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Meghúzták a nadrágszíjat
A januári községi bevétel gyöngébb a tavalyinál
Akárcsak korábban, az új év első
hónapjában az idén is a tervezettnél
lassabban telik a községi kassza.
Gódor Rudolf, a községi tanács pénzügyekkel megbízott tagja szerint az
idén még a tavalyi időarányosnál is
kisebb volt a januári bevétel.
– Pénzügyileg nagyon rosszul indult a
2014-es év. Az idei január gyengébb, mint
a 2012-es év januárja. A tavalyihoz képest
mintegy 30 százalékkal kisebb a bevétel.
Tavaly januárban 52 millió dinár folyt be
a községi kasszába, idén januárban pedig
csak 34 millió dinár. Különösen a fizetések
utáni adó esetében nagy a csökkenés, hiszen tavaly ebből a forrásból január 22-éig
16 millió dinár került a kasszába, az idén
pedig csak 9 millió. Ez azt jelenti, hogy a
fizetések kicsik, rendszertelenek, és bizony
ezt megérzi az önkormányzat is. Ha ez a továbbiakban is így folytatódik, akkor sürgősen, talán már április vagy május folyamán
el kell készítenünk a pótköltségvetést.

– Az intézmények működtetése egyelőre még nincs veszélyben, de a beruházásoknak, a civil és sportszervezeteknek
a finanszírozása igen. Reményeink szerint
megfordulnak a tendenciák. Tudomásom
van róla, hogy egyes önkormányzatokban
már a fűtés (az óvodákban, iskolákban) is
probléma. Nálunk még nincs ilyen veszély.
Különben a fűtés a tanintézményekben a
téli hónapokban havonta 3,5-4 millió dinár. Ilyenkor, amikor nincs elég pénz, mindig a beruházások maradnak el, amelyekre
mintegy 100 millió dinárt terveztünk az idei
évi költségvetésben. Egyébként a községi
önigazgatásban mindenhol csökkentettük
a fizetéseket. Ezenkívül, akinek 60 ezer
dináron felül van a fizetése, 20 százalékos szolidaritási adót fizet a különbségre.
Mindezek után mondhatom, hogy a községházán dolgozók többségének nagyon kicsi
a fizetése. Takarékoskodunk magunkon is,
meghúztuk a nadrágszíjat.
mcsm
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Ellenőrizhető a névjegyzék
A március 16-ai szerbiai választások előtt a választópolgárok betekintést nyerhetnek a választói névjegyzékbe és ellenőrizhetik személyes
adataikat, kérhetik bejegyzésüket.
A választói névjegyzékbe a választói
joggal rendelkező személyeket jegyzik be,
azokat is, akik választójogukat a választások megtartásának napján szerzik meg.
A polgárok a községháza (Újvidéki
utca 326) földszinti, 8-as számú irodájában hétköznap és szombaton is 7 és
15 óra között tekinthetnek be a választói
névjegyzékbe, így ellenőrizhetik, hogy

felvették-e őket. A névjegyzék lezárása
(február 28.) után a polgárok az esetleges módosításokat az Igazságügyi Minisztériumnál kérvényezhetik.
A községi közigazgatási hivatal arra
kéri a polgárokat, hogy legalább 5 nappal
a névjegyzék lezárása előtt kérelmezzék
annak bejegyzését
is, hogy a választásokon az itthoni, illetve
a külföldi tartózkodási helyükön fognak-e
szavazni. •

Ára 50 dinár

Gazdaságok
bejegyzése
A szerbiai mezőgazdasági minisztérium továbbította a gazdáknak a földműves-gazdaságok regiszterébe
való 2014-es bejegyzéshez szükséges formanyomtatványokat. A regisztrációs határidő március 31-e, írja
a Tanjug. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter
kérelmezte a pénzügyminisztériumtól, illetve az államkincstártól, hogy minden érintett intézmény segítse a
polgárokat a formanyomtatványok kitöltésében, hogy
így felgyorsuljon a regisztrációs folyamat és elkerüljék
a hosszú sorok kialakulását, de hasonló kéréssel fordult a mezőgazdasági szervezetekhez és a községek
mezőgazdasággal foglalkozó irodáihoz is. Szerbiában
tavaly mintegy 250 000 gazdaságot jegyeztek be. Maga
a regisztrálás alapvető feltétele a különböző eszközöknek az agrárköltségvetésből történő lehívására,
emlékezetet a mezőgazdasági minisztérium.

A magyar választások tétjéről
Szentesi Zöldi László a VMDP tribünjén

Szombaton, február 22-én este öt órai kezdettel
a VMDP vendégeként Szentesi Zöldi László újságíró,
az Echo TV szerkesztő-műsorvezetője tart előadást a
községháza alagsori tanácstermében az áprilisi magyarországi választásokról, a kétharmados korszak
eredményeiről és tanulságairól, a nemzetpolitikai kilátásokról, valamint a délvidéki magyarság helyzetéről
Magyarországról nézve. A népszerű szerkesztőnek,
aki két évvel ezelőtt már tartott előadást Temerinben a
Hunor Íjászegyesület nyári rendezvényén, az előadást
követően Ternovácz István tesz fel kérdéseket. Az érdekesnek ígérkező, közérdekű előadásra a szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
(-a)
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Alig néhány hét múlva választások lesznek Szerbiában. A kampány
keretében kedden délután csapatával Temerinbe érkezett Čedomir
Jovanović (a képen) a Szerbiai Liberális Demokrata Párt vezetője.

Az első demokratikus választások, vagyis 2000-től immár
hatodik alkalommal választhatunk új összetételű parlamentet
Szerbiában. A március 16-án esedékes választások után felálló képviselőházra nagy feladat vár. A gyökeres változások
időszaka következik. Alapjaiban változik meg a munkavállalók
helyzete, átalakul a mezőgazdasági támogatások rendszere,
akárcsak a nyugdíjrendszer és reform vár a közszférára. A változások érinteni fognak mindenkit az élet minden területén. A
2018-ig tartó időszakban lezajlik az EU csatlakozási tárgyalások
jelentős hányada is.
Ezért a választás tétje nem kevesebb, mint az, hogy erőteljes
parlamenti képviselettel veszünk részt ebben vagy sem.
A VMSZ az előttünk álló időszakban is bátor és felelősségteljes, következetes és megbízható, a magas fokú szakmaiságot előtérbe helyező politizálást ígér. A VMSZ Temerini Községi Szervezete négy jelöltet adhatott a 250 fős listára. Ökrész
Rozália okleveles közgazdász a Magyar Szó igazgatója, prof.
dr. Dujmovics Ferenc egyetemi tanár, a vajdasági klinikai központ igazgatóhelyettese, Urbán Izabella oktatással megbízott
községi tanácsos és prof. dr. Nagy Imre egyetemi tanár. Az
elkövetkezendő hetekben ők mutatják be a párt programját a
Temerini Újság hasábjain, hogy mindenki a megfelelő módon
tudjon választani.
CSŐKE Csaba,
a VMSZ temerini községi szervezetének elnöke

A márciusi parlamenti
választások elé

Választási
hirdetés

Választási
hirdetés

Bátran, de felelősséggel

A szerb kormányban az elmúlt nyáron történt változások már
előre vetítették, hogy Szerbiában rendkívüli parlamenti választások
lesznek. Akik így gondolták, nem tévedtek, kiírták a választásokat.
Biztos, hogy a választások helyett lehetett volna másba is fektetni
a pénzt meg energiát, de most már adott a tény: március 16-án országgyűlési választások lesznek Szerbiában.
Az egyetlen magyar párt, mely önállóan indul a választáson a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). A gyakorlat azt bizonyította,
hogy a szerb parlamentben eddig is csupán a VMSZ képviselői védelmezték az egyre fogyatkozó vajdasági magyar közösség érdekeit, hiszen a más pártok által bejuttatott néhány magyar képviselő
magyar érdekekben eddig is csak hallgatott. A márciusi választások
után sem lesz ez másképp. Elmondhatjuk, hogy a VMSZ programja
magyar (de nem magyarkodó), éppen ezért minden vajdasági magyar számára támogatható. A 250 jelölt nevét tartalmazó VMSZ listán
4 temerini is szerepel.
Megkezdődtek az ország Európai Unióhoz való előcsatlakozási
tárgyalások. Ez azért fontos, mert miután a koszovói kérdés Szerbiában elveszítette elsődleges jelentőségét, az Európai Unióval
való tárgyalásokon a kisebbségi kérdések, így a vajdasági magyarság helyzetének számtalan vonatkozása és helyzetének javítása is
szóba kerül majd. Ne feledjük: a VMSZ választási programja magába foglal számos olyan kisebbségi kérdést, mely megoldásra vár.
Ehhez van szükség a VMSZ képviselőire, azaz a vajdasági magyar
szavazatokra. Véleményem szerint a temeriniek akkor cselekszenek helyesen, ha a szavazócédulán az 5-ös szám bekarikázásával
a VMSZ-re szavaznak.
Dr. Dujmovics Ferenc, a VMSZ képviselőjelöltje

A konzuli fogadónapról
A február 6-án megtartott idei első kihelyezett konzuli napon több
mint 200 honosítási kérelmet vettek át, tehát továbbra is nagy az érdeklődés.
Papp Éva, a CMH iroda vezetője a legutóbbi kihelyezett konzuli nap
során elmondta, hogy immár a tizenkettedik alkalommal segítettek a
polgároknak a dokumentumok előkészítésében.
– Mire az ügyfél eljut a kérelem átadásához, addigra megvan
minden szükséges dokumentum, aztán már nagyon gyorsan megy
a munka. Az idei második kihelyezett konzuli napot április végére,
májusra tervezzük, de még nem egyeztettünk időpontot a szabadkai főkonzulátussal. Addig is fogadjuk az érdeklődőket és segítünk
nekik a dokumentumok rendezésében, az adatlapok kitöltésében.
A CMH iroda hétfőtől csütörtökig 8 és 15.30, pénteken pedig 8 és
13.30 óra között kereshető fel, érdeklődni a 842-373-as telefonszámon lehet.

Színészbál

Táncházas és lakodalmas zenével, 22-én 20 órai kezdettel szervezik meg a színészbált az Ifjúsági Otthon nagytermében. A hagyományt felújító bálban a szabadkai Juhász zenekar muzsikál, tombola
helyett művelődési műsor várja a vendégeket. A belépő vacsorával
és hajnali terítékkel 900 dinár. Érdeklődni és jegyet vásárolni a Szirmai Károly MME helyiségében lehet az esti órákban. Tel.: 843-411 és
063-8373-120. Részvételével támogassa egyesületünket. Szervező:
Szirmai Károly MME.
N. S.
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Budapesti megemlékezések
Illés Sándorról
Illés Sándor centenáriuma előtt néhány nappal a Magyar Nemzet országos
napilap hétvégi melléklete két teljes oldalon cikkekben, tárcákban, riportokban
méltatta a lap örökös munkatársának, a
jeles írónak és műfordítónak az érdemeit. Farkas Adrienne Illés Sándor temerini
tisztelői közül szólaltatott meg többeket,
s a lap fényképet közöl az átadás előtt
álló temerini emlékszobáról is.
Február 12-én a Városligetre nyíló Cházár
András utcában a lajhogó télvégi eső ellenére
is megtelt a 18-as számú bérház kertje Illés
Sándor kollégáival, barátaival, tisztelőivel, olvasóival, hogy részt vegyenek az emléktábla koszorúzásán és meghallgassák az emlékbeszédeket. Pósa Zoltán a Magyar Írószövetség nevében
méltatta Illés Sándor tekintélyes életművét, írói
és emberi helytállását, Liszkay Gábor, a Magyar

