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XVI. évfolyam 23. (793.) szám
Nemzeti tanácsi választás

A Magyar Összefogás
győzelme
A vasárnap megtartott magyar nemzeti tanácsi választáson nem végleges eredmény szerint a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) által támogatott 1. számú lista fölényes
győzelmet aratott az egész tartományban. A dr. Korhecz
Tamás által vezetett lista megszerezte a szavazatok mintegy
75 százalékát. A temerini eredmények hasonlóak a vajdaságiakhoz, a választók több mint 70 százaléka az 1-es
sorszámot karikázta be. Ugyanezen lista további eredményei nem teljes feldolgozottság mellett: Szenttamás 86,2%,
Óbecse 83, Topolya 67, Kishegyes 86, Magyarkanizsa
81, Zombor 85,7, Törökbecse 84, Szabadka 88,3% és
Csóka 77,8%.
Részletek a 2. oldalon

Folytatódik
az ülés
Ma folytatódik a községi képviselő-testület május 28-án félbeszakadt ülése. Terv szerint előbb
áttekintik a három meg nem vitatott napirendi pontot, majd új ülést
kezdenek. Ennek napirendjén lesz:
a község tavalyi költségvetésének
zárszámadásáról, a közigazgatási
hivatal és a vagyonjogi ügyészség
tavalyi munkájáról szóló jelentések
megvitatása, személyi kérdések, kinevezések és interpellációk.
A rendes évi szabadságok előtti
utolsó ülésről van szó.

Temerin, 2010. június 10.

Ára 50 dinár

Ballagás 2010

Vasárnapra végre megemberelte magát
az időjárás és nem állt fenn annak a veszélye, hogy zápor mossa el a ballagási ünnepséget, amelyet hagyományosan a Kókai
iskola udvarában tartanak. Az idén 98-an

Megjelent a Jó Gazda júniusi
száma. Keresse lapárusunknál!

búcsúztak az általános iskolától, a tanároktól és diáktársaiktól. A Kókai Imre iskolából
74, a Petar Kocsics iskola magyar tagozatának tanulóiból 24 végzős ballagott.
Folytatása a 4. oldalon

VI. Temerini
Babfesztivál
Szombaton, a vásártéren tartották meg a 6. Temerini Babfesztivál főzőversenyét, aminek – végre – az időjárás is kedvezett. A 3-án
kezdődött fesztivál több kísérőrendezvényét is el kellett halasztani
a napokon át zuhogó eső miatt. Borúra derű – szombaton délelőtt
felszakadozott a felhőzet, ragyogott a napsugár, s a kellemes idő versenyzőknek, látogatóknak egyaránt kedvezett. A versenyszerű főzésre
308 csapat nevezett be: fakanalat ragadtak vállalatok, intézmények,
pártok képviselői, baráti társaságok, vállalkozók, orvosok, gyógyszerészek, nyomdászok stb.
A versenyszabály értelmében nyolc-nyolc tagú csapatot alkotva
főztek 11-től délután 2 óráig, majd a 12 tagú nemzetközi zsűri értékelte az ugyancsak nemzetközinek mondható babfőző társaságok
remekműveit. Ki-ki a saját receptje és konyhatitkai szerint járt el, reménykedve abban, hogy a legjobbat hozza ki önmagából.
Voltak, akiket kizárólag a megmérettetés, a siker vágya késztetett,
de olyanok is, akik csak szórakozásból, kedvtelésből főztek, versenyeztek. Azok sem unatkoztak, akik szórakozás végett látogattak ki
a vásártérre, hiszen számos egyéb látnivaló is akadt. Az etnoutcában
felvonultak a kézművesek, a virágkötők, virágtermesztők, cukrászok,
borászok, méhészek, házias termékeket készítők stb. S aki közülük
megéhezett, az 1500 literes jumbo üstben főtt babbal csillapíthatta
éhségét. A jó ételre csúszott az üdítő, a sör, a bor.
Folytatása a 7. oldalon
Végül az idő mégis megemberelte magát, és hozzájárult a
babfesztivál eredményes lebonyolításához

Illés-napi ünnepség

Köszönet a A végleges program
választóknak
A magukat magyarnak valló, választásra jogosult polgárok névsora, mint emlékezetes, 2009 végén, a VMSZ tevékenysége eredményeként született meg. A VMSZ a most győzött listára a 35 közül
csupán 17 tagot jelölt, kevesebbet, mint a lehetséges felét. A jelöltek
többségét a civil társadalom, a vajdasági magyar közélet, a tudomány
és az egyházi elöljárók, valamint egyéb pártonkívüliek alkották, azzal
a feltett szándékkal, hogy még a látszatát is elkerüljék annak, hogy
az MNT-t az egypártrendszer szabályai szerint választják. A magyar
választók lajstromának összeállításában a munka oroszlánrészét a
tartományban és helyben is a VMSZ aktivistái végezték.
Néhány nem magyar előjelű párt által támogatott listára is lehetett szavazni. Ezeket elsősorban azzal a szándékkal indították,
hogy általuk megosszák a magyar szavazatokat. Községünkben
volt rá példa, hogy a szóban forgó, nem magyar érdekeltségű lista
támogatására magyarul nem beszélő egyének házról házra járva
kampányoltak. Más irányból is fújt politikai ellenszél. Mindennek
ellenére a temerini magyar választók több mint 70%-a az 1-es sorszámot karikázta be, amiért a VMSZ temerini szervezete őszinte köszönetet mond minden temerini magyar szavazónak, aki a Magyar
Összefogás listájára adta le voksát.
Dr. Dujmovics Ferenc, a VMSZ községi tanácsnoka,
a leköszönő MNT Intézőbizottságának tagja

Az Illés-napi rendezvénysorozat július 15-én, csütörtökön kezdődik és
20-án, kedden ér véget – ezen a napon vonul a menet.
Az ünnepi menet kedden (20-án) a kertészlak elől indul és a
Népfront, a József Attila és a Kiss Ferenc utcákon áthaladva vonul
az új kenyérrel a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, amelyet
ez alkalommal a jubiláló telepi templomban tartanak.
A művelődési központ galériájában 15-én tematikus kiállítás nyílik. A
pénteki nap eseményei: a Rozika étteremben Németh Mátyás önálló tárlata,
az Első Helyi Közösség tanácsának ünnepi ülése az Ifjúsági Otthon nagytermében. Szombat: délelőtt a tájházban helytörténeti vetélkedő a Pázmány Péter
Diákklub szervezésében, a Kókai Imre Általános Iskola központi épületében
képzőművészeti alkotások és fotók kiállításának megnyitója. Az ünnep a
fogadalomtétel 157. és a telepi Lourdes-i Boldogasszony-templom felszentelésének 10. évfordulója jegyében zajlik majd: a fotókiállítások keretében
megnyílik Góbor Béla: A telepi templom 10 éve elnevezésű fényképbemutatója. Az iparosok otthonában idén is megrendezik a régi iparosszerszámok
kiállítását, megnyitó szombaton délután.
A napi programot záró események: borkóstoló a Vindulo Borházban,
tájházi táncház, Jegricska fest 2010 elnevezésű rockhangverseny a horgászlaknál. Vasárnap egész napos program a Jegricska partján a Kárász Sporthorgász Egyesület szervezésében: horgászás, tematikus kiállítás, halételek
kóstolója stb. Az idén először szervezik meg a Jegricska regattát, a résztvevők
megismerkedhetnek a folyócska élővilágával, illetve csónakázhatnak.
Július 18-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel a tájházban az elszármazottak 5. találkozója. Este a jánoshalmi, a mórahalmi és a házigazda Szirmai
MME-s népi tánccsoportok ünnepi műsora a színházteremben. Másnap,
július 19-én délelőtt 10 órától lovasbemutató a tájházban, délután fél ötkor
a Kókai iskola telepi épületében kézimunka, termény és méhészeti kiállítás. Este 6 órakor ismét a túlabarai tájház a központi helyszín: megnyílik
a temerini németek elnevezésű tematikus kiállítás, közreműködik Csorba
Béla, Ökrész Károly és Ádám István. Este 8-kor keresztúti ájtatosság lesz
a kálvárián.
A július 20-ai program reggel 8-kor kezdődik: a telepi imaházban megnyílik a telepi hagyományápolók kézimunka-kiállítása, a templom építését
megörökítő képek is bemutatásra kerülnek.
Kedden délután fél ötkor tartja ünnepi hangversenyét az Őszirózsa nyugdíjas vegyes kórus a Szent Rozália-plébániatemplomban. Este hat órakor
kezdődik a telepi iskolaudvarban a Szirmai Károly MME szokásos művelődési
műsora. A rendezvénysorozatot ezúttal is az esti vigalom zárja. •
A szavazatok több mint felének (55,88%) megszámlálása után az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium központi választási bizottságának
adatai szerint a következő eredmények születtek: Magyar Összefogás (listavezető: dr. Korhecz Tamás) - 76,88%, Vajdasági Magyarként Európába
(dr. Csengeri Attila) - 13,77, Kézfogás a Magyarságért (Bunyik
Zoltán, Rácz Szabó László) - 3,30, Magyar Liga (Murényi Tibor) 3,29 és Magyar Remény Mozgalom (László Bálint) - 2,77%.

