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Az utóbbi hetekben a polgármester és 
munkatársai több mint 40 millió dinár ér-
tékű szerződéseket írtak alá, amit a községi 
vezetés és a tartományi kormány közötti 
együttműködés eredményeként könyvel-
nek el.

• Milyen támogatásokról szól-
nak ezek a szerződések? – kérdeztük 
Gusztony András polgármestertől.

– A Népfront utcai szivattyúállomás épí-
tésére mintegy 12 millió  dinárt kapunk. Ez 
az egyik legnagyobb ilyen jellegű támogatás. 
A beruházás valószínűleg 2-3 millió dinár-
ral többe fog kerülni. Tízmillió dinárt ka-
punk azért, hogy a vásártéri kutakat új kló-
rozó berendezéssel szereljük fel. Tudjuk, 
hogy sokan és sokszor bíráltak bennünket 
a víz minősége miatt. Az arzénproblémát 
még nem oldottuk meg, de ahhoz, hogy 
biológiailag tiszta vizet adhassunk a pol-
gároknak, szükségünk van e berendezés-
re. Hatmillió dinárt kaptunk a szeméttelep 
mellett húzódó csatorna megtisztítására, 
ezt a Jegricskától a szeméttelepig már két 
évvel ezelőtt kikotorták, most folytatnánk 
a kotrást az Illancs irányába. Reményeink 
szerint elérhetünk egészen Járekig. A mun-
kálatok értéke több mint 10 millió dinár, 
de ebből Temerin község hatot kapott. Nem 
titkolt szándékunk, hogy a csatorna vizét 
öntözésre alkalmassá tegyük. 

• Máshonnan is érkeznek támo-
gatások?

– Igen. A Tartományi Sport- és Ifjúsá-
gi Titkárság 8,5 millió dinárt hagyott jóvá 
arra, hogy a járeki iskola mögötti pályán 
kiépítsünk egy műfüves pályát, valamint 
mellette egy kosárlabda pályát. Július 29-
én a Tartományi Gazdasági Titkárságon 
írtam alá a legfrissebb támogatási szer-
ződést. Összesen 2,96 millió dinárt for-
dítunk a fő utcai kerékpárút felújítására, 
ebből az összegből 1,8 milliót ad a tarto-
mányi titkárság, mi pedig 1,16 millióval 
járulunk hozzá. Sikerült elmozdítani a 
holtpontról a videórendszer továbbépíté-
sét, remélhetőleg hamarosan folytatódik. 
Itt is 2 millió dináros tartományi támo-
gatásról van szó. 

• Készülnek-e újabb projektu-
mok?

– Éppen most készül egy újabb pro-
jektum a tájház udvarában levő alkotóház 
befejezéséről. Az épület ugyanis elkészült, 
a galéria és az alkotóműhely használatban 
van, viszont a padlástérbe tervezett vendég-
szobák még nem. Szintén a Tartományi 
Gazdasági Titkárságnál pályázunk, és mint-
egy 2 millió dináros támogatásra számí-
tunk. A Tartományi Oktatási Közigazgatási 
és Nemzeti Kisebbségi Titkárság 220 ezer 
dinárt hagyott jóvá a községi kétnyelvűség 
erősítésére. Nem titkolt célunk, hogy az itt 
dolgozó kollégák legalább egy kicsit meg-
tanuljanak magyarul.
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A kétnyelvűség támogatása
Magyarul tanulnak a közigazgatási hivatal dolgozói Szerdán az idén másodszor óriási vihar tört be a 

régióba, Horvátországban délután elsötétült az ég-
bolt, Montenegróban is heves esőzések voltak. Eldu-
gultak a vízelvezető csatornák, záporpatakok vittek 
el utakat, jégeső vert el gyümölcsösöket és viharos 
szél tépett ki fákat.

