási ráta, a negatív népszaporulat és 
a jelentős mértékű kivándorlás közepette 
nincs helye az optimizmusnak – nyilatkozta 
Šantić a Nova portálnak.

A szakember elmondta, az elmúlt idő-
szakban csak a belgrádi régióban nőtt a 
lakosság száma, de ez is a munkavállalók 
beáramlásának köszönhető. Az egész bal-
káni régió hasonló helyzetben van. 

Savanović
Vásároljon virágot teraszára, 
erkélyére, kiskertjébe!
A Savanović kertészetben már a tavaszi 
program várja.  A kínálatban muskátli, petúnia, 
begónia stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

Zarándoklat a Csíksomlyói búcsúra 

erdélyi körúttal egybekötve,valamint 

nyári kirándulást szervezünk 

Erdélybe és Székelyföldre.

Telefonszám: 063/84-83-070

v.b.m.
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-30.)

A padláslétra felirata:1888
Szlatyina-parti szállások 

219. Gabrovics Pál tanyája. – A 
Banko-tanya (220. sz.) közvetlen közelé-
ben épült fel valamikor Gabrovics Pál tanyája. 
Gabrovicsék egyetlen gyermeke, Ferenc az 
1944-es partizán megtorlás áldozata lett. (A 
temerini razzia c. könyvben tévesen a „Petőfi 
brigád áldozatai” alcím alatt van feltüntetve) 
Czakó Mihály elmondása szerint azért végez-
ték ki, mert leventeoktató volt. A megtorlás 
előtti napokban a tanyán húzta meg magát, 
de édesapja szavára hallgatva, hogy a falu-
ban lenyugodott a helyzet, bement, és akkor 
veszett nyoma.

Amikor Gabrovicsék munkaképtelen-
né váltak, a tanya körüli négy hold földet a 
szomszéd Bankoék dolgozták el feléből, akik 
évekkel később a szállást szántóval együtt le-
bontásra meg is vásárolták. A épületanyagból 
gazdasági épületek készültek. 

Adatközlők: Bankoné Sági Katalin, sz. 
1947, Czakó Mihály, sz. 1934.

220. Banko István tanyája. – „A Fe-
hér-árok partján levő tanyát nevelőapám, 
Banko István (sz. 1934) nagyapja, azt hi-
szem, az is István volt, építette az 1800-as 
évek végén. Pontosabban 1888-ban, mert 
a padláslétrába ez az évszám van bele-
vésve.

A szállást a tanyaépítő a sok gyereke 
közül egy, szintén István nevezetűre telek-
könyveztette, majd később annak egyetlen 
fiáé, a harmadik Istváné, azaz nevelőapá-
mé lett az ingatlan, aki 1977-ben felesé-
gül vette édesanyámat, Sági Katalint. A 

házasságot követően a nevelőapám szülei 
beköltöztek az Ady Endre utcai házukba 
lakni azzal, hogy a tanyáról minden év-
ben ellátjuk őket takarmánnyal meg tü-
zelnivalóval.  

Volt, hogy a szálláson volt tizenhét 
marhánk is. A Fehér-árok körüli gyepet 
mindig lekaszáltuk fűszénának, mert na-
gyon meredek volt a partja, nem lehetett 
rajta jószágot legeltetni, meg nem is volt, 
aki legeltessen. A tejet naponta vittük a 
kofának. A földet 1983-ig lóval műveltük, 
mindaddig, míg nem vettünk 
egy traktort.”

Bankoék 2010-ig foglal-
koztak jószágtenyésztéssel, de 
2000-től a család csak napköz-
ben tartózkodott a tanyán.

2013-ban miután a tanya-
gazda elhunyt, az istálló is 
kiürült, a földjüket pedig ki-
adták bérbe. A tanyát ezt köve-
tően 2018-ig István nevelt lá-
nya, Kohanecz Magdolna lakta 
egyedül, aki ma is egész nap 
kint tartózkodik, csak éjsza-
kára jön be a faluba gondot 
viselni idős édesanyjáról.   

