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Az óév utolsó napján, a hálaadó szent-
misén ft. Szungyi László esperesplébános 
atya ismertette az egyházi anyakönyv és az 
egyházközségi iroda bejegyzéseit, valamint 

a katolikus közösségben folyó tevékenysé-
get. A zömmel még mindig katolikus vallású 
temerini magyarság szempontjából az egyházi 
anyakönyvbe bejegyzett születési és elhalálo-
zási adatok demográfiai jelentőséggel bírnak. 
A gyermekeket keresztelik, az elhunytakat 
pedig egyházi temetésben részesítik. Az ada-
tokból kiolvasható a helyi magyarság lét-
számának évenkénti jelentős csökkenése. 
Ezt megerősítették a nemrégiben közzétett 
hivatalos statisztikai adatok is.

Az utóbbi tíz évre visszamenőleg megfi-
gyelhető, hogy egy év alatt több mint kétszer 
annyian hunynak el (leszámítva a vidéki te-
metéseket), mint ahányan születnek, vagyis 

évente mintegy 80-nal 90-nel fogyatkozik 
(az elvándorlókon kívül) a magyarok szá-
ma. Ez a fogyatkozás az utóbbi 
két népszámlálás (2002-2011) 
közötti időben 881 magyarral je-
lent kevesebbet a községben. Az 
egyházi anyakönyvek szerint vi-
szont az utóbbi tíz évben mintegy 
840 lélekkel csökkent a magyar 
katolikusok létszáma.

Folytatása a 2. oldalon

Fogyatkozunk és öregszünk
A 2012. évi egyházi statisztikából

Megkezdték a decemberi közműszámlák kézbe-
sítését és a megfizettetést. Mint tudjuk, a kommuná-
lis vállalat dolgozói decemberben nem olvasták le 
a magánszemélyek vízóráját, és ezért a számlán az 
előző 12 hónap átlagfogyasztásának átlagát tüntet-
ték fel fogyasztás címén. Kivételt képeznek azok a 
magánszemélyek, akik egyedül leolvasták vízórájuk 
állását és jelentették azt a közművállalat marketing- 
osztályán. Egyébként a jogi személyek és a tömbhá-
zak vízmérőinek állását decemberben is leolvasták és 
esetükben a tényleges fogyasztás alapján végezték 
a decemberi elszámolást.

A decemberi vízfogyasztásért, szemétkihordásért 
és temető-karbantartásért még a régi áron számlázott 
a közművállalat. A januári közműszámlán azonban már 
az új árak szerint végzik az elszámolást.

REndEződiK A gyógyszEREllátás az új év-
ben. Ezt ígérik a gyógyszeripari társaságok. Rend-
szeresen szállítják majd az orvosságokat, s új készít-
mények forgalmazását jelentették be annak ellenére, 
hogy nagy nehézségek közepette gazdálkodnak, s 
nagy veszteségek terheit viselik. (Vajma)

Érkezik a 
közműszámla

Életfa: a két grafikon a szerbiai lakosság elöregedését szemlélteti. Az élet- 
vagy korfának is nevezett grafikon akkor „jó”, ha háromszög alakú, ami azt 
jelenti, hogy több a fiatal, mint az öreg. Az 1948-as, illetve 2011-es helyzetet 
bemutató ábrákon bal oldalt a férfi, jobb oldalt a női lakosság aránya látha-
tó ezerben kifejezve, balról pedig az életkor.

A módosított adótörvény értelmében a szerbiai szülők újévtől jogo-
sultak a babakelengye és a babatápszerek után fizetett értéktöbbletadó 
(PDV) visszatérítésére. Vissza lehet igényelni a forgalmi adót a csecsemők 
számára készült tejkészítmények, tápszerek, kiságy, babakocsi, etetőszék, 
pelenkázó, autóba helyezhető biztonsági ülés után is.

Az igénylés évente két időszakban nyújtható be: február 1-je és 15-e, 
illetve július 1-je és 15-e között. A visszatérítés azon termékek után jár, 
amelyet a gyermek egyéves koráig vásárolnak, összesen 40 000 dinár ér-
tékben, a gyermek egy és két éves kora között pedig 30 000 dinár érték-
ben. Az igényléséhez meg kell őrizni az áfás számlát.

A visszatérítésére azok a szülők, illetve gyámok jogosultak, akik éves 
nettó bevétele nem haladja meg a 960 ezer, azaz a havi 80 ezer dinárt, a 
vagyonadó alá eső vagyonuk értéke pedig kevesebb 23,4 millió dinárnál.

(Beta, Vajma)

Visszaigényelhető adó

Vajdaság gazdaságélénkítő, vállalkozásokat és iparos te-
vékenységet serkentő programja címmel tartott előadást 
hétfőn, január 7-én Juhász Bálint tartományi gazdasági 
titkárhelyettes a temerini iparosok és Vállalkozók Egyesü-
letében. Az új tartományi kormány októberben elfogadott 
platformját ismertette a tagokkal és az érdeklődőkkel. szó 
volt a jelenlegi helyzetről, a jövőbeni programokról és lehe-
tőségekről. A jelenlevők észrevételeit, ajánlatait a titkárhe-
lyettes továbbítani fogja feletteseinek. A vezetőség egyúttal 
közli, hogy az egyesület február 2-án a Rubin 2 étteremben 
az idén is megszervezi a hagyományos iparosbált.
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Ha szeretne elmenni orvoshoz, piacra, Újvidékre, távolabbi rokonaihoz, akkor

HíVJon tAXit!
Milenković novák Klára és férje, Žiko a rendelkezésére áll.

tárcsázza a 063/132-19-68-as mobilszámot és máris 
háza előtt a fehér Passat karaván!

A délelőtti, az időpontra történő utakat már előző nap jelezze!
Utazzon kényelmesen és biztonságosan!

Žiko húszéves szakmai tapasztalata, 
profeszializmusa garancia a célbaérésre!

A Magyar országgyűlés alapítványa, az Alapítvány a Magyar 
nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért brüsszeli HUninEU 
irodája együttműködésben a brüsszeli Magyar Ház Egyesülettel 

PályázAtot HiRdEt A BRüsszEli HUninEU iRodáBA 
gyAKoRnoKi Pozíció BEtöltÉsÉRE.

 „Hogyan képviselném nemzeti közösségem 
az Európai Unió fővárosában”

tudnivalók, információk: A gyakornoki időszak 3 hónap. Kez-
dési időpontok: 2013. február 1. (április 30-ig), május 1. (július 31-
ig), szeptember 15. (december 15-ig).

gyakorlati hely: Brüsszel, Hunineu iroda (Bld Bischoffsheim 
11., 1000 Brüsszel). ösztöndíj jellegű támogatás, szállás biztosított. 
Elvárások, feltételek: felsőfokú tanulmányok, az adott országok 
(Románia, szlovákia, szerbia) állampolgársága, magyar nemzeti-
ség, a magyar közösség iránti elkötelezettség, angol nyelv magas 
szintű ismerete, pályázati anyag leadása – melynek tartalmaznia 
szükséges: végzettség, állampolgárság és nyelvtudás megfelelő 
igazolását, fényképes EURoPAss önéletrajzot, „Hogyan képvisel-
ném nemzeti közösségem az Európai Unió fővárosában” címmel 
5500–6000 karakteres dolgozatot.

A pályázatok elbírálását a HUninEU iroda az érintett országok 
helyi szervezeteivel egyeztetve végzi.

Beadási határidők: 2013. január 15. (az első időszakra), 2013. 
március 25. A jelentkezéseket – internetes úton – a következő 
e-mail címre kérjük küldeni: office@hunineu.eu HuninEu iroda 
honlapja.

t. t.

Fogyatkozunk és öregszünk
Folytatás az 1. oldalról

Tavaly is kevesebb volt a keresztelés, mint a temetés. Az egyházköz-
ség területén 2012-ben 62-en részesültek a keresztség szentségében 
(az előző évben 58-an, azt megelőzően pedig 55-en), 30 fiú és 32 le-
ány, hét évesnél idősebb nem volt. A számbeli növekedésből azonban 
nem lehet bizakodó demográfiai következtetéseket levonni. A legtöbb 
gyermek neve idegen hangzású, nem magyar csengésű. 

Egyházi temetés 135 volt (tavaly 144, előtte 142). Kilencven éven 
felüli 11, nyolcvan éven felüli pedig 32 volt. A legidősebb elhunyt 94, 
a legfiatalabb 41 éves, két elhalálozás oka volt öngyilkosság. Ilyen ke-
vés temetést még nem jegyeztek Temerinben – az elvándoroltakat már 
külföldön, vagy vidéken temetik el, a bejegyzésekből kimutatható, hogy 
a temerini magyarság számbelileg tovább fogyatkozik és öregszik.

