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Majális

Az egyházi hivatal közlése szerint vasárnap 10 óra-
kor bérmálkozás lesz a Szent Rozália-plébániatemp-
lomban.

A püspök atya Mons. ZSelléR Attila pápai káplán, 
címzetes apát, újvidéki esperesplébános atyát küldi hoz-
zánk bérmálni. Ahogy pünkösdkor az apostolok is együtt 
imádkozva készültek a Szentlélek eljövetelére, a mi kö-
zösségünk is szerdától három napon keresztül készül és 
imádkozik a bérmálkozókért. Fontos ez az előkészület, 
támogassuk bérmálkozóinkat imáinkkal és jelenlétünk-
kel. A bérmaszülők és szülők gyónása csütörtökön 18 
órától lesz. A bérmálkozók a nekik megküldött beosztás 
szerint szerdán és pénteken 18 órától gyónnak majd. 
A szentmisék után próbát tartunk. Szerdán minden bér-
málkozó hozza a családi lapot és a misekartont.

Vasárnap bérmálkozás

Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. Találkozója

Öt elismerés a temerinieknek
Díjkiosztó gálaműsorral zárult a szemle – 

Topolyára került a Pataki-díj

Tíz napon át zsongott az élet a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egye-
sület háza táján, a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 26. Találkozójá-
nak ideje alatt. A közönség, amely a legtöbb előadás alkalmával megtöltötte 
a színháztermet mindvégig hű maradt, kitartott, és érdeklődő figyelemmel 
kísérte az előadásokat. A társulatok pedig szívvel-lélekkel mutatták be mun-
kájuk gyümölcsét a világot jelentő deszkákon. 

Díjkiosztó a legjobbaknak a gálaműsor után
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Az eseménysorozat csúcspontja a szom-
baton megtartott ünnepélyes díjkiosztó és 
gálaest volt. Azon a szervezők nevében 
Sutus Áron, a VMMSZ elnöke és Varga 
Flórán, a Szirmai Károly MME elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Táborosi 
Margaréta a művészeti szakbizottság ne-
vében osztotta meg gondolatait, meglátásait 
és élményeit.

Ezek után fény derült arra is, hogy ki 
milyen elismeréssel távozhat a találkozóról. 
A Táborosi Margaréta, Brestyánszki 
Boros Rozi és Balázs Áron alkotta zsűri 
számos elismeréssel jutalmazta a színésze-
ket és a társulatokat, de a legjobbakról is 
dönteniük kellett.

A találkozó legjobb, hagyományos 
keretek között megvalósított előadásá-
ért járó Pataki László-díjat, az idén 20 
éves fennállását ünneplő topolyai Mara 
Amatőr Színház kapta Molière: A tudós 
nők című darabjáért, amelyet Jankovics 
Andrea rendezésében állítottak színpadra. 
A zsűri a legjobb új formákat kereső elő-
adás díját, a Bambach Róbert-díjat, a 
Palics Magyar Művelődési Egyesület 
Palicsi Színjátszó Grundjának ítélte 

oda. A társulat Mezei Zoltán rendezésé-
ben: a Kreón, avagy ellenében a szélnek c. 
dráma színpadra állításáért érdemelte ki a 
rangos elismerést. A Garay Béla-díjat, a 
125 éve született társulat-, színház- és kö-
zösségteremtő nevét viselő elismerést méltó 
örökösként a Szirmai Károly Magyar 
Művelődési Egyesület Jáccunk Trupp-
ja vehette át. A legjobb férfi főszereplőnek 
járó Szilágyi László-díjat a kupuszinai 
Sturcz József színjátszó csoport tagja Mol-
nár Oszkár kapta, a legjobb női főszerep-
lőnek járó Ferenczi Ibolya-díjat pedig 
Petro Ildikónak ítélte oda a művészeti 
szakbizottság. A legjobb férfi epizódszere-
pért járó Nagy István-díjjal Elek István 
játékát díjazták. A legjobb női epizódszerep 
elismerését, a Magyari Piri-díjat a zsűri 
Janković Editnek ítélte oda: A tudós nők-
ben nyújtott alakításáért. A közönség- és 
a diákzsűri által legjobbnak vélt előadás 
címét a kupuszinai Sturcz József szín-
játszó csoport nyerte el a Nyitott ablak 
című vígjáték színpadra állításáért. 

A díjátadó ünnepélyes pillanatait köve-
tően fény derült arra is, hogy jövőre To-
polya lesz a házigazdája a 27. Vajdasági 

Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójának. Varga Flórián 
egy erős temerini kézfogással adta át a szervezőkre háruló 
édes terhet Sörfőző Károlynak, a topolyai Mara Amatőr 
Színház elnökének. Az ünnepélyes díjátadó gálát követően 
a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vendégjá-
tékát, a Klamm háborúja című monodrámát tekinthette 
meg a közönség, László Sándorral a színpadon.

T. D.
Lásd még a 4. és a 10. oldalt

Így látta a belgrádi Vreme c. napilap karikaturistája 
az idei majálist, a munka nemzetközi napjának meg-
ünneplését. A temerini beszámolót lásd a 2. oldalon

S. D.
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Képviselői kérdés
CSoRbA béla: Mit kíván tenni a temerini 

egészségház és a község annak érdekében, 
hogy növekedjen a magyar orvosok és más 
egészségügyi dolgozók száma? (elhangzott 
a temerini községi képviselő-testület április 
29-ei ülésén)

Az utóbbi három évben elég gyakran vol-
tam vendége egészségügyi intézményeknek. 
A tapasztalatom az, hogy általában lelkiis-
meretesen dolgoznak, de sajnos kivételek is 
akadnak. Én azonban most nem ezekről akarok 
beszélni, hanem egy sokkal súlyosabb, akut 
anomáliáról, amelyre sem most, sem a korábbi 
években nem lett kellő figyelem fordítva. Már-
pedig ez egyformán érinti az egyenrangú nyelv-
használat jogát éppúgy, mint az egészségügyi 
ellátáshoz való egyenlő hozzájutás jogát. 
Formálisan Szerbia Alkotmányán kívül, mind-
ezt nemzetközi előírások is biztosítják.

A valóság azonban korántsem ilyen ked-
vező, és várható, hogy ha nem cselekszünk, 
még ennél is rosszabb lesz. A temerini egész-
ségháznak jelenleg mindössze két magyar ál-
talános orvosa van. (én most azokról beszélek, 
akik magyarul kommunikálni is tudnak a pá-
cienseikkel.) Kettejük közül az egyik hamaro-
san nyugdíjba megy. Több ezer magyar beteg 
marad magyarul tudó orvos nélkül. Anyanyel-
vén mindenki természetesebben, pontosabban 
és árnyaltabban fogalmaz. Még azok is, akik 
egyébként egy másik nyelvet – adott esetben 
a szerbet – jól ismerik. A diagnózis, majd pe-
dig a gyógyítás folyamatában a megértésnek 
kulcsszerepe van. 

A magyar orvoshiány Temerinben nem 
most keletkezett, és csak részben magyaráz-
ható azzal, hogy a fiatal szakemberek külföldre 
vándorolnak. Több, Temerinen korábban csu-
pán meghatározott időre felvételt nyert fiatal 
orvos a Vajdaság más településein kapott ál-
landó munkát. Nagyobb figyelemmel közülük 
többeket itt tarthattunk volna.

A magyar asszisztensek és más egész-
ségügyi dolgozók segítsége az orvos-beteg 
párbeszéd és megértés terén – amellyel ma-
gyarul nem tudó orvosaink gyakran élnek –, 
nem pótolhatja a fenti hiányosságot, annál is 
inkább, mert ezen a területen is vannak ká-
dergondok.

Formailag képviselő kérdést fogalmaztam 
meg ugyan, de a felvetett problémára nem csu-
pán formális feleletet, hanem kidolgozott tervet 
és fokozatos, de minél előbbi megoldást várok, 
és mind az egészségház, mind a község veze-
tésétől ezt várják el a temerini magyarok is. 

éppen ezért javaslom, hogy a községi kép-
viselő-testület a következő ülésén tűzze na-
pirendre e kérdés megvitatását, és az ülésre 
hívja meg az egészségház igazgatóját is.

A költségvetési eszközök átcsoportosítá-
sáról döntöttek a községi képviselő-testület 
legutóbbi ülésén. Pásztor Róbert, a testület 
elnökének elmondása szerint erre a tavaly 
megkezdett és be nem fejezett beruházások 
folytatása végett volt szükség.

Időközben újabb eszközök érkeztek a 
büdzsébe: a vízgyár tervdokumentáció-
jára, a Zmaj J. J.utca aszfaltozására, a 
vízvezeték-hálózat építésére és a járeki 
bölcsőde bővítésére. Az építőanyagok je-
lentős drágulása indokolta az átütemezést – 
tette hozzá Pásztor. 

Évente általában négy átütemezést vé-
geznek a pénzeszközök áramlásától függő-
en. Ez elkerülhetetlen, mert a költségvetés 
tervezésekor nem lehet tudni, és a temerini 
önkormányzat sem tudja, hogy mennyi pénzt 

kell majd előteremteni egy esetleges sike-
res pályázatnál önrészként. Nem lehet te-
hát tudni és ezért mindig kell lennie némi 
tartaléknak.A  költségvetési eszközöknek 
jelenleg 40-41 százaléka beruházás. 