Az ítéletidő késő délutánra Szerbiát is elérte és esté-
re már Vajdaságban pusztított. A heves esőzések, a jég, 
a villámlás, az óriási erejű szél országszerte problémá-
kat okozott Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Kruševac, 
Jagodina, Kuršumlija, Obrenovac, Belgrád és Észak-
Vajdaság területén újra megáradtak a záporpatakok, fák 
törtek ketté, utcák kerültek víz alá és házak gyulladtak 
ki a villámcsapások miatt. Veszélybe került a kostolaci 
hőerőmű, Versec utcái víz alá kerültek. A hét elejétől 
újból bizonytalan volt az időjárás. Temerinben azóta is 
szinte minden nap esett, ha nem nappal, akkor éjszaka. 
A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet (RHMZ) figyel-
meztetése szerint a nagy mennyiségű csapadék miatt 
Szerbia hegyvidéki területein újból megáradhatnak a zá-
porpatakok. Veszélybe került a Kostolac hőerőmű, ezért 
ma egy hete le kellet kapcsolni az erőmű A2-es blokkját. 
A víz betört a Drmno felszíni szénbányába is. A hegyek-
ből lezúduló záporpatakok elárasztották, vagy magukkal 
sodorták a bánya felszerelését és gépeit. A bányagépek 
használhatatlanok, a bánya útjain a záporpatakok mélye-
déseket vágtak, ami miatt nem lehet közlekedni. A Tanjug 
hírügynökség beszámolója szerint Kostolac környékén 
már 10 nap alatt négyzetméterenként több mint 200 liter 
eső esett. „A Kostolacot most ért kár tetemesebb, mint 
a májusi árvizek során keletkezett kár, ezért új befekte-
tések szükségesek a termelési rendszerben” – mondta 
Obradović. Hozzátette, az EPS az áram piaci és eladási 
ára közötti különbözet miatt az elmúlt nyolc évben hat 
milliárd eurót veszített. (Beta) Lásd még a 2. oldalt.

Ismét ítéletidő

Vízelvezető csatornák

A korábbi évek tapasztalataiból levonva a tanulságot Temerin Köz-
ség határában is csatornázást végeznek. Ez annál időszerűbb, hi-

szen az elmúlt hetekben szinte minden nap tetemes mennyiségű eső 
esett. A felvételek vasárnap készültek a goszpodincai út mellett.
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A Bellissimo 
zenekedvelők egyesülete
új tagokat toboroz

Gitár•	
Zongora•	
Szolfézs és zeneelmélet•	

Úgy érzed, hogy alkalmas vagy a zenei pályára?
Jelentkezz! 062/81-68-704

Csapadékos nyár
A legidősebbek sem emlékeznek arra, hogy mikor volt ilyen szokat-

lanul csapadékos nyár, mint az idén. Mindenesetre a kapás növények 
nagyon szépen fejlődnek és a jelenlegi állapot arra enged következtetni, 
hogy a terméshozam jó lesz. 

Fontos odafigyelni a növénybetegségekre. Amennyire kedvez a ka-
pásnövényeknek az időjárás – a meleg és a csapadék – annyira kedvez 
a páratartalom a különböző gombabetegségeknek is. Különösen a cu-
korrépánál kell védekezni a cerkospórás betegség megelőzése, a beteg-
ségtől való megvédés vagy gyógyítás céljából. Figyelni kell a cukorrépa 
táblákat. Minden permetezéskor fennáll a veszély, hogy a gyorsan érkező 
csapadék lemossa a permetszert. 

A kilátások ugyan jók, de a végeredményt még nem tudhatjuk, az 
majd betakarításkor derül ki. Tény azonban, hogy a téli csapadékhiányt 

jól pótolják a jelen-
legi esőzések, öntö-
zés nélkül is szépen 
fejlődnek a kapás 
növények.

Egyébként a 
szerbiai mezőgaz-
daság első félévi 
exportjának értéke 
egymilliárd 22 mil-
lió euró volt, ami 
24 százalékkal több, 
mint tavaly ilyenkor. 
(Az ország második 
legfontosabb export-
cikke a kukorica.) 
Az import első hat 

havi értéke ezzel szemben 577 millió euró, ami azt jelenti, hogy a kül-
kereskedelmi többlet 445 millió eurót tesz ki. •

A szerbiai villamosenergia-rendszer stabil, nem terveznek sem-
miféle megszorító intézkedést a szélsőséges időjárási viszonyok 
ellenére sem, közölte a nyilvánossággal Aleksandar Obradović, a 
Szerbiai Villanygazdaság (EPS) megbízott igazgatója. A kostolaci 
Drmno bányában tett látogatása során újságíróknak arról beszélt, 
hogy az EPS működését folyamatosan veszély fenyegeti, ezért a 
vállalatnak alkalmazkodnia kell az éghajlati változások miatt kiala-
kult új helyzethez. Az igazgató szerint módosítani kell a befektetési 
terveken nem csak Kostolacban, de a Kolubarai Bányamedencében 
is, ugyanis a nagy mennyiségű vizeket el kell vezetni.