Nemzet igazgató-főszerkesztője az egykori kollégára emlékezett, de koszorúzott több fővárosi
civilszervezet is. A temeriniek nevében Gusztony
András, a képviselő-testület elnöke szólt az egybegyűltekhez. Este a Hermina úti Lipták villa
zsúfolásig megtelt nagy előadótermében nívós
zenés irodalmi műsorral tisztelegtek a népszerű író emlékének. Kubik Anna Kossuth-díjas és
Körtvélyessy Zsolt Jászai-díjas színművészek
Illés Sándor verseiből és prózai alkotásaiból
olvastak fel. Fábián Gyula – az újságíró-kolléga, tanítvány és jóbarát – szakmai erényeit,
írásművészetének plaszticitását, e sorok írója
pedig Illés Sándort, mint a Délvidék népe és
történelme irodalmi mítoszának megteremtőjét
méltatta és mutatta be a lázadó lírikusi kezdetektől a kisebbségi magyarság sorstragédiáit
ábrázoló regényírói kiteljesedésig.
CSORBA Béla

Magyarországi választások

Szavazás levélben
A közelgő magyarországi választásokon
a határon túli (vajdasági) magyarok is részt
vehetnek, ha van magyar állampolgárságuk.
Az új szavazók illetékmentesen postázhatják szavazatukat. Ugyanakkor Belgrádban a
nagykövetség épületében, Vajdaságban pedig
a Szabadkai Magyar Főkonzulátuson választási
irodák nyílnak. Az irodák dolgozói koordinálják az április 6-án sorra kerülő külképviseleti
szavazást.
A regisztrált szavazók levélben voksolhatnak. Az ingyenes levelet minden magyarországi
lakcímmel nem rendelkező külhoni magyar
állampolgár a világ bármelyik pontjáról elküldheti a Nemzeti Választási Irodának, mely
körülbelül 200 ezer külhoni magyar választási regisztrációra számít. Vajdaságban eddig
mintegy 20 ezer kettős állampolgár kérte felvételét a választási névjegyzékbe. Korsós Tamás
szabadkai főkonzul szerint, ha sikerülne 40
ezer vajdasági magyar szavazót elérni és szavazásra ösztönözni, az valódi nemzetpolitikai
csúcsteljesítmény volna. Ez idáig egyébként
több mint 130 ezer külhoni magyar kérte felvételét a választói névjegyzékbe, melybe eddig
109 ezer személyt jegyeztek be. A regisztráció
tehát alapfeltétel a 2014. évi magyarországi
választásokon való részvételhez.
A regisztrációs kérelmeket a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, azaz a www.
valasztas.hu-n is kitölthetik a határon túli polgárok, ez esetben nem kell a regisztrációs kérelmet postai úton eljuttatni a Nemzeti Választási Irodához. A regisztráció tíz évig marad
2014. február 20.

érvényben, vagyis abban az esetben automatikusan meghosszabbodik, ha a választópolgár
részt vesz a választásokon.
A levélben történő szavazáshoz szükség
lesz egy választási levélcsomagra, melyet várhatóan március 15-e és 25-e között kapnak
meg a határon túli szavazók. A levélcsomag
tartalmazni fog egy szavazólapot, valamint egy
üres borítékot, melybe bele kell helyezni a szavazólapot – a kitöltést egy tájékoztató is segíti,
amely lépésről lépésre felsorolja a teendőket.
Ezenkívül a szavazónak egy nyilatkozatot is ki

Újdonság

a Pogled
üzleteiben!

Friss csirkehús,
egészben vagy szeletelve,
valamint
csirkehúskészítmények:
rolád, kolbász,
karađorđevói szelet,
rablóhús…
Minőségi áru,
rendkívül kedvező ár!
Vásároljon nálunk,
nem bánja meg!
kell töltenie. Ezután nincs más dolga, mint leragasztani a borítékot és postázni. Leragasztás
nélkül a szavazat érvénytelen. A levelet egyébként az ingyenes postázáson kívül hétköznaponként és a választás napján személyesen a
külképviseleteken, illetve a választás napján
Magyarországon a polgármesteri hivatalokban lehet leadni az erre a célra kihelyezett
urnákban.
A szavazatot tartalmazó boríték elküldésekor a postai átfutási idővel is számolni kell.
A levélben leadott szavazatokat csak akkor
tudják figyelembe venni, ha azok legkésőbb
április 5-én éjfélig megérkeznek a NVI-hez.
Ezért célszerű lesz azonnal szavazni, mihelyt
megérkezik a választási levélcsomag.
G. B.

A vajdasági agrár mikrorégiók képzési programja keretében, amelynek hordozója a szabadkai székhelyű Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány, a Kertbarátkör
szervezésében jól sikerült gazdaképzést tartottak. Előadó Körösi Sóti Beáta
magyarkanizsai agrármérnök volt, aki az organikus növénytermesztésről tartott
vetítéssel egybekötött előadást. A hangsúlyt a vegyszermentes növénytermesztésre, gyomtalanításra, komposztálásra és az ezekkel kapcsolatos tudnivalókra
G. B.
helyezte. Képünk a gazdaképző előadáson készült.
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Munkaévek, szolgálati évek
Hasznos tudnivalók nyugdíjba vonulóknak
Minden nyugdíj előtt állónak előbbutóbb tájékozódnia, utána kell néznie az
ezzel kapcsolatos teendőinek. Például, hol
tudhatja meg a legpontosabban hány szolgálati évvel rendelkezik, és ha hiányzik néhány hónap, netán év, mi a tennivalója.
De menjünk sorjában. A legtöbbünket az
öregségi nyugdíjba vonulás érdekel. Ám bizonyos esetekben nem árt tájékozottnak lennünk
a rokkantsági járadék és a családi (özvegyi)
nyugdíjat illetően sem. Azt sem árt tudni, hogy
milyen külön ellátmányra van jogunk ágyhoz kötött nyugdíjas beteg ápolásakor, vagy a nyugdíjas
családtag elhalálozásakor. Kérdéseinkre a válaszokat a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantsági
Biztosítási Alap igen szerteágazó kirendeltségeiben kapjuk meg. A temerini kirendeltség irodája
a Kolónián a helyi közösség épületében fogadja
az ügyfeleket. Ügyfélfogadás: hétfőn, kedden és
csütörtökön 8–14.30-ig, szünet 10–10.30-ig.
Öregségi, teljes nyugdíjra az jogosult,
aki betöltötte a reá vonatkozó irányadó nyugdíjkorhatárt, legalább 15 év szolgálati időt szerzett,
és nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (megszűnt a munkaviszonya, vagy felmondta vállalkozói státusát). Az öregségi nyugdíj
megállapításának az is feltétele, hogy nem csak
a hazai munkavégzési jogviszonyunk szűnt meg,
hanem a külföldi is. A nyugdíj összege a nyugdíj
alapjául szolgáló valamennyi szolgálati évünk
átlagkeresetétől, és a szolgálati idő alapján meghatározott mértékétől függ. A mérték alakulását
egy matematikai képlet alapján határozzák meg,
amelynek két fontos eleme a megadott évben
megvalósított átlagkeresetünk és az ugyanabban
az évben megvalósított köztársasági átlagkereset.
Ha a két elem hányadosa 1, vagy nagyobb annál,
akkor átlagos, vagy annál nagyobb nyugdíjra
számíthatunk.

A hatályos nyugdíjtörvény szerint, amit 2011től alkalmaznak, öregségi nyugdíjra jogosult az a
biztosított férfi, aki betöltötte 65. életévét, illetve
nő, ha elmúlt 60 éves és legalább 15 szolgálati
éve van. A másik lehetőség, hogy a nő akár a
betöltött 53 életév és 8 hónap után is nyugdíjba
vonulhat, ha rendelkezik legalább 35 év és 8
hónap járulékokkal lefedett munkaviszonnyal.
A férfiak esetében továbbra is érvényben van a
40 év szolgálati idő, az öregségi nyugdíj igényléséhez azonban legalább 54 évesnek és 4 hónaposnak kell lenni.
Az ilyen alapon történő öregségi nyugdíjba
vonulás azonban csak keveseket érint. Azokat
csak, akik korkedvezményes munkahelyeken
dolgoznak. Fontos tudni, nem az számít, hogy
mennyit jegyeztek be a munkakönyvbe, hanem
hogy hány évre van fizetve a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás.
A belgrádi média már hetek óta új nyugdíjazási előírásokról cikkezik. Jónak mondható,
hogy a nyugállományban levőket az új előírások
nem érintik, annál inkább a nyugdíj előtt állókat, mégpedig leginkább a nőket. A még csak
előkészületi fázisban levő új előírások elsősorban az öregségi nyugdíjkorhatár módosítását
irányozzák elő, amit várhatóan már 2015-től
alkalmaznának.
Amitől sokan tartottak, úgy tűnik, igen
hamar bekövetkezik. A nők öregségi nyugdíjkorhatárát az eddigi hatvan évről 63 évre kívánják
emelni. Korábban is tervezték a korhatár növelését, de csak igen lassú ütemben, mégpedig a
63 év elérését 2023-ra. A mostani javaslat szerint
a nők, akik az idén töltik be 60. életévüket még
öregségi nyugdíjba vonulhatnak, de jövőre már
csak a 63 évesek kérhetik nyugdíjaztatásukat.
Az új előírások vélhetően azt is előirányozzák, hogy a nők 2015-től hat éven át minden év-

LOVASBÁL

Február 22-én 20 órai kezdettel
a Rubin vendéglőben
hagyományos jótékonysági

március 1-jén
az Ifjúsági Otthonban

SPOrtbál

a TSK labdarúgó klub
szervezésében,

a Rózsa Sándor Lovasklub
szervezésében
Gazdag menü (májgombócos húsleves, mátrai- és gombás
szelet, hajnalban rostélyos), ital nagy választékban, kedvező áron.

a Border-Ball elnevezésű projekt keretében.

A tombola főnyereménye: kiscsikó!

Muzsikál a The End zenekar

A vendégeket a péterrévei Karaván együttes szórakoztatja.
Ha a farsangi időszakban szeretne kikapcsolódni és
jót mulatni, legyen ott a Lovasbálban!

Belépőjegy vacsorával 700 dinár.
Érdeklődni, helyet foglalni a 062/799-011-es,
vagy a 063/8-376-370-es telefonszámon.
www.border-ball.com
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ben fél évvel később mehetnek majd nyugdíjba –
a most érvényes nyugdíjtörvény szerint az emelés
évente négy hónapos. Ha a javaslatot elfogadják,
az gyakorlatban azt jelentené, hogy 2017-ben
a nők már csak a betöltött 64. életévük után
kérhetik öregségi nyugdíjazásukat, amennyiben addigra nem lesz ki a szükséges szolgálati
évük száma. A korhatár emelése Európában
mindenütt folyamatban van, és összhangban áll a
pénzügyi rendszer fenntarthatóságával. Jelenleg
Szerbiában az állami költségvetés egyharmadát
a Nyugdíjalap emészti fel. Valójában az öregségi
nyugdíjkorhatár emelése a férfiak és nők esetében is a 67 évet célozza meg, aminek elérése
2022-ben lenne esedékes, vagy is a férfiaknál
2018-tól emelnék félévente a korhatárt.
Végezetül: a most nyugdíj előtt állóknak
mindenképen kérniük kell a szolgálati éveket
tartalmazó listát (listing). Ez megtehető a már
említett kolóniai hivatalban. Ebből kiderül, hogy
egyeznek-e a munkakönyvben bejegyzett évek
és hónapok a Nyugdíjalapnál jegyzett szolgálati
évekkel. Ha nem, akkor a munkaadótól kérni
kell (a régebbiektől is), hogy fizesse be a fizetés utáni járulékokat, és erről küldjön értesítést a Nyugdíjalapnak. Ugyancsak utána kell
nézni, rendben van-e a külföldön töltött évek
bejegyzése. Ezt az utánjárást legjobb már egy
évvel a nyugdíjba vonulás tervezett kezdete előtt
elkezdeni. Sok kellemetlen csalódástól szabadulhatunk meg.
Ami pedig a nyugdíj kérelmezését illeti,
ha minden rendben van, nem kell mást tenni,
mint formanyomtatványon átadni egy kérelmet,
leadni a munkakönyvet, átadni a biztosítási jogviszony megszűntéről szóló bizonylatot (férfiak
katonakönyvük fénymásolatát is). Vállalkozók,
földművesek és azok esetében, akik önmaguk
végzik a nyugdíjjárulék fizetését az okmányok
beszerzése kissé bonyolultabb. Ám az ügyintéző utasításait követve könnyen beszerezhetők.
A kérelem átadását követően a Nyugdíjalap két
hónapon belül ideiglenes végzést küld, a postás
pedig kézbesíti az első nyugdíjat.
G. B.

