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Temerinben stabil a koalíció
Nincs politikai realitása annak, hogy a VMSZ-t
kiszorítsák a községi hatalomból
Szabadka után a múlt hét közepén Zentán
is felbomlott a koalíció, s a VMSZ immár nem
részese a városi vezetésnek, a képviselő-testületi ülésen leváltották a polgármestert és
helyébe az új – a DP-MSZP-VSZL által alkotott – koalícióból nevezték ki az első számú
embert. Új, kisebb létszámú községi tanács
alakult, új elnök került a képviselő-testület élére is. A sajtóban olyan hírek keltek
szárnyra, hogy esetleg hasonló Temerinben is
megtörténhet. Dr. Matuska Mihállyal, a VMSZ
helyi szervezetének elnökével és Csorba Bélával, a VMDP temerini körzeti szervezetének
elnökével beszélgettünk a témáról.
– Sok téves információ kelt szárnyra.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a folyamat hullámként átterjed valamennyi önkormányzatra, a tartományra, a köztársaságra.
Gondolom, hogy erről nincs szó. Tartományi
szinten jól működik a Demokrata Párt és a
VMSZ alkotta koalíció, s a felek megerősítették, hogy köztársasági szinten sincs változás.
Természetesen Temerinben is kiszorítható a
VMSZ a hatalmi koalícióból, a politika azonban nem matematika, hanem a realitások területe. Szerintem nincs politikai realitása an-

nak, hogy Temerinben a VMSZ-t kiszorítsák,
partnereinknél eddig semmi erre utaló jelet
nem észleltem. Demokrata párti partnereink
nem hivatalosan azt közölték velünk, semmilyen ezzel kapcsolatos utasítást nem kaptak,
és nincs szándékukban változtatni, a temerini
koalíció működik.
Matuska szerint azért nincs politikai
realitása, hogy Temerinben kiszorítsák a
VMSZ-t a hatalomból, mert az politikai földrengést okozna. Leváltani ugyan könnyű, de
új kormányzat felállítása igen sok bonyodalommal járna. Jelenleg ez egyetlenegy
politikai pártnak sem érdeke.
– A sajtóban különböző spekulációk
merültek fel, hogy esetleg Temerinben is
valamiféle hasonló forgatókönyv készülne.
Ezt a leghatározottabban cáfolni tudom –
nyilatkozta Csorba Béla. – Egyelőre semmilyen jele nincs annak, hogy akár a Demokrata Párt vagy valamelyik másik szerb
párt előállna olyan ötlettel, hogy a VMSZ-t
kiszorítsuk a hatalmi koalícióból. Matematikailag természetesen ez megtörténhetne,
de a VMDP erre nem vevő.
Folytatása a 2. oldalon

Egyelőre mindenki marad
A temerini községben már huzamosabb ideje 2500 körül alakul a
munkanélküliek száma. A gazdasági válság csak súlyosbítja a helyzetet,
egyre gyakoribbak a létszámleépítések. A Köztársasági Földmérő Intézet
dolgozói például, közöttük a helyi kataszter alkalmazottai is, január 4-étől
február 10-éig munkabeszüntetéssel tiltakoztak a kilátásba helyezett
mintegy 25 százalékos létszámleépítés
miatt. A sztrájkkal ugyan nem tudták
megakadályozni a dolgozók számának csökkentését, de elérték, hogy
a dolgozók státusát átértelmezzék. A
közigazgatásban dolgozók tartanak a
megszigorításoktól, az esetleges csökkentésektől.
– Ínséges időkben létszükséglet a
munkahely. Most a legfontosabb ezek

megőrzése, még akkor is,
ha nem termelő munkahelyekről van szó – mondja Gusztony András polgármester. – Ha a tavaly
meghozott törvény által
tartalmazott mércék maradnak érvényben, akkor
a temerini közhivatalnokok közül senkit sem kell
elbocsátani. Mivel nyugdíj előtt állók is vannak, az
adott keretben kényelmesen mozoghatunk. Természetesen a 119 fős keret
– ennyi dolgozója van ös�szesen a közigazgatásnak
és a költségvetés közvetlen
felhasználóinak – az idén
nem növelhető.

Ára 50 dinár

Biztonsági testület
Az újvidéki rendőrség képviselői és a temerini
községi vezetők a múlt héten Temerinben kezdeményezték egy biztonsági testület létrehozását, amely
a biztonsággal kapcsolatos politikát koordinálná a
községben.
A részvevők egyetértettek abban, hogy minden
olyan incidensről, amelynek több nemzetiségűek a
részvevői, idejében és tárgyilagosan tájékoztatni kell
a közvéleményt. Januárban és februárban Temerinben
néhány olyan incidens történt, amelyeknek magyarok
és szerbek voltak a részvevői. (Beta)

A közművállalat
hírei
A hidegek miatt január végétől február 22-ig szünetelt a bódékban levő tartályok töltése újvidéki ivóvízzel. A vizesbódék, köztük a piactér végén levő is,
ideiglenesen zárva voltak. Aki úgy gondolja, hogy a
temerini csapvizet arzéntartalma miatt nem fogyasztja, ismét hozzájuthat az újvidékihez.
*
Elnapolták a közművállalat keretében működő autósiskola januárra bejelentett vizsgáját, mert elfogytak
bizonyos szerb nyelvű vizsgalapok. Holnap, február
26-án ismét vizsgázhatnak a leendő járművezetők,
mégpedig az A, a B, a C és az E kategória, valamint
a közlekedés-előírási ismereteket igazoló bizonylat
megszerzéséért.

A Brésztó dűlő építésének költségeit az állami földek bérbeadásából származó bevételből fedezik. Kapcsolódó írásunk a 2. oldalon

A mezőgazdasági
beruházások éve
Hitelfolyósítással a mezőgazdaság fejlesztéséért – Tomiszlav
Barna mezőgazdasági ügykörfelelőssel beszélgettünk
• A községi képviselő-testület idei első
ülésének napirendjén szerepelt a községi
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalakításáról szóló határozat kiegészítési javaslata. Mi a lényege ennek? – kérdeztük
Tomiszlav Barnától, a községi tanács mezőgazdasággal megbízott tagjától.
– A községi képviselő-testület 2008. december 22-én döntött a községi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap megalakításáról. Ennek értelmében
az alap nem foglalkozhat pénzügyekkel, és nincs
jogi személyi státusa. A most elfogadott kiegészítés lehetővé teszi, hogy jogi személyként eszközöket folyósítson mezőgazdaság-fejlesztésre
a községben.
• Kik és milyen hitelt igényelhetnek?
Különböző hitelek formájában befektetünk
a mezőgazdaságba, megszabott feltételek mellett kölcsönöket folyósítunk a termelőknek, az
állattenyésztőknek. A törlesztések formájában
visszajutó eszközöket ismét az alapba irányítjuk
miáltal évről évre gyarapszik az eszközök összege. A községi költségvetés összegének legalább
egy százaléka kerül az alapba. Jelenleg 14 millió
dinár van benne, amihez az állami tulajdonban
levő földek bérbeadásával jutottunk. Az alapból
kizárólag mezőgazdaság-fejlesztésre igényelhető hitel. Előnyben részesülnek azok a termelők,
akik nem kaptak köztársasági vagy tartományi
támogatást.
• Mikor kezdődik meg a hitelfolyósítás?
– Feltehetően csak őszre, jelenleg az alap bizottságainak a megalakításával foglalatoskodunk.
Előzőleg igazgató- és felügyelőbizottságot nevezünk ki, ezek fogják meghozni az alapszabályt,
s hogy ki milyen feltételekkel juthat hitelhez. A
képviselő-testületnek is hozzá kell szólnia. E
feladatok eléggé időigényesek. Meggyőződésem,
hogy az alap által serkenteni fogjuk a mezőgazdaságot, mivel ez a 2010-es év a mezőgazdasági
beruházások éve lesz.

• Milyen beruházásokat terveznek?
– A Brésztó dűlő építését, aminek költségeit az állami földek bérbeadásából származó eszközökből fedezzük. Mihelyt az idő megengedi, megkezdődik a munka. Ugyancsak az
idén kezdődik meg a Járek–Káty út építése. A
minap írtunk alá a szerződéseket szélvédő övezetek építéséről. A temerini községben az állami földek bérbeadásának második köre után
mintegy 53 hektár föld megmaradt. Ezeken is
szélvédő övezeteket kellene létesíteni, erdőtelepítést is tervezünk. Az övezetek a termőterületek
védelmét szolgálnák, másrészt idegenforgalmi
szempontból is jelentőssé válhatnak. Azon is
gondolkodunk, hogy a fennmaradt állami földek némelyikén bérbeadás céljából kacsa- és
libatenyésztésre alkalmas területeket lehetne
kialakítani. Mindenképpen szeretnénk előmozdítani a mezőgazdaság fejlesztését.

A Kárász Sporthorgász egyesület értesíti az érdekelteket, hogy megkezdődött
a 2010-es évre szóló horgászengedélyek
árusítása a Fácán horgászüzletben, az Újvidéki utca 507 sz. alatt. A kiváltáshoz igazolványkép szükséges. Az egész Szerbia
területén érvényes okmányért 4600 dinárt
kell fizetni, minden 14 évnél idősebb személy megkaphatja.
Az idén már sajnos nincs kedvezmény
sem a hölgyeknek sem az időseknek.
Az egyesületi tagsági díj 400 dinár és
minden tagnak kötelező. Az FKL, az egészségház, a közművállalat, valamint a temerini
rendőrség dolgozóinak és a nyugdíjas szervezet tagjainak részletfizetési lehetőséget
biztosít az egyesület.

A piactéri Gift Shop
ajándéküzletben februártól
minden árut 30 százalékos
kedvezménnyel kínálunk a
kedves vásárlóknak!

Temerinben stabil a koalíció
Folytatás az 1. oldalról

Mi az elmúlt évek pártközi vitái során megtapasztaltuk mind a két oldalról, mind a VMSZ,
mind a VMDP oldaláról, hogy lehetőség szerint
az együttműködés útját kell keresni annak ellenére, hogy a programjaink nem azonosak és annak
ellenére, hogy sok mindent ebben a pillanatban
is másképpen látunk. Temerinben a magyarság
községi szinten kisebbségi helyzetbe szorult és
kisebbségi helyzetben nem engedhetjük meg azt a
luxust, hogy a nagy pártokhoz hasonló, egymással
civakodó, viszálykodó pártpolitikát folytassunk. Ez
helyi szinten erőink további szétforgácsolásához
vezetne. Abban sem vagyok biztos, hogy egy kiélezett VMSZ és VMDP közötti helyi vitát a választók
nagy rokonszenvvel támogatnának akár az egyik,
akár a másik oldalon. Úgy vélem, hogy egymással
vitatkozva ugyan, de együtt kell haladni továbbra
is Temerinben a két magyar pártnak.

