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– A temerini babfesztivál a környék 
egyik jelentős rendezvénye, amelynek célja 
elsősorban az, hogy az emberek lazítsanak, 
jól érezzék magukat, versenyezzenek, jó-
kat egyenek, művelődési és szórakoztató 
programokban vegyenek részt. A verseny-
zők számára ajándékokat készítettünk, a 
jó hangulat szerintem adott lesz. Máris jók 
a visszajelzések, az emberek telefonálnak, 
érdeklődnek, többen máris beneveztek. 
Úgy érzem, hogy a legtöbben már lazítottak, 
hátrahagyva az elmúlt, járvánnyal terhelt 
időszak kellemetlen emlékeit. 

Ami a fesztivált illeti, az idén is beren-
dezzük az ún. régi mesterségek utcáját, 
ahol a temerini kistermelők kiállíthatják 
portékájukat. A fesztivál koncepciója ha-

sonló, mint a korábbi években volt, azzal a 
különbséggel, hogy ismét lesznek esti kon-
certek. Este nyolc órától a Kerber együt-
tes, míg tíztől Milica Pavlović szórakoz-
tatja a közönséget.

A turisztikai szervezet további 
nyári programját lásd a 3. oldalon

Élen jÁróK megjuTalmazÁsa
Temerin Község önkormányzata nyilvános felhí-

vást tett közzé az eredményes tanulók és felkészítő 
tanáraik megjutalmazása céljából. A pályázatra mind-
azok a község területén élő általános és középiskolás 
diákok jelentkezését várják, akik a körzeti, köztársa-
sági, regionális és nemzetközi versenyek bármelyi-
kén első, második vagy harmadik helyezést értek el 
a 2021/2022-es tanévben. 

A pályázat a felkészítő tanárokra is vonatkozik, akik 
úgyszintén jutalomban részesülnek. A kérvényhez ké-
rik mellékelni a diák versenyeken elért eredményeinek 
bizonylatát, valamint a felkészítő tanár nevét. Emellett 
az egyik szülő, vagy gyám bankkártyájának, illetve sze-
mélyi igazolványának fénymásolatát is mellékelni kell. 
A felkészítő tanároknak a bankkártya és az igazolvány 
fénymásolatát kell mellékelniük. A jelentkezéshez szük-
séges kérvény és az említett dokumentumok május 31-
ig adhatók át az községháza 4-es számú pultjánál.
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Kóstolásra váró italok

Pálinkát csakis jó gyümölcsből
Kétszáz mintát értéklelt a zsűri – Kohanec Sándor 

és Giric Tibor főzte a legjobb temerini targyit

A Községi Idegenforgalmi Szervezet nyári programjából

a múlt héten rendezték meg községünkben a XI. Vajdasági és XXI. Temerini 
Pálinkaversenyt. az esemény ez alkalommal is a kertbarátkör szervezésében 
valósult meg. a csütörtökön megtartott bírálaton 222 pálinkamintát értékelt 
a 19 tagú bírálóbizottság. 

A minták között a legtöbb a szilva-, a szőlő- és az alma-
pálinka volt, de szép számban neveztek be barack-, meggy- 
és ringlópálinkával is a résztvevők. Az esemény szombaton 
délelőtt az Ifjúsági Otthon nagytermében kóstolással egy-
bekötött ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult. Az idei 
pálinkaversenyen 36 arany-, 71 ezüst-, és 79 bronzérem 
került kiosztásra.

Kovács róbert, a kertbarátkör elnöke lapunknak el-
mondta, hogy az idei rendezvény különösen jelentős a nagy 
hagyománnyal rendelkező pálinkaverseny történetében. – 
Az idei egy különleges évnek mondható, mivel nem csak a 
szomszédos Magyarországról, hanem Szlovéniából és Észak-
Macedóniából is érkeztek versenyminták. Elégedettek va-
gyunk a rendezvénnyel, mert a tavalyi nehéz év után mégis 
szép számban érkeztek minták. Nem mellékes az sem, hogy 
az időjárás sem kedvezett tavaly a gyümölcsöknek, ennek 
ellenére azonban kiemelkedő eredmények születtek – hang-
súlyozta az egyesület elnöke. Folytatása a 3. oldalon

Készülődés a babfesztiválra
a helyi turisztikai szervezet meghirdette a június 4-én esedékes babfesz-

tiválon való részvételre szóló felhívást, lassan már a program is körvonala-
zódik. Marina INJAC igazgató elmondta, gőzerővel zajlanak az előkészüle-
tek, és az idén is arra számítanak, hogy sikeres lesz a környéken egyedinek 
számító rendezvény. 
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rű feladat. A projektumban öntözőberendezésről 
is szó esik, de lévén, hogy nem kis összegekről 
van szó, erre még egy kicsit várnunk kell. Addig 
mindent kézzel kell locsolni, ami egyre nagyobb 
kihívást jelenthet, hiszen látjuk a klímaváltozás 
következményeit. Az ültetések során is megta-
pasztaltuk a szárazságot, ezért mégiscsak bízom 
benne, hogy az említett locsolórendszerre azért 
nem kell majd olyan sokat várni. A bara melletti 
részt nem alakítjuk át, az megmarad a maga vad-
ságában és sűrűségében. 

a tó rendbetételét a projekt nem tartal-
mazza, de az egyébként is nagy falat lenne. Az 
iszaptalanítás ugyanis hosszú és bonyolult folya-
mat – emelte ki a tájépítész hozzátéve, hogy a 
park revitalizálásával és megújulásával a törté-
net még nem ér véget. Szerinte az embereknek 
a természettel kapcsolatos felfogását és a hozzá 
való viszonyulást is elő kell mozdítani. Meg kell 
értenie mindenkinek, hogy a természetet, így 
a parkot is óvni kell. A park mindenkié, ezért 
közösen kell tenni annak érdekében, hogy még 
nagyon sokáig élvezzük a belőle áradó frisses-
séget és nyugalmat. 

A budapesti Kossuth-téren szombaton rendezett nagy-
szabású ceremónia keretében beiktatták hivatalába Novák 
Katalint, Magyarország új köztársasági elnökét. Legutóbb 
Mária Terézia volt női államfő Magyarországon.

A ceremónia fél 9-kor a Kálvin téri református temp-
lomban kezdődött, ahol az új közjogi méltóság ökume-
nikus istentiszteleten vett részt, kora délben pedig már 
a Parlament előtti téren tartott beszédet, ahol jelen volt 
Orbán Viktor mellett Áder János, Kövér László, Schmitt 
Pál és Müller Cecília is. A kisérő műsor keretében, amely 
mindegyik darabjának mélyebb szimbolikája is volt (ki-
sebbségek, határon túliak stb.), hármasikrei születését 
követően először láthatta a közönség Rúzsa Magdit, de 
fellépett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Balázs János 
és Kádár Viktória is. A program végén a mindenkori köz-
társasági elnök rezidenciáján, a budai Sándor-palotában 
vegyült el a nyílt napra látogatók közt Novák Katalin.

Magyar nemzeti értékeket képviselő politikai elemzők 
szerint Novák Katalin személye olyan kapukat nyithat 
meg, amelyek eddig talán zárva voltak, s ennek nagy 
jelentősége van.

Beiktatták novák Katalint
Legutóbb Mária Terézia volt női államfő Magyarországon

Díszhuszárok vonulnak el az új köztársasági elnök előtt

A klastélykert revitalizálása

Francia stílusú virágoskert 
Majda Adlešić projektvezető összegezte a parkban folyó munkálatokat

A közművállalat munkaakciója keretében 
szombaton már földbe került néhány rózsa, de 
az ültetés a héten sem áll meg, így tervek szerint 
május végéig kialakítják a park bejáratánál lévő 
három, francia stílusú virágoskertet. Ez már a 
kastélypark átalakítási projektjének második 
szakasza, ismertette a tájépítész. 

– Az első szakaszban, a november elseje és 
március 24-e közötti időszakban, kitiszítottuk 
a parkot, megszabadultunk a száraz, beteg és 
a sétálókra nézve veszélyes fáktól, és a helyük-
re újakat ültettünk. A tervezett 76 egyed helyett 
122 került földbe, valamint 105 bokros növény, 
ugyanis az első fázisra támogatási eszközt nyújtó 
környezetvédelmi minisztérium engedélyezte, 
hogy a fennmaradt összeget újabb közbeszerzés 
útján további csemeték vásárlására fordítsuk.

Tévhit tehát az, hogy szakszerűtlen fakivá-
gás zajlott a parkban, minden eltávolított egyed 
helyébe új került. A terepen nagyon sok mindent 
láttunk, férges odu, beteg lombkorona, de olyan 
fajokat is, amelyek a legutóbbi tervrajzban nem 
is szerepeltek, tehát invazív fajok, egyszer csak 
megjelentek. Az első szakasz munkálatai, a park 
kitisztítása volt a legkörülményesebb. 

néhány adat: az említett időszakban hatvan 
munkaórát működött az emelőkosár, amelyből a 
kommunális közvállalat dolgozói a száraz ágakat 
vágták le, 3 és fél ezer munkaórát számoltunk 
össze a helyszínen. A munkások 5-8 fős cso-
portokban dolgoztak, az időjárási viszonyoktól 
függően minden adandó alkalmat megragadtak a 
munkára. Noha úgy terveztük, hogy újévig elké-
szülünk, ez nem sikerült, de szerencsére, a mi-
nisztérium értékelte azt a munkát, amit végzünk, 

ezért haladékot kaptunk március végéig. Az első 
szakasz munkálatainak összértéke négymillió 
dinár, amelyből két-két milliót a minisztérium, 
illetve az önkormányzat biztosított. 

Mivel valamennyi összeg fennmaradt, bő-
víthettük a faállományt. Tíz új faj pompázik ha-
marosan a parkban: tölgy, akác, közönséges 
júdásfa, hárs, közönséges pagodafa, amerikai 
tulipánfa, a cserjék közül pedig az aranyfa, ta-
mariska, fehér som, orgona és a hibiszkusz nyújt 
majd csodás látványt. Miután az első fázissal el-
készültünk, hozzáláttunk a park közvetlen bejá-
ratánál lévő virágoskertek rendezéséhez, amely-
hez az önkormányzat biztosítja az anyagiakat. A 
park ezen szakasza egykoron francia stílusban 
tündökölt, mi is hasonlóban gondolkodunk. Ám 
meglehet, hogy egy kicsit modernebb arculatot 
mutat majd a végén. Rózsát 
ültetünk, de nem sokat, 
hiszen oda csak a délutá-
ni órákban süt a nap. Lesz 
még árnyliliom, díszsás és 
egyéb, ami jól viseli az ár-
nyékot. Értesüléseim szerint 
már vannak elképzelések a 
park hátsó részébe tervezett 
játszóteret és sportpályát il-
letően is. 

