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A húsvéti ünnepek előtt összehívott 17. képviselő-
testületi ülésen az ellenzéki képviselők elérték céljukat 
és megdöntötték a hatalmat, leváltották Siniša Lazić 

testületi elnököt, majd megszakították az ülést, amely 
múlt szerdán folytatódott. 

Vladimir Kuzmanov, demokrata párti képviselő 
napirend előtti felszólalásában beszámolt arról, hogy 
Siniša Lazić volt testületi elnök még nem kapott sem-
milyen végzést a pozíciójáról való felfügesztéssel 
kapcsolatban. Kuzmanov a testületi szószéknél azt 
is bejelentette a képviselőknek, hogy kérvényezték 
felülviszgálását a jelenlegi képviselő-testület működé-
se jogszerűségének.

A képviselők a második napirendi pont alatt el-
fogadták Darko Kusturin (Demokrata Párt) és 
Branislav Avramović (Jobb Zomborért) mandátumá-
nak felfüggesztését, valamint megerősítették a helyük-
re érkező Budimir Marković (Demokrata Párt) és 
Miloš Šumonji (Jobb Zomborért) mandátumát.

Marinov Ružica, a pénzügyi osztály helyettese 
ismertette a 2014-es évi büdzsémódosítási javaslatot, 
amely szerint az összbevétel 2.620.584.388,00 dinár, 
és ugyanekkora értéket érne el a kiadás is, ami azt je-
lenti, hogy104 millió dinárral kisebb lenne a bevétel 
a 2013 decemberében elfogadott büdzsétervben elő-
irányzottnál.

A Szerb Haladó Párt képviselői csoportja elnö-
kének, Saša Todorovićnak a kezdeményezésére a 
testület a büdzsémódosítási javaslatot visszaküldte 

kiegészítésre az illetékes hivatalhoz. A városépítési 
igazgatóság munkatervének változásaival kapcsolatos 
javaslatot szintén levették a napirendről, mivel szoros 

összeköttetésben áll a büdzsémódo-
sítással.

A múlt szerdai ülést követően 
azonnal kiosztották a meghívókat 
a másnap tartott 18. képviselő-tes-
tületi ülésre, amelyen sürgősség-
gel menesztették a demokrata párti 
Nemanja Delić polgármestert, he-
lyetteseit, valamennyi polgármes-
ter-segédet, a városi tanács tagjait, 
valamint a városi káderbizottság el-
nökét és tagjait is.

A polgármester leváltását sürge-
tők, a Szerb Haladó Párt, a Szerb 
Megújhodási Mozgalom, valamint 
a több képviselői csoportból nem-
rég formálódott Mindenki Zombora 
szószólói kivétel nélkül elismerték 
Delić érdemeit, hangsúlyozták, hogy 
a polgármester nevéhez nem fűződ-
nek a város megkárosítására vonat-
kozó gyanúsítások, pártállása miatt, 

tehát politikai okból mégis mennie kell.
Nemanja Delić mind az őt tisztségre emelő eddigi 

többségnek, mind az újonnan felálló pozíció képvise-
lőinek megköszönte az eddigi együttműködést, majd 
szavazás előtt elhagyta az üléstermet.

A káderbizottság kivételével, amelynek kinevezték 
új tagjait, a leváltottak helyett még nem választottak 
új tisztségviselőket. Amíg ez nem történik meg, a 
távozók kötelesek ellátni a posztjukkal járó felada-
tokat. A káderbizottság elnöki tisztségét mostantól 
Željko Velebit (SZHP) tölti be. A bizottságot Vesna 
Mišković-Prodanović (SZHP), Vladimir Kuzmanov 
(DP), Ljiljana Vejnović (Mindenki Zombora), Goran 
Bulajić (SZDP), Đurađ Milanović (SZSZP) és Ni-
kola Čuvardić (VSZL) képviselők alkotják, valamint 
a város polgárainak soraiból Aleksandar Đorđević, 
Žika Gojković, Aureta Mazalica és Srđan Merei ve-
hetnek részt a munkában.

Az ülésen még mindig nem vált egyértelművé, a jö-
vőben mely képviselői csoportok alkotják Zomborban 
a hatalmat és melyekből tevődik össze az ellenzék. Az 
ülést Borislav Staničkov, a menesztett testületi elnök 
szocialista párti helyettese vezette. Staničkov múlt 
csütörtökön nem közölte, mikor várható a következő 
testületi ülés.
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Leváltották a város polgármesterét
Ötödik alkalommal szerveztek tavaszi virágvásárt Zomborban. 

Az elsőre 2010-ben Dušan Kontić helyi magánvállalkozó kezde-
ményezésére került sor. A rendezvény évről évre terebélyesedik. 
Nemzetközi jelleget öltött azáltal, hogy a környező országok határ 

közeli településeinek kertészei is megjelennek, valamint csatla-
koztak a kézművesek, a régi mesterségeket űző kisvállalkozók.

Noha elmúlt a húsvét, utóünneplés hangulatát keltette az Arany-
kezű Zombori Asszonyok polgári egyesület szervezte hímestojás- 
és húsvétidísz-kiállítás, amely mostanra szintén hagyománnyá 
vált, ugyanis az idén hatodszor kerítettek rá sort.

A békebeli vásári hangulathoz hozzájárult a művelődési egye-
sületek népviseletes-néptáncos fellépése, és nem utolsó sorban a 
húsvéti népszokások bemutatása.

Hetvennél több hazai és külföldi kertész jelezte részvételi szán-
dékát és nagyjából ugyanennyi nőszervezet, kézimunkacsoport 
állított ki az ország minden tájáról.

A múlt hétvégi színes kavalkád pénteken és szombaton egy-
aránt vonzotta a látogatókat és a vásárlókat. Volt, aki csak gyö-
nyörködni jött, mások itt vették meg az előttünk álló nyár során, 
vagy akár évekig erkélyüket, kertjüket, lakásukat ékesítő palántá-
kat, dísznövényeket.

A rendezvény főszervezője ezúttal is Dušan Kontić volt, a tá-
mogatók közé pedig felsorakozott Zombor Város önkormányzata 
és közvállalatai.

F.C.ZS.

Népszerűsége nőttön nől

Május 7-től 20-ig tart az iratkozás a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény böl-
csődéibe és napközijeibe. Zomborban 110 bölcsődei és 89 napközis hely várja a leg-
kisebbeket. Legtöbb bölcsist az Avram Mrazović utcabeli intézmény fogad, 22 hely 
van a 2012-ben és 36 a 2013-ban születettek számára. Három korosztályból összesen 
31 apróságot vár a Georgi Dimitrov utcabeli intézmény.

A szülők 8 és10, illetve 14 és 17 óra között intézhetik gyermekük beiratását. A be-
iratkozást az újszelencsei Sport utcabeli Katicabogár (Bubamara) óvodában intézik. 
A szülőnek, illetve gyámnak a személyi igazolvány számát és a személyi számát, 
továbbá a beíratandó gyermek személyi számát is fel kell tüntetnie a beiratkozási 
íven, emellett csatolnia kell az arra vonatkozó bizonylatot, hogy mindkét szülő mun-
kaviszonyban van. A ranglista összeállításakor figyelembe veszik, hogy dolgozik-e 
mindkét szülő, különleges szükségletű-e a gyermek, előnyt jelent, ha egyedülálló szü-
lő neveli a kicsit, illetve ha a testvér/testvérek már a kiszemelt intézmény látogatói, 
továbbá a családon belüli harmadik és negyedik gyermek.

A felvettek listáját június 5-én teszik közzé a Sport utcai létesítmény hirdetőtáblá-
ján.               fczs

Iratkozás bölcsödébe és napközibe

Lapunk következő száma 
május 14-én, szerdán 

jelenik meg.

Menjen, vagy maradjon? - Erre válaszoltak írásban a képviselők
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Dr. Úri Emese általános szakorvos 
több mint egy éve tölti be a zombori Dr. 
Đorđe Lazić Egyészségház igazgatói 
posztját. Az intézményben számos újítás 
van folyamatban, és jelentős tervek vár-
nak megvalósításra. Az igazgatónő mind-
erről készséggel nyilatkozott.

– Visszatekintve a poszton töltött tizen-
öt hónapos munkaciklusra több folyamat 
még megvalósulásra vár, de bőven van 
olyan projektum is, amelyet sikerült le-
kerekítenem. Tavaly probléma 
volt a fogorvosok átszervezése, 
motiválása. Mára forgalmuk 
szintje ötven százalékon túli 
növekedést mutat. Kiemelném, 
hogy voltak olyan kollégák, 
akik havonta 1000, 1200 diná-
ros jövedelmet mutattak fel, és 
mostanra ennek százszorosát 
produkálják. A munkaközösség 
hangulata is javult, többen nem 
szerződéses alapon praktizálnak, mégsem 
versengnek egymással. Elégedett vagyok 
a laboratórium átszervezésével, az adóssá-
gokat lenulláztuk, a nagy adósságok jelen-
tős részét az állam vette át közteherként, 
nemcsak tőlünk, hanem országos szinten. 
A fennmaradt négy millió dináros adóssá-
got az elmúlt év folyamán sikerült ledol-
gozni, ugyanakkor három millió nyolc-
százezer dinárral csökkentettem a labor 
aktuális évre előrelátott rendelését, ez 
éves szinten nyolc millió dináros költség-
csökkentést jelentett. Több új, teljes kapa-
citással működő géppel rendelkezünk, és 
folyamatban van néhány átszervezés is.