Adatközlők:
Bankoné Sági Katalin, sz. 

1947, Kohanecz Magdolna, 
sz. 1966. 

Annak köszönhetően, 
hogy a szállás még ma is la-

kott, és hogy nem folyt benne intenzív gaz-
dálkodás, nem tűntek el nyomtalanul a régi 
gazdasági épületek. „Seggenülő” nádfedeles 
hombár, vagy falba vájt galambfészek ma már 
csak itt található.

Érdekesség még, hogy a tanyaudvar a la-
kóépület mögött helyezkedik el. Az elmon-
dások szerint valamikor, vagyonosztás alkal-
mával a tanyaudvar az egyik testvér kapott 
földjének a része lett, így a másik testvér, a 
szállás tulajdonosa, a tanyaudvart és a lakó-
épület bejáratát kénytelen volt áthelyezni a 
tanyaépület mögé. 

A hátulsó falon ablakot nem vágtak, csak 
két ajtót. Egyik volt az istállóajtó, a másik a 
kamraajtó. A kamrán keresztül vezet az út a 
konyhába, majd onnan az első szobába.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

A Banko-tanya: udvar a lakóépület mögött

A tárgyalt tanyák helyszínrajza

A jobb oldali illusztráció magyarázata: 1. Kamra, 2. Szoba, 3. Kony-
ha, 4. Padlásföljárat,  mindenes, 5. Istálló
A – Lakóépület, B – Nádfedeles nyári istálló, C – Nádfedeles kocsiszín, D 
– Nádfedeles csapott fészer, E – Kiscserepes fészer (1983 után épült), F – 
Palatetős fészer (1983 után épült), G – Kis cseréppel fedett dróthálós „seg-
gen ülő hombár”, H – Náddal fedett „seggen ülő léchombár”, I – Gémes és 
pumpakút, J – Kiscseréppel fedett „seggen ülő léchombár”, K – Lecsapott 
tetejű tyúkól, L – Disznóólak akollal, M – Darálós, N – Palatetős fészer
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Grisza Máriát, a Vagyon-visszaszármaztatási Liga képviselőjét kérdeztük

Hogyan halad a 
vagyon-visszaszármaztatás?

Noha az elmúlt időszakban több örökösnek 
is visszaítélték az 1950-ben elkobzott földet, an-
nak minősége, és területi elhelyezkedése csak 
ritka esetben egyezik meg az eredetivel. Ráadá-
sul a revizor borsos árat elkér ezért a szolgálta-
tásért. Grísza Mária szerint hallatlan az, hogy 
közel kétezer eurót kell fizetni azért, hogy visz-
szaszolgáltassák azt a vagyont, ami egyébként 
is a tulajdonost illeti meg. És noha sok eseten 
rosszabb minőségű a földterület, mint amilyen 
az eredeti volt, a restitúcióban jártas aktivista, 
aki egyébként maga is érintett az ügyben, azt 
javasolja mindenkinek, hogy fogadják el, mert 
soha sem lehet tudni, hogy mit ajánlanak fel 
legközelebb.

A Grísza forrás és a fürdő területének a visz-
szaszármaztatása ennél sokkal döcögősebben 
halad, az elvett vagyont egyértelműen bizonyító 
dokumentum alapján készült átiratot, amelyet 
közjegyző hitelesített, az ügyet képviselő ügyvéd 
nem ismerte el.

 – Az első tárgyalás után sehol sem találták 
meg az eredeti dokumentációt, sem a levéltár-
ban, sem a temerini községházán, sem pedig a 

bíróságon. A nagy kék pecsétes nacionalizációs 
dokumentum, ami akkor készült, amikor elvet-
ték, kizárólag nekem van meg, mert a szüleim-
nek érdeke volt, hogy azokat megőrizzék. A többi 
ilyen példányt minden bizonnyal megsemmisí-
tették. Miután az ügyemet képviselő ügyvédnő a 
dokumentumot kérte, az én eredeti példányom-
ról elkészült a hitelesített leirat, határidőn belül 
átadtuk azt, azonban nem ismerte el, mondván, 
hogy egy fénymásolatról készült.

