
XXVIII. évfolyam 39. (1432.) szám Temerin, 2022. október 6. Ára 70 dinár

Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: dujmo2@gmail.com • www.temeriniujsag.info

Az eseményen elsőként Mladen Zec pol-
gármester köszöntötte a nyertes pályázókat. 
Mint elmondta, összesen kilencvenketten je-
lentkeztek a pályázatra, és mindazok, akik 
eleget tettek a feltételeknek, pozitív elbírálás-
ban részesültek.

– Az energiahatékonysági támogatásra 
vonatkozó pályázatot Temerin község hirdette 
meg tizenkétmillió dinár keretösszegben. A 
községi költségvetésből hatmillió dinárt külö-
nítettünk el erre a célra, a Bányászati és Ener-
getikai Minisztérium pedig további hatmillióval 
járult hozzá a támogatáshoz. Úgy vélem, hogy 
a támogatás nagyban hozzájárul majd a pol-
gárok rezsiköltségének csökkentéséhez. A 
közeljövőben energiautalványok formájában 
támogatásokkal szeretnénk segíteni az arra 
rászoruló polgárokat. Az ezzel kapcsolatos 
határozat előkészítése már folyamatban van. 
Az említett utalványok a villanyáram és a gáz-
számlák költségeihez járulnak majd hozzá – 
mondta a polgármester. 

Pásztor Róbert, a községi képvise-
lő-testület elnöke is üdvözölte a nyertes pá-
lyázókat, majd az eseményt követően la-
punknak nyilatkozva elmondta, hogy az 
energiahatékonysági pályázat most, az energia-
válság idején még nagyobb jelentőséggel bír.  

– Mintha csak a jövőbe láttunk volna, amikor 
kiírtuk ezt a pályázatot. Most, amikor az egész 
világ, de főként Európa energiagondokkal 
küzd, elengedhetetlen a polgárok támogatása. 
Mindig nagy öröm számomra, amikor ilyen 
eseményeken vehetek részt. Biztatni szeretném 
a polgárokat, hogy éljenek ezekkel a lehetősé-
gekkel a jövőben is, és merjenek pályázni. A 
mostani pályázat nyílászárók cseréjére, nap-
kollektorok beszerzésére és energiahatékony 
fűtőtestek, kazánok beszerelésére nyújt ötven 
százalékos támogatást. 

Csütörtökön du. 4 órakor tartjuk megemlékezé-
sünket az aradi vértanúkról és Batthány Lajosról, az 
1848-as magyar szabadságharc kivégzett miniszter-
elnökéről a Nyugati temetőben. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Október 6-ai 
megemlékezés
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Támogatási szerződéseket írtak alá

A hatékonyabb 
energiafelhasználásért

Nyolcvan pályázó írta alá múlt csütörtökön az energiahatékonysági 
támogatásra vonatkozó szerződéseket. A sikeresen pályázók nyílászárók 
cseréjére, napkollektorok beszerzésére és energiahatékony fűtőkazánok 
beszerelésére kaptak ötven százalékos támogatást. A szerződések aláírá-
sát a községháza üléstermében tartották.

Folytatása a 2. oldalon

Pásztor Róbert, a képviselő testület 
elnöke átadja a szerződést

A 15. Nemzeti Vágtán Szerbiát képviselve 
Ördög Alen megnyerte a döntő futamot

Fantázia a második

A hét végén a budapesti Hősök terén tizenötödik 
alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágta lovasver-
senyt. A temeriniek számára érdekesek voltak a dön-
tő futamai, hiszen Földes Luca Temerint képviselte 
Fantázia nyergében, és nagy reményekre adott okot a 
szereplése. 

Sokan felutaztak Temerinből Budapestre, hogy élő-
ben követhessék a találkozó eseményeit, fordulatait. 
Mindenki abban reménykedett, hogy Fantázia ismét 
győztesként ér célba, elnyerve ezzel az örökös bajnok 
címét községünk javára. Sajnálatos módon csak egy 
hajszál választotta el a győzelemtől. A mindent eldöntő 
végső futamban Németh János, Őcsény lovasa győze-
delmeskedett, így ő állhatott a dobogó legfelső fokára, 
maga mögé utasítva ezzel Fantáziát. Temerin lovasa 
fantasztikus lovaglással másodikként ért célba, ami 
kiváló eredmény. A temeriniek így is büszkék lehetnek 
Fantáziára, aki most is a maximumot hozta. A Nemze-
ti Vágtán hazai győzelem is született, ugyanis Szerbiát 
képviselve Ördög Alen megnyerte a Nemzetközi Vágta 
döntő futamát.

A lovas rendezvényt idén is számos színvonalas kí-
sérőrendezvény tette színesebbé. 

T. D.

Balról: Földes Luca Fantázi-
ával, Temerin színeit képvi-
selve bevonul a pályára
Jobbról: a lovas és lovasa 
verseny közben

A szervezők
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Az újvidéki város-
vezetés nyilvánosság-
ra hozta a Temerini út 
és az autópálya ke-
reszteződésénél fek-
vő csődberuházás 
rendezési tervrajzát. 
Arról a befejezetlen 
építményről van szó, 
amelyből magas be-
tonoszlopok emelked-
nek ki, és amelyekre gólyák raktak fészkeket. A komplexum területe 
24,4 hektár, és két tulajdonosa van: az egyik a Heineken Srbija 13,6 
hektárnyi, a másik a Mercator-S 8,2 hektárnyi területtel. A rendezés 
értelmében a telket a jelzett arányban kettéválasztják, és közöttük 
utat építenek. A terv további rendezési részleteket is tartalmaz, meg-
állapítva, hogy melyik fél milyen további fejlesztéseket és építkezé-
seket végezhet a saját területén. (021.rs)

Érkezik az influenza-védőoltás
A Batut Közegészségügyi Intézet szerint 373.360 adag négyvalensű 

influenza elleni oltóanyag érkezett Szerbiába, a beszerzést a Köztársasági 
Egészségbiztosítási Alap (RFZO) bonyolította le. Az oltóanyag a múlt hét 
végéig minden egészségügyi intézménybe megérkezett, írja a Danas. „A 
kötelező védőoltási program meghatározza azokat a kategóriákat, ame-
lyek állami költségen kaphatják meg ezt a védőoltást. Ide tartoznak a 
terhes nők, a 65 év felettiek, a 6 hónapnál idősebb kisbabák, ha súlyos 
krónikus betegségben szenvednek, illetve azok a családtagok, akiknek 
van olyan hozzátartozója, aki betegség miatt nem veheti fel az oltást, de 
nagy veszélynek van kitéve, ha megbetegszik. Az egészségügyi dolgozók, 
valamint a gerontológiai központokban és a szociális-védelmi intézmé-
nyekben elhelyezett személyek és foglalkoztatottak is megkapják az ol-
tást”, emlékeztetett az RFZO. 

Ahol a gólyák fészkelnek

Megoldás a csődberuházásra

A hatékonyabb 
energiafelhasználásért

Folytatás az 1. oldalról
Nagyon fontos, hogy megteremtsük a lehetőségét annak, illetve hoz-

zájáruljunk ahhoz, hogy minél több háztartás váljon energiahatékonnyá 
a községben. 

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy akkor lennénk a leghatékonyabbak 
ezen a területen, ha a közintézményeink épületeit is energiahatékonnyá 
tennénk. Az iskolák felújítása jórészt megtörtént, de biztos vagyok benne, 
hogy egy napkollektor elhelyezése mondjuk a Kókai Imre Általános Iskola 
épületén még tovább enyhítené a költségeket. Nem beszélve arról, hogy a 
községháza épületén is időszerű a nyílászárók cseréje, de több közintéz-
mény épületének esetében is hasznos lenne lépéseket tenni az energiaha-
tékonyság felé. Bátran kijelenthetem, hogy ha a koalíciós partnereinknek 
nem lesz elképzelése arról, hogy hogyan lehetne mindezt megvalósítani, 
akkor majd lesz nekünk, és mindenképp ajánlani fogjuk. Nekünk az a 
dolgunk, hogy a temeriniek mindennapjait könnyebbé tegyük, és, hogy 
megtegyük mindazt, ami a mi hatáskörünkbe tartozik. – hangsúlyozta a 
képviselő-testület elnöke. 

T. D.

Mladen Zec községi elnök és Szlimák Ferenc aláírják az ener-
giahasznosítási szerződést

A községi tanács pályázatot hirdetett azon temerini lakhelyű 
egyetemi hallgatók ösztöndíjazására, akik a 2022/23-as tanévben 
alap- (első fokú) vagy akadémiai (másodfokú) mesterképzésben 
részesülnek azon felsőoktatási intézmények egyikében, melynek 
alapítója a Szerb Köztársaság.