Magunkénak tudhatunk egy nagyon 
korszerű, európai szabványnak megfele-
lő vértestsüllyedés mérő gépet, amellyel 
gyorsabb és biztosabb eredményt muta-
tunk ki. Átszerveztük a preventív köz-
pont működését, két nagy tapasztalattal 
rendelkező kolléganő külön foglalkozik 
a cukor- és a vérnyomáspanaszokkal ér-
kező betegekkel. Alakulóban van egy 
munkacsoport, amely a depressziós bete-
gekkel foglalkozik szűrési szinten, vagyis 
a megelőzési módszereket szervezzük át. 
A diagnosztika terén nagy segítség, hogy 
megkaptuk az új ultrahangos gépet, amely 
lehetővé teszi, hogy rendszeresen három 
orvos végezze az ultrahangos vizsgálato-
kat, hasi-, pajzsmirigy-, mell-, véredény- 
és újabban idegultrahang-vizsgálatot. Az 
európai szinten is új módszernek számító 
idegultrahangos vizsgálattal rutinszerű-
en csak mi foglalkozunk az országban. 
A neurológusok és az ortopédusok által 
hozzánk utalt betegeket vizsgáljuk az új 
módszerrel, amelynek lényege, hogy pon-
tosabban megítélhetjük, szükséges-e mű-
tétet végezni például azoknál a betegek-
nél, akik kézzsibbadásra panaszkodnak. 
Az ultrahangos vizsgálatnak köszönhető-
en nagyobb biztonsággal állapítható meg, 
hogy milyen eredmény várható az eset-
leges műtét után. A zombori Egészség-
ház együttműködve a zombori Általános 
Kórház neurológiai osztályával szervezett 
kivizsgálást egy-egy harmincas betegcso-
porton. Az eredményeket közöltük a belg-
rádi Neurológiai Kongresszuson és a pécsi 
Reumatológiai Kongresszuson, ahol negy-
ven előadó között elnyertük az első díjat. 
Büszkék vagyunk erre a nemzetközi si-
kerre, az eredményes kutatásra, amely egy 
rendkívül érdekes és naprakész módszert 
mutat be. A legfontosabb, hogy ennek kö-
szönhetően a zombori Egészségházhoz 
tartozó páciensek a nyugati színvonalú 

klinikai diagnosztikával egyenlő ellátás-
ban részesülnek – sorjázta a doktornő a 
valóban figyelemreméltó eredményeket.

– Milyen tervek várnak megvalósí-
tásra?

– Ez az év a falvak egészségügyi ellá-
tási szintjének emeléséről szól. Célunk, 
hogy a falusi ember számára is elérhetővé 
tegyük azokat a szolgáltatásokat, amelyek 
a városiak számára adottak. Példát ve-
szünk a topolyai és a valjevói Egészség-

háztól, ahol ezek a működési 
módok folyamatosak, bejá-
ródottak. A program lényege, 
hogy a szakorvosokat is kivi-
gyük a falusi rendelőkbe. Első 
lépésben a gyerekgyógyászok 
utaznak ki és az iskolába indu-
ló, illetve az általános iskolát 
végző gyerekek kivizsgálását 
követik. A következő körben 
nőgyógyászok mennek falura, 

és abban reménykedem, hogy a kórhá-
zi szakorvosok segítségével később egy 
mozgó csoportot is kialakítunk a falvak 
irányába. További tervek között szere-
pel a laborvizsgálatok kibővítése, az év 
második felére várunk egy újabb gépet, 
amely ezt lehetővé teszi. Zombor Város 
is része a három nemzeti szűrőprogram-
nak. Ez többleti megterhelést jelent mun-
kásaink számára, és a biztosító részéről 
egyelőre nincs tisztázva hozzá a teljes 
anyagi keret, viszont már biztosra vehe-
tő, hogy elindulunk. Bélrák-, mellrák- és 
méhnyakrákszűrést végzünk majd.

Bővíteni szeretnénk a gondozó nővérek 
munkakörét is. Jelenleg nagyon gondosan 
végzik a csecsemők, a kismamák látoga-
tását, amit kiterjesztünk majd a 2-5 éves 
gyerekek gondozására. A hosszú távú cél 
ebben is egy szakorvoscsoport kialakítá-
sa. Kivisszük a beteghez a szolgáltatást, 
amelynél elsősorban az egészségügyi sza-
bályelveket követjük, vagyis a betegség 
jellege és foka állítja a sorrendet. Kidol-
goztunk egy felkaroló rendszert, amely-
ben a pszichiátriai, a szociálisan hátrányos 
helyzetű, a krónikus, a végelgyengülő be-
tegeket felkaroljuk, a szociális központtal, 
a kórházzal és a mi terepi munkásainkkal 
együttesen bent tartjuk a rendszerben, il-
letve, amikor nem feltétlenül szükséges 
a kórházi kezelés, akkor biztosítjuk ezt a 
házi ápolást. A megvalósításhoz Európai 
Uniós forrást várunk, illetve szakmai ta-
pasztalatcsere szempontjából hasznos volt 
a trieszti és az udinei mentális központból 
érkező kollégáknak az ezzel a projekttel 
kapcsolatos látogatása. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy követve az ottani gyakor-
latot biztosítunk a helyi munkanélküliek 
számára egy, a házi gondozásra irányuló 
képzést. A házi ápoló részlegünk kiválóan 
megoldja az egészségügyi részt, a fentiek-
ben említett módon a gondozói feladatkör 
erősödne, nem beszélve arról, hogy mun-
kanélkülieket juttatnánk jövedelemhez. 
További célunk a technikai részleg fej-
lesztése, és nemrég például egy kollegiális 
kapcsolatnak köszönhetően két mentőko-
csit adományoztak nekünk Bécsből.

– A fentiek alapján a vezető és a dol-
gozók motivációja lankadatlan.

– Humán hivatás a miénk, pusztán a kö-
rülmények javítása is képes ösztönzőleg 
hatni. Továbbra is a motiváció központú 
vezetésre, a csapatmunka érvényesítésére 
törekszem. Örömmel mondhatom, hogy 
eredménnyel – hallottuk dr. Úri Emesétől.

Lennert Móger Tímea

Tudományos eredmények és 
gyakorlati hatékonyság

Nemrégiben lapunkban beszámoltunk ar-
ról, hogy Skerlecz Imre helybeli nyugdíjas 
cukrászmester civil kezdeményezésű gyűj-
tést szervezett a bezdáni templom falának 
javításáért. A település lakosaitól és külföl-
dön élő bezdániaktól is érkezett felajánlás, 

amelynek köszönhetően pár héttel ezelőtt 
megkezdődtek a munkálatok. 

A felújítást kedvezményesebb áron vál-
lalta Baróka Miroslav kőművesmester, aki 
alkalmazottaival együtt igyekezett az időjá-
rás viszontagságai ellenére haladni a mun-
kálatokkal. A húsvéti ünnepekre már sike-
rült befejezniük a templom elülső részének 
rekonstrukcióját. A vakolat felújítása mellett 
a bejárati ajtót is átfestették, így a templom 

főutcai része immár sokkal szebb. Skerlecz 
Imre elmondása szerint a folytatásban a 
templomkert felőli oldalt javítják a mesterek 
egészen az oldalsó bejáratig, ahova feljáró 
építését tervezik mozgáskorlátozottak szá-
mára.

A templomfal teljes felújításához további 
hozzájárulásokra lesz szükség. Az adakozni 
szándékozók az akcióról bővebb tájékozta-
tást Skerlecz Imrétől a Fasizmus áldozatai 
utca 15/a cím alatt, illetve a 025/810-162-as 
telefonszámon, valamint a bezdáni plébáni-
án kaphatnak.

A munkálatok végeztével bővebben be-
számolunk a támogatókról és az újításokról.

OD

A Kupuszinán 260 éve fennálló intéz-
ményes oktatást ünnepelte a közelmúltban 
a kupuszinai József Attila Általános Iskola. 
2002 óta áll az intézmény élén Csíkos Sán-
dor igazgató és számítástechnika tanár, ma-
tematikai segédoktató, aki nyilatkozott az 
ünnepről, az iskola mindennapjairól.