INGATLANKÖZVETÍTŐ
Temerin, Petőfi Sándor u. 58.
Telefonszámok.: 844-884,
063/735-53-85, 062/813-73-30
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Horgászengedély

– Temerinben nem tapasztaltam semmiféle
különleges vagy szokatlan jelét a nyomásgyakorlásnak vagy annak, hogy bármilyen attitűd megváltozott volna a VMSZ iránt. Ez nem jelenti azt, hogy
mire az elmondottak megjelennek a sajtóban, ez
esetleg nem fog megváltozni. Remélem, hogy nem.
Feltételezem, hogy a Demokrata Pártban is reálisan mérlegelik a helyzetet, és azt hiszem, hogy
ők is látják, hogy a Temerinben működő meglehetősen széles körű hatalmi koalíciót felbomlasztani eléggé kockázatos bárki részéről. Jelen
pillanatban stabil a hatalmi koalíció Temerinben.
Hiszem, hogy stabil is marad. Történjen bármi is,
a két magyar pártnak Temerinben egymás mellett
a helye, és a hátunkat egymáshoz vetve a helyi
magyarság érdekeit kell képviselnünk. Ha a politikai befolyásunkat meg akarjuk őrizni, akkor
nem léphetünk fel egymás ellen.
mcsm

A PASKA ÖNkiszolgáló
egész évben a vásárlók szolgálatában áll.
Az árucikkek széles palettáját kínálja
a lehető legkedvezőbb áron.

Látogasson el a JNH utca 191-es
számú házban levő üzletbe.
MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!
TEMERINI ÚJSÁG
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Rossz volt a propaganda
Az új náthaláz elleni védekezés leghatékonyabb módja
a védőoltás felvétele
• Nem téma többé az új náthalázjárvány, noha korábban azt jelezték, hogy az
újabb, a második hullám februárban érkezik. Lehet ezt egyáltalán előre jelezni?
– Nem könnyű feladat, sőt még azt sem egyszerű megállapítani, melyik típusú betegségben
szenved a páciens, mert a meghűléses és a náthalázas betegségek gyakorlatilag ugyanolyan
lefolyásúak – mondja dr. Dujmovics Ferenc.
– Úgy tűnik, hogy a járvány intenzitása és terjedési sebessége csökken, de nyugtával dicsérjük a napot! Később, ha megszűnnek azok a
veszélyek, amelyek a terjedésnek kedveznek,
sok ember egy helyen, tömegrendezvények stb.,
akkor sokkal világosabb képet fogunk kapni
a történtekről. Személyes véleményem szerint
elmúlt annak a veszélye, hogy az új, vagy akár
a szezonális náthalázjárvány is nagyon súlyos

Éjfélkor véget ért
A farsangkísérő bál tökéletesre sikerült: telt ház, kitűnő italok és vacsora, valamint hangulatteremtő zene mellett szórakozhattak vendégek. A vidám hangulatú
bál sajnos éjfélkor véget ért. Megkezdődött
a böjti időszak.
Medvecki S.

következményeket okozzon környezetünkben.
Természetesen ez sem biztos és csak az idény
végén tudjuk meg a valós helyzetet.
• Hogyan védekezhetünk a leghatékonyabban?
– Védőoltással. Tavaly december elején felhívtam a figyelmet az új náthaláz elleni oltás
szükségességére. Szerintem ez a jó megoldás a
védekezésre, a megelőzésnek ez a járható útja.
Ha a lakosság zöme be lenne oltva, nem kellene járványtól tartani. A védőoltásért idehaza
nem kell fizetni, mindenki ingyen hozzájuthatott
volna, ha oltásra jelentkezik. Jómagam minden
évben felveszem a szezonális influenza elleni
védőoltást is. Egy tűszúrás könnyen elviselhető,
nem érdemes kockáztatni.
• Miért idegenkedtek az emberek az
új védőoltás felvételétől?
– Sokféle vélemény hangzott el, megszólaltak laikusok és szakmabeliek is, és ez utóbbiak
sem szerepeltek valami fényesen. Az új típusú
náthaláz elleni védőoltás propagálása nagyon
sok kivetnivalót hagy maga után. Nem jól magyarázták el az embereknek, hogy mi miért van,
és hogyan kell tenni. Ezzel szemben a szezonális
influenza elleni védőoltás felvétele már bejáródott és most is sokan éltek a lehetőséggel.
mcsm

Az ombudsman
közleménye
az etnikai viszonyok temerini helyzetével
kapcsolatban
A temerini rendőrállomás munkájának megvitatása és a lokális közösség képviselőivel folytatott beszélgetés után, s szem előtt tartva a
kormányon kívüli szervezetek, a hírközlő szervek és a közvélemény reagálását a négy verekedéssel kapcsolatban, amelyben az elkövetők vagy
az áldozatok különböző etnikai csoportokhoz tartozó polgártársak voltak,
az ombudsman a következőket óhajtja közölni a nyilvánossággal:
Noha nem volt oka, hogy az ombudsman mulasztásokat állapítson
meg a belügyi és más közhatalmi szervek munkájában, az erőszak elkövetőivel szembeni eljárás pedig ügyészségi és bírósági hatáskörbe tartozik, a közvéleményben megindult vita, továbbá a magában Temerinben
és más vajdasági helységekben a közelmúltban történt hasonló incidensek, amelyekkel kapcsolatban az Európa Tanács parlamentje külön
okmányban foglalt állást, arra utalnak, hogy létezik lappangó etnikai
feszültség, s e tényt nem szabad elhanyagolni.
Arról, hogy vajon e támadások indítéka nemzeti és etnikai gyűlölet, vagy türelmetlenség szítása volt-e, az illetékes joghatósági szervek fognak ítéletet mondani. Ám tekintet nélkül arra, hogy a rendőrség megfelelő módon és lelkiismeretesen végezte el a munka reá eső
részét, s hogy a joghatósági szervek ugyanilyen szellemben fogják
folytatni, az ombudsmannak az a véleménye, hogy Temerin lakosai
2010. február 25.

Rendőrségi krónika

Kigyulladt
a kazán

Községünk területén február 12-étől 19éig két bűntényt, három rendbontást, egy tűzesetet és két közlekedési balesetet jegyeztek
– áll a temerini rendőrállomás jelentésében. A
balesetekben senki sem sérült meg, az anyagi
kár összesen mintegy 45 000 dinár. A rendőrállomás dolgozói 12 személy ellen tettek
szabálysértési feljelentést és 25 személy esetében készítettek bírságolási jegyzőkönyvet.
A szabálysértési bíró előtt négy járművezető azért felel, mert ittasan ült kormánykerék
mögé, kettő meg azért, mert bejegyzetlen
járművel közlekedett. Két járművezető műszakilag hibás járművet vezetett, egy pedig
a jelzőlámpa piros fényénél haladt át.
Február 16-án Temerinben, a Rákóczi Ferenc utca egyik családi házában súlyosnak minősülő lopáskísérletet követtek el. Február 17-én
Temerinben, a Kun Béla utcában a BB Tradeben rablás bűntettét követték el. Február 16án Temerinben, a Népfront utcában volt tűz. Az
egyik családi ház mellékhelyiségében kigyulladt
a kazán. Személyi sérülés nem történt, az anyagi
kár jelentéktelen.
Temerinben új kétszobás 58 m2-es lakás
eladó. Nikola Pasics 62, a piacnál, bejegyezve. Tel.: 842-654, 063/8-749-654.

nem tudnak önmaguk megbirkózni az ezek az esetek által okozott etnikai különállással és nézetkülönbséggel. Mi több, ritkák azok a lokális közösségek, amelyek kizárólag a saját erőforrásaikra támaszkodva szembe tudnak helyezkedni a hasonló problémákkal. Ahhoz, hogy
társadalmunk ápolhassa a multikulturalizmus nyújtotta gazdagságot,
még az alkotmányi garanciák és a törvény által nyújtott védelem sem
elegendő, ehhez a bizalmon és a megértésen alapuló reális szociális
integrálásra van szükség. A törvényeknek és intézményeknek a felelős
társadalmi politika részét kell alkotniuk, s e politikának az integrálásba tevékenyen be kell kapcsolnia a civil társadalmat, az egyházakat,
a vallási közösségeket, a kisebbségi önkormányzatokat, kiváltképpen
a hírközlő szerveket. A közösség stabilitását és a polgárok szociális
biztonságát semmiként sem mozdítják elő a szerb és a magyar nyelven
íródott falfirkák, amelyek sovinizmusra és gyűlöletre uszítanak, mint
ahogyan azok a sajtójelentések sem, amelyek szenzációhajhász módon és kritikátlanul közlik az effajta üzeneteket, olykor összefüggéseikből kiragadva őket. Az etnikumok közötti viszonyokért Temerinben,
de bármely más többnemzetiségű közösségben is mindenképpen az
állami szervekre hárul a felelősség, mindenekelőtt az oktatással és a
kultúrával foglalkozókra, s ezeknek olyan multikulturális politikát kell
életre hívniuk, amelyben az etnikai hovatartozás része az egyén ös�szességében vett polgári identitásának, e szerveknek ki kell alakítaniuk e politika hosszú távú érvényesítésének módozatát, és eszközöket
kell biztosítaniuk hatékony érvényesüléséhez. Az etnikumok közötti
jelenlegi viszony Szerbia különböző részeiben arra utal, hogy a fejlett
törvényi szabályozás ellenére a közigazgatásra, a civil társadalomra és
a kisebbségi önkormányzatokra verejtékes munka vár a kisebbségek
társadalmi integrációja felé vezető úton.