Elsőáldozó gyermek 73 (66, 64) volt. Hittanra összesen mintegy 
530 általános iskolás gyermek járt. Bérmálkozott 72 nyolcadikos (44 
fiú és 28 leány). Egyházi házasságot 21 pár kötött (előzőleg 18), 18 
pár ünnepélyesen, 3 rendezte polgári házasságát. Sokan csak több évi 
együttlét után szánják rá magukat arra, hogy egyházilag is rendezzék 
párkapcsolatukat. 

Az egyházközségben a világegyházzal és az egyházmegyével egy-
ségben sokrétű lelkipásztori és közösségi tevékenység folyik. Tavaly 
két alkalommal járt a megyéspüspök Temerinben (bérmáláskor és 
diakónusszenteléskor), Illés-napkor pedig Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érseket köszönthettük. Fogadtuk a feltámadási menetet, 
templomaink helyet adtak az egyházi jellegű hangversenyeknek, volt 
hittantábor, zarándoklat Tekiára és Doroszlóra, aktívan működött a 
Caritas szeretetszolgálat és három alkalommal megjelent a Temerini 
Harangszó tájékoztató kiadvány is. A plébános atya bejelentette, hogy 
2013-ban a bérmálás húsvét után a 2. vasárnap (április 14-én), Zsúnyi 
Tibor első miséje pedig a pappá szentelését követő vasárnap (június 
30-án) lesz a telepi templomban.

Az egyházközséget tavaly is a hívek szeretete támogatta és tartot-
ta meg. Az egyházközséget anyagilag megközelítően annyian, mint az 
előző években, 1195 család támogatta. Az atya hálatelt szívvel mondott 
köszönetet mindazoknak a személyeknek, önkormányzatnak, helyi 
közösségnek, iparosoknak, vállalkozóknak, akik az egyházközséget 
anyagilag, vagy más módon támogatták. G. B.

Ünnepeikre kiváló minőségű bort vásárolhat 
becsei úti pincészetünkben és a Paska boltban

Január 13-ig árengedmény!
Vindulo Borház, Becsei út, Tanya 84.

Telefonszám: 063/366-761

Gyakornok az EU-ban

HAlászlÉ.- g. A.: – A változatosság kedvéért igazán helyet 
cserélhetnénk!

2013
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Az általános és középiskolás tanulók még 
gondtalanul élvezik a téli szünidőt, a Kókai Imre 
Általános Iskolában azonban már a második fél-
évre gondolnak. A tanév első félévének eredmé-
nyeiről, eseményeiről és a január 15-én kezdődő 
második félév programjáról Sziveri Béla iskola-
igazgatóval beszélgettünk.

Elmondta, hogy az első félév 78 tanítási 
napból állt és határidőre befejeződött. Az első 
félévben a tanterv és az ütemterv szerint mara-
déktalanul minden órát megtartottak. A tanulók 
Újvidéken és Szabadkán minden versenyen részt 
vettek. Az igazgató elégedett a pedagógusok mun-
kájával, a tanulók 95 százaléka gyenge osztályzat 
nélkül fejezte be az első félévet. 

– Az első félévben megtartottuk a nyolcadi-
kosok próbavizsgáját. A magyar nyelvből elért 
pontszámok átlagosak és elégedettek vagyunk 
az eredménnyel. Nem adnak viszont okot meg-
elégedésre a matematikából elért pontszámok, 
ezek az átlag alatt alakultak. A második félév-
ben újabb próbafelvételit tartunk. Addigra a ta-
nulóknak javítaniuk kellene az eredményeken. 
Egyébként az első próbafelvételi vizsgaanyagául 
a tavaly záróvizsgázott tanulók tesztlapjait kap-
ták a mostani nyolcadikosok. Hetedikeseinknek 
is tartunk a második félévben próbatesztelést. 
Ennek során egy-egy tesztlapot töltenek ki anya-
nyelvből és matematikából,  a harmadik tesztla-
pon pedig öt tantárgyból lesznek a kérdések. Ez 
már annak a záróvizsgának az előszele, amelyen 
fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból és 
történelemből is vizsgáznak majd a diákok. Az 
eredményekből kitűnik, hogy milyen szinten áll 
az anyag elsajátítása.

– A téli szünidőre semmiféle nagyobb mun-
kálatot nem terveztünk az épületen, de az önkor-
mányzat tavalyi támogatásából fennmaradt és az 

óév utolsó napjaiban befutott eszközökből két 
tanterembe új padokat és székeket vásároltunk, 
és szintén önkormányzati pénzből néhány új lab-
dát. Az első emelet egyik mosdójában felújítottuk 
a padlóburkolatot.

– A második félév az osztálykirándulások 
időszaka is. Májusban tervezzük az utazásokat, 
de az előkészületeket hamarosan megkezdjük. 
Az első félévben két alkalommal is összeült a 
szülői tanács, hogy jóváhagyja a kirándulási úti-
terveket. A következő lépésben ezekre, a konk-
rét programokra kérünk árajánlatot az utazási 
irodáktól. A legkedvezőbb ajánlattevővel fogunk 
majd utazni.

– A második félév jövő kedden, január 15-én 
kezdődik. Az a és d váltásnak délelőtt, a b és c 
váltásnak délután lesz tanítás. A szünidő harmadik 
hetében, azaz ezen a héten a kollégák már meg-
kezdték a pótórák tartását, de februártól bein-
dítják a rendes felkészítőt is a nyolcadikosoknak 
magyar nyelvből és matematikából. Lényegében 
nem kötelező a részvétel, de a felmutatott ered-
mények alapján ajánlatos lenne, ha a diákok eljár-
nának ezekre az órákra. Sajnos, a tanulók eléggé 
felelőtlenül viszonyulnak ezekhez az órákhoz, és 
nem látogatják azokat. Főképp azok maradnak 
távol, akik rosszabb eredménnyel írták meg a 
próbatesztet. 

– Élek az alkalommal és kérem a szülőket, 
hogy gyermekeiket küldjék el a felkészítő órák-
ra. Hiszem, hogy akkor merőben más eredményt 
kapunk a következő próbatesztelésen. Különösen 
fontos ez, ha tudjuk, hogy a vizsgakérdések 75 
százaléka ismeretlen lesz és csak a 25 százaléka 
lesz a felkészítő példatárból. A példatárak már 
megjelentek, és várhatóan a hónap végéig meg is 
érkeznek az iskolába. A jó vizsgaeredmény lényege 
a szorgalmas tanulás és gyakorlás.

Új iskolapadok és székek 
Sziveri Béla igazgatóval beszélgettünk

szilveszteri lapszámunkból ki-
maradt fényképekkel 
illusztráltuk mai lapun-
kat – megtoldva egy kis 
kommentárral.

Tréfás fotók

sziláRd. - örvendetes módon rendbetetették a szeméttelepet, és elnevezték 
sziláRd-ról – amint azt a bejáratnál elhelyezett tábla is tanúsítja. Még nem lehet 
tudni, melyikről. leóról, a magyar származású amerikai atomtudósról, netán dar-
vas szilárdról, aki a múlt század neves pesti humoristája volt?

mcsm

Végenincs 
ünneplés

A szerbiai cégek többsége összekötötte 
az újévi és a pravoszláv karácsony közötti 
napokat, a számítások pedig azt mutatják, 
a szerbiai gazdaság egyetlen munkaszüneti 
nappal 16,2 millió eurót veszít. A számítások 
felölelik a pillanatnyilag nem működő vállala-
tok mellett a gyengén teljesítőket is.

sok vállalat a hosszúra nyúlt ünneplés-
nek köszönhetően 8 egymást követő napon 
át nem dolgozik, ami miatt a szerb gazdaság 
már az év legelején, startban minimum 129,6 
millió eurós veszteséget könyvelhet el, mond-
ják a szerbiai Munkaadók Uniójában.

„Az év első napjaiban egyszerűen elkép-
zelhetetlen, hogy az országban bármelyik vál-
lalat is be tudja szerezni az esetleg szükséges 
dokumentumokat, az állami adminisztráció 
ugyanis, különösen ebben az időszakban, el-
képesztően lassú. Ha tudjuk, hogy a teljes ha-
zai gazdaság tétlensége napi 16,2 millió euró 
veszteséget hoz, a nyolc napos lebzselés ára 
129,6 millió euró” – mutatott rá dragoljub Rajić, 
a szerbiai Munkaadók Uniójának szóvivője. 
Véleménye szerint a vállalatokat különböző 
indokok vezérelték, amikor a hosszú munka-
szünet mellett döntöttek. „Egyes cégeknek 
egyszerűen kifizetődőbb, ha néhány napra 
leállítják a gépeket, mint ha fűtik a csarnokot 
és egy-két napra bekapcsolják a berendezé-
seket” – mondja Rajić.