Számos teendő van 
még a parkban, de ennek 
üteme attól függ, hogy ka-
punk-e rá támogatást. Rend-
be kellene tenni a Fontana 
kerthelyiség környékét, de 
sajnos az nem lenne egysze- Jónéhány beteg fát is el kellett távolítani a park felső részéből
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Esküvői hirdetés: Vegyelek Dávid, Csaba és Csordás Katica fia házassá-
got köt Komenda Enikővel, László és Kiss Karolina lányával, szombaton 
május 28-án 14:30 órakor a plébániatemplomban.

•
Folyamatban van a szabadtéri feszületek számbavétele, állapotuk 
megvizsgálása. Temerin területén lévő több kereszt szépen gondozva 
van, azonban akadnak már megrongálódott állapotban lévők is. Jelen-
leg két szobafestő mester fogott össze, hogy szombatonként az idejüket 
a feszületek helyrehozására fordítják. Örömmel fogadnánk, ha lenne 
még néhány lelkes mester 
erre a feladatra. elkez-
dődött az 1893-ból 
származó Kastély-utcai 
Kovács kereszt felújí-
tása, amelyet legutóbb 
25 évvel ezelőtt, 1997-
ben újítottak meg. sze-
retnénk számba venni, 
hogy Temerin terüle-
tén melyik keresztet ki 
gondozza. Van ugyanis 
néhány kereszt, amely-
nek felelőst szükséges 
találnunk. Szívesen fo-
gadjuk a kedves hívek 
keresztek felújítására 
adott adományát.

megkoszorúzták 
Kováts antal sírját

A költő, pedagógus és hírlapíró Kováts Antalra emlékeztek tisz-
telői a Nyugati temető síremlékénél, amit egykoron a TSK kezdemé-
nyezésére a temeriniek állíttattak közadakozásból. Az író életútjáról 
és munkásságáról Csorba Béla beszélt, Varga szitár Hanna VII. 
b osztályos tanuló elszavalta a költő egyik versét, a Kókai iskola di-
ákjai virágokkal, az Első Helyi Közösség titkára koszorúval rótta le 
kegyeletét. A megemlékezésen jelen voltak a Szirmai Károly Községi 
Közkönyvtár és a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor 
képviselői is. (csb)

Újvidéki vásár
Az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár május 21. és 27. 

között kerül megrendezésre. A családi nap május 25-én, szerdán lesz, 
utána a családok függetlenül a (14 évnél fiatalabb korú) gyerekek 
számától egyetlen 600 dináros jeggyel látogathatják a rendezvényt. 

Az idén 1100 kiállító jelentette be részvételét, a 2019-es évhez ez 
75 százalékot jelent. A partnerország Magyarország. A vásár megőrizte 
nemzetközi jellegét, amit 18 ország jelenléte bizonyít. (sajam.net)

Folytatás az 1. oldalról
Az idén is elismeréssel jutalmazták a legjobb temerini pálinka készí-

tőjét, rendhagyó módon most ketten osztoztak az elismerésen, ugyanis 
holtverseny alakult ki. Egyikük Kohanec sándor aki nem első alka-
lommal tudhatja magáénak a legjobb temerini pálinka készítőjének járó 
elismerést. Elmondása szerint a finom ital titka az egészséges gyümölcsben 
rejlik. – Két mintával neveztem be, és a vilmoskörtéből főzött italom nyerte 
el a legjobb temerini pálinka címét, a birsalmámat pedig ezüstéremmel 
jutalmazták. Bár tavaly kevés gyümölcsöt lehetett szüretelni, és az árak is 
igen magasak voltak, a termés mégis kitűnőre sikeredett, a finom pálinkák 
főzésének tehát nem volt akadálya. Csakis jó és egészséges gyümölcsből 
főzhető finom pálinka. Én azt vallom, hogy kizárólag olyan gyümölcs 
kerülhet a hordóba, amit az ember szívesen el is fogyasztana. Szerintem 
a titok ebben rejlik – osztotta meg olvasóinkkal Sándor.

A megosztott első díj másik tulajdonosa giric Tibor. Szőlőből főzött, 
és párlata sikert aratott a versenyen: kiérdemelte vele a legjobb temerini 
pálinkáért járó címet. – A siker egyértelműen a kiváló minőségű gyü-
mölcsöknek köszönhető. Három fajta szőlőt tettem a cefréshordóba, az 
arányokat a saját ízlésem szerint állítottam össze, és nagyon odafigyeltem 
az erjedési folyamatra. A gyümölcs szár nélkül került a hordóba. Nem 
számítottam ekkora sikerre, de természetesen jól esik – fogalmazott 
Giric Tibor.

T. D.

Pálinkát csakis jó gyümölcsből
Kétszáz mintát értéklelt a zsűri – Kohanec Sándor 

és Giric Tibor főzte a legjobb temerini pálinkát

Folytatás az 1. oldalról
A helyi turisztikai szervezet vezetője az érdeklődők figyelmébe aján-

lotta még a következő programokat: 
• még a babfesztivált megelőzően megemlékeznek az európai nem-

zeti parkok napjáról,
• május 24-én óvodás és alsós gyerekekkel sétatúrát tesznek a park-

ban, hogy a legkisebbek is megismerjék annak szerkezetét, történetét 
és növényzetét. 

• ugyanaznap a Jegricska partján fekvő Információs Központban a 
Vajdaság Vizei Közvállalattal közösen szerveznek gyermekek számára 
mini horgásztanfolyamot, 

• valamint vízreszállást a katamaránnal. marina Injac közölte, a jó 
idő beálltával hamarosan mindenki számára elérhetővé válnak ezek a 
túrák. A jelentkezéseket ők fogadják, a túrákat azonban a Vajdáság Vizei 
Közvállalatnak szervezi. 

•Az igazgatónő elmondta továbbá azt is, hogy még májusban szeveznek 
egy munkaakciót, amelynek során civil szervezetekkel közösen megtisz-
títják a Jegricskáig vezető betonutat. Később pedig ez a szakasz padokkal, 
szemetesekkel és információs táblával bővül. 

ácsi

Készülődés a babfesztiválra az út menti keresztek felújítása
Az egyházközség híreiből
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 Támadnak a repce kártevői
a Pannon Televízió riportot sugárzott temerini repce-

termesztőkkel:
Hosszú ideig tartott a szárazság, de a termelők elégedettek a 

repce jelenlegi állapotával. Sok helyen már vállig ér az olajrepce 
a temerini határban, a megfelelő növényvédő- és permetszereknek 
hála, valamint a méhek is megérkeztek. Az olajrepce egyébként egyre 
népszerűbb növénynek számít Vajdaság-szerte.

Vegyelek Csongor az idén először próbálkozik repcetermesztés-
sel. Sokan azt mondják, hogy nem túl nagy igényű növény, a gazdának 
viszont más tapasztalatai is vannak. A növényt 8-10 kártevő támadja. 
Rögtön kora tavasszal az ormányosbogár ellen kell védekezni, virágzás 
előtt pedig a fénybogár ellen: „A  fagy nem mondhatnám, hogy ká-
rosította. Nagyon későn, egész április közepén kaptunk esőt, addig 
semmit, nagyon meglátszott, mikor megázott. Addig még nagyon 
gyengének mutatkozott, de amikor kapott egy komolyabb, harminc 
liter esőt, az nagyon megmutatkozott rajta.” 

Kálmán Imre négy éve termeszt olajrepcét. Az előző évek jó ta-
pasztalatai miatt, az idén több repcét vetett, 12 parcellán 30 hektárra: 
„Egészen március elején kaptuk az értesítést a vajdasági mezőgaz-
dasági szolgálattól, hogy kellene védekezni a repceormányos ellen. 
Nagyon hidegek voltak. Ezt nem csináltuk meg, és úgy látszik, nagyot 
hibáztunk. Tehát március elejétől kezdve egészen virágzásig támad 
a fényeske, a repceormányos és a repce kisormányos. Most meg itt 
van a bundásbogár. Folyamatosan és most is kellene permetezni, de 
nem lehet a méhek miatt. De nem is lehet rámenni a parcellára.”

Hektáronként 3-4 tonnás hozamra számítanak – tette hozzá a ter-
melő. Az elkövetkezőkben meleg, szélcsendes időre lenne szükség, hogy 
a méhek be tudják porozni a virágokat.

Pannon rTV

MUNKALEHETŐSÉG A PARABOLÁNÁL
Szerelő munkatársat keresünk

Követelmény:
• számítógépes hálózatok közepes szintű 
ismerete
• szerelési tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség magyar és szerb 
nyelven 
Az érdeklődők jelentkezését a 063/841-82-
82-es telefonra várjuk hétfőtől-péntekig, 9-17 
óra között, vagy a következő e-mail címre: 
paraboladoo@gmail.com

  Felújítják a horgosi 
határátkelőt

Folyamatban van a legforgalmasabbnak számító Horgos-Röszke határát-
kelő felújítása. A közlekedésügyi minisztérium közlése szerint a munkálatok 
mintegy másfél évig tartanak majd, így azt javasolják az utazóknak, hogy lehe-
tőség szerint valamelyik másik alternatív átkelőt használják az átkeléshez.

Kiemelik, hogy Kelebia mellett Gyála, Horgos közút, Rábé, Királyhalma, 
Bajmok, Béreg és Hadikfalva (Rastina) átkelőhelyek használhatóak a sze-
mélyforgalomra, a teherforgalom pedig a kelebiai terminált használhatja.

A minisztériumnál hozzáteszik, tekintettel arra, hogy közeledik a nyári 
szabadságok ideje, a megszokottnál is hosszabb várakozásokra lehet majd 
számítani az átkelőkön.

Tavaly, annak ellenére, hogy a járvány miatt kisebb volt a forgalom, 
mégis 1,5 millióan léptek be Szerbiába ezen az átkelőn és mintegy 1,2 mil-
lióan léptek ki az országból ugyanitt. A teherforgalom tekintetében is nagyok 
voltak a mutatók, hiszen 43.000 teherautó lépett be, és csaknem 40.000 
lépett ki az országból ezen a terminálon.

A minisztériumban azt mondják, már most hosszabb a várakozási idő a 
teherautók számára ezen az átkelőn a sávok lezárása miatt, ezért az országból 
való kilépésnél a teherautók számára már megnövekedett a várakozási idő. 
Emlékeztetnek, hogy a pillanatnyi helyzet a határátkelőkön követhető az Autós 
és Motoros Szövetség kameráin keresztül, a nyári időszakban pedig érdemes 
azokat fokozottan figyelni, a helyzet ugyanis óráról órára változhat.

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.
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APRÓHIRDETÉSEK
• Torták és aprósütemények rendelhetők 
szülinapokra, áldozásra, eljegyzésre, stb. Kiváló 
minőség! Telefon: 061/66-14-208.
• Magányos, idős személyt eltartanék ingatlanjáért. 
Telefon: 069/19-66-193.
• Mindenféle vasmunkát (kapuk, garázsajtók, fésze-
rek stb.) vállalunk. Telefon: 069/31-46-800.
• Takarító és vasaló asszonyt keresek. Fizetés meg-
beszélés szerint. Telefon: 062/12-23-015.
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy konyhakészen. 
Sonja Marinković utca 7. Telefon: 3848-200.
• 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.