Az ösztöndíjpályázatra azok a II. – V. (és VI.) éves alapképzésen 
és a mesterszakon (másodfokú) tanuló egyetemisták jelentkezhet-
nek, akik nincsenek munkaviszonyban, akik nyomban az alapképzés 
után folytatták tanulmányaikat a másodfokú képzésen, valamint ha 
az alábbi feltételeknek és mércéknek eleget tesznek:

• szerb állampolgárság 
• alapképzésen 25. év alatti életkor 
• mesterképzésen 26. év alatti életkor 
• orvostanhallgatók esetében 28. év alatti életkor 
• költségvetés eszközeiből finanszírozott 
• évet nem ismételt 
• a kiválasztott felsőfokú oktatási intézmény oktatási tervének 

és programjának megfelelően – a pályázat lezártáig – az előző tan-
évben valamennyi tantárgyból sikeresen vizsgázott 

• az eddigi éves tanulmányi eredménye legalább 8,50 átlagosz-
tályzatú, ha nem az anyanyelvén folytatja tanulmányait az első és 
második évre vonatkozóan átlagosztályzata legalább 8,00 

• továbbá a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik tanév 
során az összes vizsgák átlagosztályzata legalább 8,50

• az ösztöndíj megpályázása előtt legalább egy éve temerini 
lakos.

Az ösztöndíjra nem jogosult az az egyetemista, aki:
• abszolvens, 
• aki munkaviszonyban van, 
• aki betöltötte a 25. életévét az alapképzésen, a 26. életévét a 

mesterképzésen, 
• a 28. életévét betöltött orvostanhallgató, valamint
• aki más alapon jogosult ösztöndíjra, illetve egyetemista köl-

csönt vesz igénybe a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetéséből, illetőleg 

• egyéb más forrásból juttatott ösztöndíj használója.
A pályázók október 31-ig adhatják át rövid életrajzzal ellátott 

kérvényüket. A pályázati dokumentáció személyesen a községi köz-
igazgatási hivatal iktatójában adható át. A kérvényeket az ösztöndíj-
bizottság mérlegeli, az összegről a községi tanács dönt. A folyósítás 
októbertől kezdődik, és 10 hónapon át tart.

Egyetemisták 
ösztöndíjazása
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A 30 éVeS hAgyoMánnyAl Rendelkező

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

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

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

Cím:  Kossuth Lajos u. 32/19, 
Temerin

060/ 14 93 448 
(Viber / WhatApp)

FB: Beauty corner Magical Soul
IG: beauty_corner_magicalsoul

ARCKEZELÉS: Hydrafacial an-
age higiéniai kezelés,
vegyi peelingek, mélységi 
hidratálás,
oxigénes kezelés, arcmasszás

TESTKEZELÉS: Ancellulit 
masszázs, vákuumkezelés,
relaxációs- és terapeutamasszázs

TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS: 
EPILÁCIÓ a legkorszerűbb diódás 
lézeres technológiával

MANIKŰR ÉS PEDIKŰR: 
körömépítés, gél és gél lakk, 
japán- és hagyományos manikűr 
- esztékai, egészségügyi és gépi
TARTÓS SMINKELÉS 
SZEMÖLDÖKPÚDER, PROFI 
SMINKELÉS,
DEPILÁCIÓ: forró- és 
hideggyantás 
SZEMÖLDÖKSZEDÉS, -festés és 
-formázás
SZEMPILLARÁÉPÍTÉS - klasszikus 
szempilla (1:1), orosz kötet 
szempillahosszabbítás

KOZMETIKAI SZALON 
kínálatából:

Szeptember 30-án az Ifjúsági otthonban tartotta meg a TAkT 
évi tisztújító közgyűlését. A nyolc napirendi pont között szó 
volt a fiatalítás kérdéséről is, különös tekintettel a tájház körüli 
teendők végzésére. A megbeszélés után a jelenlévők szerény 
vacsorát fogyasztottak el.

V. Z.

A TAKT évi közgyűlése
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Vandalizmus 
a parkban

A kastélyparkban a közelmúltban új szemeteskannákat  he-
lyeztek el (első kép). A második felvételen a vandalizmus kö-
vetkezménye látható, Varga zoltán a tónál fényképezett le egy 
ilyen újonnan felszerelt szemeteskannát.

APRÓHIRDETÉSEK
• ház eladó. Ivo lola Ribar u. 3, 
Temerin. Telefon: 063/536-568.
• Mio Standard (cirkulár, abrikter, mor-
zsoló, daráló, köszörű) eladó. Telefon: 
063/536-568.
• eladó 500 darab piros 272-es típusú 
cserép. Telefon: 063/19-16-164.
• Eltartanék idősebb magános sze-
mélyt nyugdíjáért, ingatlanjáért. Tele-
fon: 063/556-047.
• Jó állapotban lévő betonkeverő el-
adó. Telefon: 244-249.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefon: 063/198-
08-52.
• Malacok és kaktuszok eladók. Te-
lefon: 3-857-902.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-

nék bármilyen állapotban, csak papírok-
kal. Telefon: 062/583-261 (Gábor).
• Jobbos tüzelős sparheltot vennék. 
Telefon: 063/74-96-295.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám: 069/40-
74-944.

Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska. A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: Schefflera, 
Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, behozatali orchidea.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

A



TEMERINI ÚJSÁG 2022. október 6.4

Olvasom a hivatalos jelentés nyomán írt 
cikket, hogy Szerbiában a gyalogátkelőhelye-
ken idén már 91 gyalogost gázoltak halálra 
gépkocsival, és csak az elmúlt héten is hetet 
ütöttek el, közülük kettő meghalt. Nem aka-
rok elhamarkodott következtetéseket levon-
ni, de az a tapasztalatom, hogy a temerini 
helyzet sem valami rózsás. Nyilván a gyalo-
gosoknak is megvan a maguk felelőssége, 
nem mindenki elég körültekintő, amikor a 
zebrára lép. Viszont naponta látjuk, hogy a 
volánnál ülők egy jelentős része fittyet hány 
a szabályokra. Van, aki mindezt pimasz tu-
datossággal teszi, lóerejében (vagy csak ló 
erejében?) bízva úgy gondolja, őt baj nem 
érheti, a gyalogosok meg meneküljenek, 
ki merre lát.

Engem eddig háromszor (vagy négy-
szer?)„próbáltak meg” elütni: egyszer úgy, 
hogy a sofőr nem állt meg a pirosnál, és 
teljes sebességgel behajtott a gyalogosok 
közé, egyszer meg egy kb. harmincassal 
közlekedő hölgyvezető gurult el mellettem, 
szinte végigsimítva (nem a szemével) hanyag 
eleganciájú öltözetemet. 

Talán kezdő lehetett, és zavarában nem 
tudott megállni a lámpánál. Mit mondjak, 
mutogattam utána a török keresztet. De ez 
mind semmi ahhoz képest, ami a gyepsori 
forgalmas élelmiszer-áruház közelében 
történt. Itt szinte mindig nagy a forgalom, 
és rendkívül elővigyázatosnak kell lennie 
a gyalogosnak, gépkocsizónak egyaránt. 
Ennek tudatában mielőtt a zebrára léptem, 
alaposan körülnéztem, s láttam, hogy a 
párhuzamos átkelőhelynél jóval távolabb 
közlekedő autótól még nyugodtan átkelhe-
tek a túloldalra. Viszont a fene tudja, hogy 
miért, az úrvezető gondolt egy nagyot, és 
gázt adott, talán így akart engem megelőzni 
és kikerülni. Aztán az utolsó pillanatban 
félrekapta a kormányt, nehogy eltapos-
son, meg még be is fékezett, és utamat 
keresztezve, csikorogva állt meg jó pár 
méterrel arrébb. Nem tagadom, ijedelem-
mel vegyes felháborodásomban igencsak 
cifra szitkokkal illettem, csak úgy, a zeb-
rán haladva – és eközben ismét majdnem 
elütött egy újabb, szabálytalanul közlekedő 
autó, hogy még több okom legyen kidü-
höngeni magam. 

Mi ebből a tanulság? Nem sok. Vigyáz-
nunk kell. Magunkra is, másokra is. És 
talán nem ártana a „zebravadász” kocsiká-
zókat gyakrabban előállítani és a szabály-
sértőket jóval szigorúbban büntetni.

Zebravadászok 
célkeresztjében

Az olvasó írja

(-)
A RELATíV IgAZSág ÉS A BoRBÉLy öTPERc – Varga József borbélyműhelyében: 
Varga Józsefet, ifjú kothaj Sándort és Csernicsek Istvánt Varga zoltán kapta lencse-
végre, a sztorit pedig a szerkesztő agyalta ki

öt perc
Mifelénk nem kedvelik a relatív igazságot.Józsi mester, nálad mennyi a borbély 

ötperc?