Meglátásom szerint itt nagyot tévedett, hiszen 
az lett volna a helyes, ha bemutatásra elkéri az 
eredeti példányt. Ezek után fellebbeztünk, de az-
óta sem történt semmi. Később hallottam, hogy 
az ügyben érintett ügyvédnő beteg, de bennünket 
senki sem értesített az ügy folytatása kapcsán, 
hangsúlyozta az örökös.

Nagyon sokan fordulnak hozzá tanácsért, 
segítségért, az egyik külföldön élő barátnője 
ügyében pedig felhatalmazása is van.

– Eljutottunk az első tárgyalásig, ő a nagy-
apjától elvett ötven holdat követelte vissza. A tár-
gyalás után a revizor megtalálta neki azt a földet, 
amit visszakaphatna, 50 helyett azonban csak 

32 holdat. A nagyapjától 1950-ben kisajátított 
föld első osztályú volt, valahol az Illancs kö-
rül. Köztudott, hogy ott voltak a legjobb földek 
Temerinben. A felkínált föld húsz százaléka 
elfogadható, másodosztályú Járekon, a többi 
nyolcvan százalék cseneji, boldogasszonyfalvi 
mocsaras, ötöd osztályú terület. Ennek ellenére 
azt javasoltam neki, hogy fogadja el, mert más 
választása nem igazán van, tette hozzá Grísza 
Mária.

Elmondta még, hogy  az esetek többsé-
gében ez a gyakorlat. Évekkel ezelőtt kérték, 
hogy függesszék fel a földek eladását, de erre 
nem került sor. Sok a kérdés ezzel kapcso-
latban: milyen módon szolgáltatják vissza azt 
a földet, mennyit kell fizetni a tulajdonosnak, 
hogy egyáltalán visszaszerezhesse? Az ügyvédek 
és a revizorok is kérik a maguk részét, akkor 
ez milyen elégtétel? Értesüléseim szerint min-
denki megfizette borsosan e szolgáltatásokat, 
emelte ki. 

Az ő visszatérítési igénye a fürdő épületére 
és a vízforrásra vonatkozik. Az előbbi esetében 
az épületet kéri vissza, hiszen az objektumot, 
amely ma már olyannyira rossz állapotban van, 
hogy az egészségház részlege is elköltözött on-
nan, nem privatizálták. A forrás és a körülötte 
levő terület esetében pénzbeli kártérítés lenne 
az észszerű.

ácsi

A népi hiedelemvilág egyik leggazdagabb 
naptári ünnepe évszázadokon át Szent György 
napja (április 24-e) volt. Voltaképpen ezzel a 
nappal vette kezdetét a mezőgazdasági esztendő: 
az évben ilyenkor terelték ki először a faluból 
a legelőkre (járásokra) a jószágot, először a 
kanászok és a juhászoka disznócsürhét és a bir-
kanyájat, majd egy héttel később a gulyások és 
a csordások a szarvasmarhákat. (A csordások 
minden este hazahajtották a teheneket, a gu-
lyások viszont a hízásra fogott borjakat és tinó-
kat csak ősszel, Szent Mihály tájékán.) Hosszú 
ideig ezen a napon fogadták fel a pásztorokat 
és a béreseket is (később ez átkerült január 
elejére), szinte varázsütésre zöldbe borult a 
természet, s szinte mindent áthatott az élni és 
újjászületni akarás titkos energiája. Nem véletle-
nül kapcsolódott ehhez a naphoz több mágikus 
szokáscselekmény, és az sem, hogy ilyenkor a 
szokásosnál nagyobb aktivitást tapasztaltak vagy 
véltek felfedezni a boszorkányok, bűbájosok 
(bíbájosok) tevékenységében is. Temerinben 
ezen a napon (akárcsak karácsony böjtjén) 
semmit senkinek nem adtak ki a házból, sem 
pénzért, sem kölcsönbe, nehogy elvigyék tőlük 
a szerencsét. „Szent György-napkor kértek 
egy asszontul tojást, oszt többet nem lëtt 
csirkéje. Ēvitték a hasznot. Ezé énsëmmit 
nem adok ki” – magyarázta egy nyolcvan éves 