Szavazás az óvodában
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Betörték a
színház ajtaját

Szombaton délután ismeretlen tettes(ek) olyan erővel rúgtak
bele a Szirmai Károly MME bejárati ajtajába, hogy annak deszkái a bejárati csarnok padozatára hullottak. Mint azt az egyesület elnöke közölte, az esetet a rendőrség regisztrálta, majd
elvégezték a helyszínelést. Az egyesület székháza ellen nem
ez az első támadás, a legutóbbit másfél évvel ezelőtt követték
el. Remélhetőleg ezúttal elfogják a tettest.

Gáz van a gázosoknál
A községi képviselő-testület május végén megvitatta a gázszolgáltató
tavalyi munkájáról és pénzügyi eredményeiről szóló jelentést. Elhangzott, hogy 2009-ben a fogyasztás rekord mértékben visszaesett. Ennek
oka egyrészt a gáz magas ára, másrészt az új elszámolási mód, harmadsorban pedig a hőmérséklet alakulása. Az elmúlt években egyébként
növekedett az új fogyasztók száma s logikus lett volna, hogy a fogyasztás
is növekszik, de nem ez történt. Öt évvel ezelőtt 5701 fogyasztó volt,
tavaly december végén 6373, azaz mintegy 11 százalékkal több.
A fogyasztás mégis mintegy 25 százalékkal csökkent az öt évvel
korábbihoz viszonyítva. A vállalat vesztesége tavaly 14,470 millió dinár volt.
A felügyelő- és az igazgatóbizottság egyaránt támogatja a vállalatvezetés szanálási programját. Takarékosság, a dolgozók keresetének
10 százalékos csökkentése szerepel benne, a nyugállományba vonulók
munkafeladatait a meglevő dolgozók végzik majd el, nem vesznek fel
új embereket. Jobb munkaszervezéssel ésszerűsítik a kiadásokat, a
minimumra csökkenteni, vagy teljes egészében törölni kell azokat a
kiadásokat, amelyek nem kapcsolódnak az alaptevékenységhez. Fontosnak tartják a hatékony megfizettetést, az elavult mérőműszerek lecserélését. Az alapító jóváhagyásával megfizettetnék azokat a szolgáltatásokat – például a belső vezeték műszaki ellenőrzését, a kémények
vizsgálatát, a mérőműszer hitelesítését, az alkatrészek cseréjét stb. –,
amelyeket eddig bérmentesen végeztek.
Akik a mai, június 10-ei nappal bezárólag nem egyenlítik ki tartozásukat, földgáz nélkül maradnak. •

Szívből köszönünk
minden szavazatot, amelyet
a Magyar Remény Mozgalom
listájára adtak le
temerini nemzettársaink.
MRM
2010. június 10.

Eltűnnek a kioszkok (?)
A jövő év június 1-jéig minden kioszkot el
kell távolítani a piactérről
• A képviselő-testület határozata értelmében valójában mely
kioszkokat és montázsépületeket kell lebontani és eltávolítani
a piactérről? – kérdeztük dr. Matuska Mihálytól, a testület elnökétől.
– A községi határozat értelmében a piactéren levő összes kioszkot
le kell bontani, és el kell távolítani a térről, mert csúfítják a község
központját és egészségügyi szempontból is igen sok a kifogásolni való
velük kapcsolatban. A tulajdonosoknak jövő év június 1-jéig kell ezt elvégezniük, mert akkor kezdődik el az infrastruktúra felújítása, annak
keretében a szennyvízcsatorna építése és a parkolóhelyek kialakítása.
Mindkettő jelentős vállalkozás. A központban nem lehet parkolni, a járművezetők sokszor kénytelenek a zöld területen vagy a tilosban parkolni.
A piactér rendezését nemcsak a VMSZ és a Magyar Koalíció ígérte meg
választóinak, hanem a mostani hatalmi koalíció is. Most megkezdtük e
választási ígéretünk megvalósítását. Bízunk benne, hogy mandátumunk
végéig sikerül valóra váltani tervünket. Egy teljes évi határidőt szabtunk
a tulajdonosoknak a létesítmények lebontására és eltüntetésére a piactérről. Tudjuk, hogy ezek az emberek azokból a szolgáltatásokból élnek, amit e létesítményekben végeznek. Az üzletek áthelyezésére és az új
helyen való bejáratására ezért adtunk egy évet. Egyébként mindez nem
egyszerű feladat, ezek az emberek meglehetősen erős lobbit alkotnak
politikai háttérrel. Az előző képviselő-testületi ülésen például a radikálisok elfogadható és el nem fogadható érvekkel igyekeztek védelmükbe
venni a jelenlegi állapotot. Nem lesz könnyű, de megtettük az első lépést és elegendő időt adtunk következő lépésünkig. Ha megbízatásunk
lejártáig netán nekünk nem sikerülne rendezni e kérdést, az utánunk
következőknek is folytatniuk kellene, mert a lakosság zömének az a véleménye, hogy a jelenlegi állapot tűrhetetlen. Nem fogadhatjuk el, hogy
a piactéren kocsmák, hentesboltok stb. legyenek, hogy belőlük az utcára
folyjon a szennyvíz stb.
• Eszerint tehát egyetlenegy kioszk sem marad a piactéren?
– A határozat pontosan úgy szól, hogy azokat a kioszkokat, montázsépületeket és egyéb létesítményeket kell eltávolítani, amelyek nem
illeszkednek abba a tervbe, amelyet a községi képviselő-testület annak
idején elfogadott. E terv értelmében engedélyezettek a nagyutcára néző
kioszkok. A többi azonban mind a lebontásra kerülők csoportjába esik.
A község szabadon rendelkezik a közterületekkel és nem köteles helyet
biztosítani senkinek a kioszkok, épületek áthelyezése esetén.
• A piactérnek mint közterületnek a rendezése milyen változást hoz a „zöldpiacnak”?
– Még nincs végleges álláspont. Gyakori beszédtémánk a piac és
egyetértés van abban, hogy a zöldségpiac ellen lényegében nincs, és nem
is lehet kifogásunk. Véleményem szerint is ennek a piacnak itt kell lennie
a központban, hogy a vásárlók könnyen hozzájuthassanak a termékekhez.
A problémát valójában a nagyobb volumenű árut pl. tűzifát, stb. kínáló
árusok jelentik. Még a zsibárusok sem zavarnak annyira, mert ők hetente csak egyszer, legfeljebb kétszer (csütörtökön és vasárnap) jönnek.
A főgond a kioszkokkal van. Hogy pontosan hol lesz a piac, az még vita
tárgya és majd a közvélemény-kutatás lebonyolítása, a választóinkkal,
a polgárokkal folytatott beszélgetések megejtése után fog kirajzolódni.
Véleményem szerint nincs akadálya, hogy a zöldségpiac itt maradjon, de
a többi cikket, árut kínáló árusoknak a vásártéren kellene kijelölni az
eladási területet. Ott, ahol az állatokat is kínálják a vásárlóknak.
• Szárnyra keltek hírek arról, hogy piaccsarnok épül...
– Felmerült ugyan a vásárcsarnok létesítésének lehetősége, de megvalósításához nincs anyagi hátterünk. Nincs, aki ennek létrehozását finanszírozná. Végeredményben ez nem is a község dolga, magánszemélyek meg nem „tolakodnak”, hogy ilyesmibe fektessék pénzüket. Tervek
létrejöhetnek, de építeni nincs miből.
mcsm
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Ballagás 2010
Folytatás az 1. oldalról

Foto Zsuzsi

Az utolsó osztályfőnöki óra után
az iskola udvarába vonultak a tanulók osztályfőnökeikkel és tanítóikkal. Az iskolaudvarban szüleik,
testvéreik, rokonaik, ismerőseik és
oktatóik körében, alkalmi műsor
keretében búcsúztak a nyolcadikosok, illetve búcsúztatták őket a
hetedikesek és fiatalabb diáktársaik. Az idei ünnepi műsort Sziveri
Tóth Franciska és Gergely Gizella
magyartanárok szervezték.
Az alkalmi művelődési műsor
keretében Sziveri Béla, a Kókai
Imre és Alekszandra Miskovics, a
Kocsics iskola igazgatója átnyújtotta a legjobbaknak a diplomákat és
jutalmakat. Varga Somogyi Beáta, a nemzedék legjobbja, valamint
Puskás Valentin, a Kocsics iskola
magyar tagozatának legjobbja egy-

egy digitális fényképezőgépet kapott
ajándékba a helyi önkormányzattól. Palalics Szretyko magánvállalkozó egy-egy karórát ajándékozott
a két legjobb tanulónak. Zsúnyi
Mónika és Francia Krisztina,
a legtöbb diplomát gyűjtött Vukdiplomás tanulók a Silver Place
ajándékát vehették át: egy ezüstláncot medállal. Az Andrea Kft. mind a
négy tanulónak egy-egy csomagot
ajándékozott.