Az ülésen egyebek között elfogadták a 
helyi közművállalat (JKP) tavaly előtti jelen-
tését, a községi Idegenforgalmi Szervezet és a 
Szirmai Károly Közkönyvtár tavalyi munka- és 
pénzügyi beszámolóját. 

A magyar képviselők ismételten felhív-
ták a figyelmet a részarányos foglalkoztatás 
gyakorlati alkalmazásának hiányára, külö-
nös tekintettel az idegenforgalmi szervezetre, 
amely egyetlen magyar anyanyelvű dolgozót 
sem alkalmazott, de az is felmerült, mi lesz 
a magyar orvosok utánpótlásával. 

ácsi

A költségvetési eszközökről
Ülésezett a képviselő-testület

Májusfa állítások

A Vladimir Ribnikar utca összetartó lakói, apraja és nagyja, két év kihagyás után, 
immár 8. alkalommal állítottak májusfáját. A régi szép szokás tehát mindenki örö-
mére folytatódik. A fa díszítése vidám hangulatban, tréfálkozva telt el, majd miu-
tán a fa „talpra állt”, kellemes beszélgetéssel folytatódott az esemény.

V. Z.

Kint a szabadban, a „zöldben” sok helyen rotyogott a bográcsos
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Két év után végre nem a koronavírus árnyékában zajlott a majális, a 
munka ünnepének napjainkban már igencsak modern, és nem egyszer 
veszélyekkel járó megünneplése. (Bizonyára ez utóbbi nem ismeretlen a 
szülők számára.) A katolikus majd az ortodox húsvét és a majálisi hosszú 
hétvége egymáshoz való közelsége miatt számos állami helyen több na-
pon át szünetelt a munka, de néhányan rendes évi szabadságot is kivettek 
azért, hogy az ünnepek között ne kelljen vissza menni dolgozni.

Majális reggelén, vasárnap csak boltba igyekező időseket és fiatalo-
kat láttunk, akiknek útközben jól át kellett gondolniuk a kosár tartalmát, 
hiszen a legtöbb helyen 11 órakor lakat került a boltajtóra. A határban, a 
tanyákon és a kiserdőkben tanyázó fiatalok ezzel ellentétben már sokkal 
korábban beszerezték az enni- meg az innivalót, elfoglalták a táborhelyet, 
megjelölték a „kajafelelőst”. 

Nem volt ez másként a nagybara-parti Matuska-tanyára kiránduló 
húsztagú társaság esetében sem. Ők már szombaton sátrat vertek a 
szállás környékén, hogy mihamarabb átéljék a szabadság érzését, él-
vezzék a napsütést, még akkor is, ha a szél egy kicsit rontott ezen az 
idillikus képen.

Mint mondták, nagyon hiányzott már nekik az ilyen jellegű szórakozás, 
ezért az idén majáliskor egyáltalán nem szabtak határt a kikapcsolódás 
tekintetében. Hangos zenét hallgattak, sütögettek, beszélgettek, vendégül 
látták a hozzájuk betérő ismerősöket, majd amikor a barátok elmentek, 
ők szálltak kocsiba, hogy bejárják a környező táborhelyeket. „Zónázni” 
mentek. Így mondják ezt a fiatalok. Zónáztak nappal és éjjel is, zömében 
a fiúk, mert a lányok leginkább otthon töltötték az éjszakát, majd amikor 
elfáradtak a gépjárművekben vagy sátorban hajtották álomra a fejüket. 

Hozzájuk hasonlóan telt más helyeken is a munka ünnepének meg-
ülése. Ki fiatalosan, ki pedig olyan „öregesen” majálisozott. Megteltek a 
tanyák, a hétvégi házak, akácerdős részek, de akik odahaza, az udvarban 
sütögettek, azoknak sem kellett tartaniuk a robogó járművektől, Temerin 
egyre inkább erősödő zajától.

A központ maradéktalanul kiürült, a közösségi oldalra feltöltött ké-
pek láttán egy pillanatra megborzad a háta az embernek. Ez a kopárság 
azonban mindössze egy napra hatalmasodott el, és noha a közintézmé-
nyek egészen szerdáig nem dolgoztak, már hétfőn visszatért a nyüzsgő 
élet kisvárosunkba.

ÁDÁM Csilla

A 30 ÉVeS hAgyoMáNNyAl reNDelKező

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

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

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

Az imponáló szabadság érzése
Így majálisoztunk

A Gulyáscsárdánál május 30-án a 17 órára meghirdetett ha-
gyományos zenés májusfaállításra gyülekeztek a helybeliek. 
Az egybegyülteket az ötletgazda, Majoros Pál üdvözölte, majd 
Urbán Izabella, a községi tanács oktatásügyi felelőse szólt a 
megjelentekhez. Megköszönte Pali bácsinak, hogy életben 
tartja elődeink e szép szokását és polgártársainknak, hogy 
évről-évre megjelennek az ünnepségen. A jó hangulathoz hoz-
zájárult még egy váratlan esemény is. lévai Ferenc, az Újvidé-
ki Rádió egykori énekese mindenki nagy örömére elénekelte 
egyik feledhetetlen slágerét, így megteremtve az ünnepekre 
való vidám ráhangolódást.

Voltak, akik sátoroztak

A Nagybara-parti csárdánál a legkisebbeket lehetett jókedv-
re bírni a számos játék igénybevételével, akiknek lehetősége 
adódott, még csónakázhattak is
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Miről súgott a Súgó?
Az amatőr színjátszók találkozójának eseményei jellemezték a temerini 

közélet napjait a mögöttünk álló héten. Sokan kihasználták az alkalmat 
és elmentek a színházba, hogy megtekintsék a vajdasági amatőr társu-
latok előadásait. 

ÉrDeKeS VolT MegTApASzTAlNI, amint a színház beszippantja a 
közönséget. A legtöbben, miután megtekintették az első előadást, újból 
visszatértek további élmények reményében. Noha az előadások maradan-
dó élményt hagytak a közönségben, mindezzel mégsem elégedtek meg a 
látogatók. Meg akarták ismerni a társulatokat, a szervezőket, a zsűrit, és 
még több információhoz kívántak jutni egy-egy előadás színpadra állítá-
sára vonatkozóan. A nézőkben megfogalmazódott kérdésekre válaszokat 
találhattak a Súgó című kiadványban, ami a találkozó közlönye volt. A 
naponta megjelenő kis újság lapjai a színház bejárata mellett kihelyezett 
asztalon, a találkozó arculatát hirdető sárga mappákban lapulva várták a 
látogatókat minden előadás előtt. A szerkesztőknek, Virág Kiss Anitának 
és Fábián Mónikának bőven akadt feladat, mert volt miről beszámolni. A 
Súgót úgy vitték, mint a cukrot. előfordult az is, hogy az előkészített pél-
dányokból a nagy érdeklődés miatt nem jutott mindenkinek. 

ennek függvényében még buzgóbban körmölték a sorokat a mun-
katársak. Amikor felkértek, hogy munkámmal segítsem a színlap meg-

jelenését magam sem gondoltam, hogy ennyire magával ragad majd 
a színházban uralkodó bizsergés. Ádám Csilla és Fúró Dénes kollégá-
immal már a találkozó előtt elkészítettünk néhány írást, amelyekkel a 
helyi színjátszás mellett, Temerin helytörténetébe, mindennapjaiba és 
jellegzetességeibe is betekintést nyújtottunk. Ám az igazán lendületes 
munka a találkozóval egyidőben indult. Csillával szinte egymást váltot-
tuk a színházban, ahová újabb és újabb társulatok érkeztek. Megismer-
kedtünk a színészekkel, a rendezőkkel, a csoportvezetőkkel, akik az 
előadások előtti izgalomban is kedvesen meséltek mindennapjaikról, 
és arról, hogy mit hoztak a közönségnek. olyan beszélgetések voltak 
ezek, amiket nem esett nehezünkre még aznap mondatokba foglalni, és 
papírra vetni. Az esti órákban gépelt sorok pedig már másnap megjelen-
tek. Mi pedig folytattuk a munkát.

NeM CSAK A TárSUlAToKAT bemutató írásaink kaptak helyet a 
színlapban. Bemutatkoztak a szervezők, a szerkesztők, a szakmai bi-
zottság tagjai és a diákzsűri is. Tájákozódhattunk arról is, hogy a zsűri 
miként véleményezte az előző napi előadásokat, de számos érdekes írás 
is helyet kapott még a lapban. Bizonyára sokan összegyűjtötték odahaza 
a Súgó mind a nyolc példányát, és így kézzel fogható emlékük marad a 
találkozó eseményeiről. Az én íróasztalomon is ott sorakoznak a sárga 
mappák, amiket az emlékeimmel együtt fogok őrizni még sokáig.