TEMERINI ÚJSÁG

3

Pezsgő művelődési élet
Terveimet sikerült megvalósítani – nyilatkozta Ágoston Mária
a Lukijan Musicki Művelődési és Tájékoztatási Központ igazgatója
annak kapcsán, hogy egy éve áll az intézmény élén. – Ez nagy eredmény, hiszen időközben bennünket is elért a gazdasági világválság.
Így a feladatokat a tervezettnél kevesebb pénzből kellett elvégezni.
Tavaly ötször több rendezvényt szerveztünk, mint amennyi az előző
évben volt – 56-ot. Igyekeztem kipuhatolni, hogy milyen rendezvényeket igényelne a közönség. A kiállítások száma 25 volt, de szerveztünk
színházi előadásokat, hangversenyeket, irodalmi esteket és könyvbemutatókat is. Örülök, hogy a kiállítások megnyitója mindig tömeges
volt, meglepődtem viszont azon, hogy a színházi előadások iránt nem
mutatkozott nagyobb érdeklődés. Úgy tűnik, hogy az amatőrszínházak
előadásainál igényesebb darabokat látna szívesen a helyi közönség, de
ez természetesen pénzbe kerülne.
– A művelődési központ tavaly szervezett koncerteket is. A korábbi
években erre nem volt példa. Temerinben vannak komolyzenével foglalkozó tehetséges fiatalok, akik örömmel lépnek fel a hangversenyeken.
Másrészt van igény is az ilyen rendezvények iránt. A vártnál jobban sikerültek a gyermekhéti rendezvényeink. Öt napon át tartottak és naponta
mintegy 2000 gyermek jelent meg a helyszínen. A tervezettnél jóval több
előadást, illetve filmvetítést rendeztünk. A filmvetítések annyira népszerűek voltak, hogy a 325 férőhelyes moziteremben olykor 450 gyermek
tartózkodott. Sok széken ketten ültek.
– A művelődési központ előtti kertben köztéri szobrot állítottunk
és a karácsonyi kiállítással egyidejűleg ajándékbolt nyílt a galériában,
amelyben művészi alkotásokat kínálunk a vásárlóknak.
– A művelődési központ keretében működik a Temerini Rádió, amely
tavaly óta új műsorterv szerint sugároz. Időbe tellett, míg elértük, hogy
zökkenőmentesen folyjon a munka. Több tematikus műsorunk is van.
Bizonyára mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő műsort. Tavaly változott a zenei válogatás is. Kinevezésem idején
a magyar szerkesztőségnek mindössze egyetlen dolgozója volt. Tanfolyamot szerveztünk a fiataloknak, ebbe bevontuk nyugdíjas munkatársakat és sikerült kialakítani a magyar szerkesztőséget, bár még három
munkaerő hiányzik.
– Az idén nem szándékozom növelni a rendezvények számát. A tavalyi színvonalat is nehéz lesz túlszárnyalni. Mindenesetre színesebbé
szeretném tenni a temeriniek művelődési életét. A tervek szerint az idén
megépül a szabadtéri színpad, ahol különböző estek szervezésére lesz
lehetőség. Szeretnénk műhelymunkával is foglalkozni, kiállítani híres
festők, alkotók munkáit, márciusban pedig pályázatot hirdetni temerini
és környékbeli fiataloknak első kiállításuk megszervezésére. Az idén is
megtartjuk a húsvéti és karácsonyi programokat, valamint a gyermekhéti
rendezvénysorozatot. Tervben van a mozi újbóli működtetése is, igaz,
csak alkalmanként, egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan. Drogellenes
programot állítunk össze fiatalok számára, s ez hallható lesz a rádióban.
Tervezünk könyvbemutatókat és más rendezvényeket is.
mcsm

Méhészhírek

Az egyesület elnöke értesíti a Szigeti Sándor Méhészegyesület
tagjait, hogy február 26-a helyett március 5-én 19 órakor tartják meg
rendes havi összejövetelüket a kertészlakban.
Napirenden szerepel a méhesben esedékes márciusi teendők
megbeszélése, a méhcsaládok áttelelésének megvitatása, valamint
a március 7-ei újvidéki méhészkiállításra szóló belépőjegyek kiosztása, amelyen dr. Lebedev és Krivcov orosz méhészszakemberek
tartanak előadást a méhek egészségéről és a mézelésről.
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Múlt pénteken este 7 órakor kerámiakiállítás nyílt a Lukijan
Musicki Művelődési és Tájékoztatási Központ képtárában. A
kerámia varázsa elnevezésű tárlat keretében öt jeles művész
mutatkozik be. Budzsarov Németh Ágnes, Nemes Fekete Edit,
Vékony Lajos, Matuska Ferenc és Sinkovics Erzsébet kiállított
alkotásai az 1968 és 2009 közötti időszakban születtek. A kiállítás révén munkásságuk párhuzamosan kísérhető végig. A
megnyitón Ádám Csilla és Jelena Sztojanovics ismertették a
művészek rövid életrajzát, Nemes Fekete Edit a kerámiamesterségről tartott rövid előadást. A kiállítást Ágoston Mária, a
művelődési központ igazgatója nyitotta meg.

XXV. Szólj síp, szólj!
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Újvidéki Rádió 25. alkalommal hirdeti meg az általános
iskolások népzenei vetélkedőjét. A jelentkezők különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek. Három-öt perces műsorral
léphetnek föl, a csoportok létszáma nem haladhatja meg a tizenötöt. A
táncházi zenekarok mintájára alakult együtteseknél az átlagéletkor számít. Egy versenyző szóló kategóriában csak egyszer szerepelhet.
Idén a negyed évszázados jubileumra való tekintettel nem szerveznek elődöntőket, így minden benevezőt a döntőbe várnak. A 25.
ünnepi gálaműsort június 4-ére tervezik. A Durindó első napjának estéjén, Péterrévén találkoznak a vetélkedőkön kimagasló teljesítményt
nyújtó résztvevők és meghívott előadók.
A vetélkedőt április 24-én tartják az Újvidéki Rádióban.
A benevezéseket a következő címre várják: Újvidéki Rádió, Ignjata
Pavlasa u. 3., 21 000 Novi Sad, a borítékra írják rá: Szólj, síp, szólj!
Bővebb felvilágosítás a 021/522-226-os telefonon vagy a 069/3-378552-es mobiltelefonon kapható, Szabó Gabriellánál. Jelentkezési határidő: 2008. március 12.

Óvja meg járművét az utak és
az időjárás viszontagságaitól,
keresse fel

a KETTY
autómosodát!

Forduljon hozzánk bizalommal!
Marko Oreskovics utca 43., Tel.: 844-181
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Ki ismer magára?
Néhány fénykép kíséretében az alábbi levél érkezett interneten Budapestről lapunk címére. Feladója Kállai Tibor fordító, szerkesztő, 1172 Budapest,
Tóalmás u. 76.; e-mail cím: kallait@t-online.hu
Kb. két hónapja hallottam egy beszélgetést vonatkozású fényképgyűjtés. Fölforgattuk mi is a
itt Pesten valamelyik rádióban Szungyi László szüleink hagyatékát – és akkor kerültek elő ezek
temerini esperesplébánossal. Aki egyebek közt a a temerini dokumentumok. A temerini óvodai
temerini magyar vonatkozású emlékek megmen- képet (anyánk, Fóti Ilona óvónő 50 gyerekkel
tésének fontosságát is megemlítette. Nos, az én és két szerb dajkával!) talán érdemes volna beanyám Temerinben volt óvónő. Még a visszacsa- tenni a helyi újságba, hogy ki ismer magára…
toláskor, rövid ideig. És jött az ötlet: Gondoltam, Azt már csak titokban reméljük, hogy a temerini
a plébános úr örülni fog, ha elküldöm neki az helytörténeti fényképgyűjtők/értékmentők (ha léanyánk temerini óvónői képét. El is küldtem neki teznek ilyenek), esetleg találnak képet az anyánk– eléggé ügyetlen módon, a Szabadkai Katol. Püs- ról (Fóti Ilona óvónő), és az apánkról is (Kállai/
pökség címére. (Borítékban…) Semmi válasz. Kállay Imre, karpaszományos törzszászlós; így
Úgyhogy most ismét próbálkozom. S közben is, úgy is írták a nevét a katonai dokumentua húgaim kioktattak, hogyan kell ezt okosabban mokban). Ők ugyanis Temerinben ismerkedcsinálni. És kikeresték egyebek közt a Temerini tek meg…
Újságot is a netről. (Ha eszembe jut, én is…,
És végül: Nincs ott valaki, akinek vannak/
de hát…) Ráadásul közben újabb temerini vo- voltak zagyvarékasi ismerősei, s talán akadnak
natkozású anyagok kerültek elő. Remélem, a még rékasi képei is?
helytörténeti múzeumban örülni tudnak az ilyen
Ne nevessen ki ezért a kérdésért (…) ugyan„leleteknek”. Kérem, továbbítsák nekik!
is ezzel a „mindenkit megkérdezünk” módszerAz egész történet pedig azzal kezdődött, rel szereztünk mi már rékasi képeket Amerihogy apánk szülőfalujában, a Szolnok melletti kából is!
Zagyvarékason kb. 3 éve folyik a helytörténeti
Tisztelettel: Kállai Tibor, Budapest

Ha jó hangulatra,
könnyed kikapcsolódásra
vágysz, gyere a

Pálya kávézójába!

Levegőadó –

már csak az idén
Vagyonadót 1992 óta fizetünk. A közelmúltig ez köztársasági bevétel volt, de egykét évvel ezelőtt beszedését átruházták a
községekre, tehát községi jövedelemforrás.
A nyilvántartási adatok eléggé foghíjasak és
nem naprakészek. A múlt év végén adóbevallási kérdőívet lehetett találni a postaládában
megfelelő utasítás kíséretében. A kitöltött
űrlapokat március 31-éig kell visszajuttatni
a helyi adóigazgatási részlegbe, azaz addig
lehet vagyonadó bevallást tenni.
Gódor Rudolf, a községi tanács pénzügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy
mindenkinek kötelessége vagyonadó bevallást tenni. Aki eddig nem tette meg, az
tegye meg most, azaz juttassa el a kitöltött
űrlapokat a feltüntetett határidőig az illetékes hivatalba. Aki már korábban eleget tett
kötelességének és az elmúlt évek során semmilyen változás nem történt nála, nem vét,
ha ismét kitölti az űrlapokat és átadja. Az
utóbbiak adatai már szerepelnek a nyilvántartásban, az előbbieké meg most kerülnek
be. A cél ugyanis az adatbázis naprakésszé
tétele. Ez az adónem a helyi adókhoz tartozik, és mint ilyent a község szedi be és
használja fel.
– Az idén esedékes az új törvény meghozatala. Új alapok lesznek, újból meghatározzák az értéket, más lesz a mérték is, de a
kedvezmények is másképpen fognak alakulni. Lesznek változások, de nem tudjuk, hogy
már az idén, vagy csak jövőre.
– Az úgynevezett levegőadó fizetés folyó év végén megszűnik. Jelenleg valójában
ugyanarra az ingatlanra két alapon, levegőadót és ingatlanadót fizetnek a polgárok. Ez
úgy módosul, hogy a kettőt összevonják. Az
idén még kell fizetni a levegőadót, amit a közvilágításra fordítunk, de erre jóval több kell,
mint amennyi a levegőadóból befolyik. •

Három hétig
árleszállítás.

