
XXV. évfolyam 2. (1241.) szám Temerin, 2019. január 17. Ára 50 dinár

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

– Nem kevesebb, mint 681 mintát hoz-
tak a megmérettetésre a borászok a Kár-
pát-medence minden országából – mondta 
Snejder Sándor főszervező, a Kertbarátkör 
elnöke. – A hazai borászok mellett mintát 
hoztak (küldtek) a magyarországi, románi-
ai, szlovákiai és horvátországi borászok is. 
Öszesen 275 fehér-, 225 vörös-, 93 rozé-, 
17 siller-, 21 desszert- és 50 (!) gyümölcs-
borminta érkezett. Az értékelésre a borok 
származási országaiból 84 borbíró jelent-
kezett, akik 16 asztalnál végzik az előzetes 
beosztás szerint munkájukat.

– A temerini borverseny többé már 
nemcsak verseny, hagyomány is – hang-
súlyozta a Kertbarátkör elnöke. – Nem 
utolsósorban egy Kárpát-medencei ma-
gyar összefogás, melyhez társultak – fő-
leg a hazai – más nemzetiségű borászok 
is, megadva a tiszteletet egy helyi magyar 
civil szervezet nemzetközi rendezvényének. 
A borminták számát tekintve a Vince-na-
pi borfesztivál a legnagyobb ilyen jellegű 
fesztivál, amely elsősorban a borkultúra 
fejlesztését szolgálja, és az amatőr borá-
szoknak nyújt lehetőséget tudásuk ered-
ményének bemutatására.

Miután megtörtént a zsűri tagjainak 
eligazítása, és 4-5 fős csoportokban el-
foglalták helyüket az asztaloknál, Hor-
váth László, a zsűri elnöke bejelentette 
az etalonnak (belövőbornak) minősülő 
olaszrizling bírálatra történő felszolgá-
lását. Ezt két felkért zsűritag értékelte vi-
zuális megjelenés, illat, zamat alapján, 
amely alapul szolgált a többi versenybor 
minősítéséhez. Goran Adžić 
szerint a belövőbor szolid 
színezésű, talán a kelleté-
nél több kén-dioxidot tar-
talmaz, ami az illatában jut 
kifejezésre. A zsűri 78-79 
pontra értékelte, ami ezüst-
érmet jelent. Csengődi Ist-
ván kiskőrösi borász érté-
kelése szerint is szép tiszta, 
enyhén sárgás színű, gazdag 
ízvilágú és illatú borról van 
szó, 79-80 pontra értékel-
te. A többi borféléknél is az 
elbírálás megkezdése előtt 
belövőbort szolgáltak fel 
iránymutatóként. 

Folytatása 
a 3. oldalon

Nemcsak verseny, 
hagyomány is

Munkában a borbírák

Időjárás-előrejelzés

Hely: Ifjúsági Otthon, 
este 8 órakor. Zene: The 
End együttes. Menü: 
vendégváró hidegfel-
vágott, svédasztalos 
vacsora, hajnalban ko-
lozsvári töltött káposz-
ta, édesség, minőségi 
italok. A tombola főnye-
reménye: LED televízió. 
Érdeklődni a Hofy Cuki 
cukrászdában (844-669) 
vagy a Papirus papírke-
reskedésben (842-677).

XXII. Nemzetközi Vince-napi Borfesztivál

Az elmúlt hét derekától egészen szombatig egymás kezébe adták 
az I. Helyi Közösség otthonának kilincsét a borászok, hogy a XXII. 
Nemzetközi Vince-napi Borfesztiválon megmérettessék borkészítési 
képességüket. Itt zajlott ugyanis a borminták átvétele, a megszokott 
eljárás szerint. A palackozott és címke nélküli borokat kódolták és 
raktározták. Szombaton már a kódolt üvegekből töltögették a nedűt a 
Kertbarátkör kézimunkakörének szorgos asszonyai a borszakértőkből 
álló nemzetközi zsűri poharaiba. 

Miközben Nyugat-Európában, de a világ más részeiben is hetek 
óta tartó havazásról adnak hírt, addig vidékünkről elmondhat-
juk, hogy az időjárás eddig szerencsére nem mutatott szélsősé-
ges megnyilvánulásokat. Hogy 2019-ben milyen időre számít-
hatunk, olvassa el népi időjárás-előrejelzésünket a 8. oldalon.

Könyvbemutató
Temeriniek a nagy háborúban 1914-1918

Fúró Dénes nemrégiben megjelent könyvét pén-
teken, 2019. január 18-án este 6 órai kezdettel mu-
tatjuk be az Első Helyi Közösség nagytermében. A 
kiadványról a szerzőn 
kívül Guszton András, 
az Impressum Egyesü-
let elnöke, Molnár Tibor, 
a könyv recenzense és 
Csorba Béla szerkesztő 
beszél. A közel három-
száz oldalas értékes ki-
advány 1127  első világ-
háborút megjárt temerini 
katona adatait tartalmaz-
za több mint száz fény-
képmelléklettel, és vár-
hatóan komoly érdeklődésre számíthat az érdeklődő 
olvasók és a kései leszármazottak körében. A könyv 
a helyszínen is megvásárolható. (-a)
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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.

Vásárolok régi mélyhűtőket, frizsidereket, mosógépeket, 
tévéket, tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek.

Telefon: 062/133-22-69

A vízgazdaság 
orvosolja a mulasztást

A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat az elmúlt év végén kézbe-
sítette a vízlecsapolási illetékfizetési kötelezettség alá eső polgárok részére 
a 2018. április–december időszakra vonatkozó végzéseket. Az illetékről 
szóló végzést tartalmazó borítékban a közvállalat minden illetékköteles 
polgárnak egy másik értesítést is kiküldött, ez pedig az előző időszak ál-
lítólagos adósságáról szólt. Ebben azonban nem szerepel sem az időszak, 
amelyre az adósság vonatkozik, de azt sem részletezik, hogy milyen téte-
lekből áll össze a teljes adósság. A végzések egy része arról tanúskodik, 
hogy a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat nem pontosította a ka-
taszterből átvett adatokat. Ez a mulasztás, miként a kézbesítés módja is, 
többekben fölháborodást váltott ki, és nem kevesen panasszal is éltek.

A napokban a panaszokra közleményben reagált a közvállalat, mely-
ben elismeri, hogy az új végzések kinézete, a vízlecsapolási illeték fizetésé-
nek kötelezettsége, illetve az előző évekből származó adósság kimutatása 
kiváltotta a polgárok fölháborodását. 

Közölték, hogy az előző időszak adóssága a 2013-tól a 2016 végéig 
tartó időszakra vonatkozik, amikor az illeték kiszámítását az adóható-
ság végezte. A kamatot a törvényes kamatláb alapján állapították meg. 
A tulajdonosi adatbázist a Köztársasági Földmérő Hivatalból (kataszter) 
vették át, és nem volt okuk kétségbe vonni az adatok pontosságát. A pon-
tatlanságra az illetékkötelesek panaszai hívták fel a figyelmet. Nevezete-
sen, a kataszteri szolgálatok nem naprakészek a tulajdonosi változások 
nyilvántartásba vételében, vagy ezeket a változásokat nem továbbították 
a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalatnak.

Hozzátették, hogy a végzések személyes átvételét törvény írja elő, és 
hogy azokat a postások kézbesítették, melyre – miként közölték – nem 
lehetnek befolyással, és a kézbesítés módja nem érinti a közvállalatot. 
Mivel tudatában vannak az előidézett problémának, minden rendelke-
zésre álló erőforrást annak megoldására fordítanak. Minden megjegyzést 
jóindulatúnak tartanak, és nyitottak a javaslatok kezelésére. Megjegyzik, 
hogy a beérkezett fellebbezéseket és panaszokat a vonatkozó törvények 
értelmében figyelembe veszik és megoldják. Ehhez a Vajdaság Vizei 
Vízgazdálkodási Közvállalat a közleményében a polgárok türelmét és 
megértését kéri. G. B.

HOZZá LEHET sZóLNI. – A községi közigazgatási szolgálat 
városrendezési (urbanizációs), lakás- és kommunális ügyi, 
valamint környezetvédelmi osztálya közbemutatást szervez az 
„öreg iskola” (I. Helyi Közösség épülete) épületének korsze-
rűsítéséről. A korszerűsítési terveket az Urbing tervezőiroda 
készítette. A tervek bemutatása hét napig – január 15-étől 21-
éig – tart a községháza előcsarnokában, de megtekinthető az 
önkormányzat honlapján is. Kérik az érdekelteket, hogy ész-
revételeiket és megjegyzéseiket írásos formában a bemutatás 
ideje alatt juttassák el a közigazgatási szolgálat megnevezett 
osztályára, a 30/I irodába, 8-tól 14 óráig.

A meleg szobának ára van...
Fagyos hajnalok, napközbeni mínuszok. Nincs más választás, fűteni 

kell. De vajon mivel tegyük? Aki nem készített be elegendő tűzrevalót, 
tűzifát és szenet, brikettet most is vásárolhat. Aki gázzal vagy árammal fűt, 
annak ilyen gondja nincs, csak a decemberinél jóval nagyobb számlával 
kell számolnia. Ilyenkor január közepén már úgy érezzük, ideje lenne, 
hogy vége legyen a télnek. A hosszútávú előrejelzések szerint azonban 
még jó sokáig marad a hideg idő. 