– Az ünnepnap sporttalálkozóval in-
dult, a helyi, a bácsgyulafalvi, a gombosi, a 
doroszlói és a szilágyi általános iskolás gye-
rekek versengtek egymás-
sal. A tanulók közreműkö-
désével zajló művelődési 
műsort Nikowitz Oszkár, 
Magyarország belgrádi 
nagykövete nyitotta meg. 
Ünnepi beszédében továb-
bi, hasonlóan példaértékű 
munkára biztatta az intéz-
mény vezetését, tanárait, 
tanulóit. Jómagam az is-
kola múltját elevenítettem 
fel, majd jelenét mutattam 
be a vendégeknek, akik kö-
zött jelen volt a környék-
beli iskolák vezetésének és 
a szabadkai Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolának, a 
Vajdasági Tehetségsegítő 
Tanácsnak és a külföldi testvériskoláknak a 
képviselete.

– Mit emelne ki a József Attila Általá-
nos Iskola működését illetően?

– Fontosnak tartom elmondani, százhu-
szonöt tanuló jár az intézménybe. Ami a 
szakkádert illeti, huszonnégy tanárt foglal-
koztatunk, vannak közöttük 5, de 100 szá-
zalékos foglalkoztatási szinten alkalmazott 
pedagógusok is. Tevékenykedik az iskolá-
ban pszichológus, könyvtáros, adminisztra-
tív munkás, titkár. Konyhát is működtetünk 
felszolgáló személyzettel, továbbá alkalma-
zunk gondnokot, fűtőt, takarítót.

Iskolánk együttműködik a település 
egyesületeivel, civil szervezeteivel, több 
helyi esemény társszervezője, lebonyolító-
ja. Számos magyarországi, néhány erdélyi, 
felvidéki, kárpátaljai és horvátországi test-

vérintézményünk van. Közös programokat 
valósítunk meg az Észak-Bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesületével, a Népfőiskolai 
Alapítvány Lakitelek mozgalommal, a Bács-
Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési 
Egyesületével, a Rákóczi Szövetséggel. A 
Tehetségsegítő Tanáccsal való együttmű-
ködésnek köszönhetően intézményünkben 
működik a Tehetségpont nevű program, 
amelynek során a zene, a tánc, az ének te-

rületéről került ki tehet-
séges tanulónk. Hangsú-
lyozom, hogy az országos 
tanulmányi versenyeken is 
kiemelkedő eredményt ér-
nek el tanulóink. Legutóbb 
öt gyerek jutott tovább az 
országos magyarnyelvtan-
versenyre.

– Milyen programter-
veik vannak?

– Folyamatosan szerve-
zünk szakmai továbbkép-
zéseket, de a legnagyobb 
feladat májusban a Kárpát-
medencei Magyar Iskola-
találkozó megrendezése. 
Hat ország hat iskolájából 
csaknem kétszázötven 

részvevőt várunk. A helyi tanulók kalauzo-
lásával vendégeinknek megmutatjuk a falu 
és a környék nevezetességeit, elvisszük 
őket Zomborba, Apatinba, Bácsba, Zentára, 
sport- és tanulmányi csapatversenyeket tar-
tunk. Értékeink címmel valamennyi csapat 
képekben bemutatja otthona jellegzetessé-
geit, a képekből kiállítás nyílik. Színházi 
program és bállal egybekötött gálaműsor 
zárja a találkozót. Több tanulónk júniusban 
a magyarországi Csiperó nevű tollforgató 
táborba utazik, és utána visszahívja majd 
ottani vendéglátóját egy kupuszinai ven-
dégeskedésre, továbbá a bulgáriai Balkán 
Folklórfesztiválra utaznak a fúvós zenekar 
tagjai. A fejlesztést illetően említeném, hogy 
folyamatban van a tornaterem építése és a 
számítástechnikai terem korszerűsítése – 
hallottuk Csíkos Sándortól.

KUPUSZINA

Van mit ünnepelni

dr. Úri Emese

Csíkos Sándor

Lennert Móger Tímea
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Sokan azt hinnék, ha az ember valami okból kifolyólag tolóko-
csiba kerül, onnantól kezdve megpecsételődik az élete, és mind-
untalan korlátok fékezik. Minden bizonnyal ez is csak nézőpont, 
hozzáállás kérdése, ugyanis erre a felvetésre rácáfol többek közt a 
bezdáni Faddi Csaba, aki 15 éve mozgáskorlátozott, mégis többet 
látott a világból, mint azt bármelyikünk gondolná. 

– Hogyan sikerült megtalálnod a he-
lyed a mozgáskorlátozottak világában?

– Miután befejeződött a rehabilitációm, 
igyekeztem olyan szabadidős tevékenységet 
találni, ami örömet szerez. Balesetem előtt 
a bezdáni hajógyárban dolgoztam, és akko-
riban találtam egy leírást üvegben lévő hajó 
makettek készítéséről, és a rehabilitáció után 
időm is volt rá, hogy nekikezdjek. Mindig 
próbáltam találni valami elfoglaltságot, és 
mondhatom, nemigen unatkoztam.

– Hogyan készülnek az üvegben lévő 
hajómodellek? 

–  M e g h a t á r o z ó  s z e m p o n t  a 
makettkészítéshez a kézügyesség, a türelem, 
az idő, valamint, mivel kifejezetten hangu-
latfüggő, az is, hogy mikor kezdünk neki. 
Először elkészítem a hajótestet, amelyre 
hajlítható árbocot szerelek, ami általában 
egy fogpiszkáló. Ezután a rugalmas hajótes-
tet az árboccal együtt átcsúsztatom az üveg 
száján, majd belül odaragasztom és cérnák-
kal rögzítem a hajót. A legvégén kerül rá az 
orrtő, amelyet szintén ragasztóval erősítek 
a hajótesthez. Az idő előrehaladtával nekifogtam az üveg nélküli 
modellek készítéséhez is. Számos kiállításon részt vettem,  több 
elismerést is szereztem a munkáimmal. A MIRK-en (Nemzetközi 
Kézimunka és Gyűjtemény Kiállítás) három évben egymás után 
első helyen végeztem, amivel kiérdemeltem a Nagymester okleve-
let. A www.theshipmodels.com címen található a weboldalam, ahol 
összegyűjtöttem a hajó modell alkotásról szóló kisfilmeket. A saját 
makettjaim is megtalálhatóak ezen az oldalon a képgaléria opció 
alatt. Jelenleg van egy felkérésem, egy csaknem 25 éves befejezet-
len hajómaketton fogok dolgozni.

– Az idén egyéni sportolóként a Városi Sportszövetség az év 
mozgáskorlátozott sportolójának választott. Milyen versenye-
ken vettél részt?

– Egy ideig jártam kosarazni Újvidékre, de túl megterhelőnek 
találtam, így inkább csatlakoztam a zombori Bačka Rokkantak és 
Mozgáskorlátozottak egyesületéhez. A mozgássérültek számára 
minden évben megrendezik a tartományi és a köztársasági játéko-
kat, és a megmérettetéseken elért eredmények alapján választják ki 
közülünk is a legjobbakat. Általában mindkét vetélkedőn részt ve-
szek, és atlétikában versenyzem. Ide tartozik a 100 méteres sprint, 
távdobás, diszkoszvetés, lándzsahajítás és a kuglidobás. Ezen kívül 
vannak más sportágak is, mint a pikádó, sakk, valamint céllövészet. 
A Városi Sportszövetség Év Sportolója gáláján már több alkalom-

mal is a díjazottak közt szerepeltem.
– Hogy vagy megelégedve az akadálymentesítéssel környe-

zetünkben?
– Zomborban a városközpont átépítésekor megoldották az út-

padka átjárhatóságát, valamint a Megyeházán biztosítottak egy fel-
járót és egy liftet is számunkra. Egyébként sok helyen hiányzik az 

akadálymentesítés, de mindent figyelembe 
véve tíz évvel ezelőtt sokkal rosszabb hely-
zetben voltunk a közlekedést tekintve. Amit 
hiányosságként kiemelnék, hogy a városi 
parkolási közvállalat rokkantak számára 
előlátott parkolóhelyein állhatunk csak meg, 
amelyek sok esetben már foglaltak. Belgrád-
ban egyszer majdnem megbüntettek, mert 
nem a kijelölt helyen parkoltam, sőt azt is 
kifogásolták, hogy nem tudják megállapíta-
ni a Zomborban kiadott mozgáskorlátozott 
parkoló kártyámról, hogy érvényes-e. Az 
utazásaim során pozitívabb helyzetet tapasz-
taltam más országokban. Például Magyar-
országon nincsenek kijelölt helyek, hanem 
bárhol parkolhatnak a mozgássérült szemé-
lyek.

– Utazásokat említettél. Mely orszá-
gokban jártál?