parasztasszony 1982-ben.Rontani úgy is lehe-
tett, hogy az, irigy, ártó személy az éj leple alatt 
megfaragta a kapufélfát. Hogy az ilyenek 
szándéka ne válhasson valóra, s egyáltalában, 
hogy a boszorkányokat, rossz lelkeket távol 
tartsák a portától, a kaput zöld ágakkal, főleg 
az ekkortájt még csak bimbózni kezdett bodza-
virággal ékesítették, amiből még a kulcslyukba 
is tettek. A bodza boszorkányelhárító szerepe 
más vidékeken is ismert, talán e funkciója mi-
att ültették előszeretettel ólak, istállók, trágya-
dombok közelébe a régi temeriniek is.

Valamikor minden parasztportának volt 
legalább egy fejőstehene, a szegényebb zsel-
léreknek, meg sok kisiparosnak is, kecskéje. 
A tej nemcsak a család élelmezése végett volt 
fontos, de a földművesek számára jövedelem-
forrást is jelentett, ezért a hasznot minden esz-
közzel biztosítani és óvni kellett, racionális és 
mágikus eljárásokkal egyaránt. Bajt akarat-
lanul is lehetett okozni, például ha a gazda 
vagy családja bármelyik tagja Szent György 
napján kés helyett puszta kézzel aprí-
totta a tejbe a kenyeret, az számíthatott 
rá, hogy tehene hamarosan véres tejet 
fog adni. Ellenszere a kakukkfű volt, en-
nek virágjáról azt tartották, hogy távol tartja a 
rossz lelkeket, ezért a kisgyerekek bölcsőjébe 
is tettek, és persze ismerték teájának jótékony 

hatását is. Mágikus ereje azonban csak annak 
volt, amit Szent György-nap előtt szedtek. Sa-
lamon Antal (sz. 1911), a nagy tudású, egyéb-
ként írástudatlan községi pásztor ezt egykor 
így magyarázta: „Szent György-nap után az 
má nem érdekës. Mert Szent Györgynek 
éccakáján mind lëszaggassák a rosszak 
a hëgyit nekije.” De nemcsak boszorkányok, 
bűbájosok kószáltak ezen az éjszakán a ker-
tekben, réteken és legelőkön, hanem a gaz-
da- és pásztorfeleségek is, akik meztélláb, 
ëgypëndëlbe, maguk után jókora ágylepedő-
ket húzva a vizes fűről gyűjtötték a harmatot, 
hogy azt otthon megitassák a tehénnel, vagy az 
állat hátára terítsék, ezzel a varázseljárással 
akarván biztosítani a nagyobb tejhozamot. „A 
juhászok felesígei főkētek rëggel, oszt 
szëdték a harmatot:

- Hagyok is mëg viszek is!
- Hagyok is mëg viszek is! 
Hogy nekik több lëgyën a tejhaszon, 

mind másnak.” (Badó János, sz. 1919)
A György-nap előtt fogott lepkének is va-

rázserőt tulajdonítottak. „Szent György nap 
előtt köll fogni lipét, oszt ha elanni aka-
runk valamit, vigyük magunkkal, oszt az 
eladás biztos sikerül.” (Csévári Teréz, sz. 
1902) Ezen a napon nem szívesen keltek útra, 
nehogy szerencsétlenség érje őket, hiszen ilyen-
kor a keresztutakon, hidakon csoportosultak 
a gonoszok. 

CSORBA Béla

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

MEGEMLÉKEZÉS

RÉpáSi BoRoS Éva 
(1954–2022. 4. 24.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Va
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk

áDáM ilona 
(1925–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.
Legyen nyugodt 
és békés örök álmod.