A legjobbak
A Kókai Imre Általános Iskola 8. a osztályának legjobbjai (jobbról balra): Sánta Tímea: Vuk-diploma, különdiploma
magyar nyelvből, képzőművészetből, zenekultúrából, és testnevelésből. Nagy Vivien: Vuk-diploma,

Zséli Nikoletta és Nagy Dénes

Gólyahír
Értesítem a KALAPÁTI,
a MICSUTKA és a VARGA család
minden barátját és ismerősét,
hogy anyukám és apukám,
nagyszüleim, dédnagyanyám,
nagynénim, nagybácsim és
rokonaim legnagyobb örömére
Puskás Valentin, Francia Krisztina, Varga Somogyi Beáta és
Zsúnyi Mónika

2010. május 18-án
9 óra 19 perckor a kanadai
Windsorban megérkeztem.
Magamról csak ennyit: testsúlyom két kiló hetven deka,
magasságom ötvenkét centiméter, hajam színe sötétbarna,
szemem kék.
Szeretettel ölelek mindenkit: Kalapáti László Tamás

Tapasztalattal rendelkező,
lelkiismeretes, megbízható

egészségügyi nővér
szakszerű házi
betegápolást vállal.
Fizetés megbeszélés szerint.

Telefonszám: 063/195-13-10.
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Köszönet a támogatóknak

Az iskola nevében Sziveri Béla igazgató ezúton mond köszönetet
mindazoknak a közösségeknek, egyesületeknek, vállalkozóknak és egyéneknek, akik támogatták a ballagók búcsúünnepélyének megszervezését,
valamint hozzájárultak a végzős diákok megjutalmazásához. Ezek a következők: Temerin Község Önkormányzata, Első Helyi Közösség, Opelszerviz (tulajdonos Varga-Szitár István és Csaba), Elmed magánvállalat
(tulajdonosok Szűcs Róbert és Kovács Ákos), Zsúnyi-Szilák Földművesszövetkezet, Ford-szerviz (tulajdonos Halápi Ádám), Jánosi hentesüzlet, Dusa Önálló Kisipari Szolgáltató Műhely (tulajdonos Dusa László),
Szladojevics Annamária magánvállalkozó, Zizi könyvesbolt (tulajdonos
Uracs Erzsébet), Andrea Kft. (tulajdonos Tóth Lajos), Nova Trgovina,
Hofy-Cuki cukrászda és pékség (tulajdonos Hoffmann Árpád), Silver
Place ezüstékszer és ajándékbolt (tulajdonos Klinec Róbert), Foto Color
Stúdió (tulajdonos Kantardzsity Emil), Palalics Szretyko magánvállalkozó, Papirus papírbolt (tulajdonos Szűcs Béla), Iparosok és Vállalkozók
Egyesülete, Temerini Újság (tulajdonos Dujmovics György).
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különdiploma magyar nyelvből. Mészáros Ákos:
Vuk-diploma, különdiploma testnevelésből. Nagy
Denisz: különdiploma magyar nyelvből. Péter Laura: különdiploma zenekultúrából és történelemből.
Faragó Emma: különdiploma magyar nyelvből. Nagy
Ábel Bence: különdiploma zenekultúrából és testnevelésből. Szűcs Attila: különdiploma kémiából.
Osztályfőnök: Nemes Ildikó.
A 8. b osztály legjobbjai: Ternovácz Adél:
Vuk-diploma, különdiploma magyar nyelvből, képzőművészetből, zenekultúrából, történelemből és
testnevelésből. Szabó András: Vuk-diploma,
különdiploma magyar nyelvből, zenekultúrából, történelemből, kémiából és testnevelésből. Csekics
Teodóra: Vuk-diploma, különdiploma magyar nyelvből, szerb nyelvből, zenekultúrából és történelemből. Kocsicska János: Vuk-diploma, különdiploma
történelemből. Nagyidai Dóra: Vuk-diploma,
különdiploma zenekultúrából. Varga Emma: Vukdiploma, különdiploma képzőművészetből, zenekultúrából, történelemből és testnevelésből. Balogh
Hargita: különdiploma történelemből, biológiából
és testnevelésből. Francia Krisztina: Vuk-diploma,
különdiploma: magyar nyelvből, német nyelvből, történelemből, fizikából, matematikából, biológiából
és kémiából. Bíró Mónika: különdiploma szerb
nyelvből és zenekultúrából. Varga Somogyi Beáta:
Vuk-diploma, különdiploma magyar nyelvből, szerb
nyelvből, angol nyelvből, képzőművészetből, zenekultúrából, történelemből, földrajzból, biológiából és
testnevelésből. Faragó Emese: különdiploma képzőművészetből. Bozsó Ákos: különdiploma történelemből és fizikából. Udvardi Laura: különdiploma képzőművészetből. Karácsonyi Dániel: különdiploma
testnevelésből. Óvári Dániel: különdiploma zenekultúrából. Répási Aurél: különdiploma történelemből. Osztályfőnök: Tóth Krisztina.
A 8. c osztály legjobbjai: Zsúnyi Mónika:
Vuk-diploma, különdiploma magyar nyelvből, történelemből, földrajzból, fizikából, matematikából
és biológiából. Magyar Natália: Vuk-diploma,
különdiploma magyar nyelvből és történelemből.
Lukács Sára: Vuk-diploma, különdiploma zenekultúrából. Varga Norbert: különdiploma testnevelésből. Fürjes Adrienne: különdiploma testnevelésből. Botka Andrea: különdiploma történelemből.
Osztályfőnök: Zséli Kornélia.
A Petar Kocsics Általános Iskola 8. d osztályának legjobbjai: Puskás Valentin: Vuk-diploma,
különdiploma magyar nyelvből, szerb nyelvből, angol
nyelvből, képzőművészetből, zenekultúrából, történelemből, matematikából, biológiából és kémiából.
Kurcinák Arnold: Vuk-diploma, különdiploma
magyar nyelvből, zenekultúrából, történelemből
és testnevelésből. Szabó Adrienn: Vuk-diploma,
különdiploma testnevelésből. Sétáló Zalán: Vukdiploma, különdiploma történelemből. Tamás Andrea: Vuk-diploma, különdiploma képzőművészetből.
Tóth Arnold: Vuk-diploma, különdiploma testnevelésből. Pásztor Léna: különdiploma magyar
nyelvből, zenekultúrából és testnevelésből. Fúró
Dénes: különdiploma zenekultúrából, történelemből
és földrajzból. Osztályfőnök: Csernyák Zsuzsanna,
igazgató: Alekszandra Miskovics.
2010. június 10.
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Járda, majd villany

Az eddigi helyi járulékok felhasználásának áttekintése (8.)
A második, mindenkire vonatkozó helyi járulék bevezetésére tehát 1970-ben, meglehetősen
erős politikai agitálás mellett, a bejegyzett választópolgárok 62 százaléka beleegyezését adta,
azzal a kikötéssel, hogy Temerin falusi jellegű
település maradjon. Ez az állásfoglalás hosszú
időkre meghatározója lett a város fejlődése irányainak. Abban az időben az Első Helyi Közösségben mintegy 4000 háztartást, 13 000 lakost
és 8500 választópolgárt tartottak számon. Mivel a
választók gyűléseinek döntése értelmében a helyi
járulék eszközeiből elsősorban a járdaépítést,
majd a villanyhálózat és közvilágítás korszerűsítését kívánták elvégezni, csak a későbbiekben
kapcsolták be a programba a vízvezeték építésének finanszírozását is.
A közművesítést, így a vízvezeték építését
községi és részben helyi közösségi támogatásból a Jedinstvónak nevezett közművállalat végezte. Mígnem a későbbiekben a Jedinstvótól,
miután az felbomlott, a vízvezeték építését és
még néhány más tevékenységét, átvette a helyi
közösség. Akkortájt a város központi részeiben,
majd a Lenin, a Zmaj Jovan, a Perczel Mór és a
M. Orešković utcákban már volt vízvezeték és
a polgárok, akik háza előtt elhaladt a vezeték,
ha vállalták az építéshez való hozzájárulást, valamint a bekapcsolás költségeit, már jó minőségű csapvizet fogyaszthattak. Látva a közösségi
csapvíz előnyeit a törpe vezetékes vízzel szemben,
a polgárok egyre több utcából kérték a városi
vízvezeték építésének meggyorsítását, amire a
meglevő kutak kapacitása mellett esetleg még egy
kilométer hosszúságban volt lehetőség. Ezért a
vásártéren további kutak fúrására volt szükség. A
helyi közösség azonban csak 1973-ban, miután
már jórészt befejeződött a járdaépítési program,
vállalt nagyobb szerepet a vízvezeték építésében.
Az igénylők hozzájárulása azonban továbbra is