Jegyek 1500 dináros áron Morvai Zoltánnál,
(tel.: 060/7-685-006) vagy Morvai Sándornál
(tel.: 060/090-10-15) válthatók.
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Szorgos kezek
A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör
tavalyi munkájáról beszél a korábbi elnök
Továbbra is civil szervezetként működik a dőszentjük napját, majd kicsit később az iparos
Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka egyesület megalakulásának 125. évfordulóját.
Szakkör. Hétfői összejöveteleiket azonban már Palacsintát sütöttek a babfesztiválon, valamint
tavaly egész évben az Iparosok
és Vállalkozók Egyesületének
otthonában tartották. A kézimunka csoportnak 30 tagja
van, és az idén megtartott tisztújító közgyűlésig Pethő Julianna volt az elnöke, az új elnök a
közelmúlttól Bódi Rózsa nyugalmazott varrónő lett.
A korábban folytatott beszélgetésben Pethő Julianna elmondta, hogy tavaly részt vettek
a farsangfarki felvonulásban és
a fánkosztásban. Műhelymunka Munkában az asszonyok, készülnek az alkotások
keretében tanították kézimunkázni az alsós diákokat, megtartották a hagyo- a halfőző versenyen, kirándultak a Tarára és
mányos húsvéti teadélutánt, áprilisban volt a ta- ott voltak Zsúnyi Tibor diakónus szentmiséjén.
vaszi kézimunka kiállítás, ezen kívül kirándultak Kivették részüket az Illés-napi rendezvénysorozat
Boszniába, az iparosok otthonának udvarában előkészületeiből, és felvonultak az ünnepi menetsziklakertet alakítottak ki, részt vettek a MIRK- ben is. A szakkör 30 tagja részt vett a Vajdasági
en. Május 5-én szentmisén ünnepelték meg vé- Kézimunka-kedvelők Szövetségének Csantavéren

Cserkészek regös hétvégéje
Gyermekzsivajtól volt hangos szombaton a Kókai Imre iskola. Itt tartották a
Bethlen Gábor Alap támogatásával a Kárpát-medencei cserkészek a regös hétvégét, amelyen vajdasági cserkészcsapatok
vettek részt. A találkozón régi kis mesterségeket mutattak be és próbáltak ki. Volt
népdal- és néptáncoktatás, nemezelés,
csuhézás, agyagozás, trukkolás, hímzés,
tojásfestés, húsvéti ajtókopogtató-készítés, gyöngyözés, fabábú készítés, papírhajtogatás és mindaz, ami régi kultúránkhoz, hagyományainkhoz tartozik.
Kantardžić Ágnes szervező elmondta,
hogy mintegy 190 résztvevője van a regös hétvégének, a Vajdaság csaknem minden magyarlakta
településéről, ahol cserkészcsapatok működnek.

Érkeztek cserkészek Szabadkáról, Csantavérről,
Kishegyesről, Topolyáról, Muzslyáról, Királyhalmáról, Kispiacról, Horgosról, Szentmihályról és
természetesen Temerinből. A cserkészek zöme
már pénteken este megérkezett, kisebbik számuk pedig szombaton reggel. A foglalkozások
és étkezések mellet volt teázás, filmvetítés, táncház, vasárnap pedig részt vettek a 8.30 órai diákmisén.
Gyuráki Emma a Hóvirág őrs vezetője, hetedik osztályos tanuló elmondta, hogy
nagyon tetszik neki a találkozó, mivelhogy a
kisebbekkel is lehet foglalkozni, fejleszteni kézügyességüket. Lehet barátkozni és nagyon sokat
tanulni a vidékről érkezőktől. Már megtapasztalta, hogy az őrs tagjai nagyon sokat fejlődnek
az ilyen együttlétekkor.

Kedvező áron
vadonatúj,
gyári csomagolású
LG és Samsung
LCD LED tévék
2 éves jótállással
eladók.
Telefonszám:

062/8-336-190
megtartott kiállításán, s benevezett az óbecsei
regionális kiállításra is. Augusztus 20-án, Szent
István napján a tagság elutazott Debrecenbe,
és megnézte a virágkarnevált. Nagyserleggel és
elismerő oklevéllel tértek haza Budapestről, a
Délvidéki napokról. Szeptemberben piros alma
teadélutánt, majd később Mikulás-napi ünnepséget tartottak. Karácsony előtt 170 kisdiákot tanítottak varrni, majd az évet Kókai Irénke önálló,
karácsonyi kiállításával zárták.
mcsm
Varga Teodóra, ugyancsak hetedik osztályos tanulótól megtudtuk, először vesz részt
regös hétvégén, és nagyon tetszik neki a találkozó. Legjobban az, hogy különböző foglalkozásokon vehet részt, amilyeneken eddig
nemigen volt alkalma. Különösen örült annak,
hogy régi ismerősökkel is találkozhatott.
A foglalkozások vezetői jórészt helybeliek,
a Boldog Gizella Kézimunka Szakkör tagjai,
valamint a kishegyesi Női Fórum kézimunkázói. Az oktatói munkából kivették részüket a
régebbi és öreg cserkészek is. Petro Ildikótól,
az egyik foglalkozás vezetőjétől megtudtuk,
hogy éppen filcből készítenek könyvjelzőket. Megtanulják, hogyan kell összevarrni a
lapokat majd egyéni ízlés szerint díszíteni.
Korábban is részt vett már oktatóként regös
hétvégén, és most is örömmel tett eleget a
felkérésnek.
G. B.

A résztvevők csoportképe
2014. február 20.
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Boronát regisztrálni?
Tartományi vezetőkkel tárgyaltak a földművesek
A vajdasági mezőgazdasági szervezetek képviselői sürgetik, hogy
mielőbb oldják meg a mezőgépekhez csatlakoztatható, nem regisztrálható munkaeszközök kötelező regisztrációja miatt kialakult problémákat. Állításuk szerint a rendőrség szabálysértési díjakat szab ki
rájuk a regisztráció hiánya miatt, holott az nem is lehetséges – írja
a Beta. A mezőgazdászok Pásztor István tartományi házelnökkel és
Ladislav Tomićtyal, a tartományi parlament mezőgazdasági bizottságának elnökével tárgyaltak, s kifejtették, az előírások szerint regisztrálni kell az olyan csatlakoztatható mezőgazdasági munkaeszközöket
is, mint amilyen a borona vagy a trágyázó gép, holott ezek esetében
nem lehet műszaki ellenőrzést, sem pedig bejegyzést végezni.
Leszögezték, a tavaszi mezőgazdasági munkálatok megkezdése
előtt mindenképp rendezni kell ezt a „logikátlan és abszurd helyzetet”, amely miatt a mezőgazdászokra büntetéseket szabnak ki,
holott az előírt regisztráció nem lehetséges – áll a tárgyalás után
kiadott közleményben. Pásztor István kifejtette, mivel feloszlatták a
szerbiai parlamentet, jelen pillanatban nincs mód a törvények módosítására, de a probléma megoldható a gépjárművek és pótkocsik
felosztásáról szóló szabályzat módosításával. Hozzátette, kérni fogja,
hogy az illetékes minisztérium információkat és értelmezést adjon az
ügyről, illetve azonnal reagáljon is. A mezőgazdászok kifogásolták
az adóhatóságnak azt a rendelkezését is, amely szerint jelzálogba
kerül mindazoknak a földterülete, akiknek nem áll módjában fizetni
a nyugdíj- és egészségbiztosítást. Pásztor azt mondta, ez egy olyan
komoly probléma, amit rendszerszinten kell megoldani, ellenkező esetben tarthatatlanul nehézzé válik az érintett gazdák szociális
helyzete. Kijelentette, kérelmezni fogja, hogy az adóhatóság találjon
megoldást arra, hogy véget vessenek a kényszerű megfizettetésnek
a gazdák esetében.

Múlt pénteken, február 14-én, a szerelmesek napján a művelődési központ képtárában megnyílt Radenko Pekez
lámpagyűjteményt bemutató, eladással egybekötött kiállítása. Az ünnepélyes megnyitó előtt a Petar Kočić Általános
Iskola magyar és szerb tagozatának tanulói alkalmi Valentin-napi műsorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. A kiállítást verses, zenés, énekes összeállítás előzte meg.

A

Savanović

színes, virágos Valentin-napot kíván!
Vásároljon cikláment, korallvirágot (Kalanchoe),
primulát, vagy válasszon az állandó kínálatból
Benjámin fikuszt, Schefflerát, Filodendront stb.
Lepje meg kedvesét színpompás virággal
a szerelmesek napján!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Tavalyi árak, szivárványszínű kínálat!

Egy igazgatóválasztás buktatói
Feljegyzéseim az önigazgatás idejéből (4.)
Miután néhai Bálint Lajos távozott a Pap Pál
Népegyetem igazgatói székéből, esedékessé vált
az új igazgató megválasztása. Az idősebbek még
emlékezhetnek rá, hogy a múlt század 70-80-as
éveiben a népegyetem igen jelentős művelődési, oktatási és tájékoztatási intézménye volt a
temerini községnek. Hozzá tartozott a rádióállomás is, melynek hangja kedvező légköri viszonyok mellett a határon túlra is elhallatszott.
Nos, egy ilyen fontos intézmény élére csakis megbízható, a párt részéről is támogatott,
kellő szervezési tapasztalattal rendelkező ember kerülhetett. A szokásos konzultációk után
ki is írták a pályázatot, ami ugyan formális
jelentőségű volt, de az eljárás szigorú betartására különös figyelemmel volt az akkori önigazgatási ügyész. Az ő asztalára futottak be
az önigazgatás gyakorlatával kapcsolatos panaszok. De maga az ügyész is éberen figyelte
az önigazgatással kapcsolatos jogszabályok
meghozatalát és a Társult Munkáról szóló törvény rendelkezéseinek betartását. Ezért nem
volt kimondottan népszerű a vállalat- és intézményvezetők körében. Azt vallották róla, hogy
a kákán is a csomót keres. Intelmeit pedig vagy
meghallgatták, vagy nem.
6

kertészet

Szóval az ügyész, akit önigazgatási jogvédőnek is neveztek, éberen figyelte a népegyetemen
az igazgatóválasztás fejleményeit. Történt, hogy
a népegyetem programtanácsa (munkástanács)
1984 elején, miután lezajlott a pályázati eljárás, bár a jelölt megfelelt a pályázatban kiírt
feltételeknek, az akkori törvényekkel ellenkezően nevezte ki a munkaszervezet igazgatóját,
mivelhogy az előzetes eljárás során nem lettek
betartva a Társult Munkáról, valamint az Oktatásról és a Nevelésről szóló törvények vonatkozó
rendelkezései. Ennélfogva a kinevezés nem volt
jogszerű, és új pályázati és választási eljárást
kellett indítani.
Mi is történt valójában? Nem más, mint hogy
miután a pályázati bizottság megállapította, hogy
az igazgatói poszt várományosa megfelelt a pályázatban leírt követelményeknek, egyetlen jelöltként Mile Milojevićet javasolta a programtanácsnak kinevezésre. És eddig rendben is volt
minden. Ám a programtanács ülésén, amelyen
az új igazgatót kellet kinevezni, a 19 foglalkoztatott közül 17-en voltak jelen (kis létszámú
kollektíváról lévén szó mindenki tagja volt a
testületnek), valamint a társadalmi-politikai közösség részéről választott 16 küldöttből 13, tehát
TEMERINI ÚJSÁG

mindkét oldalról adva voltak a feltételek a határozathozatalhoz, mégis rossz döntés született.
Szavazáskor ugyanis a jelenlevő 17 foglalkoztatott közül 15-en szavaztak (a jelölt, és az addig
megbízott igazgató nem voksoltak), akik pedig
szavaztak, azok közül 14-en támogatták a jelöltet.
A jelölt tehát a munkatársai részéről kellő számú
szavazatot kapott. Más eredményt hozott a kültagok szavazása. A társadalmi-politikai közösség
részéről delegált 16 küldött közül 13-an voltak
jelen és szavaztak is. Nyolcan a jelöltre, öten ellene adták voksukat. A programtanács ezek után
úgy vette, hogy mivel a jelenlevők többség ez esetben is a jelöltre szavazott, a választás érvényes.
Igen ám, csakhogy a törvény szavával ezt másként
kellett értelmezni, vagyis, hogy a jelölt nem kapta
meg a szavazásra jogosultak szavazatainak több
mint a felét. Ennélfogva, mivel a két szavazótábor
saját hatáskörben külön-külön szavazott, és az
egyikben a jelölt élvezte a szavazásra jogosultak
többségének a bizalmát, a másikban pedig nem,
az igazgatóválasztás érvénytelen volt.
Az önigazgatási ügyész nyomban reagált,
és az igazgatóválasztás érvénytelenítését és 15
napon belül új pályázati eljárás lefolytatását kezdeményezte. Ki is írták az új pályázatot, aminek
eredményeként zökkenőmentesen, ugyanannak
a jelöltnek a személyében meg is választották a
népegyetem igazgatóját.
G. B.
2014. február 20.