Nem lesz 
kényszerkikapcsolás

Az ígéret szerint

Napközben rendkívül párás és meleg idő uralkodik, éjszaka 
pedig megerednek az ég csatornái. Sokan a temerini me-
dencében keresnek némi enyhülést. A vasárnap készült fel-
vételen a medenceközpont látható.

A sok csapadék ellenére vasárnap még jár-
hatók voltak a dűlőutak

A Juventus énekkar már megkezdte a szervezést
A Juventus énekkar az idén is fellépett az Illés-napi rendezvénysorozat 

keretében, és zenés, játékos foglalkozást is tartott a legkisebbeknek.
• Az Illés-nap után mit csinálnak? – kérdeztük Csernyák Zsu-

zsannától, az énekkar vezetőjétől.
– Az évi szabadságok idején is találkozunk, máris megkezdtük az 

előkészületeket a Vajdasági Magyar Kórusok találkozójának szervezésére. 
Mi vállaltuk az idei találkozó házigazdájának szerepét. Nem lesz könnyű 
dolgunk, mert mintegy 12-13 kórust, azaz megközelítőleg 300 kórustagot 
várunk az októberi szemlére. Mivel a Juventus is fellép, az új műveket is 
be kell még tanulni. Eddig már két alkalommal vettünk részt ilyen talál-
kozón és tudjuk, láttuk, hogy a házigazda hogyan szervezte meg.

• Hol tartják a kórustalálkozót?
–  A kórusok a Szent Rozália templomban lépnek fel. A vendégeket 

a Kókai Imre Általános Iskola központi épületében fogadjuk. Minden 
kórusnak kijelölünk egy tantermet és egy vezetőt. A templomban mu-
tatkoznak be egy-egy 10–15 perces összeállítással. A találkozó közös 
vacsorával zárul.

• Milyen művekkel lépnek fel a résztvevők?
– Mindenképpen komolyzenét, népdalfeldolgozást vagy világi, illet-

ve egyházi műveket énekelnek majd a kórusok, de van egy kötelező mű 
is. Az idén van Bárdos Lajos születésének 115. évfordulója, ezért lett a 
kötelező dal Bárdos mű.

• Külföldi fellépések, karácsonyi turné, CD...
– Most a kórustalálkozó szervezésére összpontosítunk, utána a ka-

rácsonyi koncertre készülünk. Tavaly nagyon sok helyen, külföldön és 
itthon is felléptünk, eléggé kimerítő év volt. Az idén lazábbra vettük a 
munkát. Szeptembertől igyekszünk nagyobb hírverést adni a gyermek-
kórusnak, amelynek tagjai zömmel az óvodások, az 5-6 évesek korosz-
tályába tartoznak, a taglétszám 30-40 körül alakul. A gyerekeket jelképes 
összegű tagsági díj ellenében tanítjuk kórusban énekelni. A közelmúltban 
a Magyar Nemzeti Tanácstól kaptunk egy játékcsomagot, így állandó ott-
honunkban sikerült kialakítani a játéksarkot. 

mcsm

Magyar kórusok 
találkozója

Kiadó házat keresek sürgősen.
Tel.: 843-735, 060/084-37-35
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á
A 30 ÉVES HAgyOMáNNyAL RENDELKEZő

Optika Rakic 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 szemüveg-
lencséket, -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.

Megnyílt a tavalyi képzőművészeti tábor 
kiállítása

Múlt csütörtökön a művelődési központ képtárában megnyílt 
a Jegricska 2013 kiállítás. A tavalyi alkotótáborban 19 művész vett 
részt, a művek többsége tájkép, zsánerkép, csendélet, portré. A ki-
állítás a tavaly készült alkotásokat mutatja be.

A kiállítás megnyitója egyben az idei, a Jegricska 2014 tábor be-
vezetője is. Dimitrije Kolarević, a művészi tanács elnöke, a képzőmű-
vészeti tábor vezetője üdvözölte a megjelenteket és elmondta, hogy 
az idén is hívnak olyan művészeket, akik eddig még nem voltak a 
táborban, így az idén négy Banja Luka-i művész kapott meghívást.

A képzőművészeti táborban egyébként 28 művész vett részt, 
közöttük befutott és elismert művészek is. Olyanok, akik egymástól 
nem szégyellnek tanulni, és nem sajnálják az időt barátkozásra és 
szórakozásra sem. Szeretnék nemzetközivé tenni a 2002 óta működő 
nyári tábort. Az idén meg is tették az első lépést, mert boszniai és 
szlovén művészek is megjelentek. A község területéről 11 művész 
kapcsolódott be a Jegricska-parti tábor munkájába. Egyértelmű, 
hogy a TAKT-tábor és a Jegricska-tábor jól megfér egymás mellett, 
nem vetélytársak. A szervezők célja, hogy előnyben részesítse a 
temerinieket. 