Pethő Viktória a konyhában fával, a nappaliban gázzal fűt. Elmon-
dása szerint a két fűtési mód ára nagyjából ugyanakkora. 

– Megkaptam a decemberi számlát, csaknem négyezer dinár. Egy 
köbméter fa is elfogy, ami még többe kerül. Azt is eltüzeljük, mivel sze-
retjük a meleget.

Kabács János nyugalmazott központifűtés- és gázszerelő szerint sem 
olcsóbb, ha kemény tüzelővel fűtünk, főleg, ha a házunk megfelelően 
szigetelt. – Aki otthon van, az szilárd tüzelőanyaggal, fával tüzel. Ez annak 
megoldás, aki ráér. Viszont, ha a nyugdíjasoknak és a betegeknek gond 
tüzet tartani, akkor kifizetődőbb a gáz. Azt lehet automatizálni, pontosan 
annyit fogyaszt el, amennyit kell, be lehet programozni, mikor kezdjen el 
fűteni, és meddig. Ilyen szempontból ez a legtökéletesebb megoldás.

A temerini fatelepeken nem tapasztaltunk nagy forgalmat. Aki szilárd 
tüzelővel tüzel, minden bizonnyal felkészült a hosszú télre is. A hulladék-
tűzifa iránt nagyobb az érdeklődés, mivel annak 2500–4800 dinár az ára 
raklaponként, míg a vágott bükk 12 400 dinárba kerül. A szén ára 7800 
és 14 000 dinár között alakul, minőségtől függően. A brikettet tízkilós 
zsákokban árulják, 220 dinárba kerül egy zsák. (Pannon)

Nem minden esetben a legjobb megoldás
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvar-
ra, 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, 

és milenković (novák) Klára vagy férje, Žiko (zsiga) máris 
a háza előtt várja kényelmes taxijával

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

LovAsbáL 
január	26-án 

a	Fox	lakodalmas	teremben
A főnyeremény egy kiscsikó!

Bőséges vacsora, a vendégeket 
a péterrévei Karaván együttes szórakoztatja. 

A részvételi díj 1500 dinár.
Jelentkezni	Morvai	sándornál,	060/090-10-15

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Petar Cindrić professzor, a Karlócai Szőlészeti és Gyümölcsészeti 

Kutatóintézet nyugalmazott kutatója (akinek legértékesebb eredményei 
a szőlő fagy- és gombabetegségek elleni rezisztencianemesítésében és 
a klónszelekcióban születtek) lapunk kérésére szőlészeti szempontból 
értékelte a tavalyi évet. Szerinte a tavalyi borok minőségileg jók, ám 
mennyiségileg kevesebb termett az elvártnál. A tavaszi fagyok a bácskai 
szőlőskertekben igen nagy károkat okoztak. Északabbra, Magyarországon 
már kisebb volt a fagykár. Nemcsak a szőlő mennyisége volt kevesebb, 
hanem sokfelé a tőkék is kifagytak. A szemek beérésével már nem volt 
gond, mondta a szakember. 

G. B.

Nemcsak verseny, 
hagyomány is

szoMbAToN	kósToLó	és	eredMéNyhIrdeTés
Miután az elmúlt hétvégén megtörtént a XXII. Nemzetközi Vince-

napi Borfesztiválra hozott minták elbírálása, a hivatalos eredményhir-
detés pedig majd csak január 19-én, szombaton lesz, a Kertbarátkör 
közösségi oldalán (Facebook) már közzétették azokat. 

A nemzetközi rendezvény szervezői a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően most is szombaton a sportcsarnokban rendezik a nyil-
vános borkóstolót, ahová minden borkedvelőt szívesen várnak. Az 
idei fesztivál programja szerint a meghívott vendégeket délelőtt 10–11 
órakor fogadják a házigazdák, majd 11 órától megtartják a szokásos 
szakmai értekezletet, a tavalyi bortermés értékelését, amelyet sajtó-
tájékoztató követ. A kora délutáni órákban kultúrműsorral folytatódik 
a borfesztivál, majd 14 órakor kezdődik az eredményhirdetés.

687 mintát hoztak elbírálásra a borászok, valamennyivel keve-
sebbet, mint tavaly

FeHérBoroK
Aranyérem: Barna Mihály, Olasz Rizling (85,80 pont), Bohócki Zol-

tán, Olasz Rizling (85,80), Petro István, Olasz Rizling (85,60), Vinarija 
Stari Podrum *1912* Bački Jarak, Cuvée (82,20).

ezüstérem: Szilák Sarolta, Saribor Olasz Rizling (81,40), Snejder 
Sándor, Olasz Rizling (80,20), Kálmán Imre, Sauvignon Blanc (80,00), 
Drobac Vladimir i Branislav, Rajnski Rizling (75,80), Temerini 
Kertbarátkör, Olasz Rizling (75,40), Kókai Péter, Olasz Rizling (75,00), 
Majoros Tibor, Rebus (75,00), Lahos Imre, Olasz Rizling (74,00), Drobac 
Vladimir i Branislav, Italijanski Rizling (73,80), Čekić Milenko, Talijanski 
Rizling (72,60), Tóth Dénes, Kastély Cuvée (72,40).

Bronzérem: Majoros Tibor, Pinot Gris (71,00), Morvai György, 
Olasz Rizling (68,00), Kabács Borház, Sauvignon Blanc (67,40), Bohócki 
Zoltán, Temerini Cuvée (66,80), Vino Jurić Bački Jarak, Chardonnay 
(64,80), Vinarija Stari Podrum *1912* Bački Jarak, Italijanski Rizling 
(64,00), Vinarija Stari Podrum *1912* Bački Jarak, Cuvée (62,00), 
Rapaić Nikola, Cuvée (61,40).

VörösBoroK
Nagy aranyérem: Majoros Tibor, Renascentio (96,50), Kabács 

Borház, Cabernet Sauvignon (94,60).
Aranyérem: Vino Jurić Bački Jarak, Probus (89,40), Kabács Bor-

ház, Cabernet Sauvignon (88,80), Vinarija Stari Podrum *1912* Bački 
Jarak, Cuvée (87,40), Majoros Tibor, Dragon Franc (87,00), Petro 
István, Merlot I (86,00), Petro István, Merlot II (83,00), Szilák József, 
Cabernet Sauvignon (82,50), Zsúnyi József, Merlot (82,40).

ezüstérem: Elek Zoltán, Kékfrankos (81,20), Pápista Sándor, Merlot 
(81,00), Tóth Dénes, Kékfrankos Cuvée (80,80), Paska Oszkár, Cabernet 
Sauvignon (80,40), Szilák Sarolta, Saribor Cabernet Sauvignon (77,80), 
Majoros Tibor, Beszélgetős (77,00), Barna Mihály, Merlot (76,40), Szi-
lák József, Cuvée (75,60), Majoros Tibor, Renascentio (75,60), Morvai 
György, Cabernet Sauvignon (74,67), Zsúnyi József, Kadarka (73,00), 
Kabács Borház, Temerinsko Vino (72,20).

Bronzérem: Bohócki Zoltán, Cuvée (69,20), Rapaić Nikola, Cabernet 
Sauvignon (66,60), Darko Koruga Bački Jarak, Merlot (64,80), Bohócki 
Zoltán, Cabernet Sauvignon (64,60), Lahos Imre, Cuvée (63,80), Vino 
Jurić Bački Jarak, Probus (61,20).

rozéBoroK
ezüstérem: Majoros Tibor, Rosé (77,00), Halápi László, Rosée 

(76,80), Lahos Imre, Rosée (76,25), Petro István, Petrosée (74,00), 
Bohócki Zoltán, Rosée (73,80).

Bronzérem: Kasza László, Kerti Vegyes (70,80), Szilák Sarolta, 
Saribor Rosé (63,80), Morvai György, Cuvée (63,75).

sIllerBoroK
Bronzérem: Bermudski Trougao, Kaštel Schiller (62,20).

GyümölcsBoroK
Bronzérem: Lahos Imre, Málnabor (71,40), Bohócki Zoltán, Meggy-

bor (61,80).
DesszerTBoroK

Bronzérem: Bálint Tamás, Muscat Hamburg (63,83).

Temerini érmesek
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A magyar kormány megvásárolta Munkácsy 
Mihály Golgota című festményét – jelentette be 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter szerdán Budapesten. Közölte, a festményt 
3 milliárd forintért vette meg a kormány Pákh 
Imre Amerikában élő kárpátaljai üzletembertől. 
Hozzátette, több szakértői vélemény is készült, 
a becslések pedig igazolják a vételárat.

Így most már a Munkácsy-trilógia mind-
három festményének – a Krisztus Pilátus előtt, 
az Ecce Homo és a Golgota – rendezett a tu-
lajdoni viszonya, mindhárom kép magyar ál-
lami tulajdonban van, a műalkotásokat pedig 
hosszútávon is a debreceni Déri Múzeumban 
helyezik el.

A Jézus életét megörökítő sorozat darabjait 
első alkalommal 1995. augusztus 25-én láthat-
ta együtt a közönség. A 
művek közös bemutatá-
sának különlegessége, 
hogy maga Munkácsy 
sem látta együtt a há-
rom, bibliai témát föl-
dolgozó festményét. 