• Gyöngytyúktojás eladó. Telefon: 063/414-301.
• Házi kecskekulen eladó. Telefon: 063/73-82-446.
• zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármi-
lyen állapotban, csak papírokkal. Telefon: 062/583-
261 (Gábor).
• Eladók fiatal birkák, valamint továbbtenyésztésre 2,5 
éves Ile de France kos. Rákóczi Ferenc utca 73. Tele-
fon: 842-137, 061/63-31-937.
• vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• 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.

• Hereszéna és szalma eladó. Telefon: 063/554-033.
• volkswagen kombit vennék bármilyen állapotban, 
1990-es kiadásútól régebbit. Fizetés készpénzzel, 
azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, mosógé-
peket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefon: 062/133-22-69.
• vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Három éves nagy libák eladók, darabonként 800 di-
nár, leszállítás június közepétől. Érdeklődni 063/10-
844-06-os telefonszámon lehet.

Két sajnálatos esemény is rányomta 
bélyegét a Kárász sporthorgász egyesü-
let mindennapjaira, és mondhatom, a 
jövőjére is. Az egyik az, hogy a 2021-es 
év utolsó napján tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Ljubomir Ljubičić, az egyesület 
elnöke, a másik pedig az, hogy az idén 
februárban a gazdasági bíróság zárolta 
az egyesület folyószámláját.

Úgy érzem, annyival tartozom a 
temerini horgászoknak, hogy bőveb-
ben elmagyarázzam a számlazárolás 
okát. nos, mint ismert az egyesület-
nek a Nagybara partján van egy halőr 
házikója. 

2012-ben a Földvár–Temerin közötti út-
felújítás alkalmával a munkálatokat végző 
vállalat megkért bennünket, hogy a házikó 
melletti területre engedjük a munkagépe-
ik parkolását, amit mi meg is engedtünk. Még 
ott tartózkodtak, amikor a házikó melletti 
villanypóznáról lehúztak egy kábelt (fölté-
telezem, hogy valamit hegeszthettek, ehhez 
kellett az áram). 

Amikor a villanygazdaság alkalmazottja 
megjelent leolvasni a fogyasztásunkat, észre-
vette a lelógó kábelt, leszerelte a villanyórán-
kat és jegyzőkönyvezte az állítólagos áramlo-
pás tényét. Ennek nyomán büntetést róttak 
ki az egyesületre, mivelhogy mi vagyunk a 
használói a területnek. 

Úgy éreztük, semmi közünk az ügyhöz, és 
nem fizettünk. Én magam több ízben jártam 
Zsablyán az Elektrovojvodinában, hogy tisz-
tázzuk az esetet. Az ügy az újvidéki gazdasági 
bíróság elé került, ahol 2017-ben első fokon 
egyesületünket felmentették a büntetés fize-
tése alól. Erre az ítéletre, föltételezzük, mert 
mi nem kaptunk róla értesítést, az áramszol-
gáltató fellebbezett.

Az idén január végén megkaptuk a belgrá-

di, másodfokú bíróság ítéletét, mellyel köte-
lezik az egyesületet több mint 300.000 dinár 
kár megtérítésére. Az összeg magába foglalja 
az állítólagos áramlopásért járó büntetést, a 
perköltségeket, valamint a kamatokat.

Ez a bírósági határozat jogerős, 
fellebezésnek nincs helye. Ezek a tények, amik 
a számla zárolását illetik. Nagyon sajnálom, 
hogy egy több mint 60 éves múlttal rendelkező 
egyesület a megszűnés szélére sodródott.

Ezekután tevékenységünk kimerül a hor-
gászengedélyek árusításában és a gyerek-
horgászoknak Jó Pajtás-Kupán való részvé-
telében.

Engedélyt a temerini horgászok a Fácán 
szaküzletben válthatnak. A díjak a tavalyihoz 
képest nem változtak. Az egységes engedély, 
amelynek birtokában horgászhatunk a Dunán, 
a Tiszán, a DTD-csatornákon és a Temesen, 
7000 dinárba kerül.

Ugyanezekre a vizekre feljogosító, kedvez-
ményes engedély ára 3500 dinár (hölgyek és 
65 évnél idősebbek).

A holt-tiszai engedély 5000 dinár, a 
nagybarai 4000 dinár, valamint a rokkantsá-
gi 600 dinár. A tagsági díj tíz éve változatlanul 
500 dinár. A tagsági díjakból befolyt összeg az 
egyetlen bevételi forrása az egyesületnek.

Pásztor róbert, a Kárász 
sporthorgász egyesület volt titkára

Telepi olvasónk jelentette, hogy szom-
baton éjszaka 11 óra tájban a telepi Pro-
letár utca 98 szám alatti háznál nagy tűz 
volt, a száraz sövény égett.

Az utca környező lakosai gyújtoga-
tásra gyanakszanak, ugyanis a helyszí-
nen megtaláltak egy sörösdobozt, amely-
ben benzin lehetett. A tűzoltók gyorsan 

Két sajnálatos esemény
Miért zárolták a Kárász egyesület folyószámláját?

A budapesti Ad Librum Kft. kiadá-
sában nemrégiben megjelent a temerini 
Balogh Szilárd: Hajnalig I. c. regénye.

A könyv fülszövege: „Egy képze-
letbeli vajdasági falucska adja egy 
különösebb és egy még különösebb 
bűneset színhelyét. Kalmár Norbert hu-
szonhárom éves, másoktól elszigetel-
ten élő fiú és a tizenkilenc éves kicsa-
pongó életű lány, Fehér Tímea lassan 
kibontakozó kapcsolatával párhuzamo-
san a rendőr-
ség újra vizs-
gálódni kezd 
egy már-már 
elfeledett bűn-
tény ügyében. 
1975-ben, ép-
pen negyven 
évvel a re-
gény történé-
sei előtt, egy 
nyolcfős társaság elindult a horvát ten-
gerpartra, de sohasem érkeztek meg. A 
rejtélyre azóta sem derült fény. Amikor 
a helyszínre érkező budapesti nyomo-
zónak nyoma vész, majd egyre külö-
nösebb dolgok történnek a kis telepü-
lésen, az Interpol is bekapcsolódik a 
felderítésbe. De nemcsak hivatalosan 
zajlik a nyomozás – a két főszereplő, 
Norbert és Tímea is beleveti magát az 
ügybe azzal a céllal, hogy fényt derít-
sen a különös eseményekre, és meg-
oldja a negyvenéves rejtelyt.”

www.konyv.guru vagy 
www.facebook.com/www.konyv.guru

BALogh SzILárD rEgéNyE
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Balogh Szilárd

a helyszínre érkeztek és lokalizálták a 
tüzet.

Emberéletben nem esett kár, de meg-
olvadt a kábeltévé huzalja.

SzáNDéKoS gyúJTogATáS
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Le sem tagadhatta örömét és meglepődöttsé-
gét a deszkákon otthonosan mozgó, már egészen 
fiatal kora óta szerepeket vállaló elek István 
(a képen). Látta azt a gálaműsor közönsége is, 
hogy a tehetséges műkedvelő színész egy cseppet 
sem számított a díjra, de ettől eltekintve felettébb 
örült az elismerésnek. – Meglepődtem, amikor 
kimondták a nevemet, talán egy kicsit zavar-
ban is voltam, de rendkívül jól esett. A korábbi 
szemléken mindössze egy különdíjat kaptam, 
a mostani az első komolyabb kitüntetés. Van 
értelme annak, hogy dolgozunk, hiszen lehet, 
hogy nem látszik, de rengeteg munka van mö-
götte. Hosszú estéken át próbálunk, tökéletesít-

jük a darabot. A munkahelyemen már többen 
megkérdezték, vajon mennyi pénzt kapok én 
ezért? Sokan nem értik meg, hogy hobbi szinten 
űzöm, szeretem, úgy érzem, hogy megtaláltam 
magam benne. Noha a múltbéli, már lejátszott 
előadásokra mindig úgy tekintek utólag, hogy 
azokban könnyű volt megformálni a karaktert, 
most mégis úgy érzem, hogy Luka alakítása 
egy kicsit nehezebb feladat volt. Amikor meg-
kapom a szerepet, mindig megnézek néhány 
előadást, hogy legyen összehasonlítási alapom, 
de a rendező által felvázoltakat ez alkalommal 
egyetlen darabban sem láttam, tehát követtem 
az utasításait. Ez nem volt nehéz, hiszen nagyon 
szeretek vele dolgozni, mindazt, amit kér, ő 
maga is meg tudja mutatni a színpadon. Szöveg-
olvasás során kezdetben azt hittem, hogy egy 
papot kell játszanom, annyira dominált a jóság 
és a segítségnyújtás, de hamar rájöttem, hogy 
Luka egy egyszerű, idős, tapasztalt ember, aki 
nem mindig olyan jó, mint amilyennek tűnik 
– emelte ki a temerini díjazott. Elmondta még, 
hogy nagyon jó csapat kovácsolódott össze a 
Szirmaiban, fiatalok és idősek egyaránt, és ha 
ezek a lelkes amatőrök a színpadon maradnak, 
valamint a jelenlegi rendező továbbra is szár-
nyai alatt tartja őket, fényes jövő vár a temerini 
színjátszásra.

Varga Flórián színpadi játékát különdíjjal 
jutalmazta a szakbizottság, de számára az egye-
sület kiemelkedő munkája a legnagyobb elisme-
rés. – Nagy munka van mögöttünk. Nemcsak az 
új előadásunkat illetően, de a találkozó szerve-
zésével is számos kihívásnak tettünk eleget. Mint 
a Szirmai Károly MME elnökét büszkeséggel 
tölt el, hogy ismét kiemelkedően szerepeltünk 
a találkozón. Az egyik legrangosabb elismerés, 
amellyel a csapat gazdagodott, az a Garay Béla-
díj, amivel a közösségteremtő tevékenységünket 
jutalmazták. Véleményem szerint ez az elismerés 
a színjátszó csapat mellett a többieket is megille-
ti, hiszen sokan segítették a munkát a találkozó 
ideje alatt. Büszkén mondhatom, hogy az egye-
sületben működő számos szakcsoport kitűnő 
munkát végez. Számomra a legnagyobb öröm, 
ha a szakcsoportok között megvan az egyetér-
tés, az együttműködés és a segítségnyújtás. Az 
elismeréseknek köszönhetően pedig szélesebb 
körben is megismerik egyesületünk munkáját. 
Most a színjátszók arattak sikert, de természe-
tesen legalább annyira örülök a többi szakcso-
port sikerének is. Három hivatalos díjat, és 
két különdíjat kapott a csapat. Az egyik kü-
löndíj csoportos színházlátogatási lehetőséget 
biztosít a Jáccunk Truppnak, a másikat pedig 
én kaptam, az Éjjeli menedékhelyben nyújtott 
alakításomért. A darabban való szereplés kihí-
vás volt, mivel számos egyéb kötelezettségnek 
kellett megfelelnem az előkészületek során. A 
mostani munkánk eltért az eddigiektől, hiszen 
egy nagyon komoly mondanivalót igyekeztünk 
átadni a közönségnek. Szatyin szerepében lát-
hattak a színpadon. A szerep olyan lehetősége-
ket nyújtott, amiknek köszönhetően azonosulni 
tudtam a karakterrel. A darab végén elhangzott 
monológban pedig úgy érzem, hogy hatást tud-
tam kelteni a közönségben. Ezt talán a szakmai 
bizottság is észlelte, ezért kaphattam a különdí-
jat. Az elismerés természetesen jól esik, és bí-
zom benne, hogy a lendületes munkát folytatni 
fogjuk – mondja a Szirmai elnöke.