Emléked megőrzi fiad, 
istván, menyed, 

Magdi családjukkal

Szent Márk 
evangélista ünnepe

A régi időkben a búzaszentelési szentmisét a nyu-
gati temető kápolnájában tartották.
Most e régi szép szokás kelt életre, és a hívek újra 
a régi kápolnában (épült 1895-ben) imádkoztak jó 
időt kérve, majd a szántóföldek megáldásán is 
részt vettek.

V. Z.

APRÓHIRDETÉSEK
• Pecsenyecsirkék (május 
5-től) eladók élve vagy kony-
hakészen. Sonja Marinković 
utca 7. Telefon: 3848-200.
• Takarító és vasaló asz-
szonyt keresek. Fizetés 
megbeszélés szerint. Tele-
fonszám: 062/12-23-015.
• Gyöngytyúktojás eladó. Te-
lefon: 063/414-301.
• Házi kecskekulen eladó. 
Telefon: 063/73-82-446.
• Lakás kiadó, valamint hód-
farkú cserép eladó. Telefon: 
062/80-91-952.
• IMT 560-as traktor, három 
tonnás, billenőszekrényes 
Našice pótkocsi, kettes 
Leopard eke, műtrágyaszó-
ró, házi készítésű szelektor 
eladó. Tel: 063/75-82-393. 

• Zastava 750-es (kontrás) 
Fityót vennék bármilyen ál-
lapotban, csak papírokkal. 
Telefonszám: 062/583-261 
(Gábor).
• Új, nagyon szép ház el-
adó a Petőfi Sándor utca 
113-ban. A ház 260 m2-es, 
a telek 1500 m2. Telefon: 
060/33-0-33-44.
• Sürgősen eladók bárányok 
és birkák, valamint tovább-
tenyésztésre 2,5 éves Ile de 
France kos. Rákóczi Ferenc 
utca 73. Telefon: 842-137.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitá-
sokat, régi pénzt, képre-

gényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Telefonszám: 064/468-
23-35.
• Volkswagen kombit vennék 
bármilyen állapotban, 1990-
es kiadásútól régebbit. Fize-
tés készpénzzel, azonnal. 
Telefon: 060/71-61-312.
• Temerin központjában 
ház eladó. Adaptációra 
vagy bontásra. Ára 26500 
euró. Tel.: 064/40-55-431.
• Eladó egy hold és egy-
negyed hold föld a faluhoz 

közel. A föld negyed részén 
gyümölcsös és víkendház ta-
lálható. Érdeklődni a Rákóczi 
Ferenc utca 73-ban, vagy a 
842-137-es telefonszámon. 
• Új, 200 m2-es ház eladó a 
Népfront utca 197-ben, be-
jegyzett, a telek nagysága 
680 m2. Ára: 59 500 euró. 
Telefon: 060/33-0-33-44.
• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és minden 
felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Telefon-
szám:063/8-143-147.

VÉGSŐ BÚCSÚ

RÉpáSi Éva 
(1954–2022)

Emléked szívünkben 
őrizzük.

Sógorod, Józsi, 
valamint sógornőd, 

Erzsi családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Április 25-én volt egy nagyon szomorú fájdalmas éve, 
hogy az Úr magához szólított tőlünk drága édesapánk

VARGA Lajos 
(1935–2021)

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon 
azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Téged elfelejteni soha nem lehet, 
csak muszáj az életet élni nélküled. 
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, 
hiába szólítunk, te már azt nem hallod.

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged nem hozhatunk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
A feledés homályától szívünkben őrizzük 
szeretetedet és örök emlékedet.