A temerini Szent 
Rozália-plébániatemp-
lomban két Munkácsy-
kép másolata látható a 
szentélyben, ezek a Gol-
gota, bal oldalt, jobb 

oldalt pedig a Krisztus Pilátus előtt. Mindket-
tő 1947-ben, a templom újrafestésekor ke-
rült oda. Alkotójuk Skrabán Endre temerini 
amatőr festő.

együtt a munkácsy-trilógia

Teltház előtt 
tartották meg a szirmai Károly mme 2018-as, Karácsonyváró 

c. évzáró rendezvényét. Bemutatkozott a néptáncos szakosztály 
összes csoportja, fölléptek a kórusok, a citerások és tamburá-
sok, a Kókai iskola színjátszói, valamint két műsorszámmal az 
újvidéki vendégek is. Kísért a szabadkai Juhász zenekar.

kiváló	minőségű 
4	hoLd	száNTóFöLd	eLAdó 

a	Fehérárok	határrészben, 
első	osztályú,	sík	egyenes	föld 

part	és	lapos	rész	nélkül.
ára	42	ezer	euró.

Telefon:	063/50-00-88

A rendezvényt támogatta a Tartományi művelődési és Tájé-
koztatási Titkárság – Újvidék, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma – Budapest.

Golgota

Ecce Homo (Íme az ember) Krisztus Pilátus előtt, felvétel skrabán Endre munkájáról
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A fiatal kutató az Újvidéki egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Történe-
lem Tanszékén tanul, abszolvens, né-
hány vizsga választja el a diplomától. 
mint mondja, a történelem iránt már 
egészen kiskora óta érdeklődik.

– Bátyám, aki szintén érdeklődött a törté-
nelem iránt és sokat olvasott a témában, ren-
geteg érdekes történetet, eseményt mesélt ne-
kem, ami az én fantáziámat és érdeklődésemet 
is fölkeltette. A történelem iránti fogékony-
ságom végigkísért középiskolai éveim során, 
ami végül arra a döntésre 
sarkallt, hogy felsőbb tanul-
mányaimat is ezen a terüle-
ten folytassam. Mindig élve-
zettel hallgattam nagyszüleim 
történeteit az elmúlt időkről, 
és ezáltal a családom múltja 
is egyre inkább érdekelt. En-
nek hatására öt évvel ezelőtt 
elhatároztam, hogy az első 
világháborúban elesett ük-
apámról bővebb információt 
szerzek. A források keresése 
során őmellette még számos 
más temerinire is rábukkan-
tam. Mivel tudomásom sze-
rint addig a Temerin helytör-
ténetével foglalkozók nem dolgozták fel az 
első világháború témáját, ezért megszületett 
bennem az az elhatározás, hogy a források 
birtokában én ezt megteszem.

• Ez a témája a most megjelent első 
könyvednek.

– Így van. Könyvemben az első világháború 
különböző hadszínterein részt vett temeriniek 
sorsát és küzdelmeit igyekszem bemutatni. 
Mint már említettem, a téma mind ez ideig 
nem volt ilyen átfogóan feldolgozva. Voltak 
tervek erre vonatkozóan, de nem valósultak 
meg. Azonban Ádám István és Csorba Béla 
tevékenységének köszönhetően mégiscsak 
sikerült a nagyközönség elé tárni Frei Antal 
első világháborús naplóját, illetve a ,,Pedig én 
katona akartam lenni” című könyvet, amely-
ben K. József világháborús emlékei kerültek 
közlésre. 

• Mikor kezdted meg az érdemi mun-
kát?

– Mintegy öt évvel ezelőtt kezdtem hozzá 
a kutatáshoz. Legelőször összegyűjtöttem a 
rendelkezésre álló és az iterneten keresztül 
is szabadon elérhető digitalizált anyagot, majd 
ezekből a Temerinből besorozott személyek-
re vonatkozó adatok kikeresése következett. 
A kutatás ezen szakasza igényelte a legtöbb 
időt, hiszen több ezer oldalt egyenként kellett 

átnézni. Párhuzamosan viszont más források-
ból is kezdtem adatokat gyűjteni. A különböző 
emlékkönyvekből (Délvidék hadtörténete, 
Frontharcos eszme szolgálatában stb.) még 
több száz személyre vonatkozó részletes in-
formációt sikerült megtudni. A többéves ku-
tatómunka végén az összegyűjtött személyek 
pontos születési adatai (születési dátum, hely 
és a szülők nevei) kerültek kikeresésre. A 
legelején fogalmam sem volt arról, hogy mi-
lyen források léteznek vagy érhetőek el sza-
badon a témában. Viszont az interneten ke-

resgélve viszonylag rövid időn 
belül nagyon fontos digitali-
zált anyagra bukkantam. Az 
első számú és legfontosabb 
forrást egyértelműen a cs. és 
kir. Hadügyminisztérium által 
havonta többször kiadott vesz-
teségi lajstromok képezték. 
Háromféle listáról beszélünk: 
Veszteségi lajstrom, kiadatott 
1914–1919, Hírek a sebesül-
tekről és betegekről, kiada-
tott 1914–1917, és végül a 
Hadifoglyok, a Przemyślben 
fogságba kerültek lajstroma, 
1915–1918. Ezek a vaskos fü-
zetek a Cseh Nemzeti Könyv-

tár (Kramerius, Národní Knihovna ČR) és az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische 
Nationalbibliothek) internetes oldalain di-
gitalizált formában szabadon elérhetőek. A 
következő fontos forrást a Kalocsai Főegyház-
megyei Levéltár holttá nyilvánítási perei és a 
Temerinre vonatkozó anyakönyvek képezték. 
Végül, de nem utolsósorban pedig a külön-
böző emlékkönyvek képezték a forrásaimat, 
ahol részletekben gazdag leírásokat találtam 
a temerini katonákra vonatkozóan.

• Akadályokba ütköztél-e a kutatás 
során?

– Számtalan nehézség merült fel a munka 
során, fölsorolásukra itt nem vállalkoznék. 
Ezek hatására sokszor már-már úgy éreztem, 
abbahagyom a kutatást, de egy kis szünet után 
újult erővel mégis tovább folytattam. A lajst-
romokon sűrűn előfordultak gépelési hibák, 
így a nevek teljesen érthetetlen alakban let-
tek leírva. Ezek megoldása rengeteg időt igé-
nyelt, mivel ilyen esetben más forrásokat is 
igénybe kellett venni. Ez csak egy példa volt 
a sok közül, és csak szemléltetni szeretném 
a lefolytatott munka aprólékosságát.

• A segítség mindig elkél. Kikhez for-
dulhattál tanácsért, adatokért?

– Két évvel ezelőtt a Temerini Újságnak kö-
szönhetően lehetőségem nyílt az írásaim által 

Egy hiánypótló monográfia születéséről
Néhány nappal ezelőtt hagyta el a nyomdát Fúró Dénes történelmi 

monográfiája az első világháborúban részt vett temeriniekről

megismertetni a szélesebb nyilvánossággal is, 
hogy min dolgozom. Ezáltal pedig, elsősorban 
Csorba Béla és Ádám István felkarolták az 
ügyet, mindenben támogattak és segítettek. 
Ezúton is köszönöm nekik. Ádám István már 
korábban is végzett kutatást a témában, átnéz-
ve a polgári halotti anyakönyvek bejegyzéseit, 
amelynek eredményeként 217 személy adatait 
sikerült összegyűjtenie. Ezen munkáját kész-
ségesen átadta nekem, amellyel teljesebbé 
sikerült tenni a könyv adattárát.

• Gyakran érdekességekre bukkan 
a kutató. számodra mi volt a legemlé-
kezetesebb?

– Lehet, sokan úgy gondolják, hogy egy 
ilyen kutatás unalmas és fárasztó munkával 
jár, azonban nagyon sok érdekességet is tar-
togat. Főként a holttá nyilvánítási perek jegyző-
könyveit emelném itt ki, amelyekben rengeteg, 
részletesen leírt történetet találtam. Leginkább 
az elhunyt katonák bajtársai voltak a tanúk, 
akik jelen voltak földijük halálakor, és a saját 
szemükkel látták azt. A tanúk visszaemléke-
zéseiből számos megrendítő esetet tudhatunk 
meg. Ezen események annyira megviselték az 
azt átélő katonákat, hogy sokszor még saját 
legközelebbi hozzátartozóiknak sem mondták 
el. Ezek a történetek is mind szerepelnek a 
könyvben, ezáltal pedig az olvasó is átélheti 
mindazon megpróbáltatást, amelyet elődei 
testközelből megtapasztaltak.

• Hamarosan friss diplomás törté-
nész leszel. Milyen célokat tűztél ki ma-
gad elé?

– Jelenleg az elsődleges tervem, hogy mi-
nél előbb megszerezzem a diplomát és elké-
szítsem a mestermunkámat. Utána szeretnék 
elhelyezkedni mint levéltáros vagy történe-
lemtanár, de emellett folytatnám helytörténeti 
kutatásaimat is. Még számtalan feldolgozatlan, 
településünket és vidékünket érintő múltbéli 
esemény vár feltárásra és megoldásra.