A Jegricska 2013 képzőművészeti tábor képkiállítását és a 2014. 
évi tábort ágoston Mária, a művelődési központ igazgatója nyitot-
ta meg. mcsm

Jegricska 2013A jogvédő aggodalma
Kisebbségi szempontból nagyon rossz az új szerbiai médiatörvény ja-

vaslata – vélekedik Muškinja-Heinrich Anikó vajdasági ombudsman. 
Nem lát lehetőséget a javulásra a média-jogszabályok elfogadása után 
sem. A kisebbségi médiumokra nem lehet ugyanazokat a szabályokat 
alkalmazni, amelyeket a többségire, így a privatizáció is komoly ve-
szélyt jelent a médiumok számára: csökkenni fog a számuk, a piacon 
nem tudnak majd megmaradni, ha nem finanszírozzák őket – hangoz-
tatta az állampolgári jogok tartományi biztosa a Kossuth Rádiónak. A 
szerbiai tájékoztatási eszközök magánosítását 2015. július 1-jéig be 
kell fejezni.

Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője megerősítette az Újvidéki 
Rádiónak, hogy a Magyar Szó és a Hét Nap gazdasági társaságként meg-
marad a Nemzeti Tanács hatáskörében, és továbbra is normatív alapú 
lesz a finanszírozása.

Csorba Béla, a VMDP elnöke Pásztor Bálinthoz, a VMSZ parlamenti 
frakcióvezetőjéhez írt levelében megállapítja:

„A vajdasági magyar közvélemény a tájékoztatási eszközökből érte-
sülhetett arról, hogy Szerbia Képviselőháza sürgősségi eljárásban meg-
kezdte a médiatörvényekről szóló törvényjavaslatok régóta halogatott 
vitáját, s bármely pillanatban esedékes azok elfogadása a kormányoldalt 
támogató parlamenti többség részéről, melynek Ön és pártja is biztos 
támaszát képezi. Egyúttal arról is értesülhettünk, hogy a borítékolhatóan 
biztosra vehető változások súlyos helyzetbe fogják hozni az eddig önkor-
mányzatok által alapított és működtetet, privatizálásra ítélt médiákat, 
köztük több fontos és jelentékeny szakmai múlttal rendelkező magyar 
intézményt is, mint pl. a szabadkai és a topolyai rádió.

A Magyar Szónak adott nyilatkozatában Ön azzal igyekezett elébe 
vágni az aggodalmaknak, hogy a szakminiszterrel kötött különalku ér-
telmében a törvényjavaslat szövege biztosítékot kínál az eddigi sugárzási 
nyelvek és az eddigi műsorszerkezet fenntartására az elkövetkező öt éven 
keresztül. Önnel ellentétben az érintettek korántsem ilyen optimisták, a 
Szabadkai Rádió magyar adásának megbízott főszerkesztője meggyőző 
érvekkel bizonyítja, hogy a tervezett változásokat intézménye nem éli 
túl. Egyébként a média területén eddig végrehajtott magánosítások is 
pesszimizmusát támasztják alá.

Tisztában vagyok a VMSZ kormányzati felelősségvállalásából adódó 
ambivalens helyzetével, és azzal is, hogy minden különalkunak ára van. 
Meggyőződésem szerint azonban a helyi magyar média elherdálásra és 
elsorvasztásra ítélése ehhez túlságosan magas ár. Éppen ezért arra ké-
rem Önt és az Ön által vezetett VMSZ-es parlamenti képviselőcsoportot, 
hogy a magyar kisebbséget károsan érintő következményei miatt ne 
szavazzák meg a kérdéses törvényt!”

Kapcsolható eszközök
Minden hónap utolsó csütörtökén a szerb köztársasági parlamenti 

képviselők kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak. A kapcsolha-
tó mezőgazdasági eszközök regisztrálásáról Fremond Árpád kérdezte 
a belügyminisztert. 

Nebojša Stefanović válaszában kiemelte: két dolog is gondot okoz. 
Az egyik az, hogy a legtöbb gép több évtizede került a földművesek 
birtokába és már nincs bizonyíték a tulajdonjogról. A belügyminiszter 
elmondta, pénteken egy indítványt nyújt be a kormánynak a probléma 
megoldására. A másik gondot a regisztrációról szóló jogszabályban 
található feltételek képezik. Ezek miatt egyszerűen nem lehet beje-
gyeztetni a kapcsolható eszközöket. Nebojša Stefanović szerint a bel-
ügyminisztérium és a közlekedésügyi minisztérium augusztus végéig 
módosítási indítványt nyújt be.