döntő volt. Ekkor már mintegy 24 kilométer
vezetéket fektettek le, a csapvizet használó háztartások száma pedig meghaladta a 850-et.
1971 végéig csaknem minden utcában, legalább az egyik oldalon megépültek a betonjárdák, most már jobban odafigyelve a minőségre.
Ugyanakkor a régi, hagyományos villanyégők
helyébe, jórészt a város központi részében és
az utcasarkokon, felszereltek 140 higanygőzös
villanyégőt is. Ezzel nemcsak javult a közvilágítás,
de olcsóbb is lett, mert az új lámpák kevesebb
áramot fogyasztottak. A következő évben folytatták a korszerűsítést és három új trafót építettek,
egyet-egyet az egészségháznál, a Csillagnál és a
Telepen. A járdaépítés pedig többnyire a hos�szanti utcákat összekötő kelet-nyugat felé mutató
utcák déli oldalán folyt. Ezekben az utcákban
mintegy 17 000 négyzetméter betonjárdát kellett
építeni. De tervezték a város központi részének
rendezését és az autóbusz-megállók feltöltését
és kibetonozását is. A járdaépítés az elkövetkező
években is folytatódott, mivel időközben a régieket cserélni, javítani kellett. A helyi közösségnek
ez a tevékenysége még ma is tart.
Ide kívánkozik, hogy 1974-ben a helyi közösség területén mintegy tíz kilométer gyalogjárda, és nyolc kilométer vízvezeték (a Telep
végéig) épült, a szivattyútelepen új kutat fúrtak,
az utcákban 56 új fényforrást szereltek fel.
Bár nem tartozik szorosan a helyi járulékkal
kapcsolatos témánkhoz, de mint látni fogjuk,
a későbbiekben összemosódnak a dolgok és
egyik tervet a másik nélkül nem lehetett volna
véghezvinni. Az 1969-ben meghozott részletes
városrendezési terv módosításáról van szó, amely
előirányozta a telekrendezési járulék bevezetését
is, és amit 1971-ben korrigáltak. Ezek a tervek
a központi negyedek belső területeinek rendezésére, az új utcák megnyitására vonatkoztak.

Eddig ugyanis megfelelő városrendezési tervek
nélkül Temerinben szünetelt az építkezés. Csak
miután a községi szkupstina elfogadta a terveket,
kerülhetett sor az új utcák és telkek kijelölésére, a parcellázásra. Ennek költségeit a telekkel rendelkezők viselték. Ekkor vált lehetővé az
építkezés a Május 1., az Október 23. és a Mosa
Pijade utcákban.
A hetvenes évek elején több más fontos elhatározás és beruházás is született. Megkezdte munkáját a Temerini Rádió, megnyílt a Jávor bútorgyár áruháza, autójavító műhely nyílt
a szakmunkásképző iskolában, átépítették a
goszpogyinci–szőregi utat és komolyabban kezdtek gondolkodni az új iskolák építésén. Miután
felépült a járeki iskola, valamint a temerini Kókai
Imre iskola, a középtávú községi fejlesztési terv
előirányozta a Petar Kocsics és a szőregi új iskola építését, de tervbe vették a szakmunkásképző
iskola épületének építését is (ez utóbbi a mai
napig sem valósult meg).
A Petar Kocsics iskolával kapcsolatosan különösen nehezítette a helyzetet, hogy a kastély
melléképületeiben levő tantermekben be kellett
szüntetni a tanítást, mivel az épületek összedőléssel fenyegettek. Így a tanítást 1972-től a kastély
épületében három váltásban kellett megszervezni. Érthető, hogy az új iskola felépítésére sürgős
megoldást kellett találni. Az építkezés finanszírozására két megoldás mutatkozott: a tíz évre
szóló újabb (egyszázalékos) helyi járulék, és
az iskolaépítési járulék bevezetése, amit a munkaszervezetek fizetnének alkalmazottaik után.
A számítások azt mutatták, hogy csak mindkettőnek az együttes bevezetése biztosít elegendő
pénzt az építkezés első, majd második szakaszának befejezéséhez. A bökkenő csak az volt,
hogyan találják meg a módját annak, hogy ne
várjanak 5-6 évet arra, amíg összejön a pénz,
hanem bankkölcsönből mihamarabb megkezdhessék az építkezést, ami 1973 nyarán meg is
történt, előbb Temerinben, majd Szőregen is.
G. B.
Következik: Kövesutak kellenek

Brikett eladó,
tonnája 15 000 dinár.
Házhoz szállítás, részletfizetésre is –
megbeszélés szerint.

Telefonszám: 064/277-14-43.

Szerdán délelőtt, amikor még javában esett az eső, a Goszpogyinci
út lakói felfigyeltek arra, hogy a közművállalat szennyvízszállító
kocsija gyors egymásutánban vagy hétszer-nyolcszor elhaladt
előttük és igen gyorsan visszafordult. A kíváncsibbjai annak is
utánanéztek, hogyan lehetséges ilyen gyorsan megjárni az utat.
Nem sok fáradságukba került, hiszen csak ki kellett nézni az utcára és láthatták, hogy a falu tőszomszédságában levő trafóállomás előtt, mindjárt az útszéli árokba üríti a szennyvizet.
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Tűzifa eladó:
tölgy, gyertyán és akác
Köbmétere 3600 dinár, házhoz szállítással,
részletfizetésre is – megbeszélés szerint.

Telefonszám: 064/277-14-43.
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A Kertbarátkör Ünnepélyes keresztelő
hírei
A Kertbarátkör a Szülőföld Alap támogatásával számítógépes képzést szervez
az uniós alapokkal kapcsolatos tudnivalókról (EU-s alapok – informatikai képzés).
Csütörtökön az Ifjúsági Otthon nagytermében délután ötkor: Az EU-s alapok agrárpolitikájának ismertetője, előadó: prof. dr.
Szecsei Mihály. Továbbá informatikai képzés, az interneten való gyors kommunikáció
elsajátítása, lehetőségek kihasználása, előadó a Parabolanet cég internet-szakembere.
Weboldalak áttekintése és ismertetője pályázati lehetőségek felkutatása végett, előadó: Döme Szabolcs mérnök, a Temerini
Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Utána
kerekasztal-beszélgetés, vacsora.
Az informatikai képzés szükség szerint folytatódik, a hallgatóknak díjmentes
internet-szolgáltatás.

Vasárnap ünnepélyes keretek között az alábbi gyermekeket keresztelték meg: Horváth Viktor (Dávid és Pásztor Andrea fia), Zsáki Zsombor (Dániel és Kiss Mária fia),
Szabó Barbara (Csaba és Katona Noémi lánya), Gombár Réka (Géza és Pásztor Izabella lánya), Ciganović Emma (István és Faragó Csilla lánya), Hevér Balázs (Gábor
és Szilák Elvira fia), Robotka Róbert (Ervin és Faragó Krisztina fia), Majoros Viktor
(László és Štrbac Ranka fia)

VI. Temerini
Babfesztivál

Juh- és kecsketulajdonosok
figyelmébe
A Vojvet állatorvosi állomás értesíti a tenyésztőket, hogy a közelmúltban brucellózissal fertőzött juhok kerültek Boszniából Szerbiába. A beteg
jószágok nagy részét lokalizálták, de fennáll a veszély, hogy egy részük
bejut Vajdaságba. Itt is történt már fertőzés. E betegség nemcsak az állatokra veszélyes, hanem az emberre is átterjedhet (zoonózis), a beteg
állattól származó tejtermék is fertőző. Ezért felhívják a vásárlók figyelmét,
hogy juhtúró, juhsajt vásárlásakor legyenek elővigyázatosak.
A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a Köztársasági
Állatorvosi Felügyelőség elrendelte, hogy fokozottan ellenőrizni kell a
gazdaságokat, amelyek juhot és kecskét tartanak.
A Vojvet állatorvosi állomás dolgozói kérik azokat a tenyésztőket,
akik az ősszel nem végeztették el állományuk brucellózis-szűrését, hogy
ezt most tegyék meg. Evégett jelentkezzenek a lenti címen. Az állatoktól vérmintát vesznek, a vizsgálat ingyenes, egyedül az állatok jelölésére
használatos krotália árát kell fizetni, ami 50 dinárba kerül. Vojvet állatorvosi állomás, Vasút utca 6., telefon: 845-819, 063/511-925 (Dujmovics
Csaba állatorvos).

FERTILE-POINT
Szakosodott műtrágyalerakat és mezőgazdasági
gyógyszertár – Temerin, Dózsa György u. 51.

Banvel 480, Pirat, Cambio, Promoni, Galbenon
Urea, Ammónium-nitrát, NPK 15:15:15, KAN
AKCIÓ! – Amíg a készlet tart

SELECT Super – 1300 Din/l, SIRAN – 1000 Din/l,
PULSAR – 3000 Din/l, EQUIP – 1400 Din/l
Tel.: 021/841-423, fax: 021/840-512;
mob.: 063/511-650; e-mail: fertile-point@eunet.rs
2010. június 10.

Folytatás az 1. oldalról

A Vodomar 05 Ökoközpont idei rendezvénye mindent egybevetve tehát sikeres
és tömeges volt.
A főzőverseny eredményhirdetése
szombaton este 6 órakor volt: első helyezett a petrőci Stefan Abraham, a második versenyző kiléte ismeretlen, mert
nem hagyta meg adatait, a dobogó harmadik fokára a temerini Illés Róbert állhatott fel.
– Most versenyeztem először babfőzésben. Apósomtól, Úri Zoltántól tanultakkal felvértezve érkeztem. A jó babnak is
megvan a maga konyhatitka, de ez családi
titok és nyilván nem árulhatom el – mondta. A zsűri kiosztott egy különdíjat is. Ezt a
trebinjei csapat olajbogyós trebinjei babja
elnevezésű étel érdemelte ki. A szervezők
ez alkalommal is serleggel, oklevéllel, vi- Illés Róbert III. helyezett
rággal, valamint üdüléssel, pénzesutalván�- kisfiával és a serleggel
nyal és más ajándékkal jutalmazták a legjobbakat és kisorsolták a tombola
főnyereményét, amely hagyományosan egy robogó volt. •
Idényvirágok kiárusítása

a

Savanović

kertészetben

Egy cserép muskátli csak 50 dinár!