TóTh Dianna

A táncház napja
Május 6-a, a Táncház napja. Ebből az alkalomból Temerinben szomba-

ton találkozót és koncertet tartanak. Szabó Gabriella szervező emlékeztet 
arra, hogy Vajdaságban egyedül Temerinben volt éveken át táncház, ahol 
nem csak a néptáncosok, hanem valóban mindazok ott voltak, akik szeretik 
a népzenét, kultúránk ezen műfaját. – Neves néprajzosokat, zenekarokat, 
adatközlőket, a régi világ megszemélyesítőit láttuk vendégül a temerini tánc-
házakban. Majd jöttek a nehéz évek, amik mindennek véget vetettek. De a 
mai világban egyre inkább érezzük, hogy nagy szükség lenne a valódi érté-
kek, az idő próbáját kiállt helyzetek, emberek megismerésére. Éppen ezért 
egy rövid beszélgetésre hívjuk és várjuk mindazokat, akik még emlékeznek 
a táncházak fénykorára, és akik szeretnének újra részesei lenni egy ahhoz 
hasonló együttléteknek. Május 7-én, szombaton Temerinben a Tájházban 
15.30-tól 17.30-ig felelevenítjük a régi emlékeket és megpróbáljuk meg-
találni a folytatás lehetőségét, legalább elméletben. Ezt követően az Ifjúsági 
Otthonban, az egykori táncházak helyszínén 17.30-tól gyermektáncház, 
19.30-tól Csonka Ferenc és zenekarának koncertje, amit felnőtt tánc-
ház követ. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A gyermektáncház idején 
kézműves foglalkozások is lesznek, emellett lesz zsíroskenyér és megnyílik 
az alkalmi büfé is, hogy egy kis kedvcsináló sör, bor és a jó zene mellett 
ismét találkozhassunk, kiszakadjunk a hétköznapok rohanásából. Legyünk 
ismét együtt Temerinben, a Táncházban, invitálja a néptánc kedvelőit a ren-
dezvény szervezője. 

ApróhIrDeTÉSeK
• Takarító és vasaló asszonyt keresek. Fizetés megbeszélés szerint. Telefon: 
062/12-23-015.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja Marinković utca 7. Te-
lefon: 3848-200.
• hereszéna és szalma eladó. Telefon: 063/554-033
• Gyöngytyúktojás eladó. Telefon: 063/414-301.
• házi kecskekulen eladó. Telefon: 063/73-82-446.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármilyen állapotban, csak papírokkal. 
Telefon: 062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a petőfi Sándor utca 113-ban. A ház 260 m2-es, a 
telek 1500 m2. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Eladók fiatal birkák, valamint továbbtenyésztésre 2,5 éves Ile de France kos. Rá-
kóczi Ferenc utca 73. Telefon: 842-137, 061/63-31-937.

• Temerin központjában ház eladó. Adaptációra vagy bontásra. ára 26500 
euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 197-ben, bejegyzett, a telek nagysága 
680 m2. Ára: 59 500 euró. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapotban, 1990-es kiadásútól régeb-
bit. Fizetés készpénzzel, azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mosógépeket, tévéket, tollat. Házhoz 
jövök, azonnal fizetek. Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elektromos 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 felesleges tárgyat pad-
lásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.

petro Ildikó átveszi a legjobb női főszereplőnek járó Ferenczi 
Ibolya-díjat

ácsi

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	
pályázaton	nyert	eszközökkel 

hozzájárul:
Tartományi Művelődési 

és Tájékoztatási Titkárság Újvidék
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Az egészség ösvényén

A Kókai iskola hetedikes és nyolcadikos diákjai tarcal-hegyi (Fruška 
gora) gyalogtúrán vettek részt pénteken, április 29-én. Az egészség ös-
vénye (szerbül: Staza zdravlja) elnevezésű útszakasz mindenki számára 
ajánlható. A lehullott eső miatt sárossá vált terep azonban kihívásokkal 
teli próbára tette a diákjaink képességeit. Célunk viszont, hogy helyes, 
egészségmegőrző szokást alakítsunk ki, ápoljuk baráti kapcsolatainkat 
és ismerjük meg értékeinket – kitűnő hangulatban valósult meg.

A túrát szervezte és vezette: Ivanković Mirjana, Nemes Ildikó, 
Morvai Melinda és Zelenka Angéla. A képen a túrázó diákok Branko 
Radičević emlékművénél.

Z. A.

A Föld napján a Falco Természetkedvelők Egyesülete és a Kókai Imre 
iskola tanulói kerékpártúrán vettek részt. E jeles napot 1969-óta szerve-
zik meg, mára már nagyon sok országban. Különféle rendezvényekkel 
hívjákfel a figyelmet a Föld állapotára és minden ember felelősségére.

A Jegricska mentén, már kint a határban arról beszélgettünk, hogy 
a természetben mindennek megvan a helye és szerepe. Elhangzott a 
megállapítás: szinte minden élőlény, amellyel utunk során találkozunk, 
valamilyen szempontból értékes és hasznos. Az ember környezetét két 
nagyobb veszély fenyegeti a klímaváltozás és a fajok számának csökke-
nése. De vajon tehet-e bármit is az átlagember e veszélyek elhárítása 
érdekében? A válasz: igen.

Környezetünk megóvásához például azzal is hozzájárulhatunk, hogy 
ha a lakóhelyünkön kerékpárral vagy gyalogosan közlekedünk. Az élő-
világ sokféleségének megőrzése kapcsán került szóba a kaszálás és a 
túlzott vegyszerhasználat. Olyan helyeken ahol lehetséges, bátran hagy-
juk a füvet magasabbra! A pitypang, kerek repkény, piros árvacsalán és 
a többi kora tavaszi vadvirág hasznos beporzó rovarokat táplál. Sajnos 
nagyon sokan az ún. totál herbicidekkel veszik elejét a gazosodásnak. E 
veszélyes vegyszerek belemosódnak a talajba innen pedig a vizeinkbe. 
Kerülnünk kell a használatukat. A vizeinkben így felgyülemlett vegyszer-
maradékokkal saját magunkat mérgezzük. 

Végezetül a természetjárás hasznos hatásairól is hallhattunk. Klinikai 
vizsgálatok igazolják, hogy a természetben való tartózkodás oldja a fe-
szültséget, javítja a hangulatot, erősíti az ellenállóképességet. Hasznos és 
hozzáférhető terápia kicsinek és nagynak egyaránt. A túravezetők Tóth 
Kása Attila és Zelenka Angéla voltak.

Z. A. 
Falco Természetkedvelők Egyesülete

A Tarcal-hegyre kirándultak a Kókaisok

Kerékpártúra a Föld napján

A Szirmai Károly Közkönyvtár szervezésében a gyerekek számára az 
idén is megtartották az Itt a vége, fuss el véle elnevezésű népmesemondó 
versenyt. A tájház udvarán lévő alkotóház adott otthont az idei megmérette-
tésnek, amelyre szép számban jelentkeztek a gyerekek. 

A népmesemondók négy korcsoportban versenyeztek. A Kantar Faragó 
Szilvia magyartanárnő, Lukács Sára logopédus, Ádám Csilla újságíró és 
Balogh Emőke gyógypedagógus összetételű zsűri minden korcsoportban 
kiválasztotta a legügyesebb mesemondókat. Az első helyezettek pedig a zentai 
Kálmány Lajos népmesemondó versenyen is bemutatkoznak.

Szabó Andrea, a könyvtár munkatársa lapunknak elmondta, hogy 
az idén különösen nagy érdeklődés övezte a versenyt. – Huszonhárman 
jelentkeztek a megmérettetésre. Ez számunkra nagy meglepetés volt, mivel 
tavaly a járvány miatt nem állt módunkban hagyományos keretek között 
megszervezni a vetélkedőt. Az akkor megtartott online versenyre valamivel 
több, mint tíz lelkes népmesemondó jelentkezett, most pedig kétszer töb-
ben. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen lelkesek a gyerekek. Úgy gondoljuk, 
hogy a népmese nagyon fontos, mert hidat képez a múlt, a jelen és a jövő 
között. Annak idején is szájról szájra adták át ezeket a meséket. Így juthatott 
el a kor emberéhez, és reméjük, hogy az itt fellépők is átadják majd ezeket 
a meséket az utódaiknak. 

Lukács Sára is megdicsérte a részt vevők szorgalmát. – Nagyon jó volt 
látni a fellépő kisdiákokat, különösen azt, hogy ilyen sokan készültek. A nép-
meséket szépen megtanulták, bátrak voltak, és szép előadásokat láthattunk. 
Az értékelés során figyelembe vettük, hogy a mesemondó saját szavaival 
mondja el a mesét, valamint a színpadi szereplés tényét. A beszédhiba nem 
volt kizáró ok a versenyen. A nyelvjárás is egy szempont, ami hozzáadhat az 
előadáshoz. Itt az a fontos, hogy a gyermek a saját nyelvjárását használja, 
ezáltal még inkább a sajátjának tudhatja az elmondott mesét – mondta a 
zsűri elnöke. 

