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Tavasz

Ára 50 dinár
Vasárnap parlamenti választás Magyarországon.
Először szavazhatnak külhoniak.
Pásztor István

Április 6-a

a nemzet napja

V

asárnaptól a nyári időszámítás van érvényben, március 21-én megkezdődött a tavasz, s ezt az időjárás alá is támasztotta az elmúlt napokban.
Kellemes, napsütéses időben láttunk hozzá a fűkaszáláshoz, a kertek rendezéséhez. A képen: rendezik a kastélykertet.

Mindenkinek segítünk, aki kéri

A Vajdasági Magyar Demokrata
párt körzeteinek és tagozatainak vezetői mindenkinek tanácsot és technikai segítséget nyújtanak a magyarországi választásokkal kapcsolatban,
de vállalják a szavazók válaszborítékainak összegyűjtését és célba juttatását. Erről Csorba Béla, elnök nyilatkozott Ádám Csillának a Temerini
Rádió pénteki hírműsorában.

– Ebben a közleményben (lásd a 2.
oldalt) részletesen elmondjuk, hogy mi
a teendő, de egyébként mindazok, akik
a Nemzeti Választási Irodától megkapták
a választáshoz szükséges anyagot, ott egy
alapos tájékoztatót találnak a borítékban,
azt ajánlom mindenkinek, hogy ezt alaposan olvassa el mielőtt még bármihez
is fogna.
Folytatása a 2. oldalon

Megkezdődött az
elsősök iratkozása

A Kókai Imre Általános Iskolában
április 1-jén, kedden kezdték a 2007.
március 1-je és 2008. február vége
között született gyermekek beírását az
általános iskola magyar tannyelvű első
osztályába. A 2014/2015-ös tanévben
az elsős tanítónők Hornyik Mária (I. a
osztály), Morvai Szilvia (I. b osztály) és
Novák Erzsébet (I. c osztály) lesznek.
Sziveri Béla iskolaigazgató elmondta, hogy az idén sem lesz kimagaslóan
sok elsős kisgyermek. Az előrejelzések
szerint mintegy 63-64 magyar ajkú tanulóra számíthatnak.
Minden magyar kisgyermeket a
Kókai iskola titkárságán írathatnak be
a szülők, hétköznap 7 és 14 óra között.
Az iratkozáskor a szülőnek magával
kell vinni a gyermek születési anya-

könyvi kivonatát, amely lehet fénymásolat is, valamint az egészségi állapotát
igazoló bizonylatot, amelyet az óvodában kapnak meg a gyerekek. Ezen kívül
kell bizonylat arról is, hogy a gyermek
részt vett az előkészítő oktatásban, ezt a
bizonylatot az óvodából küldik át. Szükséges még a beírató szülő vagy gyám
személyazonossági igazolványa.
– A szülők már most érdeklődnek
a felmérés iránt – mondja az igazgató.
– A beiratást követően iskolánk pedagógusa és pszichológusa az előre meghatározott időpontban fogja elvégezni a
gyermekek képességének felmérését.
Feltételezhetően ez május végén vagy
június elején lesz. A szülők írásos értesítést kapnak a felmérés pontos időpontjáról.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint április 6-a a nemzet napja, amikor arról kell dönteni, hogy folytatni kívánják, amit elkezdtek, és össze
tudnak fogni, kellő erőt tudnak tenni e szándék mögé.
Április 6-a arról szól, hogy milyen erősek lesznek, ös�sze tudnak-e újra kapaszkodni, bíznak-e egymásban,
komolyan veszik-e, hogy minden magyarnak érdeke,
hogy nemzeti érdekérvényesítés erős legyen.
Mutassuk meg magunkat, és járuljunk hozzá ahhoz, hogy erősebb legyen a nemzet, ez a mi érdekünk,
mi a nemzet részei vagyunk – fogalmazott. Felszólította a határon túli magyarságot, hogy segítsenek az
anyaországiaknak, tőlük pedig azt kérte, hogy támogassák a kiszámíthatóbb, nemzeti erőt, a Fidesz-KDNP
pártszövetséget, mert „ez a közös érdek”.
Rámutatott: ki kell mondani, magyarnak lenni most
nem hátrányt jelent, hanem érvényesülési lehetőséget
és plusz esélyt. (MTI)

Mindenkinek segítünk, A VMSZ visszatér
a koalícióba
aki kéri
Folytatás az 1. oldalról

Miután a tájékoztatót jól elolvasták, annak jegyében járjanak el. A
szavazás titkos, mi nem abban akarunk segítséget nyújtani, hogy hogyan
szavazzon, hanem az egyéb technikai teendők elvégzésében, illetve magunkra vállaltuk azt, hogy azoknak, akiknek nincs bizodalmuk a szerb
postában, vagy egyáltalán a postában, mint intézményben, ha ötödikéig,
jövő szombat estig elhozzák hozzánk, akkor másnap, vasárnap eljuttatjuk a szabadkai Főkonzulátusra. Temerinben hogyan lehet hozzánk eljuttatni borítékokat? Vagy személyesen hozzám, vagy Ádám Istvánhoz, az
Első Helyi Közösség elnökéhez, illetve a helyi közösség titkáránál Dusa
Árpádnál is leadhatók a leragasztott borítékok benne a szavazatokkal
munkanapokon egészen a munkaidő végéig, azaz délután három óráig.
Akinek esetleg könnyebb eljuttatni a polgármesteri irodába Gusztony
András polgármesterhez, természetesen ezt is szabadon megteheti. Ha
telefonon hívnak bennünket, akkor az adott címre is elmegyünk, hogy
ha idősebbekről van szó, akik máskülönben nem lennének képesek
megoldani ezt a kérdést.
A VMDP álláspontja közismert, mi nem csak arra szólítottuk fel a
vajdasági magyarokat, hogy szavazzanak minél többen, hanem arra is,
hogy a FIDESZ-re szavazzanak. Ebben látjuk annak a lehetőségnek a
megvalósítását, hogy Magyarországnak a következő négy évben is stabil
kormánya legyen, és ebben a meglehetősen bonyolult és válságos kelet-európai helyzetben, ami most különösen Ukrajna kapcsán kialakult,
egy stabil, megbízható, a nemzet ügyét előre vivő, azt szolgáló kormányra sokkal nagyobb szükség van, mint eddig bármikor – hangsúlyozta a
pártelnök.

Szavazzunk időben, pontosan,
sokan – és a FIDESZ-KDNP-re!
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleménye
1. Utolsó előtti fázisába ért az április 6-ára kiírt magyarországi
országgyűlési választás, melyen először szavazhatnak a határon túli
magyar közösségek kedvezményes honosítás által magyar állampolgársághoz jutott tagjai közül mindazok, akik sikeresen regisztráltak a
Nemzeti Választási Irodánál. Közülük ezekben a napokban már sokan
megkapták a levélcsomagot, amelyben három dokumentum és két
másik boríték található.
A három dokumentum közül az első egy tájékoztató, amely részletes eligazítást nyújt arról, hogy milyen szabályokat kell betartanunk
a levélben történő szavazáskor ahhoz, hogy szavazatunk érvényes
legyen. Hogy ne kövessünk el hibát, legelőször ezt kell elolvasnunk.
A második dokumentum maga a szavazólap, amely vizuálisan eltér a
szerbiai választásokon megszokottaktól. A szavazólapon összesen
tizennyolc (párt)lista található: két vízszintes sorban kilenc-kilenc.
A szerbiai szabályoktól eltérően nem a pártok sorszámának bekarikázásával, hanem az emblémájuk (logójuk) alatti üres körbe írt x
vagy + jelével szavazunk. Csak egy listára kell szavazni, ha azt akarjuk, hogy szavazatunk érvényes legyen. A harmadik dokumentum
egy azonosító nyilatkozat, amit kötelező kitölteni és aláírva visszaküldeni a tájékoztatóban található útmutatások szerint. Vigyázat: a
voksolás titkosságának biztosítása érdekében a nyilatkozat nem
kerülhet a szavazólapot tartalmazó kisborítékba, ezért azt, miután
belehelyeztük a szavazólapot, azonnal zárjuk le. A nyilatkozatot a
már előzetesen megcímzett válaszborítékba kell helyeznünk, a már
leragasztott kisebb borítékkal együtt. Miután a már kész címzéssel
2