Kedvezményes áron a tavaszi kínálatból
megmaradt egyéb virágok, közöttük a törpe gerbera is!
Vásároljon most olcsón minőségi virágot!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

TEMERINI ÚJSÁG

7

Folytatódik a nadrágszíjszorítás K
Azt, hogy újabb nadrágszíjszorítás előtt állunk, úton-útfélen tapasztalhatjuk. Az euró folyamatos erősödése folytán nemzeti valutánk egyre veszít vásárlóerejéből. Ismét megdrágult
az üzemanyag, és kilátásban van az alapvető élelmiszerek megközelítőleg tíz százalékkal történő drágulása is. Meglehet, hogy már ezen a héten 7-10 százalékkal drágul az étolaj, a cukor
kilójának ára is emelkedik néhány dinárral, és már most arról beszélnek, hogy nem sokkal az
aratás után a kenyér és a sütőipari termékek is megdrágulnak tíz százalékkal.
Az eurónak, mint második használatban levő valutánknak, a bűvös száz dináros árfolyam fölé emelkedésére a piaci árusok reagáltak elsőként. Bár a lapok piaci barométereiből
ez nem derül ki egyértelműen – az árusok többnyire a régi árakat diktálták be –, mégis a
vásárlóknak az az érzése, hogy a zöldségpiacon is megugrottak az árak legalább 10-20 százalékkal. Ez érthetőnek is tűnik, hiszen az árusok azért emelték az árakat, hogy kifizetődően piacozzanak, megkapják terményeikért a befektetett pénzüket, akár euróban, akár pedig
dinárban számolva.
Ám kétségtelen, hogy nem a piaci árak növekedése lesz az előttünk álló időszakban az
egyetlen dolog, amelyik csapást mér a családi költségvetésre. A már említett üzemanyagdrágulás miatt máris növekedtek a szállítási költségek és várható, hogy előbb vagy utóbb
(vélhetően szeptemberben) emelik a tömegközlekedési eszközök viteldíját is. A tej- és húsipari
termékek egyelőre még a „régi” áron kaphatók. Az áruházláncok és a kisebb kereskedések
is a forgalom csökkenéséről beszélnek, ami egyértelműen a vásárlóerő hanyatlását jelenti.
Nagyobb forgalom csak a nyugdíjak kifizetésének napját követő napokban tapasztalható,
akkor is csak az olcsóbb árucikkek esetében.
És akkor szóljunk néhány szót arról, hogyan is állunk a fizetésekkel, miből tudjuk fedezni kiadásainkat? Nemcsak helyi vonatkozásban csökken a vásárlóerő (községünkben igen
alacsony a fizetési átlag), hanem országos szinten is. Az euró árfolyamának emelkedésével
nemcsak a fizetések reálértékének csökkenése tapasztalható, hanem a nominális csökkenés, illetve a minimális emelkedés is kimutatható. Szerbiában a múlt hónapi átlagbér 32 572
dinár volt, amely mindössze 9 dinárral szárnyalta túl a 2008-as átlagot. Ám a fizetésből élők
áprilisi bérükért csak 320 eurót vásárolhattak, míg két évvel korábban az átlagbér 400 eurót
ért, mivel akkor az árfolyam 80 dinár volt. Most tehát, amikor egy euró több mint 20 dinárral
ér többet, mint két évvel ezelőtt, a bérek ugyanazon a szinten maradtak, vagyis 80 euróval
kevesebbet érnek.
Az európai valuta ilyképpen való alakulása folytán a szerbiai bérek (euróban számolva)
közelítenek az albániai bérek átlagához (295), amely köztudottan a régióban a legalacsonyabb.
De ha folytatódik a dinár értékvesztése, megtörténhet, hogy nemsokára a legalacsonyabb
bérekkel „dicsekedhetünk” környezetünkben. A nálunk kifizetettnél már nagyobbak a bérek
Macedóniában, ahol az elmúlt hónapban 332, Bulgáriában 335, Romániában 338, BoszniaHercegovinában 412, Montenegróban 452, Magyarországon 484 volt a havi kereset átlaga.
Jóval többet keresnek Horvátországban (737), Szlovákiában (744), Lengyelországban (907),
Csehországban (931) és Szlovéniában (936).
A Szerbiai Munkáltatók Uniója nem rejti véka alá, hogy az országban igen alacsonyak a
bérek, de azt sem, hogy egyelőre nincs kilátás emelésükre. Zárolva mintegy 68 000 cég és
vállalkozás bankszámlája, további 40 000 pedig fizetésképtelen. Így tehát amennyiben az
ország vezetése nem kívánja, hogy Albánia is megelőzzön bennünket a bérek átlagát illetően, a most zárult tárgyalások során meg kellett, hogy győzze a Nemzetközi Valutaalapot arról, hogy legkésőbb az év végi negyedévben emelhessenek a közszférában dolgozók bérén
és a nyugdíjasok ellátmányán, mivel a gazdaságban foglalkoztatottak bérének növelésére
nemigen van lehetőség.
Sajnos az euró erősödésével csökken a minimálbér értéke is, amely most 160 euró körül
van. A múlt hónapban még, amikor a kormány döntött az első félév legalacsonyabb béréről,
azt 170 euróban határozta meg, ám alig egy hónap alatt, amióta az európai valuta megközelítette, majd átlépte a bűvös száz dináros határt, a minimálbér tíz euróval csökkent. Jelenleg az
országban nem kevesebb, mint félmillió azoknak a száma, akik a legalacsonyabb bért kapják.
Nekik, és másoknak is, akiknek alacsony a fizetésük, nyugdíjuk, mindennap kihívást jelent
az elengedhetetlenül szükséges létfenntartási dolgok beszerzése, annál is inkább mert ez
gondot jelentett akkor is, amikor néhány tíz euróval nagyobb volt a fizetésük.
Elemzők szerint, ha a béreket illetően meg tudtuk volna őrizni a 2008-as szintet, a fizetések átlagának most legalább 100 euróval kellene nagyobbnak lenni a jelenleginél. Vagyis,
ha minden úgy történik, ahogyan történnie kellett volna, a bérek átlagának alakulása 500
euró körül kellene hogy legyen. Sajnos az infláció (tavaly 6,6 százalék volt), amely az egyike
a legnagyobbaknak a régióban, felemésztette ezt az elvárásunkat.
G. B.
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edves mórahalmi barátaim, tisztelt nemzettársaim!
Aki a múltat meg akarja hamisítani vagy el
akarja titkolni, annak valójában sohasem a múltban, hanem a jelenben van titkolnivalója. Akik
hosszú évtizedeken át kényszerű hallgatásra
ítélték a magyarságot a trianoni igazságtalanság
ügyében, azok – legyenek bár kis- vagy nagyhatalmak – a kisebbségi kérdés megoldatlanságát, az egyéni és kollektív emberi jogok hiányát, végső soron a demokratikus intézmények
kiáltóan rossz állapotát igyekeztek és igyekeznek eltitkolni saját államaikban. Ez az egyszerű
magyarázata annak, hogy miért nem lehetett a
nemzetünket ért tragédiáról nyíltan és őszintén
beszélni – pedig ellenségeink kiváltképp szeretik, ha a magyarok panaszkodnak.
„Ami Trianonban történt, az mocskos dolog
volt” – nyilatkozta a hetvenes években a néhai
francia miniszterelnök, François Mitterrand.
Jól tudták ezt a kortársak is, nemhiába titkosították a béketárgyalások háttéranyagát hatvan
esztendőre. Emlékiratában joggal jegyezte le az
egyik francia diplomata:
„Pašić, Masaryk, Beneš és Brătianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, amely a világtörténelem szégyene lesz.
Térképek meghamisításával, okmányok megcsonkításával és vásári lókupecekhez illő trükkökkel operáltak. A tisztelt grémium volt annyira
agyalágyult, hogy így rá lehetett szedni.”
Nem kellettek hozzá hosszú évek, talán még
hónapok sem, hogy kiderüljön, Magyarország
feldarabolása a Kárpát-medencében a kisebbségi kérdést nem oldotta meg. Egy soknemzetiségű
országból – amit az üres, de hatékony propaganda gyakran nevezett a népek börtönének -csináltak négy újat, amelyek aztán ténylegesen
is a népek börtöneivé váltak évtizedekre, s kettő
ezek közül azóta szét is hullott.
Pedig az utódállamok „őszintén” kísérleteztek a kisebbségi kérdés megoldásával, az
idők során három módszert is alkalmazva. Hogy
melyek voltak ezek? Népcsoportok részleges
kiirtása, népcsoportok részleges vagy teljes kitelepítése, majd pedig hol erőszakosabb, hol
enyhébb eszközökkel serkentett beolvasztásuk.
Kelet-Európában nem mi vagyunk az egyetlenek, akikkel szemben ezeket az eszközöket a
különféle diktatúrák előszeretettel alkalmazták,
de egészen a közelmúltig bizony, mi voltunk az
egyetlenek, akik mindezekért a sérelmekért
még csak erkölcsi elégtételt sem kérhettünk.
És mégis, mint látjuk, a kisebbségi magyarság
eltüntetésére kieszelt projektumok megvalósításához kilencven év sem volt elég! Minden
nehézségünk, megaláztatásunk és hátrányunk
ellenére továbbra is él nemzet e hazán, a határon innen és túl. S mi, a határon kívülre került
egy harmad nemzetrész mai leszármazottai nem
csak magyarok vagyunk, de azok is akarunk
maradni, s ezt kívánjuk biztosítani utódainknak is. Mindehhez az elmúlt kilencven év pró2010. június 10.