– Amikor megtanultam autóbuszon egye-
dül utazni, akkor megjött a kedvem a továb-
bi utazásokhoz. Az első komolyabb utam 
Franciaországba vezetett. Ezután otthon 
készítettem egy utazási falat, s eldöntöttem, 

hogy minden utazásomról kirakok rá egy-egy „relikviát”. Az elmúlt 
évek során sikerült eljutnom Milánóba, Luxemburgba, Barcelo-
nába, Madridba, Palma de Mallorcára, Ibizára, Grand Canariára, 
Rómába, Frankfurtba, Taizéba, Párizsba, Dubaiba, és még sok más 
helyre. Általában repülővel utaztam, mivel szinte mindenhol kivá-
ló az akadálymentesítés, valamint fontos tényező volt számomra, 
hogy angolul mindenhol megértettem magam. Ami meglepő, hogy 
például Barcelonában szinte mindenütt nagyszerűen megoldották 
az akadálymentesítést. Dubaiban nem a legmegfelelőbb, annak el-
lenére, hogy milyen gazadag emirátus. A tömegközlekedést tekint-
ve viszont gazdaságos, mivel átszámítva 400 dinár a napijegy, ami 
tíz utazást tartalmaz akár metrón, buszon vagy vízibuszon, és ha 
esetleg fél órán belül átszállás történik, akkor egybeszámolják az 
utazást. Sikerült feljutnom a Burdzs Kalifára, amely a maga 828 
méterével jelenleg a világ legmagasabb felhőkarcolója. Itt lifttel fel-
vittek bennünket 452 méterre és megtekinthettük Dubait ebből az 
elképesztő magasságból. Emlékként beszereztem a Burdzs al-Arab 
hétcsillagos szállodának és a Burdzs Kalifa épületének az összerak-
ható makettjét, amelyeket ki is raktam a szobámban.

– Akadnak biztos emlékezetes pillanataid az utazásokról?
– Mondhatom, tele vagyok élményekkel és többnyire pozitívak, 

de azért előfordultak érdekes szituációk. Egy alkalommal Párizsban 
kellett töltenem az éjszakát, és csak másnap reggel folytattam az 

utazást. Késő éjjelig jártam a várost, majd egy parkban előkaptam a 
hálózsákomat és lepihentem, de egyszercsak a semmiből eleredt az 
eső. Kerestem egy földalatti parkolót, ahova behúzódzkodhattam. 
Amikor leértem a parkolóba az egyik sarokban már egy fiatal srác 
aludt, a másikban egy hajléktalan, így a harmadik sarkot foglaltam 
el. Kimásztam a székemből és becsavartam magam a hálózsákom-
ba, valamint a táskámat a fejem alá tettem, és így vártam ki a reggelt. 
Minden kiruccanásomra vittem magammal a hajómakettjeimből, és 
ha megszorultam, az utcán próbáltam értékesíteni őket. A frekven-
táltabb helyeket kerestem, ahol 5-10 euróért tudtam eladni őket. 
Taizében is próbálkoztam az értékesítéssel, még a francia nevét is 
megtanultam az „árumnak”, ami úgy hangzik, hogy pato de bateau, 
és így kínálgattam. Egyszercsak odalépett hozzám egy rendőrnő és 
elmondta, hogy itt tilos árulnom ezeket, így kénytelen voltam to-
vábbállni. Délután kerestem egy új helyet, ahol ismét megkíséreltem 
eladni. Odajött hozzám egy illető, aki szeretett volna vásárolni belő-
lük, de pechemre ismét arra járt az a rendőrnő, aki délelőtt elküldött, 
csak most civilben. Elkezdte magyarázni a vásárlómnak, hogy ne 
vegyen tőlem semmit, mert illegálisan árulom. Ezután megkértem 
az illetőt, hogy toljon fel a 
közelben lévő domboldal-
ra, ahol egy parkoló talál-
ható. Ott két autó között 
elrejtőzve végül sikerült 
eladnom a makettot. Szó-
val, kerültem kényelmetlen 
szituációkba, de igyekez-
tem nem megijedni tőlük. 
Gondolkodtam már azon, 
hogy indítok egy blogot 
(internetes napló), ahol megosztom az élményeimet és tapasztala-
taimat, hátha ezáltal tudok segíteni is valakinek. 

– Honnan meríted ezt a hatalmas életenergiát?
– Ha azt mondogattam volna magamnak, hogy nekem már so-

sem lesz lehetőségem utazni, akkor valószínű, mindezt sosem tud-
tam volna megvalósítani. Úgy gondoltam, ha azt sugallom, hogy 
eljutok egy helyre, akkor az előbb-utóbb összejön. A dolgok mindig 
változnak, mivel ez egy dinamikus világ. Ami most még elérhetet-
len nem biztos, hogy az is marad. Az igazság az, hogy tizenöt évvel 
ezelőtt még jómagam sem sejtettem, hogy ilyeneken kell gondol-
kodnom. Az emberek többsége fél a tolókocsitól, és ez egy kicsit 
elrettentő, de talán ezért is vágok bátrabban neki a dolgoknak, mivel 
szeretném megmutatni, hogy nekem nincs veszítenivalóm.

– Milyen terveid vannak a jövőt tekintve?
– Az elmúlt időszakban három operáción estem át, de hamaro-

san felgyógyulok, és ismét nekifogok a terveim megvalósításának. 
Tény, hogy idáig képes voltam önellátó életet élni, de most már egy 
kicsit nehezebben mennek a teendők, ezért az elkövetkezendők-
ben lehet, hogy pályázom a városi önkormányzat által támogatott 
személyi segítőre. Jövőbeni nagy terveim közt szerepel egy nagy 
körutazás Európában, amelyet a saját személyautómmal szeretnék 
megtenni – fejezte a beszélgetést Faddi Csaba.

Oberajter Dávid

BEZDÁN

A mozgáskorlátozott világjáró

A Zombor Város 2014. évi költségvetéséről szóló határozat 
(Zombor Város 2013/10-es sz. Hivatalos Lapja)  24. szakaszának 
7. bekezdése , Zombor Város 2013-2016 évre vonatkozó Lokális  
Ifjúsági Akciótervének 6.5.3. pontja alapján  , valamint a Városi 
Tanács 06-80/2014-III. számú határozata alapján  Zombor Város 
polgármestere

PÁLYÁZATOT ÍRT KI
LOKÁLIS IFJÚSÁGI AKCIÓTERV 2014. ÉVI 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA 
3 000 000,00 DINÁR ÖSSZEGBEN

PÁLYÁZATI JOGOSULTSÁG:
Zombor Város  2013-tól 2016 évig terjedő Lokális Ifjúsági Ak-

ciótervének  6.5.1. pontjával összhangban  a pályázaton fiatalok 
kérdéskörével foglalkozó egyesületek,  szervezetek, intézmények 
és intézetek  vehetnek részt, amelyeknek:

1. Zomborban vagy a környező településeken van a székhelyük;
2. tevékenységük mentes vallási és nemzeti türelmetlenség- és 

gyűlöletszítástól, türelmetlenségtől és kirekesztéstől;
3. eleget tettek tavalyi pályázati kötelezettségeiknek a Lokális 

Ifjúsági Akciótervre és programokra 2013-ban kiírt pályázatokon. 
PROJEKTUM-ÁGAZAT:
A benyújtott programoknak közérdekűeknek kell lenniük, a vá-

ros területén élő fiatalok helyzetének javítását kell szolgálniuk a 
2013/2016-os időszakra szóló lokális ifjúsági akcióterv keretében. 
Projektummal csak egy feltüntetett program megvalósítására lehet 
pályázni

A Projektum megvalósitásának színhelye :
A projektum java részét Zombor Városban és a helyi települése-

ken kell megvalósítani.
Megvalósítási határidők :
A projektumot a folyó év december 1-ig kell megvalósítani
Projektumok száma :
Egy pályázó csak egy projektum-javaslatot nyújthat be.
A projektum mutatói lehetőleg illeszkedjenek a 2013/2016 évre 

vonatkozó Lokális Ifjúsági Akciótervben foglalt mutatókhoz, hogy 
követhető legyen annak eredményessége, de a projektum tartal-
mazhat olyan mutatókat is, amelyek nem szerepelnek a Lokális 
Ifjúsági Akciótervben.