ÁDÁm csilla

Fúró Dénes

A Bodor Anikó vajdasági népzeneku-
tató emlékére rendezett fesztivált ötödik 
alkalommal szervezi meg a temerini szir-
mai Károly magyar művelődési Egyesület. 
A Csoóri sándor Alapkezelő zrt. támoga-
tásával megvalósuló szemlét január 26-án 
tartják meg a színházteremben. A 15 és 30 
év közötti fiatal népzenészek, népdaléne-
kesek és hangszerszólisták, valamint ének-
csoportok és népi zenekarok január 15-ig 
jelentkezhetnek. Érdeklődni a 021/843-411-
es vezetékes telefonon lehet hétköznap 18-
tól 22 óráig. A jelentkezéseket e-mailben 
küldhetik el az érdeklődők a szirmai.m.m.e@
gmail.com címre.

Jubilál a Zengő 
Délvidék
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TAvAly Az Esős nyárElő egy kivételesen szép napján kiruc-
cantam a bácsföldvári fácános erdőbe, némi apró, de sürgős 

munkát elvégezni a méheknél. Megcsináltam, amit kellett, összepakol-
tam a cuccomat, indultam volna hazafelé, amikor hallottam, hogy az 
erdő szélén vezető úton elhalad egy autó. Hadd menjen! Aztán a motor 
zúgása fölerősödött, majd elhallgatott. Ilyesmit gyakran lehet hallani, 
és nincs is jelentősége, de most lett. Ahogy kijutottam az erdőből, két 
ember – egy idős és egy fiatal – hadonászva, integetve jött felém, úgy, 
ahogy saul mehetett a damaszkuszi úton, amikor megtért, mert ben-
nem meglátták a megváltót. mi van? Az van, hogy ők bizony elakadtak, 
és ki kéne húzni az autójukat a kátyúból. Ekkor föltekintettem az égre: 
Uram, te most játékos kedvedben vagy, ugye? Ha egy perccel korábban 
innen eleresztesz, vagy ezeket egy perccel később vezeted ide, akkor 
most nincs ez a helyzet. mi a helyzet? Balról erdő, jobbról az Ilidzsija 
nevű ősmeder nádasa, köztük a mély kerékvágásokkal barázdált út, 
vízzel telt kátyúkkal, benne egy piros autó. Ráadásul a talaj itt szikes. 
Aki járt már szikesen, tudja, hogy az mit jelent. Amikor az szárad, a fe-
lületén egy vékony réteg megcserepesedik, és látszatra csontkemény-
nek tűnik, holott alatta olyan híg a sár, mint a lekvár. Ilyen útra épeszű 
ember nem megy rá, aki meg rámegy, azt majomnak nevezni sértés a 
majmokra nézve. Mit tegyek? Én is voltam már elakadva, segítségre 
szorulva. Ha most faképnél hagyom ezeket a szerencsétleneket, tudom, 
öröké gyötörni fog a lelkifurdalás, akkor is, ha az én terepjárómmal se 
bátorságos megközelíteni a megfeneklett autót. Azt tanácsoltam nekik, 
hogy hívjanak valakit a faluból, akinek van traktora, mire az embereim 
bevallották, hogy ők bizony Földváron nem ismernek senkit. Hát hon-
nan jöttetek? Karlócáról. minek? Pecázni. Pont.

UrAm, EzT mosT TE CsInálod, vagy az ördög műve? nem maradt 
más, mint megpróbálni a szinte lehetetlent, hátrafelé menetben 

megközelíteni az elakadt járművet. Ehhez el kellett találnom a kátyúk kö-
zött a keskeny száraz gerincet. Majdnem sikerült. Már a vontatókötelet is 

fölkötöttük, közben a fiatal pecás is ott tüsténkedett addig, míg egy óvatlan 
pillanatban térdig lesüppedt a sárban. A lábát kihúzta, de a strandpapu-
csa lentragadt, így a kezével könyékig vájkált a saját lábnyomában, hogy 
megmentse a lábbelijét. Imígyen kezét-lábát összekenve félrehúzódott a 
magas fűben törölközni. no, barátom, ez kell neked! Kullancsok nélkül 
ezt a kalandot nem úszod meg, mert azokból a fűben annyi van, mint a 
nyű. E kis mellékepizód után indult a vontatás, de rövid próbálkozást 
követően az én autóm is lecsúszott, szépen felült a bakhátra, és hiába a 
Lada Niva négykerék meghajtása, a kerekek kapaszkodó nélkül üresben 
forognak. Az eredmény két elakadt autó lett, és az én kocsim sötétzöld 
színe nem látszott a szürke sártól. Ezzel megérett a helyzet mást csele-
kedni. A fiatalt kiküldtem a közeli szenttamási útra, hogy leállítson egy 
arra járó traktorost. Kiment, de kisvártatva visszajött azzal, hogy ő nem 
bírja az erős napsütést, és be kell vennie a gyógyszerét. Fene enné a 
csőrödet, pecázni a tűző napon bírsz, úton állni nem bírsz? Elővettem a 
mobiltelefonomat, és elkezdtem hívogatni földvári ismerőseimet segítsé-
gért. nem ment gyorsan valakit leakasztani a szögről vasárnap délben, 
de végül Keller Józsi ráállt, hogy kijön értünk.

Amíg várAKozTUnK rá, eltűnődtem azon, hogy ha én karlócai 
lakos lennék, és vasárnap reggel pecázni támadna kedvem, 

akkor mit csinálnék. valószínűleg a hónom alá kapnám a pecabotja-
imat és a szükséges kellékeket, gyalog lesétálnék a Duna partjára, 
ott jól megpecáztatnám magam, és amikor otthon délben csörög a 
levesmars, addigra összeszedelőzködnék és hazabattyognék. Ha 
fogtam halat, a család még örülne is, ha nem, akkor én örülnék, hogy 
nem kell halat pucolni. semmiképpen sem ülnék egy öreg rozoga au-
tóba, hogy azzal elutazzak 60 kilométert egy olyan helyre, ahol nem 
ismerem az időjárási körülményeket, a talajviszonyokat és főleg a 
helyi embereket, csak azért, mert hátha ottan zöldebb a fű, és több 
meg nagyobb hal van a Ferenc-csatornában, mint a dunában. És fő-
leg nem tennék keresztbe egy éppen arra bodázó lüke méhésznek a 
saját hülyeségem miatt, mert ezt a lüke méhészt is vasárnap délben 
otthon várja a levesmars!

TErnováCz Tibor 

A karlócai pecások
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Vidékünkön is minden eddiginél élénkeb-
ben volt jelen a nagy és igazságos király, Hunyadi 
Mátyás emléke, lévén, hogy születésének 575. és 
királlyá választásának 560. évfordulója alkalmá-
ból a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban 
közös emlékezésre hívta az összmagyarságot. 
A nagyszabású eseménysorozatból Temerin is 
derekasan kivette a részét: többek között a TAKT 
rajzpályázatot és kultúrtörténeti előadást szer-
vezett, a helyi cserkész-
csapatok is az emlékév 
jegyében szervezték csa-
patépítő táborukat és az 
álruhában országát járó 
uralkodó is ellátogatott 
Temerinbe. A program-
sorozat lebonyolításával 
megbízott Magyarság Há-
zának is jelentős része 
volt abban, hogy Vajdaság 
is az egész esztendőben 
emlékezett és ünnepelt. 
A Mátyás király-emlékév 
budapesti záróeseményé-
re szerény személyem, 
Varga József is meghí-
vást kaptam, sajnos más 
elfoglalságom miatt ennek a megtiszteltetésnek 
nem tudtam eleget tenni,  megkértem Varga 
Gabriellát, Temerin igaz barátját, Illés Sándor 
bácsi három kötetének szerkesztőjét és az Illés 
Sándor-szoba egyik fő támogatóját, a Mátyás 
király-emlékév szakmai munkatársát, aki az 
igazságos király jubileumi országlásának egyik 
krónikása is volt, többek között Temerinben is 
(hiszem, hogy nem véletlenül) – hogy készít-
sen a Temerini Újság részére egy összefoglalót 
erről a jelentős budapesti eseményről, aminek 
szívesen tett eleget:

A Mátyás király – Mecénás és katona való-
ban exkluzív kiállítás; két alkotója, Merényi Zol-
tán és Somodi András súlyos fémkapukba illesz-
tette acél-, vörösréz- és vászonkomponensekből 
álló kompozícióit, melyek neves gondolkodók 
szavaival, a történetmesélés előtérbe állításá-
val, a történettudományon átszűrt érzelmekre 
helyezve a hangsúlyt jelenítik meg Hunyadi Má-
tyás életének főbb mozzanatait. A tárlat az egész 
Kárpát-medencét bejárta; tavasszal Zentán is 
bemutatták.

A könnyített installációjú Hunyadi Mátyás 
életterei című kiállítás a folyton utazó, építke-
ző reneszánsz király arcát mutatja be. Azokat 
az épületeket sorakoztatja fel Brassótól Pozso-
nyig, amelyekben Mátyás király élt, ahol gyakran 

megfordult, vagy sohasem járt a falai között, de 
támogatta felépítésüket, avagy az építők tiszte-
letből elhelyezték rajta a címerét. Az ezzel pár-
huzamosan vándorló Bibliotheca Corviniana a 
nagy király európai hírű könyvtárának az iroda-
lom és a tudomány világába elvezető kódexeiből 
villant fel egy-egy részletet. E két kiállítás pan-
nóit megszemlélhették az érdeklődők Zentán, 
Topolyán, Újvidéken, Csókán, Csantavéren és 

Magyarkanizsán, az elkövet-
kező hetekben pedig Adán, 
Szabadkán, Törökkanizsán 
és Temerinben is lesz mód-
juk találkozni velük.