Államokat fel lehet darabolni,

de nemzeteket soha

Csorba Béla beszéde a trianoni emléknapon, Mórahalom megemlékezésének ünnepélyes megnyitóján, a város kapujában újonnan elhelyezett országzászlónál 2010. június 4-én
bálkozásai csak a legritkább esetekben vittek
bennünket közelebb, nem csak a kisantant államok önzése és gyanakvása, de a magyar politika és diplomácia történelmi vakvágányai és
baklövései miatt is.
Tisztelt nemzettársaim!
Az elmúlt hetekben láthattuk, hogyan kap a
szívéhez néhány magyar ügyekben elfogult politikus a hírnek a hallatán, hogy a magyar országgyűlés a határon túli magyar kisebbségek számára megkönnyítette a magyar állampolgárság
megszerzésének, vagy ha úgy tetszik, visszaszerzésének jogát. Ezzel a gesztussal új időszámítás
kezdődhet a magyar nemzetpolitikában, és ezt
csalhatatlan szimattal megérezték azok is, akik
a kisantanti örökség fenntartásában érdekeltek.
Ők semmi mást nem kívánnak elvitatni, csak a

legfontosabbat: azt, hogy a magyar nemzet egy!
Azt, hogy államokat ugyan fel lehet darabolni,
de nemzeteket feldarabolni még soha, senkinek sem sikerült! Néhány nagyhangú soviniszta
magyarellenes lármája csak arra jó, hogy végérvényesen lelepleződjön Trianon titka Európa
közvéleménye előtt, s világossá váljon, a magyar
kisebbségek helyzete nyílt és megoldatlan, és az
egységesülő Európában, földrészünk demokratikus hagyományinak szellemében tisztességes
rendezésre vár!
Kedves barátaim, nemzettársaim!
Az eredendően talán jó szándékú, de számunkra igen rossz emlékezetű Wilson amerikai
elnök 1918-ban így nyilatkozott:
„Nincs szándékunkban Ausztria-Magyarország felosztása. A tizennégy pontban csak ar-

Pántlika a
gyászszalag helyén
Röviddel azután, hogy a Gyurcsány-féle
szocialista kormány beintésére Magyarország
népszavazáson elvetette a lehetőséget, hogy
a külországokban élő magyarok – kérésre –
magyar állampolgárságot kaphatnak, Szabó
István Pécsváradon élő földink gyászszalagot tűzött a háza előtt lengő nemzeti lobogóra. Erről annak idején a Temerini Újság is hírt
adott, amikor is Pista bácsi – félig tréfásan,
félig komolyan – gyászkeretes hirdetésben azt

is tudatta, hogy 84 évi szenvedés után Magyarországon váratlanul elhunyt a nemzeti önérzet. Azóta, mint tudjuk, feltámadt, mert az Országgyűlés elsöprő többséggel megszavazta
a törvényt, hogy a határon kívül élő, magukat
magyarnak valló emberek könnyített eljárással
magyar állampolgárságot kaphatnak – ha kérnek. Pista bácsi a múlt szombaton pécsváradi
otthonába hívta barátait, ismerőseit, köztük
az ottani polgármestert, papot és másokat,

Szabó Pista bácsi az eltávolított gyászszalaggal a kezében, a felpántlikázott zászlórúd mellett
2010. június 10.

TEMERINI ÚJSÁG

ról van szó, hogy Ausztria-Magyarországnak a
nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk.
Megadjuk neki a lehetőséget, hogy autonómiák
alapján tovább fejlődjék.”
Mint tudjuk, nem így történt. Sem az első,
sem a második világháború utáni békék nem
hoztak megnyugvást, sem autonómiát nemhogy
Ausztriában és Magyarországon, de a szétszabdalásuk által létrejött utódállamokban sem.
Ennek megvalósítása immár az új Európa
egyik meg nem kerülhető, el nem odázható
feladata lesz, s ehhez tud a Kárpát-medencei
magyarság hozzájárulni a maga történelmi tapasztalatával.
Azt kívánjuk tehát – és ezt, kérem, ne tekintsék cinizmusnak --, hogy térségünkben megvalósuljon Wilson elnök álma. Azt kívánjuk
szomszédainknak, a velünk együtt élő népeknek,
hogy „tartsák meg helyüket a nemzetek között”
s „fejlődjenek tovább” – hisz ez a mi érdekünk
is --, de a kisebbségi autonómiák rendszerének
tartós biztosítása alapján. Ez lehet az alapja a
kölcsönös méltányosságnak, amely közmegelégedésre elvezethet majd a Trianonban okozott
trauma végső feloldásához -- valamennyi itt élő
nemzet kölcsönös megnyugvására és javára!
továbbá temerinieket is, hogy szerény ünnepség keretében megemlékezzenek a kedvező
fordulatról. A ház előtti árbocon lengő nemzeti
színű lobogóról lekerült a gyászszalag, s helyébe minden meghívott egy-egy piros-fehérzöld színű pántlikát kötött, majd a zászlórudat
visszahelyezték eredeti helyére.
D

A feltámadt nemzeti öntudatot hirdető nemzeti lobogó Szabó István
pécsváradi háza előtt
9

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett unokabátyámtól

Osztálytalálkozónk alkalmából szeretettel emlékezünk

VARGA Sándortól
(1939–2009)
Hagytál magad után
annyi szép emléket,
hogy feledni
sohasem lehet téged.
Unokaöcséd,
László családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Húszéves osztálytalálkozónk alkalmából szeretettel emlékezünk osztálytársunkra

VARGA SOMOGYI Imre
tanító bácsinkra.
Szép emlékét
megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy
nincs közöttünk szeretett
mamikánk

GIRICNÉ
MORVAI Rozália
(1942–2000)
Szomorú tíz éve annak a
napnak, mikor örökre
itt hagyott bennünket.

Az 1984/85-ben végzett
8. c osztály

MEGEMLÉKEZÉS
Június 13-án lesz 15 éve,
hogy nincs közöttünk, akit
nagyon szerettünk, drága
jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédapánk

Emlékét megőrzik
szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk, akit
nagyon szerettünk, férjem, édesapánk, apósunk és tatánk

GRISZÁNÉ
VARGA Rozália
(1923–2010)
FERENCZI Mihály
(1927–1995)
Míg éltél,
nagyon szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.
Emléked őrzi a család,
öt dédunokáddal
együtt, akiket csak
onnan fentről láthattál

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy
nincs közöttünk szeretett férjem, testvérem, sógorom és
nagybátyánk

VECSERA Juditra
(1975–2010)
Emléked
szívünkbe zártuk.
Volt osztálytársaid
az 1989/90-ben végzett
8. c osztályból,
a tanító néni és
az osztályfőnök

BAKOS József
(1942–2009)
Megosztanám az életem veled, ahogy eddig is mindenből
adtam neked, ha még egyszer karjaidba foghatnál.
Megosztanám az életem veled, mert az enyém oly
keserű nélküled! Még egyszer szeretnék karodba fogózni.
Megosztanám az életem veled, mert oly nehéz az élet
nélküled, könnyeim csorognak szüntelen,
mióta nincs, kivel megosszam az életem!
Szívében örökké gyászolja szerető felesége,
lánya, Melinda, fia, Robi, veje, Zoli, menye, Klaudia,
unokái, Dani, Dia, Fanni és Márk

MEGEMLÉKEZÉS
Huszonöt éves osztálytalálkozónkon szeretettel emlékezünk elhunyt osztálytársainkra,
akik hiánya szomorúsággal tölt el bennünket

Keresztje tövében
édes a nyugalom,
ott enyhül meg
minden gond és fájdalom.
Teste földben nyugszik,
lelke a mennyben pihen,
oltalmazza és áldja meg
a mindenható Isten.
Emléked őrzi feleséged,
Matildka, öcséd, Imre,
Margitka, Manyika
családjával és Imi
családjával

Az 1984/85-ben végzett 8. b osztály,
osztályfőnökük, Dávid József, osztálytanítójuk, Balogh Mihály
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A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok,
akik szerettek téged.
Messze mentél tőlünk, út
vissza nem vezet, imánkba
foglaljuk, az Úr legyen veled.
Gyászoló szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenhárom éve annak a
megrendítő és fájdalmas
napnak, amikor örökre eltávozott közülünk az, akit mindannyian nagyon szerettünk

VARGA József
fodrász
(1920–2009)

Nyugodjon békében!