A temerini Alkotóházban mutatták be szom-
bat este a Trianon 100 kétkötetes kiadványt, 
amely a békeszerződés centenáriuma alkal-
mából hét helyszínen megtartott konferenciák 
anyagát tárja az olvasók elé.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia 
Tanács szervezésében 2018. november 14-e 
és 2019. november 17-e között Pécs, Kolozs-
vár, Temesvár, Budapest és Szeged mellett 
Temerinben is megemlékeztek a száz évvel ez-
előtti eseményekről.

A kiadvány 17 előadás anyagát tartalmazza, 
megörökítve ezt az utókor számára. Bedő Ár-
pád, az Autonómia Tanács titkára, akivel Pusztai 
Lajos publicista beszélgetett, a temerini esemé-
nyen kiemelte: az előadások során élmény volt 
számára, hogy a közönség nagy érdeklődéssel 
hallgatta a saját történelmét, és számos olyan 
dolgot tudott meg, ami addig ismeretlen volt 
számára. Mint fogalmazott, ez annak tudható 
be, hogy hiányzik a mai magyar társadalomból, 
a magyar nemzet tudatából a Trianon objektivi-
táshoz közeli feldolgozása.

A konferenciákról és a kötet megjelentetése 
ötletéről így vallott: – A Kárpát-medencei Ma-
gyar Autonómia Tanács 2017 őszén foglalko-

zott azzal, hogy hogyan tudunk megemlékezni e 
szomorú eseményről úgy, hogy az előremutató 
is legyen, ne csak szomorkodjunk. Arra az el-
határozásra jutottunk, hogy nem egy nap, azaz 
június 4-én, hanem több időpontban, a Kár-

pát-medence különböző helyein 
próbálunk emlékezni arra, hogy 
azokon a helyszíneken 100 évvel 
ezelőtt milyen jelentős, történelmet 
befolyásoló események történtek. 

Az első konferencia Pécs szerb 
megszállásának százéves évfordu-
lóján volt, az utolsó pedig a Horthy 
Miklós Budapestre való bevonulását 
követő napon. Minden településen 
helyi történészeket kértük fel arra, 
hogy az adott eseményről tartsanak 
előadást. Örömmel tölt el, hogy ez 
sikerült. A helyi értelmiségi beszélt 

a helyi közönségnek egy helyi esemény százéves 
évfordulóján. A pandémia lehetőséget adott arra, 
hogy az eddig elhangzottak szövegét kezeljük, és 
hosszadalmas munkával sikerült a hét konferen-
cia anyagát két kötetben kiadni – emelte ki az 
Autonómia Tanács titkára. Hozzátette, a kiad-
ványból mindössze háromszáz példányt tudtak 
megjelentetni, azonban abban bízik, hogy hama-
rosan egy bővített kötet is napvilágot lát.

Temerinben 2018. november 23-án tartották 
meg a centenáriumi emlékkonferenciát. Az elő-
adók egyike Matuska Márton publicista volt, aki 
az eseményen kiemelte, meg kell fogalmaznunk 
mindazt, ami akkor és azóta történik velünk, 
hogy tudjuk, mi mindent éltünk át. Hozzátette: 
volt néhány olyan előadás, amit ő maga is döb-
benettel hallgatott. 

A temerini könyvbemutatót követően 
Székelyudvarhelyre, Csíkszeredára és Sepsi-
szentgyörgyre is elviszik a könyvet.

ácsi

Trianon 100
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Könyvbemutató volt az alkotóházban

A könyvbemutató résztvevői



TEMERINI ÚJSÁG2022. október 6. 5

garbac Sarolta és az előadás közönsége

Hol jártál báránykám?
A Vándor Bábszínház bemutatta legújabb előadását

Gyermekzsivajtól volt hangos hétfő délben a temerini Al-
kotóház. A gyerekek a Vándor Bábszínház bemutatójára ér-
keztek, és érdekfeszítve kísérték figyelemmel az előadás fő-
hősének barangolását. A társulat tagjai a közismert felelgetős 
népi gyermekjátékot vették alapul legújabb előadásukhoz. A 
Hol jártál báránykám? című bábjáték nagy sikert aratott a fia-
tal közönség körében. 

Garbac Sarolta, a társulat tagja lapunknak elmondta: a járvány utáni 
időben nagy öröm számukra, hogy ismét útra kelhet a Vándor Bábszín-
ház. – Újból egy teljes, kidolgozott előadással léphettünk a gyerekek elé. 
Abból indultunk ki az előadás előkészítése során, hogy a mai gyerekek 
nagyon gyorsan megunnak mindent, mindig az újabb dolgokat hajszolják, 
amiként a főhős is a mesében. A történetben kiderül, hogy hova és miért 
vágyakozik el a bárányka, illetve hogyan talál vissza a gazdasszonyához. 
Úgy érzem, hogy a gyerekeknek tetszett az előadás, és én is jól éreztem 
magam. Jókat nevettünk és játszottunk együtt. Várjuk, hogy máshol is 
bemutathassuk a darabot – mondta a társulat tagja.

A gyerekek élvezettel figyelték a bárányka történetét, és mint mond-
ták, tetszett nekik az előadás. Gergely Boglárka: – A báránynak már 
uncsi volt a fű, a víz és a szalma, ezért el akart szökni a gazdájától. Azt 
hitte, hogy máshol majd jobb lesz neki, de nem így történt. Nálunk csak 
párszor fordul elő, hogy megunjuk a játékainkat. Érdemes türelmesnek 
lenni, mert ki kell várni a dolgok végét. A báránynak is türelmesebbnek 
kellett volna lennie a mesében. Fehér Alex: – Nekem az tetszett a leg-
jobban, amikor a bárány bement a barlangba, de végül mégis visszament, 
mert éhes volt, meg szomjas. Csernák Adél: – Érdemes szót fogadni a 
szülőknek és nem barangolhatunk el, mert ők nagyon szeretnek minket, 
és vigyáznak ránk. A gazdasszony is szerette a báránykát, ezért neki sem 
lett volna szabad elszöknie tőle. 

A Vándor Bábszínház a magyar népmese napja és a nemzetközi 
gyermehét alkalmából készítette el legújabb előadását, amit hamarosan 
az óbecsei, péterrévei és földvári gyerekek is megtekinthetnek. 

T. D.

október első hete a gyermekhét

„Hogy az égig nőhessenek”
Számos alkalmi programot szerveztek

Október első hetében minden évben a gyerekeké a főszerep. A nemzet-
közi gyermekhét idén a „ Mi kell a gyermeknek, hogy az égig nőhessen?” 
jelmondat tükrében telik. Községünkben sem maradnak el a színesebb-
nél színesebb programok. A legkisebbek mozgalmas napokat tudhatnak 
maguk mögött, de a hét végéig még vár rájuk jónéhány esemény. 

Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány árnyékolta be a gyermek-
hetet. Szerencsére és a csemeték legnagyobb örömére idén ismét a régi 
kerékvágásban telnek az események. Az óvodákban, iskolákban is ér-
dekes programokkal kedveskednek a legkisebbeknek, de a művelődési 
központ is tartalmas programokkal készült. A gyermekheti rendezvény-
sorozat már hétfőn elkezdődött.

A gyermekhét plakátja

Foglalkozás a legkisebekkel
A Lukijan Mušicki Művelődési Központ képtárában délelőtt film-

vetítést tartottak a gyerekeknek, majd a Szirmai Károly Közkönyvtár 
szervezésében Zakinszky Toma Viktória könyvbemutatójára várták a 
fiatal olvasóközönséget. 

Ugyanaznap délután egy kiállításmegnyitót is tartottak, az Inklúzió 
színei címmel. Kedden A nyár, amikor megtanultam repülni című ha-
zai filmet vetítették. Kézműves foglalkozást is szerveztek a képtár 
előtti téren, majd megnyitották Jovan Tomišić tehetséges tanuló rajza-
inak tárlatát. Szerdán a Tücsök és a hangya című gyermekoperával 
és a Kacor király című bábjátékkal kedveskedtek a gyerekeknek. Ma 
(csütörtökön) Temerin története címmel helytörténeti előadásra várják 
a gyerekeket, 11 óra 50 perctől pedig Nedeljko Jović pszichológus tart 
előadást, 14 órától kézműves foglalkozást szervez a temerini Nappali 
központ. Mindhárom rendezvény helyszíne a művelődési központ. Hol-
nap, pénteken 9, 10 és 11 órától népzenei foglalkozásokat tartanak 
Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik Anikó közreműködésével. Tíz órakor 
tartják az óvodások jelmezes felvonulását, 11 órától pedig az első és 
második osztályos tanulók öltenek jelmezt és vonulnak fel. A gyermekheti 
események a Kapitány és a tengeri szörny gyermekelőadással zárulnak 
a Pozorište iz kofera nevű színház előadásában. T. D. 
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ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai ügyintézésre, 
vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot!
Költöztetést	vállalunk	kombival!
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Folytatjuk a temerini amatőr színházi mozgalom jeles 
egyéniségeinek bemutatását. A Temerini Újság 23. számá-
nak 7. oldalán a következőképpen mutatta be TITZ JóZSE-
FET (sz. 1912), aki valamikor a helybeli kultúrélet egyik 
mozgatórugója volt, amikor és ameddig csak tehette. 