A kis- és közepes vállalatok társulásának 
alelnöke úgy véli, a szerbiai gazdaságnak 
minél több ünnepnapon kellene dolgoznia. 
„nem jó, hogy a vállalatok úgy döntöttek, ösz-
szevonják az ünnepeket, habár voltaképpen 
ez ad valódi képet szerbiáról. többet elköl-
tünk a mulatozásra az újévi ünnepek alatt, 
mint a kultúrára egész évben” – szögezte le 
Milan Knežević, aki arra is figyelmeztet, hogy 
a statisztika minden évben 20 százalékos ter-
meléskiesést jelez az ünnepek összevonása 
miatt. A pénzügyminisztériumban azt hangsú-
lyozzák, hogy nincsenek pontos adataik arra 
vonatkozóan, mennyit veszít a gazdaság ilyen 
alkalommal. „tény, hogy az elvesztegetett 
munkanapot nehéz pótolni, ezt a gazdaság-
ban otthonosan mozgók tudják a legjobban, 
a válság idején pedig luxus nem dolgozni” – 
vélik a minisztériumban. (telegraf)

2013
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Medvecki Mária és Csernek Csongor
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Vasárnap a tízórai szentmise keretében ünnepélyes keretek 
között két kislány részesült a keresztség szentségében: Vi-
vien (Vajda lászló és tóth izabella leánya) és Kinga (Béres 
árpád és Pászti Renáta leánya).

Ünnepélyes keresztelés

Anyakönyv
2012. december

2013. január 2-án, 14 óra 14 perckor született meg Temerin 
első újszülöttje, Moiskó Sarolta és Attila kislánya. A baba súlya 
3180 gramm, hossza pedig 48 cm. 

* * *
Fia született: Romelić Natašának és Markónak, Morvai Tímeának 

és Róbertnek, Pekez Slađanának és Brankónak, Govedarica Móniká-
nak és Radenak, Vujičić Sanjának és Ivannak, Zeljković Draganának és 
Gojkónak, Erdei-Krizsán Emmának és Erdei Tibornak, Marić Natalijának, 
Stupar Tijanának és Zorannak.

Lánya született: Ćepić Anának és Miodrágnak, Kohanec Leonórának 
és Tót Kása Attilának, Bošnjak Nikolinának, Jovanović Slavicának, Tegeltija 
Branislavának és Mirkónak, Gruičič Ružicának és Radojenak, Mišćević 
Bojanának és Srđannak, Latinović Snežanának és Dušannak, Verebélyi-
Bugarčić Majának és Verebélyi Csabának, Porobić Slavicának és Nedeljkónak, 
Karlaš Brankának és Ćulibrk Vukašinnak, Kihút Angélának és Gellértnek.

Házasságot kötött: Marko Bajagić és Maja Stojiljković, Boro Kosijer 
és Faragó Eleonóra, Srđan Miajlović és Biserka Radu, Csernek Csongor 
és Medvecki Uracs Mária.

Elhunyt: Gyuráki (Gőz) Katalin (1933), Moisko (Pardovicki) Rozá-
lia (1933), Anđelka (Zec) Dukić (1930), Veljko Jaramaz (1939), Ma-
rija (Popović) Janjatović (1930), Dragica (Atelj) Ćosić (1936), Fehér 
(Góbor) Ilona (1931), Morvai (Tóth) Katalin (1954), Ökrész (Kovács) 
Franciska (1933).

A temerini Vöröskereszt és az újvidéki Vérellátó intézet ma, január 
10-én 8 és 11 óra között tartja a rádióállomás melletti üzletház (Újvidéki 
utca 322.) emeleti nagytermében, a Vöröskereszt új helyiségében az idei 
év első véradását. A második véradás február 7-én lesz ugyanott.

tavaly temerinben összesen mintegy 890 adag vért gyűjtöttek. A 
Vöröskeresztben remélik, hogy a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően temerin a tavalyi eredménnyel is felzárkózik az úgynevezett 
„leghumánusabb község”-ek sorába.

Ma véradás

Január 26-án 20 órai kezdettel

Temerini bál 
a Rozika étteRemben

Fergeteges farsangi hangulat, svédasztalos vacsora, 
bőséges italválaszték, előzékeny kiszolgálás!

tombola, különböző meglepetések, 
hogy egy éjszakára elfelejtse gondjait!

Belépőjegy 1000 dinár, érdeklődni, helyet foglalni a 
021/843-749-es, vagy a 063/7-55-8-338-as 

telefonszámon, illetve a helyszínen, 
a Kossuth lajos utca 12.-ben.
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Bálint Tamás is rendszeresen részt vesz a 
borkóstolóval egybekötött Márton-napi liba-
toron és a Vince-napi borversenyen. Tavaly a 
gyümölcsborok kategóriában aranyérmet nyert 
meggybora, a sillerborok kategóriában pedig 
bronzérmes lett Desdemona nevű itala. 

– Amatőr vagyok, kis mennyiségben, évi 
szinten úgy 300-400 üveget palackozok, azt is 
három fajtából. Idestova hat éve borászkodom, 
szőlészettel valamennyivel előbb kezdtem fog-
lalkozni. A középiskola befejezése után egye-
temre iratkoztam, de sajnos nem úgy haladtam, 
ahogyan elképzeltem. Egyébként középiskolai 
végzettségemből adódóan sokat foglalkoztam a 
borokkal, és ez nagyon tetszett. Ezért úgy gon-
doltam, hogy az elméletet megpróbálom átül-
tetni a gyakorlatba. Abban az időben még nem 
volt szőlőm, ezért meggybort készítettem, amely 
itt Vajdaságban még egyedinek számított. Ez 
nagyon sokat segített a borászat rejtelmeinek a 
megismerésében. Később, 2006-ban lehetősé-
gem adódott háztáji szőlő telepítésére.

• Milyen szőlőfajta került a háztájiba?

– Szívemhez közel álló a hamburgi mus-
kotály csemegefajta, amely nagyfürtű és a 
legfinomabb ízű és zamatú, noha igen ké-
nyes és nagy odafigyelést igényel. A többi-
nél jóval érzékenyebb a betegségekre és a 
fagyra is.

• Mit hozott a tavalyi 
esztendő az amatőr bo-
rásznak, vagy inkább mit 
vitt el tőle?

– A tavalyi év időjárása 
rendkívül szélsőséges volt. 
A februári fagy megtette a 
magáét, sok szőlő elfagyott. 
Ezt tetézte a metszés utáni 
kései, áprilisi fagy. Keve-
sebb termett, de a száraz, 
aszályos nyári idő minőség-
fokozó volt, és kiváló sző-
lő termett. Egyelőre három 
fajta bort készítek. Az egyik 
a meggybor, amely a gyü-
mölcsborok kategóriájába 
tartozik, aránylag testes, 

ízében, zamatában visszacseng a gyümölcs 
friss íze, némi utóízzel a mag miatt. Az utóbbi 
azonban igazolás, hogy valóban meggyből ké-
szült a bor. Szőlőből egy fajta, tulajdonképpen 
még mindig kísérleti fázisban levő sillerbort 
készítek. A ledarált, préselendő szőlőnél arra 
ügyelek, hogy minél kevesebb ideig tartsam 
a törkölyön, így kevesebb színezőanyag jut 
a borba és jellegzetes színe lesz. Édeskés és 
inkább fehérbor. Az alapanyag 60 százaléka 
rajnai rizling, a többi otelló, ami lényegében 
színezőanyag. A harmadik fajta a hamburgi 
muskotály, már magából a fajtából adódóan 
is nagyon finom ízű és zamatú. Ezt is siller-
borként készítettem.

• Vannak-e terveid a borászattal kap-
csolatban?

nagyapáink, akik főállású földműve-
sek és állattenyésztők voltak, kisebb-na-
gyobb területen – egy vagy fél holdon, né-
hány kvadráton, esetleg a családi ház körüli 
kertben – rendszeresen termeltek szőlőt. 
Az akkoriban dívó vörösszlanka, szürke-
barát és más fajta borszőlőt egyrészt azért 
termesztették, hogy ellássák a családot, 
másrészt, hogy saját szükségletre bort és 
törkölypálinkát készítsenek. legjobban 
ugyanis a hagyományos módon előállított, 
fahordókban tárolt saját bor, valamint a pré-
selt szőlő cefréből főzött, leginkább 21–22 
fokos törkölypálinka ízlett. Apáink közül 
már kevesebben tartották magukat ehhez a 
hagyományhoz, és szinte észrevétlenül, de 
kivesztek a temerini határban a szőlősök. A 
múlt század utolsó negyedében ismét „di-
vatba jött” a borkészítés, a pálinkafőzés, 
valamint a készítmények különböző verse-
nyeken való megmérettetése is.