Gusztony András polgármester az időszerű
feladatokról
Mint arról már beszámoltunk, a községi képviselő-testület
március 12-én megtartott ülésén Gusztony Andrást választották
meg polgármesternek.
• Sikerült-e munkába lendülni? – kérdeztük a polgármestertől.
– Tény, hogy 20 hónapig nem voltam ezen a tisztségen, de a képviselő-testületi elnöki tisztséget betöltve jelen voltam az önkormányzatban.
Ha nem is naprakészen, de belátásom volt minden folyamatban levő
ügyre. Zökkenőmentesen átálltam, és folytatom a megkezdett munkákat.
Azonnal hozzákezdtünk a térfigyelő rendszer továbbépítéséhez. Újabb 23
kamerát szerelünk fel (elsősorban a magyar érdekeltségű intézményeket,
hivatalokat védjük ezekkel), emellett további huszonegynéhány kamerát
szerelünk fel a tartományi kormány segítségével. Terveink szerint májusig elkészül egy szőregi bekötőút, valamint Temerin két bejáratánál, a
Petőfi Sándor és az Almás utca felől néhány száz méteren aszfaltozzuk a
korábban elkészült sárlerázókat. A 22-es lakónegyedben megkezdődtek
az előkészületek az ottani játszótér építésére. Mivel a központi játszótér
mindössze két játékszerre csappant, ezért elrendeltem a közművállalatnak, hogy telepítsenek ide újabb két hintát és két csúszdát. A napokban
a telekügyi vállalat igazgatójával bejártuk a központot a parkolók miatt,
és elmondhatom, hogy már heteken belül bővülni fog a fizetőparkolók
száma. Tudjuk, hogy a fizettetés nagyon népszerűtlen, de a polgárok
napközben nem tudják megközelíteni sem a községházát, sem a postát
hozzánk eljuttatott válaszborítékot lezártuk az erre a célra biztosított
öntapadó matricával, azt vagy postai úton feladjuk, vagy eljuttatjuk
a szabadkai magyar főkonzulátusra. Ha a postai utat választjuk, a
válaszborítékot minél előbb adjuk fel, hogy legkésőbb április 5-éig
megérkezzen a Nemzeti Választási Irodához. A szabadkai külképviseleten március 24. és április 4-e között munkanapokon reggel
8-tól délután 5 óráig leadható a fenti módon borítékolt szavazat. Aki
ezt valamilyen oknál fogva mégsem tudta megtenni, az a választás
napján reggel 6-tól este 7-ig eljuttathatja a főkonzulátusra, esetleg
Magyarországon bármelyik választási irodába, melyek rendszerint az
országgyűlési választókerületek székhelyein működő polgármesteri
hivatalokban működnek.
2. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt rendkívül fontosnak
tartja, hogy a délvidéki magyarok minél nagyobb számban szavazzanak, és azt is, hogy lehetőleg mindannyiuk szavazata érvényes
legyen, éppen ezért körzeteink és tagozataink vezetői mindenkinek
tanácsot és technikai segítséget nyújtanak, aki azt kéri, s vállalják
mindazon szavazók válaszborítékainak összegyűjtését és célba
juttatását, akik április 5-én (szombaton) az esti órákig azokat hozzánk eljuttatják.
3. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt lényegesnek tartja, hogy a
FIDESZ-KDNP minél sikeresebben szerepeljen, és lehetőleg kétharmados győzelmet arasson, ezzel biztosítva Magyarország és a magyar nemzet egészének gazdasági, társadalmi és politikai stabilitását.
Ennek szükségességét a határon átnyúló nemzetegyesítési folyamat
eddigi eredményei mellett az egyre bonyolultabbá váló kelet-európai
helyzet minden egyéb érv mellett még inkább előtérbe helyezi, s központi kérdéssé teszi a nemzeti kisebbségek helyzetének általános,
tartós és békés rendezését határmódosítást nem követelő autonómiák rendszere által.
2014. március 21.
CSORBA Béla, a VMDP elnöke
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és egyéb hivatalokat. Lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy fizetünk a
parkolásért. Mivel korábban érkezett a tavasz, előbb kell megkezdeni a
központi virágágyások rendezését is. Már intézkedtem is ez ügyben.
• A pénzügyek és a kevésbé látványos feladatok?
– Temerin ebben a pillanatban nem áll olyan rosszul pénzügyek kérdésében. Nem titok, hogy a számlán jelenleg is van 36-37 millió dinár,
azzal, hogy ebből több mint 30 millió céleszköz. Tudom, hogy januárban
18 millió dinárral, azaz 30 százalékkal kevesebb volt a község bevétele, mint egy évvel korábban. Februárban már nem volt ilyen kifejezett a
csökkenés és most, néhány nappal március vége előtt nagyon úgy néz ki,
hogy az év harmadik hónapjában már el fogja érni (reményeink szerint
talán 1-2 millióval meg is haladja) a tavalyi időarányos szintet. Ha ez a
tendencia beindul, akkor nem hiszem, hogy lesznek szűkös napok. Most
még csak az első negyedév végén tartunk. Felsőbb szinten is kormányalakítás várható, nyilvánvalóan újabb megszorítások is lehetségesek, de
ebben a pillanatban a helyzet nem néz ki olyan nagyon rossznak. Vis�szatérve a feladatokhoz, elmondhatom, hogy hamarosan ellátogatnak
hozzánk egy olasz cég képviselői a tisztítórendszer ügyében.
• Első nyilatkozatában kifejtette, hogy a Vajdasági Magyar
Szövetségnek fenntartják a helyet a koalícióban. Az elmúlt két
hétben tárgyaltak erről?
– Nem tudom, hogy publikus-e már a hír, de megkockáztatom, hogy
legyen az. A VMSZ helyi és körzeti szervezetének elnöke jelezte, hogy a
párt vissza fog térni a koalícióba. Erről még nem tárgyaltunk, de ahogyan
mondtam is, ennek semmi akadályát nem látom. Sőt örömmel veszem
ezt a szándékot. Az, hogy még nincsenek koalícióban, egy helyen okoz
gondot. Éppen most járt le a fejlesztési ügynökség igazgatójának a megbízatása, illetve a munkaviszonya is. Egyelőre ezt úgy oldottuk meg, hogy
ő (Varga Csaba) most használja rendes évi szabadságát. Remélem, hogy
addig, amíg ez a szabadság tart, összehozunk egy képviselő-testületi ülést
és megerősíthetjük tisztségében.
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• Mikor jutnak a támogatáshoz azok a vállalkozók, akik
jelentkeztek a nyilvános felhívásra?
– A pályázat március 10-én zárult, de még nincsenek meg az eredmények, mert a pénzek odaítéléséről döntő bizottság összetétele nem teljesen
tükrözi a jelenlegi hatalmi koalíció összetételét. A képviselő-testületnek
a következő, a húsvéti ünnepek után esedékes ülésén azonban ezen is
változtatni fogunk – fejezte be Gusztony András polgármester. •