– Valósággal zsongott itt az élet a háború előtt. Akkor, fiatal-
koromban kezdtem én jómagam is, mert szerettem ott lenni, ahol 
történik valami. Kohut János akkori rendező volt rám különös 
hatással. Őt munka közben öröm volt nézni, szaktudása pedig 
valamennyiünket elragadott. Ha csak tehettem kürölötte kotnye-
leskedtem, segítettem, ha lehetett, és sok mindent ellestem tőle, 
amit aztán a későbbiekben kamatoztattam. Az 1930-as években 
mindenesetre ő volt az egyetlen Temerinben, akinek szaktudása is 
volt a színházi munkához, és tekintélye ennek köszönhetően nagy 
volt. Ha emlékezetem nem csal, csak a TSK drámai csoportjának 
rendezett, de én, mint legtöbb akkori érdeklődő fiatal, mindenhová 
bejártam – emlékezik örömteljes tekintettel Józsi bácsi. 

– Mivel német nemzetiségű vagyok, az akkor aktív 
Kulturbundban is tevékenykedtem. Német iskolába is jártam, és 
szinte minden helybeli német az 1935 körül alakított művelődési 
szövetség tagja lett. Örömmel jártunk oda, hiszen más szórakozá-
sunk nem volt, itt viszont táncot, éneket tanulhattunk, műsorokat, 
előadásokat készítettünk, kirándulásokra mentünk. A politikának 
ebben a szervezetben nem volt helye – vallja Titz József, majd hoz-
záteszi: – Annak rendje-módja szerint eljár tunkminden egyesület 
előadására. Az 1930-as évek legnagyobb vállalkozása talán a Já-
nos Vitéz volt. A háború vihara aztán elmosott sok mindent, de az 
ötvenes években újra fellendült az élet. 

JÓZSI BÁCSI EKKOR KEZDETT újra dolgozni. Az egy akolba 
terelt temerini művelődési egyesületben rendezett jó néhány éven 
át. A Kohut Jánostól szerzett tudásból, és más tapasztalatokból ko-
vácsolta össze darabjait: a Csavargó lányt, a Sárga liliomot, majd a 
Marica grófnőt, a legnagyobbat.

Talán nem szerénytelenség, de azt hiszem, nemcsak az én 
legnagyobb darabom, hanem az ötvenes évek legnagyobb amatőr 
vállakozása volt ennek az operettnek a megrendezése. Sokan dol-
goztunk rajta. Jól emlékszem: Szitár László, Tóth László, Vecsera 
Lajos tanítók önzetlen munkájára, meg másokéra is, akik nélkül 
bizonyosan nem sikerül véghezvinni a tervet. Utaztunk is aztán vi-
dékre, helyben is többször bemutattuk. Mintegy száz ember lépett 
fel a zenekar tagjait is beleszámítva. Nekünk egy operett előadásá-
hoz adottak voltak a színészek, énekesek, rendező, minden, csak 
épp megfelelő zenekarunk nem volt. Ezért Becséről, meg innen-
onnan is jöttek a muzsikusok, csak meglegyen a darab. Meg is lett, 
de hogy mennyit éjszakáztunk, vendégeket szállásoltunk el ennek 
érdekében, azt elmesélni sem lehet. A szülők, a család teremtették 
elő a jelmezt, mi magunk készítettük a színpadi hátteret mindent-
mindent önerőből és önköltségből. Őszintén mondom, ma talán 
senki sem csinálná utánunk úgy, ahogy mi csináltuk, mert az meg-
fizethetetlen munka volt, mi azt lelkese désből csináltunk. 

TITZ JÓZSI BÁCSI ARÁNYLAG gyorsan abbahagyta a munkát a 
ma Szirmai Károly nevét viselő egyesületben. Az említett három da-
rab után ugyan még megrendezte a Zeng az erdő operettet az ötve-
nes években, és „letette a lantot”. Hogy miért? Már maga sem tudja 
pontosan, talán a családi kötelezettségek szólították és a bohém 
ifjúságon is túljutott addigra. Az emlékek azonban maradnak. 

D, nm

A Marica Grófnő 
rendezőjeAzt hiszem, minden falunak van egy bolond-

ja. Az én falumban Szilák István volt az, 
akit a falu csak Bolond Pistának nevezett. 
Erős testalkatú, de végtelenül szelíd arcú, 
kék szemű óriás volt, aki cammogva járt és 
ha megszólalt, mintha orgona búgott volna. 
Sosem láttam haragosnak, mindenki csen-
des, rendes bolondnak ismerte.

Lelencként került a faluba még az első 
világháború előtt, iskolába csak egy kis 
ideig járt, amíg bírta türelemmel a plé-
bános, aki istápolta az ilyen elesetteket. 
Aztán ő is levette róla a kezét, pedig olyan 
ájtatosan térdelt az oltár előtt, a Szűzanyát 
nézve folyton.

Sok hányattatás után végül a nagykocs-
mában nyert állandó otthonra, az istálló 
egyik sarkában állt a priccse. Vizet hor-
dott, fát vágott, söprögetett, takarított en-
nek fejében. A maradékból olykor neki is 
jutott valami.

Ruhaneművel Stuchlik lajoS földbirto-
kos látta el, aki agglegény volt, s 

viseltes ruhadarabjait Pistának ajándé-
kozta. Így szerzett egy ócska frakkot, 
csíkos nadrágot és volt egy cilindere is. 
Amikor felöltötte és végigment a falun, 
mindenki megsüvegelte. Ő volt az egyet-
len, igazi úr abban a világban.

Nekem igaz barátom volt, szövetséget 
kötöttem vele, bár a mama nem kedvelte. 
Én még iskoláskorban voltam akkor, ő 
meg már a negyvenes éveit taposta. Kará-
csony ünnepén ismertem meg. Hívatlanul 
látogatott el hozzánk, végigjött a gangon 
és benyitott a szobába. A kutya nem ugat-
ta meg soha. Nem szólt, csak megállt az 
ajtóban, gyürkélte a kezében a cilinder 
karimáját, mert azt viselte aznap. Azóta 
én minden gyertyagyújtáskor az ő áhíta-
tos arcát látom, zúgó fenyvesek között áll 
valahol a nagy Semmiben. Annyi áhítatot 
én még sosem láttam emberi arcon, mint 
az övén akkor. Állt, állt, aztán csendesen 
sírni kezdett. Amikor elment, csak annyit 
mondott égnek fordított arccal:

– Etelka örül most az angyalokkal! És 
énekel...

Elsietett. Utána akartam futni, de a 
mama féltőn magához húzott. Másnap, 
amikor a ministrálásról jöttem hazafelé, 
lopva bekukkantottam a nagyvendéglőbe, 
hogy lássam. Egy farönkön ült.

– Kicsoda az az Etelka? – lopakodtam 
mellé félénken.

– Etelka mindig lát bennünket és egy-
szer majd eljő és hoz nekem a kötényében 
sok-sok mákos kalácsot.

– Sütött a mama! – örvendeztem. – 
Gyere Pista!

Megfogta a kezem, úgy mentünk. Nem 

jött be az udvarra, a kapun kívül maradt. 
Loptam ki neki a kabátom alatt egy darab 
bejglit. Befalta nyomban, aztán egy követ rug-
dosva maga előtt zsebre tett kézzel elsietett a 
hóhullásban. Télikabátja nem volt, frakkban 
didergett, arca lilára vált a hidegtől.

Attól kezdve barátok lettünk. Amikor 
meglátott, előre köszönt. Néha találkoztunk 
is titokban, hol a Kastély-kertben, hol a 
csordakútnál. Csodálatos dolgokról tudott 
mesélni, egy más világról, Indiáról, Afriká-
ról, nagy városokról és tengerekről. Pedig 
sose hagyta el a falu határát és tudtam, 
hogy egy szó nem igaz abból, amit mesél. 
De mégis gyönyörű és lenyűgöző volt.

– Honnan tudod mindezt, Pista? – kér-
deztem. Nézett rám.

– Etelka üzente. Etelka itt él a szívem-
ben és beszél hozzám...

Kérdezősködtem, ki lehet Etelka, aki 
a bolond szívében él és aki kötényében 
mákos kalácsot is hoz neki olykor. Senki 
sem ismerte Etelkát a faluban. Talán az 
anyja viselte ezt a nevet valaha? De hisz 
nem ismerte soha az anyját. Végül magam 
is elfogadtam földöntúli csodának Etelkát, 
és fohászkodtam is hozzá. Eszembe jutott 
egyszer, nehéz megpróbáltatások között a 
fronton, amikor egy szétvert katonai ala-
kulat tagjaként mocsaras mezőségen át 
gránátok tüzében, vadászgépek célpont-
jaként visszavonultam tépetten. Leroskad-
tam egy fűzfa védelmező koronája alá és 
teljes erőmből, hogy meghallja mindenki 
azt kiáltottam: Etelka! Etelka!