A programok ugyanis, 
noha az emlékév hivatalosan 
lezárult, idén is folytatódnak. 
Ahogy Csibi Krisztina, a Ma-
gyarság Házának igazgatója 
fogalmazott, „a történelmünk 
e bátor, hős személyiségéről 
való megemlékezés korokon 
és esztendőkön átívelő állan-
dó folyamat; ezt a 2018-as 
Mátyás király-emlékév csu-
pán tovább ösztönözte, to-
vább gyarapította”. Hozzátet-

te: fontos, hogy mindez folytatódjék, hiszen a 
nemzeti összetartozásunkat is erősíti.

Hasonlóképpen szólt Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a Mátyás király-emlékév fő-
védnöke is 2018. december 22-én Budapesten a 
Szent István-bazilikában. Ünnepi köszöntőjében 
azt mondta: az emlékévekre azért van szükség, 
mert nagyszerű elődeink, hőseink megérdemlik, 
hogy megemlékezzünk róluk, illő és kötelessé-
günk is megismertetni őket a következő nem-
zedékkel, ugyanak-
kor a ma emberének 
is szüksége van arra, 
hogy erőt meríthes-
sen a nemzetépítők 
munkájából. „Nagy 
királyunk szerepe és 
jelentősége, megíté-
lése az évszázadok 
során szinte semmit 
sem változott. Ezért is 
öröm, hogy hivatalos 
és protokollprogra-
mok helyett igazi 
tartalommal sikerült 
megtölteni az emlék-
évet. Méltó módon 
ünnepeltük meg nagy 

Az igazságos uralkodóról 
Temerinben is megemlékeztek

Budapesten a Szent István-bazilikában zárult 
a Mátyás király-emlékév

királyunkat” – állapította meg Semjén Zsolt.
A záróesemény az ünnepi szavak után 

szentmisével folytatódott, amelyet Snell György 
esztergom-budapesti segédpüspök és Kémenes 
Lóránt Zoltán kolozs-dobokai főesperes, a ko-
lozsvári Szent Mihály-templom plébánosa mu-
tatott be. Ezt követően a Madéfalvi Schola és a 
csíkszeredai Lux Aurumque Kamarakórus közös 
koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők.

Ezzel az emlékév hivatalosan lezárult ugyan, 
de, mint láttuk, a rendezvények, megemléke-
zések Vajdaságban is folytatódnak. Örömmel 
hallottam, hogy nagy királyunkról a temeriniek 
sem feledkeztek és feledkeznek meg, mert amit 
Bajcsy-Zsilinszky Endre írt róla – „Mátyás ki-
rály... Különös, rejtelmes és mégis: derűsen és 
édesen zengő visszhangja van ennek a két szó-
nak a magyar ember lelkivilágában” – velünk 
együtt ők is érzik.

VArGA József
VArGA Gabriella, Budapest

Fotók: magyarság Háza

semjén Zsolt, a Mátyás király-em-
lékév fővédnöke

Ingyenes egyetemi felvételi felkészítést 
szervez a Magyar Nemzeti Tanács. A tanulók 
14 tantárgy közül választhatnak: magyar 
nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, 
alkotmány és állampolgári jogok, szocioló-
gia, pszichológia, történelem, földrajz, bio-
lógia, matematika, fizika, kémia, közgazda-
ságtan, számítástechnika és informatika. A 
felkészítőre a magyar nemzeti Tanács diák-
portálján, a breki.mnt.org.rs honlapon lehet 
regisztrálni 2019. január 31-éig. A felkészítő 
2019. február 4-én kezdődik, melynek első 
része online zajlik, a második részében tan-
termi foglalkozások lesznek szabadkán, 
zentán és Újvidéken. Érdeklődni az mnT 
Hivatalában, munkanapokon a 024/524-534-
es telefonszámon, vagy a breki.mnt@gmail.
com-on lehet.

Ingyenes felvételi 
előkészítő



TEMERINI ÚJSÁG 2019. január 17.8

Immár negyedik alkalommal kísérem 
nagy figyelemmel és pontosan le is jegy-
zem eme nagyon (80 százalékos beválási 
eséllyel) pontos népi időjárás-előrejel-
zést, hiszen szinte mindannyiunkat ér-
dekel a téma. sajnos ami az idei, 2019-
es évben lehulló csapadék mennyiségét 
illeti, nem szolgálhatok az olvasóknak 
és a földműveléssel foglalkozóknak jó 
hírrel, ugyanis ez az év kísértetiesen fog 
hasonlítani a 2017-
es évre, amikor is 
szinte egész év-
ben alig-alig esett 
eső, és nagyon 
nagy volt a szá-
razság, főleg nyá-
ron, amikor  leg-
nagyobb szükség 
van kiadós esők-
re, csapadékra. 
De lássuk akkor 
sorjában, hogy az 
időjárást illetően 
mit is tartogat szá-
munkra a 2019-es 
esztendő. 

Január 15-éig 
egyre szebb (az 
évszakhoz ké-
pest), meleg idő 
volt várható, majd 
utána lehűlés kez-
dődik, amely a hó-
nap végéig meg is marad, fagyosak lesz-
nek a reggelek. számottevő csapadékra 
nem számíthatunk. Február közepéig 
marad az igazi téli idő, elég kemény fa-
gyokkal, majd a hó közepétől egészen a 
hónap végéig sok-sok havazással is szá-
molhatunk, és nagy kár, hogy nem ekkor 
van a gyerekeknek a szünidő. március-
ban is elég sok hóra számíthatunk, ez 
főleg a hónap közepéig lesz jellemző, de 
ne lepődjünk meg azon sem, ha a hónap 
végén is havazni fog. Nagy fagyok vi-
szont nem lesznek. április közepéig elég 
szép, meleg időben lesz részünk, majd 
a hónap vége felé haladva egyre hűvö-
sebbre fordul az időjárás, de számottevő 
csapadék sajnos nem lesz. A májust is a 
csapadékmentesség fogja jellemezni, és 
május közepe táján (szervác, Pongrác, 
Bonifác) bizony fagyokra is kell majd 
számítanunk. Az évszakhoz képest az 
egész május eléggé hűvös lesz. Ilyen 

lesz a június is, kevéske csapadékkal, 
és bizony a július is igen-igen hasonló 
lesz, relatív hűvös hónap az évszakhoz 
képest, csapadék pedig alig-alig hullik.  
Igazi strandidő csupán augusztus köze-
pe táján lesz, de az sem tart sokáig. Csa-
padékra – főleg számottevőre – ebben 
a hónapban sem számíthatunk. A szep-
tember igazi szép őszi hónap lesz, főleg 
a hónap közepén lesz szép meleg. Ismét 

száraz hónapban lesz részünk. szeptem-
berhez hasonlóan októberben is szép 
meleg lesz, főleg a hó derekán, ám a hó-
nap vége felé haladva sem fogunk fázni. 
számottevő csapadék sajnos ebben a 
hónapban sem várható. A november az 
évszakhoz képest meleg lesz, csapadék 
alig-alig, marad a szép és meleg őszi idő. 
Decemberben sem fogunk nagyon fázni, 
az lesz az érzésünk, mintha az ősz nem 
akarna elmenni. Ismét csapadékszegény 
lesz ez a hónap is. 

Összegzésként: a 2017-es évhez ha-
sonlóan nagyon száraz év elé nézünk, 
sok csapadék csak februárban és márci-
usban fog hullani. A telünk havas lesz, a 
tavasz és a nyár hűvöskés, az ősz pedig 
hónapokon át kellemesen meleg lesz. 

Az időjárás-előrejelzést a luca-napi 
hagyományok szerint megfigyelte, leje-
gyezte és értelmezte:

GóBOR Róbert

Az illusztráción látható hőmérsékleti értékeket nem kell „szó 
szerint” értelmezni, mert azok csupán a grafikon megrajzolá-
sához szolgáltak alapul, és nem mutatják ki a várható valós 
hőmérsékleti értékeket

Aszályos esztendő várható
A Luca-nap és az azt követő 11 nap időjárásának a megfigyelésén 

alapuló népi időjárás-előrejelzés a 2019-es évre
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Ma már kevesen kérdőjelezik meg, 
hogy a hivatalos hatalmi struktúra mögött lé-
tezik egy másik, kevéssé átlátható struktúra – 
háttérhatalom –, ahol a legfontosabb döntések 
megszületnek.