Petro Ildikó a legjobb női főszereplőnek 
járó Ferenczy Ibolya-díjat vehette át az idei 
találkozón. Az amatőr színész oszlopos tagja a 
Jáccunk Truppnak, és megtiszteltetés számá-
ra a most kapott elismerés. – Egyáltalán nem 
számítottam rá. Legfőképpen azért nem, mert 
semmilyen visszajelzést nem kaptam korábban 
a közönség részéről, ami megerősített volna 
abban, hogy jó, amit csinálok, hiszen a talál-
kozó nyitónapján volt a bemutatónk. Az elő-

adás után a zsűri a kerekasztal beszélgetésnél 
ugyan kiemelt néhány pozitív dolgot a játékom-
mal kapcsolatban, de hát utánunk még kilenc 
előadás következett, nehéz lett volna bármilyen 
következtetést levonni akkor. Valamilyen szinten 
kihívás volt a szerep megformálása. Bár most, 
hogy eltelt egy kis idő, és leülepedett bennem, 
mondhatom, hogy talán ösztönösen is jött. A 
próbák előrehaladtával egyre jobban megér-
tettem Vasziliszát, és hogy miként vált ilyen ke-
gyetlen, mindenre elszánt, mindenkire dühös, 
valójában boldogtalan nővé. Ugyan nem egyezik 
az alaptermészetünk, de egy idő után bele tud-
tam élni magam a szerepbe. Ebben a rendezőnk 
is sokat segített az instrukcióival, és néhány fel-
vételt is megnéztem az előadásról, így el tudtam 
lesni az egykori „Vasziliszáktól” néhány érde-
kes apró, finom mozdulatot, egy-egy mimikát, 
gesztust. Tényleg szeretek színpadon lenni, de 
szeretek a háttérben is dolgozni, csakúgy, mint 
nézőként ülni a nézőtéren. Jó kiszabadulni úgy-
mond a valóságból, megpihenni szellemileg a 
munkától. Nekem ez a terápia. Sokat tanultam 
magamról, egymás elfogadásáról, a közösségben 

való létezésről, a közös munkáról, elsősorban 
Sándortól, aki nem csak kiváló színész, ren-
dező, hanem kitűnő tanár és ember. Szeretem 
ezt a közösséget, és persze az is jól esik, hogy 
elismerik a tehetségem. Azt hiszem, hogy most 
már elég jól összecsiszolódtunk a csapatban. 
Valahányan tudjuk, hogy miért vagyunk itt, hogy 
miért csináljuk. Mert közös a célunk. Nyilván 
van hová fejlődni, kétség nem fér hozzá, de jó 
úton haladunk. Ösztönzően hat és nyílván min-
denkit doppingol az a tudat, hogy sikeresek va-
gyunk. De ezért meg is kell dolgozni. Sőt, még 
többet kell dolgozni, mert valamilyen szinten el 
is várják már tőlünk, hogy jók legyünk. 

Tavaly megkaptam a legjobb női epizódsze-
replőnek járó Magyari Piri-díjat, és most a leg-
jobb női főszereplőnek járót is. Végtelenül boldog 
voltam, mikor a színpadra szólítottak. Minden 
szerénységgel hiszem, büszke lehetek magamra. 
Néhányan viccesen meg is jegyezték, hogy akkor 
most hova tovább, minden megvolt. Igen, de ez 
engem most arra ösztönöz, hogy még jobb legyek, 
hogy fejlődjek, tanuljak, hogy valóban méltó le-
gyek az elismerésre. Akármilyen szerep is talál 
meg a jövőben, legyen az fő- vagy mellékszerep, 
és ha csak két mondatom lesz, akkor is arra kell 
törekednem, hogy mindig a maximumot nyújtsam. 
Nincs olyan szerep igazából, amire mindennél job-
ban vágyom. Hiszem, hogy egy bizonyos szerepet a 
rendező azért oszt rám, mert úgy gondolja, képes 
vagyok eljátszani. Mondjuk, egy énekes szerep 
azért biztosan nagy kihívás lenne. Valamikor eset-
leg kipróbálnám – fejtette ki gondolatait Ildikó.

TóTH Dianna

a szorgos munka elismerése
A temerini színészek munkáját rangos díjakkal jutalmazták

A Jáccunk Trupp ismét kitűnően szerepelt a közelmúltban lezajlott színjátszó ta-
lálkozón. A csapatban működő összhang, a tenni akarás, és a kitartó munka most is 
meghozta gyümölcsét. három fődíjjal és két különdíjjal lettek gazdagabbak a temerini 
színjátszók, akiket a tevékenység folytatására ösztönöznek a jutalmak. a jáccunk 
Trupp néhány tagjával beszélgettünk a díjakról. 
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a feltekert papírcsíkok varázsa
Ádám Éva qullingezővel beszélgettünk

A kézműves tárgyak egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az egyedi, sze-
mélyre szóló ajándékok, dísztárgyak sokakat megihletnek. számos új technikai meg-
oldás fedezhető fel az interneten, amiket az alkotók készséggel sajátítanak el. ádám 
Éva is azok közé tartozik, aki rendkívüli kézügyességgel olyan alkotásokat hoz lét-
re, amelyekkel elvarázsolja a megrendelőket, szemlélőket. Néhány színes papírcsík 
alkalmazásával térhatású képeket készít. az alkotások készítése során alkalmazott 
quilling technikával az interneten találkozott először. Azóta számos alkotás született 
már a keze alatt. Kérésünkre szívesen mesélt a technikáról és a munkáiról.

– A kézimunkázás és a kézművesség min-
dig közel állt hozzám. A családomban külön-
böző kézműves tárgyak készítésével ismerked-
tem meg, mint például a hímzés, a horgolás, 
a kötés, a gyöngyfűzés vagy a gobelin készítés. 
Középiskolás koromban az újvidéki Bogdan 
Šuput iparművészeti középiskolában ismertem 
meg közelebbről a különböző művészeti ága-
zatokat. Tanultam a színekről, a formákról, a 
rajzolás művészetéről, a tervezésről, és megis-
merkedtem a papírok tulajdonságaival is. Noha 
mindig is szerettem rajzolni, az élet mégis más 
irányba sodort, de szerencsés vagyok, mert a 
tanultakat a jelenlegi munkámban is kamatoz-
tathatom. A művészetek és kézművesség irán-
ti szeretet továbbra is jelen van az életemben. 
Főként kedvtelésből ragadok ceruzát, ecsetet 
vagy készítek el egy-egy dísztárgyat. Festettem 
képeket, készítettem ajtódíszeket szárazvirág-
ból, dolgoztam filccel, különböző formákat és 
képeket alkottam papírból. Ezeket a tárgyakat 
ajándéknak szántam a rokonoknak, barátoknak. 
Hiszem, hogy egy sajátkezűleg és szeretettel ké-
szített, személyre szabott ajándéknak nagyobb 
az értéke, mint annak, amit a nagyáruházban 
vásárolunk. 

• Mikor ismerkedtél meg a quillinggel, 
és mit takar ez a technika?

– A quillinggel (ang., am. fodorít, felcsévéz), 
ami magyarul papírcsíkokkal való munkát és az 
így készült alkotást jelenti, három évvel ezelőtt 
találkoztam. Az interneten böngészve döbbenten 
figyeltem, hogyan készülnek felgöngyölt papír-
csíkokból látványos és szép munkák. Felkeltette 
az érdeklődésemet a technika, és kutani kezd-

tem, hogy hogyan tudnám elsajátítani az eljárást. 
Külföldön nagy hagyománya van a techniká-
nak, ezért a külföldi quillingezők tevékenységeit 
kezdtem el követni. Figyeltem a munkájukat, 
és igyekeztem ellesni a technikát, a fortélyo-
kat. Ma már Szerbiában is vagyunk néhányan 
quillingezők. Mindenkinek megvan a saját stílu-
sa, ugyanis több eljárás is létezik a quillingezők 
körében. Én személy szerint a kontúr quillinget 
részesítem előnyben. A papírcsíkokat úgyneve-
zett quilling toll segítségével tekerjük fel, majd 
ezekből az alapokból különböző mintákat ké-
szíthetünk. E minták sokféleképpen variálható-
ak és varázslatos eredmények születhetnek. A 
kontúrquilling esetében szintén papírcsíkokra 
van szükség, de az alapquillinggel ellentétben, 
ennek során képek készülnek.

• hogyan készül el egy-egy munka?
– Fontos az alapnak használt papír minő-

sége, amin az általunk ihletett képet kívánjuk 
megjeleníteni. Általában vastagabb, legalább 
220 vagy 300 grammos papírt használok. Erre 
rajzolom rá a mintát. Fontos, hogy az alkalma-
zott papír szép tartást biztosítson a mintának, 
és könnyen tudjunk vele dolgozni. Némi ra-
gasztó és kézügyesség szükséges ahhoz, hogy 
a végeredmény magáért beszéljen. Régen a 
papírcsík technika úttörőinek elegendő volt 
egy madártoll az alkotások elkészítéséhez, ma-
napság viszont már számos eszköz segíti mű-
veink megvalósítását. Egyedi, olykor speciális 
quilling tollak, sablonok, formák segítik a pre-
cíz, szabályos alapformák elkészítését. Az első 
munkám egy születésnapi képeslap volt. Akkor 
még eszközök nélkül próbáltam megvalósítani 
az elképzelésem. Ezt követően szereztem be 
az első eszközt, az úgynevezett quilling tollat, 
azaz tekerőt. Ezzel már sokkal 
egyszerűbb volt a munka. Kez-
detben magamnak készítettem 
képeket, gyakoroltam, majd ké-
sőbb rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek ajándékoztam 
a munkáimat. Az ezekről ké-
szült fotókat megosztottam a 
Facebookon, és rövidesen meg-
érkeztek az első visszajelzések 
is. Egyre többen kezdtek érdek-
lődni a munkáim iránt, így ha-
marosan létrehoztam a  Lulu 

Decor & Quilling című oldalt a Instagramon és 
Facebookon, ahol a munkáimat megosztottam. 
Türelemre, koncentrációra, precizitásra és biztos 
kézre van szükség egy igényes munka elkészíté-
séhez. Nem mellesleg időigényes is, mivel egy-egy 
darab elkészítése, akár 20 órába is telhet. Egy 
képeslap viszont 3-5 órát igényel.

• Mit tartasz szem előtt, amikor neki-
látsz egy újabb alkotásnak?