Nem kormány,
végrehajtó tanács
Vajdaságnak nem kormánya, hanem végrehajtó tanácsa van, Újvidék
nem főváros, hanem Vajdaság közigazgatási központja – többek között
ezt javasolja a Vajdaság statútumának a szerbiai alkotmánnyal történő
összehangolását végző munkacsoport. A statútum módosításjavaslata
szerint a tartománynak nincs tudományos és művészeti akadémiája sem,
hanem csak intézményei, amelyeket a saját alkotmányos és törvényes
hatáskörei értelmében alapít. Továbbá eszerint Vajdaság nem létesíthet
nemzetközi együttműködést, hanem csak „megfelelő területi közösségekkel és más államok egyéb autonómiát élvező egységeivel” alakíthat ki
együttműködést „a Szerb Köztársaság külpolitikája keretében, az ország
területi egységének és jogrendjének tiszteletben tartásával”.
Egyes kifejezések esetében nem tudtak megállapodni, így a „nemzeti
kisebbségek” megnevezésre hat tag szavazott, míg egy tag számára a
„nemzeti közösségek” az elfogadható, írja a Dnevnik újvidéki napilap.
A múlt év végén Szerbia alkotmánybírósága alkotmányellenesnek
nyilvánította a vajdasági statútum egyes részeit, s hat hónapot adott
arra, hogy a dokumentumot összehangolják az alaptörvénnyel.
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Sok lesz az érvénytelen
levélszavazat
Megkezdődött a beérkezett levélszavazatok
azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése
Várhatóan sok lesz az érvénytelen levélszavazat – mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke hétfőn, budapesti sajtótájékoztatóján.
Pálffy Ilona közölte: az NVI-hez eddig érkezett visszajelzések szerint a
választók nem elég gondosan töltik ki azonosító nyilatkozatukat, illetve
nem ügyelnek arra, hogy a szavazatot tartalmazó borítékba ne tegyék
bele az azonosító nyilatkozatukat.
A visszaérkezett és ellenőrzött levélszavazatoknak általában a 10
százaléka hibás, de van olyan munkaasztal, ahol a 30 százalékuknál volt
valamilyen érvénytelenséget okozó probléma. (A személyes szavazásnál
a leadott voksoknak körülbelül 1 százaléka szokott érvénytelen lenni.)
Hétfőn kezdődött meg a beérkezett levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése. A postán küldött több mint tizenegyezer szavazat
mellett már a csíkszeredai, a szabadkai és a kolozsvári külképviselet is
eljuttatott az NVI-be körülbelül tízezer levélszavazatot, ezek feldolgozása
hétfőn kezdődött meg.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az áprilisi országgyűlési választáson, és az NVI-hez már
másfél hete folyamatosan érkeznek a levélszavazatok.
Hétfő reggel óta huszonöt gépen, két műszakban összesen százan
ellenőrzik a levélszavazatokat: az egyik munkatárs diktálja az azonosító
nyilatkozaton szereplő adatokat, a másik pedig egybeveti a nyilvántartásban lévőkkel.
Az NVI munkatársai azt ellenőrzik, hogy le van-e ragasztva a válaszboríték, a boríték tartalmaz-e azonosító nyilatkozatot és szavazatot rejtő
kisebb borítékot, utóbbi le van-e ragasztva, az azonosító nyilatkozatban
rögzített adatok pedig megfelelnek-e azoknak, amelyeket a választópolgár a regisztrációkor megadott. Az NVI azt is ellenőrzi, hogy az azonosító
nyilatkozatot kitöltő szerepel-e a névjegyzékben, valamint, hogy korábban
visszajuttatott-e már szavazási iratot.
Típushibaként említette Pálffy Ilona, hogy a visszaérkező
boríték nincs leragasztva; a kis boríték nincs leragasztva; több
szavazólapot és több nyilatkozatot tartalmaz a válaszboríték;
nincs azonosító nyilatkozat vagy azt nem írták alá; hiányos az
azonosító nyilatkozat.
Az NVI elnöke azért is érthetetlennek nevezte a sok érvénytelen válaszlevelet, mert az NVI képes tájékoztatót is küldött a levélben szavazás
menetéről. Pálffy Ilona megjegyezte: az azonosító nyilatkozat ellenőrzése
során az NVI érvényesnek fogadja el az adatokat, ha azok ékezethibát tartalmaznak vagy a választó nem tünteti fel a második utónevét. Az azonban
érvénytelenségi ok, ha a választó nem tüntetik fel a születési helyét vagy
anyja nevét. Az NVI elnöke megjegyezte: érkezett hozzájuk olyan jelzés,
hogy „a kutya megette a szavazólapot”, ezért új levélcsomagot kérnek.
Új levélcsomagot azonban nem tudnak adni annak, aki elrontotta vagy
elveszítette azt – emelte ki.
Az NVI arra számít, hogy 80-120 ezer levélszavazat érkezik az irodához a szavazás estéjéig. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a
szavazás előtt még egyszer elhozzák az ott leadott levélszavazatokat, hogy
a szavazásig a lehető legtöbb levélben szavazót azonosítani tudják.
Ha a válaszborítékban lévő azonosító nyilatkozat formailag megfelel
a törvényi előírásoknak, külön dobozban gyűjtik a névtelen, szavazólapot
tartalmazó borítékot, és ezeket a szavazás napján este 7 óra után bontják
fel, majd szkennelik be a szavazatokat.
A levélszavaztok ellenőrzését a Fidesz-KDNP, a Jobbik és az MSZPEgyütt-PM-DK-MLP öt-öt delegáltja figyeli.
(MTI)
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Megvannak-e már az új,
biometrikus dokumentumai?
K. K.: – Háromévenként kell hosszabbítanom a vezetői engedélyemet, s legutóbb már biometrikusat kaptam. Hamarosan ismét hos�szabbítanom kell. Megvan az új személyazonossági igazolványom is.
A legegyszerűbb a személygépkocsi forgalmi engedélyének cseréje
volt, mert amikor hosszabbítottuk, azonnal újat kaptunk.
Sz. B.: – Már minden dokumentumom biometrikus. Folyamatosan
cseréltem le a régieket, legutóbb a vezetői engedélyemet.
R. G.: – Minden személyi dokumentumom az év közepén lejár,
ezért úgy gondoltam, hogy majd akkor és egyszerre átcseréltetem.
De amikor meghallottam, hogy június 10-éig újra kell cserélni a jogosítványt, elfogott a pánik, és azonnal, még januárban elintéztem.
Most már van csippes igazolványom, biometrikus jogosítványom
és útlevelem. Nem volt olcsó a csere, de most egy évtizedig nyugodt vagyok!
Sz. I.: – Már korábban újra cseréltem minden személyi dokumentumot. Ezt a dolgot nem hanyagolhatjuk el. Egyébként munkám miatt is kell
a biometrikus és csippes személyazonossági igazolvány. Nem várhattam
arra, hogy majd az utolsó pillanatban végzem el a cserét.
D. S.: – Minden személyi dokumentumom régi. Most készülök
biometrikusra cserélni a jogosítványomat. Először június 10-ét emlegették végső határidőként, később azonban hallottam/olvastam a
médiumokban a határidő kitolásról is. Mindenesetre az igazolvánnyal
együtt kicserélem a jogosítványomat is. Az útlevél cseréje lényegtelen, hiszen úgysem utazom sehová.
mcsm

A Gulyáscsárda 2014. április 27-én két helyen szervez

bérmálkozási ebédet
A Gulyáscsárdában a Klasszik Trió Bend,
a Rubin L. T.-ben Varga S. Attila és Juhász Endre
szórakoztatja a vendégeket

***

A nagy érdeklődésre való tekintettel

a Gulyáscsárda 2014. június
három helyen szervez

1-jén

elsőáldozási ebédet
A Gulyáscsárdában a péterrévei Karaván,
a Rubin L. T.-ben a Szimpla Trió muzsikál,
az Ifjúsági Otthonban a THE END
együttes szórakoztatja a vendégeket.

***

A Gulyáscsárda profi csapataival lakodalmak és más
rendezvények szervezését is vállalja:
a 600 személyes Bađan lakodalmas teremben,
a 300 személyes Fox teremben, az Ifjúsági Otthonban,
a Ruibin L. T. étteremben, a Gulyáscsárdában, a
Vadászottonban és a többi lakodalmas teremben is.

Megrendelésre ünnepi ebédet főzünk, elvitelre is

TEMERINI ÚJSÁG

Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámon:

063/541-974, 062/48-78-78
2014. április 3.

Koszorúzás

Április 24-én

Kihelyezett

konzuli fogadónap
Temerinben tavaly egész évben töretlenül nagy volt az érdeklődés az egyszerűsített
honosítási eljárás iránt. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa 2-3 havonként tartott
kihelyezett konzuli napot községünkben. Az
idei első fogadónap február 6-án volt. A szabadkai főkonzulátus legközelebb április 24-én
tart konzuli fogadónapot a CMH-irodában.

A fiatalon, 36 éves korában elhunyt Sziveri János költőre, műfordítóra, az Új
Symposion folyóirat egykori főszerkesztőjére emlékeztek kedden Temerinben barátai és tisztelői. A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor (TAKT) tagsága
megkoszorúzta a Tájház falán elhelyezett emléktáblát, Kiss Igor előadásában pedig
elhangzott a költő Bábel című verse. Sziveri János idén lett volna hatvan éves.

Az év sportolói

Átadták az elismeréseket a legjobbaknak
A községháza alagsori üléstermében
Gusztony András polgármester, Nikola Ember
alpolgármester és Milan Tepić, a községi tanács
sportfelelőse átadta az elismeréseket a 2013-as
év legjobb sportolóinak, sportklubjainak, edzőjének, sportmunkásának, valamint azoknak a
sportolóknak, akik Temerin hírnevét öregbítették itthon és külföldön, illetve a sporteseményekről tájékoztató médiumoknak. Az ünnepi
beszédben elhangzott, hogy Temerin tekintélyes
összeget fordít a sportra. Többek között sportfelszerelést adományoz az óvodának és általános
iskoláknak. Két évvel ezelőtt sikerült kiaszfaltozni
egy sportpályát a községháza tőszomszédságában, tavaly pedig a szőregi helyi közösség udvarában, emellett szerződése van a tartományi
sportügyi titkársággal egy sportpálya építéséről.
Tavaly Temerin volt egyik házigazdája a szerbiai
strandröplabda bajnokságnak. Ugyancsak tavaly,
hét év kihagyás után ismét megtartották a hagyományos téli teremfoci bajnokságot, mintegy 50
csapat részvételével.
A községi tanács döntése szerint az év
sportolója Jovan Ikić savate bokszvilágbajnok,
az év sportolónője pedig Kristina Aćimović
dzsúdzsucu világbajnok lett. A legjobb fiatal sportoló címet Lazar Tomić, Pero Tepić,
Jovan Vranešević és Bálint Valentin asztaliteniszezők érdemelték ki. A legjobb ifjú sportolónő cím Dejana Babić úszó világbajnoknőé
lett. A legjobb edző Nedeljko Đukić, a TSK
Cselgáncs Klubból, a legjobb sportmunkás
2014. április 3.