E felfogásunkat különösen megerősíthette 
az amerikai elnökválasztás, amikor részben 
a kampány során, de különösen az új elnök 
hivatalba lépése után nyilvánvalóvá vált, hogy 
van egy pártok feletti hatalmi szerkezet – vagy 
ahogy ezt az angolszász szakirodalomban hív-
ják, mély állam (deep state) –, amely sok 
szempontból meghatározza a demokratiku-
san megválasztott vezetők politikai mozgásterét. 
Lehet, hogy amióta világ a világ, és politika a 
politika, ez mindig is így volt, csak erre a jelen-
ségre válságosabb, sorsalakító időkben szok-
tunk jobban odafigyelni. Ha háttérhatalomról 
van szó, szervezeti szempontból olyan régi in-
tézményeket szoktak emlegetni, mint az 1921-
ben alapított amerikai Külkapcsolatok Tanácsa 
(Council on Foreign Relation), az 1954-ben 
alapított Bilderberg-csoport és az 1973-ben 
létrehozott Trilaterális Bizottság.

A Külkapcsolatok Tanácsát Edward Mandell 
House alapította, aki Woodrow Wilson ameri-
kai elnök főtanácsadója és a versailles-i bé-
keszerződés pontjainak szövegezője is volt. 
A szervezet létrehozásában és fenntartásá-
ban döntő szerepet játszik a Rockefeller és a 
Carnegie Alapítvány. A Külkapcsolatok Taná-
csának tagságát az Egyesült Államok volt el-
nökei, nagykövetei, miniszterei, a Wall Street 
nagybefektetői, bankárok, katonai vezetők, 
alapítványok vezetői és hasonlók alkotják, de 
valamennyien csak amerikai állampolgárok 
lehetnek. A tanácsnak jelenleg csaknem ötezer 
tagja van, közöttük olyan ismert nevek, mint 
Bill Clinton, Henry Kissinger, George Soros, 
Madeleine Albright, Charles Krauthammer (az 
Amerika-központú, egypólusú világrend ideo-
lógusa) és természetesen a Rockefeller család 
tagjai. A Külkapcsolatok Tanácsának befolyása 
az amerikai politikai élet minden területére ki-
terjed, de különösen nagy hatása van Amerika 
külpolitikájára és így egyben a világpolitikára 
is. Folyóiratuk, a Foreign Affairs (Külügyek) 
méltán nevezhető a világpolitika legbefolyáso-
sabb folyóiratának, itt olyan ikonikus írások 
tűntek fel, mint George Kennan cikke az orosz 
magatartás eredetéről (1947), amely nagymér-
tékben befolyásolta a második világháború 
utáni amerikai külpolitikát, vagy Samuel P. 
Huntington írása a civilizációk összecsapá-
sáról (1993), amely igaz próféciának kezd 
bizonyulni.

Névjegykártyák, meghívók, 
öntapadó feliratok, 

cégtáblák stb. 
a Temerini Újság nyomdájában. 

Tel.: 843-750
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A Trilaterális Bizottság létrehozása 
David Rockefeller nevéhez fűződik, aki miu-
tán elolvasta Zbigniew Brzezinski Két korszak 
között címmel publikált könyvét – amelyben a 
szerző a globális instabilitás elkerülése érde-
kében Japán, Euró pa és Amerika összefogását 
javasolta –, felkérte az akkor már az ameri-
kai kormány külpolitikai szakértőjeként te-
vékenykedő Brze zinskit, hogy a világ vezető 
politikusaiból és üzletembereiből állítson ösz-
sze egy szervezetet. Így jött létre 1973-ban a 
Trilaterális Bizottság, amelynek jelenleg csak-
nem ötszáz tagja van, és vezetői között olyan 
ismert politikusok találhatók, mint Jean-Claude 
Trichet (2003 és 2011 között az Európai Köz-
ponti Bank elnöke), Paul Volcker (aki sokáig 
az amerikai központi bank szerepét betöltő 
Federal Reserve elnöke volt), Mario Monti (volt 
olasz miniszterelnök és az Európai Bizottság 
volt tagja) és Lawrence Summers (volt ame-
rikai pénzügyminiszter). A tagsági listán négy 
magyar politikus neve is megtalálható.

A Trilaterális Bizottság évente tart közgyű-
léseket és regionális találkozókat, továbbá 
Triangel Papers sorozatcímmel publikációkat 
ad ki, amelyek általános világgazdasági vagy 
társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, de tag-
jai rendszeresen publikálnak a The Washing-
ton Postban is. Legutóbb például Lawrence 
Summers írása jelent meg azzal a címmel, hogy 
Trump viselkedése a legnagyobb fenyegetés 
Amerika nemzetbiztonsága számára. 

A Bilderberg-csoportot egy Józef 
Hieronim Retinger nevű lengyel szervezte meg, 
aki a második világháború során szoros kap-
csolatban volt Wladislaw Sikorskival, a len-
gyel emigráns kormány miniszterelnökével. 
A szervezet 1954-es létrehozásában Bernát 
herceg, Julianna holland királynő férje volt a 
segítségére. A csoport nevét az első összejöve-
tel helyéről a hollandiai Oosterbeckben lévő 
Bilderberg Hotelről kapta. Retinger a csoport 
létrehozását azzal indokolta, hogy az akkor 
Amerika és Európa közötti növekvő bizalmat-
lanságnak akarta elejét venni. Olyan fórumot 
akart teremteni, ahol a meghívottak szabadon 
beszélhetnek, ezért lettek titkosak az összejö-
vetelek. Összesen hatvanöt ülést tartottak 1954 
óta (évente egyet, 1955-ben kettőt), ezek részt-
vevőiről 2006-ig nem hivatalos listával rendel-
kezünk, ezt követően – miután a kilencvenes 
évek végén a korábban létét tagadó intézmény 
bevallotta, hogy mégis létezik – már kiadják a 
résztvevők hivatalos névsorát. Az összejövete-
leknek 1954 óta összesen mintegy háromezer-
háromszáz résztvevője volt (Magyarországról 
négyen vettek részt), de sokakat többször is 
meghívtak, így a holland királyi család tagjain 
kívül szinte állandó meghívott volt David Ro-
ckefeller, Marcus Jacob Wallenberg, Henry 

Kissinger és még sokan mások. 
A titkos tárgyalásokról nem adtak ki köz-

leményeket, de a meghívott médiatulajdono-
sok, szerkesztők és újságírók cikkeiből, il-
letve az újságok általános irányultságából ki 
lehet következtetni azt az értékrendet, amelyet 
a Bilderberg-csoport képvisel. Az újságok közül 
rendszeres meghívottak voltak a nagy amerikai 
lapok (The New York Times, The Wall Street 
Journal, The Washington Post), a befolyásos 
angol lapok (Financial Times, The Economist, 
The DailyTelegraph) és a Nyugat más vezető or-
szágainak legfontosabb orgánumai (Die Zeit, 
Le Monde, Corriere della Sera, Der Standard, 
Bloomberg). Ami ezen újságok irányultságát 
illeti, az egyértelműen kitűnik abból, hogy az 
amerikai elnökválasztás során egyértelműen 
Trump ellen foglaltak állást, és az elnök maró 
gúnnyal átszőtt kritikájával a mai napig nem 
hagytak fel.

A Bilderberg-találkozók egyik meg-
hívottja a Magyarországot sokat kritizáló 
Anne Applebaum amerikai történész, publi-
cista például két legyet üt egy csapásra, ami-
kor Trumpot és Orbánt azzal vádolja, hogy 
mindketten a rasszizmussal manipulálnak, 
hogy magukat a politikai centrumba helyezzék. 
Hasonlóképpen egy másik gyakori meghívott, 
Richard Micklethwait a Bloomberg interne-
tes magazinban Trumphoz hasonlítja a leen-
dő cseh kormányfőt, Andrej Babist, valamint 
Kaczynskit és Orbánt, mondván, hogy vala-
mennyien populisták, ami a liberális sajtóban 
súlyos elmarasztalást jelent. Igaz, Micklethwait 
hozzáteszi, hogy a populisták népszerűek a 
saját országukban, és ha büntetnék őket, az a 
Brexit után újabb törésvonalakhoz vezethetne 
Európában. A hasonló cikkek sorát még hosz-
szasan lehetne idézni, mert csak az elmúlt más-
fél évtizedben a Bilderberg-konferenciákon 
csaknem száz újságíró és laptulajdonos vett 
részt, és a képviselt kiadványok száma is meg-
haladja az ötvenet.

A három szervezet résztvevőinek összeha-
sonlítása arra utal, hogy ezek között az intéz-
mények között nagyfokú az átfedés. A Rocke-
feller család képviselői például a kezdetektől 
mindenütt ott vannak, és ugyanez elmondható 
Brzezinskiről és Kissingerről is. Összességé-
ben a három szervezet tömöríti a nyugati vi-
lág leghatalmasabb bankárait, ipari vezetőit, 
legbefolyásosabb politikusait és ideológusait, 
akiket azonos érdekek és értékek fűznek ösz-
sze, amelyek szemben állnak a szélesebb tár-
sadalmi rétegek érdekeivel és értékrendjével. 
Ezt bizonyítja, hogy az amerikai elnökválasztás 
vesztesei nem tudják elfogadni a Hillary Clinton 
által „sajnálatra méltóknak” nevezettek válasz-
tását. Ezt bizonyítja az is, hogy a demokráciát 
állandóan hangoztató európai uniós vezetők 

Egy kis nagypolitika

A háttérhatalom szerkezete

képtelenek elfogadni a „démosz”, vagyis a nép 
akaratát, például akkor, amikor ez az akarat 
elutasítja az európai alkotmányt, vagy ami-
kor ellenáll a tömeges bevándorlást erőltető 
politikának.