Pecsenyecsibe
konyhakészen.

140 Din/kg
Házhoz szállítás.

A Pálya kávézójába heti 2-3 alkalomra kisegítő felszolgáló
személyzetet keresünk. Top fizetés! Tel.: 063/569-782
2010. február 25.
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Telefonszám: 843-619
vagy 063/564-045.
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Horgászest

Február 20-án hatodik alkalommal szervezte meg a Kárász Sporthorgász Egyesület
a hagyományos Horgászestet az Első Helyi Közösség nagytermében, ami ezúttal
is szűknek bizonyult a több mint 200 vendégnek. A reggelig tartó mulatságon idén
is kitűnő volt a hangulat, amit csak fokozott a nem mindennapi menüsor és a vérpezsdítő zene, amit a The End szolgáltatott. Köszönettel tartozunk minden egyes
támogatónknak, akik hozzájárultak a minden eddiginél gazdagabb tombolajátékhoz.
Isten tartsa meg jó szokásukat!

Az olvasó írja

Hálás lennék
Vasárnap volt, elolvadt a hó, tehát lehetett
közlekedni motorral, mivel sajnos, rokkant létemre csak így tudok kijutni szüleim sírjához.
Elindultam ebéd után, hogy meglátogassam elhunytjaim sírját. Amikor kiértem, nagyon kel-

lemetlen meglepetés ért, mintha egy hatalmas
pofont kaptam volna. Volt mit látnom a Nyugati
temetőben – úgy néz ki az egész temető, mint
a szeméttelep. Mivel minden háztartás havonta
78,70 dinárt fizet a temető karbantartásáért, úgy
érzem, hogy ez minden temerini polgárt érint:
még a tavalyi levél is ott díszeleg rakásokban
az út mellett. Nagyon hálás lennék, ha észrevennék a közművállalatban, hogy hány embert
vezetnek félre. Mi polgárok pedig a temetőkben zsörtölődünk, hiszen akivel csak február
21-én, vasárnap ott találkoztam, mindenki fel
volt háborodva. Nem a pénzt sajnáljuk, amit
havonta fizetünk, hanem azért ellenszolgáltatást várunk.
Ha a közművállalatban valaki illetékes elolvassa e sorokat, és ha tesz is valamit a polgárok érdekében, ezért nagyon hálás lennék
és előre is megköszönöm.
LUKÁCS Veronika
(Telep, Proletár utca)

A Kertbarátkör
hírei
Ma, csütörtökön este 7 órai kezdettel
a kertészlakban Brankica Tisma a gabona,
a gyümölcs és a szőlő növényvédelméről
tart előadást.
6
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ollár Mária édesanyja ösztönzésére jelentkezett a temerini Kókai Imre Általános
Iskola magyartanár felvételére meghirdetett pályázatára. A Magyar Tanszék végzős hallgatója jó
megoldásnak találta, hogy az Újvidék közelében
levő helységben vállaljon munkát. Életében először jelentkezett pályázatra és nyomban álláshoz is
jutott. Fiatal lányként tette ezt s az eszébe se jutott,
hogy ez lesz az első, de az utolsó munkahelye is, s
hogy innen fog nyugállományba vonulni 35 szolgálati év után. A minap a frissnyugdíjas tanárnővel
beszélgettünk tanári, pedagógusi pályájáról.
• Mikor döntötte el, hogy pedagógus
lesz?
– Már az általános iskolában szerettem a
magyar nyelvet mint tantárgyat. Nagyon sokat
olvastam. Szerettem a verseket és szavalóversenyeken vettem részt. Ötödikes korom óta naplót vezettem. A gimnázium befejezése után az
Újvidéki Rádió ösztöndíjasaként iratkoztam be
Újvidéken a Magyar Tanszékre. Akkoriban nálunk nem volt színészakadémia, én pedig rádiószínész, pontosabban előadóművész szerettem
volna lenni. Kislány korom óta erre a pályára
készültem. Ezért iratkoztam a tartományi fővárosban a Magyar Tanszékre. Még nem szereztem
diplomát, amikor jelentkeztem életem első és
egyben egyetlenegy pályázatára, amelyet a Kókai
Imre Általános Iskola írt ki. Úgy gondoltam, hogy
megpróbálom, milyen is iskolában tanítani. An�nyira megszerettem a gyerekeket és a munkát,
hogy itt ragadtam. Kevesen mondhatják el, hogy
első munkahelyükről vonulnak nyugdíjba. Velem
így történt. Ebben az iskolában tanítottam 35 évig.
Ehhez nagyban hozzájárult, hogy nagyon jól fogadtak, jól éreztem magam a gyerekek körében.
Az sem volt elhanyagolható, hogy néhány éven
belül lakást is kaptam. Egy pályakezdő fiatalnak
ez nagy előny volt. Így tudtam azzal foglalkozni,
ami a dolgom: készülhettem az óráimra, továbbképzéseken vehettem részt stb. Véletlenül léptem
a pedagógusi pályára, nem bántam meg, hogy így
alakult. Nagyon gyorsan elmúlt ez a három és fél
évtized, de nagyon nagy élményanyagot hagyott
bennem. Mindig örömmel jöttem az iskolába,
ahol jól éreztem magam. Az elmúlt évek során
összesen 7 generációnak voltam osztályfőnöke.
Az első egy-két évben még nem kaptam osztályt,
az utolsó három évben meg már nem voltam osztályfőnök. Tanítványaimmal most már 10 éves, 20
éves találkozókat tartunk. Ilyenkor látom, hogy
némelyik tanulóból milyen sikeres ember lett,
annak ellenére, hogy az iskolában nem volt éppen
kitűnő tanuló. Az utóbbi években már egykori tanítványaim gyermekeit, rokonait is tanítottam. Érdekes volt felismerni, hogy ki kinek a gyermeke,
kinek a rokona. Gyakran párhuzamot is vontam
az apuka, az anyuka és a gyermek viselkedése,
tanulmányi eredményei között.
• Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján hogyan rajzolódik ki a pedagógus élete?
2010. február 25.

Harmincöt év gyerekekkel
Kollár Mária nyugalmazott magyar szakos tanárnővel
beszélgettünk nyugdíjba vonulása kapcsán
– Ideális tanár szerintem nem létezik. Nálam is
– Osztályfőnökként igyekeztem a saját
voltak jobbak, de rosszabbak is. Sokszor elmond- osztályomat a helyes útra terelni. Akkor voltam a gyerekeknek, hogy emberek vagyunk, és tam igazán büszke rájuk, amikor visszahalminden pedagógusban van hiba is. A munkánknak lottam, hogy az iskolán kívül is jók, jól via kölcsönös bizalmon kellene alapulnia. Másrészt selkednek. Azokról az osztályokról maradt
nagyon fontos az igyekezet, a megfelelni akarás. A meg a legtöbb szép emlékem, amelyek nem
pedagógusnak igyekeznie kell a tőle telhető leg- húztak szét, nem marták egymást a tanulók.
jobban végezni feladatait, nem úgy, hogy
minden más fontosabb neki, mint az, hogy
az iskolában a tanítás során helytálljon. Kell
szakmai tudás, tehát állandó továbbképzés,
tudni kell a gyerekek nyelvén átadni a tudást, kell még türelem, következetesség,
humorérzék, együttérzés. Amikor valaki elkezd dolgozni, akkor tudni kell, hogy már
nem a gyerekek között van, hanem átkerült
a másik oldalra. Vállalnia kell egy szerepet,
azaz ha tanár vagyok, akkor ne akarjak a
gyerekek barátja lenni. Legyek a tanáruk,
aki megértő ugyan, de nem komázik velük.
Nem könnyű feladat az osztályfőnöké sem.
A szülő, a gyerek és a pedagógus között
kell, hogy legyen összhang, együttműködés Kollár Mária
és együttműködni akarás. Az osztály mint
közösség legyen mindenkinek fontos.
Lehetett velük munkaakciókat, kiránduláso– A szülő számára ne csak a saját gyereke kat szervezni. Az ünnepségek szervezésekor a
legyen fontos, vagy a tanár esetében ne csak az bemutatóig tartó úton közösen oldották meg
ő akarata érvényesüljön minden alkalommal. A a kapott feladatokat. Ezek a különösen szép
szülő ne falazzon a gyereknek. Munkafegyelem, élmények a számomra.
őszinteség és következetesség nélkül nem megy
• Előadóművésznek készült, szeretett
az osztályfőnök munkája. Minden osztályomat verset mondani, a művelődési élet bűvköszerettem, de volt, amikor büszke, vagy büszkébb rében élt. Pedagógusként milyen kapcsovoltam egy-egy generációmra. Megtörtént, hogy lata maradt a művelődési élettel?
restelkedtem az osztályom tette miatt. A szeretet
– Egyetemista koromban részt vettem az
azonban olyan, hogy alanyi jogon, ha már osz- irodalmi estek szervezésében. Ezt a tudásomat
tályfőnök vagy, szereted a tanulóidat. Volt több hasznosítottam az iskolában. Saját osztályomolyan generációm, amelyekre büszkébb voltam. ban gyakran szerveztünk műsorokat, ünnepséTanártársaimtól csak azt hallottam, hogy öröm geket. Vezettem az önképzőkört és amennyiben
az osztályomban órát tartani, hogy milyen sok meghívtak valamelyik községi rendezvényre,
jó jegyet adtak, hogy milyen sok a kitűnő tanuló szívesen mondtam verset. Nagyon örültem, ha
stb. Büszkeség, öröm töltött el, ha megdicsérték fellépésem után azt hallottam, hogy milyen szép
az osztályomat. Volt olyan csintalan osztályom volt az előadott vers. Tulajdonképpen mindig
is, amelyben nem nagyon jó jegyek sorakoztak igyekeztem, igyekszem alázattal közvetíteni az
a naplóban, mégis igazi, emberséges felnőttek irodalmat. Feladatomnak tartottam, hogy színváltak belőlük.
házlátogatásra neveljem a tanulókat.