AZ LOKÁLIS IFJÚSÁGI AKCIÓTERV TÉTELEI, AMELYE-
KET E PÁLYÁZAT ÁLTAL FINANSZIROZNAK 

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK, ÖNFOGLAL-
KOZTATÁSÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSAINAK SERKENTÉSE 

A FIATALOK TÁRSADALMI AKTIVITÁSÁNAK SERKEN-
TÉSE

A FIATALOKAT TÖMÖRITŐ SZERVEZETEK KAPACITÁ-
SÁNAK FEJLESZTÉSE

A FIATALOK SZABADIDEJE MINŐSÉGI ELTÖLTÉSÉNEK 
LEHETŐVÉ TÉTELE

A FIATALOK BIZTONSÁGA ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLET-
MÓD BEMUTATÁSA

EGYENLŐ ESÉLYBIZTOSÍTÁS A FIATALOKNAK, KÜLÖ-
NÖSEN A GYENGÉBBEK CSOPORTJÁNAK

A FIATALOK ÚJITÁSOKRA ÉS ALKOTÁSRA VALÓ SER-
KENTÉSE

A PÁLYÁZÁS MÓDJA:
Kötelező dokumentáció:
• aláírt és pecséttel ellátott LIA 2013/16-os pályázati projektum;
• költségvetési kimutatás aláírással és lepecsételve;
• kitöltött ajánlóűrlap (nem kötelező);
• a projektumbenyújtó életrajza;
• regisztrációs bizonylat fénymásolata;
• az egyesületi alapszabályzat azon szakaszának fénymásolata, 

amely azt bizonyítja, hogy az egyesület tevékenysége tartalmazza 
azon kitételt, hogy az ifjúsággal foglalkozik .

A PÁLYÁZATOK ÁTADÁSA :
A pályázat szövege és a pályázati űrlap letölthető Zombor Város 

hivatalos honlapjáról. A kitöltött pályázati űrlapot zárt borítékban 
kell eljuttatni a Városi Közigazgatási Hivatalba (Zombor Város 
képviselő-testületének épülete, Zombor, Uroš cár tér 1, 11. vagy 
12. ügyintézőhely, kötelezően feltüntetve: 2014. évi Lokális Ifjú-
sági Akcióterv eszközodaítélési bizottságának – NEM FELBON-
TANI.

HATÁRIDŐ:
A pályázatot közzé kell tenni Zombor Város hivatalos honlapján 

(www.sombor.rs) a Somborske novine és a Dunatáj hetilapokban. 
A kérelem átadásának határideje 15  nap a pályázati hirdetés köz-
zétételének napjától számítva.

A hiányos és megkésett pályázatokat az elbíráló bizottság nem 
veszi figyelembe.

HATÁROZATHOZATAL :
A projektum kiválasztását a Zombor Város polgármestere által 

kinevezett öttagú bizottság végzi.
A határozathozatali eljárásban a Bizottság a pályázóktól további 

értelmezés illetve szükséges kiegészítést kérhet a projektumokat 
illetően.

A Bizottság előzetes listát javasol a projektumokat illetően, 
amelyet közzétesz Zombor Város hivatalos honlapján.

A pályázóknak joguk van fellebbezni az előzetes ranglistát ille-
tően, ezt az előzetes ranglista közzétételét követő 3 napon belül te-
hetik meg. E határidő után a panaszok nem kerülnek megvitatásra.

Valamennyi fellebbezésről külön-külön határoz a pályázati bi-
zottság a fellebbezés átvételének napjától számított 15 napon belül.

A végleges ranglistát a Bizottság javasolja és a Városi Bizottság 
erősíti meg. A jóváhagyott projektumok végleges ranglistáját közzé 
kell tenni Zombor Város hivatalos honlapján. 

A JÓVÁHAGYOTT PROJEKTUMOK MONITORINGJA ÉS 
ÉRTÉKELÉSE

A jóváhagyott projektumok monitoringját és értékelését a mo-
nitoring és értékelési csoport végzi, amelyet Zombor Város polgár-
mestere nevezett ki.

A projektum-megvalósítók kötelesek tájékoztatni Zombor Vá-
ros szolgálatait a projektumok megvalósításáról, valamint az eset-
leges változásokról vagy időpont-módosításokról a projektumok 
megvalósításában.

A PROJEKTUMOK MEGVALÓSITÁSÁT VÉGZŐK KÖTE-
LEZETTSÉGEI 

A projektum-megvalósítók kötelesek Zombor Város ügyfélfo-
gadó irodájának 11-es vagy 12-es számú  ügyfélfogadó helyén a 
projektum megvalósítását követően, de legkésőbb 2014. december 
20-ig átadni a narratív és pénzügyi zárszámadást olyan terjede-
lemben, ahogyan azt a projektum finanszírozásáról szóló szerző-
dés meghatározza. A zárójelentést zárt borítékban kell eljuttatni, 
kötelezően feltüntetve “ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI CSO-
PORT, 2014. ÉVI LOKÁLIS IFJÚSÁGI AKCIÓTERV”  

Nemanja Delić
ZOMBOR VÁROS POLGÁRMESTERE

Faddi Csaba a dubai Burdzs Kalifa 
felhőkarcolóval a háttérben
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Újabb sikeres, csaknem száz fiatalt színpadra állító műsort je-
gyez a csaknem fél évszázados múltra visszatekintő Ötösfogat. 
A bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a 
zombori Magyar Polgári Kaszinó, a nemesmiliticsi Németh László 

Magyar Művelődési Egyesület, a bezdáni Petőfi Sándor Művelő-
dési Egyesület és az idén házigazda szerepet betöltő csonoplyai 
Arany János Művelődési Egyesület ifjú műkedvelői múlt hét vé-
gén célba vezették idei fogatukat, amelyikbe remélhetőleg jövőre 
ugyanez idő tájt ismét befogatnak.

Lássuk, mi minden szórakoztatta ezúttal a nézőteret 
minden helyszínen megtöltő közönséget, s korántsem 
utolsó sorban a fellépőket.

A csonoplyai Zsellér Tímea a Honfoglalás című dal-
lal nyitotta a műsort, majd következett az Ügyes fizikai 
munkások című jelenet a nemesmiliticsi Molnár Ákos, 
Nemoda Norbert és Kaity Ádám előadásában. A gyu-
lafalvi Takács Kinga, Báló Barna és Báló Bianka a 
Mindenki magyar című jelenetet vitte színre, utánuk a 
zombori Cselenák Kinga, Galac Zsófia, Molnár Va-
lentin, Juhász Emma, Gertsmajer Mónika, Langbajn 
Karolina és Viderker Mónika előadta a Szájbergyerek 
című dalt. A bezdáni Holpert Edina és Foki Sándor a 
Casting című jelenettel remekelt, míg a militicsi Bagi 
Brigitta és Brkić Adrián A bulvár című bohózattal ne-
vettetett. A New York revűtánccal lépett fel a bezdáni 
Horvát Andrea, Kovács Andrea, Gombárovics Elvira 
és Dobos Dominika. A látványszámot két rövid jelenet 
követte Családi Képeslapok címmel a gyulafalvi Báló 
Barbara, Topár Alen, Szabó Nóra és Sötét Valentin 

előadásában, utánuk pedig a csonoplyai Klinec Máté és Rajcsányi 
Róland előadta bohózat követezett. Táncos produkció keretében 
adott elő Queen-dalokat a zombori Ádám Mirella, Benya Ador-
ján, Cselenák Kinga, Csuvárdity Tamara, Fil Szebasztián, 

Gajdos Edina, Galac Zsófia, 
Gerstmajer Mónika, Janovits Tamás, Juhász Emma, Langbajn 
Karolina, Mátyus Anna, Molnár Valentin, Nápora Róbert, 
Oláh Dániel, Rezicska Norbert, Somosi Attila, Szombati Kata-
rina és Vranić Valentin.

Pilinszky János versét a csonoplyai Szakács Dávid mondta 
el, majd ismét következett egy vidám jelenet, a Beteg a disznó a 
nemesmiliticsi Bagi Brigitta, Grécs Adrianna, Brkić Adrián, 
Knézi Adrián és Szegedi István előadásában. Kitettek magukért 

a zombori dobosok, a csapat ugyanazokból állt, mint a Queen-
dalokat előadó társaság. A bezdániakat képviselő Csillag László 
és Foki Sándor a Csá köcsög, míg a gyulafalviak közül Takács 
Kinga, Báló Barbara, Báló Bianka, Szabó Nóra, Sötét Valen-

tin, Topár Alen és Kasza Dalma a Kutyabaj 
című jelenettel igyekezett megnevettetni a 
nézőket. Zsellér Tímea előadásában hallot-
tuk a Ha én rózsa volnék dalt, majd Molnár 
Ákos, Nemoda Norbert és Kaity Ádám lé-
pett fel a Hol lakik? című jelenettel és ismét 
tánc, a Candy Man következett a bezdáni 
négy táncoslány előadásában. Csillag László, 
Hilpert Edina és Foki Sándor a Piacon felej-
tett… bohózattal, Topár Alen a Már megint… 
monológgal mulattatott, s végül a műsort az 
Ötösfogat lassan sajnos mindinkább háttérbe 
szoruló, ám leghagyományosabbnak tekinthe-
tő műfaja, néptánc zárta a csonoplyai Gardil 
Ramóna, Zsellér Tímea, Dóbi Regina, Dóbi 
Hajnalka, Bitó Júlia, Purda Paula, Kri-
zsán Adrián, Krizsán Tamás, Franyó Zsolt, 
Klinec Máté és Rajcsányi Róland előadásá-
ban.