Elmélet gyakorlatba ültetve
Bálint Tamás ifjú amatőr borásszal beszélgettünk

Bálint tamás, a Márton-napi újborkóstolón (Fotó: Móricz 
Dénes)

tAlicsKA. - Performansz a temerini kubikosok emlékére

–A síksági termőföldön való termesztésről 
megoszlik az emberek véleménye. Itt, Vajda-
ságban főleg a szerémségi borokat ismerik. 
Szerintem síkvidéken is lehet minőségi bort 
termelni, de eléggé nagy befektetés kell hozzá. 
Nem vagyok olyan helyzetben, hogy nagyobb 
befektetést tervezzek. Nagy öröm a számomra, 
hogy hat év alatt és szinte a semmiből indulva 
sikerült eddig eljutnom, ahol most vagyok. Egy-
előre maradok a kézműves bor készítésénél, 
és igyekszem megtanulni, hogy melyik ételhez 
milyen bor illik.

mcsm

A temerini Kertbarátkör 2013. január 19-
én szervezi meg a XVi. Vince-napi nemzet-
közi Borverseny és Borkóstolót a temerini 
sportközpontban.

A REndEzVÉny PRogRAMJA:
Vendégek fogadása 10-11 órakor.• 
szakmai értékelés (előadás) és sajtó-• 
tájékoztató 11-13 órakor.
Kulturális szórakoztató műsor 13 órá-• 
tól.
Eredményhirdetés és díjkiosztás 14 • 
órakor.

MintAátVÉtEl:
2013. január 9-én, szerdán 8-18 óra.
2013. január 10-én, csütörtökön 8-18 

óra.
2013. január 11-én, pénteken külföldi 

kiállítók.
Helyszín: ifjúsági otthon, Újvídéki u. 

403.
Borbírálat: 2013. január 14. (szombat) 

11 óra.

A borfesztivál 
programja

2013
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E heti körkérdésünk

Milyen volt és milyenre számít?
Mezőgazdasági helyzetkép

A hóolvadás megnövelte a talaj nedves-
ségtartalmát, a búza eddig szépen fejlődött. 
Baj lesz viszont, ha hótakaró nélküli kemény 
fagy köszönt ránk. A gazdáknak most nincs 
különösebb teendőjük, a fejtrágyázás csak 
februárban lesz esedékes.

A gombás fertőzöttség körüli hírek visz-
szavetették a kukoricaexportot és kihatottak 
az áralakulásra. Az időjárás kedvezett a téli 
szántásnak, de a talaj most sem fagyos, 
szántani most is lehet. 

Folyik a szerződéskötés a tavasziak ve-
téséhez szükséges magok, műtrágyák be-
szerzésére. A tavalyi felvásárlási ár miatt 
nyilván csökken a répatermesztésre kötött 
szerződések száma. A répa helyett bizonyá-
ra kukorica kerül majd a földbe. temerinben 
minden valószínűség szerint továbbra is 
szóját fognak a legnagyobb területen ter-
meszteni, mert az kifizetődőbb. Már tavaly 
is több volt a szója, mint a kukorica. tavaly 
a búzahozamra nem volt hatással az aszály, 
ezért a szokásosnál nagyobb területen ke-
rült földbe.

A szójának jó ára volt, a búzának a hoza-
ma volt jó, az ára nemigen. A kukorica őszi 
felvásárlási ára kedvezően alakult, majd 
csökkent, most stagnál. A cukorrépa ter-
méskiesését az ár nem pótolta. 

Van idő fontolóra venni, hogy a drá-
gább vagy az olcsóbb befektetést választ-
ják-e, hogy mennyi újratermelési anyagot 
szereznek be szerződésre és mennyit saját 
forgóeszközből.

mcsm

Szépen 
fejlődik a 
búzavetés

V. I.: – Tavaly a beharangozottnál na-
gyobb volt az infláció, de túléltük. Tovább-
ra is optimista vagyok, és remélem, hogy 
az új év hoz jót is. A bankkormányzó sze-
rint az idei évre legfeljebb 5 százalékos 
inflációt terveznek. Jó lesz, ha így lesz. 
Három fiú unokám van, szeretném, ha 
kislány is lenne, biztatom is a lányomat 
az újabb gyermek vállalására.

K. K.: – Úgy-ahogy, de elmúlt. Nagyon igaz 
a mondás, hogy a tavalyi rosszabb volt az elő-
zőnél, jobb a következőnél. Semmi különöset 
nem várok, s ha nem várok semmit, semmi sem 
fog meglepni. Ha mégis valami jelentős történik 
velem, elégedett leszek.

T. F.: – A tavalyi nem volt túlságosan 
eredményes. Az embereknek egyre ke-
vesebb a pénzük, egyre kisebb a vásár-
lóerő, egyre többen vásárolnak hitelre. 
A hetipiacon is érződik a pénztelenség. 
A legnagyobb örömem, hogy Ausztráli-
ában megszületett az első dédunokám. 
Büszke vagyok a kis Stefanra. Nem va-
gyok babonás, semmit sem tulajdonítok a 
13-asnak. Az ország vezetésének kellene 
javítania a helyzeten úgy, hogy munka-
helyhez jussanak a fiatalok. Egyetlen kí-
vánságom van, szolgáljon az egészségem 
az idén is jól. 

F. R.: – A család szempontjából teli volt 
örömmel: három gyermekünk van, szépen nö-
vekednek, tanulnak és haladnak előre. Az üzletet 
illetően ezt már nem mondhatom el: az elmúlt 
esztendő jóval alatta maradt az előzőnek. Logi-
kusan gondolkodva, úgy tűnik, hogy még nehe-
zebb elébe nézünk. Megígérték ugyan, hogy fél 
év után észlelünk majd valamilyen javulást, de 
a tapasztalat azt mutatja, ennek teljesítése nem 
lesz egyszerű. Mindenképpen nehéz év kezdetén 
állunk. Ám ha továbbra is jól szolgál az egész-
ségünk, ezentúl is szorgalmasan dolgozunk, 
és igyekszünk előrehaladni. Mégis: biztosan 
nehéz lesz.

Sz. L.: – Isten ments az ilyen évtől, 
mint amilyen a 2012-es volt! Nagyon sze-
retném elfelejteni. Az üzlet sem volt va-
lami fényes, a családban meg úgyszólván 
csak kedvezőtlen események történtek. 
Megromlott néhányunk egészségi álla-
pota, de szerencsére az év végéig  javulás 
állt be náluk. Remélem, hogy ez az idei 
évben folytatódik, mert ha egészség van, 
akkor minden megvan.

Cs. E.: – Földművesként nem panaszkod-
hatom, mert földjeinkre annyi csapadék hullott, 
hogy termettek. A hozam a szolid és rekordnak 
számító között mozgott. Ha az átlagot veszem, 
akkor azt mondhatom, nem jártunk rosszul. A 
piaci árusítást illetően már gyengébb évről be-
szélhetek. Szinte kitapintható, hogy mennyire 
kevés a pénzük az embereknek: sok embernek 
nincs munkája, sok a kisfizetésű személy. Job-
bat várok, de tudom, hogy nem sok jóban lesz 
részünk. Már azzal is elégedett lehet az ember, 
ha csak kevéssel lesz rosszabb, mint tavaly. Fon-
tosnak tartom, hogy végre adjanak munkát az 
embereknek, ne csak közmunkák legyenek. 

A. N.: – Két év leforgása alatt elvesztettem 
a szüleimet, és ezek a család szempontjából 
szomorú események rányomták bélyegüket 
a tavalyi és a tavaly előtti évre. A szakma, a 
mezőgazdaság terén sem volt valami fényes 
a 2012. év. Egyébként sem a múlt év végére 
bejelentett világvégét, sem a 13-as számhoz 
kötődő hiedelmeket nem veszem komolyan. 
Így aztán egyelőre nem látom jelét annak, 
hogy egészségileg vagy más téren rosszab-
bodna a helyzetünk, illetve, hogy jelentősebb 
veszély fenyegetne bennünket.

R. G.: – Kis unokám világra jötte volt szá-
momra az év eseménye. Nem vagyok babonás, 
de eddigi életem során a 13-as számhoz csak 
jó kapcsolódott. Ennek tükrében arra számítok, 
hogy a ránk köszöntött esztendő alapjában ked-
vezően alakul a családom számára. Még akkor 
is, ha a rajt nem sok jóval kecsegtet. •

MUnKAidő. - de vajon ki munkálkodik odabenn? A cimbalmos? (Petőfi: Falu 
végén…) (Helyesen: nyitva tartás)

Cégtáblák 
készítése, 
betűvágás, 
nyomtatás 

nagy felületre, 
járművekre 
és ponyvára.