• Hogyan élte meg a nyugdíjba vonulás
pillanatát?
– Nehéz pillanatok voltak és átélésükben
sokat segítettek a versek. Valójában az első félév befejezésekor fejeztem be pályafutásom, de
amíg tartott a téli szünidő, nem tűnt fel, hogy
nyugdíjas lettem. Akkor volt nehéz, amikor elkezdődött a második félév és nekem nem kellett
már mennem az iskolába. Elhatároztam, hogy
megtanulok fejből néhány verset, és naponta
gyakorolok meg olvasok is. Eleget tettem Nagy
Margit felkérésének és elutaztam Szatmárnémetibe, hamarosan Miskolcra látogatunk. Most már
nyugodtan utazhatom, nem kell gondoskodnom
a helyettesítésről.
– Vannak azért előnyei is a nyugdíjas kornak, de a napi kötelező időbeosztás még nagyon
hiányzik. Az utolsó két évben, amikor már nem
volt osztályom, elvégeztem egy számítógép-kezelési tanfolyamot. Kohanecz Mónika kolléganőm
megtanította a szövegszerkesztést, a világhálón
való bóklászást, az anyagok letöltését. Eldöntöttem, hogy az évek során felgyülemlett jegyzeteimet
rendszerezem, és kezdő tanárok részére papírra
vetem a módszertani ötleteket. Az általános iskolában nagyon fontos, hogy a tanár hogyan adja
át a tudását. Ötlettár összeállítására és nem kézikönyv írására gondolok. Szeretnék példát adni,
hogy egy-egy anyagot hogyan, mivel társítva lehet
eredményesen előadni, de közölnék néhány felmérőt is. A másik tervem, hogy a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének keretében bekapcsolódjam az olvasási versenyek szervezésébe.
Helyben meg segítenék felkészíteni a gyerekeket
egy-egy rendezvényen való részvételre. Egykori
és a művelődési élet különböző területein aktív
tanítványaim igénylik ezt a segítséget. Szívesen
eleget teszek a felkérésnek, amennyiben a mai
gyerekekben nem fordul meg a gondolat, hogy
nyugdíjasként minek vagyok ott. Ha idegenkednek tőlem, akkor nem fogok tolakodni.
• Mit üzenne a fiataloknak, a pedagógusi pályára lépőknek?
– Az lépjen pedagógusi pályára, aki szívesen
van gyermekekkel egy társaságban, úgy érzi, hogy
van átadni valója, szívügyének tartja a tanítást,
emberséges és napról napra újra tudja kezdeni a munkát. Az igazság az, hogy a gyerek nem
mindig érzi, hogy a tanár szereti, pedig „Érted
haragszom, nem ellened” mondja József Attila
is, és én is így tartom.
mcsm

A Temerin Általános Földműves-szövetkezet
értesíti a termelőket, hogy megkezdték

A ZIZI papírkereskedés
március 10., április 10. és május 10.

a szója-, a cukorrépa- és
a kukoricaszerződések kötését,
valamint a műtrágya- és
a vetőmagigénylés összeírását.

Petőfi Sándor u. 1. Tel.: 842-361.

Érdeklődni a Nikola Pasics u. 119-ben, vagy
a 844-545-ös telefonszámon.

megkezdte a tankönyvek előjegyzését
háromhavi törlesztésre.
A havi részletek esedékessége:

2010. február 25.
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A Baranyi szobrászházaspár, Károly és felesége, Baranyiné Markov Zlata
(B. M. Z.) Temerinnek ajándékozta számos alkotását, amelyek ma a helytörténeti kiállítás anyagát gazdagítják. Károlyról utcát neveztek el, Fésülködő lány
c. alkotását pedig tavaly helyezték el köztérre, de a hónap elején valaki(k)
megrongálták. A verbászi születésű Bordás Győző, a Forum kiadó volt igazgatója, író Az úr órája című kötetében (Forum, 2008) B. M. Z. címmel hosszabb
beszélgetés jelent meg Baranyiné Markov Zlatával, amely betekintést ad a művészházaspár életébe és műveik sorsába.
A mátyásföldi műteremért szinte semmit
Be kellett látnunk, ha nem akarunk éhen
sem kaptunk, de nem bántam, csak menjünk. halni, apró dísztárgyakat kell korongolnunk,
Így kerültünk Újvidékre. Hazahoztuk, amink kisplasztikákat meg festett kerámiát kell készívolt, műtárgyainkat, bútorainkat, szerény ék- tenünk, mert csak arra van vevő. Korongolót
szereimet, párnáimat, dunyháimat... Lakást, is szereztünk, meg lehívtuk Farkas Bélát. Jött
műtermet béreltünk, s dolgozni kezdtünk. A is. Karácsony előtt egy belvárosi üzlethelyiséget
Tabaković festő-műépítész fivérek meg az épí- béreltünk, itt árusítottuk a munkáinkat. Mintész Brašovan – nekik már nevük
den elfogyott, úgyhogy
volt az itteni művészvilágban –
a pravoszláv karácsovoltak az első látogatóink, s nem
nyig ki se oltottuk a
győztek csodálkozni. (…)
tüzet a kemencében.
Mondtam Tabakovićéknak,
Sőt, előrendeléseket is
dolgozni jöttem haza, agyagban
vettünk föl! Akkor azt
szeretnék dolgozni, mert az áll
mondtam Károlyomhozzám a legközelebb. Ennek fornak, ha ez így megy,
télyait pedig nagyjából már kitaismét gazdagok lenultam, nem okoz gondot a méret
szünk. Mire ő, tudja,
szerinti masszaelosztás, a térben
mit vágott a fejemhez?
való komponálás, a megformálás.
„Hát mit gondolsz,
Csak munkát adjanak. Mondták,
én majd örök életemben fazekas, a te
van rá némi remény, de csak azzal a föltétellel, ha én veszem át a
»loncsárod« leszek?”
pénzügyeket. Meglepetten néztem
Ha nincs ott Béla,
rájuk. Ők ugyanis tudták azt, amit Baranyi Károly
őszinte fölhevültségéén valóban nem. Károlyom negyben lehet, még pofont
ven lánc bánáti földem árát építette be abba a is kaptam volna. Hallgattam. S továbbra is mezítláb gyúrtuk az agyagot. Béla is segített. Igaz,
mátyásföldi semmibe.
Dunđerski Šaco villájában kaptunk elszál- Béla történetét megírtam már, de – egészen
lásolást. A felesége alkalmaztatott bennünket, rövidre fogva – el kell újra mesélnem. De előbb
családi szobrokat, reliefeket készítettünk, és itt főzök egy kávét. Kijön velem a konyhába?
terveztem meg Csuka Zoltán verseskötetének, a
– Ki, természetesen. Mivel érdemeltem ki,
Tűzharangnak az illusztrációit. Szenteleky Kor- hogy minderről ilyen őszintén beszél? Nem gonnél ezt annyira dicsérte, hogy a párom azonnal dolja, hogy ezeket a személyes dolgokat egyszer
elkészítette az ő gipszplakettjét is. Ők hárman megírhatom? Elvégre nekem ez a szakmám.
– Farkas Bélát nagyon szerettem, szinte
Pechánnal személyesen ismerték és becsülték
egymást. A szobrász az írót és festőt, az író a fes- imádtam. Kedves volt, sok mindenben segítőt és szobrászt... Valamennyien – ne feledjük tett a művészi pályámon. Amikor lejöttünk
el! – szabadkőművesek voltak. Nyilvánvaló volt, Újvidékre, őt Brenner Dezső, a gyógyszerész,
hogy egy villában nem sokáig maradhattunk. Csáth öccse karolta föl. A Grobinger-patika
Egész nap gipszet kevergetni, agyagot gyúrni, fölött szobát rendezett be neki, és a raktárkopácsolni egy úri házban...
ban festőiskolát nyitott számára, hogy pénzKároly körülnézett, s beleszeretett egy pa- hez juttassa. Persze hiába voltak a hirdetések,
rasztházas szőlőbe a futaki erdő alatt, amelynek csak egy hallgató jelentkezett, így az iskolából
a vége egészen a Dunáig húzódott. Szinte sírva semmi sem lett. Béla végképp hajótörött lett,
könyörgött, ne mondjam, hogy nem tetszik. s higgye el, Károlyom is az lett volna, ha nem
Amikor nem látott, akkor sírtam ki magam, állok mellette. Béla nem bírta a Brenner ház
de ismét volt kiskutyám, macskám, szőlő- és katonás rendjét. Pedig főhadnagy volt ő is,
gyümölcsöskertben meg a Dunán rengeteg ma- akárcsak Károly, de váltig azon siránkoztak,
dár... A kiskonyhában fazekas körkemencét hogy őket egy olyan háborúba vitték, amelyhez
építettünk az égetéshez. Faanyag volt bőven ... semmi közük nem volt. Látták a rettenetes kínA világon itt sütött legszebben a holdvilág. Úgy, zásokat, szenvedéseket, mészárlásokat. Aztán
mint mikor a tűzhelyen bevörösödik az öntött- a katonatemetőket rendezték, halottakat ástak
vas platni. Hát van ennél szebb?
ki, majd újratemették... Ők jegyzőkönyveztek,
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meg a bomló hullákat rakták újból egymás
mellé. Katolikust, pravoszlávot, mohamedánt...
Azokat, akik néhány napja még egymásra lőttek. Azt mondták, miután meghaltak, már teljes békében voltak egymással. Mindez nagyon
megviselte a lelküket, Bélának talán még az
agyát is. Mivel nem tudta elviselni a Brenner
ház szigorát, kiköltözött az újvidéki Horgászszigeti kabinba. Vitt oda egy vaságyat, vaskályhát, és a vadonban élt. Ha nagyon vágyott egy
kis beszélgetésre, kisétált hozzánk, és akkor
folyt a duma hármasban, az ábrándozás arról,
ami sohasem következett be, hogy megváltjuk
Európa művészetét...
A saját szememmel láttam, hogyan megy
tönkre Béla, az Iványi Grünwald-tanítvány. Pedig a mestere – ráérezve lírai érzékenységére
– nagy jövőt jósolt neki. De alkoholista lett.
Engem fürgeségem miatt Mókus anyának nevezett el. Ha festett, írt, zongorázott, mindig és
mindenben benne volt a szomorú szíve. Egy
életen keresztül reménytelenül szerelmes volt
Mamuzsics Magdába. Az innen küldött leveleit
meg is mutatta, én meg kíváncsian olvastam.
Gyönyörűen tudta kifejezni magát, s valami archaikus nyelvet beszélt, mint valami prédikátor... Így tengődött Újvidéken, aztán Palicson,
mígnem az egykori operaénekesnő anyját is
elveszítve, 1941 őszén a villamos elé vetette
magát.
Én arra voltam büszke, hogy Károlyomat
sikerült kihúznom a kátyúból. Voltak megrendeléseink, dolgoztunk, különösen Brasovan bízott meg sok rendeléssel. Volt, hogy egy időben
két-három épületen is dolgoztunk.
Épült a Báni Palota, a tanítók és az iparosok
otthona, iskolák, középületek, fölújították a
péterváradi kaput műkő kompozícióval... Kellett freskó, szobor, dombormű, kerámiatábla,
bronzba öntött relief... Megnyertük a Tomislav
király által kiírt belgrádi parlamenti pályázatot...
Zárt pályázat volt, igazságos, mert valóban csak
akkor derült ki, ki kicsoda, miután fölbontották
a borítékokat. Mondták is a belgrádi meg zágrábi konkurenseink, hogy ekkora szégyent! Az
eredményhirdetéskor a szerb királyi udvarban
háromszor hangzott el a Baranyi név. Aztán a
fogadáson a király kifaggatott bennünket, múltunkról is, s végül – nyilván érezve a többiek
elégedetlenségét – csak annyit mondott: – Sok
szerencsét, és arra kérem Önöket, hogy a kivitelezésnél, mivel Ön magyar katonatiszt is volt,
„Markov Z.” névvel, és ha lehet, cirill betűkkel
jelöljék alkotásaikat. Megértik, ugye?
Ha nem fogom le Kari térdét, fölpattan, és
botrányt csap, de szigorú tekintetemből megérthette, nem teheti tönkre még egyszer karrierünket. A pályázaton elnyert pénzen és a kivitelezésen vettük meg a Verseci utcai házat,
ahol már villanykemencénk is lehetett. Csak
később vallotta be, hazafelé jövet úgy érezte:
„Összeforrtunk! Ezt az Úr is így akarhatta.” Pedig meggyőződéses ateista volt.
(Vége következik)
2010. február 25.