A tájházban születtem

Henyélésre nem jutott idő
Amikor a lányok kendert vágnak (4.)
Henyélésre nem jutott idő, se alkalom, se talpra állította. Az alsó részt széthúzta, a felső
lehetőség, mert mindenkinek részt kellett vennie kötést megerősítette, és kis kunyhót formálva
a ház körüli és a mezőgazdasági munkákban. rakta ki a kévéket száradni. Miután törékenyre
Ez a megállapítás alapjában az idősebb gye- száradtak, hazakerültek az udvarba. Odahaza
rekekre vonatkozik, pontosabban a hat lány- kendertilolóval pozdorjává zúzta a kévéket közra, mert a fiúk abban az időszakban, amelyről ben a kócot a keze fejére csavarva. Ezt vitte el a
beszélek (1940-es
évek eleje) még kicsik voltak. Dolgoztunk és tanultunk.
Például én, amikor
délelőtt jártam iskolába, megesett,
hogy hazaérve csak
letettem a táskámat a
helyére, a kis kaszli
alá, ripsz-ropsz ebédeltem, és vittem az
ebédet apónak, aki
a határban szántott,
vagy kukoricát ekézett. Az új női biciklivel a poros kocsiút Az 1960-as évek végén készült felvételen Matuska Mátyás, apó
lovat jártat a gazdasági udvarban
szélén haladtam. Az
egyik legnehezebb munka a kendervágás volt. köteleshez, aki három osztályba sorolta a kiféMiközben a kendert vágtuk, fogadkoztunk is sült anyagot. Csak egyetlen osztály elnevezésére
mi, lányok, hogy paraszthoz soha nem megyünk emlékszem. Ez a legfinomabb kenderkóc volt, és
férjhez. Nem is mentünk.
szösznek nevezték. Egy másik osztályból zsákok
A kendervágás embert próbáló testi mun- készültek nagyobb üzemekben. Kenderkócból
ka. Elnyüvi a ruhát is, mert át kell ölelni, illetve készült mindenfajta kötél, amire a gazdaságban,
nyalábolni egy csomó vékony növényt, és úgy kocsihoz, lóhoz szükség volt: pl. a rudaló kötél,
elvágni, mindjárt föld felett. Egy nyaláb, az lett kötőfék, istráng.
A család számára a szösz volt a legfontosabb.
egy kéve.
A kenderföld ugyan közel volt a faluhoz, Megfonattuk, majd a takács megszőtte. Lett néde mégis sokba került volna kiadni másnak, hány tekercs kendervászon. Ezeket a forró nyári
hogy levágja. Emlékszem, hogyan áztatta apó a időben, a nagykertben szétterítettük és rendszekendert a Bánom-bara sekélyebb kiöntéseiben. resen locsoltuk vizeskannából, valahányszor
Azt nem tudom, mennyi ideig kellett a kévéknek megszáradt, újra és újra. A napon a vászon megvízben állni, de azt szinte ma is látom, hogyan puhult egy kicsit és szép fehér lett. Nem tudom
szedi ki azokat. Külön-külön mindegyiket meg- hány méter lehetett az, amit mama a kiskonyszabadította az alsó kötéstől, majd mindegyiket hában levő kotlában piros festékkel befestett.
Tájház – A szaktudomány azokat az épületeket tekinti tájházaknak, amelyek leginkább
magukon viselik a népi építészet értékeit, azaz az adott tájegység tipikus építészeti gyakorlatát
tükrözik: az udvarukban megtalálhatók mindazok a gazdasági épületek, melyek nélkülözhetetlenek voltak a tradicionális paraszti gazdaságokban. Falvainkban, mezővárosainkban többnyire a szalagtelek volt a jellemző, arra sorba építették fel a vert falú, nyeregtetős, kakasülős,
nádtetős lakó-, illetve a gazdasági épületeket: a kamrát, istállót, fészert és az épület legvégén
a szénapajtát. A hosszú udvar utcai elején volt a virágoskert, ezt követte a gazdasági udvar, a
szérű, ahova a szalmát, kukoricaszárat rakták, a telek végén a végszomszéd kertjénél pedig
a veteményeskert. Településeinken még napjainkban is a lakóházak nagyobbik hányada az
alföldi lakóház típuscsaládjába sorolható, ezért valószínű a tájházak kezelői nemigen értik
azt a megállapításunkat, hogy az épületek kiválasztása többnyire esetleges, mert az éppen
üresen álló társadalmi tulajdonban levő házakat alakítják át helytörténeti gyűjteménnyé, azok
pedig ritkán tesznek eleget az örökségvédők szigorú szempontjainak. Az alapítók szakmai
szempontból azt a jó gyakorlatot követik, hogy a vajdasági magyar tájházak nemcsak helytörténeti kiállítások, hanem azokban odaillő programokat is szerveznek, így voltaképpen
egész évben kulturális élet folyik az épületben.
(Bácsország)
2014. február 20.
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Az istállóban, egy időben négy ló, négy
fejőstehén és egy bika volt. Ez utóbbit fajállatként is hasznosították. Kender, cukorrépa, napraforgó, mák, búza, árpa, zab és
még más takarmánynak való termett saját
vagy bérelt földünkön. Mindennek megvolt
az ideje, egyik növény betakarítását a másik követte. Egész nyáron át dolgoztunk, az
egész család. Mi magunk is arattunk, valamennyi ki lett adva részeseknek. Az volt a
tiszta haszon, amit mi arattunk. A bérelt földek után terményben kellett a tulajdonosnak
fizetni. Nem dúskáltunk semmiben, de megvolt mindenünk, ami a mindennapi élethez
szerényen szükséges volt. Minden napra
jutott betevő falat, ennél még több is.

Nem lett ugyan piros, hanem csak rózsaszínű,
mindenesetre ebből lett Borcsi húgomnak meg
nekem szép ruha varrva. El is tartott sokáig. Két
öcsénknek, Ferinek és Mártonnak gatyát varrtak
belőle. A korcba akkor még nem gumit, hanem
madzagot húztak, aminek a megkötése külön
„tudomány”-nak számított. Egy kis adalék ehhez:
éppen akkortájt dolgoztak nálunk kőművesek,
az új konyhaajtót állították be. Kisebbik öcsénk
hangosan dicsekedett: – Mama, meg tudom ám
kötni a gatyamadzagomat! Ezt hallva a kőműves
meg is dicsérte a kisembert, mondván: – Akkor
te már igazi ember vagy, kisöcsém!
A sok vásznat törülközőnek használtuk, ahova kellett, oda új szalmazsák készült belőle, és
maradt még a lányok stafírjába is szalmazsáknak
való. Kendervászonból készültek az ételtakarók,
az asztal- és dagasztóteknő-terítők, mindenre
lehetett használni a konyhában, ahol csak tiszta,
fehér textilanyagra volt szükség. Itt mondom el,
hogy anyánk abban az időben sokszor vásárolt
még stafírnak végdamasztot, kanavászt. A háborús idők miatt, nem mindig és nem mindenki
tudott hozzájutni az efféle anyagokhoz. A kereskedő szólt anyánknak, hogy most ez vagy az a
jobb minőségű textilféle kapható. Megbecsült
kuncsaft volt a lányos készpénzzel fizető anya.
Matuska Márta és Magdolna
írásos visszaemlékezése alapján
szerkesztette D.
(Folytatjuk)

Öntapadó feliratok,
cégtáblák, járműgrafikák
stb. készítése és
felragasztása – minden
méretben
a Temerini Újság
nyomdájában.