Telefonszám: 
063/71-976-00

2013
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tAXiálloMás. - Büntetés terhe mellett magánszemélyek-
nek behajtani és parkolni tilos (5000 din).

A helyi közösségek nyugdíjas-egyesületeiben készülnek a 
tisztújító közgyűlések megtartására. Amióta a helyi egyesüle-
teket (alapszervezeteket) tömörítő községi szervezet elnöke 
egészségi okokból kifolyólag leköszönt tisztségéről, a meg-
bízott elnök, Varga István az Első Helyi Közösség Nyugdíjas 
Egyesületének elnöke lett. Így hát kettős szerepet érintően 
beszélgethettünk.

– A községi nyugdíjas szervezet áprilisban tervezett évi közgyű-
lésén fogjuk elfogadni az idei pénzügyi tervet – mondja beszélgető-
társunk. – Addig azonban össze kell állítanunk egy ideiglenes tervet, 
hogy dolgozhassunk. A közgyűlésre elkészítjük a tavalyi munkáról 
szóló beszámolót, valamint az idei évi munkaprogramot, de tervezzük 
az alapszabály módosítását is. Ez utóbbinak fontos része lenne, hogy 
négy évre korlátozzuk a községi szervezet elnökének mandátumát, 
akit minden tisztújításkor más-más helyi egyesületből választanánk. 
A hatályos alapszabály értelmében a szervezetnek nincs alelnöke, mi 
pedig szeretnénk, ha lenne. Az új alapszabályt a közgyűlés megtartása 
előtt 30 napos közvitára bocsátjuk.

– Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesületében is készülünk az 
évi közgyűlésre, ennek keretében írjuk a beszámolókat, körvonalazzuk 
a munkaprogramot és a pénzügyi tervet. Szeretnénk március végéig 
megtartani az évi értekezletet és jelöltet állítani a községi szervezet 
elnöki tisztségére. 

– Már felkértük a fatelepeket, hogy küldjék el a következő télre 
való tüzelő beszerzésének árajánlatát. Az ünnepek elmúltával beszél-
getésre hívjuk az ajánlattevőket és kiválasztjuk a nyugdíjasok ellátóját. 
Ezt szeretnénk minél előbb nyélbe ütni, hogy a tagság számára lehe-
tővé váljon a tüzelő árának minél több havi törlesztése.

– Az egyesületben decemberben kezdtük a tagság újbóli bejegy-
zését. A legtöbben az első negyedévben jönnek felújítani tagságukat. 
Az évi tagsági díj a nyugdíjas havi ellátmányának egy százaléka. Aki-
nek 20 ezer dinárnál kisebb a nyugdíja, 200 dinárt fizet. Ugyanennyit 
fizetnek a pártoló tagok is. A 80 évnél idősebbeket az utóbbi évek-
ben tiszteletbeli tagunkká fogadjuk. A régi tagok mellett várjuk az új 
nyugdíjasok belépését is, és tovább végezzük az életbiztosítás kötését, 
amit 85 éves korig lehet megtenni.
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Tisztújítás előtt
A nyugdíjasok életéből

Temerinben márciusban tervezik a közgyűlést

Rendőrségi krónika

Négy nap alatt két tűz
temerin község területén 2012. december 21-étől 2013. január 

4-éig 7 bűncselekményt, 2 rendbontást, 6 közlekedési balesetet 
és 2 tűzesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás jelenté-
sében. A közlekedési balesetekben három személy könnyebben 
megsérült, az anyagi kár összesen mintegy 343 ezer dinár.

december 21-én este 9 óra tájban Temerinben, a Népfront és az 
Iparos utcába vezető névtelen utcák kereszteződésénél R. R. temerini 
lakos Renault Scenic típusú személygépkocsijával a Népfront utcán 
a Proletár utca felől jövet az Iparos utcába vezető névtelen utcába 
kanyarodáskor ütközött a szemközti irányból érkező Tomos APN 4-es 
típusú mopeddel, amelyet S. A. temerini lakos vezetett. A balesetben 
a moped utasa, H. K. temerini lakos könnyebben megsérült.

december 23-án este 7 óra tájban az M22-es szabadka-újvidék-
belgrádi és az R104-es ókér-szőreg-temerin-gospođinci utak keresz-
teződésénél történt baleset. M. I. abbáziai lakos Ford Focus típusú 
személygépkocsijával az M22-es úton Újvidék irányába haladt és az 
R104-es úttal való kereszteződésnél balra kanyarodáskor ütközött 
az ellentétes irányból érkező Volkswagen Golf típusú személygép-
kocsival, amelyet V. N. kúlai lakos vezetett. Az anyagi kár mintegy 
175 ezer dinár.

december 27-én éjjel fél tizenkettőkor Temerinben, az Újvidé-
ki utca 112-es számú ház előtt M. M. járeki lakos Alfa Romeo tí-
pusú személygépkocsijával a Rade Končar utca irányába haladva 
elvesztette uralmát járműve felett, lerepült az úttestről, nekiütközött 
a reklámpannó fémpóznájának, két fának, és végül felborult. A bal-
esetben a jármű vezetője könnyebben megsérült, az anyagi kár 
mintegy 150 ezer dinár.

december 31-én délután 1 óra tájban az E75-ös belgrád–újvidék–
szabadkai úton M. M. karađorđevói lakos DAF típusú, pótkocsit von-
tató tehergépkocsijával Újvidék irányába tartva a 95-ös kilométerkő-
nél belerohant a fizetőkapu vízszintes fémkorlátjába. Az anyagi kár 
mintegy 8 ezer dinár.

december 27-én éjfél után 10 perccel Temerinben, a Népfront 
utcában kigyulladt a ház falán levő elektromos kapcsolótábla. A tüzet 
megfékezték, a kár mintegy 10 ezer dinár.

Január 1-jén délután 5 óra tájban a Kossuth Lajos utca 55 sz. 
alatti régi épületben kéménytűz keletkezett, amit sikerült megfékezni. 
Személyi sérülés nem történt.

LOVASBÁL 
február 2-án 

az Ifjúsági Otthonban 
a Rózsa sándor lovasklub 

szervezésében
gazdag menü, ital nagy választékban, kedvező áron.

A tombola főnyereménye: kiscsikó!
A vendégeket Balázs zoltán és zenekara szórakoztatja.

Ha a farsangi időszakban szeretne kikapcsolódni és 
jót mulatni, legyen ott a lovasbálban.

Jegyek 1500 dináros áron Morvai zoltánnál, 
(tel.: 060/7-685-006) vagy Morvai sándornál 

(tel.: 060/090-10-15) válthatók.

2013
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Előkészítés vizsgára – minden kategóriára
Fizetés részletre
Képzés újabb járműveken
Kétnyelvű oktatás
Egyéni és csoportos oktatás
Tanulójármű mozgássérülteknek

Autóiskola

Lu & Le
Újvidéki utca 342., Temerin

Gergely Tibor okleveles közlekedési mérnök
tel. 061/192-62-07

Jovanka Broz:

Tito jobban szerette a nőket, 
mint Nagy Szulejmán szultán

Jovanka Broz, a néhai jugoszláv elnök, Josip Broz Tito 88 éves özve-
gye szerint férje „jobban szerette a nőket, mint Nagy Szulejmán szultán”. 
Jovanka hosszú évek után most először fedte fel magánéletét Titóval a 
Slobodna Bosna című Banja Luka-i napilapnak. Az idős hölgy arra utalt, 
hogy sok muszlimhoz hasonlóan Titónak is négy felesége volt, bár ter-
mészetesen nem egyszerre. Életrajzírói a négy feleség mellett számtalan 
szeretőről és 17 gyermekéről tudnak.

A boszniai Szerb Köztársaság központjában megjelenő újság riporte-
rének megnyílt az idős asszony, és elmesélte, hogy közös életükben egy 
pillanatig sem volt zavaró a köztük levő 32 év korkülönbség, „mindig 
figyeltünk egymásra”, mondta.

Jovanka Budisavljević likai (Horvátország délnyugati hegyes vidéke 
a Plitvicei-tavakkal) szerb partizánlány 1952-ben, 28 évesen kötött há-
zasságot az akkor 60 éves Titóval, és haláláig (1980) vele maradt. Az 
özvegy elbeszélése szerint már az antifasiszta felszabadító harcok ide-
jén, a főparancsnokságon együtt dolgoztak, de Tito akkor szerelmes volt 
Zdenka nevű titkárnőjébe, aki azonban 1946-ban meghalt.