A népmesemondó versenyen a következő eredmények születtek. Az óvo-
dások csoportjában Deák Dávid mesemondását első díjjal jutalmazták, a 

Itt a vége, fuss el véle

második helyezést pedig Kurcinák Lea érdemelte ki. Az elsős és másodikos 
tanulók közül Vortity Anasztázia első helyezést ért el, Varga Anna és 
Kalapáti Pál második lett, Gergely Zsófia és Garbac Adél pedig harma-
dik díjban részesült. Ebben a korcsoportban különdíjat is kiosztott a zsűri, 
amit Tóth Kása Gáspár érdemelt ki. A harmadik és negyedik osztályosok 
csoportjában Varga Laura bizonyult a legjobbnak, Kurcinák Lara máso-
dik lett, Drobina Márk pedig a harmadik helyezést vihette haza. Bartók 
Dorina mesemondását különdíjban részesítették. A felsősök csoportjában 
mindössze egy tanuló mutatkozott be, Szép Benedek személyében, aki-
nek kifogástalan előadását első díjban részesítették, így ő is tovább jutott a 
zentai megmérettetésre.

Népmesemondó versenyt tartottak

T.D.

Folyik a verseny az alkotóházban
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A vajdasági magyar közösség a parla-
menti választáson történt rekordrészvé-
tellel bebizonyította, hogy számíthat rá az 
anyaország, mi pedig azt mondjuk, ők is 
számíthatnak ránk a következő időszak-
ban – hangsúlyozta Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter múlt héten 
Szabadkán tett látogatásán.

Szijjártó Péter közölte, a vajdasági magya-
rok minden korábbinál nagyobb számban vet-
tek részt a történelmi jelentőségű magyarországi 
parlamenti választáson, a több mint 60 900 Sza-
badkán leadott szavazat a másfélszerese annak, 
amit 2018-ban adtak le. A vajdasági magyarok 
ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy folytatódhas-
son a nemzeti kormányzás Magyarországon. A 
tárcavezető megköszönte a vajdasági magyar 
közösségnek a támogatást, és azt, hogy ennek 
köszönhetően tovább épülhet a magyar-szerb 
történelmi megbékélésen alapuló barátság a 
két ország és a két nemzet között, amelynek a 

• Hogyan kerültél a Báni palotába?
– 2006. szeptember 8-a óta dolgozom az 

akkor még Környezetvédelmi és Fenntartható 
Fejlődési Titkárság név alatt működő tartomá-
nyi szervnél. A munkába állás elég érdekesen 
alakult, hiszen abban az időben a katonai szol-
gálatomat töltöttem civil szolgálatban a Vörös-
kereszt temerini szervezeténél. A kilenc hó-
nap szolgálati idő hatodik hónapjában jártam, 
amikor egy temerini ismerősöm, aki már ott 
dolgozott, és ismerte az iskolai végzettségem, 
megkérdezte, lenne-e kedvem a titkárságon 
dolgozni, ugyanis éppen ilyen szakmunkatársat 
keresnek. A válaszom természetesen igen volt, 
de azt is hozzá kellett tennem, hogy sajnos a 
katonai szolgálat miatt ez pillanatnyilag lehe-
tetlen. Ismerősöm biztatására jelentkeztem az 
akkori titkárnál, aki nagy meglepetésemre be-
szélgetésre hívott. Nagyon korrekt, határozott 
egyéniség volt, magyar nemzetiségű. A beszél-
getés során kénytelen voltam említést tenni a 
katonai szolgálatomról, de ettől függetlenül úgy 
fejeztük be az állásinterjút, hogy amint megte-
hetem, jelentkezzek és mehetek dolgozni. Így 
is történt, a fennmaradt három hónap szolgálat 
után, az utolsó napon, ami csütörtökre esett, 
újra jelentkeztem és másnap, pénteken már az 
új munkahelyemen töltöttem a napot. Felhőt-
lenül boldog voltam.

• Az egyetemi végzettséged éppen 
megfelelő volt ehhez a munkához?

– Egyetemi tanulmányaimat az Újvidéki 
Egyetem Természettudományi Karának Öko-
lógia szakán végeztem. Diplomaszerzés után 
több helyen próbálkoztam munkaviszonyba 
állni, de ökológusként sehova sem kellettem. 
Akkor még nem számított “divatszakmának”, 
és lehetetlennek tűnt, hogy ezzel a végzettség-
gel valaha is el tudok helyezkedni. Azóta talán 
javult a szakma iránti érdeklődés, de még ma 
sem élvez különösen nagy elismerést és meg-
becsülést a munkaerő piacon.

 • Hogyan álltad meg a helyed az új 
munkahelyen?

Soha ennyi szavazat a Vajdaságból
Szijjártó Péter magyar külgazadasági 

és külügyminiszter nyilatkozata Szabadkán

Kullancsok ideje
A kullancsok többféle betegséget ter-

jeszthetnek, ezek közül a leggyakoribb a 
vírusos agyhártyagyulladás és a Lyme-kór.

A kullancs csípését nem érzékeljük, mert 
először érzésteleníti a bőrt, és nem vesszük 
észre azt, hogy belénkszúrt. A csípés körüli 
bőr van, akinél bepirosodik és kissé visz-
kethet is 2-3 órán át. Ezeknél az egyéneknél 
allergiás reakció jelentkezik, de ez nagyon 
ritka. Általában teljesen észrevétlenül szívja 
vérünket, és csak akkor vesszük észre, ha 
külön keressük tapintással, vagy ha vélet-
lenül meglátjuk.

A szakember tanácsa, hogy minél előbb 
távolítsuk el a kullancsot mi magunk, vagy 
bízzuk a műveletet az orvosra. Fontos, hogy 

ne nyomkodjuk, piszkáljuk az élősködő pot-
rohát, mert úgy könnyebben bejuthatnak a 
kórokozók a szervezetünkbe. Kullancscsípés 
által két kórokozó juthat az emberi szerve-
zetbe. Az egyik egy baktérium, a Borrelia 
burgdorferi, a másik pedig a vírusos agy-
hártyagyulladásnak a vírusa. Ha a kullancs 
sokáig a bőrön van, jóllakott, akkor belé-
nek tartalma visszalökődhet, a megcsípett 
egyén szervezetébe így kerülhet be a kór-
okozó. Természetjárás közben használjunk 
kullancsriasztó szereket, viseljünk hosszú 
szárú nadrágot, majd hazatérve vizsgáljuk 
át alaposan a bőrünket.

A kullancsszezon áprilistól novemberig 
tart. Aki gyakran barangol a természetben, 
annak ajánlatos fokozottan gondot viselnie 
erről, hiszen a kullancsok különböző kór-
okozókat terjeszthetnek.

legnagyobb haszonélvezője éppen a vajdasági 
magyarok közössége.

A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, 
hogy rekordokat döntő választásról volt szó, mert 
„a kormányzó pártszövetség rekordtámogatást 
kapott, soha egyetlen párt vagy pártszövetség sem 
kapott annyi szavazatot a demokratikus Magyar-
ország történetében, mint mi ezen a választáson, 
hiszen több mint 3 millió szavazatról beszélünk, 
és soha nem volt még annyi képviselőnk az or-
szággyűlésben, mint lesz most”.

Hozzátette, hogy a 135 parlamenti képviselő 
„kényelmes, kétharmados alkotmányozó több-
séget jelent három kormányzati ciklust köve-
tően a negyedik alkalommal is”. Emellett soha 
ennyi külhoni szavazat sem érkezett be.

A választás ezen felül azért volt történelmi 
jelentőségű, „mert a magyar embereknek a 
béke és biztonság, vagy a háborúba történő 
belesodródás kérdésében kellett döntést hoz-
niuk”, és az emberek egyértelmű döntést hoz-
tak arról, hogy meg kell előzni azt, hogy Ma-
gyarország belesodródjon a szomszédságban 
zajló háborúba.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy a 
választás nemcsak az ország, hanem a nemzet 
jövőjéről is szólt, mert a magyarok esetében 
az ország és a nemzet határai nem azonosak. 
A magyar kormány számára fontos volt, hogy a 
magyar nemzet minden tagja részt vehessen a 
döntésben, míg a baloldal megvonná a döntési 
jogot a határon túl élőktől.

A tárcavezető kiemelte, a magyar kormány 
folytatja a munkát, és ezzel folytatódhat a vajda-
sági gazdaságfejlesztési program is, amelynek 
nyomán eddig 167 milliárd forintnyi beruházás 
jött létre a Vajdaságban.

Önkéntesek 
kerestetnek
A szerb Véderő Minisztérium olyan fia-

tal férfiak és nők jelentkezését várja, akik 
a szerb hadsereghez szeretnének csatla-
kozni, és a júniusi referencia-időszakban 
önkéntesen hat hónapos fegyveres ka-
tonai szolgálatot teljesítenek. Az ország 
minden cselekvőképes állampolgára jo-
gosult pályázni, akinek életkora 2022-ben 
19–30 év között van és korábban fegy-
veres katonai szolgálatot nem töltött le. 
Az önkéntes katonai szolgálatot teljesítő 
katonák az ismereteik bővítésének, új is-
meretek elsajátításának, korszerű fegyve-
rekkel és haditechnikai eszközökkel való 
ismerkedési lehetőségén túl havi 38 ezer 
dinár körüli fizetést is kapnak.