843-750
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Borivóknak való

Az élvezet fele az illat

Csévári Róbert sommelier-vel a borvásárlás és -fogyasztás
alapvető szabályairól beszélgettünk
A Kertbarátkör az idén immár XVII. alkalommal szervezte meg a Vince-napi Borfesztivált, amelynek minden évben fontos része a nyilvános borkóstoló.
Az elmúlt évek során a Kertbarátkör tagjai sokat tanultak a borkészítésről, a
borokról, a borfogyasztás módjáról, azaz változott, fejlődött, kialakult az itt
élők borkultúrája is. Ezenkívül a majdnem két évtized alatt éppen a borfesztiválnak köszönhetően sorainkból is kinőttek olyan borászok, akik akár borbíróként is megállják helyüket. Csévári Róbert ügyvéd, akit a Temerini Újság
ebben a minőségében akkor mutatott be olvasóinak, amikor sommelier-ként
vizsgát tett, az idei fesztiválon debütált borbíróként.
• Egy praktizáló ügyvédből hogyan lett
– Ez lehetetlenség lenne. A bírálóbizottságok
borbíró? – kérdeztük Csévári Róberttől. között elosztják a mintákat. Az a csoport, amely– Januárban múlt 10 éve, hogy ügyvédként ben én voltam, mintegy 48 fajta bort kóstolt meg.
praktizálok – mondja Csévári Róbert. – Megvan Ez is nagyon sok. Egy-egy mintával 5-10 percig
a módja annak, hogy valakiből hogyan
lehet bíró, azaz mikor nevezhetik ki.
Olyan iskola azonban nincs, amelynek
befejezése után valakiből borbíró lesz.
Esetükben alapkövetelmény a borszakmával kapcsolatos iskola befejezése. A
borbírók lényegében a borszakma különböző részéből kerülnek ki, például a
borászok, az értékesítők, az enológusok
köreiből. A nemzetközi versenyeken
komoly szakmabeliek a borbírók. Esetemben egyrészt úgy kezdődött, hogy
egy idő után elhatároztam, borfogyasztó leszek, másrészt elkezdtem olvasni a borról és megfertőződtem. Akkor
azért még eléggé csiszolatlan voltam.
Dr. Dujmovics Lászlónak, a Vinduló Csévári Róbert bort kóstol
Borház tulajdonosának útbaigazítása alapján foglalkozhattunk. A borbírálás egyik hátránya,
jutottam el a Vajdasági Sommelier Szövetség hogy gyakorlatilag ekkor isszuk a legkevesebb
nemzetközileg is elismert iskolájába, amelyet bort, mert mindegyiket csak ízleljük. Bizonyos
egy évvel ezelőtt fejeztem be, és hivatalosan is számú minta értékelése után az alkohol miatt
sommelier lettem, és az ASSIA nemzetközi egye- tompulnak az ízlelőbimbók, az odafigyelés, a
sülés által elismert diplomát tudhatom magamé- koncentráció. Talán a legjobból nyeltünk le egynak. A fordítás szerint a sommelier borpincért két kortyot. Nagyon tetszett a borok értékelése,
jelent. Valójában nagyon nehéz meghatározni habár a személyes ízlést bíráskodáskor ki kell
a régi, francia eredetű szó jelentését. Lényegé- zárnia az embernek. Például ha nem szeretem
ben arról az emberről van szó, aki az udvarba az édes vagy desszertbort, azért még nem kell
szállította a bort, tehát valamilyen szinten bor- alápontozni. Azokat a borokat, amelyeket kedszállító volt. Jelenleg a sommelier olyan ember, velek, jóval szigorúbban pontoztam. Eddig naakit borszakértőnek tartanak. Jómagam sem a gyon sokat tanultam, de van még csiszolnivaló
borpincér, sem a borszakértő kifejezést nem a tudásomon. Csoportomban volt két olyan tag
kedvelem. A sommelier feladata valójában a bor- is, akik már évek óta borbírók.
nak a megfelelő felszolgálása, a bornak az étel• A sommelier-nek mi lenne valójában
lel való összepárosítása. Természetesen ahhoz a feladata, esetleg küldetése?
is kell érteni, hogy a bor, mint mezőgazdasági
– Az, hogy terjessze a borkultúrát, mert ezzel
termék, hogyan keletkezik, hogy tudhassa azt csiszolódik az emberek ízlése. Így a borászokis, honnan adódnak az esetleges későbbi bor- nak is arra kell törekedni, hogy jobb borokat
hibák. A sommelier-k összeállítják a borlapot készítsenek, és azokat el is tudják adni. A maés együttműködnek a főszakáccsal, tehát nem gyarországiak legalább tíz évvel előttünk járnak,
csak a felszolgálás a feladatuk.
de behozhatjuk mi, szerbiaiak is ezt a hátrányt.
• A borversenyre benevezett 627 A szomszédos országban nagyobb a kínálat és
bormintát azért nem volt könnyű érté- olcsóbbak a borok, például a nálunk készített
kelni...
bor 12-13 euró, Magyarországon ugyanilyen
8
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kategóriába tartozó bor 6-7-8 euró. Nem hobbiból vállalom el a bíráskodást, inkább misszióként fogom fel, azzal, hogy van egy olyan célom,
amelyet nagyon szeretnék elérni. Szeretném
Budapesten tökéletesíteni tudásomat.
• Családi, baráti körben kikérik-e véleményét?
– Igen. Mindig kérnek tőlem tanácsot, ha
ajándékozni szeretnének bort, de akkor is,
ha vacsoravendégeket várnak. Az étellel való
összepárosítás külön tudományág, és a tudnivalók 2-3 év alatt sajátíthatók el. Elsőként
a bonton és fogyasztásbeli kérdésekkel kell
tisztában lennünk ahhoz, hogy később kombinálhassunk. Az első és legfontosabb szabály,
hogy bort kizárólag borospohárból igyuk. A
következő lépés, hogy milyen bort, milyen
alakú pohárban szolgáljunk fel. Itt alapszabály, hogy minél intenzívebb és illatosabb a
bor, annál nyitottabb legyen a kehely. Az alak
mellett lényeges az is, hogy sima, felirat nélküli és a lehető legvékonyabb peremű pohárból
igyuk. A bor lelke, hogy milyen hőmérsékleten szolgáljuk fel. Egy egyszerű fehérbort
10–12 fokon, egy testes vörösbort 18–20 fokon, rozébort 8–10 fokon illik fogyasztani.
A poharat mindig a száránál és sohasem a
testénél fogjuk meg. Köztudottan vásárláskor
pénztárcánkhoz mérjük a vásárolandó bort,
de igyekezzünk minél jobb minőségűt venni.
Nem tévedünk, ha a 10 eurós kategóriába
tartozókból választunk, noha már 600-700
dinárért is vásárolhatunk. Különben mielőtt
megvesszük a bort, nézzük meg, hogy mikor
palackozták. Általában a borászok feltüntetik
az üvegen azt is, hogy meddig fogyasztható.
Például a rozébor esetében általános szabály,
hogy egy évesnél ne legyen idősebb. A 2012es rozébor nem romlott, de nem az, mint ami
a készítéskor volt. Kezd fáradni, veszít a minőségéből, és a legvégén borecet lesz belőle.
Ha kapunk egy üveg jó bort, sohase tegyük
fel dísznek a szekrény tetejére, mert ritka az
a bor, amelyik öt évnél tovább eláll megfelelő
tárolási körülmények nélkül. Ha borkóstolóra
hívnak bennünket, akkor ne használjunk erős
tisztálkodási szereket. A bor esetében az élvezet fele az illat. Az erős parfüm nagyon zavar
ilyen helyeken, a bírákat pedig fél órára is
kiütheti. Ugyanez érvényes a pincelátogatások
esetén is. A bor és az étel párosítása vagy hasonló ízek szerint történik, vagy ellentétesen.
Az előző a könnyebb, az utóbbi a nehezebb.
Ha a bor és az étel egy szinten van, akkor nullával jelöljük a párosítást, mivel összhangban
vannak. Ennél lejjebb van az, hogy egyik eltapossa a másikat, és van az a lehetőség, amikor
az étel tönkreteszi a bort és fordítva. A plusz
egyes az, amikor kapunk egy harmadik ízt,
ami megjavítja a bort is és az ételt is. Ez ritkább esetben fordul elő. Sohasem tévedünk,
ha lokális ételhez lokális bort iszunk – fejezte
be a sommelier.
mcsm
2014. február 20.

Községi alapszabály

Közvitán a módosítás
A községi képviselő-testület tavaly december 20-án ült össze legutóbb.
Március 27-éig mindenképpen meg kell tartani a következő ülést, de egyelőre még nem tudni, hogy mikor lesz az idei első összejövetel. A közigazgatásban végzett revízió alapján módosítani kell az alapszabályt.
A községi honlapon már közzétették azt az információt, hogy az illetékes
bizottság elkészítette a dokumentum tervezetét, amelyet a községi tanács
február 10-én megerősített. A tervezet most nyilvános vitán van, ezért kérik
a képviselői csoportokat, minden természetes és jogi személyt, aki érintett
az ügyben, hogy észrevételeiket, megjegyzéseiket, javaslataikat juttassák el a
község tanács címére, Temerin, Újvidéki utca 326, vagy adják át a Községi
Közigazgatási Hivatal iktatójában legkésőbb március 1-jéig.
Egyébként a határozat, valamint a módosítási javaslat megtalálható a
község honlapján, valamint a hirdetőtáblán.
Vezetői engedélyek cseréje

Meghosszabbítják
a határidőt
Módosul a régi, papír alapú vezetői engedélyek biometrikusra
cserélésének határideje, így az nem jár le június 10-én – jelentette
be Vanja Vukić, a belügyminisztérium államtitkára. Hozzátette, a jövő
héttől a polgárok a vezetői engedélyek érvényességét interneten is
meghosszabbíthatják, írja a Tanjug.
„A belügyminisztérium elkészítette a közlekedésbiztonsági törvény módosítását és kiegészítését, amelyben meghosszabbítják a
régi vezetői engedélyek lecserélésének határidejét, amely jelenleg
június 10-én jár le” – mondta Vukić, s hozzátette, a szóban forgó
törvény módosításai és kiegészítései előnyt élveznek majd az új
parlamentben, s lehetséges, hogy egészen az érvényben levő engedélyek lejártáig meghosszabbítják a határidőt.
Leszögezte, nem fogják emelni a vezetői engedélyek vagy bármelyik más személyes dokumentum kiadásának költségeit, ugyanakkor emlékeztetett, hogy korábban is hosszabbították már meg a
régebbi típusú dokumentumok cseréjének határidejét.
Az államtitkár bejelentette, hogy a belügyminisztérium hamarosan lehetővé teszi majd a polgárok számára, hogy a vezetői engedély
érvényességének meghosszabbítását elektronikus úton végezzék.
Leolvassák a vízórákat – A közművállalat vezetése kéri a
polgárokat, hogy ha nem tartózkodtak otthon a vízóra leolvasásakor, olvassák le egyedül az állást és jelentsék személyesen a vállalat marketing osztályán (Kossuth Lajos u. 31/1), vagy a 843-666-os
telefonszámon. A fogyasztók üzenetet küldhetnek a prijavastanja@
jkptemerin.com e-mail címre. Ügyelni kell arra, hogy az óra állását
február 28-áig megkapják a vállalatban, különben családtagonként
hat köbméter fogyasztást számolnak el.

Kedvező áron, rendelésre, méret szerint
készítek minőségi konyhabútort,
szekrénysorokat, plakárokat,
gyermekszoba- és hálószobabútort,
ágyakat és különféle asztalokat.
Tel.: 844-878,
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Nem lehet majd
disznót vágni?
Szerbia brüsszeli tárgyalócsapata számít arra, hogy sok mindent meg kell majd változtatni például az állattartás vagy a húsfeldolgozás terén (is), de ez nem jelenti azt, hogy a például a hagyományos disznóvágás el fog tűnni. Ahogy a pálinka esetében is,
a régi receptek megmaradhatnak, ha a terméket személyes használatra készítik, tudósít az RTS. Az uniós tárgyalások után lehet,
hogy a szerbiai falu sem lesz többé ugyanaz, mint ami volt. Ez azt
jelenti, hogy azoknak, akik mezőgazdasági termékeket árulnak,
elég sokat kell változtatniuk, hogy bizonyíthassák a minőséget, az
eredetet, és hogy versenyképesek legyenek az európai piacon.
A riport a Budapest környéki Budaörsön folytatódik, és elhangzik, hogy disznótorost ott szinte lehetetlen látni. A pesti németek mégis legalább évente egyszer hódolnak ennek a szokásnak
egyesületük udvarában. Ritter Imre, a magyarországi németek
egyesületének elnöke azt mondja, Budaörsön korábban akár öt
disznót is levágtak családonként. „Sajnos már nem szabad sertéseket tartani, s ezért fontos, hogy a régi szokások szerint mutassuk meg, hogy nézett ki egy disznóvágás. Megmutatjuk, hogy
készül a kolbász, a hurka, s mindez a különleges budaörsi recept
alapján. Reggel levágják a disznót, s akkor jönnek a gyerekek a
szüleikkel, délután pedig akár 150 ember is meglátogat minket”
– meséli Ritter.
Szerbia brüsszeli tárgyalócsapata is arra számít, hogy sok
minden fog változni ezen a téren. „Hogy garantálni lehessen a jó
minőségű terméket, ami az összes szabványnak megfelel, s nem
fertőzött kolbászról és hasonló dolgokról van szó, megfelelő módon kell szabályozni a termelést” – mondta Tanja Miščević, Szerbia uniós tárgyalócsoportjának vezetője. A kistermelők biztosan
megérzik majd ezt. Szerbia mezőgazdasági stratégiája, de az Európai Unió is szeretné fejleszteni a kis- és középtermelőket, ezért
fejlesztési hiteleket és az európai IPARD alapokból származó eszközöket irányoztak elő számukra. Tanja Miščević elmondta, most
készül a mezőgazdasági kifizetések igazgatóságának használati
szerkezete, s a mezőgazdasági termelők már a következő években
több mint tízmillió eurót használhatnak fel ezekre a célokra.
Ahhoz, hogy Szerbia áruival betörjön a nagy piacokra, az itteni
termelőknek még igen sokat kell tenniük. Ismerniük kell például
a sertés leölésének pontos szabályzatát, s tudniuk kell a sertéspestis elleni vakcina tilalmáról is. (RTS)

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakicá BS

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több hónapos törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínáljuk
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket
Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

TEMERINI ÚJSÁG
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Régi temerini fotók

A két Gertrúd

Rendőrségi
krónika
Temerin község területén
február 7-étől 14-éig öt bűntényt (lopást, csalást, súlyos
testi sértést, lopáskísérletet,
erőszakoskodást), négy rendbontást és egy tűzesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás heti jelentésében. Az
elemzett időszakban nem történt közlekedési baleset.