Semmi. lehet, hogy mégSem ő mentett meg 
akkor? Az ember kiszolgáltatott álla-

potában hisz a csodákban és görcsösen 
belekapaszkodik. De bevallom: én még 
ma is hiszek benne, van valahol egy Etel-
kája mindenkinek, aki vigyáz rá, akihez 
érdemes fohászkodni.

Emlékszem, Pista egyszer váratlanul 
meglátogatott. Dörömbölt a kiskapun, 
amikor beengedtem ment egyenesen a kút 
melletti dézsához és mosakodni kezdett.

– A mamával álmodtam – sírt hangta-
lanul és locsolta magára a vizet. – Láttam 
a mama szemét, nézett rám, csak nézett... 
Az én mamám...

Mosakodás után a kút kávájára ült és 
az örvénylő mélységbe nézett. Tűnődtem: 
vajon hogyan álmodhatott az anyjával, ami-
kor sose látta a szemét? Kit láthatott hát 
álmában?

– A mama megsimogatta a fejem és azt 
mondta nekem: kisfiam! – folytak a köny-
nyei. Talán Etelka volt? Vagy maga a Szűz 
Mária, mindenki anyja? Hiszen mindegy 
az, hogy minek nevezik, csak hinni kell 
benne.

A bolond

ILLéS Sándor

A temerini színjátszás története
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A temerini színjátszás története

Csak meg kellene írni
A Virágfakadás című kiadványt folytatni lehetne

ÁDÁM István lelkes helytörténész néhány évvel ezelőtt negyven oldalas könyvecs-
kében (Virágfakadás) írta meg az 1887 és 1944 közötti időszakban zajló művelő-
dési életet. Az utána következő időszak történései azonban, annak ellenére, hogy 
a korabeli sajtóból vannak erre vonatkozó adatok, még nem jelentek meg könyv 
formájában. Mint elmondta, támogatás is lenne rá, hogy napvilágot lásson egy ilyen 
hiánypótló kiadvány, mindössze egy lelkes fiatal kellene, aki a begyűjtött adatokat 
rendszerezné és formába öntené.

– Községünk színjátszásának történetét 
2004-ben Ökrész Károllyal egy nagyszabású 
fénykép- és plakátkiállítás keretében mutattuk 
be, melyen helyet kaptak a korabeli sajtóban 
megjelent erre vonatkozó írások és cikkek is. 
Köszönhetően az egykori színjátszóknak, kuta-
tásaink során rengeteg anyag jött össze. Hogy 
az időközben digitalizált dokumentumokból 
könyv lehessen, melynek megjelentetését tá-
mogatja a Vajdasági Művelődési Szövetség is, 
egy lelkes fiatal kellene, aki mindezt feldolgozza 
és formába önti.

• Milyen művelődési élet zajlott 
Temerinben a 19. században?

– A 19. század végén vidékünket vándor-
színészek járták. Temerini bemutatkozásuk-
ról csak egy-két korabeli sajtócikk tesz emlí-
tést. A helyi művelődési élet kibontakozása az 
Ipartestület keretében működő Műkedvelő Tár-
saság 1892-es bemutatójával datálható, majd 
1918-ban a Temerini Torna Club színjátszói 
(később Temerini Sport Klub) is színpadra 
állítják a Doktor úr vígjátékot. A két világhábo-
rú között rajtuk kívül még a Magyar Katolikus 
Polgári Kör, a Tűzoltó egyesület és az 1932-ben 
alakult Földmunkások egyesülete rukkol még 
elő alkalomadtán egy-egy darabbal. A második 
világháborút csak a TSK vészelte át, amely 1958-
ig működött, majd beolvadt a Testvériségbe. Az 
ezt követő évek még feldolgozásra várnak.

• Milyen források álltak rendelkezé-
sére a kutatás során? 

 – Az évek folyamán sikerült átlapoznom 
két világháború között megjelent napilapokat: 
a Temerini Újságot, a Délbácskát és a Reggeli 
Újságot, és ezekből kimásolni a művelődésre 
vonatkozó írásokat. Ezenkívül segítségemre 
volt még a TSK két világháború között vezetett  
jegyzőkönyve is.   

• Az idő múlásával milyen átalakulá-
son ment keresztül a helyi művelődési 
élet?  

 – A mai kultúréletet nehéz összehasonlí-
tani a két világháború közöttiével, különösen 
az 1930-as évek operett korszakával, amikor 
a temeriniek úttörői voltak ennek a műfajnak. 
Tudni kell, hogy 1935-ben a TTC szervezte meg 
az akkori Jugoszlávia területén az első szabad-
téri előadást, a Csárdáskirálynőt. Az egész vaj-
daság területéről idesereglett nézőket autó-

busz szállította a vasútállomásról az előadás 
színhelyéig, a futballpályáig. A bezdáni szüreti 
napokon bemutatott előadás után hajnalig tartó 
mulatság vette kezdetét, majd a temerini színé-
szek részesei lehettek a kárlátónak, amikor a 
helybéli legények hajnalban házról-házra jár-
va csirkét gyűjtöttek, hogy paprikást főzzenek 
belőle. 

• A lelkes amatőrök mellett vajon ott 
voltak-e az értelmiségiek is? 

 – A két világháború között az akkori ér-
telmiség nagyon aktív kultúréletet élt. A szín-
pad deszkáin ott találhatjuk Kiss Mihály tanítót, 
Varga Imre kántort stb. Sajnos a második vi-
lágháború utáni időkről ez nem mondható el. 
Én magam is jól em-
lékszem, hogy egyes 
tanárok nem nézték 
jó szemmel, amikor 
1978-ban az egyik 
osztálytársnőmmel 
a néptánccsoportba 
jelentkeztünk. Kivé-
telként egyedül Nagy 
Imre tanárt emelném 
ki, és érdekességként 
elmondom, mert so-

kan nem tudják, hogy helyi diákokkal még esz-
perantó nyelvű darabot is rendezett. Ezenkívül 
éveken át zenekarvezetője volt a zenés dara-
boknak. A pedagógusok és értelmiségiek zöme 
egy-két kivétellel még a nézőtéri padsorokban 
sem foglalt helyet. Ha komédia volt, azért, ha 
pedig dráma, akkor azért. 

A temeriniek ezekben az években úttörői 
voltak a vajdasági magyar színjátszásnak. 
Abban az időben, amikor a szerb előadá-
sok föl voltak mentve az adó alól, a magyar 
előadásokat a bruttó bevétel utáni 45, majd 
33 százalékos adóval sújtották. Volt, hogy 
egy nap három helyi művelődési egyesület 
is színpadra lépett. A TTc a kaszinóban, az 
Iparosok az Amerika vendéglőben, a főleg 
kubikosokból és kétkezi munkásokból ver-
buválódott Földmunkások pedig az ökrész 
kocsmában. A mostoha körülmények el-
lenére minden osztályréteg ápolta a kul-
túránkat, hiszen 1924-ben a hatóság nem 
engedélyezte a magyarországi együttesek 
délvidéki tájolását. A következő évben fel-
sőbb rendeletre a tanítók nem lehettek tagjai 
a helyi színjátszó csoportnak. Az 1929-es 
diktatúra során pedig három évre betiltották 
a színdarabok bemutatását.

A fenti médiatartalomnak a Szerb köztársaság költségvetése 
– Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium társfinanszírozója. 
A támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek nem 
feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

ÁDÁM Csilla

A Marica grófnő rendezője c. cikkhez: A Copperfield dávid szereplői: felső sor, balról jobb-
ra: kőnig Rudolf, horváth lászló, dujmovics Ferenc (a Pecás öccse), Uracs Pál, Barna 
Ferenc, lévai Ferenc, Toma János, dujmovics János (Pecás), középső sor: Sörös Ferenc, 
Bálind Imre, Szabó Péter, Kasza Károly, Kozma János, Erlauer Sándor, Mészáros Ferenc, 
Vecsera lajos, ülnek: Michls zsuzsanna, Füstös edit, Rentz Aranka, dosztán Magda, Titz 
József (rendező), Csévári Márta, Vida Aranka, Jánosi Franciska, Csomor Margit
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Temerinhez tulajdonképpen kevés kötötte, 
innen gyorsan elkerült, hiszen az aljegyzői fel-
adatokat ellátó apát a család is követte új szol-
gálati helyeire, a nyugat-bácskai szerb falvakba. 