FCZS/OD

Célba ért az Ötösfogat

A zombori Történelmi Levéltár Igazgatóbizottsága a 2014. áp-
rilis 22-én tartott, sorrendben 11. ülésén hozott Határozata alapján 
pályázatot hirdet a zombori Történelmi Levéltár Igazgatójának 
megválasztására a 2014/2018-as időszakra szóló megbízatással.

P Á L Y Á Z A T

1. A zombori Történelmi Levéltár Igazgatójának olyan jelölt 
nevezhető ki, aki megfelel a törvény által előírt feltételeknek, va-
lamint a zombori Történelmi Levéltár Alapítási Határozatában, 
Statútumában, továbbá a munkaszervezésről szóló Szabályzatban 
rögzített feltételeknek (általános rendelkezések).

1.1. Az törvény előírta általános feltételek: a jelölt a Szerb 
Köztársaság állampolgára; nagykorú; egészségi állapota megfe-
lelő; büntetlen előéletű; nem folyik bírósági eljárás ellene.

1.2. Általános rendelkezések: a jelölt társadalmi irányzatú 
egyetemi végzettséggel és 5 év szakmai tapasztalattal rendelkez-
zen.

2. A pályázat határideje: a pályázat kiírásáról szóló igazgató-
bizottsági határozat közzétételétől számított 15 nap. A pályázat a 

hirdetőtáblán, a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat Poslovi hir-
detményeiben, valamint a zombori Somborske novine hetilapban 
és magyar nyelven a Dunatáj hetilapban  jelenik meg.

3. A jelölteknek az intézmény címére – Istorijski arhiv Sombor 
(a borítékon feltüntetni: Za Konkurs), 25000 Sombor, Trg Cara 
Lazara br. 5. – a következő okiratokat kell benyújtaniuk a Pályá-
zati Bizottsághoz:

- pályázati jelentkezést személyi adatokkal és szakmai önélet-
rajzzal;

- társadalmi irányultságú egyetemi végzettségről diploma 
fénymásolatát;

- 5 év munkatapasztalatról szóló bizonylatot;
- programtervet a zombori Történelmi Levéltár tevékenységé-

ről és fejlesztéséről a 2014-2019-es periódusra;
- Szerb Köztársasági állampolgársági bizonylatot;
- bírósági bizonylatot büntetlen előéletéről, valamint arról, 

hogy nem folyik ellene bűnvádi eljárás;
- egészségi állapotról szóló bizonylatot azon jelöltnek kell be-

nyújtania, akit az Igazgatóbizottság az Alapítónak megválasztás-
ra javasol, illetve azon jelöltnek, akit igazgatónak választanak.

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj-
programjának keretében az idén is felvételi 
felkészítő programot szervezett valameny-
nyi tantárgyból. Legközelebb május 10-én 
a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázi-
umban tartanak felkészítést történelemből.

Az érdeklődők a felkészítő képzésekre a 
felkeszito.mntosztondij.org.rs oldalon je-
lentkezhetnek, ahol a sikeres regisztrációt 
követően a diákok megtalálhatják az elő-
ző évi felvételi teszteket, valamint az idei 
próbateszteket is.

fczs

Felvételi felkészítők

Bácsgyulafalviak

Zomboriak Bezdániak

Csonoplyaiak
Nemesmiliticsiek
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A doroszlói Kistamás Mihály zenész-
családba született, ebből adódóan gyerek-
kora óta kötődik a vendéglők, a kocsmák, 
a csárdák világához. Emlékezetében meg-
őrzött több régi történetet, amelyek azon 
túl, hogy generációk sokaságát nevettették 
meg, néprajzi jellegű munkákhoz jelen-
tettek segítséget. Szívesen mesélte el, ho-
gyan teltek gyakran viszontagságos napjai 
kocsmárosként régen, és 
milyennek látja ma szülő-
falujának közösségi életét.

– Hogyan lesz valaki-
ből kocsmáros?

– Gyerekként alig vár-
tam a vasárnapokat. Édes-
anyám a testvéreim kísérő-
jeként, ,,gardi- mamaként” 
mulatságba, ,,táncra” járt, 
és hozott nekem cukrot, al-
mát. Amikor felcsepered-
tem a kugli-vagyis a teke-
pálya környékén töltöttem 
a szabadidőm, úgyneve-
zett ,,állogató” voltam, a 
játék során leütött bábu-
kat, ,,babákat” állítgattam 
fel. Doroszlón akkoriban 
hét kocsma üzemelt, és 
mindegyikben volt kugli-
pálya. A férfiak pénzben 
vagy italban, spriccerben (fröccsben) fo-
gadva játszottak. A nyerésre álló kikiáltott 
értünk, ,,gyerek, gyere be, kapsz pénzt az 
állogatásért”. Olykor sikerült összegyűj-
tenem annyi pénzt, hogy cipőt, sapkát 
vettem rajta. Segédkeztem a takarításnál 
is, a vendéglős látta, hogy ügyes gyerek 
vagyok, és 1945-ben a csatornaparti majá-
lisozáskor pincérré „léptetett elő”. Néhány 
évig helyettesítőként dolgoztam, amikor a 
tulajdonost besorozták teljes munkaidő-
re, alkalmaztak. 1951-ben a földműves-
szövetkezet Hepaj nevű kocsmájában 
már önállóan dolgoztam. A szövetkezet 
alkalmazottai alkották a vendégkört. Elő-
fordult, hogy a kocsmában két zenekar 
is összegyűlt. A cigányzenészek szinte 
mindennap, a fúvós zenészek lakodal-
makkor ejtették útba a Hepajt. A vőlegény 
és társasága ebből a kocsmából indult el 
zeneszóval a lakodalom helyszíne felé. 
1957-ben a Móricz Zsigmond Magyar 
Művelődési Egyesület vezetősége átcsá-
bított az egyesület kocsmájába dolgozni. 
Mindössze egy évig dolgoztam ott, mert 
összekülönböztem az akkori vezetőség-
gel, nem tudtunk megegyezni az árusított 
borok minőségét illetően, ők a sajátjukat 
kedvelték, én a Szabadkáról hozott, kövi-
dinka szőlőből készült fajtára esküdtem. 
Saját kocsmát nyitottam, vesztemre, mert 
fél év sem telt el, és az akkori törvényren-
delet értelmében felszámoltak valamennyi 
magánjellegű létesítményt. Egy ideig a 

kendergyár megbízott igazgatója voltam, 
később jószágfelvásárló a szövetkezetben. 
A hatvanas évek elején visszahívtak a mű-
velődési egyesület kocsmárosi posztjára. 
Hamarosan engedélyezetté vált a magán-

tulajdon, 1964-től ismét saját kocsmát 
nyitottam.

– Stabil évek következtek végre?
– Igen, ez a kocsma 1983-ig üzemelt. 

Jó időben és jó helyen, a családi házunk 
egyik részében, a mozi szomszédságában 
nyitottuk meg. Televízió híján a mozi lá-
togatottsága tömeges volt, így a kocsmáé 
is. A feleségemmel alig győztük a kiszol-

gálást, a kezünkre játszott 
még egy szerencsés tény, a 
kertünk végében volt a ha-
lastó, annak túlsó partján a 
halászház. A gondnoktól, 
Tóni bácsitól tanultam a 
halpaprikás-főzést. Elő-
fordult, hogy naponta két 
vagy három alkalommal 
összejött egy-egy társaság 
és halpaprikást főztünk. Vi-
dékről is érkeztek, emlék-
szem például, a doroszlói 
Petőfi Sándor általános 
iskola épületének avatása-
kor két zombori festőmű-
vész, Ivan Jakobčić és 
Milan Konjović látogatott 
a kocsmába halpaprikásra. 
Portrét rajzoltak rólam és 
egy, a finom halpaprikásért 
járó rögtönzött oklevél kí-

séretében adták át.
– Idővel elismert főzőmesterré vált.
– Beiratkoztam vendéglátóipari szak-

képzésre a zombori Vadászkürt szállóba, a 
szakvizsgát a szabadkai Palics szállóban 
tettem. Gyakran hívtak paprikást főzni a 
helyi művelődési egyesület rendezvényei 
alkalmával. Szerte Vajdaságban híre van 
a doroszlói báránypaprikásnak, amelyet 
még a bárányhúst általában nem kedvelő 
hölgyek is jó étvággyal fogyasztanak. Egy 
alkalommal önhibámon kívül, a rossz mi-
nőség miatt ki kellett dobnunk a bogrács-
ban főtt halat, de nem estünk kétségbe, 
készítettünk grízes tésztát a vendégsereg-
nek, amely még sokáig emlegette, hogy 
bizony finom volt a ,,grízes hal”.

– A régi hét kocsma közül mára kevés 
maradt, és sok minden más is változott. 
Mi a véleménye a jelenlegi faluképről?