Miserend
Tisztelt Szerkesztőség! Szeretettel küldök a Temerini Újság
számára egy régi, érdekes fotót. Két elválaszthatatlan barátnő
látható rajta elsőáldozóként 1946-ban: a közelmúltban elhunyt
Machmer Gertrúd, Machmer Mihály faluorvos és Hrobáts Ilona tanítónő egyetlen gyermeke, valamint Bedekovich Lajos
tanító és Samu Borbála zongoratanárnő egyetlen gyermeke,
Bedekovich Mária Gertrúd. 2010 októberében Marika néni halálos betegen egyedül Trudi nénit fogadta. Látni akarta és beszélgetni, elbúcsúzni. Mindketten 1936 februárjában születettek. A
két barátnő most újra találkozott.
Nagyidai Zsolt plébános Jánoshalmáról
APRÓHIRDETÉSEK

• Telek eladó a JNH utcában, 13,5 m
széles és 110 m hosszú, építkezési engedéllyel. Telefon: 063/539-768.
• Bejárónőt keresek napi négy órai
munkára. Újvidéki utca 478/2, telefonszám: 063/802-80-91.
• Kőműves munkára mestert, illetve C
kategóriával rendelkező sofőrt keresek.
Tel.: 060/345-67-65.
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca
198., tel.: 060/7-685-006.
• Vízálló sperből készült kétszemélyes csónak eladó (mint az új, ára 150
euró). Tel.: 843-058.
• Összkomfortos, bútorozott lakás
kiadó az Újvidéki utca 478/2-ben.
Tel.: 063/802-50-91.
• Hízók eladók a Kiss Ferenc utca 46ban. Tel.: 063/523-746.
• Új, 100 négyzetméteres, földszintes
családi ház eladó, 2012-ben épült,
beköltözési engedéllyel, telekkönyvezett (víz, villany, központi fűtés,
demit), vagy elcserélhető termőföldért. Tel.: 060/34-567-65.
• Matematika és fizika órákat adok általános- és középiskolásoknak, valamint egyetemistáknak. Telefonszám:
063/8-712-744.
• Eladó Siemens fiókos mélyhűtő,
120 cm-es szatellit tányér két fejjel,
olcsón, költözés miatt. Telefonszám:
061/7-842-395.
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• Eladó harmadik emeleti, 59 négyzetméteres lakás a községháza fölött. Tel.:
062/192-96-68.
• Németórákat adok diákoknak és
felnőtteknek. Tel.: 063/7-197-600.
• A Főutcán gazdálkodásra alkalamas
ház eladó, valamint bálázott szalma.
Tel.: 842-170, 844-928.
• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66ban. Érdeklődni a Népfront u. 36.ban, tel.: 843-402, 069/1940-035.
• Elvált, 49 éves férfi temerini hölgy
ismeretségét keresi. A telefonszám:
060/5845-999.
• Öreg házak és tetők renoválását,
valamint mindenféle ácsmunkát és
bádogolást vállalok. Tel.: 063/8-637332, 069/705-985.
• Hízó eladó. Érdeklődni a 840-163-as
telefonszámon.
• Bálázott fűszéna eladó. Jókai Mór
utca 15., tel.: 842-271-es a 063/8450-376.
• Lakás kiadó március 1-jétől, ház, valamint hegesztő és T12-es motorkerékpár eladó. Tel.: 840-439.
• Eladó két darab 100 kilós hízó. Tel.:
065/653-8-535.
• Temerinben, a Gyórgya határrészben
két hold 450 négyzetméter termőföld
eladó. Érdeklődni a 024/721-366-os
telefonszámon.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és
vörösrezet (messzinget), bronzot,

21-én, pénteken 8-kor: egy elhunytért.
22-én, szombaton 8 órakor: a hét
folyamán elhunytakért, valamint:
†Sétáló Lászlóért, valamint: †Novák
Borbáláért, Nagy Józsefért, a Novák
és a Nagy nagyszülőkért.
23-án, évközi 7. vasárnap, a Telep 7
órakor: Szűzanya tiszteletére a telepi
rózsafüzér társulat élő és elh. tagjaiért, a plébániatemplomban 8.30
órakor: a népért, 10 órakor: Szűzanya tiszteletére a nagyutcai rózsafüzér társulat élő és elh. tagjaiért.
24-én, hétfőn 8-kor: egy elhunytért.
25-én, kedden, 8 órakor: Szent Antal tiszteletére.
26-án, szerdán 8-kor: egy elhunytért.
27-én, csütörtökön 17 órakor:
alumíniumot, ólmot, motorokat, autókat, kádakat, kályhákat, villamos
készülékeket, hulladék kábelt és hulladék papírt. Legjobb ár, fizetés készpénzben. Tel.: 064/468-2335.
• Eladásra kínálok kulent, pljeszkavicát,
csevapot és házi füstölt szalonnát. JNH
u. 77., tel.: 069/1-844-557.
• Eladó Grundfos keringtető szivattyú
központi fűtéshez, kitűnő állapotban
és egy használt bojler. Telefonszám:
063/8-503-307.
• Rosszvasat és üzemképtelen autókat
vásárolok, valamint padlás és pince takarítását vállalom. Tel.: 061/164-33-71,
063/16-18-120.
• Temerin központjában ház eladó. Telefonszámok: 062/89-77-964, 062/1327-278.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idősek gondozását vállalom (tel: 841-412),
íróasztal és színes televízió (37 cm),
franciaágy, kombinált frizsider-mélyhűtő, vadonatúj kerékpár Shimano,
Cyco, (24-es) és roller, kalorifer (5 kW-

TEMERINI ÚJSÁG

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

MEGEMLÉKEZÉS

Pásztor Ilona
(1928–2014. 2. 14.)
temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

†Gombár Istvánért, elh. szüleiért,
testvéreiért és Margitkáért.

Egyházközségi közlemények
A telepi Lourdes-i búcsút méltóképpen megünnepeltük közösségünk
nagyszerű összefogásával. Őszinte
hála és köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a közös ügyhöz.
Bibliaóra felnőtteknek csütörtökön
17.30-kor.
Házasságra készülő fiatal párok figyelmébe! Jegyesképző indul március 1-jén, szombaton, 19 órakor a
hittanteremben. (Bejárat a téli kápolna felől.)
os), mikrosütő, biliárdasztal, mosógépek (50 euró), konyhai elemek, Kirby
porszívó, hullámpala tetőre, gyermekülés autóba, motorkultivátorok,
frizsiderek (40 euró), programozható kenyérsütő kelesztő-programmal,
szlovén vákuumos balkonajtó és ablak, 200 kg-ig mérő mázsa (8000 Din),
mélyhűtők, Kreka Weso kályha, akkumulátoros jeep, villanyradiátor, Skuter
Sprint (2011), eredeti kormány, bal első
ajtó, tetőtapacír, autóutánfutó, akkumulátoros rokkantkocsi, autóra való
zárt csomagtartó, APK EMO gázkályha központi fűtéshez, 10 literes bojler,
sank négy székkel, kéménybe köthető
gázkályhák (50–60 euró), babaágyak,
babakocsik, kaucsok (50 euró), fotelok, kihúzható kettes és hármas ülőrészek, szekrénysorok, ebédlőasztalok székekkel (120 euró), tévéasztal,
varrógépek, szőnyegek. Csáki Lajos
utca 66/1., telefonszámok: 841-412,
063/74-34-095.
• Újvidéken, a Telepen eladó fél ház (padláslakás), külön bejárattal, garázzsal. Érdeklődni a 842-894-es telefonszámon.
2014. február 20.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Február 21-én lesz szomorú két éve, hogy szeretett édesapám, apósom és
nagytatám nincs közöttünk

Szomorú 9 éve, hogy nincs közöttünk szeretett fiunk, unokám,
testvérem, sógorom és nagybátyám

Hat hónapja múlt, hogy búcsú nélkül
távozott tőlünk szerettünk

LÁSZLÓ Tibor – Frenky
(1979–2005)

KIHÚT Sándor
(1931–2013)

SURJÁN István
(1945–2012)
Mennyire hiányzol,
soha nem fogod megtudni,
s ami fáj,
az soha nem fog elmúlni.
Emléked őrzi lányod,
Renáta, vejed, Antun
és unokád, Viktor

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de szép emléked itt maradt közöttünk.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben maradt.”

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
s aki szeretünk, azt nem feledjük el.”
(Shakespeare)

Emlékét őrzik szerettei

Drága emléke szívünkben örökké él.
Szerettei: örökké gyászoló szülei, nagymamája,
testvére, Évike, sógora, Laci és Lacika

MEGEMLÉKEZÉS
MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

Az idő múlik, de a bánat
nem enyhül. Íme, már szomorú négy éve volt február
18-án, hogy drága jó édesanyánk szíve megszűnt dobogni mindazokért, akiket
nagyon szeretett.

Becsületet adtál,
hogy emberek legyünk,
szeretetet hagytál
és emléket.
A szívünkben velünk élsz,
míg élünk,
a lelkünknek erőt adsz
és téged sosem feledünk.
SÉTÁLÓ László
(1936–2012)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 35 éve lesz február 23-án, hogy a halál magával ragadta szerettünket
Köszönjük, hogy éltél,
és minket szerettél.
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él
emléked örökre,
ha látni akarunk,
felnézünk az égre.
ifj. NAGY Lászlót
(1966–1979)

A csillagok között utazol tovább,
ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Szerettei

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS Margit
(1919–2010)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
drága jó édesanyánkra,
anyósomra, maminkra és
dédmamánkra

Szomorúsággal és bánattal
telt el nyolc és fél év, hogy
drága édesapánk, apósom,
tatink és dédtatánk
eltávozott közülünk

Ma van szomorú hat hónapja, hogy nincs velünk szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamám és dédimamánk

Alszok zúgó lombok alatt,
ne zavarjátok
csendes álmomat.
Boruljatok le halkan,
csendben, gondoljatok arra,
hogy nem fáj semmi sem.
Ha majd rátértek ti is
erre az útra,
elétek megyek,
s találkozunk újra.
Emléked
fájó szívvel őrizzük.
Bécs–Temerin

Lányod, Borbála, fiad,
József, unokáid: Magdi
családjával és Józsi
családjával és három
dédunokád, Izabella,
Ágnes és Andrea

Plébánia: 844-001
2014. február 20.

özv. MICSUTKÁNÉ GŐZ Mária
(1931–2013)
NAGYNÉ
NAGY József
NOVÁK Borbálára
(1924–2005)
(1927–2012)
A múló évek
Tovaszállt két év,
nem felednek,
de nem halványul az emlék.
nem halványul
Él bennünk egy régi kép,
emléked,
milyen is volt együtt,
mert a szeretet,
nem is olyan rég.
amit adtál,
Mindig itt vagy velünk, mégis
egy életre
oly távol, mi tudjuk csak
Rád emlékeztet.
egyedül, mennyire hiányzol.
Drága jó szüleink emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Lányaik, Borcsi és Margitka családjukkal

TEMERINI ÚJSÁG

Hiába kondul meg templomunk harangja,
a mi édesanyánk azt már nem hallhatja.
Nem kulcsolja értünk két kezét imára,
mert a halál a két szemét lezárta.
A család volt élete értelme, küzdött is érte még
ereje engedte. Sok jó tettedért áldjon meg az Isten,
hiszen te voltál nekünk a minden.
Sohasem halványul szívünkbe szép emléked,
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Drága lelked nyugodjon békében!
Emléked őrzik szeretteid: fiad, menyed, lányod,
vejed, unokád, unokavejed és
két dédunokád, Krisztián és Endre
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ASZTALITENISZ

Bajčev, Milić 1:3, Tomić–Bajčev
2:3, Vranešević–Balović 3:1, Tepić–
Milić 3:2.

a sereghajtó Nova Pazova vendége
lesz, amely az összes mérkőzését elveszítette a most zajló idényben.