Hirdetőoszlop

Egy községi határozat értelmében csak az arra kijelölt helyen 
helyezhető el hirdetés, plakát vagy hasonló. Aki kihelyezte, an-
nak el is kell távolítania. A felvétel a temerini főutcán készült.

Forrás: PannonRTV
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Sánta Judit és Szekeres Zsolt

Ünnepélyes keresztelés

BALRóL: Vasárnap a 10 órai szentmise keretében 
a keresztség szentéségben részesült: Kelemen 
gábor (Tibor és Milinszki Zita fia), Kurczinák Elvi-
ra (Edvárd és Takács Piroska lánya), Csikós Zoé 
(Attila és Kohanecz Tímea lánya), Darázs Dianna 
(Dénes és Puskás Szilvia lánya) és Kurilla Barbara 
(Attila és Borda Edit lánya).
FELSő KÉP: Július 24-én keresztelték meg Kalapáti 
Pált és Jánost (Zoltán és Varga Zsuzsa ikerfiait).

Angol, német és szerb
nyelvtAnfolyAmok

Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681

Öntapadó feliratok, cégtáblák, járműgrafikák stb. 
készítése és felragasztása – minden méretben 

a Temerini Újság nyomdájában.

Tel.: 843-750

Kovács János és Katica
50 éve fogjuk egymás kezét 

sok-sok szeretettel
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A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala felhívást tesz 
közzé a családbarát önkormányzatnak és a példamutató nagy-
családnak odaítélendő dijakra vonatkozó ajánlások megtételére. 
A Magyar Nemzeti Tanács olyan önkormányzatokat, illetve nagy-
családokat kíván díjban részesíteni amelyek/akik munkájukkal, 
emberi, közösségi magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, 
életútjukkal példát mutatnak a szerbiai társadalmi- és politikai 
közéletnek. 

A jelölések legkésőbb 2014. augusztus 10-ig tehetők meg, 
azaz legkésőbb 2014. augusztus 10-én 16 óráig be kell érkezniük 
a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalába. A felhívás 
teljes szövegét a www.mnt.org.rs címen találják.

(MNT, sajtószolgálat)

Az MNT felhívása

Kedvező áron vadonatúj, 
gyári csomagolású LG és 
Samsung LCD LED tévék 

2 éves jótállással eladók.
Telefonszám: 

062/8-336-190

Kukorica party

Gazdag választék a Papirusban
Augusztusban járunk, de vannak, akik már az új tanévre gondolnak. 

Az idén kevesebben vásároltak tankönyvet részletre, sokan augusztusra 
halasztották a tankönyvek és tanfelszerelés vásárlását. Ezek a családok 
közvetlenül a tanév befejezése után rendelték meg gyermekeiknek az új 
tankönyveket és kezdték törleszteni a csomag árát, hogy augusztus 9-éig 
kifizessék az összeget. 

• Megkapták-e a tanulók az előfizetésben megvásárolt tanköny-
veket? – kérdeztük Szűcs Bélától, a Papirus papírbolt tulajdonosától.

– A Klet Kiadó legújabb kiadású magyar könyveiből néhány, valamint az 
angol könyvek még nem érkeztek meg. Ez a kiadó évről évre több magyar 
könyvet ad ki, a tanárok szerint ezek a tankönyvek jobbak, mint az állami 
kiadásúak. Az elsősök az iskolában kapják meg a tankönyveket. Vannak 
tanítónők, akik kiegészítő tankönyvként az Apácai Alapítványtól rendeltek 
könyveket, elsősorban matematikából. Eddig két könyv megérkezett, hi-
ányzik még egy munkafüzet. 

• Mikor vásároltak többen?
– Az idén is többen júniustól augusztus 9-éig törlesztették a tanköny-

vek ellenértékét, noha most 5–10 százalékkal drágábbak, mint a tavasszal. 
A tavaszi előfizetés során általában komplett könyvcsomagot rendeltek, 
most pedig csak a hiányzókat vásárolják meg. A hét végéig még felveszünk 
rendelést.