Valójában elég korán megismerhette az egye-
düllétet és a magányt. Elemista és középiskolás 
éveit Újvidéken tölti, Budapesten jogot tanul, 
1914-ben doktorál. Első irodalmi munkái a fő-
városban jelennek meg, 1910-ben kérészéletű 
folyóiratot is indít (Fény és Sötétség). 1925-ben 
tér vissza Bácskába, a verbászi cukorgyárban 
kap tisztviselői állást. 1933-tól 1941-ig a Ka-
langya c. folyóiratot szerkeszti, s emeli igényes 
irodalmi orgánummá, mely követi a közélet ki-

sebbségi sorsot érzékenyen érintő rezdüléseit is. 
Ez szemet szúr a hatalomnak, és az ügyészség 
1935-ben az egyik számot betiltja. 1940-ben 
ellátogat szülővárosába, s irodalmi riportban 

(Szép magyarmunka) számol be a Stuchlik 
Lajosnak köszönhető segélyakció során a 
Gazdaköri Telepen napszámos családok-
nak épített házakról. 

A polgári értékrendet követő Szirmait 
az ötvenes évek kultúrpolitikájának vajda-
sági megtestesítői, inkább megtűrik, mint-
sem szeretik, s folyamatosan áskálódnak 
ellene, amihez kimondatlanul nyilván az is 
hozzájárult, hogy 1941-ben Szirmait, any-
nyi más délvidékihez hasonlóan, az akkor 
újra berendezkedő magyar államigazgatás 
vitézzé emelte.

Alkotói feltámadása a hatvanas évek-
ben jön el, 1968-ban neki ítélik a Híd Iro-
dalmi Díjat, s ezzel végleg rehabilitálják. 
A temerini magyar kommunista politikai 
vezetők is ekkoriban veszik fel vele a kap-
csolatot, hívják Temerinbe, de beteges-
kedésére hivatkozva elhárítja, hogy részt 
vegyen a községnapi ünnepségen. A kö-
vetkező évben Ökrész Károly vezetésével 
háromtagú küldöttség jár nála Verbászon, 

az íróval folytatott beszélgetést Matuska Márton 
örökítette meg az akkori Temerini Újságban.

Életében megjelent elbeszéléskötetei: Köd-
ben ( 1933), Viharban (1952), Katlanban 
(1958), Már nem jön senki (1960), Örvény 
(1962),  A csend víziói (1965),  Muzsikáló 
messzeség (1968), Falak, puszta falak (1970). 
Önkeresés c. önéletrajzát (1970) Verbászon 
jelentette meg

(csb)

Szirmai Károly mellszobra egykor 
a kókai Imre általános Iskola előtt állt

Egy kis nagypolitika

Bencsik András, a Magyar Demokrata c. ki-
advány főszerkesztője a budapesti HírTV műso-
rában úgy vélekedett, hogy az Északi Áramlat 
elnevezésű gázvezeték ellen elkövetett szabo-
tázscselekmény az amerikaiak műve, és ezért 
az Európai Uniónak hadat kellene üzennie az 
Egyesült Államoknak.

„Az Amerikai Egyesült Államok megtámadta 
az Európai Uniót. Ez ilyen egyszerű. Miközben 
püföli Oroszországot Ukrajnában, most úgy dön-
tött egy merész fordulattal, hogy megtámadja 
az Európai Uniót is, és olyan kárt okozott neki, 
aminek a következményét föl se tudjuk fogni. 
Normális esetben ilyenkor az Európai Unió azt 
mondja – de nincs ugye hadserege, csak orszá-
gok vannak, és azoknak a vezetői egy sajátságos 
lelkiállapotban vannak…  –, azt kellene vála-
szolni, hogy felvesszük a kesztyűt, és mi pedig 
hadba lépünk Amerikával szemben. Ez ugyanis 
nem baráti tűz volt. Ez egy gonoszul eltervezett 
és profin végrehajtott szabotázsakció volt. Abból 
a célból, hogy a kevés gázvezeték, ami Oroszor-
szág felől érkezik Európába, ne működhessen" 
– vélekedett Bencsik.

hvg

Hadba lépni 
Amerikával

A legutóbbi népszámlálást 2011-ben tar-
tották Szerbiában. Az akkori adatok szerint 
az országnak 7.186.862 lakosa volt. nem 
kérdés, ma kevesebben vagyunk. Az igazi 
talány csak az, hogy mennyivel. Az N1 ösz-
szefoglalója szerint a népszámlálási adatok 
már évtizedek óta csökkenő lakosságszá-
mot mutatnak: 1981-ben több, mint 9 mil-
lióan éltek az országban, az előrejelzések 
szerint 2022-ben már csak valamivel több, 
mint 6,5 millióan.

Az előző statisztikákkal kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy Koszovó la-
kosságát 2002 óta nem veszik figyelembe 
az összeírók, így az igazi összehasonlítást 
2002 és 2011 között végezhetünk. ha ezt a 
két évszámot vesszük figyelembe, akkor is 
megállapítható, hogy közel egy évtized alatt 
Szerbia 311.000 lakost veszített. 2011-hez 
képest egy valamit már biztosan tudunk, 
mert ez a negatív természetes szaporulat 
miatt nyilvánvaló: 450.000 emberrel több 
halt meg, mint amennyi született. ha ehhez 
hozzávetőlegesen hozzáadjuk az emigrált 
lakosság számát, akkor azt kapjuk, hogy 
ma Szerbiában kevesebben élnek, mint a II. 
világháború idején.

Mit mutatnak az előző 
népszámlálások?

Ötven éve halt meg  Szirmai Károly
(Temerin, 1890. június 27. – 1972. Verbász, október 6.)

közel ezer madarat jegyeztek fel a hét vé-
gén Temerinben az európai Madármegfigyelő 
Napok keretében. A Falco Természetkedve-
lők egyesülete által szervezett megmozdulás 
nagy érdeklődést váltott ki, csaknem negyven 
gyermek élvezte a Jegricska menti tanösvé-
nyen szervezett gyalogtúrát. 

Temerin mellett belgrádi, újvidé-
ki résztvevői voltak az eseménynek, 
de még a bánáti régióból is eljöttek 
hozzánk madarakat számlálni. Az 
információs központtól végigsétál-
tak a magaslesig, mintegy 3,5 kilo-
méteres szakaszt megtéve. 

Noha az út minden bizonnyal 
fárasztó volt a gyerekek számára, 
a friss levegő, a gyönyörű táj látvá-

nya kárpótolta mindezt. A programot 30 évvel 
ezelőtt indította útjára a Madártani Szerveze-
tek Világszövetsége, a Birdlife International. 
Minden év októberének első hétvégéjén Szer-
biában több helyszínre kivonultak a madará-
szok és a természetkedvelők.

ácsi

Gyalogtúra a tanösvényen
európai Madármegfigyelő napok
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is, ugyanis az az egyik aszályos évben eladó-
sodott. Hatvan hold földet árendált, de termés 
nemigen volt rajta. 

Ifjabbik János sokat dolgozott. Annak el-
lenére, hogy szerette az itókát, mindenszen-
tekre a szárkúpok ott sorakoztak a tanya kö-
rül. Ahogy mondani szokták: el volt végezve. 
Általában négy fejőstehenet tartottak. A tejet a 
második világháború előtt nem dolgozták föl, 
hanem naponta az Uracs téglagyárban dolgozó 
munkásoknál értékesítették. Mindig volt béres a 
tanyán. Legtovább Ladányi Péter, aki öregségére 
öregotthonba került. Ott az urbánus környe-
zetben nem találta föl magát. Egyik téli napon 
megszökött, de mielőtt a tanyára ért volna, az 
út szélén megfagyott. 

„Nagyapám soha nem káromkodott. Nem 
járt iskolába, írni-olvasni nem tudott, de szá-
molni annál jobban. Teát és tejet egész életé-
ben nem ivott, csak aludttejet meg bort. Volt 
saját boruk, de megesett, hogy karácsonyra 
már a szomszéd tanyáról, a Kasza Mári né-
nitől kellett neki hozni a srég úton, mert az 
övé elfogyott. Nagyon sokat dolgozott, de az 
italt is nagyon szerette. Reggel cirokpálinkát 
ivott, napközben pedig bort. Nagyon gyorsan 
kijózanodott, két óra se kellett neki. Tudott 
muzsikálni, nagyon szeretett mulatni. A Pör-
génél minden csütörtökön a zenészek várták. 
Még ő mulatott, addig nagyanyámmal elvittük 
a faluba a kofához a tejterméket. Nagyanyám 
a kocsmázásért nem haragudott, azt mondta: 
„ Hagy mulasson, amit elmulat, az  bár nem 
megy el az adóba.”

Szerettek volna házat vásárolni a faluban, 
de a második világháború végén, a rendszervál-
táskor 130 darab százpengős, azaz egy ház ára 
egyik napról a másikra semmivé vált, mert nem 
tudták beváltani.

„A háború után oroszok katonák táboroz-
tak le nálunk a tanyaudvarba. Tele voltak tetű-
vel. A nagymamámat falnak állították, és a feje 
köré lőttek egy sorozatot, rákényszerítették, 
hogy egy hétig főzzön és mosson rájuk. A ka-
tonák unalmukban a baromfikat lövöldözték, 
még a kutyát is. Egy lovunkat elhajtottak, ezen-
kívül vittek el gúnyát is.” 