FARKAS János
KIHÚTH Tibor
FRANCIA Árpád
Az ablakon át, ha a csillagokra nézel, ő is ott van köztünk valahol...
Emlékezni egy régi jó barátra, ha szomorú is, emlékezz velem!
Bárcsak tudnám még egyszer visszahívni! Régi társam hiányzol. Hiányzol nekem.
Elmúlik, mint száz pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.

Könnyes szemmel
rád emlékezünk,
nehéz elviselni, hogy
nem vagy velünk.

URACSNÉ TÓTH Margit
(1944–1997)
Tudjuk, hogy
elmentél és nem
jössz vissza többé,
de emléked és szereteted
szívünkben élni fog
mindörökké.
Emlékét szívükben
őrzik: lánya, Ildikó,
veje, József,
unokái,
Mária és Gábor,
valamint édesanyja

Irodaidő a plébánián: kedden és csütörtökön
9–12 óráig, szerdán és pénteken a reggeli
szentmisék után 9 óráig és az esti szentmise után.
Hirdetéseiket szíveskedjenek legkésőbb hétfő délután
4 óráig hirdetésgyűjtőinknél vagy a szerkesztőségben leadni.
2010. június 10.

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy nincs közöttünk szeretett férjem, édesapám,
nagyapánk és vejem

VUČENOVIĆ Milan
(1929–2004)
A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk,
aki nincs már. Nélküle szomorú és üres a ház,
még most is felfoghatatlan, hogy ő nincs már!
Elmúlt, mint száz más, s mi tudjuk mégis,
hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.
Emlékét kegyelettel megőrzik szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy itt hagyott
bennünket az, akit nagyon
szerettünk

Temetkezési vállalat, Népfront
u. 109., tel: 842-515, 842-251

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA SOMOGYI Imre
(1928–2009)
Az élet ajándék,
amely egyszer véget ér,
de hiányod és emléked
szívünkben örökké él.
Szerető családja

VARGA Sándor
(1939–2009. 3. 26.)
temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

Miserend
11-én, pénteken reggel 8 órakor: Jézus Szíve tiszteletére.
12-én, szombaton 8-kor: A hét folyamán elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Varga Somogyi Imréért,
valamint: †Varga Józsefért.
13-án, évközi 11. vasárnap a Telepen: †Vučenović Milanért,
Varga Mihályért és Kovács Károlyért, 8.30-kor: †Ferenczi
Mihályért, a Ferenczi és a Vígh szülőkért, 10 órakor: †Lakatos Jánosért és fiáért, Antalért.
14-én, hétfőn reggel 8 órakor: Egy elhunytért.
15-én, kedden reggel 8 órakor: Egy szándékra.
16-án, szerdán reggel 8 órakor: Egy szándékra.
17-én, csütörtökön este 7 órakor: Egy szándékra.

Egyházközségi hírek
Pénteken Jézus Szíve ünnepe, Futakon búcsú.
Vasárnap a tízéves házasságukat ünneplők a nagymise keretében adnak hálát Istennek és áldásban részesülnek. Csütörtökön az esti szentmise után, kb. fél 8-kor találkozó az
ünneplőkkel a hittanteremben.
2010. június 10.

APRÓHIRDETÉSEK
• Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár
magánórákat ad. Telefon: 062/81-557-68.
• Tankönyvek eladók a gimnázium első és második osztálya számára. Tel.: 064/3-49-49-57.
• Cserépkályhák építését és karbantartását vállalom. Tel.: 063/8-524-106, 840-208.
• A goszpogyincai határban 2,25 hold földből
egy hold eladó, a többi árendába kiadó. Érdeklődni a 063/506-527-es telefonszámon.
• Használt drótkerítés több méretben eladó, felhasználható hambárnak, kerítésnek, csirketenyésztésnél. Tel.: 063/511-925.
• Eladó két és egynegyed hold termőföld, közel
a kövesúthoz, a téglagyár közelében. Telefonszám: 063/70-31-021.
• Renault Laguna 1800 karaván, 1999-es évjáratú, klímával, jó állapotban eladó. Érdeklődni: 842746, 063/266-134.
• Termőföld eladó: 3 hold 2,5 kvadrát a Túlabarán
és 2,5 hold a Majoros-gyümölcsös mellett. Tel.:
841-744 (18 óra után).
• Egy fejőstehén, két választási borjú és egy 200
kilós hízó eladó. Újvidéki u. 602., tel.: 841-336.
• Eladó vasból készült csirkeketrec, APN 4-es
motorkerékpár, 150 literes hidrofortartály és
egyliteres paradicsomlés üvegek. Érdeklődni
a 841-760-as telefonszámon.
• Kétszobás házat bérelnék. Tel.: 062/84-888-16.
• Lakás kiadó Temerinben, a központ közelében. Telefon: 064/386-03-91.
• Kisebb családi ház nagy kerttel, bútorral vagy
anélkül eladó a Magyar utca 7. szám alatt. Érdeklődni a 062/569-778-as vagy a 842-271-es telefonszámokon.
• Idős személynél házimunka végzését, illetve
gondozást vállalok, megegyezés szerint. Lehet
olyan személy is, akinek nincs senkije, vagy a
családja külföldön él. Tel.: 063/82-23-730.
• Elektromos kerámialap-vágó gép, kiságy, fiókos
pelenkázóasztallal együtt, üveg tetejű kovácsoltvas
asztal hat székkel, két kaucs két fotellel, ovális dohányzóasztal, masszív fából készült sank három
bárszékkel, cipősláda tükörrel és felnyitható tetejű taburéval, keltetőgép, kemény tüzelővel fűthető központi kályha, mini mélyhűtő, nagyobb sátor,
átfolyós bojler, Canon nyomtató és komputerház
(10 euró darabja), Gillera 49 köbcentis szkuter,
modern komputerasztal, 20 darab szék, hat asztal, mázsa 350 kg-ig súlyokkal együtt, elektromos
birkanyíró olló, elektromos radiátor, kvarckályha,
konyhai munkaasztal felső részekkel, Maja 8-as
gázkályha (kéménybe csatlakoztatható), modern
szobabútor ággyal, matraccal, matracok (90x190
cm), gitár, vasalódeszka, vasaló, eszéki kalapácsos
morzsoló-daráló (3 LE, 50 kg kapacitású), daráló,
villanytűzhely, 80 literes Gorenje bojler, 800 literes
eperfahordó, gőzelvonó. Csáki Lajos utca 66/1.,
telefonszám: 841-412, 063/74-34-095
• Szórakozóhelyekre alkalmas, 17 db kör alakú fotel (20 euró/db), színes tévé, gázpalackok, rokkantkocsi, mélyhűtők (420, 290, 210
l), Kreka Weso kályhák, Farmer láncfűrészek,
Vodafone 527-es mobiltelefon, elsőáldozó ruhák fiúknak és lányoknak – első kézből, Honda
motokultivátor, két kitűnő állapotban levő fotel-
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ágy, modern, 2 méter hosszú és 70 cm magas
szekrény, üveg tetejű dohányzóasztal, írógép,
körfűrész, hosszú suba, Lampart 6 kW-os konvektoros gázkályhák, franciaágy, Weltmeister
80 basszusos harmonika, szlovén gyártmányú ablakok és balkonajtók redőnnyel, felszeletelt öt diófarönk, Alfa gázkályhák, kolbásztöltő, disznóölő pisztoly, 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 műholdvevőkészülék stb. Csáki L. u. 66/1., telefonszámok:
841-412, 063/74-34-095.
• Eladó ház a Marko Oreskovics u. 13-ban, Skrabán
Endre-festmények, használt mezőgazdasági gépek, kétéves, alig használt 1000 wattos elektromos fűkaszáló, 350 köbcentis ČZ motorkerékpár,
külön hozzá való új alkatrészek, valamint földvári kis morzsoló fölvonóval (zsákba és kocsira is
lehet morzsolni), Yugo 1100-hoz (Peugeot-motoros) hűtő előtti új maszk, és Zastava 101-hez
új hátsó, alsó ülés. Érdeklődni a Nikola Pasics u.
134-ben, vagy a 842-316-os telefonon (8–12 és
16–20 óra között).
• Clas Matador Gigant kombájn 3 méteres
héderrel, 105-ös motorral, ugyanott Mercedes
Sprinter 208 D kombinált (8+1 személy + 800
kg) kombi, mindkettő igen jó állapotban eladó.
Tel.: 842-577, 063/88-26-007.
• Hízók eladók, 100–150 kilósak. Érdeklődni:
063/534-721.
• Hereszéna, szalma és szecskavágó eladó. Telefonszámok: 843-923 és 062/338-410.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyhabútor, szekrénysor, asztalok minden méretben és ízlés szerint,
hozzáférhető áron. Tel.: 844-878,063/8-803-966.
• Sűrűre szőtt nádszövetet (stukatúrt) és nádlemezt (préselt nád) kínálok díszítésre, szigetelésre. Majoros Pál, Petőfi Sándor u. 71. (a Gulyáscsárda mellett), tel.: 842-329.
• Ház eladó, valamint lakás kiadó. Tel.: 840-439.
• Golf II, 1.3-as benzines, ára 1650 euró. Tel.:
064/46-20-733.
• Gorenje mosógépek, Husquarna 36-os benzines
láncfűrész, vadonatúj palackos gázkályha, mosogatógép, versenykerékpárok, elektromos fogyasztó- és masszírozó öv, szőnyegek, komplett konyhabútor, mosógép, két darab nyolcszárnyas ablak
redőnnyel, hídregál, kaucs, franciaágy, 6 kW-os
villanykályha, kikindai 253-as típusú cserép (1000
db), biber-cserép (1500 db), alig használt tévéállvány, alig használt hídregál, üzlethelyiségbe való
alumínium ablak és ajtó üveggel, olcsó babaágyak
matraccal, mázsa, vadonatúj női blúzok, tunikák és
nadrágok, roller, belső ajtók, vashordók, olajbefúvó
(brenner), kitűnő állapotban levő komplett konyhabútor beépített frizsiderrel, tűzhellyel, mosogatóval
és felső részekkel, vízfilteres porszívó, vadonatúj
matrac (160x200), modern babakocsik, vadonatúj
bársonyöltönyök. Csáki Lajos utca 66/1, telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.
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ASZTALITENISZ
Szombaton Belgrádban az
idény utolsó országos egyéni bajnoksága volt soron, mégpedig a
legfiatalabbak, az újoncok számára. Ezen Temerinből a fiúk mezőnyében Lazar Tomics, a lányoknál
pedig Orosz Nikolett szerepelt. Mivel mindketten a korcsoport legfiatalabb tagjai közé tartoznak, kimagasló teljesítményt sem nyújtva,
képességeiknek megfelelő helyezéseket értek el. Orosz selejtező
csoportja legjobbjától 3:0-ra veszített, a leggyöngébbet 3:0-ra verte, a továbbjutást jelentő 2. helyért
mérkőzve pedig 3:1-re veszített, így
nem jutott a 32-es főtáblára.
Tomics a csoportelsőséget két
3:0-s győzelemmel fölényesen szerezte meg, és bejutott a legjobb 32
közé, de itt az első fordulóban 3:1re veszített és így végeredményben
a 77 vetélkedő között 17–32. lett,
ami megfelel a korosztályos ranglistán elfoglalt 19. helyének.
*
A múlt hétfőn a nemrég a belgrádi Cr. zvezdával országos bajnokságot nyerő Pető Zoltán Szabadkán
a Szpartak vezetőségével lefolytatott tárgyalások után aláírta az átigazolási szerződést, így négy Belgrádban eltöltött év után első ízben
fogja az elkövetkező idényben a
Szpartak színeit védeni.
P. L.