– Egy ötlet megvalósítása teljes folyamatot 
igényel. A rajzolás és a tervezés az első lépések. 
A legtöbbször rendelésre dolgozom, de a képes-
lapokat sokszor a saját ötleteim alapján készítem 
el. A megrendelőkkel szeretek elbeszélgetni. Fon-
tosnak tartom, hogy elmondják, mit szeretnének. 
Ha van pontos elképzelésük, azt igyekszem való-
ra váltani, vagy közösen találjuk ki, melyik úton 
induljak el. Fontos, hogy tudjam milyen színeket 
és formákat igényel a megrendelő, de a folya-
mat alatt többször is egyeztettünk. Egyre többen 
kedvelik az egyedi kézműves ajándékokat. Bár a 
quilling nálunk még nem annyira elterjedt, mégis 
mind gyakrabban keresnek fel. Minden munkát 
kihívásként élek meg. Fontosnak tartom, hogy 
szeretettel készüljenek a munkák. Ezt nem lehet 
kényszerből csinálni. A legnagyobb öröm szá-
momra az elégedett megrendelő. A visszajelzések 
a folytatásra bátorítanak, hogy újabb ötletekkel 
örvendeztessem meg a megrendelőket.

TóTH Dianna

Jól mutat születésnapi ajándékhoz mellékelve

Házi áldás quilling keretben

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
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mi okozta az ukrajnai háborút? (2.)
Egy kis nagypolitika

Hatalmas méretű válság vezetett a katonai konfliktusig
A professzor felidézi, hogy amikor Lavrovot 

arról kérdezték januárban, miért jutottak el idá-
ig az oroszok, miért vagyunk egy válság kellős 
közepén, azt mondta, „elértük forrpontot”. Az 
oroszoknak elegük lett, a hatalmas méretű vál-
ság pedig természetes módon február 24-én az 
oroszok ukrajnai inváziójához vezetett, így már 
nem egy polgárháború zajlik Kelet-Ukrajnában, 
hanem egy igazi háború. 

Az előzmények után Mearsheimer leszögezi: 
„Amerikában kreáltak egy olyan történetet, 
miszerint nem az amerikai politika, nem a NA-
TO-terjeszkedés a háború oka, hanem Vlagyimir 
Putyin. És, Vlagyimir Putyin vagy a Szovjetunió 
újjáalakítására törekszik, vagy egy nagyobb 
Oroszországot akar létrehozni, de a narratíva 
szerint mindegy is, mert Putyin végső soron 
egy expanzionista, és hála istennek, hogy ki-
bővítettük a NATO-t, mert ha nem bővítettük 
volna ki a NATO-t, akkor az orosz hadsereg va-
lószínűleg már Berlinben lenne, ha épp nem 
Párizsban.”

Mearsheimer azt mondja, amiért kételkedni 
lehet ebben a történetben, egyrészt az, hogy Putyin 
soha nem mondta azt, hogy vissza akarja állítani a 
Szovjetuniót vagy, hogy egy nagyobb Oroszországot 
akar létrehozni. A professzor úgy fogalmaz, „(az 
persze) nem kérdés, a szíve mélyén úgy gondolja, 
helyes lenne, ha Ukrajna Oroszországhoz tartoz-
na, ahogy szívesen visszahozná a Szovjetuniót 
is akár, csakhogy, ha megnézzük, mit mondott 
ténylegesen, akkor nincs okunk azt hinni, hogy 
a Szovjetuniót akarja visszaállítani, vagy egy na-
gyobb Oroszországot szeretne létrehozni”.

Ez LENNE PuTyIN CéLJA?
Az amerikai professzor tételesen levezeti, 

miért nincs meg Oroszország képessége, hogy 
mindezt végigvigye. Először is, véleménye sze-
rint nincs elég nagy, erős hadserege mindeh-
hez. Ahogy fogalmaz, „ez egy olyan ország, 
amelynek a bruttó nemzeti terméke kisebb, 
mint Texasé”. Másrészt a volt Szovjetunió fény-
korában Kelet-Európa igazából nem volt más, 
mint komoly problémaforrás, emlékeztet 1953-
ra, Kelet-Németországra, 1956-ra, Magyaror-
szágra, valamint 1968-ra, Csehszlovákiára, és 
Mearsheimer Lengyelországot nem is említi. Úgy 
összegez, „az oroszok bizonyára elég kifino-
multak ahhoz, hogy tudják, nem csak, hogy 
nem rendelkeznek megfelelő képességekkel, 
de Ukrajna megszállása a balti államok meg-
szállásával együtt olyan lenne, mintha lenyel-
nének egy sündisznót. Ez őrültség lenne”. 

A professzor szerint, ha megnézzük, hogy az 
oroszok katonai szempontból jelenleg milyen 
műveleteket hajtanak végre Ukrajnában, azok 

alapján nem úgy tűnik, mintha a terület meghó-
dítására, megszállására és egy nagyobb Oroszor-
szágba való integrálására törekednének.

A TéTEK AMErIKAI DuPLázáSA
Ezután rátér az amerikai politikára. Véleménye 

szerint „az amerikai politika az, hogy duplázzuk 
meg a tétet, ezt tesszük most is, ezt tettük 2014 
után is, ahelyett, hogy újraértékeltük volna az 
addigi politikát, és azt mondtuk volna, hogy 
talán a NATO bővítése nem is olyan jó ötlet, 
de nem, az ellenkező irányba mentünk, ezért 
mondom, hogy 2021-re az oroszok megértet-
ték, Ukrajnát a NATO de facto tagjává tesszük, 
megértették, hogy amit 2014 után tettünk, az 
a duplázás, és amit most fogunk tenni, amit 
most teszünk, az a duplázás. 

Mit is jelent ez? Bátorítjuk az ukránokat az 
ellenállásra, de nem fogunk értük harcolni. Az 
»utolsó ukránig harcolni fogunk«, felfegyve-
rezzük őket, megtesszük, amit csak tudunk, 
kiképezzük őket, és reméljük, hogy ki tudnak 
tartani és megküzdenek az oroszokkal. Senki 
sem hiszi, hogy le fogják győzni az oroszokat, 
de talán patthelyzet lesz”.

Mearsheimer nem optimista a helyzetet ille-
tően. Úgy látja, az oroszok szerint létfenyegetéssel 
kell szembenézniük, most egy olyan helyzetről 
beszélünk, ahol akár le is győzhetik az oroszo-
kat Ukrajnában. Ez sokkal rosszabb végkifejlet az 
oroszoknak, mint ami 2008 áprilisában, vagy mint 
ami 2014 februárjában történt. Úgy fogalmaz, „az 
oroszok nem fogják megadni, vagy halottnak 
tettetni magukat, hanem előveszik a pusztító 
fegyvereiket, Kijevet, és más ukrajnai város-
okat rommá változtatnak. Fallúdzsa, Moszul, 
Groznij – ezek a szemünk előtt lebegő példák. 
És tudjuk, azt is, mi történt a II. világháború-
ban, amikor az Egyesült Államoknak azzal a ha-
talmas emberáldozattal járó kockázattal kellett 
szembenéznie, hogy 1945 elején támadást kell 
indítania a japán szigetek ellen”.

TANuLMáNyozNI A TörTéNELMET
Emlékeztet rá, mi történt Iwo Jimán, majd 

később Okinaván, a ha-
talmas emberáldozat-
tal járó hadműveletek 
nagyon megijesztették 
Amerikát. Emlékeztet 
rá, hogy az Egyesült 
Államok úgy döntött, 
1945. március 10-től 
porig égeti a japán város-
okat. Úgy fogalmaz, „több 
embert öltünk meg To-
kió bombázásának első 

éjszakáján, mint Hirosimában vagy Nagasza-
kiban, szisztematikusan porig égettük a japán 
városokat, mert nem akartuk lerohanni Japán 
központi szigeteit”.

Kiemeli, amikor egy nagyhatalom fenyegetve 
érzi magát, minden eszközt megragad. Az oroszok 
magas riadókészültségbe helyezték a nukleáris fegy-
vereiket, Mearsheimer szerint ezzel egy nagyon erős 
jelzést küldtek az Egyesült Államoknak, mennyire 
komolyan veszik ezt a válságot. 

A professzor felidézi az 1962-es kubai rakétavál-
ságot, amely, véli a professzor, annyira fenyegető volt 
az Egyesült Államokra nézve, mint a jelenlegi helyzet 
az oroszok szempontjából. Kiemeli, hogy az ameri-
kai döntéshozók akkoriban a Kubában lévő szovjet 
rakéták létfenyegetésére válaszul John F. Kennedy 
amerikai elnök tanácsadói közül sokan hajlandóak 
lettek volna használni az amerikai nukleáris arzenált 
a Szovjetunió ellen. „Ez az a helyzet, amikor a nagy-
hatalmak komolyan úgy gondolják, hogy létfenyege-
téssel néznek szembe” – tette hozzá. Mearsheimer 
úgy véli, nagy óvatosságra van szükség.

(Vége)
Tükör, Budapest

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!

 MégIS, KINEK Az érDEKE?
Arra a kérdésre, hogy ki veszíti el ezt a 

háborút, a professzor úgy válaszol, Ukrajna. 
Hozzáteszi: „nagyon erősen bátorítottuk az 
ukránokat, hogy a NATO részévé váljanak. 
Nagyon erőltettük, hogy a NATO részei le-
gyenek. Nagyon erőltettük, hogy nyugati 
bástyává tegyük őket Oroszország határán, 
annak ellenére, hogy az oroszok világossá 
tették, hogy ez elfogadhatatlan számukra. 
(…) Fogtunk egy botot, szemen szúrtuk 
a medvét, miközben mindannyian tudjuk, 
ha fogunk egy botot, és szemen szúrjuk 
a medvét, az a medve valószínűleg nem 
fog mosolyogni és nevetni ezen. A medve 
vissza fog csapni, és pontosan ez történik 
most. A medve szét fogja tépni Ukrajnát, és 
megint ott tartunk, ahonnan indultunk: ki 
a felelős ezért? Az oroszok felelősek ezért? 
Nem hiszem, hogy így van. Az nem kérdés, 
hogy az oroszok végzik a piszkos munkát. 
Nem akarom ezt a tényt elhallgatni, de a 
kérdés az, hogy mi okozta ezt. Véleményem 
szerint a válasz nagyon egyszerű. Az Ame-
rikai Egyesült Államok.”
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megsegítette ’noméggal’, hogy tudjanak ven-
ni maguknak házat.” (elmondta: Víginé Len-
gyel Franciska).

István, amikor a földjéből a nősülő gye-
reknek adott, hogy azok tudjanak önállósulni, 
a megmaradt három hold földje jövedelmét 
fuvarozással pótolta. Akkoriban egy hentes 
egy hét alatt nem tudott egy szarvasmarhát 
szétmérni, így a mészárosok a levágott jó-
szágot leginkább egymás között megfelezték. 
Egyik héten, amikor Dosztán Gyögy vágott, 
felét Kalmár Józsefhez szállította, a másik hé-
ten meg fordítva.