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

      eltűnt temerini tanyavilág (II. - 48.)

Egy ház ára vált semmivé
A Kamenyák család mozgalmas tanyai élete

II. dűlő
253. Szűcs „ Kamenyák” István tanyá-

ja. – A tanyaépítő Szűcs „Kamenyák” István volt. 
Felesége 14 gyereket hozott a világra, közülük 
hat érte meg a felnőtt kort. Bizonyos kereszt-
nevekhez ragaszkodtak, ugyanis mind a hat 
gyereknek volt már ugyanolyan nevű korábban 
elhunyt testvére. 

„Öregapám úgy 
mesélte, hogy őseink a 
Rijeka (Horvátország) 
melletti Kamenjak 
szigetről származ-
nak, ezért hívták őket 
Kamenyákoknak.” (Rt 
Kamenjak, az Isztriai-
félsziget legdélibb pont-
ja, a Medulini-öböltől 
észak-nyugatra – a szerk. megj.)

A tanyaépület elején volt a szoba, utána 
egy helyiség, ahonnan a kemencét fűtötték, ott 
voltak a boroshordók is, ezt követte a kamra, 
majd a „magazin”, ahol a takarmányt tartot-
ták, a legvégén az istálló. Az istálló mellett volt 
még egy úgynevezett „ketrec” is, ahova télen a 
jószágok számára bekészítették az egy napra 
szükséges leveles szárat, szalmát és szénát. A 
befalazott gang elejét, a „melléket” konyhának 
használták.

István halála után a tanyaörökös János 
(szül. 1877.) lett, aki feleségével Szűcsné Buj-
dosó Katalinnal (szül. 1879.) öt fiú és egy lány-
gyermeket nevelt fel. 

„A suhanc gyerekek, akárcsak az apjuk, 
szerették az itókát. Nagyon hamar csaptak. 
Este, ha berúgtak, jól összeverekedtek, de 
reggel, mintha mi sem történt volna, együtt 
dolgoztak tovább.”

 Megesett, hogy disznóvágás alkalmával 
úgy összeszólalkoztak, hogy másnap a szét-
dobált dederkadarabokat kellett nekik a fal-
ról lekaparni. 

„Egyik alkalommala pelyhes állú István 
elmaradt a Csillagba. A szüle hajnalban oda-
szólt apónak, hogy: 

– Ember menny, oszt tránszporádd haza 
aszt a gyereket!

Mikor a mulatozó gyerek meglátta az 
apját, rendelt neki is italt, majd együtt mu-
lattak tovább, mindaddig, míg a szüle meg 
nem jelent a kocsmaajtóban és haza nem 
zavarta őket.”  

A szomszédok mesélik, hogy amikor öreg-
ségükre a faluba költöztek, Katalin úgy próbálta 
törleszteni „férje iránti adósságát”, hogy amikor 
az ittasan az ágyon feküdt, és a földre lógott 
a keze, akkor mellette elhaladva „véletlenül” 
mindig a keze ujjára lépett.   

A gyerekeik sorsa a következőképen ala-
kult:

• Katalin férjhez ment.
• István, akit a faluban „Dicsértessék 

Kamenyáknak” hívtak, nős volt, de gyermek-
telen. Napszámból élt. Ha többet ivott a kelleté-
nél, levette kalapját, fejére tette a pálinkásüve-
get, egyet fordult, és „egy nagy dicsértesséket” 
köszönt.  

• József kubikosként kereste meg a bete-
vő falatot, két gyermeke Németországba köl-
tözött.

• András földművesként a telepi házában 
gazdálkodott.

• Pál szintén földművelésből élt. A tanya 
melletti szőlősében leszüretelt termést Kastély 
utcai házában dolgozta föl. Nem vesztegette 
idejét poharazgatással: a hordóban állandóan 
benne volt a gumicső, amit jószágetetés közben 
meg-meghúzogatott. 

• A tanyaörökös az alacsony termetű if-
jabbik János volt (szül. 1903.), Gécónak vagy 
Gedusnak becézték, kilenc hold szántón gaz-
dálkodott. Miután 1924-ben feleségül vette Sára 
Franciskát, a testvéreket kifizette a tanyarész-
ből, ezenkívül törlesztette édesapja adósságát 

A tárgyalt határrész tanyáiCsoportkép szüret után

Kamenyák János
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt	10	óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 

egy éve elhunyt

FARAGÓ Ilonára 
(1944–2021)

Nincs nap, hogy 
ne jutnál eszünkbe.

Bezártunk tégedet 
örökre a szívünkbe, 
ahonnan senki sem 
vehet el, itt örökké 
velünk leszel, Mami!

Emléked őrzi fiad, Misi, 
menyed, Aranka 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Már hat hete fáj a szomorú 
valóság, hogy nincs velünk 
szerettünk

özv. VARGÁNÉ 
ZSÚNYI Franciska 

(1934–2022)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
búcsút nem intettél. 
Tested a földben nyugszik, 
lelked a mennyben pihen, 
oltalmazzon és áldjon 
meg a mindenható Isten!

Emléked őrzi 
szerető családodHázASSáGI bejelentő

Varga Somogyi Bálint (Varga Somogyi Károly és Pálfi Izabella fia) és Barna Sarolta 
(Barna László és Németh Erika lánya Zsablyáról), szombaton 14 órakor ünnepélyes 
keretek között házasságot kötnek a plébániatemplomban. Próba és lelki előkészület 
számukra csütörtökön 16:30 órakor. (Plébánia)

Miserend
7-én, pénteken, elsőpéntek, a Telepen 8 
ó.: Egy szándékra; plébániatemplomban 
18 ó.: Szűz Mária tiszt. egy szándékra, a 
szentmise után egész éjszakás szentség-
imádás a plébániatemplomban.
8-án, szombaton, Szűz Mária – a Ma-
gyarok Nagyasszonya főünnep 8 ó.: A 
hét folyamán elhunytakért; 14 ó.: Varga 
Somogyi Bálint és Barna Sarolta ünne-
pélyes esküvője a plébániatemplomban; 
17 ó.: Rózsafüzér a telepi Lourdes-i bar-
langnál.
9-én, vasárnap, évközi 28. Vasárnap, 
Telepen 7 ó.: Népért; plébániatemplom-
ban 8.30 ó.: †Kókai Franciska, id. és ifj. 
Jánosi Imre és elh. nagyszülőkért; 10 ó.: 
Szűzanya tiszt. a Kastély utcai Rft. élő és 
elh. tagjaiért.
10-én, hétfőn 8 ó: Szabad a szándék.

11-én, kedden 8 ó: Egy szándékra.
12-én, szerdán 8 ó.: Szabad a szán-
dék.
13-án, csütörtökön, 18 ó.: †Zelenka 
Zsuzsanna, a szentmise után egyórás 
szentségimádás.

Egyházközségi hírek
Hittanosok figyelmébe: Folytatjuk a 
plébániai hittant, a beosztás megtalálható 
a hirdetőtáblákon és az internet oldalon. 
Pénteken az 1. osztályosokat, ked-
den a 3. és a 4. osztályosokat várjuk 
a kiírt időpontok szerint. Mindenki hozza 
az új misekartonját.
Országos Magyar Katolikus Karizmatikus 
találkozó lesz Kaposváron, október 22-én. 
Temerinből egy kisbusz indul. Jelentkezni 
okt. 9-ig a templomban kitett plakáton 
megadott elérhetőségen lehet.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztanyámtól

SZABÓ (HORNYIK) 
Katalin 

(1946–2022)

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

Nyugodjál békében!
Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Keresztlányod családjával 
és Pista bátyaMEGEMLÉKEZÉS

Hat hónapja, hogy nincs 
közöttünk gondozottunk

VÍGH Zoltán 
(1952–2022)

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

Nyugodjék békében!

Emléked őrzi Róbert 
és Borbála

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk 
köszönetet minden ked-
ves rokonnak, barátnak, 
szomszédnak és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szerettünket

MAKRA Lajost 
(1941–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

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

Nyugodjon békében!

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

VARGÁNÉ TÓTH Franciska 
(1928–2016)

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
De te számunkra sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fia és lánya családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Húsz éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

ELEK Károly 
(1933–2002)

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

Szerető fiad, Attila, menyed, Szilvia, 
unokáid: Ildikó és Károly

VÉGSŐ BÚCSÚ

SZABÓ (HORNYIK) 
Katalin 

(1946–2022)

Jutalma legyen örök 
boldogság a mennyben, 
szeretete és jósága 
megmarad a lelkünkben.

Sógorod, László 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

SZABÓ (HORNYIK) 
Katalin 

(1946–2022)

Ha engem kerestek 
szívetek mélyén megtaláltok. 
Ha ott megtaláltok engemet, 
akkor én tovább élek 
bennetek.