• Felkészültek a vásárlási csúcsra?
– Igen. Feltöltöttük polcainkat és éppen most a leggazdagabb üzletünk 

árukínálata iskolatáskából, tanfelszerelésből. A vásárlási csúcs még nincs, 
noha július utolsó napjaiban valamelyest megnőtt a forgalom. Általában 
augusztus közepén indul a vásárlási hullám.

• Hogyan állították össze a kínálatot?
– Úgy, mint ahogyan az elmúlt 15 év során mindig, hogy mindenki meg-

találja a zsebének megfelelő cikket. Azt tapasztaljuk, hogy az elsőbe induló 
kisdiákoknak mindig jobb minőségű dolgokat vásárolnak a szülők. Később 
már nem ragaszkodnak annyira a legdrágább termékekhez. Leginkább a 
közepes és a jó minőségű cikkeket keresik a vásárlók. • A Vladimir Ribnikar utca lakói összefogásukkal, kezdeménye-

zéseikkel és szervezőkészségükkel már többször felhívták magukra 
a figyelmet. A múlt héten az utca barára járó vége a Kukorica party 
résztvevőitől volt hangos. A szervezők az utca végében, a gyepen kot-
lában főzték a csemegekukoricát. Az idősebbek beszélgetéssel, tár-
salgással, a gyerekek pedig játékkal töltötték az időt, míg a kukorica 
megfőtt. A munkából mindenki kivette a részét, a legkisebbeknek 
nagyon tetszett, hogy a kukorica tisztítását rájuk bízták. Az utcabéli-
ek már több éve állítanak májusfát, második alkalommal szervezték 
meg a kukoricafőzést és volt, hogy bográcsos főzésére verődött össze 
a társaság. Teszik mindezt nem csak a saját és gyerekeik szórakozá-
sára, hanem legfőképpen az unokák kedvéért, a játékért, a hangos 
gyerekzsivajért.
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Újabb késelés Újvidéken
Fiatalok két csoportjának összecsapása során vasárnapra virradó hajnalban három szúrt 

sebet szerzett a 22 éves, újvidéki illetőségű N. D. az újvidéki Laza Telečki utcában. A négy 
fiatalember előbb csak vitázott, majd a vita tettlegességbe torkollott. Hajsza indult, amely 
a Duna parknál ért véget, amikor N. D. a hátán és a far táján észrevette a szúrt sebeket. A 
rendőrség és a mentőszolgálat a parkban talált rá, majd kórházba szállították. A rendőrség 
azonnal intézkedett, az incidens valamennyi részvevőjét elfogta. Nem hivatalos értesülések 
szerint egy újvidéki fiatalkorút gyanúsítanak gyilkossági kísérlettel, mert a verekedés közben 
valószínűleg ő szúrta hátba N. D.-t.

A gyanúsított 17 éves fiatalember szintén megsérült. Az incidens többi résztvevője ellen 
a verekedésben való részvételük miatt tesz feljelentést a rendőrség. Néhány nap alatt ez a 
második súlyos verekedés az újvidéki Laza Telečki utcában. Péntek kora hajnalban a futaki 
K. D. sérült meg súlyosan, ő még mindig életveszélyben van. Nem hivatalos értesülés sze-
rint a rendőrség legalább négy embert keres ebben az ügyben. Feltehetően a Vojvodina és 
a Partizan csapatok szurkolói közötti régi konfliktus újabb fejezetéről van szó. Ez 2008-ra 
nyúlik vissza, amikor egy előre jelzett tettlegesség során megölték Dejan Dimitrijevićet, a 
Vojvodina szurkolóinak vezetőjét. A rendőrség szerint most ennek a megbosszulásáról van 
szó. (A VajdMa híre alapján)

Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar–
Turán Alapítvány kuratóriumi elnöke tavaly 
Temerinben járt és előadást tartott a sztyeppei ma-
gyar múltról, majd ajándékként egy nagyméretű, 
tizenkét személyes kazah–magyar jurtát adott át a 
temerini Hunor Hagyományőrző Íjászegyesületnek. 
Törteli László, a Hunor 
Hagyományőrző Íjász-
egyesület alelnöke ak-
kor elmondta, hogy a 
Magyar-Turán Szövet-
ség Ősök Napi aján-
dékáról van szó, ami-
vel tovább fejlődhet és 
gazdagodhat a magyar 
hagyományőrzés.

Az Ősök Napja 
rendezvényen ugyanis 
részt vett a Hunor Ha-
gyományőrző Íjász-
egyesület is és elnyerte 
a szervezők tetszését. 
Bugacon kétévente, va-
gyis egyik évben kerül megrendezésre a Kurultaj, 
amely az összes hun és türk tudatú nemzet kö-
zös nagy ünnepe, míg a másikban az Ősök Nap-
ja, amely inkább a Kárpát-medencei magyarság 
hagyományaira és nagy őseinek emlékére össz-
pontosít.