II. női liga

TEKE

TORNADO (Szentmihály)–
TEMERIN 4:0

Első vajdasági liga

I. férfi liga
TEMERIN–MEDIJANA (Niš) 4:2

A temerini csapat a bajnokság
12. fordulójában megszerezte negyedik diadalát, de továbbra is az utolsó
előtti helyen van a táblázaton. Mellik
Viktor két, Fehér Roland és Nagyidai
Zoltán pedig egy-egy győzelemmel járult hozzá a nišiek elleni sikerhez. A
Temerin a következő találkozóját az
újvidéki Panonija ellen játssza a helyi
sportcsarnok kistermében.
Eredmények: Mellik–Mihajlović 3:0, Fehér–Milenković 0:3,
Nagyidai–Anđelković 0:3, Mellik–
Milenković 3:2, Nagyidai–Mihajlović
3:0, Fehér–Anđelković 3:2.
II. vajdasági férfi liga
TEMERIN II.–GUSAR (Stapar) 4:3

Izgalmas mérkőzést vívott a fiatalokból álló második temerini csapat.
Nagy küzdelem után a hazaiak megnyerték a rangadót, így megerősítették első helyüket a táblázaton. Csapatunknak ismét sikerült fordítania,
akárcsak néhány korábbi mérkőzésen. Ezúttal 3:2-es hátrányból harcolta ki a győzelmet úgy, hogy a hatodik meccsen Jovan Vranešević, a
hetediken pedig Pero Tepić aratott
győzelmet.
Eredmények: Tomić–Balović
3:0, Tepić–Bajčev 2:3, Vranešević–
Milić 3:0, Tomić, Vranešević–

Női csapatunk újabb vereséget
szenvedett a bajnokság 10. fordulójában.
Eredmények: Gyólai–Nagyidai
A. 3:0, Gulyás–Vegyelek D. 3:2,
Flaman–Bollók 3:0, Gyólai,Pakai–
Nagyidai,Vegyelek D. 3:0.

KÉZILABDA
Első női liga – északi csoport
TEMERIN–JABUKA (Almás)
33:14 (21:8)

Mint az várható is volt, a
temerini lányok kiütéses győzelmet arattak a bajnokság tavaszi részének második fordulójában. Ez
nem volt meglepő, mivel az almási
együttes az utolsó a táblázaton. A
pontvadászatot a nagybecskereki
Proleter vezeti 23 ponttal, második
a bajmoki Radnički 22, harmadik
a Temerin 21 ponttal. Ezen a hétvégén Bajmokon tartják a rangadót, ahol a Radnički a Temerint
látja vendégül.
Első férfi liga – északi csoport
MLADOST TSK–INĐIJA 21:28
(11:14)

A járeki kézilabdázók újabb vereséget szenvedtek el. Javítani ezen
a hétvégén lehet, amikor a Mladost

TSK–SPARTACUS (Szabadka)
3:5 (3218:3222)

Fontos pontokat veszített el a
hétvégén a temerini csapat. Az első
négy párharc után a hazaiak 3:1-re
vezettek, a vendégeknek azonban
az utolsó két párharcban sikerült
nyerniük, amivel 3:3-ra kiegyenlítették az eredményt. Az összesítésben a szabadkaiak mindössze 4
fával ütöttek többet, ezért az övéké lett a győzelem. A TSK, amely
most már végleg lemondhat a bajnoki címről, vasárnap 10 órakor a
torontálvásárhelyi Spartacus vendége lesz a 14. fordulóban.
TSK: Tóth T. 538, Kalácska L.
559, Balo P. 559, Micsutka J. és
Bartok L. 513 (126+387), Majoros J. 543, Lócz Á. 506.
SPARTACUS: Becskei 498,
Skenderević 542, Hajcsunk 544,
Petrić 519, Kujundžić 562, Kéri
557.

LABDARÚGÁS
A TSK labdarúgói a hétvégén
mind a két barátságos mérkőzésüket 2:0-ra veszítették el. Szombaton
a Turija vendégei voltak, ahol az első
csapat lépett pályára. A temeriniek
nem játszottak rosszul, a góllövés
azonban nem ment a csapatnak. Va-

A XI. dardlibajnokság (2013/2014) végeredménye

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gálik-Kovács
Ifj. Barna-Hornyik
Milinszki-Móra
Vörös-Kovács
Tóth-Pásztor
Id. Barna-Hornyik
Csorba-Moisko
Magyar-Okiljević
Samu-Csányi
Orosz-Balogh
Sörös-Varga
Pápista-Sós
Zakinszki-Iván
Gusztony-Ádám
Máriás-Horváth
Majoros-Csernyák

36
36
33
33
32
30
29
29
28
28
27
27
27
26
26
26

11
11
14
14
15
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21

122/70
118/73
112/66
119/73
114/83
110/85
102/80
105/90
107/87
101/81
109/87
109/87
104/83
108/89
109/91
105/87

52
45
46
46
31
25
22
15
20
20
22
22
21
19
18
18

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Balogh-Ádám
Gyuráki-Lackó
Kiss-Orosz
Tőke-Csikós
Jánosi-Szőlősi
Guszton-Pásztor
Faragó-Mandić
Sörös-Gyuráki
Örlés-Morvai
Kovács-Hegedűs
Horváth-Horváth
Kalmár-Skeledžija
Petró-Szarvas
Balogh-Nagy
Deák-Mészáros
Puskás-Surján

26
25
25
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22

21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25

101/84
98/91
94/93
101/91
100/93
100/94
103/99
96/93
97/98
93/96
97/93
99/95
96/96
97/99
91/94
96/98

17
7
1
10
7
6
4
3
-1
-3
4
4
0
-2
-3
-2

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

sárnap Újvidéken a Slavija ellen a fiatalabbak, illetve a tartalékok kaptak lehetőséget. A TSK játékosai több
ziccert kihagytak, sőt, még egy tizenegyest sem értékesítettek, így végül
kétgólos különbséggel kikaptak. A
temerini csapat most vasárnap az
Obilić vendége lesz Ókéren, újabb
felkészülési mérkőzésen.

KOSÁRLABDA
Első regionális liga – északi
csoport
MLADOST–TOPOLYA 64:60
(25:5, 9:10, 11:25, 19:20)

Furcsán alakult a találkozó, hiszen a járekiak az első negyedben
20 pont különbségű előnyre tettek
szert, végül azonban alig gyűjtötték
be a bajnoki pontokat. A vendég topolyaiak nagyobb szerencsével akár
győzelemmel is távozhattak volna.
A Mladostnak 6 diadala és 9 veresége van, amivel a 10. helyen van a
14 csapatos mezőnyben. A járekiak
ezen a hétvégén a Jedinstvo vendégei lesznek Törökbecsén.
T. N. T.

ÍJÁSZAT
A verseci indoor versenyen a
Castle íjászai a következő eredményeket érték el: a veteránok csoportjában
aranyérmet szerzett id. Csányi Zoltán olimpic íjjal, a kadétoknál pedig
Klajner Roland ugyancsak aranyérmet
érdemelt ki csigás íjjal. A seniorok
versenyében Varga Béla ezüstérmes
lett csigás íjjal.
K. L.
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Életre kelt játékok
A játék volt a témája a 34. TAKT-nak
Negyedik éve már, hogy a TAKT (Temerini Alkotóműhely
és Képzőművészeti Tábor) képzőművészeti szakcsoportja a hagyományos nyári művésztelepen előre meghatározott irányba
próbálja terelni a fiatal alkotók gondolatait. Ez utóbbi alkalommal nem is kellett sokat töprengeni azon, mi legyen ez az irány,
valahogy magáért kiáltott a téma. Az a könnyedség, közvetlenség
és nyitottság, amivel a művészek a korábban kijelölt témákhoz –
tűz-víz, sárkány és giccs – hozzáálltak,
tulajdonképpen belülről sugallta a
soron következőt, a 34. TAKT vezérmotívumát: a játékot.
Ezt aztán ki így, ki úgy, közvetlenül vagy közvetetten, eszközként vagy
célként, kezdésként vagy befejezésként, teljesen szabadon értelmezte és
alkalmazta. A tematika idén is számos
olyan fogalmat társított maga köré,
amellyel dimenziót adott a kiindulópontnak. Az így született komplex
alkotások, a koncepciók és kompozíciók velejárója volt tehát az emlék, a
fantázia, a reflexió vagy a kritika. Nem
utolsósorban meg kell említenünk a
humort is, amely több-kevesebb pikantériát adva a műveknek, szinte vaKiss Endre: Stardust Mixer
lamennyiben felismerhető volt.
A kivitelezés sokféleségét tekintve elmondhatjuk, hogy a művészek a legkülönfélébb alkotói módszerek skáláján keresztül
mutatták be kreativitásukat. A munkák zöme különféle eljárások
egybefonódásából, például a képzőművészeti technikák, vagy a sík
és térdimenziók keveredéséből született. Az alkotások egy részét
ott, együtt, a másik jelenlétéből, alkotómunkájából inspirálódva,
közösen ötlötték ki a művészek, még akkor is, ha kész programtervvel kellett érkezni a táborba.
Második éve, hogy a képzőművészeti szakcsoport bizonyos
szabályokat fektetett le a művésztelepre való jelentkezés, illetve
az ott-tartózkodás kapcsán. Ennek értelmében a jelölteknek egy
legalább tíz alkotásból álló portfóliót, illetve a művésztelepen kivitelezni kívánt munka vázlatos tervét, valamint az eszközigényüket

kell mellékelni a jelentkezéskor. A szervezők ebből következtethetnek a művésztelepi munka eredményére és annak minőségre.
A tábor résztvevői legkevesebb öt napot lehetnek jelen a Hevértanyán, amivel a munkát megzavaró ingázást kívánják elkerülni.
Fontos volt bevezetni ezeket az újításokat, nem csupán azért, mert
lényegesen megkönnyíti mind a szervezők, mind a résztvevők munkáját, hanem azért is, mert ezáltal a képzőművészeti szakcsoport
saját maga alakíthatja azt a színvonalat,
ami az itt készült alkotások által magát
a művésztelepet jellemzi.
A TAKT az elmúlt években meghatározó szerepet vívott ki magának a
fiatal művészgeneráció kinevelésében.
Ennek alapfeltétele, hogy a kísérletező szellemiség, a haladó gondolkodás
nem csupán mellékszál a tagok tevékenységében, hanem egy olyan fő profil – ha úgy tetszik, követendő példa –,
ami az itt kialakult csoportszellemmel
párosulva számos pályakezdő számára az év egyik legmeghatározóbb eseményének számít. Három generáció
dolgozik egymás mellett a Jegricska
partján, középiskolások, egyetemi
tanulmányaikat folytató, valamint a
művészeti piacra már kikerült képzőművészek, akik azonban továbbra is szívesen vallják magukat TAKTosoknak, ezért minden évben visszajárnak, hogy a táborban együtt
alkossanak. Itt mindenki szívesen bontakoztatja ki tehetségét, hiszen kötetlen keretek között alkalmazhatják, újraértelmezhetik,
bővíthetik képzőművészeti ismereteiket.
A tábort 2013. július 28-a és augusztus 7-e között mintegy negyven résztvevő számára szervezték meg. A támogatásoknak köszönhetően idén sokkal felszereltebb konyha és ebédlő várta a
Hevér-tanyára látogatókat, aminek a táborlakók rendkívül örültek.
Személycsere is történt a szervezőcsapatban, Utcai Dávid eddigi
feladatait, a művésztelep és a kiállítás szervezésének teendőit Faragó Orsolya vette át.
Folytatása a 2. oldalon