Milorad Tomić, a Sloga Temerin Labdarúgó
Klub elnöke, és életműdíjat kapott Ljubomir
Ljubičić, a Kárász Sporthorgász Egyesület elnöke és Csernicsek István, a Temerin Sakkklub játékosa. A gyermekek sportoktatásában
elért eredményekért a HEIAN DO Aikido és
a Dzsúdzsucu Klub részesült elismerésben.
A legjobb sportklub címet a Sloga Temerin
Labdarúgó Klub érdemelte ki.
Temerin hírnevének öregbítéséért köszönőlevelet kapott Marina Živković, Dejan Meleg,

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

843-750

Pető Zsolt, Milica Platiša, Miloš Vesić, Milan
Lukač, Đuro Zec és Mirko Popović.
A sporteseményekről való korrekt tájékoztatásért elismerő oklevelet kapott a Temerini
Újság, a Naše Novine, a Temerini Rádió, az újvidéki 9-es Csatorna, valamint Mile Milojević
újságíró, Marko Menićanin, a Sportski Žurnal
tudósítója és a Tartományi Sportügyi Titkárság. Az elismerésben részesített legjobb fiatal
sportoló és sportolónő, sportmunkás, edző és
életműdíjas 10-10 ezer dináros pénzjutalmat,
az év sportolója és sportolónője 20-20 ezer dinárt, a legjobb sportklubok 30-30 ezer dináros
pénzjutalmat kaptak az oklevél, plakett, illetve
serleg mellé.
mcsm

Az elismerésben részesült legjobbak Gusztony András polgármesterrel, Nikola Ember alpolgármesterrel és Milan Tepić községi sportfelelőssel

TEMERINI ÚJSÁG
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Egy kis nyelvművelés

Achilles sarka
meg az ina
A Tróját ostromló akhájok legvérszomjasabb, legvakmerőbb vitéze Akhilleusz volt.
Tehette, hiszen egyetlen sebezhető pont volt
a testén: a sarka. A szép Heléna „elrablója”,
Parisz trójai herceg tudott a görög vitéz titkáról, ezért mérgezett nyíllal lőtt oda, s megölte
ádáz ellenfelét.
Homérosz eposzát, amelyben elmeséli e
történetet, évszázadokon keresztül százezrek
és milliók olvasták szerte a világon, így aztán
nem csoda, hogy Akhilleusz vagy régiesen Achilles nevét egy Európa-szerte ismert szállóige
mellett egy anatómiai műszó is megőrizte.
Megőrizte, de nem ugyanúgy. Valakinek
az Achilles-sarkát akkor emlegetjük, ha a
leggyengébb, legsebezhetőbb ismérvére, tulajdonságára gondolunk, s ez egyáltalán nem
biztos, hogy a sarka. Lehet például jellembeli
hiányossága, egy adott kérdéskörben való járatlansága is, szóval bármilyen gyenge pontja.
Ezzel szemben az Achilles-ín, amely ugyan
közel van az ember sarkához, de nem azonos azzal, leginkább a sportolóknak szokott
gondot okozni, ha megerőltetik, meghúzzák,
vagy ha netán ez a fontos izom elszakad.
A Temerini Újság legutóbbi számának
egyik riportalanya nyilván ez utóbbit, tehát
a sérült Achilles-ínt gyógyította, és semmiképpen sem az egyik fiatal sportoló Achilles-sarkát. Merthogy az, vagyis sportolónk
leggyöngébb pontja nem is biztos, hogy a
sarkán volt keresendő.
Cs. B.

Kedvező áron rendelésre,
méret szerint készítek
minőségi konyhabútort,
szekrénysorokat,
plakárokat,
gyerekszoba- és hálószobabútort, ágyakat
és különféle asztalokat.
Telefonszámok:

844-878,
063/8-803-966
6

Folytasd anyanyelven

Biztos úton az egyetem felé, jó szakmával a kezedben,
mindezt magyarul!
Mihajlo Pupin Villamossági Szakközépiskola
21000 Újvidék, Futaki út 17., tel.: 021/421-566, www.etspupin.edu.rs, mpupin@open.telekom.rs
Biztos úton az egyetem felé
szakmával a kezedben
Az újvidéki „Mihajlo Pupin” villamossági középiskola a felszereltségére és a kiváló munkafeltételekre alapoz. A tanításban
korszerű számítógépes és kommunikációs
felszerelést használunk, azzal, hogy az interaktivitásra helyezzük a hangsúlyt és igyekszünk az egyéni szükségleteknek megfelelően
alakítani az oktatási folyamatot. 2009. végén
az iskola magyarországi EU-s pályázat útján
kapott 2.500.000,00 forintot a távközlési laboratórium felszerelésére, ami egyedülálló
eset az országban, 2010. elején pedig az iskola 1.000.000,00 forint
EU-s támogatást kapott számítógépes laboratórium felszerelésére. 2011. végén felszereltük
a multimediális laboratóriumot
és stúdiót, ahol már készültek
díjazott rövid-filmek és hangfelvételek. 2012-ben az MNT pályázatán nyert forrásokból befejeztük a
multimediális laboratórium felszerelését. Az
idén egy korszerű multimédia-termet szerelt
fel az iskola.
Nálunk már megszokott módszer a
multimediális anyagok használata, a tanárokkal való konzultáció, a tanárok és diákok
e-mail-es kommunikációja vagy akár az online
tesztelés...
A tanítás tantermekben, korszerű elektronikus felszereléssel ellátott szaklaboratóriumokban korszerű számítógépekkel
ellátott szaktantermekben folyik. A gyakorlati oktatást műhelyekben végezzük és az új
autoelektronikai szakosított műhelyben. Az
iskolában internetközpont és diákklubb is létezik, amely a tanulók rendelkezésére áll.
A testnevelési órákat két tornateremben
és két fedett pályán (Lukovski Sportközpont)
rendezik, amelyek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek. A két fedett terem
egyike parkettás kosárlabdapálya, a másikat
pedig teremfocira és teniszre is lehet használni, hiszen padlószőnyeges.
Az iskola különösen büszke a tanulók sikereire: községi, regionális és állami szintű
versenyekről gyakran térnek vissza első helyezéssel, a robotikai szakkör pedig egyetemi
szintű világversenyeken ér el évek óta kitűnő
helyezéseket.
Iskolánkban több mint 15 szakkör működik, mint pl. a robotikai, programozási, rádióTEMERINI ÚJSÁG

amatőr stb. A sportszakkörök tagjai kiváló
eredményeket érnek el országos és külföldi
megmérettetéseken is.
SZAKTANÁROK
Szaktanáraink magyar okleveles villamos
mérnökök és magiszterek. Diákjainknak pótórákat tartanak, rendelkezésükre állnak az
órákon kívül és segítenek az egyetemi felvételire is.
Kérdéseitekre szívesen válaszolunk, írhattok a következő e-mail címre: mpupin@
open.telekom.rs
SZAKKÖNYVEK
2007-ben az iskola 700.000,00 forint értékben kapott kb. 300 darab
magyar nyelvű szakkönyvet (középiskolás, főiskolás és egyetemi szintű szakkönyvek), amelyek
a diákok rendelkezésére állnak!
Ezek a könyvek a legjobbaknak
számítanak a magyar szakirodalomban (vannak közöttük nemzetközi szinten is neves szerzőktől származó
szakirodalom magyar fordításai is)!
Légy Te is iskolánk része, válaszd a biztos
jövőt és a sokféle lehetőséget!
MAGYAR OSZTÁLYOK
Tavaly a négyéves magyar osztályba minden jelentkező bejutott (az iskola gondolkodik, hogy a jövőben ismét megnyit még
egy magyar tagozatot – más szakon, mert
az előző években nagy volt az érdeklődés).
A legsikeresebb jelentkezőknek 60 pontjuk
volt (Vuk-díjas tanulók), míg az utolsónak
a listán 37,04 pontja volt. A magyar osztályokban teljesen biztosított a magyar nyelvű oktatás.
Távközlési elektrotechnikus irányzat –
magyarul harminc hely – biztos beiratkozás!
Ha csatlakozol hozzánk, akkor te is tudni fogod egyebek között: a számítógépes grafika
és multimédia alapjait, áramkör-szimulációkat
számítógépen, programozást, hálózatokat,
Word, Excel, Power Point programokat.
A négyéves oktatás keretein belül a távközlési ismeretek mellett a tanulók megfelelő
alapokat szerezhetnek számítástechnikából,
elektronikából, multimédiából és irányítástechnikából ahhoz, hogy a későbbiek során
más, elektrotechnikával kapcsolatos munkakörben is dolgozhassanak.
T. L.
2014. április 3.