Az önkéntes katonai szolgálatra vonat-
kozó kérelmet a Szerbiai Posta valameny-
nyi fiókjában, az e-kormányzati portálon, 
valamint a Véderőminisztérium központ-
jain – volt katonai ügyosztályokon – lehet 
benyújtani. Mindazok, akik hivatásos ka-
tonák kívánnak lenni, gyorsított eljárás-
ban tehetik meg, és az önkéntes szolgálat 
lejárta után azonnal szerződést köthetnek. 
A versennyel és a jelentkezés módjával 
kapcsolatos minden részletes információ 
megtalálható a Honvédelmi Minisztérium 
(Ministarstvo odbrane republike Srbije) 
honlapján.
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A tartományban dolgozó temeriniek

A természeti értékek szolgálatában
Vígh Loránd tanácsadó válaszolt lapunk kérdéseire

Vígh Loránd szinte minden környezetvédelmi megmozduláson ott van, aktivis-
ta társaival facsemetéket ültet, tábort szervez, az autómentes napokon kerékpárt 
ragad és népes családjával kikarikázik a Jegricskáig. De a háromgyerekes édesapa 
munkája sem áll távol ettől a szakterülettől, 2006 óta ugyanis az illetékes tartomá-
nyi titkárságnál kamatoztatja szaktudását természeti értékek védelmével megbízott 
tanácsadóként.

El kell ismernem, hogy nagy kiváltsá-
got jelent a számomra a titkárságon dol-
gozni, hiszen teljes mértékben kamatoz-
tatni tudom mindazt a szakmai tudást és 
tapasztalatot, amit az évek során megsze-
reztem. Sokat jelent, hogy a természeti érté-
kek megőrzéséhez nem csak helyi szinten, 
Temerinben, hanem tartományi, de akár 
nemzetközi szinten is hozzájárulhatok

– Már a titkárságon töl-
tött első munkanapon rá 
kellett ébrednem arra, hogy 
az, amit az intézményesített 
természetvédelemről addig 
tapasztaltam és hallottam, 
egyáltalán nem állja meg 
a helyét. A köztudatban az 
volt a felfogás, hogy a kör-
nyezet-, és természetvédelem 
terén semmi sem történik a 
Vajdaságban. Noha sorban 
jelentek meg a témát érintő 
törvények és jogszabályok, 
azokat senki nem tartja és 
tartatja be. Emlékszem, az 
első átirat, amelynek megírását feladatul kap-
tam, a Delibláti-homokpuszta Speciális Ter-
mészeti Rezervátum területén történő élőhely 
fenntartás céljából folytatott legeltetés szabályo-
zásáról szólt. Meg kellett határozni, hogy hogyan 
és miként kell eljárnia a védett természeti terület 
kezelőjének, hogy tiszteletben tartva az előírá-
sokat hozzájáruljon ahhoz, hogy a legeltetés 
természetvédelmi szempontok szerint történ-
jen és ne tegyen kárt az ott élő ürgék, valamint 
a többi ritka és veszélyeztetett állat és növény 
állományában. Bár fogalmam sem volt hogyan 
kezdjek hozzá, mégis jó érzés töltött el, hiszen 
addig nem is gondoltam, hogy létezik ilyen szer-
vezett és viszonylag jól működő államigazgatási 
rendszer, amely Vajdaság természeti értékeinek 
védelmét és megőrzését tartja egyik legfontosabb 
feladatának. Akkor végleg meggyőződtem róla, 
nem is lehetek ennél jobb helyen.

• Milyen egy-egy titkárság szerkezeti 
felépítése?

– Az elmúlt években a titkárság több vál-
tozási szakaszon is átesett. A Tartományi Kor-
mányban bekövetkezett változásokkal összhang-
ban több alkalommal történtek olyan szerkezeti 
változások, amelyek egyes titkárságok egyesí-
tését, illetve különválását eredményezték. Így 
egy időszakban Tartományi Településrendezési, 
Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság elne-
vezést viselt a titkárság, ami természetesen azt 
is jelentette, hogy az addig kizárólag környezet- 
és természetvédelmet érintő hatáskörök érvé-
nyesítése mellett megjelentek új, addig másik 
titkárság keretein belül működő szervezeti egy-
ségek által vezetett hatáskörök. Ma a titkárság 
neve Tartományi Településrendezési és Környe-

zetvédelmi Titkárság, tehát a 
környezet- és természetvédel-
met érintő témakörök mellett 
településrendezési, város- és 
régiófejlesztésre vonatkozó 
stratégiák, tervek, jogszabály-
ok és egyéb ezzel kapcsolatos 
dokumentumok elkészítése, 
illetve számos más admi-
nisztratív jellegű munkafolya-
matok történnek. A jelenlegi 
szervezeti felépítését tekintve 
hat különálló osztály (szek-
tor) teljesíti a Vajdaság Auto-
nóm Tartomány illetékessé-
gét szabályozó törvény által 

meghatározott hatásköröket. Ezek a terület- és 
településtervezési osztály, a jogi, anyagi javak és 
pénzügyi teendőkkel megbízott osztály, a kör-
nyezet monitorozásával és információs rend-
szerrel foglalkozó osztály, a tiszta termelési és 
fenntartható fejlődési osztály, a környezetvédel-
mi felügyelőség osztálya, valamint a természeti 
értékek és a biológiai sokféleség védelmével és 
fejlesztésével foglalkozó osztály. Ez utóbbi az, 
amelyben dolgozom, mint természeti értékek 
védelmével megbízott tanácsadó.

 • Milyen feladataid vannak?
– A munkafeladatok igen változatosak. Mi-

vel a tartományi titkárság hatásköre a Vajdaság 
teljes területét érinti, így a természetvédelmi és 
fejlesztési tevékenységek tartományi szintű ko-
ordinálását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az 
osztályban, rajtam kívül még két munkatárssal 
együtt, felelősek vagyunk szinte minden egyes 
védett természeti terület, vagy természeti érték 
védelmét, megőrzését és fejlesztését elősegítő, 
a titkárság hatáskörébe tartozó tevékenységek 
elvégzéséért. Egyik legfontosabb és egyben a leg-
komplexebb munkafeladat az új területek védet-
té nyilvánítására vonatkozó eljárás lebonyolítá-
sa. Ez korántsem gyors 
és zökkenőmentes fo-
lyamat. A legnagyobb 
kihívást a különböző 
gazdasági, társadal-
mi, szociális és gyak-
ran személyes érdekek 
összehangolása, illetve 
összeegyeztetése jelen-
ti a természetvédelem 
célkitűzéseivel. Sajnos, 

a védelmi javaslat hallatán a területen érintett 
érdekcsoportok, földhasználók (földművesek, 
állattartók, vadászok, horgászok stb) meggyőző-
dése, hogy a védelem szigorú korlátozásokkal 
és tiltásokkal jár, amelyek meggátolják, vagy 
nagy mértékben nehezítik az addig folytatott 
tevékenységeket. Az igaz, hogy a terület védetté 
nyilvánításának pillanatában életbe lépnek olyan 
tiltó és korlátozó intézkedések, amelyek hatással 
vannak a területen végezhető tevékenységekre, 
de ezek csak látszólag jelentenek hátráltató té-
nyezőt, hiszen a vegyszermentes gazdálkodás, a 
környezetkímélő, természetbarát területhaszná-
lat, a külterjes állattartás, a természetes folyama-
tokkal összhangban végzett tevékenységek mind 
a biológiai sokféleség gazdagítását, az ökológiai 
szolgáltatások folyamatos működését, az élőhe-
lyek fennmaradását és a ritka és veszélyeztetett 
növény- és állatfajok megőrzését szolgálják. Ami 
által pedig végezetül javul az emberek jólléte és 
az életük minősége. Csak hát nehéz ezt előre 
mindenkivel megértetni. 

Szoros együttműködés szükséges valameny-
nyi védett természeti terület kezelőjével, más 
illetékes állami és tartományi hatósággal (mi-
nisztérium, tartományi titkárságok), szakmai 
szervezetekkel (Szerbiai és Tartományi Termé-
szetvédelmi Intézet), valamint számos termé-
szet- és környezetvédelemmel foglalkozó hazai 
és nemzetközi civil szervezettel. 

További rendszeres feladatok közé tartozik a 
tartományi szintű védett természeti területek ke-
zelési terveinek elkészítése és végrehajtása során 
nyújtott szakmai és pénzbeli segítség. A titkárság 
ugyanis a tartományi költségvetésből minden év-
ben egy bizonyos összeget fordít ezen területek 
fenntartására, a természetvédelmi őrszolgálatok 
munkafeltételeinek javítására, amelynek koordi-
nálása is a feladataim között szerepel. Továbbá, 
az Interreg-IPA határon átnyúló program kere-
tein belül több sikeres projektet is sikerült már 
megvalósítani.

ácsi

Vígh loránd

Zarándoklat	a	Csíksomlyói	búcsúra	

erdélyi	körúttal	egybekötve,valamint	

nyári	kirándulást	szervezünk 

Erdélybe	és	Székelyföldre.