A második háború után Istvánt rokonuk, 
a „Kominista” Vígi Imre ráhajtotta, hogy a 
beszolgáltatókat fuvarozza egyik tanyáról a 
másikra. Mikor az meghallotta, hogy a pad-
lássöprögetők a következő napon az ő határ-
részüket veszik útba, lement a bara partjára 
és elkiabálta magát, hogy „Beszolgáltatás!”. A 
víznek és a hangjának köszönhetően így több 
tanyára eljutott a hír. Az első világháborúban 
ezüstkeresztekkel kitüntetett tanyagazda nem 
volt magas ember, de a hangja annál erősebb. 
El is nevezték „Kajabálós” Vígi Pistának. 

Vígiék két gyermeket neveltek fel. Istvánt 
(sz. 1927.), aki a nősülést követően apó-
sa újföldi szállására (134. sz. tanya) költö-
zött, és Mátyást (szül.1929.) aki családjával 
a tullabarai szülői házban gazdálkodott. Az 
örökösök a lakatlan tanyát az 1960-as évek-
ben szétszedték. 

Adatközlő: Víginé  Lengyel Franciska sz. 
1933. és Varga László  sz. 1944

(Folytatjuk)
áDáM István

ÉszaKI rÉsz
227. metzinger josef 

(szepi bácsi) tanyája. – 
„Nem volt nagy tanya. A ta-
nyán élő házaspár szőlőt és 
bort árult.” Adatközlő: Varga 
László sz. 1944.

„Német tanya vót. A lóger 
után egy idős házaspár lak-
ta. 1950-ben kimentek Né-
metországba. Írták, hogy jó 
mén nekik, rögtön kaptak 
nyugdíjat.” Adatközlő: Czakó 
Mihály sz. 1934.

„A tanya körül sok szőllő 
vót. Nagyon emlékszek, ki-
csi lány vótam. Jártak át 
hozzánk, meg mink is hoz-
zájuk. A háború után Liszi 
néni begyütt a faluba, a 
meszetes melletti házukba, 
a Simondriába. Szepi bá-
csi meg kint élt a tanyán. A 
tanyaudvarban a föld alatt 
vót egy szoba, a tetején meg 
sok szalma. Ott lent aludt a 
Szepi bácsi. Valószínű, hogy 
félhetett, mert akkó nagyon 
zűrzavaros világ vót. Később kivándoroltak 
Németországba, a tanyát meg az állam le-
bontotta. Szepi bácsi fiáé, a nevét má nem 
tudom, vót a szomszéd tanya (228. sz. tanya). 
Ők rögtön a háború után kimentek Németor-
szágba. A tanyáját egy hold földdel apámék 
kapták el.”

Adatközlő: Bankoné Sági Katalin sz. 1947. 
 228. metzinger, majd sági Imre ta-

nyája. – „Az öreg Metzinger-tanya mellett 
(227. sz. tanya) vót a fiának a tanyája, amit 
a háború után egy hold földdel édesapámék 

kaptak el. Itt, egészen a 
tagosításig, nagyon sok 
egyholdas darab vót, főleg 
szerb gazdáké.” (A máso-
dik világháborút követően 
szétosztott földekből).

Sági Imre (sz. 1920.) 
és felesége Bollók Katalin 
1982-ig, a férj haláláig, a 
tanyán éltek. A három gyer-
mek közül senki sem tartott 
igényt a szállásra. Katalin 
férjhez ment, Imre az új-
földi tanyáján gazdálkodott 
(130. sz. tanya), István pe-
dig a faluban kőművesként 
kereste a kenyerét. Az egy-
kori Metzinger-tanyának ma 
már nyoma sincs.

Adatközlő: Bankoné 
Sági Katalin, sz. 1947.

229. „Kajabálós” 
Vígiek tanyája. – A ta-
nyaépítő Vígi Mátyás és fe-
lesége öt gyermeket nevelt 
föl. Teréz és Ilona férjhez 
mentek, András, akit min-
denki csak „Nagybajúszú” 

Víginek hívott, a Telepen vett magának házat, 
a cipésznek kitanult Sándor a kastélyutcai há-
zában élt magánosan, 
Istváné pedig (szül. 
1892-ben) a szállás 
lett. „Az 50-es évek-
ben apósom, István 
maradt a szálláson, 
hét hold földön gaz-
dálkodott, az öregek 
a faluba költöztek. Az 
öregleginy Sándort és 
az elvált Ilonát apjuk 

      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-33.)

„a föld alatt vót egy szoba”
Fehér-árok határrész tanyái

vigi István oldaltgombolós 
presnyákba

SZERB KÖZTÁRSASÁG, Vajdaság 
AT, Községi Közigazgatási Hivatal, 
Általános Igazgatási • Társadalmi 
Tevékenységügyi és Közszolgálati 
Osztály • Szám: 553-85/2022, Kelt: 
2022. V. 10., Temerin

Temerin Község községi ta-
nácsának 06-1/22-52-8-01 szá-
mú, 2022.V.10-én meghozott 
Záróhatározata alapján és a Temerin 
község területén élő tanulók és ta-
nárok megjutalmazásáról szóló ha-
tározattal összhangban az Általános 
Igazgatási, Társadalmi Tevékeny-
ségügyi és Közszolgálati Osztály

NyILvÁNOS FELHÍvÁST 
ír ki a Temerin község terüle-

tén élő tanulóknak és tanároknak 
a megjutalmazására történő be-
nevezésére.

A jutalomra azok a Temerin 
község területén élő általános és 
középiskolai tanulók jogosultak, 
akik a 2021/2022-es tanévben kör-
zeti, köztársasági, regionális vagy 
nemzetközi versenyen az első há-
rom helyezés valamelyikét meg-
szerezték, valamint azon tanárok, 
akik a versenyeken az első három 

helyezés valamelyikét elnyerő diá-
kokat felkészítették.

A diákok esetében az alábbia-
kat kell mellékelni:

1. a jutalomban való részese-
dési kérelmet indokolással, sze-
mélyes adatokkal és az elért ered-
ményről szóló igazolással ellátva, 
valamint a felkészítő tanár nevének 
feltüntetésével, 2. a szülő vagy a 
gyermek törvényes képviselőjének 
folyószámla-kártyájának fénymá-
solatát, 3. a szülő vagy a gyermek 
törvényes képviselőjének személyi 
igazolványának fénymásolatát.

A tanárok esetében az alábbi-

akat kell mellékelni:

1. a személyi igazolvány fény-

másolatát, 2. a folyószámla-kártya 

fénymásolatát.

A fent említett okiratokat a 

községháza 4. sz. pultján kell át-

adni (Újvidéki u. 326.). A kérel-

mezések benyújtásának határ-

ideje 2022.V.10-étől 2022.V.31-éig 

tart. 
Általános Igazgatási, 

Társadalmi Tevékenységügyi 
és Közszolgálati Osztály

Zarándoklat	a	Csíksomlyói	
búcsúra	erdélyi	körúttal	
egybekötve,valamint	nyári 

kirándulást szervezünk 
Erdélybe	és	Székelyföldre.

Telefonszám:	063/84-83-070
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zatérést választotta. Habsburg Miksa császár a 
köztársasági csapatok elől Querétaro-ba vonult 
vissza maroknyi seregével, amit hetven napon 
keresztül védett, de végül 1867. május 15-én 
a város elesett. A szerencsétlen császárt golyó 
általi halálra ítélték, majd 1867. június 19-én 
két tábornokával együtt kivégezték.

Az öNKéNTES hADTEST több mint 1600 
magyar vadásza és huszára közül 177-en hal-
tak hősi halált Mexikó távoli földjén. A katonák 
sorsát sok esetben az adatok hiánya miatt nem 
lehet teljes pontossággal megállapítani, hiszen 
többen közülük dezertáltak, eltűntek, vagy ha-
difogságba estek. A bécsi Kriegsarchivban az 
alakulatra vonatkozó törzskönyvekben nem 
található adat Kalapáti József sorsával kapcso-
latban. Nagy valószínűséggel társainak többsé-
gével együtt a hazatérést választotta, azonban 
a temerini egyházi anyakönyvekben idáig nem 
találtam a halálára vonatkozó bejegyzést. Min-
denesetre kijelenthetjük, hogy Kalapáti József 
többi magyar sosrtársával együtt derekasan ki-
vette a részét, ugyanakkor értelmetlenül ontotta 
vérét egy távoli ország háborújában.

FÚró Dénes
(Vége)

A Mexikói Önkéntes Hadtest vadásza 
teljes felszerelésben

Az ELőző réSzBEN NAgy VoNALAKBAN 
ismertettük a Mexikói Osztrák Önkéntes Hadtest 
felállításának előzményeit, valamint a vidékeink 
lakosai számára egzotikusnak számító latin-
amerikai országban dúló polgárháború ese-
ményeit is. Kalapáti József személyében, mint 
azt már ismertettük, temerini katona is részt 
vett a Mexikóban zajló harcokban. A hadtest 
1864. április 1-jén történt felállítását követően  
megkezdődött az önkéntesek toborzása az egész 
birodalom területén. A toborzás során kemény 
feltételeknek kellett eleget tenniük a jelentke-
zőknek, amelyek a következők voltak: nem le-
hettek fiatalabbak húsz évnél, és idősebbek sem 
lehettek negyven évnél. Legalább 170 centimé-
ter magasnak kellett lenniük, testsúlyuknak meg 
kellett haladnia az 50 kilogrammot és kizáró-
lag csak nőtlenek jelentkezhettek. A toborzás 
során a korabeli társadalom minden rétegéből 
jelentkeztek önkéntesek. Voltak köztük nemesi 
címmel rendelkezők, de ugyanakkor egyszerű 
jobbágyok, polgári foglalkozást űző személyek 
és kalandorok is.