A napokban ismét beszélgettünk Törteli Lász-
lóval, aki elmondta, hogy nagyban készülnek a 
Kurultajon való részvételre. Valójában már mind 
a két rendezvényen jártak, így az idén már har-
madszor mennek a bugaci pusztára. Amíg nem 
volt saját jurtájuk, addig sátrat állítottak. Az idei 
részvétel különös jelentőséggel bír, mert részt 
vállaltak a szervezési munkában.

– Arra kértek bennünket a Magyar–Turán Ala-
pítványból, hogy ha tudunk, menjük el pár nappal 
korábban és segítsünk a táborállításnál. Szívesen 
teszünk eleget a felkérésnek. Mivel a rendezvények 
pénteken kezdődnek, mi már szerdán elmegyünk, 
segítünk a szervezőknek, majd részt veszünk a 

programokban és maradunk hétfőn is, hogy se-
gédkezzünk a táborbontásnál. Úgy véljük, ha már 
a Magyar Turán Szövetség megtisztelt bennünket 
azzal, hogy egy jurtát kaptunk tőle ajándékba, ak-
kor úgy illik, hogy segítünk nekik abban, amiben 
tudunk, ez esetben a táborállításban. 

– Úgy terveztük, hogy 11-en megyünk, és 
szerdán délután felállítjuk a temerini jurtát, ami-
vel megoldódik az elszállásolásunk, azt követően 
pedig segédkezünk másoknak a jurta tábor kiala-
kításában. Illés-napkor, meg korábban is már 
gyakoroltuk a jurta állítás fortélyait. Három-négy 
begyakorolt ember jó egy óra alatt képes elvégezni 
ezt. A régi világban általában egy családnak 4-5 

Kurultaj és Törzsi Gyűlés
A Hunor íjászegyesület is ott lesz Európa legnagyobb 

hagyományőrző rendezvényén

méter átmérőjű volt a jurtája, amiben 6-8-an fér-
tek el, a miénknek 6,5 méter az átmérője, több 
mint tízen elférnek benne.

– Szigorú szabályai vannak annak, hogy mi-
lyen viseletben, milyen fegyverzettel, milyen ló-
val lehet részt venni a seregszemlén. Felemelő 
látvány, amint több száz lovas honfoglalás kori, 
hun kori ruhában, szép lovakon, méltósággal 
bevonul és bemutatót tart. A Kurultaj egyik leg-
nagyobb ereje ugyanakkor a sokféleség. Folya-
matosan történik valami. Előadások, bemutatók, 
kiállítások, koncertek, de sok mindent ki is lehet 
próbálni. Lehet íjazni, lovagolni, régi ruhákat 
próbálni. A Hunor a szokásos viseletében vesz 
részt a felvonuláson.

Az idén nyáron, augusztus 8-ától 10-éig Bu-
gacon megrendezésre kerülő Kurultaj néhány 
esztendő alatt Európa legnagyobb hagyomány-
őrző és lovas rendezvénye lett. A már említett 
Bíró András Zsolt főszervező, a Kurultajt létre-
hozó Magyar-Turán Alapítvány alapítója a minap 
a Kossuth Rádiónak  elmondta, hat évvel ezelőtt 
tartották az első Kurultajt, azaz a Magyar Törzsi 
Gyűlést, akkor még körülbelül hatvanezer, főként 
magyarországi látogatóval.

– Sztyeppei lovas nomád múltunk számos más 
ázsiai nép kultúrájával találkozik.

A Kurultaj ugyanakkor a Kárpát-me-
dencei magyarság összefogásának legna-
gyobb ünnepe is, amelyre sok ezer magyar 
érkezik Gyergyótól a Felvidéken át egészen 
a Délvidékig. Összesen száztizenegy hagyo-
mányőrző csoport közreműködésével, 27 
nemzet – azeri, avar, baskír, bolgár, balkár, 
burját, csuvas, gagauz, kabard, karacsáj, 
karakalpak, kazak, kazakisztáni madjar, kir-
giz, kumik, mongol, nogaj, üzbég, üzbegisz-
táni madzsar, tatár, török, tuvai, türkmén, 
ujgur, yakut, magyar – képviselője találkozik 
a bugaci pusztán. Három napon át ez a tele-
pülés lesz a türk-hun világ központja.