Jovanka és Tito között szorosabb kapcsolat akkor alakult ki, amikor 
1947-ben elkísérte Titót Szlovéniába egy sérvműtétre. Az operáció nem 
volt egyszerű, komoly komplikációk is felléptek. „Azokban a napokban 
állandóan mellette voltam, és hogy gyorsabban teljen az idő, fölolvastam 
neki irodalmunk legszebb romantikus elbeszélő költeményeiből, köztük 
a boszniai szerb Aleksa Šantić és a horvátországi szerb Branko Radičević 
verseiből. Ő ezeket a költőket nem ismerte, de az volt az érzésem, hogy 
élvezettel hallgatta” – tette hozzá Jovanka, megjegyezve, hogy Tito akkor 
„hódolt be” neki.

Beszélt arról is, hogy nem volt könnyű élete, tele volt stresszel, szemé-
lyes veszteségekkel, de azt érezte, ha a férjével van, akkor biztonságban 
van. A nagy korkülönbség ellenére is remekül töltötték együtt a szabad-
időt – tette hozzá. Tito biliárdozott, és Jovanka megtanulta tőle a játékot. 
Eljárt férjével vadászni is, lévén, hogy a háborúban partizánként megta-
nult lőni. Gyakran mentek horgászni, „kiderült, hogy nekem nagyobb a 
türelmem”. Máskor együtt úsztak, „én nála jobban”. „A politikáról nem 
esett szó köztünk, ő ebben nagy fölényben volt velem szemben, de én sem 
voltam apolitikus” – jegyezte meg Jovanka Broz. (MTI, Vajma)

A vízumkényszer eltörlése után nagyszámú kínai állampolgár 
érkezett szerbiába egy jobb élet reményében. Azonban, mivel a 
gazdasági válság miatt csökkent a piacforgalom, a keleti keres-
kedők elhagyják az országot, és lengyelországba, dél-Amerikába 
vagy Afrikába mennek jobb piaci körülmények reményében.

A becslések szerint az 1990-es években nagyjából 10 ezer 
kínai érkezett szerbiába, és nagyrészt jól működő üzleteket ala-
pítottak, írja a Blic napilap.

Manapság azonban arról hallani, hogy a drasztikusan lecsök-
kent vásárlóerő miatt már alig tudják törleszteni kötelezettségei-
ket az állam felé, megélhetésre pedig alig jut – habár ismeretes: 
éjt nappallá téve dolgoznak.

Távoznak a kínaiak is

Határátkelő
A magyar, illetve a szerb kormány között létrejött határforgalmi meg-

állapodás értelmében január 4-étől módosult a gyálai–tiszaszigeti határ-
átkelőhely nyitvatartási rendje.

A határátkelőhely reggel 7 órától este 19 óráig tart nyitva a sze-
mélyforgalom számára. A tiszaszigeti határátkelőt a szerbiai és magyar 
állampolgárokon túl az Európai Unió állampolgárai, az EGT tagállamok 
és Svájc állampolgárai használhatják, továbbá azon harmadik országbeli 
hozzátartozóik, akik a rokoni kapcsolatot igazolni tudják. (Vajma)

A felvétel még az első félév végén készült, amikor az első 
helyi közösség kézimunkázó asszonyai karácsonyi díszek 
készítésére oktatták a Kókai imre iskola kisdiákjait. nagy 
volt a lelkesedés, hiszen közelgett a téli szünidő. Azóta el-
múltak az ünnepek, és a gyerekek már a második félévre ké-
szülődnek, ugyanis január 15-én kezdődik a tanítás. (M. s.)
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb hétfő délután 

4 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomszédunktól, 

utcabelinktől

KALÁCSKA Istvántól 
(1936–2013)

Valaki hiányzik közülünk, 
elment, csendben távozott, 
nem búcsúzott, üzenetet 
sem hagyott, de emléke 
szívünkbe záródott.

Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle a Petrik, 
Petri, Kovács, Kálmán, 

Jánosi, Elek, Klajner, 
Horváth, Petro, Nagy, 
Gyuráki, Biacsi és az 

Ádám család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
szeretett unokatestvérünk-
től, unokahúgunktól

ELEKNÉ 
LACKÓ Erikától 

(1967–2013)

Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlük,
de emléked örökre
itt marad közöttünk.

Örök az arcod,
nem száll el a szavad,
minden mosolyod
a lelkünkben marad.

Lackó András, 
Tünde és Attila 

családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

ELEKNÉ LACKÓ Erikától 
(1967–2013)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett téged, 
szép emléked maradt 
csak közöttünk.
Örök az arcod, 
nem száll el szavad, 
minden mosolyod 
lelkünkben maradt.

Egy szál gyertya, 
mely lassan végig ég, 
egy élet, mely 
túl gyorsan véget ért.

A temető csendje 
ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben 
örökre megmarad.

Ezúton búcsúzik tőled: 
apósod, Piroska mama, 

Erika, Szilvia és Tibi 
családjukkal, 

valamint Endre

VÉGSŐ BÚCSÚ

ELEKNÉ LACKÓ Erikától 
(1967–2013)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, szép 
emléked maradt közöttünk.

Örök az arcod, 
nem száll el a szavad, 
minden mosolyod 
a lelkünkben marad.

Tudjuk, hogy nem jössz, 
mégis jó várni, 
hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni!

Búcsúzik tőled 
testvéred, Tibi és Éva

Miserend
11-én, pénteken 8 órakor: a Szentháromság 
tiszteletére egy élő családért.
12-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán 
elhunytakért, valamint az előzőleg elhuny-
takért: †Magyar Jánosért, Gyuráki Pálért és 
Pethő Terézért, a Sztrikovits, a Magyar, a 
Gyuráki és a Pethő nagyszülőkért.
13-án, vasárnap Urunk megkeresztelke-

dése, a Telepen 7 órakor: a népért, a plé-
bániatemplomban 8.30 órakor: †Jánosi 
Gáspárért, a Jánosi és a Ferenczi szülőkért 
és elh. családtagokért, 10 órakor: †Bergel 
Jánosért, Tóth Irénért, elh. szüleikért és elh. 
családtagokért.
14-én, hétfőn 8-kor: szabad a szándék.
15-én, kedden 8-kor: szabad a szándék.
16-án, szerdán 8-kor: szabad a szándék. 
17-én, csütörtökön 8 órakor: szabad a 
szándék.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett keresztlányunktól

ELEKNÉ 
LACKÓ Erikától 

(1967–2013)

Az erőd elfogyott, 
a halállal megküzdeni 
nem tudtál. 
Nem beszéltél, 
nem szóltál, valamit 
mégis mondani akartál.

Búcsúzni nem volt erőd, 
csendben elmentél, 
magukra hagyva, 
akiket szerettél.

Mikor könnycsepp gördül 
végig arcunkon, 
azért van, mert 
hiányzol nagyon.

Emléked örökké 
megőrzik a Bozóki 

keresztszülők és Zsolti

Március végéig elkészül az új földtörvény terveze-
te, amely szigorúbban bünteti majd az állami termőföl-
dekkel történő visszaéléseket. Készül az új jogszabály, 
amellyel majd igyekeznek kiküszöbölni a hatályos 
törvény alkalmazásában tapasztalt hiányosságokat. 
Megszigorítják az állami tulajdonban lévő termőföl-
dek bérlőinek ellenőrzését, és változások lesznek a 
tagosításra és az öntözésre vonatkozó fejezetekben 
is. A mezőgazdasági minisztérium egyik illetékese 
elmondta, elsősorban a termőföldek felügyeletében 
észleltek szabálytalanságot, megtörtént, hogy a föl-
det egyik személy bérelte ki, utána pedig egy másik 
művelte el. Hozzátette: elsősorban az ellenőrzésre és 
a büntetőintézkedésekre fognak összpontosítani az 
új földtörvény kidolgozásánál. Ezenkívül azokra az 
esetekre, amikor az önkormányzatok elmulasztják az 
évi tervkészítést, és nem folytatják le a termőföldek 
bérbeadásának folyamatát.

A törvény elfogadása esetén új büntetőrendelke-
zések lépnek majd életbe,  és lényegesen magasabb 
bírságok kiszabására nyílik mód. Ezenkívül növelni 
fogják az ellenőrzést végző mezőgazdasági felügyelők 
számát is, mivel hogy a jelenlegi 19 felügyelő képtelen 
ellátni ezt a feladatot.