Kalapáti József a jelekből ítélve az 1860-
as évek elejére leszerelt a katonaságtól, ahol 
kötelező sorkatonai szolgálatát töltötte, majd 
a családi foglalkozást, az asztalosságot vitte to-
vább szülőfalujában. 1864 tavaszán Temerinbe 
is eljutott a toborzás híre, a polgárokat egye-
bek között hároméves szolgálatukért cserébe 
hatalmas kiterjedésű mexikói földterületekkel 
is kecsegtették, de a hazatérés mellett is dönt-
hettek. Ez nyilván vonzóan hangzott a kicsiny 
földjüket művelő parasztoknak és a nincstelen 
zselléreknek is, de sokan nem tudtak eleget 
tenni a szigorú feltételeknek. Kalapáti feltehe-
tően nem találta meg számításait asztalos mes-
terségében, emellett nőtlen is volt, így eltökélte 
magát, hogy megpróbálja szerencséjét Mexikó 
távoli vidékein. A jelentkezőket, miután meg-
feleltek a toborzási követelményeknek, Ljubl-

janába szállították és itt zajlott az ismeretlen 
terepen való harci cselekményekre felkészítő 
kemény kiképzés. Kalapáti József a fennmaradt 
adatok szerint vadászként szolgált, így társaihoz 
hasonlóan a szokásosnál magasabb zsoldot, és 
különleges fegyverzetet kapott a kiképzést kö-
vetően. A mexikói és a magyar nemzeti színek 
egyezése miatt az önkéntes gyalogos katonák 
piros színű nadrágot, kék zubbonyt, míg a hu-
szárok zöld színű, zsinóros atillát viseltek. A 
katonák hideg és kedvezőtlen időjárás esetén 
sötétbarna csuklyás kabátot használtak. A gya-
logos vadászalakulat katonáinak fejét pörge 
nemezkalap fedte, amit egy jókora sastoll dí-
szített. A közel fél évig tartó kiképzést követő-
en az önkénteseket szállító első gőzhajó 1864. 
november 19-én futott ki Trieszt kikötőjéből. 
A későbbiekben még négy szállítmány indult 
útnak gőzhajókon a mexikói Veracruz kikö-
tőjébe, az utolsó pedig 1865 márciusában. Az 
önkéntes hadtest katonái elsődleges feladata 
a császári pár védelme volt, azonban ötvenöt 
csatában is részt vettek a liberálisokkal szem-
beni küzdelem során. A helyismeret és a me-
xikói gerilla-harcmodor ismeretének hiánya 
ellenére a feljegyzések szerint mindösszesen 
kilenc csatát veszítettek el.

az amerIKaI PolgÁrHÁBorÚ BeFe-
jezÉsÉT követően 1865 áprilisában az Egyesült 
Államok meghirdette a Monroe-elv megvalósí-
tását, miszerint európai országok nem terjesz-
kedhettek a tengerentúli területeken. Francia-
országnak ekkorra már nem állt érdekében a 
Mexikói Császárság fenntartása és különösen az 
Európában zajló kedvezőtlen politikai helyzetre 
való tekintettel végül a megmaradt francia had-
erő 1866 januárjában megkezdte kivonulását 
az országból. Habsburg Miksa császár külön 
rendeletével 1866 decemberében feloszlatta 
a Mexikói Osztrák Önkéntes Hadtestet, így az 
életben maradt katonák jelentős része a ha-

a mexikói önkéntes hadtest 
temerini résztvevője (2.)

EgyházKözSégI hírEK
Urunk mennybemenetele, áldozó-
csütörtök az idén egyben a telepi 
milleniumi emléktemplom alap-
kőszentelésének 31. évfordulója. 
Az esti 19 órakor telepen kezdődő 
szentmise előtt 35 perccel rózsafü-
zért imádkozunk a Lourdesi barlang-
nál. A szentmisét követően májusi 
ájtatosságot éneklünk gyertyás kör-
menettel.
Plébániai hittanra pénteken, máj. 
20-án 16 órára telepre várjuk az I. 
c osztályt. Május 24-én, kedden az I. 
A osztályt 15 órára, az I. B. osztályt 

16 órára várjuk. Mindenki hozza 
a szentmise kartonját.

EgyházI TáBoroK
Már szervezés alatt vannak a nyári tá-
borok és értékes kikapcsolódási és 
fejlődési lehetőségek a gyerekeknek 
és fiataloknak. Az első ilyen progra-
mot, a Jézus Barát Gyalogtúrát július-
ban Szenttamáson rendezik meg. Két 
dátum között választhatnak az 5. osz-
tályt befejezett gyerekek egész, 18 éves 
korig, nagyon értékes nyári program-
ról van szó. Hamarosan megjelentet-
jük a többi nyári lehetőséget is.

   MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. SiMon MoiSKo Rozália 
(1942–2022. 5. 16.)

SZubity László Lázár 
(1945–2022. 5. 17.)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 
tel.: 842-515, 
062/88-51-513
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 

hogy itt hagytál bennünket

DARAboS 
(GiRiCZ) Mária 

(1941–2021)

Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél, 
nem haltál meg, 
csak álmodni mentél, 
szívünkben itt él 
emléked örökre.
Ha látni akarunk csak 
felnézünk az égre, 
a csillagok között 
utazol tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejárt. 

Szeretettel emlékszik 
rád irénke, Pityu, Dorián, 

bellus és norbi

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett nagybátyánktól

JÁnoSi József 
(1952–2022)

Az élet ajándék, 
ami véget ér, 
de hiányod 
és emléked szívünkben él.
A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Kamilla, Laci, 

tatjana és Zénó

 MEGEMLÉKEZÉS 
Május 20-án szomorú 27 éve, hogy  szeretett Férjem és Édesapám örökre elment.  

Azóta hiányzol a napjainkból az életünkből....

VARGA-SoMoGyi József 
- JoKy- 

(1948–1995)
„27 éve elcsitult a szívem, 
többé már nem dobog
Itt hagyta lelkem e földi világot, 
de odafenn a mennyben 
is rátok gondolok.
Az angyalkák vigyáznak reám 
és néktek leragyognak a csillagok.”

Legyen áldott és 
békés a pihenése!

Waterloo, On. Canada, 
2022. május

Kegyetlen, volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked itt maradt közöttünk.

Örök az arcod, nem szállt el a szavad, 
minden mosolyod, a lelkünkben maradt. 
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod 
hiába szólítunk, Te azt már nem hallod.

Az idő múlik, a fájdalom nő, 
nem hoz enyhülést a múló idő. 
Nélküled az életet muszáj élni tovább, 
drága emléked kísér minket egy életen át.

Szeretteid: icuka 
és Ernesztina

Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd	délelőtt 

10	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.
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KEGyELEttEL ÉS tiSZtELEttEL EMLÉKEZÜnK SZEREttEinKRE

ifj. FEHÉR Károly 
(1945–1989)

FEHÉR Károly 
(1914–2003)

Szeretteik

LuKÁCSnÉ DARÁZS Mária 
(1926–1984)

LuKÁCS Szilveszter 
(1921–1996)

FEHÉRnÉ bALÁZS Rozália 
(1919–1995)

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
De ti számunkra sosem lesztek halottak, örökké élni fogtok, mint a csillagok.

Nyugodjatok békében! Szeretetüket és jóságukat szívünkben őrizzük, amíg élünk.

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett Keresztanyámtól

özv. KoMiSZÁR 
GŐZ Erzsébet 
(1940–2022)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki, 
szívünkben megmarad 
szép emléked legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Nyugodjál békében!

Keresztlányod,  
Magdi és Laci

VÉGSŐ bÚCSÚ 
Szeretett testvéremtől

JÁnoSi József 
(1952–2022)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt. 

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled öcséd, Sándor 

és ángyod, Márti

MEGEMLÉKEZÉS

LuKÁCSnÉ 
FEHÉR Rozália 

(1949–2020)

id. LuKÁCS József 
(1944–2013)

Szomorú két éve, hogy szeretett édesanyánk 
és kilenc éve, hogy szeretett édesapánk nincs közöttünk

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes 
csend maradt utánatok. Múlik az idő, de a fájdalom 
nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Neveteket a szél simogatja egy fejfán, 
az örök kék ég alatt, örök magány. 
Nem maradt más nekünk, mint egy csendes sírhalom, 
melyet öntöz a könny és ápol a fájdalom. 
Szomorú az út, ami sírotokhoz vezet, 
mert a szívünkben nincs más, csak a fájó emléketek.
Nagyon szerettünk, amíg csak éltetek, 
legyen áldott a föld, ahova megpihenni tértetek!

Szerető gyermekeitek családjukkal

miserend
20-án, pénteken, 8 ó.:  
Szűzanya tiszt. a templomi 
imacsoport szándékára.
21-én, szombaton 8 ó.: A 
hét folyamán elhunytakért; 
valamint: a Kókai Imre Ál-
talános Iskola egykori elh. 
diákjai; valamint: Bajcsi 
József és Kőmíves Veroni-
ka, a Bajcsi és a Kőmíves 
nagyszülőkért;
22-én, Húsvét 6. va-
sárnapja, Telepen 7 ó.: 
Elsőáldozási szentmise: 
Elsőáldozókért és szülei-
kért; Plébániatemplomban 
8.30 ó.: Népért; 10 ó: Bol-
dog Gizella hagyományápo-
ló szakkör fogadott ünne-

pén élő és elh. tagokért és 
†Veréb Mária Gizella tiszt. 
nővérért.
23-án, hétfőn 8 órakor: 
Egy szándékra.
24-én, kedden, 8 órakor: 
Szűzanya tiszteletére egy 
imacsoport szándékára.
25-án, szerdán 8 órakor: 
†Guszton András.
26-én, csütörtökön, 
Urunk mennybemenetele, 
Áldozócsütörtök 10 óra-
kor: Népért; a telepen 19 
órakor: A telepi templom 
alapkőszentelésének 31. 
évfordulóján a templom 
építésére adakozókért. A 
szentmise után májusi áj-
tatosság gyertyás körme-
nettel.

A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett keresztapámtól

JÁnoSi József 
(1952–2022)

Életed elszállt, mint a virág 
illat, de emléked ragyog 
mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled keresztfiad, Csaba, 

Katica és a kis Csabika

MEGEMLÉKEzÉS
Szomorú szívvel  emlékezünk édesanyánkra, anyósunkra,  
nagymamánkra és dédnagymamánkra, aki 2008. május 22-
én örökre itthagyott bennünket

bÚS ilona 
(1926–2008)

Tudod anya,  gyakran 
gondolok rád, peregnek 
a napok, és nekem nem 
változtál, már nem 
öregszel, már nem 
vagy beteg, úgy látlak, 
ahogy elvesztettelek. 

Köszönet mindazoknak, 
akik megemlékeznek róla.

Szerettei
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet minden rokonnak, ut-
cabelinek, ismerősöknek, 
akik szeretett jó édesanyá-
mat utolsó útjára elkísérték, 
virágadományaikkal, vala-
mint részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek.

KoMiSZÁR szül. 
GŐZ Erzsébet 
(1940–2022)

Külön köszönet Jelena Ilo-
na Hévízinek, ki a nehéz pil-
lanatokban mindig velem és 
mellettem volt.

Szép emlékét 
öröke megőrzi, lányod, 

Gabriella családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Édesapám emlékére

PÉtER Róbert (Pite) 
(1971–2021)

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, 
de hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Kedves emléked szívünk őrzi, 
s mindenért mi voltál örök hálám.
Nyugodj békében drága édesapám”

Fiad, Ákos

MEGEMLÉKEZÉS
„Ott pihentek ahol már nem fáj semmi. 
Nyugalmatokat nem zavarja semmi. 
Életetek elszállt, mint a virág illat, 
de emléketek ragyog, mint a fényes csillag.”