Sikeres év
Temerinben harminchét évvel ezelőtt alakult az első
kézimunkázó szakcsoport, amelynek neve, a tagság ös�szetétele az évtizedek során változott ugyan, de a vezetője és irányítója a mai napig Giricz Terézia maradt.
A kézimunkaklub már huzamosabb ideje az Első Helyi Közösség Kézimunka-kedvelők Köre nevet viseli,
és jelenleg 30, zömmel 55–75 éves tagot számlál. Az
ügyes kezű asszonyok továbbra is szívvel-lélekkel kézimunkáznak, megmérettetéseken vesznek rész, kiállításokat szerveznek, gyarapítják tudásukat és tanítják
a fiatalabbakat.
• Szólna néhány szót a ta– Sikeres évet hagytunk magunk
mögött. Tavaly klubunk szervezte a valyi rangos szemle megszerVajdasági Kézimunka-kedvelők Szö- vezésének részleteiről?
– A Vajdasági Kézimunka-kedvetségének 11. kiállítását. Így számunkra a 2009. év e rangos vajda- velők Szövetségének márciusban
sági szintű kiállítás szervezésének megtartott közgyűlésén született
jegyében tellett. Szokásos tevékeny- a határozat, hogy a Temerini Első
ségünket takaréklángra állítottuk, Helyi Közösség Kézimunka-kedvehogy teljes erővel szervezhessük a lők Köre lesz a házigazdája a 11.
nagy kiállítást. Minden eszközünket szövetségi kiállításnak, az Illés-napi
erre fordítottuk, hagyományos nő- rendezvénysorozat keretében július
napi kiállításunkat sem rendeztük 17-e és 20-a között. Így szándékozmeg. Esperesplébánosunk felkéré- tunk meghittebbé, színvonalasabbá
sére és utasítása szerint kihímeztük tenni az Első Helyi Közösség napját
azt a szalagot, amelyet a feltámadási és fogadalmi ünnepünket. Még az
jelvényhez fűztek. Ez már a máso- ülésen határozatot hoztunk a bedik szalagunk volt és sokkal szebbre nevezési díj összegéről és megalasikeredett, mint az előző. Ezentúl kítottuk a 16 tagú szervezőbizottis vállaljuk e feladatot. Ugyancsak ságot, amelynek tagjai a temerini
esperesplébánosunk felkérésére házigazda, valamint a szenttamási, a
varrtuk ki Szent Pál apostol mell- bácsföldvári, az óbecsei, a verbászi,
képét, amelyet egy nagymise kereté- és a bezdáni (a 12. szövetségi kiállíben személyesen adtunk át a püspök tás házigazdája) klubok képviselőiúrnak. Klubunk tagjai mintegy 150 ből kerültek ki. Az elnöki tisztséget
díszzsebkendőt hímeztek a szövet- jómagam töltöttem be. A szervezést
ségi kiállításra. Szeptemberben részt május 5-én kezdtük meg, és július
vettünk a IX. Délvidéki Napok elne- 30-án fejeztük be. A kiállítás kezvezésű kiállításon, 25, különböző detéig három ülést tartott a szervetechnikával készült kézimunkával zőbizottság. Összesen 52 csoport,
szerepeltünk. Jutalmul emlékserle- 4 egyén nevezett be. Négy csoport
get kaptunk. Október 15-én kiállí- – a szenttamási, a bácsföldvári, a
tottunk a falusi asszonyok Újvidéken törökbecsei és a topolyai – vendégmegrendezett etnofesztiválján. Há- ként magával hozta egy-egy külfölrom nappal később tartottuk a má- di testvértelepülés – Jánoshalma,
sodik teadélutánunkat és egyben az Tiszaföldvár, Mezőtúr és Székelyföld
– kézimunkázó klubja munkáit is. A
utolsó tavalyi rendezvényünket is.
A piactéri (Petőfi Sándor u. 30.)

Egyházközségi hírek
Szent Mónika közösség, az
imádkozó édesanyák találkozója
csütörtökön 17.30 órakor.
VIII. oszt. figyelmébe: 27-én,
szombaton: Plakátkészítők: 9.30
órakor, a VIII. d osztálynak plébániai hittan 10 órakor, felolvasók
10.45 órakor
Házasságra készülők figyelmébe! Az egyházi törvénykönyv

értelmében a szentségek vételét kellő felkészülés előzi meg. A
házassági előkészítő minden év
március első szombatján kezdődik. Az esküvőre készülő ifjú párokat szombaton, március 6-án
este 7 órakor várjuk a plébánia
hittantermébe.
Zarándokút Rómába: 2010.
május 10–17.

Már most gondoljon a nőnapra!
Vásároljon most

NAŠE PILE

a

Savanović

kertészetben
primulát, cikláment. Újdonság a kalanchoe
(korallvirág). Választhat a szokásos kínálatból
(Benjámin fikusz, schefflera, filodendron stb.), de
muskátlit is a tavaszi programból.

üzletben kedvező áron:

friss csirkehús és csirkehúsból
készült termékek: csevap,
pljeszkavica, kolbász, göngyölt hús,
Karagyorgye-szelet, rostélyos stb.
Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!
2010. február 25.

Kókai Imre Általános Iskola 18 tan- a budapesten szervezendő X. Déltermében és a tornateremben 1450 vidéki Napok elnevezésű megméfelnőtt, 133 gyermek, 16 hazai és 66 rettetésen is. Illés-napra községkökülföldi kiállító mutatta be munká- zi kézimunka kiállítást tervezünk.
ját. A tornateremben kaptak helyet Tavaly láttuk, hogy a vidéki kiállía temerini községben működő klu- tók az ünnepi felvonulást is szebbé,
bok kiállítói. Mintegy 1700 oklevelet színesebbé, gazdagabbá tehetik. Az
osztottunk ki. A kiállítást szervező idénre is két teadélutánt tervezünk,
házigazda, a szövetség alapító tagjai, az elsőt április 18-ára, a másodikat
a 10 éve kiállító klubok, de mind- pedig október 17-ére. Szeretnénk
azok a csoportok, amelyek legalább részt venni a Vrnyacska Banyán
30 kiállítót számláltak, különböző megrendezendő népművészeti fesznagyságú serleget kaptak jutalmul. A szövetség
valójában effajta jutalmazással igyekszik kézimunkázásra ösztönözni
a vajdasági lányokat és
asszonyokat. Ez célravezetőbb annál, mintha
csak a három legjobb
klubot jutalmaznánk.
Nagyon kevés csoport
tért haza serleg nélkül.
Örülünk, hogy sikerült
jól megszerveznünk ezt Giricz Terézia a kiállítás megnyitóján
tiválon, a falusi asszonyok újvidéki
a nagy kiállítást.
• Milyen terveik vannak az etnofesztiválján, de minden egyéb
meghívásnak eleget teszünk, ha arra
idei évre?
– Meghívást kaptunk a 40. lehetőségünk lesz. Bekapcsolódunk,
MIRK-re, amelynek az évtizedek a Tanulok – taníts – barátkozz! motsorán oszlopos tagjai és támogatói tóval szervezendő műhelymunkába,
voltunk. Az idén Moholon, április de helyben is szeretnénk oktatni a
4-én, húsvét napján szervezik meg. fiatalokat. Kell az utánpótlás. Az emJúlius 8-án ott leszünk a Vajdasági lítetteken kívül klubunk újrajegyzéKézimunka-kedvelők Szövetségének sének feladatai is várnak ránk.
Bezdánban tartandó 12. kiállításán,
mcsm

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Szavatolt minőség, zsebbarát árak, temerinieknek külön kedvezmény!
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú öt éve, hogy nincs
közöttünk édesapánk, apósom, nagyapánk és dédapám

Egy szomorú éve, hogy
eltávozott közülünk férjem,
édesapánk, apósom és
nagyapánk

Szomorú hat hónapja, hogy
elvesztettük, akit nagyon
szerettünk

Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk
szeretett feleségem és édesanyánk