Új földtörvény

tojás 8-14 din/db
zöldség 120-150 din/kg
sárgarépa 40-50 din/kg
szárazbab 240-350 din/kg
Burgonya 40-50 din/kg
Káposzta 20-30 din/kg
savanyú káposzta 80-100 din/kg
saláta 20-25 din/db
Kelkáposzta 70-80 din/kg
Paradicsom 120-130 din/kg
Paprika 140-150 din/kg
Retek 30-40 din/csomó
csiperkegomba 180-200 din/kg
zeller 50-80 din/db
Karalábé 40-60 din/db
Karfiol 50-200 din/kg
Brokkoli 150-250 din/db
Uborka 200-220 din/kg
cékla 50-60 din/kg
Erős paprika 20-25 din/db

spenót 100-120 din/kg
Vöröshagyma 30-40 din/kg
Fokhagyma 150-300 din/kg
Póréhagyma 80-120 din/db
sütőtök 50-60 din/kg
Alma 50-80 din/kg
szőlő 140-200 din/kg
Körte 120-150 din/kg
citrom 140-150 din/kg
narancs 100-110 din/kg
Füge 350-400 din/kg
Aszalt szilva 200-250 din/kg
Banán 90-110 din/kg
Mandarin 100-110 din/kg
Mogyoró 800-1000 din/kg
dióbél 900-1000 din/kg
Fűszerpaprika 900-1000 din/kg
Méz 400-500 din/kg
tőzegáfonya 800-900 din/kg
túró 280-300 din/kg
tejföl 120-140 din/2 dl
csirkehús 300-320 din/kg

PIAC, 2013. I. 6.

irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–11 óráig, hétfő kivételével.
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Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, utcabe-
lieknek, akik szeretett ha-
lottunk

KALÁCSKA István 
(1936–2013)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Köszönet a Memorijal Te-
metkezési Vállalatnak.

Nyugodjon békében!

Emlékét megőrzi 
a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja fáj a szomorú valóság, hogy nincsen velünk sze-
retett férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

id. PÁLINKÁS Mihály 
(1928–2012)

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
virágot csak a sírodra tehetünk.
Az idő halad, az emlék és a szeretet marad.
Minden véget ér, de emléked szívünkben örökké él.

Gyászoló özvegyed, két fiad, 
két menyed és négy unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógoromtól és nagybátyánktól

IKOTIN Istvántól 
(1944–2012)

Egy szál gyertya, mely végig ég, 
egy élet, mely gyorsan véget ér.
Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
csak örök béke és nyugalom.
Drága emlékét, jóságát, amíg élünk, szívünkben őrizzük.
Temerin–Kanada

Méltón őrizzük emlékedet Ausztráliában: 
Panni ángyi és családja

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

KALÁCSKA István 
(1936–2013)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

ELEKNÉ LACKÓ Erika 
(1967–2013) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Húsz éve, hogy itt hagyott bennünket

„Mindazokért, 
kiket nem láttunk már régen, 
akik velünk együtt 
ünnepelnek az égben, 
kiknek őrizgetjük 
szellemét, mindazokért 
egy-egy gyertya égjen!”

MOISKO János 
(1941–1993)

Emlékét őrzi lánya, 
Melinda, veje, Imre, 

unokái: Edina és Emil, 
valamint nenája és sógora

VÉGSŐ BÚCSÚ

ELEKNÉ LACKÓ Erikától 
(1967–2013)

Te valahol vagy, de már 
nem velünk, végleg 
elengedted a kezünk...
Nemrég még féltettél, 
szerettél nagyon, de most 
már fogad a nagy csend, 
hűvösek a falak...
Minden üres, mit sem ér... 
Hangod halljuk, 
nevetésed elkísér...
Velünk vagy gyászunkban, 
örömünkben – 
egy életen át, 
könnyeinkkel küzdve 
emlékezünk rád.

De mégis, 
tőled tanultunk 
egy csodát... emelt fővel, 
mosolyogva menni – 
tovább, csak tovább.

Búcsúzik tőled 
keresztlányod, Linda és 

Attila, unokahúgod, 
Laura és Ivica

KöSZöNETNYILVÁNíTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik részvétnyilvá-
nításukkal fájdalmunkon könnyíteni igyekeztek.

ELEKNÉ LACKÓ Erika 
(1967–2013)

Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg, 
s élje át velünk, mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott, 
még az utolsó napokban is mosolygott. 
Mosolygott, mert hitt, mosolygott – mert élt!
Semmi mást nem akart, csak élni még!
Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a végzete őt is utolérte.
Úgy ment ő el – ahogy élt, csendben – szerényen.

Drága lelke nyugodjon békében!

Fájó szívű férje, Pista, és lánya, Hargita párjával, Lacival

VÉGSŐ BÚCSÚ

ELEKNÉ LACKÓ Erikától 
(1967–2013)

Szívemből egy darab örökre kiszakadt, 
könny és bánat sosem nyújt vigaszt. 
Elment egy szerető gyermek, ki élni akart, 
itt hagyott mindent, mit tervezett, álmodott...
Lefagyott arcunkról a mosoly, helyette maradt a kínzó fájdalom.

Teremtője aranyhintót küldött érte, és fölvitte a csillagos égre! 
Onnan ragyog ránk és éjjelente érte hulló könnyeimet  
letörli a hold csendesen... De tudom – a legfényesebb 
csillag te leszel, majd utat mutatsz, 
mert szívemben te örökké élsz és létezel.

Búcsúzik tőled fájó szívű édesanyád és a Kismama



TEMERINI ÚJSÁG2013. január 10. 11

VÉGSŐ BÚCSÚ
Erikától

ELEKNÉ 
LACKÓ Erika 
(1967–2013)

Eltávoztál oda, 
ahol csak a 
néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés, 
csak az örök béke 
és nyugalom.

Fájó szívvel búcsúzik 
Manci nena családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, hogy elhunyt

MÉSZÁROS Péter 
(1932–2010)

Elmentél tőlünk 
egy esős alkonyon, 
búcsúzni, köszönni 
nem volt alkalom.

Ajkad elnémult, szemed 
lezárult, elmentél tőlünk, 
ahogy éltél, csöndesen.

Nyugodjál békében!

Szeretteid

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve lesz január 15-én, hogy nincs közöttünk, akit 
nagyon szerettünk

ZSADÁNYINÉ OLÁH Ilona 
(1940–2012)

Üres az udvar, üres a ház, hiába várunk, 
nem jössz haza már. Az élet csendben megy tovább, 
de fájó emléked elkísér egy életen át.
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. Elmentél tőlünk, 
de nem vagy messze, szívünkben maradsz mindörökre.

Szereteted és jóságod szívébe zárta 
szerető férjed és lányaid családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, édesapámtól, 

apósomtól és nagyapánktól

IKOTIN Istvántól 
(1944–2012)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Örök álom zárta le drága szemed,
ajkad sem szól többé, mert lezárt, néma, holt.
Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
mert az angyalok a mennyországba hívtak.

Jézus, Te vagy az élet és a halál ura,
adj neki örök békét és nyugalmat!
Temerin–Kanada 

Jóságod örökké szívünkben őrizzük!

Szerető feleséged, Erzsébet, lányod, Eleonóra, 
vejed, Tim és három unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól, sógoromtól és nagybátyánktól

IKOTIN Istvántól 
(1944–2012)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen értetek ragyogok.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek fel az égre!
Temerin–Kanada

Emléked szívébe zárta húgod, Katalin, 
sógorod, Sándor és unokahúgaid párjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

KALÁCSKA Istvántól 
(1936–2013)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.

Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönn 
örök boldogságot.

Emléked megőrzi 
gyászoló lányod, 

vejed és két unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól, nagyapánktól és déd-
nagyapámtól

KALÁCSKA Istvántól 
(1936–2013)

Láttuk szenvedésed, 
könnyező szemed, 
mindig fájni fog, hogy 
nem tudtunk segíteni neked.

Nem beszéltél, 
nem panaszkodtál, 
de valamit még 
mondani akartál. 
Búcsúzni sem volt már 
erőd, fájdalmat elhagyva 
megpihenni tértél.

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafent 
örök boldogságot.

Emlékét megőrzi fia, 
menye, unokája, Laci, 

unokamenye és 
dédunokája, valamint 

unokája, Ella 
és unokaveje

Egyházközségi hírek
Katolikus falinaptár a 2013-as évre még beszerezhető.
A Hitélet folyóirat előfizetése a 2013-as évre még megtehető. 
Kérjük az egyes számok vásárlóit is, szíveskedjenek jelezni 
szándékukat, hogy tudjuk, hány pélédányszámot igényeljünk 
az előttünk álló évben.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

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

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de az emléke 
örökké él!