Fájó szívvel emlékeznek rád szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS SZERETETT SZÜLEiNKRŐL

TÓTH (HoRVáTH Katalin 
(1942–2021)

TÓTH istván 
(1938–2019)

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

(Juhász Gyula)

Emléketeket őrzik gyermekeitek családjaikkal
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben leadni.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek. 
akik drága szerettünk

RÉpáSi BoRoS Éva 
(1954–2022)

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításukkal és 
virágadományaikkal mély 
fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönettel tartozunk 
Sáfrány Dávid atyának a 
megható búcsúztatásért.

Gyászoló férjed, istván 
és fiad, Róbert

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, 

aki 4 éve örökre itt hagyott bennünket

SÉTáLÓ Ferenc 
(1942–2018)

Szép emléked szívünkben örökké megmarad.
Az élet csendesen megy tovább, 
de szép emléked elkísér egy életen át.

Emlékedet őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Április 29-én 15 éve, hogy nem vagy velünk

SáGi Gabriella 
(1990–2007)

Amikor rád gondolunk, megremeg a lelkünk, 
ilyenkor érezzük, bilincsben a szívünk. 
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, 
csak fájó szívünk tudja, hogy fáj hiányod.
Téged keresünk, de hiába várunk, 
nem hiányzott így még senki a világon. 
Könnyeink nem fogynak, a bánat sem apad, 
csak az emléked és a sírhalom maradt.
Drága emlékedet szívünkben 
őrizzük sok-sok szeretettel. 
Nyugodjál békében!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenhárom éve, hogy elmentél

BALABAN Dávid 
(1986–2009)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
...

Emlékük, mint a lámpafény az estben.
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

(Juhász Gyula)

 Szeretteid

Miserend
29-én, pénteken 8 ó.: †Sági Gabriella és Hornyik Borbá-
la, 19 ó. horvát nyelvű szentmise: †Pálinkás György.
30-án, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért.
1-én, Húsvét 3. vasárnapja; Telepen 7 ó.: Lourdes-i Szűz 
Mária tiszt. a Telepi Rft. élő és elh. tagjaiért; Plébánia-
templomban 8.30 ó.: Egy családapa testi-lelki gyógyulá-
sáért; 10 ó: Népért.
2-án, hétfőn 8 ó.: Hálából a kapott kegyelmekért.
3-án, kedden, 8 ó: Szűzanya tiszt. a Nagyutcai és a Jubi-
leumi Rft. élő és elh. tagjaiért.
4-én, szerdán  8 ó: Szt. Judás Tádé apostol tiszt. hálából.
5-én, csütörtökön, 19 ó: Egy imacsoport szándékára, 
szentmise után egy órás szentségimádás a templomban.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy nincs velünk

áDáM ilona 
(1925–2021)

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes 
lesz a szemünk. 
Csillagnyi mosoly, 
melyet szereztél nekünk, 
köszönjük, hogy 
voltál nekünk.
A Jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Szép emléked őrzi 
szerető lányod 

és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Már 22 éve 

hiányzik közülünk

id. VARGA Szilveszter 
(1922–2000)

Sok éve, hogy szíve 
nem dobog, s én azóta 
csak arra gondolok, miért 
is döntött ily fájón az ég?

Hisz annyira 
kellett volna még. 
Kellett volna még 
a jó apa, gyermekeimnek 
drága jó nagyapa, 
az életben egy békés 
kis sziget.

Kiönteni egy gonddal 
teli szívet.

Köszönöm hát, 
drága jó apám, hogy 
életedben gondod volt rám, 
s mert meghálálni sajnos 
nincs remény, emléked, 
míg élek, őrzöm én.

Szerető lányod, ili 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy nem vagy közöttünk

id. DEáK László 
(1921–2022)

Sok száz gyertya ég, 
könnycsepptől áznak, 
lelkedre odafent 
angyalok vigyáznak.