Szeretteid

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KASLIK PÉTER Katalin 
(1927–2022. 10. 3.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Férjemtől

MAKRA Lajostól 
(1941–2022)

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

Feleséged, Margit

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól 

és apósomtól

MAKRA Lajos 
(1941–2022)

Elmentél tőlünk 
egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Elmentél tőlünk, 
de nem mentél messze, 
tovább élsz 
bennünk szívünkbe rejtve.

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled lányod, Hajnalka 

és vejed, Pali

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól

MAKRA Lajostól 
(1941–2022)

Elfáradt szíved 
megszűnt dobogni, 
elmentél oda, ahol nincs 
fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom.

Fájó szívvel búcsúznak 
tőled unokáid, Andrea 

és Mónika családjaikkal
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LABDARÚGÁS
I. Újvidéki liga 

DINAMO (Tiszakálmánfalva)–
TSK 0:4 (0:3)

A nyolcadik fordulóban a hato-
dik győzelmét ünnepelhette a TSK, 
amely Pavlov góljaival a 18. perc-
ben már 2:0-ra vezetett. Az első 
félidőben még Tatić, a második já-
tékrészben pedig a csereként be-
álló Bogojević talált be a hazai ka-
puba.

Az élmezőnybe tartozó csapa-
tok mind nyertek a nyolcadik for-
dulóban, így nem történt változás 
a táblázat élbolyában. A Jugović 21 
ponttal vezet, a TSK 20, a Bačka 
18, a Cement és a Fruškogorac pe-
dig 17-17 ponttal követi.

A TSK vasárnap 15 óra 30 
perces kezdettel a tizedik helye-
zett Petrovaradinnal mérkőzik ha-
zai pályán.

TSK: Vojvodić, Marković, 
Knežević, Radičić, Nikolić, Tatić, 
I. Kovačević, Pavlov, Pupovac, 
Stjepanović, M. Kovačević.
OMLADINAC (Stepanovićevo)–

SIRIG 1:4
A szőregi csapat a nyolca-

dik fordulóban, az utolsó helye-
zett Omladinac pályáján szerezte 
meg idei első győzelmét. A követ-
kező fordulóban a Futog érkezik 
a szőregi pályára.

Vajdasági liga – déli csoport 
SLOGA–ŽELEZNIČAR (Inđija) 
0:0 – megszakadt a 15. percben

Hatalmas eső zúdult a pályá-
ra, ami után nem voltak adottak a 
feltételek a játékhoz. A bíró ezért 
úgy döntött, hogy megszakítja a 
találkozót.

A Sloga a hétvégén Koviljra 
utazik, ahol a helyi Šajkaš lesz a 
vetélytársa.

RADNIČKI (Újpazova)–
MLADOST 1:2 (1:0)

Hátrányból sikerült fordí-
tania a járeki csapatnak, amely 
Marković második félidőben szer-
zett góljaival aratott győzelmet.

A Mladost szombaton a rumai 
Slovent látja vendégül.

KÉZILABDA
Első férfi liga – 

Vajdasági csoport 
JABUKA (Almás)–MLADOST 

TSK 35:33 (16:13)
A járeki csapat sokáig hát-

rányban volt, az 56. percben ki-
egyenlített 30:30-ra, de fordítania 
nem sikerült, s végül vereséget 
szenvedett. A harmadik fordu-
lóban második alkalommal ka-
pott ki.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

A Belgrád melletti Kovilovón 
tartották meg az asztalitenisz baj-
nokság őszi idényének első torná-
ját, amelyen négy mérkőzést játszot-
tak a csapatok. A temeriniek mind a 
négy találkozójukon kikaptak, noha 
kiválóan kezdték a versenyt. Az első 
meccsükön gyorsan 3:0-ás előny-
re tettek szert a nagybecskerekiek 
ellen, végül azonban mégis kikap-
tak 4:3-ra, ezt követően pedig min-
den rosszul alakult a számukra, s 
csapatunk négy vereséggel fejez-
te be a szereplést. Előbb Pető Zol-
tán megsérült, a magyarországi ide-
genlégiós, Vitsek Iván pedig szegedi 
klubkötelezettsége miatt nem játsz-
hatott a két vasárnapi találkozón a 
Železničar és a Stenes ellen. 

– Valóban jól kezdtünk, a 3:0-
ás előny után meg sem fordult a 
fejünkben, hogy kikaphatunk a 
Banattól. Én már az első találko-
zóm hajrájában megsérültem. Ezt 
követően még egy találkozót vál-
laltam, de nem ment a játék. A 
továbbiakban nem álltam asztal-
hoz, és mivel Vitsek Iván sem állt 
a rendelkésünkre vasárnap, a töb-
bi mérkőzésen a fiatalok simán ki-
kaptak – számolt be a hétvégi tör-
ténésekről Pető zoltán. 

A második tornát október utol-
só hétvégéjén rendezik Kovilovón.

BANAT (Nagybecskerek)–
TEMERIN FEROCOOP 4:3
Eredmények: Popović–P. 

Tepić 1:3, Đilas–Vitsek I. 0:3, 
Perek–Pető Z. 1:3, Majstorović–
Vitsek 3:0, Perek–Tepić 3:1, 
Đilas–Pető 3:1, Majstorović, 
Popović–Vitsek, Orosz A. 3:1.

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert	
eszközökkel	hozzájárul	a	Temerini	Önkormányzat

A támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek 
nem feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

SPARTACUS (Szabadka)–
TEMERIN FEROCOOP 4:0
Eredmények: Vajda–

Tepić 3:1, Bakić–Orosz 3:1, 
Kostadinović–Vitsek 3:0, Vajda–
Orosz 3:2.
ŽELEZNIČAR (Niš)–TEMERIN 

FEROCOOP 4:1
Eredmények: Petkov–

Orosz 3:1, Paikov–Tepić 3:1, 
Karakašević–Puhača 3:0, Petkov–
Tepić 2:3, Karakašević–Orosz 
3:1.

STENES (Nagybecskerek)–
TEMERIN FEROCOOP 4:0

Eredmények: Radović–
Orosz 3:1, Subotić–Tepić 3:0, 
Radulović–Puhača 3:0, Lugonja–
Tepić 3:1.
Második liga, északi csoport – 

férfiak 
VERSEC–TEMERIN 
FEROCOOP II. 3:4

Eredmények: Ambruš–
Nagyidai G. 3:0, Popov–Varga 
D. 0:3, Čabrilo–M. Puhača 0:3, 
Ambruš,Popov–Varga,Puhača 
1:3, Ambruš–Varga 3:1, Čabrilo–
Nagyidai 3:0, Popov–Puhača 
0:3.

Kupadöntős a tSK
TSK–FRUŠKOGORAC (Kamenica) 3:1 (1:1) 

– megszakadt a 75. percben
Botrányosan ért véget az újvidéki labdarúgó kupa elődöntője. A 

vezetést a hazaiak szerezték meg a 22. percben, amikor Paska szög-
letét követően Radičić fejelt a hálóba, a kamenicaiak azonban nem 
sokkal a szünet előtt kiegyenlítettek. A térfélcsere után Pupovac jut-
tatta ismét előnyhöz a hazaiakat, lövése megpattant az egyik védőn, 
és a labda a hálóban kötött ki. Negyed órával a meccs vége előtt a 
csereként beálló Ergarac is eredményesnek bizonyult, amivel 3:1-es 
vezetésre tett szert a TSK. A vendégjátákosok ezt követően összeszó-
lalkoztak a játékvezetővel, mivel szerintük nem történt szabálytalan-
ság a találat előtt. A bíró felmutatta a piros lapot az egyik veszekedő 
kamenicai labdarúgónak, ami után a Fruškogorac csapata úgy dön-
tött, hogy nem folytatja a játékot, és levonult a pályáról.

A TSK a döntőben a Szerb liga vajdasági csoportjában szereplő új-
vidéki Kabellel küzd meg a serlegért. Az újvidékiek a másik elődöntő-
ben hazai pályán 1:1-es döntetlen után tizenegyesekkel nyertek 6:4-
re a Borac (Šajkaš) ellen.

TSK: Vojvodić, Marković, M. Kovačević, Knežević, Radičić, 
Svitić, Tatić, Paska, Pavlov (I. Kovačević), Pupovac, Stjepanović 
(Ergarac).

17. Dardli bajnokság
két év szünet után november 9-én, szerdán 19 órai kezdettel is-

mét asztalhoz ülnek a kártyakedvelők. A benevezési díj ezúttal 2000 
dinár páronként. A helyszínről később döntenek a szervezők, amikor 
már tudják a benevezett párok számát. Megkérünk minden érdeklő-
dőt, hogy legkésőbb október 20-ig jelentkezzen Sörös Csabánál a 
062/965-17-06 -os telefonszámon.

á. I.

T. N. T.