Telefonszám:	063/84-83-070
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– Néhány évig a szak-
mámban dolgoztam. Épí-
tészmérnökként a munka leg-
kedvesebb része számomra 
mindig az volt, amikor a meg-
tervezett épületet kivitelezve is 
megtekinthettem – emléke-
zik vissza a kezdetekre a fiatal 
vállalkozó. – Megfogalmazó-
dott bennem, hogy milyen jó 
lenne, ha az általam tervezett 
alkotások kisebbek, akár 
kézzel foghatóak lennének. 
Kezdetben csak hobby szinten 
foglalkoztam a dologgal, de 
nagyon gyorsan eljutottam a 
játékokig. Édesanyám és a nagymamám is óvónő 
volt, így aztán a gyerekek hozzám is közel állnak. 
Bár nem tartanám magam jó óvónőnek, de a játé-
kokon és a dizájnon keresztül mégis hozzá tudok 
járulni a fejlődésükhöz – vallja Emese, aki tavaly 
novemberben édesapjával látott neki a munkának, 
annak ellenére, hogy keveset tudtak az asztalos 
mesterség fortélyairól.

– Idegen környezetbe csöppentem, és nem 
tudtam hol kezdjem el a munkát. A legnehezebb 
része a folyamatnak az volt számomra, hogy ki-
tapossam az utat, amin elindulhatok. Különböző 
műhelyeket kerestem fel, és kikértem hozzáértők 
tanácsát is arról, hogy bizonyos problémákat ho-
gyan lehetne megoldani. Nem voltak eszközeim 
sem, amikkel a terveket meg tudtam volna va-
lósítani. Az első nagy lépés a különböző gépek 
beszerzése volt, amikkel elindítottuk a műhely 
működését. A mesterképzésen digitális gyártást 
tanulok, így volt némi előtudásom a CNC gépekkel 
kapcsolatban, de az elejében a tapasztalat nagyon 
hiányzott.

• Milyen játékok készülnek a műhely-
ben?

– Jelenleg minden termékünk edukatív vagy 
fejlesztő játék, amik fából készülnek. Juharfát és 
hársfát használunk a céltól függően. Nagyon odafi-
gyelek arra, hogy a természetesség megmaradjon 
a termékekben. Számos elem natúrfa marad, eze-
ket viaszoljuk, amit úgyszintén házilag készítünk. 
Azokat az elemeket pedig, amik színesen kerülnek 
a gyerekek kezébe, Németországból rendelt 98 

százalékban természetes anya-
gokat tartalmazó festékkel fedjük 
be. A legelső termékünk a cirill 
ábécé betűit tartalmazó szett volt, 
aminek az Azbuka elnevezést ad-
tuk. A legújabb kollekciónk pedig 
építőkockákat tartalmaz. Itt két 
szett készült el. Az egyik az Ezer-
egyéjszaka meséi nevet kapta, és 
az arab építészet inspirálta a koc-
kákat. A másik pedig Neoplanta 
névvel került a piacra, és a gyere-
kek Újvidék nevezetességeit tud-
ják kirakni ezekből a kockákból. 
Hasonló játékok már vannak a 
külföldi piacon, de nem találtam 

még olyant, ami városról lenne mintázva. Erede-
ti terveimben nem szerepeltek a kockák, de ez 
úgy módosult, hogy a következő kollekciónak 
kapcsolódnia kellene eredeti foglalkozásomhoz, 
hogy ötvözném az építészetet és a játékokat. A tör-
ténethez az is hozzátartozik, hogy nagyon szeretem 
Újvidéket, jelenleg is ott élek és nagyon szerettem 
volna, ha a külföldi megrendelők is kaphatnának 
egy csipetnyi ízelítőt ebből a városból. 

• Egy vállalkozás vezetése számos te-
endővel és felelősséggel jár. 

– A cégvezetéssel és a marketinggel kapcso-
latban van némi előtudásom. Korábban már volt 
egy vállalkozásom, így számos tennivaló ismert volt 
számomra, amikor belevágtam a játékok gyártá-
sába. Viszont ott szolgáltatást nyújtottunk, itt pedig 
termék eladásról van szó, így számos újdonsággal 
kellett szembesülnöm. Meg kell szervezni a gyár-
tást, az eladást, az alapanyagok beszerzését, ezen 
felül folyamatosan tartani kell a kapcsolatot a 
vevőkkel. Néha talán úgy érzem magam, hogy 
szétszakadok, de ugyanakkor szerencsésnek 
is tartom magam. A legközelebbi barátaim, 
a párom és a szüleim is nagyon sokat segíte-
nek, támogatnak mindenben. Ez mindig erőt 
ad. Novemberben édesapámmal láttunk neki 
a munkának. Kezdetben ketten dolgoztunk, 
de nagyon hamar csatlakozott hozzánk még 
egy kedves ismerősöm, aki a játékok vágásá-
ban segít nekünk. Jelenleg öten dolgozunk, 
de még így is jól jönnének a további segítő 
kezek.

B. Varga Emesét a vállalkozásáról kérdeztük

Játékokba csempészett építészet

A gyerekek fejlődésének egyik legfőbb elősegítője a játék. Bármit vesznek a ke-
zükbe, az azonnal életre kel, azonosul velük, és gondolkodásra, a képzelőerő fej-
lődésére készteti őket. Emellett számos érzékszervük is fejlődik játék közben. B. 
Varga Emese, a fiatal építészmérnök felismerte, milyen fontos az, hogy a csöppségek 
minél többször találkozzanak természetes anyagokkal. Így hát ötvözte a játékot és 
a legtermészetesebb alapanyagok egyikét, a fát. Az építészmérnöknek tanult fiatal 
tehetség sosem riadt vissza az új kihívásoktól, ötleteit pedig a legtöbbször rövid idő 
alatt meg is valósítja. Így történt, hogy az épületeket, játékok tervezésére váltotta, és 
útjára indította önálló vállalkozását. A Meshka & Friends nevet viselő cégben egyedi 
tervezésű és kivitelezésű fa építőkockák készülnek, amelyek már a külföldi piacon 
is ismertek. 

• A céged egyik fontos szempontja a 
környezetvédelem. 

– Igen, így van. Véleményem szerint nagyon 
fontos, hogy egy-egy vállalkozásnak legyen va-
lamilyen mélyebb értéke is. Mivel odafigyelünk 
arra, hogy hogyan gyártunk, mennyire vagyunk 
környezettudatosak, és ha már fából készítjük 
ezeket a játékokat, a környezetvédelmet tartom a 
küldetésünknek. Facsemeték ültetésébe fektetjük 
a bevételünk egy százalékát. Ezáltal nem csak, 
hogy természetes anyagokból készült tárgyakat 
adunk a gyerekek kezébe, hanem teszünk is a 
környezetünkért. Az első faültetés keretében az 
újvidéki Sonja Marinković Általános Iskolában 
nyolc fát ültettünk el. 

• Rövid idő alatt külföldön is elérhetőek 
lettek a termékeid. Ez hogy történt?

– Már túl vagyunk az első külföldi megren-
delések leszállításán. Egy anyuka ugyanis felfe-
dezte termékeinket az interneten, megosztotta 
egy csoportban, minek folytán hirtelen számos 
magyarországi megrendelésünk lett. Azonnal 
lépnünk kellett, és léptünk is. Hadd mondjam 
el még, hogy ma találtam ki az új ötletet, ami a 
magyar ábécé betűiből álló játék. Ez az ékezetek 
miatt nagy kihívás. A megoldás azonban máris 
megvan, és hiszem, hogy még az idén el is ké-
szül. Van még egy tervem, amiről most csak annyit 
mondanék, hogy egy nagy és tartalmas kollekció 
lenne. Szeretném, ha a kínálatunk minél több 
játékkal bővülne. Gazdasági szempontból nehéz 
időszakban indultam, de hozzáteszem, örülnék, 
ha a vállalkozásom továbbra is ilyen tempóban 
fejlődne, mint eddig. 

b. Varga emese

TóTH Dianna

Neoplanta - Újvidék

ezeregy éjszaka meséi
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221.  222.  és 223. számú tanyák. –  Köz-
vetlenül a második világháború után lebontott 
tanyák. Tulajdonosaik ismeretlenek.

224. Bujdosó József tanyája. – A szoba-
konyhás kis, veretfalú tanyát Bujdosó József építet-
te. A tanyaudvart négy hold föld vette körül benne 
egy kis akácossal.

Három lánya férjhez ment, István fiatalon el-
hunyt, János a partizán megtorlás áldozata lett 
(nevét a Temerini razzia nem jegyzi), József a te-
lepen gazdálkodott, Szilveszter (szül. 1906) pedig 
feleségével Bujdosóné Samu Ilonával 1942-ig a 
tanyán gazdálkodott, mindaddig, míg a Tullabarán 
nem vásároltak házat.

Lányuk, Ilona férjhez ment, fiuk, Pál pedig már 
nem tartott igényt a romosodó tanyára. Évekkel 

később, amikor a tanyaépület összedőlt, a romot 
eltakarították, de az akácost, ami ma az unoka, 
ifj. Czakó Mihály tulajdona, meghagyták hírmon-
dónak.

Adatközlő: Czakó Mihály, sz. 1934.
225. Pálinkás János, majd Illés Ferenc 

tanyája. – Pálinkás János szoba-konyhás kis ta-
nyája kétholdnyi Bujdosó földön épült közel a 
nagyapja, Bujdosó József tanyájához (224. sz. ta-
nya).