KISS István
(1929–2005)
Oly hirtelen jött a pillanat,
s mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy
indulsz a messzeségbe.
Szótlanul elmentél,
s nem jössz vissza többé,
de emléked szívünkben
élni fog mindörökké.
Emlékét megőrzik lányai,
Ica és Angi családjaikkal

UTCAI István
(2009–2010)
Mert nem hagyod
lelkemet az alvilágban.
Megmutatod nekem
az élet útját és színed előtt
örömmel töltesz el engem.
zsolt (16:10-11)
Emlékét szeretettel őrzi
családja.
Felesége, két fia, menye
és két kis unokája

VÉGSŐ BÚCSÚ

id. HÉVÍZI Jánost
(1930–2009)
Szívünkben
őrizzük emléked,
mint napsugarat a tenger,
elrejtve
mélyen, szomorúan,
nagy-nagy szeretettel.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
Szerető felesége, fia,
menye, unokája,
Angelika, unokaveje,
Endre és pici
dédunokája, Lehel

Kókainé Ádám Klára
(1968. 3. 31.–2009. 8. 23.)
Gyertyát gyújtunk, emlékezünk. Lassan elhamvad mécsesünk.
Mennyei Atyánk Téged kérünk: Enyhítsd fájdalmas szívünk.
Kérünk, hallgasd meg a fohászt, a lelkeknek adj végső tisztulást,
Hogy veled legyenek a mennyben!
Erre kérünk itt lenn: életura, Istenem!
Gyászoló férjed Péter, fiad Péter, lányaid Orsolya és Anna

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztályfőnökünktől

Mélyen tisztelt igazgatónktól

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy elvesztettük őt, akit nagyon
szerettünk

id. ZSÚNYI Andrástól
Nyugodjék békében!
Emlékét kegyelettel megőrzi a Csáki Lajos
Szakmunkásképző Iskola 1972-ben végzett 3. b osztálya

id. ZSÚNYI Andrástól
„Az élet rövid béke s hosszú harc,
a halál rövid harc és hosszú béke.”

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

LEHOCKI
KABÁCS Rózsika
(1958–1979)

ÓVÁRI Imrétől
(1928–2010)
Fáradságom adom
az esti árnyaknak,
szívemet vissza
a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta,
csendes égnek.
Mosolygásom
a téli verőfénynek.
Holtom után ne keressetek.
Leszek sehol –
és mindenütt leszek.

(Petőfi Sándor)

Emléked szívünkben örökre élni fog. Nyugodj békében!
Az egykori Május 1. szerviz dolgozói

MEGEMLÉKEZÉS

Fáj a szomorú valóság, hogy nincs közöttünk,
akiket nagyon szerettünk
2 éve
29 éve

KURILLA Imrét
(1936–2009)
Tovaszállt egy év,
de nem halványul
az emlék.
Él bennünk egy régi kép,
milyen is volt együtt
nem is olyan rég.
Elmentél tőlünk
egy csendes alkonyon,
köszönni, búcsúzni
nem volt alkalom.
Mindig itt vagy velünk,
mégis oly távol,
mi tudjuk egyedül,
mennyire hiányzol.

GOMBÁRNÉ TAMÁS Irén
(1930–2008)

ifj. GOMBÁR József
biliárdasztal-készítő
(1924–1981)
Gyújtasz egy gyertyát, halvány lángja ég.
Gondolsz azokra, kik nincsenek veled már nagyon rég.
Szeretteik
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Sok jót tettél életedben,
pihenj érte békességben.
Emléked egy életre
szívébe zárták
gyászoló szeretteid:
az Oroszi család

TEMERINI ÚJSÁG

Elsóhajt a lágy szél,
mely a tavaszt hozza,
ébredj fű, fa, ébredj!
Halkan ezt sugdossa.
S íme,
fűben-fában
megmozzan az élet.
Megmozdul az élet,
felül, a kopáron:
csak alant a sírban
örökös az álom.
(Arany János)

Szerettei

(Reményik Sándor)

Búcsúzik tőled
testvéred, Margit, a
Ferenci és a Petri család
2010. február 25.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Hat hete múlt, hogy
szerettünk nincs közöttünk

Február 28-án lesz egy szomorú éve, hogy nem vagy
velünk

KLINEC Károly
(1935–2010)
Lehunytad szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Feleséged, Katalin és
lányod családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy elhunyt szerettünk

GOMBÁRNÉ
FERENCI Margit
(1958–2009)
Ott kinn a temetőben
van egy csendes sírhalom,
szívünkben örök
gyász és fájdalom.
Nem zárnak el tőlünk
a nehéz hantok,
örökké elénk tárul
mosolygó arcod.
Minden virágszál beszél,
mit sírodra teszünk,
minden szál elmondja,
mennyire szerettünk.
A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Szeretteid

KOCSICSKA István
(1927–2004)
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek, és
míg élünk,
nem feledünk Téged.
Emlékét őrzik
Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

ÓVÁRI Imre
(1928–2010)
temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra,
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat, tul.:
LACKÓ Tünde,
Népfront u. 52.,
tel.: 843-079

2010. február 25.

Miserend
26-án, pénteken, 16 órakor: Keresztúti ájtatosság,
17 órakor: Szentmise egy elhunytért.
27-én, szombaton 8 órakor:
A hét folyamán elhunytakért,
valamint az előzőleg elhunyt:
†Kabács Rózsikáért, az Úri és
a Kabács szülőkért, és †Úri
Péterért.
28-án nagyböjt 2. vasárnapja, a Telepen, reggel 7-kor:
Egy elhunytért, a plébániatemplomban: 8.30: a népért,
10-kor: †Kurczinák Imréért,
Varga S. Erzsébetért és elh.
szüleikért.
Március 1-jén, hétfőn 8 órakor: Egy elhunytért.
2-án, kedden 8 órakor: Egy
elhunytért.
3-án, szerdán 8 órakor: Egy
elhunytért.
4-én, csütörtökön 17 órakor: †Zelenka Andrásért,
Balla Veronáért és az elh.
szülőkért.

APRÓHIRDETÉSEK
• Földszinti, 1. sz., 40 négyzetméteres lakás az Újvidéki utca
312-es szám alatt eladó vagy
elcserélhető házért Temerinben,
hozzáfizetésem lehetséges. A
lakásban gáz, telefon, kábeltévé, ára 725 euró/m2. Telefonszám: 064/43-09-957.
• Eladó az egészségházzal
szemben levő trafik, ára 2500
euró. Telefon: 063/529-871.
• Bejárónői munkát vállalok
heti három alkalommal. Telefonszám: 063/848-75-43.
• Kőművesmunkákat vállalok: betonozás, malterozás,
falazás, estrih, csempézés,
szennyvízgödör ásása. Telefonszám: 063/87-24-420.
• Ház kiadó a Telepen. Érdeklődni a 841-879-es számon.
• Idős személynél házimunka
végzését, illetve gondozást
vállalok, megegyezés szerint. Lehet olyan személy is,
akinek nincs senkije, vagy a
családja külföldön él. Telefonszám: 063/82-23-730.
• Golf II, 1.3-as benzines, 1650
euró. Tel.: 064/46-20-733.
• Opel Ascona, 1979-es, 1200
köbcentis motorral, jó állapotban. Telefonszámok: 845-767,
063/551-091.
• Malacok eladók. Érdeklődni a
851-629-es telefonszámon.
• Mindenfajta munkát vállalok:
kőművesmunkát, kémény- és
tetőjavítást, parkosítást, gyümölcsfák metszését stb. Telefonszám: 063/19-16-164.
• Takarítást, idősek gondozását
vállalom. Tel.: 021/842-695.
• Gazdálkodásra alkalmas
családi házat bérelnék. Telefonszám: 062/18-24-113.
• Újonnan épült, kétszobás,
egyedi fűtésű lakás kiadó a
Népfront és a Zmaj utcák sarkán. Telefon: 063/535-963.
• Föld, 0,8 hold eladó, közel a
Telephez. Tel. 841-835.
• Hízók (130–140 kg) eladók
Dózsa György utca 9., telefonszám: 841-393.
• Hízók és hasított sertés eladó. Érdeklődni a 841-021-es
telefonszámon.
• Gillera 49 köbcentis szkuter,
modern komputerasztal, 40 darab szék, hat asztal, mázsa 350
kg-ig súlyokkal együtt, elektromos birkanyíró olló, üzlethelyi-
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ségbe való polcok, pultok és
hűtőszekrény, Kreka Weso
kályhák, elektromos radiátor,
kvarckályha, konyhai munkaasztal felső részekkel, Maja
8-as gázkályha (kéménybe csatlakoztatható), modern szobabútor ággyal, matraccal, egyéves
kombinált hűtőszekrény mélyhűtővel, matracok (90x190 cm), gitár, vasalódeszka, vasaló, eszéki kalapácsos morzsoló-daráló
(3 LE, 50 kg kapacitású), Lifam
daráló (30–40 euró), villanytűzhely, hat darab zsalugáter, 80
literes Gorenje bojler, alig használt, francia gyártmányú, többfunkciós babakocsi, 800 literes
eperfahordó, 350 literes akvárium fölszereléssel, álló hinta
kisbabáknak, gőzelvonó. Csáki
Lajos utca 66/1., telefonszámok:
841-412, 063/74-34-095
• Kétszobás bútorozott lakás kiadó a Népfront u. 56os szám alatti új tömbházban.
Telefonszám: 065/53-83-178.
• Mosógép, kombinált gáz- és
villanytűzhely, versenykerékpárok, elektromos fogyasztóés masszírozó öv, komputerház, szőnyegek, Pentium 3-as
komputer Philips monitorrral,
egér, billentyűzet, DVD író-olvasó, szkenner, komplett konyhabútor, 10 literes bojler, olasz
gyártmányú mosógép, két darab nyolcszárnyas ablak redőn�nyel, hídregál, kaucs, franciaágy,
6 kW-os villanykályha, kikindai,
253-as típusú cserép (1000 db),
biber-cserép (1500 db), nyitott,
polcos, fekete szekrény (3 m) tévéállvánnyal, alig használt tévéállvány, alig használt hídregál,
üzlethelyiségbe való alumínium
ablak és ajtó üveggel, vitrin, olcsó babaágyak matraccal, mázsa, vadonatúj női blúzok, tunikák és nadrágok, háromméteres
szekrénysor (80 euró), álló mélyhűtő, roller, belső ajtók, vashordók, olajbefúvó (brenner), kitűnő
állapotban levő komplett konyhabútor beépített frizsiderrel, tűzhellyel, mosogatóval és felső
részekkel, központi fűtéshez gázkályha melegvizes tartállyal (35
kW), frizsider, vízfilteres porszívó, vadonatúj matrac (160x200),
modern babakocsik, vadonatúj
bársonyöltönyök. Csáki Lajos
utca 66/1., telefonszámok: 841412, 063/74-34-095.
• Golf II, 1,6 turbó diesel,
1991-es, piros, első festés,