– Egykor volt a Nagykocsma, ahova a 
falu tehetősebb rétege járt, a Papp kocsma, 
amelybe a szegényebb sorban élők láto-
gattak és a többi vegyes jellegű, a Hepaj, a 
Bez Brige, a ,,bánom is én mi lesz, igyunk 
meg egyet!” jellegű megállóhelyek, a rin-
gó farú menyecskékről elnevezett Sederi 
kocsma, a Tóni kocsmája és ahol kártyáz-
tak, a Makkhetes. A művelődési egyesü-
let termeiben is mindig zajlott esemény. 
Megesett, hogy tizenöt lakodalom volt 
egy évben, a hagyomány szerint az őszi 
időszakban, keddi és csütörtöki napon tar-
tották. Szombaton és vasárnap mulatság 

volt, a művelődési egyesü-
letben tehát folyamatosan 
voltak események, idővel 
a termek kicsinek bizo-
nyultak, nem számítottak 
praktikusnak. Ekkor szüle-
tett meg bennünk a nagy-
terem megépítésének ötle-
te. Lehangoló, hogy mára 
mennyire megfogyatkozott 
a falu lakossága. Van, hogy 
az utcán üldögélek és elte-
lik egy óra is anélkül, hogy 
bárki járna arra. A meglévő 
közösség viszont nagyon 

ügyes és lelkes. Ezt látom, tapasztalom, 
mivel amikor az egészségem engedi, ma is 
eljárok a Móricz Zsigmond MME rendez-
vényeire – hallottuk Kistamás Mihálytól.

Lennert Móger Tímea

Egy kocsmáros története(i)
Pál Rita a doroszlói kis és középső nép-

tánccsoport új vezetője. Mindkét csoport be-
mutatkozott április 13-án Sztapáron a községi 
néptáncszemlén, amelynek eredményét izga-
tottan várják. A fiatal koreográfus nyilatkozott.

– Milyen koreográfiákkal szerepeltetek 
Sztapáron?

– A tizenkét fős kis csoport a hagyo-
mányos Galambház gyermekjátékot 
játszotta-táncolta. Doroszlói táncok 
címmel új koreográfiát készítünk a ti-
zennyolc fős középső csoporttal. Vala-
mennyi jellegzetes doroszlói lépés, a 
dus, a csárdás, a frisscsárdás szerepel 
benne.

– Mióta foglalkozol néptánccal?
– Huszonkét éve táncolok. Gyerek-

korom óta tagja vagyok a doroszlói 
hagyományőrző csoportoknak, és négy 
évig a szabadkai Népkör csoportjában 
táncoltam.

– Mi a további terved a csopor-
tokkal?

– Szeretném a gyerekjáték és a tánc eleme-
it ötvözni a kis csoporttal, érdeklődés van az 
óvodás korúak csoportjának megalakítására 

is. A középső csoporttal tökéletesítjük az új 
koreográfiát, az alaplépéseket. A szemle előtt 
naponta próbáltunk, a gyerekek lelkesek, annak 
ellenére, hogy bemelegítéssel kezdünk minden 
próbát. Megtisztel a lehetőség, hogy vezethe-
tem a csoportokat. Több évtizedes elkötele-
zettség fűz falum hagyományőrző tevékeny-

ségéhez. Egyéni terveim között szerepel, hogy 
tovább képezzem magam a néptánctanítás terü-
letén – hallottuk Pál Ritától.

LMT

Doroszlói táncok

P a p p  G á b o r  1 9 3 1 - b e n  s z ü l e t e t t 
Doroszlón. Aktív részvevője volt a falu kö-
zösségi életének, vitalitása példaértékű je-
lenleg is. Gábor bácsi az ötvenes évek óta 
oszlopos tagja a doroszlói Önkéntes Tűzoltó 
Testületnek, még gyerekkorában elsajátította 
a kosárfonás és a pálinkafőzés módszerét. 
Nejével, Borsics Katalinnal gondoznak egy 
természeti látványosságnak is beillő fásított, 
árnyas udvart, benne tavacskával, gerlékkel, 
papagájokkal, kutyákkal. Ilyen környezet-
ben ültünk le beszélgetni.

– Hogyan érhető el az idillikus nyuga-
lom, amely Önöket és otthonukat jellem-
zi?

– Furcsa, de abból ered, hogy állandó 
mozgásban vagyunk, tevékenykedünk, szin-
te amióta a világra jöttünk. Gyerekkorom-
ban lestem el azokat a dolgokat, amelyekkel 
most a legnagyobb kedvvel foglalkozom. 
A pálinkafőzés tudományát egy nagyon te-
vékeny asszonytól, a falu bábaasszonyától, 
Ilka nénitől tanultam el. Később, ahogy a 
munka folytán jártam a vidéket, sikerült tö-
kéletesítenem, ellestem, hogyan vonják ki a 
szeszből a metilt, amely az egyik legkáro-

sabb összetevője a pálinkának. A kosárfonást 
ugyancsak fiatalkoromban sajátítottam el az 
idősebbektől.

– Van kinek továbbadni tudását?
– A kosárfonást illetően több tanonc is 

megfordult nálam, de sajnos úgy alakult, 
hogy a legügyesebbek kimentek külföldre. 
Szívesen látok bárkit, aki érdeklődik a ko-
sárfonás iránt. Különösen jó a téli hónapokat 
,,agyonütni” ezzel a munkával, de én folya-
matosan, egész évben készítek kosarat, sza-
kajtót, seprűt, dísztárgyakat. Idén nehézséget 
okoz megfelelő alapanyagot találni, mert el-
verte a jég a vesszőt. Általában a doroszlói 
csatornapartról és a gombosi Duna-partról 

gyűjtöm be, nemcsak a hagyományos 
színű, hanem például a vörösfűz vesszőt 
is. A doroszlói fiatalok segítenek nekem 
a tárgyak értékesítésében, kiviszik azo-
kat, illetve elutaztatnak engem a helyi 
vagy közelben tartott vásárokra. Vannak 
külföldi kiszállítóim, vásárlóim is.

– Kellendő-e a pálinka?
– Büszke vagyok a több mint tíz éves 

főzeteimre. Sárgabarack-, őszibarack-, 
körte-, birsalma-, szilva-, málnapálin-
kát kínálok eladásra. Előfordul, hogy 
az alapanyagot, a gyümölcsöt v i d é k -
r ő l ,  K u p u s z i n á r ó l ,  H ó d s á g r ó l , 
Bácsistensegítsről (Lipárról), Horgosról 
hozom, hozatom. Tavaly több mint két-
száz kazán pálinkát főztem ki magam-
nak és rendelésre. Legutóbb a doroszlói 
Földműves Szövetkezet málnásának ter-
mését dolgoztam fel, de magánszemé-
lyeknek is rendszeresen főzök.

– Rendezett pince, italpolc, rajta 
a tartalmat illusztráló festett pálin-
kásüvegek. Igaz-e, hogy a ,,jó bornak 

nem kell cégér”?
– A bácsistensegítsi, vagyis a lipári utam 

során ismerkedtem meg az üvegfestő hölgy-
gyel, tetszett a munkája, és úgy gondoltam, 
ilyen csodaszép festett üvegből élvezet lesz 
kínálgatni vendégeimet. Mindig szívesen lát-
juk a helyi, a vidéki és a külföldi érdeklődő-
ket, nem árulunk ,,zsákbamacskát”, szabad 
a kóstolgatás. Nagy szavak helyett a munka 
minőségét gyümölcse bizonyítja – hallottuk 
Papp Gábortól.         

Lennert Móger Tímea

Munkával szerzett nyugalom

Papp Gábor munkáival

Kistamásék Zsurnál kocsmája

Kistamás Mihály csapra veri a 
hordót
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Szalmakalap
 A Dunatáj rovatot indított, amelyben a közelmúltban vagy 

régebben szűkebb környezetünkben megesett nevettető törté-
néseket, anekdotákat, arcunkra mosolyt csaló helyzeteket sze-
retnénk megosztani az Olvasóval, sőt, szívesen vennénk, ha az 
Olvasó is megnevettetne bennünket és lapunk által a nyilvános-
ságot. Fontos, hogy a jelenkori és múltbeli rövid, vidám törté-
netek kötődjenek Nyugat-Bácskához, és természetesen alap-
szabály, hogy magunkon nevethetünk, másokat viszont nincs 
jogunk kinevetni.

Üzlethelyiséget kínál bérbevételre a Magyar Polgári Kaszinó. 
A hely vendéglátóipari létesítménynek is megfelel. Tájékoztatás 
a 413-164-es telefonszámon kérhető a délelőtt folyamán.