Temerinből a világ
Kiállítás Budapesten
A kiállítás alapötlete tőlem származott. 2012 szeptembere
óta élek Budapesten és fontosnak tartom a TAKT egyesület,
valamint a kortárs délvidéki magyar képzőművészet megismertetését az anyaországban. A tavalyi év elején a Vajdasági Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárságnál pályáztunk
egy, a délvidéki kultúrát külföldön népszerűsíteni hivatott rendezvény megszervezésére nyújtandó támogatásra. A pályázaton
elnyert összegből valósítottuk meg a kiállítást.
A kiállító művészek: Kis Endre, Tóth Kovács József, Soltis
Miklós, Ricz Géza és Utcai Dávid. Mindannyian a TAKT művésztelep állandó résztvevői, erről a helyről ismerjük egymást
és szoros baráti és kollegiális viszony alakult ki közöttünk. Barátainkat az áldatlan szerbiai állapotok sodorták az anyaország különböző városaiba. Ezen párhuzamok okán állítottak ki együtt a
Pepper Art Projects kiállítótermeiben, Budapesten. A kiállítás
címét Sinkó István budapesti festőművész, grafikus, tanár és művészeti író adta, aki a művek szelekcióját is végezte. Ő így írt a
kiállítás anyagáról: „ A kiállításon tehát vajdasági figuratív festők
mutatják be munkáikat, reflektálva a ko és a körülmények adta
helyzetükre. A mezőgazdasági lét, a nagyváros, a személyiség átváltozásai, illetve a jugoszláviai háború és pusztításai egyaránt
témái a figuratív festészet újabb irányaiban alkotó művészeknek.
Az erős festői hang, a hagyománytisztelet és megújulás egyként
jellemzi az alkotókat.”
A rendkívül jó hangulatú megnyitón dr. Máriás Béla olvasta fel a megnyitószövegét, melyben többek közt ez állt: „…mert
Temerinben működik már hosszú évtizedek óta a vajdasági avantgárd identitás egyik bölcsője, a TAKT, a helyi képzőművészek
évente megrendezett nyári alkotótábora, amelyen jómagam is
részt vettem jó harminc éve Bada Dadával. Később pedig odavittem Pestről Antal István Juszuf megboldogult esztétabarátomat is,
aki nem tudta elhinni, hogy létezik a világon egy falu, ahol a világ
legtermészetesebb módján megfér egymással csirke-koncentrátum

és free jazz, kombájn és szürrealizmus, birsalmapálinka és balett.”
A szöveg felolvasása után dr. Máriás Pándi Balázs dobossal alkalmi
koncertet (dadaista oratórium) adtak elő.
A megnyitón a TAKT vezetősége Ádám István elnök, Jánosi
László alelnök, Faragó Orsolya művészeti vezető is részt vett.
UTCAI Dávid

Jó hír Kiskőrösről

A kiskőrösi Kőröskörű Művésztelep Egyesület részben a temerini
TAKT-tal való együttműködésnek köszönhetően nyert eszközöket
művésztelepük költségeire. Az együttműködés keretében két kiskőrösi alkotó részt vett a 34. TAKT-tábor munkájában, Faragó Orsolya
és Varga Valentin pedig a kiskőrösi művésztelep vendége volt. A két
művésztelep azóta is tartja egymással a kapcsolatot. A napokban
érkezett az újabb hír:
Nagy örömmel írom, hogy nyert a pályázatunk, tehát megrendezésre kerül majd a „Jelet hagyni” II. Nemzetközi Grafikai Alkotótábor
Kiskőrösön. Előreláthatóan július 29. és augusztus 8. között lesz.
Nagyon köszönöm az együttműködést, hiszen nagy szerepe volt
abban, hogy a pályázatunk nyert...
Köszönöm még egyszer az együttműködést!
Nagyon jó alkotómunkát kívánok szeretettel.
Üdvözlettel: B. Zeikfalvy Anna

Életre kelt játékok

munkák között szemlélődve ismét úrrá legyen a tábor
szellemisége, és a kiállítóteret betöltse a művésztelep
játékos hangulata.
Hevér János október 25-én lett volna nyolcvan éves. A
tárlatmegnyitón róla is megemlékeztek az egybegyűltek.
A TAKT művésztelep létrejöttét a Bethlen Gábor Alap,
a Szerbiai Kulturális Minisztérium, a Magyar Nemzeti
Tanács, Temerin Község, valamint a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság támogatta.
GYURKOVICS Virág

Folytatás az 1. oldalról
A művésztelepet záró kiállítás megnyitója stílusosan
ugyancsak a játék szellemében zajlott. Az október 26-án
megtartott őszi TAKT kiállítás alkotásai ugyanis játékosan, a közönség bevonásával kerültek fel a falakra. Itt
aztán, a műveket életre keltve, lehetett társasjátékozni,
kirakózni, kifestőzni, de az is jól szórakozhatott, aki az
alkotásokat végignézve egyszerűen csak hagyta, hogy a
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Az életöröm
üzenetei
Csorba Béla megnyitója

Száz éve – 1913. június 22-én – született a magyar költői nyelv és
lírai képzelet legnagyobb varázslója, és egy hónap múlva, január 22én lesz huszonöt éve, hogy meghalt. Csodagyereknek indult, de, ellentétben más csodagyerekekkel, élete végéig meg tudta őrizni a csak
a gyermekekre és a civilizációtól elzárt népek művészetére jellemző
tiszta tekintetet, az alkotó fantázia naivitását, nyitottságát, s ezzel együtt
is szinte korlátlan formagazdagságát. A magyar költői nyelv Mozartja
volt ő, miközben a világ kis és nagy dolgaival játszott, vagy bújt költői szerepek mögé. Játszott halállal és szerelemmel, a valósággal és a
semmivel, léttel és nemléttel. Játszott, mint az antik istenek. Nem tett
különbséget kis és nagy dolgok között, költészetével is azt hirdette,
hogy a nagy, kozmikus terek és lelkünk belső terei, a kinti űr és a
benti egymásba ömlenek:

A TAKT (Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor)
idei rajpályázatára, amit Weöres Sándor születésének 100.
évfordulója kapcsán jelentettünk meg, huszonhárom iskolából és két művelődési intézményből jelentkeztek. Több
száz kisdiák értelmezte újra pasztellel, ceruzával, tollal és
ecsettel a nagy költő verseit. Kiváló munkáik sokaságával
a gyerekek jól feladták a leckét a Csorba Béla, Faragó Orsolya (elnök), Papp B. Ferenc és Tallós Zsuzsanna összetételű bírálóbizottságnak. A rajzokból az újvidéki Jó Pajtás
gyermeklap színvonalas válogatást közölt.

„Mélyebben, mint a gond fészke szívedben,
kérge alatt minden dolognak,
a tünemények medrei,
a világ eresztékei ragyognak,
örvénylik a láng, parttalanul forog
az eleven tűz, az ezerszemű,
párába-borult paripák dobognak,
megvillan tajtékos tomporuk,
áthallik érc-patáik csattogása,
füled mellett süvít a híg elem,
bőrödet érinti a végtelen
és sistereg és hártyát növel,
mint jégtől az olvadt acél.”

szörnyekkel, tündérekkel, sárkányokkal, békakirályokkal, nagy fülű
és nagy orrú kutyákkal, harcias macskákkal, négy csillag közt alvó
szellőlányokkal és holdbéli csónakosokkal teli világát sem mesterkéltnek, sem a valóságtól idegennek nem érezzük. Költészete a lélek
és a képzelet titkos kapuit is képes megnyitni értő olvasói és hallgatói
előtt, és a gyermekek mindig is jól értették Weöres létigenlő, életörömöt hirdető üzenetét. Ezt bizonyítja mostani pályázatunk sikere is, a
több száz pályamű, a változatos, ötletes, sőt nem egyszer kifejezetten
átszellemült gyermekrajzok, melyek egyszerre dicsérik ifjú alkotóik
szunnyadó géniuszát és tanítómestereik, pedagógusaik hozzáértését,
hogy ezt a géniuszt tanítványaikban felismerték.
Isten éltesse mindnyájukat!
(2013. december 21.)

Weöres Sándor a lét teljességéről, az öröklét folyton formát váltó
mozgásáról hozott számunkra üzenetet, s ehhez kellettek az ő soha
meg nem öregedő éles és tiszta gyermekszemei, és innen van az, hogy

Újabb sikeres IPA pályázat
Képzőművészet a Bácskai Régió Turizmus Fejlődésében
Az év folyamán a községi önkormányzat támogatásából elkészült dődött és 2015. január 31-én fejeződik be. Partnereink testvérvárosunk,
az alkotóház tetőszerkezete. Október elsejétől pedig újabb sikeres IPA Jánoshalma és Topolya. A támogatás összege: 31 494,63 euró.
pályázat révén már az alkotóházat is alkalmassá tudjuk tenni műhelymunkák és kiállítások szervezésére. A projekt 2013. október 1-jén kez-
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Rendezvények

Emlékszoba

Március 3. – A TAKT képzőművészeinek látogatása az újvidéki ART
EXPO kiállításán.
Május 2. – A tájház évadnyitójára „kőleves” főzésre invitáltuk a
községünkben tevékenykedő civil egyesületek.
Június 15. – A Hunor íjászegyesület marhafőző versenyt szervezett
a tájház udvarában.
Július 1. – A gyergyószentmiklósi (Székelyföld) férfikórus vajdasági
körútja során a tájházban is bemutatkozott.
Július 19. – Az Illés-napi ünnepségsorozat keretében megszerveztük
az Elszármazottak 8. találkozóját.
Július 28. – Kezdetét vette a 34. TAKT ifjúsági alkotótábor.
Augusztus 25. – A nádfedeles fészer alatt az Első Helyi Közösség
kézimunkaszakköre kétnapos kézműves foglalkozást rendezett diákok
részére.
Augusztus 30. – A Tefu fúvószenekar indulókból és csárdásokból
összeállított műsorral kedveskedett a zenerajongóknak.
Szeptember 7. – A tájház is egyik színhelye volt annak az előadássorozatnak, amelyet a községi turisztikai iroda szervezett.
Szeptember 14. – Táncház és filmvetítés Halmos Béla emlékére.
Szeptember 25. – A TAKT kiállítása Budapesten
November 1. – Az egyesület vezetősége részt vett az 1944/45-ös áldozatokra történt közös emlékezésen, majd megkoszorúztuk a TAKT első
elnökének, a nyolcvan évvel ezelőtt született Hevér Jánosnak a sírját.
December 21. – Gyermekrajz-kiállítás
December 24. – Hagyományos karácsonyböjti köszöntő keretében
a tájházban betlehemes játékot mutatott be a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület dalárdacsoportja.

2013. május 3-án Illés Sándor örökösei meghatározatlan időre
a tájház rendelkezésére bocsátották az író több személyes bútorát és emléktárgyait, valamint jelentős mennyiségű kéziratot. A jegyzékbe vett leltári tárgyak az újonnan épült alkotóház
Illés Sándor-emlékszobájában lesznek kiállítva.

TAKT-oklevél

Újra megtekinthető a leltárba
vett Baranyi–Markov hagyaték
Ninkov Kovačev Olga művészettörténész, valamint Hevér Miklós
fényképész, leltárba vették a Baranyi Károly és Baranyiné Markov
Zlata képzőművészeti hagyatékát, amely két éve a zárda e célra kialakított helyiségében tekinthető meg.

A TAKT elnöksége elismerő oklevelet adományozott Magyar Istvánnak és Oláh Lászlónak. Mindketten a TAKT rajtolása óta oszlopos
tagjai az egyesületnek.
Magyar István képzőművészeti tevékenysége mellet éveken át
a tábor-előkészítő feladatot látta el. Hevér János halála után ő lett a
TAKT elnöke. Elnöksége alatt vásároltuk meg a tájházat.
Oláh László évtizedeken keresztül az alkotótábor támogatóit kereste fel adományért, traktorával a tábor kellékeit szállította a tanyára
és vissza, ugyanakkor a művésztelep konyháját látta el élelmemmel,
„azon dolgozott, hogy a táborlakó alkotók hasa mindig megteljen”.

Hungarikum az Illés-nap
és a temerini tájház is
A külhoni magyarság értéktárába felvett nemzeti értékek adatait a
Nemzeti Regiszter honlapon tették közzé (http://www.nemzetiregiszter.
hu/kulhoni-magyar-ertektar).

Az egyesület ingyenes tájékoztatója
Összeállította: Ádám István
Kiadja: TAKT – Temerin, JNA 126.
Tel.: 021/842-095, fax: 021/841-131
E-mail: Ádám István – adamis@stcable.net,
Csorba Béla – csorbabela1@gmail.com,
Jánosi László – nossy53@gmail.com,
Faragó Orsolya – farago.orsika@gmail.com
www.temerinitajhaz.org.rs

Támogatóink:
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
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