Vásári séta

Hiánycikk a malac
Vasárnapra virradóra, a nyári időszámításra való áttérés miatt, egy
órával korábban kellett kelniük a márciusi vásárba indulóknak. A hónap ötödik vasárnapján a kellemes, szinte már nyárias délelőttön rengetegen kilátogattak a vásártérre. A sok eladó, vásárlátogató, nézelődő
és kíváncsiskodó igazi vásári hangulatot teremtett. Régen volt ekkora
vásár, mint a márciusi.

Sokan megcsodálták a 100 kilós birkát

Aki a márciusi vásárban malacot szándékozott venni, de nem sietett,
hoppon maradt. Alig egy-két helyen kínálták, élősúlyban 320 dinárt kértek
kilójáért. Három nagyobbat, úgy 23-25 kilós malacot 200 euróért lehetett
venni. A 17-18 kilósak párjáért 15 000, míg a legkisebbek párjáért 10
000-11 000 dinárt kértek. Egy helyen mangalica malacot is árultak, áruk
nagyságtól függően 5000 és 7000 dinár között alakult. Sok volt a bárány,
áruk a malacéhoz hasonlóan 300-320 dinár körül alakult kilónként. Az
alig néhány napos kisbárányok párjáért 6000-7000, a birkák kilójáért
250-260, a 100 kilós birkáért pedig 20 000 dinárt kértek. Nagy volt a
kecskefelhozatal is. Fejőskecskét 7000-8000 dinárért vásárolhattunk. A
borjak ára nagyságtól, kortól és nemtől függően 300 és 500, míg a lovak
kilónkénti felvásárlási ára egy euró körül mozgott.

A szárnyasok közül a kicsinyekből volt a legtöbb. Egy naposcsibe
50, kisliba 450-500 dinárba került. Kisnyulat 500, két hónapos sár-hegyi kutyakölyköt 3000-3500, hat hetes magyar kuvaszt 5000 dinárért
vehettünk.
A márciusi vásáron szerszámnyél volt legtöbb. A kapa-, ásó-, gereblye-, villa- és meszelőnyél 250-300, a kaszanyél 500, a kovácsoltvas
penge 1000-1200, a kaszakő 100-120 dinár volt. A szénagyűjtő gereblye nagyságtól függően 700-900, a falétrák lépcsőfokonként 700, a zsámoly és az összecsukható horgászszék egyaránt 450-500 dinárba került.
Az elektromos és benzines fűkaszáló 70-100 euró volt, de vezetékeset
már 5000 dinárért is vehettünk. Az öntöttvas rostély 1500, a sütőtárcsa
1600, egy zsák faszén 600 dinárba került. Több helyen árultak női és
férfi kerékpárt 100-150 euróért. A 45 köbcentis robogóért 600 eurót
kértek. A 100 literes pálinkafőző kazán 550, a 180 literes pedig 1050
euró volt. Az üstház 3500, a disznóetető 5000 dinárba került. Sokan vásároltak facsemetét, a sárgabarack, az őszibarack, a körte, az alma, a
szilva, a cseresznye és a meggy facsemete 250-300, a szőlődugvány 7080, a tőzegáfonyatő 250-300, a földieper palánta 70-100, a szeder- és a
málnatő 60-70, a rózsatő 100, a tujafa 100-350 dinárba került. Kelendő
volt a zab, a köles és a szudáni fű magja, kilójuk 100-150 dinár volt.
Egy kiló lucernamagért 300 dinárt kértek. A biciklikosár 1000, a piaci
karkosár 800, a ciroksöprű nagyságtól függően 80-150 dinár, a górék
folyómétere 60 euró volt.
Egyre több helyen állítanak sátrat a vendéglősök. A megéhezett és
megszomjazott vásárlátogatóknak sorba kellett állniuk a finom falatokért.
A temerini marha- és birkapörkölt adagja kenyérrel és szezonsalátával
500, egy kiló báránypecsenye 1300, malacpecsenye 1000 dinárba került. Sokan vásároltak plyeszkavicát, sültkolbászt vagy cigánypecsenyét
lepényben, esetleg sült csirkecombot, amelyek ára egyaránt 200 dinár
volt. A cukrászoknál is nagy volt a forgalom. A különböző ízesítésű cukorkákból tíz deka, fajtától függően, 40–100 dinárba került. Fél kiló
mézes pogácsát 120 dinárért vehettünk.
M. D.

ÚJ HELYEN TEMERINBEN
a Kossuth Lajos u. 14-ben

SIKERCSAPAT – Független szépségtanácsadók Klubja

Nyitás csütörtökön! Várunk 8–16 h között
• Ingyenes bőrápolási tanácsadás
• Ingyenes bőrdiagnosztika
• Egészséges táplálkozási tanácsadás
• Wellness Klub – súlyvesztés
• Ingyenes sminkoktatás
Mindennapos nyitva tartás 8–16 óráig,
időpont egyeztetés a 062/40-62-44-es számon

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

Telefonszám:

062/8-336-190

Tűzifa akciós áron
4200 Din/m3

Gyertyán, tölgy, cser, akác – házhoz szállítva.
Megrendelhető április 30-ig,
nyugdíjasoknak külön kedvezmény
Rákóczi Ferenc u. 61.
tel.: 064/277-14-43 (Péter)
2014. április 3.

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!

A

Savanović

kertészetben

már a tavaszi program várja!
A kínálatban: kerti- és futómuskátli, petúnia és csüngő petúnia, (Surfina Petunia), pistikevirág, begónia, szalvia, gerbera, rózsameténg (Vinca) stb.
Vállalnak kerttervezést, beültetést és parkosítást is!

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

TEMERINI ÚJSÁG

Minőségi áru, zsebbarát árak!
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Sodrásban
Műsor a magyar költészet napja alkalmából
A Lukijan Mušicki Művelődési Tájékoztatási Központ színháztermében április 11-én, jövő pénteken, a magyar költészet napja alkalmából, 18 órai kezdettel a Sodrásban című műsort tekintheti meg a
közönség.
Előadják az óbecsei Gimnázium egykori és jelenlegi diákjai. A műsort
összeállította és a verseket válogatta Cseri Angéla magyartanárnő.
„Jó estét! Kihasználom ezt a kommunikációs lehetőséget is. A Sodrásban c. összeállításunk a kisebbségi létről szól, az egyén, a közösség
sodrásáról. A sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk országos döntőjének
megnyitó ünnepségére készítettem tanítványaimmal ezt a programot.
Tehát középiskolások és felnőttek számára. Szerintem az általános iskolás korosztályból a végzősök már értenék a program üzenetét. Magyarországon és itthon is ugyanazzal a meglátással, illetve véleménnyel
találkoztam: megrázó, elgondolkodtató, komoly, maradásra késztető...
Hát, egyelőre ennyit. Holnap 11 órától szabad vagyok, akkor akár el is
tudnánk beszélgetni a téma kapcsán.” (Cseri Angéla)

Aranydíjas népi
hímzők
Temerinben több kézimunka szakcsoport működik, a legtöbb közülük bejegyzett civil szervezet, de vannak olyanok is, amelyek még mindig
regisztrálás nélkül működnek. Az utóbbiak egyike a Csipkeverő és Kézi
Hímző Csoport, amelynek tagjai csak azért járnak össze, hogy kézimunkáikkal ápolják népi hagyományainkat.
– Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt az itteniek egy csoportja elhatározta, megtanulnak vertcsipkét készíteni – mondja az újvidéki Zuberec
Vera népi iparművész, nyugalmazott közgazdász, a csoport vezetője. – Volt
bizonyos tudásom, és elkezdtük a munkát. A csipkét csak kiegészítőnek
készítettük hímzett munkáinkra. A magyarországi Tokaj-hegyalján évente
tartandó táborban rendszeresen tovább tanulunk. Minden évben feldolgozunk egy-egy újabb tájegységet is. Az elmúlt néhány évben dunántúli

A Csipkeverő és Kézi Hímző Csoport tagjai az Aranydíjjal. Balról a második Zuberec Vera népi iparművész