Valószínű, hogy édesapja építette. Leánytest-
vére Tiszakálmánfalvára 
ment férjhez, ő pedig 
magánosan a tanyán 
élte le az életét. A má-
sodik világháborúban a 

Don-kanyarban átélt események szellemileg any-
nyira megviselték, hogy a betegségéből soha sem 
gyógyult ki. Földjét eldolgozgatta, a tanyán csak 
nyulakat tartott. 

János az 1980-as években távozott az élők so-
rából. Tanyáját Bujdosó József másik unokája, Illés 
Ferenc vásárolta meg. A szintén magánosan élő 
unokatestvér a tanyaépületet lebontotta, és helyére 
egy gazdálkodásra alkalmas hétvégi házat épített 
hombárral, fészerrel és két óllal együtt. Ferenc 
idős korában a vagyonát szétíratta, a lakóépületet, 
melyet soha nem lakott, unokaöccse, Bujdosó Szil-
veszter unokája, Czakó Zoltán örökölte. 

Adatközlő: Czakó Mihály, sz.1934.
(Következik: A Fehérárok határrész)

ÁDÁM István

      eltűnt temerini tanyavilág (II.-31.)

Szlatyina-parti szállások 

A tárgyalt tanyák helyszínrajzaIllés Ferenc tanyája
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Egyházközségi hírek
Május hónapban minden szentmise előtt 45 perccel 
májusi ájtatosságot imádkozunk, amelyet Temerin lelki 
megújulásáért ajánlunk fel.
Első pénteken 20:30 órától egész éjjeles szentségimá-
dást tartunk, egész éjjel az oldalajtónál nyitva lesz temp-
lomunk. Bármikor betérhetünk csendes imádságra. 
Használjuk ki a lehetőséget. 
Vasárnap egyben gyűjtés a papnövendékek javára.
Esküvői hirdetés: Gara Dénes (László és Úri Brigit-
ta fia) házasságot köt Surján Sandrával (Ferenc és 
Pisters Angelika lányával), szombaton d.u. 3 órakor 
a plébániatemplomban.
Telepen a III. c. osztálynak május 10-én, ked-
den, 17 órától plébániahittan és próba az 
elsőáldozásra.

Kedvelték a temeriniek az impulzív alkatú, 
nyugtalan természetű színészt, aki családjával 
a hetvenes évek végén költözött a dél-bácskai 
faluba. Szinte azonnal bekapcsolódott az itte-
ni kulturális életbe, a művelődési egyesület 
munkájában is oroszlánrészt vállalt. Kezdet-
ben főként a szervezésben nyújtott segítsé-
get, később szakmai tanácsokkal látta el az 
amatőröket, majd 1979-ben egy, a temerini 
értelmiségiekből és színjátszást kedvelő helyi-
ekből álló csapattal bemutatta Gyurkó László: 
Szerelmem, Elektra című színművét.

Ez az előadás sokak számára emlékeze-
tes maradt, hiszen merőben más volt, mint 
a korábbi színpadi alkotások. A temeriniek 

számára ez volt az első komolyabb dráma, 
hiszen eleinte zömében népszínművekkel, 
operettekkel, könnyedebb vígjátékokkal lep-
ték meg a lelkes közönséget. 

– Megérkezett Lajos, és lett egy profi elő-
adásunk, így emlékezik vissza arra az időszak-
ra az Elektrában játszó hattagú tánckar egyik 
tagja. Sikerült összegyűjteni a helyi értelmi-
ségieket, akik noha nem voltak színészek, 
közel állt hozzájuk a színházi világ, értékelték 
a művészet ezen ágát.

A helyi Temerini Újság 1979. május 17-
én közöl előzetest a bemutatóról. Mint ír-
ják, a darabban fellép: Hegedűs Ágnes, 
Erlauer Csaba, Varga S. Tibor, Soltis 
Aranka, Szabó Péter és Törteli László. 
Táncol: Kiss Ilona, Katona Zsuzsanna, 
Fehér Rózsa, Gara András, Ádám István. 
Koreográ fus: Daróci Zsuzsa, rendező Sol tis 
Lajos. Helyárak 25 és 20 di nár, diákjegy 10 
dinár. Jegyek elővételben a színház klubjában 
kaphatók. Az amatőrökből álló tánckar sze-
repe sem elhanyagolható az előadásban, az ő 
feladatuk a hatáskeltés volt, a dráma fokozó-
dásával különböző mozdulatokat iktattak be. 
Noha nem tartott sokáig az együttműködése 
a temerini amatőrökkel, szerettek vele dol-
gozni, a Szerelmem, Elektra ideje alatt újítá-
sokat vezetett be a színpadon, ami az akkor 
még ifjú helyiek számára felettéb érdekes és 
formabontó volt. Néhányan közülük még em-
lékeznek arra, amikor a színpadra farmer-
nadrágban mentek fel, a tógát csak ott vették 
fel, majd lefelé is ugyanez volt a forgatókönyv. 
A darabot a kanizsai Tiszai Ünnepi Játékokon 

Soltis lajos

Közösségünk megbecsült tagja volt
Soltis Lajos Temerinben töltött éveiről

is bemutatták, de az ottani zsűri nem gondol-
ta olyan jónak az előadást, mint azok, akik 
azt színre vitték, valamint Soltis Lajos, a ren-
dezőjük, így a házigazda után csak második 
díjasok lettek. 

A temeriniek keserű szájízzel tértek haza 
a szemléről, amiről aztán hosszú vita folyt 
a sajtóban. Heteken át arról írtak, vajon 
megérdemelték volna-e az első helyezést? A 
temerini Szirmai Károly Színjátszó Egyesü-
let 1979. május ötödikén a Magyar Szóban 
éles hangnemben válaszol Csordás Mihály 
április 28-án megjelent „Játszhatunk-e az 
amatőrizmussaí”című cikkére. Soltis Lajos 
hasonló előadásokat később már nem ren-
dezett Temerinben, de kisebb műsorokat an-
nál inkább, amelyekkel még a magyarországi 
Drágszélre és Miskére is eljutottak. Vicsek 
Károly temerini rendezéseibe is besegített, 
nem egyszer ő toborozta a statisztákat. Na-
gyon jól ismerte a helyieket, így minden pil-
lanatban tudta, hogy mely szerepre ki lenne 
a legmegfelelőbb. Így vett részt 1990-ben a 
Francia-tanyán forgatott Határ című film sze-
replőinek toborzásában is.

Családi házában kecsketenyésztéssel fog-
lalkozott, egyszerű öltözékben járt, úgy visel-
kedett, mint egy falusi ember. Nagyon szeret-
ték a temeriniek, különösen a főztjét. Akik 
kóstolták kakaspörköltjét, azt vallják, istenien 
bánt a fakanállal. Becker Béla kolóniai étter-
mében (Világ közepe) hetente főzött ebből a 
ragacsos finomságból. Ha nem kakaspörköltet 
rotyogtatott, akkor töltött pulykát sütött, an-
nak ízére még most is sokan emlékeznek. 
Soltis Lajos kedvelt színész, rendező és sza-
kács volt abban a közösségben, amelynek egy 
ideig ő is megbecsült tagja volt.

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

MEGEMLÉKEZÉS

NaGy Rudolf  
(1986–2022. 4. 25.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen megjelentek.

Miserend
6-án, pénteken, Elsőpéntek, Telep 8 ó.: Egy szándékra; 
Pl. temp. 19 ó.: Szentlélekhívó előkészület: Bérmálkozó-
kért; 20:30. ó: elsőpénteki egész éjjeles szentségimádás 
kezdete.
7-én, szombaton 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért (7 
órától szentségbetétel és májusi ájtatosság); valamint:  
†Faragóné Surján Erzsébet; 15 ó.:  Gara Dénes és Surján 
Sandra ünnepélyes esküvője.
8-án, Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor Vasárnapja, Bér-
málkozás Temerinben,   Telepen 7 ó.: Népért; Plébánia-
templomban 8.30 ó.: †Verebélyi József, Sörös és Verebélyi 
szülőkért és elh. hozzátartozókért; 10 ó: Bérmálkozási 
szentmise a bérmálkozókért.
9-én, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
10-én, kedden, 8 ó: Szt. Judás Tádé apostol tiszt. hálából.
11-én, szerdán  8 ó: Egy szándékra.
12-én, csütörtökön, 19 ó: Szűzanya tiszt. az Újvárosi Rft. 
élő és elh. tagjaiért, szentmise után egy órás szentségimá-
dás a templomban.

ÁDÁM Csilla írása a Súgóban

A plébánia telefonszáma: 844-001
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MEGEMLÉKEZÉS SZERETETT SZÜLEINKRŐL

MORVaI VaRGa Erzsébet 
(1929–2003)

MORVaI György 
(1924–2002)

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

Emléketeket őrzik gyermekeitek családjaikkal

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Elmúlt fájó hat hét nélküled

HORVÁTH Károly 
(1951–2022)

Jó férj és szerető 
apa voltál, nem felejtünk 
el soha, mert csak 
a miénk voltál. 
Szeretünk, amíg 
csak élünk, soha el 
nem feledünk.
Szívünkben őrizzük  
emlékedet, 
szeretünk téged.