Üzlethelyiség kiadó

Május elseje volt, a szokottnál forróbban sütött a Nap azon a 
délutánon, amidőn váratlanul beállított hozzánk Ödön bácsi, a 
tréfamester. Pár perc múlva az erkélyen  sörözgettünk,  s a ven-
dégfogadás zsivajának elültével girardi kalapját homloka maga-
sából följebb bökve  dörgő hangon így szólt Ödön bácsi: Ma nem 
vagyok adomázós kedvemben, így hát olyasmit elevenítek föl, 
ami  veletek történt…Hatvanas évek eleje.  Csodás kisvárosotok 
egyetlen doktora egyebek között ún. sportorvosi teendőket is vé-
gez. Nos, ugye ébred az emlékezet? A doktor urat egy alkalommal 
más városba szólítja kötelezettsége, és mit ad Isten, éppen azon 
a hétvégén érkezik egy jó nevű ökölvívó csapat összemérni ere-
jét a helyi bokszolókkal. Csakhogy sehol az orvos, aki a meccs 
előtt megvizsgálná az öklözőket, ahogyan a szigorú szabály elő-
írja. Nosza, támad egy ötlet a vendéglátók részéről: vizsgálja meg 
őket az állatorvos! Mindenki egészséges, a vizsgálat úgyis csak 
formaság, és az állatorvos is doktor. Így is történik. Csakhogy ifjú 
tollnokunk, még kezdő újságíró, tudomást szerez a turpisságról, 
és tüstént tudósítja róla a még egyben levő föderációs köztársaság 
minden sport- és egyéb lapját, népeink és nemzetiségeink nyelvén 
még a rádiók vidámműsoraiba is bekerül a hír, hogy ebben és eb-
ben a nyugat-bácskai városban lódoktor vizsgálta meg a sportoló-
kat. Kacag rajtuk az ország apraja-nagyja, hetekig folyik a hahota, 
tollnokunkat meg hiába kérlelik a helyi sportszervezetben, sőt ma-
gasabb fórumokon is, enyhítse a blamázst, vallja azt a lapoknak, 
hogy kitaláció volt az egész, konfabulálása egy sárgacsőrű tudó-
sítónak, ő nem és nem, hiába a végletekig felpaprikázott öklözők 
cafatokra zúzással fenyegetése, hiába a  párt- és egyéb szankciók 
kilátásba helyezése. Ő bizony nem áll kötélnek. Mert mindig az 
igazat kell megírni, védekezik, előbb-utóbb mindig elül az efféle 
hullám és csöndesebb víz mossa a partot.

Azt hiszitek, számunkra csöndes lett az a víz?, vette át a szót a 
nevetés  csillapodtával Rózsi nagymama,  és egzotikus virágdíszí-
tésű kalapjának hatalmas karimája alól  körbejártatta tekintetét a 
társaságon, amelynek legcsöndesebb tagja  a fenti  esetben ludas 
újságíró volt. Íme az epilógus:  három hónap is elmúlik, amikor 
sürgöny érkezik címünkre azzal a szöveggel, hogy Volovi  sutra 
dolaze /Az ökrök holnap érkeznek/. Doktor urunk tréfának veszi 
a dolgot, azaz csemeténk hírszórása következményének. Másnap 
hajnaltól késő estig kiránduláson vagyunk. Hazaérve van mit lát-
nunk: holtfáradt emberek várnak ránk a kapuban. Távolba szakadt 
és rég nem látott rokonaink, Wolfék szoronganak ott reggel óta és 
néznek ránk sértődötten. Hiszen megsürgönyöztük, szipogják. Itt a 
sürgöny, mutatjuk odafönn a házban, csakhogy a postáskisasszony 
elírta a neveteket! 

Vasagyi Mária
A lódoktor és a váratlan 

vendégek

Április 15-én vált bizonyossá, hogy Zombor lesz a 
házigazdája a 25 év után újrainduló, sorrendben 7. Vaj-
dasági Diákolimpiának. A megállapodást Marinika 
Tepić, a Tartományi Ifjúság- és Sportügyi titkárság tit-
kára és Nemanja Delić, Zombor város polgármestere 
írták alá. Az eseményt május 16. és 18. között rendezik 
meg, amikor is a város 130 vajdasági iskola 160 diák-
ját látja vendégül.

Marinika Tepić hangsúlyozta, a diákolimpiának 
mindig is az volt az üzenete, hogy fontosabb a rész-
vétel, mint a kimagasló eredmények felmutatása. 
Hozzátette, hogy Zombor igazi sportváros, és ez a ren-
dezvény mondhatni hazatér, mivel 25 évvel ezelőtt itt 
tartották meg az utolsó Diákolimpiát.

Nemanja Delić elégedettségét fejezte ki, hogy Zom-
bor kapta a megtiszteltetést az újraszervezésben, és kö-
szönetet mondott minden hozzájárulónak.

– Még emlékszem az utolsó Diákolimpiára. Szülő-
ként tisztában vagyok azzal, mennyire fontos vissza-
hozni a sportot az iskolába. Biztos vagyok benne, hogy 
városunk kiváló partner lesz az esemény szervezésé-
ben, mint eddig az összes projektumban.

A fiatalok gimnasztikában, úszásban, atlétikában, 
kézilabdában, röplabdában, kosárlabdában, labdarú-
gásban, asztaliteniszben és íjászatban tehetik majd 
próbára magukat.

A megállapodás ünnepélyes aláírásán jelen volt 
Aleksandra Ristić és Branko Vujović, a Tartományi 
Ifjúsági és Sporttitkárság munkatársai, Jasna Đukić, 
a vajdasági iskolai sportszövetség képviselője, Imre 
Ottó és Srđan Zavišin, a zombori sportszövetség 
képviselője, Milojko Tubić, a Vajdasági Diákolimpia 
alapítója, valamint Gizela Farkaš-Todorović elismert 
sporttisztviselő.             OD

A doroszlói vadászok két módon tevékenyked-
nek, a helyi vadászhagyományt a Mosztonga nevű 
civil szervezet viszi tovább, azonban a Sombor nevű 

Vadász Szövetség égisze alatt zajlik a vadászat. Ez 
utóbbi intézmény helyi szekciójának áprilisi ülé-
sén Novák László eddigi elnök lemondott, helyé-
be Hegybéli József kapott megbízatást az elnöki 
posztra. A tevékenységről és a tervekről kérdeztük.

– Folytatjuk a megkezdett munkát. Bérelt ingat-
lanban alakítottuk ki a vadászházat. Szeretnénk saját 

épületet vásárolni, ahol megkezdenénk a fácánte-
lep, a nevelde kialakítását. Április közepén indul a 
vadászat vaddisznóra, őzbakra. Feltelepedünk majd a 

magaslesre és várjuk a vadat.
– Mióta vagy tagja a helyi va-

dászszekciónak?
– Édesapám is vadász volt, így 

már gyerekkorom óta vonzódom 
ehhez a sportághoz. 1994-ben vál-
tam hivatalosan is taggá. 2000-ben 
tettem vizsgát elméletből és gya-
korlatból.

– Miért jó vadászni?
– Lényeges tényező a természet 

szeretete, de közösségi élmény 
is. Barátkozunk egymással, és a 
szekció csaknem harminc tagja 
közül szinte valamennyi részt vesz 
Doroszló közösségi életében, a falu 
által szervezett munkaakciókon, 
rendezvényeken, például agyag-
galamb lövészetet szervezünk a 
Doroszlói Nyári Napok rendez-
vénysorozat alkalmával. Ajánlom 
a vadászatot a pihentető egyedüllét 

szempontjából is. Semmihez sem fogható az élmény, 
amikor esti vaddisznóvadászatra megyünk. Fenn a 
magaslesen elmélyülni, hallani, érzékelni, ahogy a 
vad a közelbe ér, a szív a „torokban dobog”. Egyben 
izgalmas és megnyugtató is, férfitársaságban örökös 
mesélnivaló – hallottuk Hegybéli Józseftől.

Lennert Móger Tímea

DOROSZLÓ

Új elnök a vadászszekció élén

Szombaton tizedszer ren-
deztek oldtimer találkozót 
Zomborban. Az idei a Fiat 
500-as és 600-as modellnek 
a jegyében zajlott. Minden 
eddiginél több jármű ér-
kezett Szerbia egész terü-
letéről és számos európai 
országból. Népes nézőkö-
zönsége volt a Szenthárom-
ság téren a történelmi koro-
kat idéző személyautóknak, 
dzsipeknek, motoroknak, 
fél évszázados vagy annál 
is régebbi haszonjárművek-
nek.

Zastava autók show jelle-
gű bemutatója zajlott a spe-
ciális járműveket gyártó Crvena Zastava gyárban, 
majd a részvevők Monostorszeg, illetve Bezdán 

felé vették az irányt. Este a régi járművek tulajdo-
nosai a zombori Des Arts kávézóban, az Oldtimer 
Klub székhelyén találkoztak.           OD

Régi járművek szerelmesei találkoztak

A vadász és a leterített vad