LABDARÚGÁS
Szerb liga – vajdasági cs.
SZLOGA–MLADOSZT (Járek)
1:1 (0:0)

A hazai csapat többet kezdeményezett, többet is lőttek a csatárok a Mladoszt kapujára, de a lövések vagy elkerülték a kaput, vagy
gyöngék voltak és Vasziljevics zsákmányai lettek. Félórai játék után a
Mladoszt vette át a kezdeményezést,
a Szloga pedig, hogy megőrizze a
döntetlent, védelemre rendezkedett
be, így a félidőig nem esett gól. A
második játékrész elején is a vendégek kezdeményeztek. A 46. percben
Pejics egy veszélyes lövést öklözés-

sel mentett, majd pedig Dzsogovics
tette próbára a Szloga kapuvédőjét,
de nem talált be. Az 53. percben a
Szloga ellentámadása végén az egyik
járeki védő kézzel hárított, a jogos
tizenegyest pedig Gyulics lőtte védhetetlenül a kapu jobb alsó sarkába. Ezután mindkét csapat részéről
voltak veszélyes támadások, de az
eredmény nem változott. Az egyenlítő gól a 85. percben esett. A vendégek szögletet íveltek be, a labda
Pavlovics fejéről a védők feje felett a
hálóba került, így a községi rangadó
pontosztással végződött. A Szloga így
a 6. helyen, míg a Mladoszt a 8. helyen fejezte be a bajnokságot.
Újvidéki liga
TSK–ZSELEZNICSAR (Újvidék)
1:0 (0:0)

A TSK az utolsó előtti bajnoki mérkőzésen saját hűséges szurkolói előtt az eddigi 24 fordulóban vereséget nem ismerő bajnok
Zseleznicsárt kényszerítette arra,
hogy ebben az idényben mégis
megismerje a vereség keserű ízét.
A mérkőzés nem volt valami magas
színvonalú, a vendégcsapat pedig játékával semmiképpen sem igazolta
azt, hogy megérdemelten bajnok és
érett a magasabb rangfokozatba való
jutásra. Az idény folyamán többször
is bizonyságot nyert, hogy az újvidékiek csak azért nem veszítettek,
mert folyamatosan élvezték a bírók
segítségnyújtását. A játékvezető ezúttal is az egyébként gyönge mérkőzés
leggyöngébb részvevője volt és ítéleteivel főként a TSK-t sújtotta. Ös�szesen a két csapat játékosainak 10
sárga és 2 piros lapot osztott ki. A
félidei 0:0-s döntetlent követően a
TSK az 50. percben megszerezte a
vezetést. Okljesa a jobb szélen tört
előre, és miután jó helyzetbe hozta magát, lapos lövéssel vette be a
vendégek hálóját. A játékvezető később a TSK egyik játékosának kiállításával emberelőnyhöz juttatta
a Zseleznicsárt, de az még ezt sem
tudta kihasználni az egyenlítésre, sőt
a TSK-nak adódtak újabb lehetőségei a gólszerzésre. Sörös például két
kecsegtető helyzetet is kihagyott. A
játékvezető továbbra is főszerepben
kívánt tetszelegni, így némi kompenzációképpen az újvidéki csapatból

is kiállított egy játékost. Az eredmény azonban a mérkőzés végéig
nem változott, a TSK tehát megérdemelten mért vereséget a bajnokra és így győzelemmel búcsúzott el
kisszámú hű szurkolójától. A hétvégi utolsó fordulóban, amelynek minden mérkőzését szombaton játsszák,
a TSK az utolsó helyezett bánostori
Proleterhez utazik.
DINAMO (Budiszava)–SZIRIG
4:6

A liga leggyengébb csapatától a szőregiek óriási meglepetésre négy gólt kaptak, de mégis elhozták mind a három pontot
Budiszaváról, hiszen ismét bizonyítván, hogy a leggólerősebb csapatnak számítanak, hat gólt lőttek idegenben. Kovacsevics és Vujesevics
is 3-3-szor volt eredményes.
Az utolsó fordulóban a
szőregiek vendége szombaton a 2.
helyen álló begecsi Bacska lesz.
N. J.
I. férfi liga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pozsarevac
Vranje
Rudar
Vrbasz
BASZK
Jagodina (-2)
Napredak
Mladoszt TSK
Cr. zvezda
Zajecsar
Novi Pazar
Dubocsica (-2)
Nova Pazova
Zlatar

KÉZILABDA
I. vajdasági férfi liga
MLADOSZT TSK II.–PUTINCI
21:22 (11:9)

Az első félidőben szerzett kétgólos előny ellenére csapatunk
mégis egy góllal elveszítette utolsó
mérkőzését az idényben, így már –
függetlenül attól, hogy e hét végén
még soron van az utolsó forduló –
biztosan sereghajtóként végez és
kiesik a ligából. Az utolsó fordulóban éppen csapatunk a szabad,
így pontjainak számát semmiképpen sem gyarapíthatja.
*
Községünk legmagasabb rangfokozatban versenyző férfi csapata az első ligás Mladoszt TSK, illetve a női csapata, a második ligás
Temerin, a múlt héten fejezte be a
bajnokságot, mégpedig a lányok az
előkelő 2., a fiúk pedig a végeredményben szolidnak mondható 8.
helyen. A két liga végső táblázata:

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
20
15
15
12
13
9
11
9
9
9
8
7
6

1
1
4
0
2
2
4
1
4
3
2
4
3
3

4
5
7
11
12
11
13
14
13
14
15
14
16
17

735:623
746:668
778:714
653:636
808:756
776:779
722:706
599:608
682:694
672:653
583:708
687:742
691:769
721:797

43
41
34
30
26
26
24
23
22
21
20
18
17
15

26
26
26
25
26
26
26
26
26
16
26
26
25
26

25
18
18
17
14
12
11
11
10
10
9
9
5
5

0
4
2
2
2
0
1
1
0
0
1
1
1
1

1
4
6
6
10
14
14
14
15
16
16
16
19
20

699:497
699:602
698:607
702:582
757:737
651:673
747:710
706:710
661:720
701:792
607:670
553:714
581:682
566:713

50
40
38
36
30
24
23
23
22
20
19
16
10
10

II. női liga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Halász József
Temerin
Mladoszt
Vojvodina
Vrbasz
Pancsevo
Radnicski
Spartacus
Lehel
Szrem
Jabuka
Apatin
Jedinsztvo
Ravangrad
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