Többféle kő eladó borításhoz:
alkalmas kerti utak, asztalok, sankok,
szökőkutak és hasonlók borítására.
Željko Spasojević, tel.: 064/67-39-632
8

vagdalásos hímzést, tavaly nyáron a gyapjúhímzést, az idén a baranyai
vagdalásos hímzést fogjuk feldolgozni.
– A csoport tagjai most már gyakorlott hímzők és folyamatosan dolgoznak. Általában havonta egyszer jövünk össze. Valójában e csoport minden tagja aktív valamelyik szakcsoportban is. Ebben a mi csoportunkban
azonban kizárólag népi hímzéssel és csipkeveréssel foglalkozunk.
– Rendszeresen benevezünk a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
által meghirdetett magyarországi rendezvényre. Ott voltunk a XIV. Országos
Textiles Konferencián, és munkáinkkal részt vettünk a Gyapjú a magyar
textilkultúrában elnevezésű pályázaton. Az idén Aranydíjban részesült a
csoportunk. Ez alkalommal feldolgoztuk az erdélyi hímzéseket, a mezőségszékhímzést, szabadrajzút, valamint a keresztszemeset. Mint említettem,
a múlt nyáron tanultuk a kisküküllői gyapjúhímzést, és a tokaj-hegyaljai
egyesület tagjaival varrtunk futókat is.
– A tavaly ősszel kiírt pályázatra februárban kellett beadni a munkákat.
A beküldött 900 munkából 500-at fogadott el a zsűri. Ezeket a kézimunkákat Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban, illetve Munkácsy
Házban egy kiállításon mutatják be. A Csipkeverő és Kézi Hímző Csoport
tagjai közül Varga Margit egy terítőt és egy falvédőt készített keresztszemes
feldolgozásban, Kókai Irénke egy nagy terítőt gyapjúhímzéssel, torockói
szabadrajzút, Bartók Rozália mezőségszéki, kisírásossal kivarrt lovas párnát, jómagam pedig egy torockói hímzésű abroszt. Ezekért a munkákért
részesültünk Aranydíjban, amellyel 100 ezer forintos pénzjutalom is jár.
Csoportvezetőként is elismerésben részesültem. A nyeremény összegéből
elsősorban anyagot fogunk vásárolni és az idén nyáron is ott leszünk a
Tokaj-hegyaljai táborban.
– Többet kívánunk foglalkozni szélcsipke készítéssel, folytatjuk a dunántúli vagdalásos hímzést, de a fehérhímzésről sem feledkezünk meg.
A következő pályázat kiírásáig valójában mindenki saját kedvtelésére fog
dolgozni. Miután őszre kiírják az újabb pályázatot, akkor már azokra a
munkákra fogunk összpontosítani – fejezte be a csoportvezető.
mcsm
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Kézimunka szakíró

Lomtalanítás a jövő héten

A temerini kézimunkázó nők első szakosztálya 1973. március 1-jén
alakult meg, a Helytörténeti Múzeum akkori elnökének, Papp Ferencnek a
kezdeményezésére. Több mint negyven év eltelt azóta, az akkor megalakult
kézimunkázó szakkör is jócskán átformálódott, több csoportra szakadt,
amelyek ma már más név alatt működnek, de – s ezt nagyon fontosnak tartom – , e szakköri tevékenység soha nem szakadt meg, hanem új tagokkal
és új tartalmakkal tudott bővülni. A csoportok munkájának minőségéről,
tevékenységük nívójáról az évtizedek alatt kiérdemelt díjak, elismerések
tanúskodnak. A temerini asszonyoknak tehát fontos a kézimunka, e nemes asszonyi tevékenység, melyre egyre inkább rohanó világunk mind
kevesebb időt engedélyez.
Az elmúlt időszakot e téren is számtalan
esemény, változás, átalakulás tarkítja.
Mint már fentebb említettem, az Első Helyi
Közösségben megalakult kézimunka szakkör
évek során több változáson ment keresztül.
Jelenleg több szakkörben kézimunkáznak a
temerini asszonyok, mindegyiket az elsőként
megalakult szakkörből való kiválást követően hozták létre. A csoportok számtalan helyi
jellegű, vajdasági, sőt nemzetközi kiállításon,
versenyen, MIRK-en, ünnepségen stb. vettek részt,
ahol mesterien elkészített, szebbnél szebb hímzések, csipkék, gobelinek
stb. tanúskodtak szorgos munkájukról.
Jómagam is foglalatoskodtam e hasznos időtöltéssel, szinte egész életemen át. Emellett könyvek írásának és megjelentetésének formájában
igyekeztem hozzájárulni e tevékenység színvonalának emeléséhez. Egyik
kiadványomban, amely a Krónika címet viseli, a lehetőségekhez mérten,
csokorba szedtem azokat az eseményeket, amelyek az első kézimunka
szakkör megalakulásától történtek. A kiállítások anyagának, a kiállított
munkáknak, a munkákért kapott elismeréseknek, a különböző ünnepségeken való részvételnek csupán egy részét öleli fel a könyv, de úgy vélem,
így is híven tanúskodik az elmúlt három évtized gazdag történéseiről. A
másik könyv, amely a Kézimunka-oktatás címet viseli, valójában szakkönyv,
amelyet minden érdeklődő haszonnal forgathat.
Tevékenységemért, különös tekintettel az említett kiadványokra, elnyertem a kézimunka szakírói címet, amit az a Díszoklevél és Aranyérem,
valamint Nagymesteri oklevél tanúsít, amelyet a Magyarok Világszövetsége
– Magyarok Háza és a Szerbiai Gyűjtők Egyesületeinek Szövetsége együttesen, illetve külön a Szerbiai Gyűjtők Egyesületeinek Szövetsége adományozott nekem egy korábbi alkalommal.
Tóth (Pekarić) Erzsébet

Angol és német
nyelvtanfolyamok
Temerin, Petőfi Sándor u. 52.

APRÓHIRDETÉSEK
• Aprószemű napraforgó eladó. Nikola
Pašić u. 119., tel.: 062/41-21-52.
• Temerin központjában ház eladó.
Tel.: 062/89-77-964, 062/13-27-278.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.
• Szőnyegek, bútorok és járművek
belsejének mélytisztítását vállalom, a
helyszinen is. Tel.: 061/603-70-44.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idősek gondozását vállalom (tel: 841-412),
új, női kerékpár (Capriolo, 110 euró),
gyári csirketisztító gép, 200 literes öt
éves mélyhűtő (110 euró), íróasztal és
színes televízió (37 cm), franciaágy,
kombinált frizsider-mélyhűtő, vadonatúj kerékpár Shimano, Cyco, (24-es) és
roller, kalorifer (5 kW-os), mikrosütő, biliárdasztal, mosógépek (50 euró), hul-

2014. április 3.

lámpala tetőre, gyermekülés autóba,
motorkultivátorok, 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, 10 literes bojler, sank négy székkel, kéménybe köthető gázkályhák (50–
60 euró), babaágyak matraccal (5000
Din), babakocsik, kaucsok (50 euró),
fotelok, kihúzható kettes és hármas ülőrészek, szekrénysorok, ebédlőasztalok
székekkel (120 euró), tévéasztal, varrógépek, szőnyegek. Csáki Lajos utca
66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.
További hirdetések a 11. oldalon

A közművállalat az idén április 7-e és 11-e között végzi a tavaszi
lomtalanítást. Értesítik a polgárokat, hogy lakásukban, portájukon
szedjék össze a felesleges holmit és a jövő héten, a háztartási szemétszállítás napján tegyék ki az utcára.
Most is elszállítják a felesleggé vált régi bútort, szőnyeget,
műszaki árut, gumiabroncsot, szerszámot, de az építkezési hulladékot, az állati tetemeket, az istállótrágyát, a kerti hulladékot most
sem fogják elvinni.

Telefon: 021/851-525, 064/170-9681
Szeretné a húsvéti asztal ételkülönlegességeit
minőségi alapanyagokból készíteni
és kedvező áron beszerezni?

Keresse fel az

ÉDEN üzletet,
ahol ezeket megvásárolhatja!

Ugyanitt egy jó csapat áll a rendelkezésére,
amennyiben ingatlant szeretne venni vagy eladni –
gyorsan és bizalmasan kezeljük ügyeit.
ÉDEN vegyeskereskedés és ingatlanközvetítő
Petőfi Sándor u. 58., tel.: 844-884

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.
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú egy éve, hogy nem
vagy velem

Szomorú nyolc éve nincs
közöttünk drága jó férjem,
édesapánk, apósunk és tatánk

Szomorú két éve, hogy itt
hagyott bennünket

Feri bácsitól

MÉSZÁROS Ferenc
(1936–2014)
MÉSZÁROS Ferenc
(1936–2013)

Egy éve, hogy
nem vagy közöttünk,
de mégis velünk vagy.
A tested nyugovóra tért,
de a lelked velünk maradt.
Az önzetlen szeretet,
amit tőled kaptunk,
örökre összetart bennünket,
és ezt az érzést
nem veheti el tőlünk senki,
még a halál és az idő
múlása sem.
Örökké élsz bennünk.
Lányaid családjukkal

Addig vagy boldog,
míg van, aki szeret, aki a
bajban megfogja a kezed.
És hogy milyen fontos is
volt ő neked, akkor tudod
meg, amikor már
nincs veled.
Tudom, hogy nem jössz,
mégis jó várni,
hazudni kell a szívnek,
hogy ne tudjon fájni.
Emléked örökre szívébe
zárta feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Április 6-án lesz 25 éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

VARGA Zoltán
(1947–2012)
MORVAI Imre
(1952–2006)
Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél, elváltál
azoktól, akiket szerettél.
Magaddal vittél sok színes
álmot, magaddal vitted a
boldogságot.
Lelkem mély fájdalmában
mindig veled leszek,
sohasem feledlek,
mert nagyon szeretlek.
Egy reményem van,
ami éltet és vezet, hogy
egyszer találkozom veled.
Hogy egy édesapa milyen
drága kincs, azt csak az
tudja, akinek már nincs.
Lelked elszállt,
mint hópihe a fényben,
ragyogj ránk fényesen
csillagként az égen.
Vigyázz ránk onnan
fentről, a lelkünkhöz szólj
a végtelenből.
Számunkra te soha nem
leszel halott, szívünkben
élni fogsz, mint a csillagok.