A Kókai Imre Általános Iskola 1977-ben végzett diákjai, a 45. 
osztálytalálkozó alkalmából ezúton emlékeznek meg az el-
hunyt osztályfőnökeikről és osztálytársaikról:

DÁViD József és 
DEÁK ilona

osztályfőnök

bÚJDoSó László 

VERbAi tibor 

LuKÁCS János 

GiRiCZ András 

bALoG Erzsébet 
HAJDuK Zoltán 
GiRiCZ László 
ZSÚnyi Károly 

HoRnyiK József 
SÁGi ilona 

LAKAtoS Mihály
osztálytársak

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett keresztapától, nagybátyánktól

JÁnoSi József 
(1952–2022)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp, a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

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

Fájó szívvel búcsúzik tőled 
keresztfiad Gábor, Miléna 

 Daniella, Annamária és Gabriella VÉGSŐ bÚCSÚ
Drága édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

KoMiSZÁR szül. GŐZ Erzsébet 
(1940–2022)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp, a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

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

Nyugodjál békében. 

Szerető lányod, Gabriella családjával

VÉGSŐ bÚCSÚ

JÁnoSi József 
(1952–2022)

A könnyek az emlékezés drága kövei: 
szomorúak, de a múlt szépségével ragyognak. 

Emléked megőrzik az 1967-ben végzett iskolatársaid

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett testvérem

JÁnoSi József 
(1952–2022)

temetésén megjelentek. 
Részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.
Külön mondunk köszöne-
tet Sáfrány Dávid atyának 
és Simovics Balázs kántor-
nak. Búcsú szó nélkül el-
mentél, mert a sors szava 
szólított, lelkünkben hagytad 
a bánatot. Emléked őrizzük 
mint a napsugarat a tenger 
mélyén elrejtve nagy-nagy 
szeretettel. 

Gyászoló húgod, 
Margitka, sógorod, Misi 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Május 22-én lesz szomorú 14 éve, 

hogy elvesztettük akit nagyon szerettünk

bÚS ilona 
(1926–2008)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél, 
szívünkben itt él emléked örökre.

Ha látni akarunk csak felnézünk az égre, 
a csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt. 

Lányod, ica családjával



azonban kimaradtak: Varga közeli lö-
vését blokkolta a kapus, Paska 25 mé-
terről a kapufát találta el, Tatić pedig 
a bírói ráadásban maga vezette a ka-
pusra a labdát, de fölé bombázott.

Egyre valószínűbb, hogy a Slavija 
lesz a bajnok, hiszen az újvidékiek nö-
velték az előnyt a rangsor élén, a 24. 
forduló után 64 pontjuk van. A második 
Šajkaš 57, a harmadik Tatra 54, a ne-
gyedik TSK 49, az ötödik Fruškogorac 
46 pontot gyűjtött össze.

A TSK szerdán, a hétközi fordu-
lóban Kátyon lépett pályára a Jugović 
ellen, vasárnap 17 óra 30 perctől pe-

dig  a zsablyai ŽSK vendégszerepel 
Temerinben.

TsK: Perišić, Šušak, Stričević, 
Radičić, Z. Vlaisavljević, Tatić, Paska, 
Nikolić, Klaić, Tomić, Kovačević. 
Játszott még: Lahos, Pantoš, Varga, 
Pupovac és Bogojević. 

Újvidéki városi liga

HAJDuK (Csúrog)–SiRiG 2:3
A szőregiek a 24. fordulóban 

is nyertek, és hat fordulóval a baj-
nokság vége előtt továbbra is elsők 
a tabellán, két ponttal megelőzik a 
második begecsi Bačkát.

Véget ért az asztalitenisz Szuperliga 2021/2022-es idénye, amelyet az elvá-
rásoknak megfelelően az ország legjobb csapata, a Radnički nyert meg. A so-
raikban játszott Aleksandar Karakašević, a legismertebb szerbiai pingpongozó, 
az olimpikon Pető Zsolt, a korábbi válogatott Bojan Crepulja, valamint egy-egy 
szlovák és bolgár idegenlégiós. A belcsényiek az utolsó fordulóban, tét nélküli 
találkozón 4:1-re legyőzték hazai pályán a Temerint, s ennek köszönhetően ve-
retlenül lettek országos bajnokok, azaz mind a 21 bajnoki meccsükön győztek. 
Pető Zsolt egykori csapata és nevelőklubja ellen lépett asztalhoz.

– Hosszú idő után tavaly szerepeltem ismét a szerbiai bajnokságban. Akkor 
a Crvena zvezdával, idén pedig a Radničkival végeztem az első helyen. Fontos baj-
noki címet nyertünk, mivel Belcsény korábban egyetlen sportágban sem szerzett 
csapatbajnoki országos címet. A következő idényben is ennél a klubnál játszok. 
Kérdés, hogy Karakašević marad-e, de egy erősítésünk máris van, hiszen az ed-
dig Nagybecskereken szereplő Marko Petkov átigazolt hozzánk, így jövőre is mi 
leszünk a favoritok – mondta a belcsényiek temerini pingpongozója.

Pető Zsolt duplázhatott volna a múlt héten, hiszen kettős igazolással Ma-
gyarországon is asztaliteniszezik, és pécsi csapata bejutott a bajnoki döntőbe. 
A Szerbiában szerzett bajnoki cím után azonban nem sikerült a magyar ligát is 
megnyernie, mivel együttese, a Pécs 7:6-ra kikapott a fináléban a Celldömölktől, 
amelynek edzője a legendás Klampár Tibor. Mégis megtörténhet, hogy utólag a 
Pécs lesz a bajnok, mivel a Celldömölk egyik játékosa, az iráni idegenlégiós úgy 
játszott Magyarországon, hogy arra nem lett volna joga. A finálét megóvták, és 
utólag, a zöld asztal mellett a Pécsé lehet majd a bajnoki cím. Ebben az esetben 
Petőnek összejön a duplázás, vagyis, hogy mind a két országban az ő csapata 
nyeri a titulust. 

1. Radnički (Belcsény) 21  21  0 42
2. Crvena zvezda (Belgrád) 21  14  7 35
3. Banat (Nagybecskerek) 21  12  9 33
4. Partizan (Belgrád) 21  11  10 32
5. Požarevac 21  11  10 32
6. Temerin Ferocoop 21  7  14 28
7. Stenes (Nagybecskerek) 21  10  11 31
8. Spartak (Szabadka) 21  10  11 31
9. Železničar (Niš) 21  10  11 30
10. Medijana (Niš) 21  8  13 29
11. Vojvodina (Újvidék) 21  8  13 29
12. Ada 21  3  18 24
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KÉZiLAbDA
Első női liga – Vajdasági csoport

A Vajdasági Kézilabda-szövetség 
úgy döntött, hogy amennyiben pont-
azonossággal ér véget a bajnokság az 
első helyért küzdő Temerin és Ruma 
között, akkor nem a gólarány, hanem 
egy semleges pályán sorra kerülő se-
lejtező mérkőzés dönt arról, hogy a 
két együttes közül ki szerzi meg a baj-
noki címet és vele együtt a feljutást a 
magasabb osztályba.

Az előzmény az, hogy a két csa-
pat bundagyanús találkozókat ját-
szott, a Temerin 86:15-re megverte 
Ravangradot, míg a Ruma 47:18-ra 
a Mokrint, ezzel javítva a gólarányán. 
Ezt követően vizsgálódni kezdett a 
szövetség, és változtatott szabály-
zaton, azaz, hogy a bajnoki címről 
nem a gólarány, hanem a selejtező 
mérkőzés dönt. A Temerinre még két 
mérkőzés vár az idény végéig, illetve 
szükség esetén a már említett selej-
tező a Rumával.
Első férfi liga – Vajdasági csoport

bAnAtSKi KARLoVAC 
(Károlyfalva)–MLADoSt tSK 

30:33 (14:14)
A járeki csapat a bajnokság 

utolsó előtti fordulójában aratott 
győzelmével felzárkózott a táblázat 
hatodik helyére. Az utolsó körben 
a törökbecsei Jedinstvo érkezik a 
temerini sportcsarnokba.

LAbDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

VEtERniK–SLoGA 5:3
A temerini csapat rossz formá-

ban van az utóbbi másfél hónapban, 
a 27. fordulóban Veterniken szen-
vedett vereséget, de továbbra is a 
táblázat középmezőnyében van, a 
kilencedik helyet foglalja el. Szom-
baton 17 órai kezdettel a tizedik 
helyezett Indeks vendégszerepel a 
Sloga pályáján.

MLADOST–BUDUĆNOST 
(Salaš Noćajski) 2:1 (0:1)
Izgalmasan alakult a kiesés elleni 

rangadó. A járekiak az utóbbi négy 
fordulóban a harmadik diadalukat 

arattak, és elmozdultak az utolsó 
helyről. A vendégek az első félidő-
ben szerezték meg a vezetést, majd 
a szünet után növelhették volna az 
előnyt, a kapufát is eltalálták. A hely-
zetek kimaradtak, majd a Mladost a 
második játékrész derekán Papak 
révén kiegyenlített. Következett a 89. 
perc, amikor Ostojić piros lapja miatt 
már emberhátrányban focizott a ha-
zai együttes, és Stevančević beállította 
a 2:1-es végeredményt.

A Mladost feljött a táblázat utolsó 
előtti helyére, megelőzve a Budućnostot.  
A bajnokságból már csak három fordu-
ló van hátra. A járekiak vasárnap Pi-
rosra utaznak, ahol a középmezőnyben 
levő, nyolcadik helyezett Jedinstvóval 
lépnek pályára.

Újvidéki liga

tSK–oMLADinAC 
(Stepanovićevo) 2:1 (1:1)
A temeriniek begyűjtötték a bajno-

ki pontokat, de ami ennél is fontosabb, 
hogy csaknem egy éves szünet után újra 
pályára lépett Jovo Pupovac, a csapat 
legjobb játékosa, aki sérülés miatt volt 
hosszú kényszerpihenőn. A vasárnapi 
meccsen ugyanaz a kezdőtizenegy ka-
pott lehetőséget, mint az előző fordu-
lóban Kiszácson, amikor a TSK meg-
lepetésre legyőzte a Tatrát. 

Az első félidőben a hazaiaknak 
volt több gólszerzési lehetőségük. 
Stričević előtt adódott az első hely-
zet, de mellé lőtt, majd nem sokkal 
később Paska szerzett labdát, de 16 
méteres lövése célt tévesztett. A 24. 
percben Tatić tört be a tizenhatosba 
és a kapus mellett a hálóba gurította a 
labdát. Tomić ezt követően kétszer is 
helyzetbe került, de egyik alkalommal 
sem találta el a kaput. A vendégek ja-
vára a 34. percben tizenegyest ítéltek, 
amit Pecelj értékesített, így döntetlen-
nel mentek a felek szünetre.

A második játékrészben előbb 
Lahos és Pantoš állt be a cserepad-
ról, majd az 57. percben szépségdíjas 
találatnak volt szemtanúja a kisszámú 
közönség. Paska sarokkal passzolt 
Tomićhoz, aki gyönyörűen a bal fel-
ső sarokba tekert. Újabb cserék kö-
vetkeztek, Varga és Pupovac futott a 
pályára. Ez utóbbi nagy tapsot kapott. 
A hajrában a temeriniek könnyen nö-
velhették volna az előnyt, a helyzetek 

Pető zsolt a belcsényiekkel 
lett országos bajnok

T. n. T.