Az említett szervezetek által is képvi-
selt háttérhatalom hatpólusú struktúra-együtt-
működésben igyekszik céljait elérni. E struktú-
ra legfontosabb pólusa a globális pénzhatalom, 
amelynek megjelenítői az említett szervezetek-
ben részt vevő bankárok és vállalatvezetők. 
Ők azok, akik alapítványaikon keresztül (ez a 
másik pólus), esetleg direktebb módon finan-
szírozzák az ideológiákat gyártó agytrösztöket 
(harmadik pólus), a politikusokat és politikai 
pártokat (negyedik pólus), a médiát (ötödik 
pólus) és végül a közvetlen akcióikkal nyomást 
gyakorló civil szervezeteket (hatodik pólus). A 
háttérhatalom tehát nem centralizált módon, 
valamiféle összeesküvési logika szerint műkö-
dik, hanem úgy, mint az ideálisnak elképzelt, 
Adam Smith-i piacgazdaság: mindenki a saját 
érdekét követi, de összességében megvaló-
sítják azt a közjót (ez esetben a gazdasági és 
politikai elit közjavát, vagyis uralkodó pozí-
cióinak fenntartását), ami eredetileg esetleg 
nem is volt szándékukban. 

lórÁNT Károly 
magyar Nemzet

megváltozott a Kertészkedők Egyesü-
lete által meghirdetett disznóvágási ren-
dezvény időpontja: a rendezvényt nEm 
szombaton, január 19-én, hanem január 
24-én, csütörtökön tartjuk a Gulyáscsár-
da előtt.

A program változatlan: Kezdés reggel 
fél nyolckor: a disznó leszúrása, szalmá-
val történő pörkölése, lemosása, bontá-
sa. 9 órától: forraltbor, pirított máj és sült 
vér lesz kapható, helyben is fogyasztható. 
13 órakor: toros paprikás – gazdasszony 
módra. 14 órától vásárolható a temerini 
fokhagymás kolbász (lehet füstöltetni is). 
A temerini majorannás rizses hurka, a pi-
rított vöröshagymával készült húsos hur-
ka (sváb recept), konyhakész kocsonyába 
való. nyersen elősózott zsír és töpörtyű a 
böllérek kínálatában.

Este 7 órakor disznótoros vacsora a 
Gulyáscsárdában. Helyfoglalás vacsorá-
val együtt 600 dinár. Zene: Guszton László 
tambura együttese. rendelés és jegyelővé-
tel minden este 6 és 8 óra között a Gulyás-
csárdában január 22-ével bezárólag. Tele-
fon: 842-329, 062/464-770 (Majoros Pál) és 
064/54-55-889 (Balogh László).

mAJoros Pál

Röffencs 
a módi 2.
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

özv. NAGYNé 
JANkOVICs katalin 

(1932–2019)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
hétfő	délután 

4	óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

kÖszÖNETNYIlVÁNÍTÁs
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet a ro-
konoknak, barátoknak, szomszédoknak, utcabelieknek és is-
merősöknek, akik szerettünk

NAGYNé JANkOVICs katalin 
(1932–2019)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, va-
lamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk Szungyi László atyának a megha-
tó gyászszertartásért, valamint Bálint Erzsikének.

A jó Isten őrködjön álmaid felett.

Nyugodjál békében!
A gyászoló Nagy család

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 

édesanyánktól, anyósomtól és nagymamánktól

MEzŐNé zsÚNYI Margittól 
(1943–2019)

Lelked, reméljük, békére talált, 
s te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem feledünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.

Emléked fájó szívvel őrzi lányod, 
fiad, vejed és hat unokád

MEGEMlékEzés
Fájó szívvel emlékezünk a négy éve elhunyt feleségemre, 

édesanyámra, anyósomra és mamánkra

PACIkNé BANkO Terézre 
(1942–2015)

Az élet sora hosszú és nehéz, 
a feledéshez egy élet is kevés.
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre őriznek téged.

Emléked őrzi férjed, fiad, 
menyed és unokáid, Reni és Robi

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk

zsÚNYI károly 
(1962–2018)

Lelked, reméljük, békére talált, 
s te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem feledünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk!

Emléked szívükben őrzik 
szeretteid

MEGEMlékEzés
Nyolc éve, hogy nincs közöt-
tünk szerető férjem, édes-
apánk, apósunk, tatink

NAGYIDAI Dénes 
(1958–2011)

Elmentél, pedig 
sok dolgod lett volna még. 
Megtölteni szépséggel 
a családod életét. 
Elmentél és veled együtt 
eltűnt a remény, 
de lelkünk egy darabja 
utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, 
te pedig velünk vagy, 
mert szeretetünk irántad 
oly végtelenül nagy!
A szeretet lángja 
égjen érted mindörökké!

szeretettel emlékeznek 
rád feleséged, katica, 

lányaid: Diana, Nóra és 
Dóra, vejeid, Csaba és 

Csaba, valamint 
unokáid, lara, Jana, 

zsófi és Dorka

MEGEMlékEzés
Felejthetetlen szerettünkről

zsADÁNYI Ilonáról 
(1940–2012)

Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod a szívünkben marad.
De ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, 
azért van, mert hiányzol nagyon.

Emléked őrzik szeretteid

MEGEMlékEzés
Drága édesanyámról, nagymamánkról, 

aki 10 éve örök nyugalomra tért

kIHÚTNé ElEk Mária 
(1922–2009)

Éghet ezernyi gyertyaszál, nyílhat százszínű virág, 
a jó édesanyát nem lehet elfelejteni, 
csak sírja felett könnyeket ejteni.

Nyugodjál békében!

szeretteid
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VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól

özv. BARNÁNé MOIskO Erzsébettől 
(1941–2019)

Olyan csönd van így nélküled, 
hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.

Nyugodjál békében!

A gyászoló család

MEGEMlékEzés

ERDélYI István 
(2004–2019)

Ha majd elmegyek, 
őrizd ami voltam. 
A köveket, 
amikben elbotlottam.
A fényeket, 
mik sajogtak, miket hittem.
És ne félj majd, 
a kínokat magammal vittem.
Mindent, ami fájt. 
Éhes éjjeleket, 
keserves homályt.
S itt hagyom a szépet. 
Amit vágytam, ami éget. 
Ha majd elmegyek, őrizd, 
ki szerettem volna lenni.
Őrizd, 
hogy ne féljek elmenni.

(B. Szabó Károly)

szerettei

MEGEMlékEzés
Január 17-én van szomorú egy éve, 

hogy nincs közöttünk szerettünk

zAVARkÓ János 
(1932–2018)

Két fáradt kezét a munka megtörte, 
az élet minden vihara gyötörte. 
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. 
Elmentél tőlünk, de nem vagy nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz most és mindörökre.

Emléked őrzi feleséged, katalin, 
két lányod, Joli és Márta, négy unokád, 

sarolta, Misi, Ági és Anna, valamint öt dédunokád

A plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMlékEzés

özv. BARNÁNé 
MOIskO Erzsébet 
(1941–2019. 1. 13.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

FEkETE Ferenc 
(1930–2019. 1. 12.)

MEGEMlékEzés szERETTEINkRŐl

TAkÁCs Miklós 
(1920–1982)

TAkÁCsNé VéCsI katalin 
(1922–2009)

„Mi remény volt régen, emlék ma csupán, 
de legalább sírhatsz tűnt szépek után!”

(Juhász Gyula)

Emléküket őrzi lányuk, Ica 
családjával

miserend
18-án, pénteken 8 órakor: szabad a szándék.
19-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért.
20-án évközi 2. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Szűzanya tisz-
teletére, a telepi rózsafüzér-társulat élő- és elhunyt tagjaiért, 
a plébániatemplomban 8.30 órakor: a népért, 10 órakor: 
†Borda János, a Borda és a Gajó szülőkért.
21-én, hétfőn 8 órakor: szabad a szándék.
22-én, kedden 8 órakor: Boldog Batthyány Strattmann László 
tiszt. egy családért hálából.
23-án, szerdán 8 órakor: szabad a szándék.
24-én, csütörtökön: 17 órakor: szabad a szándék.

egyházközségi hírek
Imanyolcad a keresztények egységéért január 18. és 25. 
között a szentmisék keretében.
Esküvői hirdetés: Pásztor Edvin (István és Csorba Fran-
ciska fia) és Pecze Éva (Sándor és Samu Klára leánya) ün-
nepélyes esküvőjüket tartják szombaton, január 19-én 15 
órakor.
Bérmálás időpontja: április 28. a 10 órai nagymise ke-
retében.

APrÓHIrdETÉsEK
• A goszpodincai út mellett, közel a faluhoz, 2,5 hold föld eladó. 
Telefon: 063/74-96-295.
• vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden fe-
lesleges tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-
043-516.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniu-
mot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képre-
gényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. 
Tel.: 064/468-23-35.
• Hízók, öreg disznó és fehér libák eladók. Telefonszám: 
840-163.
• Eladó használt varrógép, többfajta gázkályha, kultivátor, fém 
kerti garnitúra, kanapék, fotelok, szivacs sarokgarnitúra, komód, 
könyvespolc, szekrénysor, üvegtálak, vázák, gobelinek. Érdek-
lődni a 060/033-90-98-as telefonszámon.
• Különböző méretű vákuumozott ablakok és egy ajtó, tok 
nélkül, valamint egy sarokrészes ágy eladó. Telefon: 063/8-
503-307.
• Építkezési telket, vagy bontásra való házat keresek a központ-
hoz közel. Telefon: 063/541-244.
• Téli disznóvágást vállalok, 17 din/kg. Telefonszám: 062/163-
04-07.