MÓRICZ Vince
(1929–1989)

Örökké szerető feleséged,
kisfiad, lányaid, vejeid
és kis unokáid

Pihenése felett őrködj Istenem,
csendes álmát ne zavarja senki sem.
Szívünkben megmaradt szép emléke,
legyen áldott, békés a pihenése.
Szeretteid

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre

id. MÓRICZ Vincére
(1891–1972)

Megemlékezés
a héten elhunyt

MÓRICZNÉ
NOVÁK Máriára
(1897–1980)

Nyugodjanak békében!
Szeretteik
10

HORVÁTH János
(1946–2014)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat neki!

TEMERINI ÚJSÁG

Búcsú nélkül mentem én
el tőletek, nem búcsúzom,
ma is élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze
fájdalom, vigasz legyen,
hogy örökké álmodom.
Szerettei

ILLÉS Ferenc
(1933–2014)
Valaki hiányzik közülünk,
elment, csendben távozott,
nem búcsúzott, de emléke
örökre szívünkbe záródott.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
Emlékét megőrzi
Kácsor Misi és családja

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Egy éve, hogy elhunyt
sógorunk

Fájó szívvel búcsúzunk kedves nagybátyánktól

MÉSZÁROS Ferenc
(1936–2013)

ILLÉS Ferenctől
(1933–2014)

Ne hidd, hogy
feledni fogunk,
a sors bármerre vezet,
emléked szívünkbe zártuk,
a szív pedig nem feled.
Emléked megőrizzük:
Magdi és Öcsi
családjaikkal

Miserend
4-én, pénteken 18 órakor:
†Veréb M. Gizella nővérért.
5-én, szombaton 8 órakor:
a hét folyamán elhunytakért,
valamint: †Mészáros Ferencért, a Kiss és a Barna család
elh. tagjaiért, valamint: †Tóth
Antalért, Tóth Lászlóért, Tóth
Éváért és az elh. nagyszülőkért, valamint: †Morvai Imréért.
6-án, nagyböjt 5. vasárnapja,
a Telep 7 órakor: †Kovácsné
Fejes Rozáliáért, Varga Mihályért és Kovács Károlyért,
a plébániatemplomban 8.30

Mint gyertyaláng
lobban el az élet,
mint gyors folyó
rohannak az évek.
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
emléked szívünkben
tovább él.
Emléked megőrzi
Boriska és Róbert

órakor: †Varga Zoltánért és
elh. szüleiért, 10 órakor: a
népért.
7-én, hétfőn szentségimádási
nap, a plébániatemplomban
8 órakor szentmise, szentségkitétel. Közös szentségimádási óra 17 órától, majd szentségbetétel.
8-án, kedden 8 órakor: †Sípos Istvánért, a Sípos és az
Úri szülőkért.
9-én, szerdán: egy elhunytért.
10-én, csütörtökön 18 órakor: egy elhunytért.
2014. április 3.
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MEGEMLÉKEZÉS

POMEN

Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk, drága édesanyám, nagymamánk, dédikénk

Szomorú egy éve, hogy
nincs velünk szeretett sógorunk

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szerettünk

Prošla je godina od kada nas
je napustio dragi komšija

SZABÓNÉ
HORVÁTH Julianna
(1926–2013)

Ferenc MESAROŠ
(1936–2013)

KOVÁCSNÉ FEJES Rozáliától
(1921–2011)
Szeresd a jó anyát, ahogy szeretheted,
hordozd a szívedben ezt a drága kincset.
Mert hogy egy édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Az életben csak addig lehetsz boldog és vidám,
míg e szót mondhatod: drága jó édesanyám.
Legyen pihenése békés, emléke áldott!
Emlékét szívébe zárta
szerető lánya, Margitka és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk, drága édesanyám, nagymamám és dédikénk

KOVÁCSNÉ FEJES Rozália
(1921–2011)
Két fáradt kezét a munka megtörte,
az élet minden vihara gyötörte.
Sohasem panaszkodott, csak szorgalmasan dolgozott.
A halállal megküzdeni nem tudott, mert ereje elfogyott.
Elmentél tőlünk, de nem vagy messze,
szívünkben maradsz
most és mindörökre.
Az Úr Jézus őrködjön lelke fölött!
Emlékét őrzi lánya, Erzsébet és családja

Egyházközségi hírek
A nyári időszámításra való áttéréssel az esti szentmisék 18
órakor kezdődnek.
Ünnepélyes keresztelések vasárnap a 10 órai nagymise keretében.
Előzőleg keresztelési találkozó, lelki előkészület és gyónási alkalom a szülők és keresztszülők részére, csütörtökön
16.30-kor.
Keresztúti ájtatosság 17 órakor a plébániatemplomban, a
Telepen vasárnap 15 órakor.
Pénteken a 18 órakor kezdődő szentmise keretében nagyböjti szentbeszéd.

A plébánia telefonszáma: 844-001
2014. április 3.

MÉSZÁROS Ferenc
(1936–2013)
Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat
nem zavarja senki.
Életed elszállt,
mint a virágillat,
de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Emléked őrzi
a Kalmár család

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Minden elmúlik,
minden véget ér,
de az emkléke szívünkben
örökké él.
Emléked megőrzi
lányod, Ilona és fiad,
László családjukkal

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó vadonatúj Samsung Galaxy Star GT-S
5280-as, érintőképernyős, android operációs
rendszerű mobiltelefon. Ára 80 euró. Telefonszám: 063/71-97-600.
• Gyümölcsös eladó a Gyöngyszigeten, nincs
közvetlenül a víz mellett, ugyanitt gyümölcsös
víkendházzal eladó. Tel.: 061/677-42-26.
• Eperpalánta és málnadugványok, valamint sárga színű nárcisz eladó. Érdeklődni
a 062/20-55-70-es telefonszámon.
• Idősek kisegítését, fűvágást, udvar és kert rendben tartását vállalom. Tel.: 064/289-10-33.
• Magányos és beteg személy ápolását vállalom ingatlanáért saját otthonomban. Gyakorlattal és ápolói diplomával rendelkezem.
Tel.: 063/83-78-004.
• Szőnyegek mélymosását vállalom. Tel.: 062/8985-772, 843-581.
• Fűvágást, valamint udvar rendben tartását
vállalom. Tel.: 063/78-01-567 (Gyuri).
• IMT 533-as traktor és egy három tonnás pótkocsi eladó. Tel.: 063/700-51-60.
• Hízó eladó. Nikola Pašić u. 202., telefonszám: 841-482.
• Hízók eladók. Tel.: 840-163.
• Száraz kenyér eladó (25 Din/kg). Telefonszám: 069/200-82-06.
• Ház eladó a gospođinci vasút mellett, egy hold
földdel (két pumpakút, villany, telefon), 270 méterre a falutól. Az ár megbeszélés szerint, kedvező feltételek mellett. Tel.: 842-763 (Sági).
• Szemes kukorica, kicsiben, eladó. Perczel
Mór u. 1/1, tel.: 843-166.
• Sava szójamag eladó a Telepen, Újvidéki u.
558/5, tel.: 841-351, 063/8-220-164.
• Két hold szántóföld eladó. Érdeklődni a
062/19-36-649-es telefonszámon.
• Fél hold föld közel a csárdához, eladó, megfelel
hétvégi ház építésére. Ugyanott 1200 darab piros
(biber) kiscserép eladó. Tel.: 062/809-19-52.

TEMERINI ÚJSÁG

Dragi Feri, ponosni što smo
Te imali za komšiju.
Zauvek ćeš ostati u mislima
tvojih komšija
Vuković

Hirdetésfelvétel:

hétfő délután
4 óráig.