kitűnő állapotban. Ára 2800
euró. Tel.: 063/8-414-628.
• Eladó 19 inches használt
Samsung monitor. Érdeklődni a 064/37-51-208-as telefonszámon.
• Bálázott hereszéna és hízók eladók az Ady Endre u.
20-ban. Tel.: 844-298.
• Ünnepekre, disznótorra, kvaterkázásra jó házibort kínálok
(100 Din/l). Tiszta, kóser cseresznye-, birs-, mézringló- és
szőlőpálinkák alkalmi kínálata
(300 Din/l), a készlet erejéig.
Majoros Pál, Petőfi Sándor u.
71. (a Gulyáscsárda mellett),
tel.: 842-329.
• Ház eladó, valamint lakás kiadó. Telefonszám: 840-439.
• Két kitűnő állpotban levő fotelágy, modern, 2 méter hosszú
és 70 cm magas szekrény, üveg
tetejű dohányzóasztal, írógép,
körfűrész, hosszú suba, Golf
1-es, 1979-es kiadású, bejegyezve (350 euró), Lampart 6
kW-os konvektoros gázkályhák, franciaágy, cipősláda,
Celtic 28 kW-os gázbojler fűtésre, Weltmeister 80 basszusos
harmonika, szlovén gyártmányú
ablakok és balkonajtók redőn�nyel, Mio Standard kombinált
gép, vas nyúlketrec, felszeletelt
öt diófarönk, Alfa gázkályhák,
kolbásztöltő, disznóölő pisztoly,
sarok ülőgarnitúrák (kihúzható),
matrac, kitűnő állapotban levő
mountain bike, piros színű, hímzett népviseleti ruhák köténnyel,
kályhák és szmederevói tüzelős
sparheltok, szekrénysorok (50–
120 euró), alig használt babaágy vadonatúj matraccal, felső
konyharészek, bőr varrására alkalmas varrógép, olcsó fotelek,
klarinét, mikrosütő, hármas ülőrészek, garázsajtók, mózeskosár, fürdőkádra szerelhető babakád, luszterok, akkumulátoros
Trotico, harmonikaajtó, komplett
műholdvevő-készülék stb. Csáki
Lajos utca 66/1., telefonszámok:
841-412, 063/74-34-095.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyhabútor, szekrény-sor, asztalok minden
méretben és ízlés szerint, hozzáférhető áron. Tel.: 844-878,
063/8-803-966.
• Elveszett egy aranyszőrű
retriever, a gyerekek kedvence. Aki tud róla, jelentkezzen
a 063/19-15-955-ös telefonon
vagy a Népfront u. 216-ban.
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ASZTALITENISZ
II. férfi liga – észak
TEMERIN–CSÓKA 4:0

Eredmények: Kovács–Komlusan
3:0, Pető–Mészáros 3:1, Nagyidai–
Vorgics 3:0, Kovács, Nagyidai–
Komlusan, Mészáros 3:0.
Bár csapatunk az ősszel 4:2-re
veszített Csókán, a jó tavaszi kezdés
alapján a temerini visszavágónak
már egyértelmű esélyese volt. Arra
azonban mégsem számított senki,
hogy a temeriniek úgy jussanak
4:0-s győzelemhez, hogy csak a
vendégek legjobbja, Mészáros nyerjen egy játszmát a hazaiak harmadik számú játékosa, Pető ellen. Az
újabb győzelmet követően csapatunk, amely 11 fordulón át sereghajtó volt a ligában, végre elkerült
az utolsó helyről. Ezzel még nem
múlt el véglegesen a kiesés veszélye, de most már reálisak bennmaradási esélyei. A hét végi fordulóban a jó képességű zentai csapattal
vívnak meg annak otthonában.
Vajdasági női liga – észak
TEMERIN–RUSZIN (Keresztur)
4:0

Eredmények: Kiss–Kisracik
3:1, Jánosi–Kovacs 3:1, Pásztor–
Bucsko 3:0, Pásztor, Kiss–Kovacs,
Kisracik 3:0.
A tavaszi rajton csapatunk ismét 4:0-ra nyert, akárcsak az ős�szel Keresztúron. E hét végén Tiszaszentmiklóson a veretlenül őszi bajnok
Szloga és a második helyezett Temerin
rangadóján valószínűleg döntés születik a bajnoki cím kérdését illetően.
Az ősszel a bánátiak Temerinben 4:3ra nyertek, lányaink pedig most megkísérlik a visszavágást az eddigi egyetlen vereségért.
P. L.

LABDARÚGÁS
Barátságos mérkőzések
TSK–ZSSK (Zsablya) 0:3 (0:1)

Az előkészületi mérkőzésen a
vendégek csatárainak a TSK védelme megengedte, hogy kihasználják
helyzeteiket, így a ZSSK Manjov 12.

és 57., valamint Golics 88. percben
lőtt góljával 3:0-ra nyert.
A TSK a következő összeállításban szerepelt: Vidovics, Tomics I.
Mandics, Dakics, Varga, Karacs,
Letics, Szimeunovics, Lavrnja, Gajica, Sörös, Petkovics, Szavics,
Csípő, Miodrag, Toimics, Okljesa,
Nunics, Gyukics, Vorkapics, Sztojanovics és Novakovics.
BECSEJ–SZLOGA 2:2
MLADOSZT–BORAC (Újvidék)
2:0 (1:0)

Góllövők: Pavlovics a 7. és
Sobot az 50. percben.

KOSÁRLABDA
I. szerb férfi liga – észak
MLADOSZT TELETEHNIKA–
NOVA PAZOVA 83:74

A táblázat második helyéért vívott rangadó mérkőzésen a járeki
csapat nyert, így 31 pontjával második a harmadik helyen 30 ponttal álló Nova Pazova előtt.

KÉZILABDA
Téli kézilabdatorna
TEMERIN–ZSABALJ 31:13 (15:7)
NOPAL–TEMERIN 43:28 (25:12)

A zsablyai községközi szövetség
által szervezett téli kupa küzdelmei
során a dél-bácskai körzet három
női csapata találkozott Temerinben.
Lányaink a zsablyaiakra 15:7-es félidő után mértek 31:13-as katasztrofális vereséget, de aztán a palánkai
Nopaltól 12:25-ös félidő után ők
szenvedtek el 28:43-as ugyancsak
katasztrofális vereséget.
A Temerin csapatában Ivanov,
Jankovics B., Maricsics I., Kljajics,
Miletics, Obradovics, Milakovics,
Vukovics, Nikolics, Blanusa, Pavlov,
Sztankovics, Nikasevics, Moracsa és
Zecsevics szerepelt.

TEKE
I. vajdasági liga
TSK–ROTOGRAFIKA
(Szabadka) 6:2 (3032:2910)

Eredmények – TSK: Micsutka
474, Giric 524, Tóth + Balogh 491,
Varga 485, Majoros 536, Bartók
522 fa.

Rotografika: Becskei 480,
Szkenderovics 462, Petrics I. 442,
Petrics II. 511, Trivanovics 468.
Ezzel a győzelemmel csapatunk pillanatnyilag a táblázat élére
került, és remény van arra, hogy
legalább a 2. helyet meg tudja szerezni. Az erről döntő összecsapás
szerdán a Polet ellen lesz, amikor
is eldőlhet a végső sorrend.

CSELGÁNCS
A TSK cselgáncsklub február
14-én rendezte meg hagyományos,
ezúttal már 26. nemzetközi tornáját
a sportcsarnokban. A tornán Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Románia és Szerbia 48 klubjának 508
versenyzője vett részt. A Temerinből
40-en szerepeltek a tornán és közülük 30-an érmet szereztek.
A hét végén Rumán rendezték meg a serdülők országos bajnokságát és erről egy ezüst, illetve
öt bronzérem került Temerinbe.
Ezüstérmes lett Vladimir Brodics,

bronzérmes pedig Tamara Petrovics, Nina Vulovics, Kristijan Atyimovics, Fábián Andrea és Damjan
Vukovics. Az 5. helyért oklevelet kapott Szabó Adrien és Karan Krisztián.

MUNKÁSSPORTJÁTÉKOK
Teke – a 13. forduló eredményei: Zsúnyi-Szilák–Purics 378:565,
Közművállalat–Nyugdíjasok I.
490:495, Szirig Apiland–Barátok
454:494, FKL–Termovent 429:452,
Insztitut RIVO–Nyugdíjasok II.
455:459. A táblázat élén a Barátok áll 22 ponttal. A 14. fordulót
holnap este 18 órakor játsszák.
Labdarúgás – a 12. forduló eredményei: Euromib–Gradina Eurokomerc elmaradt, Pile–Termovent 8:3, Rendőrség–
Hidromont Pince 4:2, FKL II.–FKL
I. 1:2, Automedika–Vargas 1:0. A
táblázaton a Pile csapata 30 ponttal vezet. A 13. forduló mérkőzéseit
vasárnap 10 órakor kezdik.
N. J.

Operációs rendszerek és felhasználói programok telepítése
Nyomtatók és más perifériás eszközök üzembe helyezése
ADSL-Internet bekötése és a modem beállítása
Antivírus és levelező rendszerek beállítása
Számítógépek és számítógépes hálózatok
üzemeltetése és karbantartása
Házimozi-rendszerek bekötése
Hibák elhárítása és problémák
megoldása a hiba jellegétől
függően akár a helyszínen is

A Computer Shop új
szolgáltatása révén
segítséget nyújt a számítógépekkel, illetve a jelenkor
technikai vívmányaival kapcsolatos
nehézségek megoldásában, mint amilyen a
házimozi vagy egyéb audioberendezések
üzembe helyezésének kezdeti lépései, valamint
az operációs rendszer, antívirus és más felhasználói
programok és hálózati alkalmazások telepítése és beállítása.

Telefon: 060/5-851-101
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