VéGsŐ BÚCsÚ
Erzsi nénitől

Nyugodjon békében, 
legyen csendes álma, 
találjon odafenn 
örök boldogságra.

özv. BARNÁNé 
MOIskO Erzsébettől 

(1941–2019)

Búcsúzunk tőled: 
Ica, Imre és 

Andrea családjával



AszTAlITENIsz
szuperliga – férfiak

TEMERIN–CRVENA zVEzDA 
(Belgrád) 0:4

A hazai csapatnak nem sike-
rült meglepetést okoznia az esé-
lyesebb belgrádi Crvena zvezda 
ellen, amely maximális arányú 
győzelmet aratott vasárnap este 
a sportcsarnokban. A nyitótalál-
kozón Kristijan Dalea jól kezdett, 
megnyerte az első szettet Vladimir 
Radonjić ellen, utána azonban ri-
válisa fordított. Ez után a két csapat 
legjobb játékosai csaptak össze, 
melyből végül nem Pető Zoltán, 
hanem Marko Jevtović került ki 
győztesként. A harmadik egyéni ta-
lálkozó is színvonalas volt, Benkő 
Ákos 2:1-re is vezetett szettekben 
Daniel Toađer ellen, a belgrádiak 
asztaliteniszője azonban fordítani 
tudott. Az utolsó találkozón a cse-
rejátékos, Jovan Vranešević is le-
hetőséget kapott, de simán veszített 
a szerb válogatott Jevtovićtól.

A Temerin tehát vereséggel 
kezdte a bajnokság második felét, 

a tizedik fordulóban a kilencedik 
alkalommal kapott ki. A követke-
ző fordulót február 2-án rende-
zik, amikor csapatunk a listave-
zető és címvédő Banathoz látogat 
Nagybecskerekre.

eredemények: Dalea–
Radonjić 1:3, Pető–Jevtović 1:3, 
Benkő–Toađer 2:3, Vranešević–
Jevtović 0:3.

Vajdasági liga – férfiak

TEMERIN II.–kANIzsA 3:4
A tizedik fordulóban az éllovas 

és veretlen kanizsai csapat ven-
dégszerepelt Temerinben. A jó-
val fiatalabb hazai játékosok meg-
szorongatták a vendégeket, 3:2-re 
is vezettek az összesítésben, de az 
utolsó két egyéni találkozó a ka-
nizsaiak sikerével ért véget nagy 
küzdelem után. A Temerinnek 5-5 
győzelme és veresége van, amivel 
a táblázat középmezőnyében fog-
lal helyet.

eredemények: Puhača–
Vojnović 0:3, Varga–Nagy Némedi 
1:3, Orosz–Fejős 3:0, Puhača, 
Orosz–Vojnović, Nagy Némedi 3:1, 
Puhača–Nagy Némedi 3:0, Orosz–
Vojnović 2:3, Varga–Fejős 2:3.

T. N. T.

Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő: Dujmovics György. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pašić 

u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini Újság 1995. 
március 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Nyomda: Temerini Újság. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice 
srpske, N. Sad. 659.3(497.113 Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni 
informativni nedeljnik na mađarskom jeziku

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

A bennmaradás a cél
Beszélgetés Pető Imrével, 

a szuperligás asztaliteniszklub elnökével
A Temerin férfi csapata a második idényét játssza a Szuperligában, 

amely a legmagasabb rangfokozatnak felel meg az országban. Az előző 
bajnokságban az asztaliteniszezők meglehetősen könnyen megvalósították 
a kitűzött célt, vagyis a bennmaradást, a most zajló szezonban viszont több 
nehézségbe ütközött a csapat, így az utolsó, tizedik helyen áll a táblázaton, 
úgy, hogy összesen egy győzelmet aratott. A gyengébb szereplés okairól 
Pető Imre klubelnököt kérdeztük.

– Fontos kiemelni, hogy az őszi kilenc találkozóból négy mérkőzést 
4:3-as eredménnyel veszítettünk el. Ötször jutottunk el az utolsó meccsig, 
amikor a páros dönt a győztesről, viszont csak egyszer sikerült nyernünk. 
Kevés volt az olyan találkozó, amikor simán kaptunk ki, a kiélezett mér-
kőzéseket azonban egy kivételével mind elveszítettük. Hozzátenném, hogy 
a mostani bajnokságban nagyon erős a Szuperliga, az előző években min-
dig volt egy-két gyengébb együttes, most viszont nagyon kiegyensúlyozott 
a mezőny. A csapatunkban csak egy rutinos játékos van, Pető Zoltán, aki 
a liga egyik legjobb asztaliteniszezője, hiszen a bajnokság első felében 15 
győzelem mellett mindössze egy egyéni találkozót veszített el. A második 
játékosunk idén Kristijan Dalea, aki Uzdinból igazolt hozzánk a távozó Pero 
Tepić helyére. Ő nem egy topjátékos ezen a szinten, de időnként hozzá tu-
dott tenni a csapat sikeréhez. A harmadik számú asztaliteniszezőnk Benkő 
Ákos, aki talán nem fejlődött annyit az elmúlt időszakban, mint amennyit 
vártunk tőle. Azt sajnos nem sikerült megfejteni, hogy miért történt ez így, 
az viszont tény, hogy az összes mérkőzését elveszítette az őszi idényben. 
Egy fiatal játékosról van szó, ezért nem róhatunk fel neki semmit. Remél-
jük, hogy a tavaszi idényben ő is arat néhány győzelmet. Azt egyébként már 
tényként könyveljük el, hogy nehezen kerüljük el a kiesést, de nem adjuk 
fel a küzdelmet. 

• Kik a fő riválisok a kiesés elkerüléséért?
– Remélem, hogy a sportszerencse is kicsit mellénk pártol, mert ősszel 

több alkalommal balszerencsések voltunk. A bennmaradásért az Adával és 
a Palánkával küzdünk, de a belgrádi Partizan és a Požarevac sem kerülte 
el még biztosan a kiesést. Az idény végén a két utolsó csapat esik ki az első 
ligában. A szabadkai Spartacus jól szerepel, de tőlük is csak 4:3-ra veszí-
tettünk az ősszel, tehát ellenük is lesz esélyünk. A győzelmekhez az kell, 
hogy Zoltán megnyerje mérkőzéseit, illetve hogy a második és a harmadik 
játékos is hozzájáruljon a sikerhez.

• Az év elején járunk, amikor a klubok elkészítik a pénzügyi 
tervet. Az anyagiak terén hogyan állnak?

– Sok szervezési gond van az egyesületben. Az egyik probléma, hogy 
az önkormányzat elvette tőlünk a sportcsarnok kistermét, ahol évtizedek 
óta folynak az edzések. Kiszorultunk, mert odahordták a bútorzatot az óvo-
dából, amíg zajlik annak a felújítása. Átkerültünk a nagyobb terembe, ott 
viszont kevesebb időt kaptunk az edzésekre, mert más klubok is ott tartják 
a tréningeket. Ez is hatással volt a teljesítményünkre. Emellett folyamatosan 
anyagi gondokkal küszködünk, például az sem tudjuk, hogy mennyi pénzt 
kapunk erre az évre a községi költségvetésből. A bajnoki mérkőzések zaj-
lanak, de nem tudunk előre tervezni. Temerinnek egyetlen csapata van a 
legmagasabb osztályban, ez az asztalitenisz együttes, de úgy érezzük, hogy ezt 
sokan nem méltányolják. Sem a sportszövetség, sem pedig a városvezetés. 
Az eredményekért komolyan megdolgoztunk, 22 év szünet után jutottunk 
fel a Szuperligába. Ezenkívül megemlíteném, hogy a támogatóink egy része 

nem fizette be a megígért pénzt, noha mi rendszeresen kitűzzük reklámaikat 
a bajnoki mérkőzéseken. Természetesen azoknak megköszönünk mindent 
garast, akik bármilyen módon segítettek bennünket.

• A fiatalok részéről mekkora az érdeklődés az asztalitenisz 
iránt?

– Ez sokkal szebb téma. Mi mindig is nevelőklub voltunk. Az iskolánk 
működik, 25-30 gyerek asztaliteniszezik rendszeresen. A gyerekek fejlőd-
nek, egy részük már versenyekre is jár. Az idősebbek kiváló eredményeket 
érnek el a vajdasági és a szerbiai szintű tornákon, egyesek a korosztályos 
válogatottban is asztalhoz álltak, például Orosz András, Mladen Puhača és 
Vegyelek Dóra. Az utánpótlással nincs gondunk, de ismét az fog történni, 
ami korábban már többször is, mégpedig, hogy legjobb asztaliteniszezőink 
pénzhiány miatt elhagynak bennünket és más klubokban próbálnak érvénye-
sülni. Ez történt Tepićtyel, majd Orosz Nikolettel is – mondta Pető Imre.

T. N. T.