Szerető feleséged, 
Mária és fiad, Károly

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy eltá-
vozott közülünk szeretett fe-
leségem, édesanyánk, anyó-
sunk és nagymamánk

FaRaGÓNÉ 
SURJÁN Erzsébet 

(1941–2021)

Nem fogjuk már elgyengült 
kezed, nem tekint ránk 
aggódó szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.

Drága jó feleségem, 
édesanyánk, mamánk, 
Isten veled!

a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Immár második éve, hogy 

csak emlékezni tudok szeretett férjemre

HERING Istvánra 
(1958–2020)

Kinek pótolhatatlan lénye egyre növő űrt hagyott 
maga után bennem, ki őt tiszteltem és szerettem.
Isten nyugosztalja drága lelkét az égi fényben.
Drága emléked fájó szívemben őrzöm.

Özvegyed, Rozália

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk férjemre, édesapánk-
ra, apósunkra, nagyapánkra, és dédapánkra, aki már 7 éve 
nincs közöttünk.

GŐZ István 
(1941–2015)

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek, nem felelnek téged!

Emlékét szívünkben őrizzük.

Szeretteid: feleséged, Éva, gyerekeid, 
Erika és aranka családjaival

MEGEMLÉKEZÉS

id. ZaRNÓCKI József 
(1937–2022)

ZaRNÓCKINÉ LICHT Teréz 
(1939–2009)

Szomorú hat hete, hogy 
örökre itt hagyott bennün-
ket édesapám, nagyapánk, 
apósom és nászom

Szomorú 13 éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

„S hogyha testem porba 
tér meg, lelkem akkor a 
nagy égnek dicsőségét lelje 
meg, dicsőségét lelje meg.”

(Hitélet imakönyv)

Megpihent a dolgos kéz, 
a jó apai szív, áldás 
és hála övezi a sírt.
Legyen pihenésed békés, 
emléked áldott.

a gyászoló család

A gyertya most 
érted égjen, 
ki fent laksz 
már a magas égben, 
vigyázol ránk 
onnan fentről, 
s a lelkünkhöz szólsz 
a végtelenből.

Legyen áldott és 
békés örök álmod!

Szerettei 

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS Péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS Péter 
(1962–2004)

Fájdalmas 24 éve lesz, hogy 
elhunyt drága jó édesapám, 
apósom tatánk és dédink

Fájdalmas 18 éve, hogy el-
hunyt drága jó bátyám, sógo-
rom, nagybátyánk

Kiket szívünkben érzünk, nem halnak meg soha. 
Kiket lelkünkkel látunk, nem hagynak el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket. Nyugodjanak békében!

Emlékét őrzi húga, Maca, 
sógora, Béla, unokaöccse, 

Béci családjával és 
keresztlánya, Melinda 

családjával

Emlékét őrzi lánya, 
Maca, veje, Béla, 

unokái Béci 
és Melinda 

családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

Az élet úgy múlt el, 
mint egy pillanat, 
de emléke szívünkben 
örökre megmaradt.

Csend és béke 
őrizze örök álmát!

Búcsúznak tőled 
a 2000/2001-ben végzett 

nemzedék diákjai, 
 a tanító néni és 
az osztályfőnök

NaGy Rudolftól 
(1986–2022)
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LaBDaRÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGa–DUNaV (Stari 
Banovci) 0:0

A temerini csapat a 25. fordu-
lóban az ötödik döntetlenjét játszot-
ta, ami mellett tíz-tíz győzelme meg 
veresége van, és tartja helyét a kö-
zépmezőnyben, vagyis a nyolcadik 
helyet.

A Sloga vasárnap az utolsó előtti 
helyezett Budućnosttal játszik Salaš 
Noćajskin.

RADNIČKI (Újpazova)–
MLaDOST 1:1

A járekiaknak égetően szüksé-
gük van a bajnoki pontokra, ha meg 
akarják őrizni tagságukat a Vajdasá-
gi ligában. A hétvégén ugyan pontot 
szereztek Újpazován, de az öt győ-
zelmet, hat döntetlent és 14 veresé-
get számláló mérleggel továbbra is 
az utolsó helyet foglalják el.

A Mladost szombaton javíthat 
hazai pályán a belcsényi Cement 
ellen.

Újvidéki liga

TSK–PETROVaRaDIN 3:1 (1:1)
A vártnál jóval nehezebben, 

némi szerencsével győzte le a táb-
lázaton utolsó előtti péterváradi csa-
patot a TSK. A találkozó elején ke-
vés említésre méltó dolog történt a 
pályán, gólszerzési lehetőség alig 
adódott. A vendégek a 28. percben 
szerezték meg a vezetést, amikor 
szélsőjük kicselezte a jobbhátvéd 
Pantošt, laposan beadta a labdát, 
a temerini védők megfeledkeztek 
Muratovićról, aki tíz méterről a há-
lóba lőtt. A hazai együttesnek a 43. 
percben, egy szöglet után sikerült 
kiegyenlítenie. Némi szerencsével 
a középhátvéd Radičićhez került a 
labda, aki közelről a kapuba vág-
ta.

A szünet után a vendégek átvet-
ték a kezdeményezést, többet bir-
tokolták a labdát és könnyen a ve-
zetést is megszerezhették volna, a 
lehetőségeik azonban kimaradtak. 
Negyed órával a mérkőzés vége előtt 
Lahos begyűjtötte a második sárga 
lapot, így kiállították. Az emberhát-
rányba kerülő temeriniek ezt kö-
vetően még jobban a védekezésre 
fektették a hangsúlyt, és ellentáma-
dásokból próbálkoztak. A 87. perc-
ben Stričević szöktette Tatićot, aki 
megtolta a labdát, betört a tizen-
hatosba és megszerezte csapatá-
nak a vezetést. A bírói ráadásban 

újabb találatot ért el a TSK, amihez 
a péterváradi védők hatalmas hi-
bája is kellett. A csereként beálló 
Bogojevićhez került a labda, a fi-
atal támadó kicselezte a kifutó ka-
pust, és 25 méterről az üres kapu-
ba lőtt. 

A TSK vasárnap 17 óra 30 per-
ces kezdettel a Tatrával játszik 
Kiszácson. A Tatra egyébként a 22. 
forduló rangadóján 3:2-re kika-
pott Újvidéken az éllovas Slavijától, 
amely 58 ponttal vezeti a rangsort. 
Második a Šajkaš 57, harmadik a 
Tatra 54, negyedik a TSK 43, ötödik 
a Fruškogorac 40 ponttal.

TSK: Perišić, Pantoš 
(Bogojević), Lahos, Stričević, Z. 
Vlaisavljević, Paska, Tatić, Klaić 
(Varga), Tomić (Nikolić), Radičić, 
Prolić.

Az Újvidéki városi ligában a mö-
göttünk levő hétvégén nem játszot-
tak bajnoki találkozókat. A listave-
zető Sirig a hétközi fordulóban a 
Susekot látja vendégül.

KÉZILaBDa
Első női liga – 

Vajdasági csoport

TEMERIN–RaVaNGRaD 
(Zombor) 86:15 (43:5)

Nem mindennapi eredmény 
született, hiszen ritkán fordul elő 
a kézilabdában, hogy egy csa-
pat 86 gólt szerezzen. Ez történt 
meg a 20. fordulóban, melyben a 
temerini lányok alaposan kitömték 
a zomboriak hálóját, Knežević pél-
dául 20 találatot szerzett, vagyis töb-
bet, mint a vendégek összesen. Az 
idényből még két forduló van hátra. 
A táblázaton második Temerinnek 
ugyanannyi pontja van, mint az él-
lovas Rumának.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport

MLADOST TSK–RADNIČKI 
(Šid) 42:34 (24:17)

A járekiak a hétvégén aratott di-
adal után a hetedik helyet foglalják 
el a táblázaton.

aSZTaLITENISZ
A második liga északi csoport-

jában a Temerin Ferocoop második 
fiúcsapata 4:2-re legyőzte a lokvei 
Banatult. 

A lányok mezőnyében a 
temeriniek 4:1-re kikaptak 
Szentmihályon a Tornado csapatá-
tól a második liga északi csoport-
jában.

T. N. T.

elVáráSoK:

• temerini, vagy járeki 
lakhely 
• középiskolai végzettség 
villamossági szakirány 
• középfokú Internet- 
és számítógépes ismeretek 
• a Word és excel progra-
mok 
középfokú használata 
• a szerb nyelv ismerete
kommunikációs szinten 
• B kategóriás járművezetői 
jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka

előNyNeK SzáMÍT:

• hasonló jellegű munkata-
pasztalat

A jelentkezéseket rövid 
önélet-rajzzal a 
konkurs@sattrakt.com 
címre várjuk, 
illetve személyesen 
az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi	Sándor	utca	
2-ben.

A kiválasztott pályázókat 
meghallgatásra hívjuk.

A pályázat az állás 

betöltéséig érvényes.

SAT-TrAKT

MUNKAleheTőSÉg
Cégünk munkatársat keres 

kábeltévé	technikus munkakörbe

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!

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