Már nincsenek szavak, 
miket suttog a szád, 
mi lehajtott fejjel 
emlékezünk rád.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi öcséd, 
János és sógornőd 

családjukkal
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LABDARÚGáS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–RADNIČKI (Šid) 
2:0 (0:0)

A múlt szerdán szakadt meg a 
temeriniek három vereségből álló 
sorozata. A šidiek ellen Kočiš sze-
rezte meg a vezetést a második fél-
idő elején. A 86. percben büntetőt 
ítéltek a hazaiak javára, amelyet a 
csapatkapitány Pastor értékesített.

poDUNAVAC (Belegiš)–
SLoGA 1:0 (0:0)

A temerini csapat a 24. fordu-
lóban Belegišen kapott ki, ami a 
tizedik veresége volt a most zajló 
bajnokságban. A Sloga a nyolcadik 
helyet foglalja el a táblázaton. Szom-
baton a kieséstől menekülő, 14. he-
lyezett Dunav (Stari Banovci) ven-
dégszerepel a kolóniai pályán.

NoVi SAD 1921–MLADoST 
1:0 (1:0)

A járekiak a múlt szerdán, a 
hétközi fordulóban Újvidéken kap-
tak ki az éllovastól, amely a találko-
zó elején szerezte a három pontot 
érő találatot.
MLADoST–SLoGA (Erdővég) 

2:1 (1:1)
Hajrában szerzett góllal aratott 

értékes győzelmet a járeki együttes, 
amely a kiesés elkerüléséért har-
col. A vezetést ugyan az erdővégiek 
szerezték meg, a hazaiak azonban a 
veterán Zukić góljával gyorsan ki-
egyenlítettek. A második félidő elején 
a Mladost egy piros lap után ember-
előnybe került, de egészen a 90. per-
cig 1:1 volt az állás. A meccs rendes 
játékidejének utolsó percében bün-
tetőt ítélt a játékvezető a hazaiak ja-
vára. A tizenegyest Drinić végezte el 
magabiztosan, bebiztosítva csapatá-
nak a 2:1 arányú diadalt.

A Mladost ugyan elmozdult a 

táblázat utolsó helyéről, de még 
mindig a kiesést jelentő utolsó előt-
ti, 15. pozíciót foglalja el. A bajnok-
ságból még hat forduló van hátra. A 
járekiak szombaton Újpazovára utaz-
nak, ahol a 12. helyezett Radnički el-
len lépnek pályára.

Újvidéki liga

ŠAJKAŠ (Kovilj)–TSK 5:1 (3:0)
Sejteni lehetett, hogy a 

temerinieknek nem lesz könnyű a 
bajnoki címért küzdő kovilji csapat 
ellen, amit a nagy arányú vereség bi-
zonyít. A TSK-nak rosszul megy a ta-
vaszi idényben, ezért nem is csoda, 
hogy elszenvedte idei legsúlyosabb 
vereségét. Az egyetlen gólt Tomić 
szerezte a 78. percben, amikor a 
hazai együttes már öt gól különb-
séggel vezetett.

A TSK a vereség ellenére tovább-
ra is negyedik a táblázaton. A 22. for-
dulóban a liga egyik leggyengébb 
csapata, a 15. helyezett Petrovaradin 

érkezik a temerini pályára. A majálisi 
ünnepek miatt a találkozót kivétele-
sen nem vasárnap, hanem szomba-
ton játsszák. A mérkőzés 17 órakor 
kezdődik.

TSK: Perišić, Pantoš, Lahos, 
Stričević, Radičić, Z. Vlaisavljević, 
Tatić, Paska, Obradović, Tomić, 
Prolić.

ASZTALiTENiSZ
Második liga, 

északi csoport – férfiak

TiKVARA (palánka) 
TEMERiN FERoCoop ii. 3:4

A 17. fordulóban 3:2-es hát-
rányból fordítva sikerült nyernie a 
temerini csapatnak.

Eredmények: Sokolović–Varga 
D. 3:0, Kapelan–Nagyidai Z. 0:3, 
Elez–M. Puhača 0:3, Sokolović,Elez–
Varga,Puhača 3:2,  Sokolović–
Nagyidai G. 3:0, Elez–Varga 0:3, 
Kapelan–Puhača 0:3.

T. N. T.