GIRIC András 
(1962–2008) Kegyelettel emlékeznek rá 

szerettei
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ASZTALITENISZ
Az év első hétvégéjén a temerini 

asztaliteniszezők a szegedi újévi tor-
nán vettek részt, ahonnan öt érem-
mel tértek haza. Az újonc lányok 
versenyében Orosz Nikolett a leg-
jobb 8 közé jutott be, Vegyelek Dóra 
pedig a legjobb 16 között esett ki. 
Az újonc fiúknál két temerini fiatal 
játszotta a döntőt, amelyből Lazar 
Tomić került ki győztesen, így ő ér-
demelte ki az aranyérmet, míg Pero 
Tepić ezüstérmes lett. A serdülő 
lányoknál Nagyidai Andrea a leg-
jobb 16 közé jutott, Vegyelek Fló-
ra pedig a vigaszágon a harmadik 
helyen végzett. A serdülő fiúknál 
Jovan Vranešević képviselte csapa-
tunkat, a döntőben azonban veresé-
get szenvedett, így ezüstérmet nyert. 
Megrendezték az amatőrök verse-
nyét is. A női mezőnyben Orosz 
Nikolett második lett, a férfiaknál 

Nagyidai Zoltán ugyancsak második 
helyezést ért el. Jovan Vranešević 
a legjobb 8 között, Orosz András 
a legjobb 16 között, Varga Tibor 
a legjobb 32 között fejezte be sze-
replését, míg Nagyidai Gábornak 
nem sikerült továbbjutnia a cso-
portból.

T. N. T.

DARDLI
A dardlibajnokság a karácso-

nyi ünnepek alatt szünetelt, leg-
közelebb január 9-én ülnek új-
ból asztalhoz a zsugázók.

Az addig lejátszott mérkőzé-
sek alapján az élmezőny a követ-
kezőképpen alakul:

A Csikós–Tőke páros két pont-
tal előzi meg a fiatal Gergely–Varga 
duót. Ugyancsak két ponttal lema-
radva, 18 megnyert partival a tar-
solyban a harmadik helyet foglalja 
el a Vörös–Kovács, az Erdélyi–
Faragó és a Horváth testvérpár.

Á. I.

APRóHiRdEtÉsEK
• Betonoszlopok, sportkerékpár és 
Tomos 4-es csónakmotor eladó. Rá-
kóczi Ferenc u. 57., tel.: 843-788.
• Fürdőszobás ház kiadó a táncsics 
Mihály utca 23-ban. Érdeklődni a 
845-219-es telefonszámon.
• Hízók eladók a Nikola Pašić utca 
204-ben. Tel.: 841-483.
• Malacok (20 kg) eladók. Érdeklődni 
a 843-397-es telefonszámon.
• Eladó Zetor 7011-es traktor, kitűnő ál-
lapotban, kabin, szervo-kormány, IMT 
757/2-es eke, ültetőgép, Konzum, új 
rotorokkal, 2,9 m széles. Bosnyák utca 
63., tel.: 841-406, 063/10-80-447.
• Malacok eladók. Perczel Mór u. 
1/1., tel.: 843-166.
• Vágni való csirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković utca 
7., telefonszám: 841-800.
• Rosszvasat vásárolok, valamint 
öreg autókat motorral vagy anélkül. 
Fizetés a helyszínen. tel.: 063/16-18-
120, 061/164-33-71.
• Téli disznóvágást (15 Din/kg), vala-
mint bikavágást (10 Din/kg) vállalok. 
Telefonszám: 063/70-28-824.
• Keverék, fekete színű 4-5 hónapos 
kiskutyát ajándékozok. tel.: 063/88-
12-915, 065/678-57-17.

• Bárányok, malacok eladók. Telefon-
szám: 843-634.
• Két, jó állapotban levő fiókos gyer-
mekágy matraccal, kedvező áron el-
adó. Érdeklődni a 063/813-93-48-as 
telefonszámon.
• Két DJ lemezjátszó eladó, Vestax 
PDX-3000 Mix kitűnő állapotban, (nem 
lett használva), 450 E tűk és fejek – 
grátisz. Tel.: 069/69-13-69.
• Fürdőszobába való gázmelegítő, 
12-es Maja gázkályha, új, kicsoma-
golatlan vécékagyló, komputerasz-
tal, fritez (olajsütő), 10 literes mű-
anyag permetező, keréken guruló 
székek, fagylaltkészítő gép, állvá-
nyos mixer, 80 literes bojler. Újvi-
déki utca 258., tel.: 844-111.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vö-
rösrezet (messzinget), bronzot, alumí-
niumot, motorokat, autókat, kádakat, 
kályhákat, villamos készülékeket, hul-
ladék kábelt. Legjobb ár, fizetés kész-
pénzben. Tel.: 064/468-2335.
• diófarönköt vásárolok. telefon-
szám: 063/8-92-52-40.
• Fotók, családi képek stb. nyomtatá-
sát fénykép minőségben vállaljuk, akár 
1 méter szélességben is, papírra vagy 
vászonra. Bekeretezhető, falra akaszt-
ható. Tel.: 062/8-942-723.

• Különórákat tartok matematikából 
és fizikából általános- és középis-
kolásoknak, valamint egyetemisták-
nak. tel.: 063/8-712-744.
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom 
szakos tanár magánórákat ad. Tele-
fon: 842-178.
• németórákat adok általános és 
középiskolásoknak. telefonszám: 
063/71-97-600.
• Rendelésre mindenfajta bútor készí-
tése méret és ízlés szerint: konyhabú-
torok, szekrénysorok, különféle aszta-
lok hozzáférhető áron. Tel.: 844-878, 
063/880-39-66.
• Használt ülőgarnitúrák eladók (fotel, 
kettes és hármas ülőrész). telefon-
számok: 843-865, 063/155-66-47.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-
925-ös telefonszámon.
• Mindenfajta redőny szerelését és 
javítását vállalom. telefonszámok: 
062/78-2002, 840-150.
• Újvidéken, a Telepen eladó fél ház 
(padláslakás), külön bejárattal, garázs-
zsal. Telefonszám: 842-894.
• sűrűre szőtt nádszövetet (stuka-
túrt) és nádlemezt (préselt nád) kíná-
lok díszítésre, szigetelésre. Majoros 
Pál, Petőfi sándor u. 71. (a gulyás-
csárda mellett), tel.: 842-329.

• Monitorok, Philips tévé, akkumulátoros 
jeep és szobahinta gyerekeknek, tévé 
(55 cm), parkettacsiszoló-gép, Automatik 
motorkerékpár, Golf II-re vontatóhorog 
ütközővel együtt, gyári, eredeti kormány, 
bal első ajtó, Audira való tetőtapacír, 
autóutánfutó, bébialarm, falra szerelhető 
gázkályhák, akkumulátoros rokkantkocsi, 
autóra való zárt csomagtartó, gitár tok-
kal, központi kályha kemény tüzelőre (55 
kW-os), APK EMO gázkályha központi 
fűtéshez, két nagy, erős hangszóró, ki-
tűnő állapotban levő iker babakocsi, ba-
bahordozók, babaketrec, etetőszékek, 
digitális fényképezőgép, 10 literes boj-
ler, asztalosoknak munkaasztal gépek-
kel és szerszámokkal felszerelve, sank 
négy székkel, kéménybe köthető gáz-
kályhák, Odžaci morzsoló-daráló, baba-
ágy pelenkázóasztallal együtt, babako-
csik, kaucsok, fotelok, kihúzható kettes 
és hármas ülőrészek és sarok ülőgarni-
túra, szekrénysorok, híd-regál, ebédlő-
asztalok székekkel, tévéasztal, villanytűz-
helyek, vákuumos ablakok, varrógépek, 
szőnyegek. Csáki Lajos u. 66/1., telefon-
szám: 841-412, 063/74-34-095.
• Bejárónőt keresek heti egy napi 
munkára. tel.: 844-166, 069/615-950.
• Jó állapotban levő Golf 1-es dízel eladó. 
Kocsicska Károly, Népfront u. 183.

PrOfI SISTem
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

alumínium és PVC-műanyag ajtókat és ablakokat 
hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, szúnyoghálókat és 

garázsajtókat az Ön kívánsága és a megadott mérete szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

Hívja az alábbi számok egyikét: 
846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

Akciós árak az Édenben!
Petőfi Sándor utca 58.

disznóvágáshoz kínálunk nagyon kedvező áron 
darált borsot (fehér és fekete), darált köményt, 

édes és erős fűszerpaprikát, fokhagymaport, rizst, 
sót, vegetát, szójadarát és egyéb fűszerkeverékeket.

Süteményekhez kínálunk kimérésre: 
kókuszreszeléket, porcukrot, vaníliáscuktor, kakaót, 

csokoládéport, főzőcsokit, tejszínhabport, pudingokat 
különböző ízben, darált kekszet, zselatint stb.

A megfázás megelőzésére sok fajta tea kimérésre.