• Eladó 2,5 hold szántóföld az Újföldben, a
harmadik dűlőben, megfelel gyümölcsösnek
is. Hívni csak vasárnap az esti órákban. Telefonszám: 069/665-290.
• Fakivágást, szükség esetén gyökérrel, (kockázatos helyen is), tűzifa összevágását, hasogatását és berakását vállalom. Tel.: 064/20-72-602.
• Eladó jó állapotban levő fa mázsa (600 kg-ig
mér), 50 literes üvegballon vesszővel bekötve,
régi, erős női kerékpár, többéves, dupla, rózsaszínű virágú leánderek, 20 LE villanymotor
automatával. Telefonszám: 842-663.
• A nyugati temető bejáratánál, bal felől, egy hold
föld eladó. Tel.: 063/8500-308, 842-613.
• Tapasztalattal rendelkező lelkiismeretes,
diplomás egészségügyi nővér házi betegápolást vállal. Fizetés megegyezés szerint.
Tel.: 063/195-13-10 (Csilla).
• Alig használt hármas ülőgarnitúra fotellel, eladó. Telefonszám: 842-709.
• Telek eladó a JNH utcában, 13,5 m széles
és 110 m hosszú, építkezési engedéllyel. Telefonszám: 063/539-768.
• Németórákat adok diákoknak és felnőtteknek.
Telefonszám: 063/7-197-600.
• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66-ban. Érdeklődni a Népfront u. 36.-ban, telefonszámok: 843-402, 069/1940-035.
• Lakás kiadó, valamint ház, hegesztő és T12-es
motorkerékpár eladó. Tel.: 840-439.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet
(messzinget), bronzot, alumíniumot, ólmot,
motorokat, autókat, kádakat, kályhákat, villamos készülékeket, hulladék kábelt és hulladék papírt. Legjobb ár, fizetés készpénzben.
Telefonszám: 064/468-2335.
• Rosszvasat és üzemképtelen autókat vásárolok, valamint padlás és pince takarítását vállalom.
Tel.: 061/164-33-71, 063/16-18-120.
További apróhirdetések a 9. oldalon
11

LABDARÚGÁS
KÉZILABDA
Első női liga – északi csoport
HALÁSZ JÓZSEF (Ada)–
TEMERIN 27:27 (12:11)

A temerini lányok idei második döntetlenjüket játszották a bajnokságban. A 19. fordulóban Adán
vendégszerepeltek, ahol szoros,
végig kiélezett mérkőzést vívtak a
házigazdákkal. Három fordulóval
az idény vége előtt a temerini lányok továbbra is a harmadik helyen vannak a táblázaton.

KOSÁRLABDA
Első regionális liga –
északi csoport
SREM (Mitrovica)–MLADOST
69:51 (23:9, 22:20, 16:13, 8:9)

A járeki kosarazók, mint az várható is volt, sima vereséget szenvedtek a listavezető mitrovicai együttestől. A Mladost a 23. fordulóban a
Vrbast látja vendégül.

TEKE
Első vajdasági liga
DUNAV (Palánka)–TSK 7:1
(3388:3190)

A temerini együttes nagyarányú
vereséget szenvedett Palánkán a bajnokság utolsó fordulójában, és mivel a többi eredmény kedvezőtlenül
alakult számára, a csapat a második
helyről lecsúszott az ötödikre.
DUNAV: Bokan 590, Nenadić
556, Bisaga 583, Dukić 550,
Smiljanić 530, Turi és Papić 579
(302+277).
TSK: Tóth T. 524, Bartok L.
493, Lócz Á. 536, Micsutka J. 498,
Majoros J. 582, Kalácska L. 557.

Szerb liga – vajdasági csoport
TEKSTILAC (Hódság)–SLOGA
1:1 (0:1)

Az első félidőben a temeriniek
jobban játszottak, és megérdemelten jutottak vezetéshez. A gólt a
csapat egyik legfiatalabb játékosa,
Erak szerezte a 40. percben. A szünet után a hazaiak rendezték soraikat, egyre veszélyesebb támadásokat
vezettek, majd az 57. percben tizenegyesből kiegyenlítettek. A játékvezető ráadásul kiállította Kremenovićot
a Slogából, amely az utolsó fél órát
ezért emberhátrányban vívta, és inkább a védekezésre fektette a hangsúlyt. A temeriniek ezen a hétvégén
a sidi Radnički ellen mérkőznek a
kolóniai pályán.
Vajdasági liga –
nyugati csoport
MLADOST–BORAC (Újvidék)
1:3 (1:1)

A vezetést a vendégek szerezték meg a találkozó elején, a
járekiak azonban a 45. percben,
jogosan megítélt büntetőből kiegyenlítettek Rosić révén. A hazai
szurkolók azt hitték, hogy a szünet után kedvenceik majd fordítanak, de nem így történt. Az újvidékiek a második félidőben két
találatot is szereztek és bebiztosították a győzelmet. A Mladost a
következő fordulóban a Szenttamás vendége lesz.
Újvidéki körzeti liga
BORAC (Sajkás)–TSK 1:0 (0:0)

A sajkásiak visszavágtak a
temerinieknek az ősszel elszenvedett 1:0-ás vereségért, hiszen
most ők nyertek ugyanolyan arányban. A találkozó kimenetele kön�-

Teke – Az első vajdasági liga táblázata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Íjászat

Dolina (Padina)
18
Dunav (Palánka)
18
Sloven (Ruma)
18
Spartacus (Szabadka)
18
TSK
18
Slavia (Antalfalva)
18
Spartacus (Torontálvásárhely) 18
Vihor (Zombor)
18
Toza Marković (Nagykikinda) 18
Kanizsa
18

14
10
11
11
10
9
9
6
3
3

1 3 96,5:46,5
2 6 86,5:57,5
0 7
82:62
0 7
78:66
1 7
78:66
1 8 72,5:71,5
0 9
69:75
0 12
67:77
2 13
46:98
1 14 44,5:89:5

29
22
22
22
21
19
18
12
8
7

Az országos íjászbajnokságon, melyet Kovilovón szerveztek
meg, a Castle íjászai kitűnően szerepeltek. Aranyérmet, egyben országos bajnoki címet szerzett Klajner Roland, Varga
Katalin, ifj. Csányi Zoltán és id. Csányi Zoltán. Varga Ákos a
második helyen végzett.
A kishegyesi versenyen ifj. Koroknai Károly aranyérmes lett.
A képen a bajnokok, balról jobbra: Klajner Roland, ifj. Csányi
Zoltán, Varga Katalin.
K. L.

nyen alakulhatott volna másképpen is, hiszen körülbelül negyed
órával a meccs vége előtt Sörös
eltalálta a kapufát. Ez megbos�szulta magát, ugyanis a kihagyott
helyzet után nem sokkal a hazaiak gólt lőttek, amivel megszerezték a győzelmet. A TSK most vasárnap javíthat hazai pályán, amikor a
liga egyik leggyengébb csapata, a
bácsföldvári Vojvodina vendégszerepel Temerinben. A mérkőzés 15
óra 30 perckor kezdődik.
TSK: Petković, Višekruna,
Varga, Stojanović, Milosavljević,
Dragoljević, Gajica (Grgić), Sörös,
Marković (Savić), D. Kozomora,
Pjevac.

ASZTALITENISZ
A temerini fiatalok egy csoportja a romániai Besztercén vett
részt egy rangos nemzetközi tornán, ahol nem értek el kiemelkedő eredményt az erős mezőnyben. A főtáblára egyedül Lazar
Tomićnak sikerült bekerülnie, aki
végül a nyolcaddöntőben fejezte be
a szereplést. Bálind Valentin, Pero
Tepić és Jovan Vranešević nem jutott a főtáblára.

Zentán is versenyt tartottak.
A 10 éves korosztályban Mladen
Puača a második, Vegyelek Dóra
pedig a harmadik helyen végzett,
így mindketten a dobogóra állhattak.
I. férfi liga
IMT (Belgrád)–TEMERIN 4:1

A temerini csapat vereséget
szenvedett a tőle erősebb belgrádi IMT-től, ettől függetlenül
két fordulóval az idény vége előtt
biztosította bennmaradását a ligában, ami sikernek számít, hiszen
az együttes első idényét játszotta
ebben a rangfokozatban. Szombaton 18 órai kezdettel érdekes
összecsapásra kerül sor a sportcsarnok kistermében, mivel a bajnok Versec látogat a temerini csapathoz. Külön érdekesség, hogy a
vendégek soraiban asztalhoz áll a
temerini Pető Zoltán, aki a most
zajló idény kezdete előtt igazolt a
verseciekhez.
Eredmények: Dalea–Fehér
3:0, Žunjanin–Nagyidai 3:0, Damjanović–Mellik 1:3, Dalea–Nagyidai
3:0, Damjanović–Fehér 3:2.
T. N. T.
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