A siker egyik oka, hogy a Kurultaj tudomá-
nyos eredmények alapján mutatja be, hová nyúlik 
vissza a magyarság története regionálisan. Nem 
délibábos, ködös elképzelésekről van szó, ha-
nem konkrétumokkal alátámasztott régészeti, 
antropológiai és – az utóbbi időben – genetikai 
kutatásokról, amelyek arra utalnak, hogy rokon-
ságban vagyunk.

Befejezésül álljon itt, hogy a mai hivatalos ál-
láspont szerint a magyarok az ugornak nevezett 
népcsalád egyik ága. Bár a magyarság szárma-
zásának finnugor elméletét ma már több kutató 
cáfolja, az iskolákban is tanítják, hogy a finnugor 
elméleten kívül más őstörténetek is léteznek, de 
nem valószínű, hogy a közeljövőben beépülnének 
az oktatásba a magyarság őstörténetének a finn-
ugortól eltérő elméletei. Van ugyan kezdeménye-
zés arra vonatkozóan, hogy induljanak genetikai 
kutatások a magyarok eredetével kapcsolatosan, 
de nem valószínű, hogy a hivatalostól eltérő el-
méletek részletesen kifejtve megjelennek a tan-
anyagban.

G. B.

Törteli László előadást tart a kazah–magyar jurtában
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A Vasas fazekasműhelyt 1931-ben Vasas 
Ferenc alapította. Negyven év után fiának, Zol-
tánnak adta át, aki szintén 40 év után fiára és 
lányára örökítette. 
A kiállításmegnyitó 
után beszélgettünk 
a második és a har-
madik generáció 
tagjával, Zoltánnal, 
az apával és Dénes-
sel, a fiúval.

– Visszapillant-
va a műhely fejlő-
désére, a politikai 
és a gazdasági vi-
szonyok alakulásá-
ra, úgy tűnik, hogy 
az elmúlt évtizedek 
során a legnehezebb 
a fennmaradás volt. 
Amikor édesapám 
elkezdett dolgozni, 
még a világháború 
előtt, a háztartásokban úgyszólván minden 
edény cserépből volt, például a kenyérdagasz-
tó vájdling, csíkszedő, korsó, lábas, kanta, 
köcsög, de volt külön edény a szilvalekvár-
nak is. A múlt század ötvenes éveiben megje-
lent olcsóbb porcelán és bádogedények miatt 
csökkent a cserépedények iránti kereslet. A 
háziasszonyok nem pénzzel, hanem gyapjúval, 
búzával fizettek. A házaló árusok ezeket ott 
adták el, ahol jó áron vásárolták meg, és a 
kapott pénzt postán küldték nekünk. Mintegy 
10 évig szinte csak ezeknek az országjáró há-
zaló árusoknak dolgoztunk. Az egykori nagy 
Jugoszlávia szinte minden köztársaságába el-
jutottak termékeink.

– Az ötvenes-hatvanas éveket követően 
elkezdtünk zománcos díszvirágcserepeket ké-
szíteni, amelyeket Mostarba küldtünk. Ameny-
nyit csak le tudtunk gyártani, mind átvették tő-
lünk. Később vásároltunk virágcserép-prést és 
kertészeteknek kezdtünk dolgozni. Ezeket a 
termékeket is szállítottuk Mostarba, Zadarba, 
Rijékába. Termelésünk 80 százalékát e három 
városban értékesítettük.  Eredeti szakmám a 
kályhakészítés, és a téli hónapokban többnyi-
re cserépkályhákat gyártottam, ám az olcsó 
fűtőolaj miatt a hetvenes években elterjedtek 
az olajkályhák. Egyszerűen megszűnt a cse-
répkályhák iránti kereslet és akkor vettük a 

virágcserép-prést, és cserepeket gyártottunk 
egészen 1991-ig, Jugoszlávia széteséséig. A mi 
piacunk Horvátország és Bosznia volt.

Dénes szinte beleszületett a fazekasmű-
helybe és eszébe se jutott más szakma után 
nézni. Kanizsán befejezte a kerámiai szakkö-
zépiskolát és utána nagyapja egyik tanítvá-
nyának, majd munkatársának, az akkor már 
nyugdíjas Szűcs Imrének az irányításával kez-
dett dolgozni. A műhelyben akkor már senki 
sem dolgozott korongon, de ő szerette volna 
megismerni a szakmát, ezért Imre bácsitól 
megtanulta a korongozást.

– Amikor a műhelybe kerültem ott már 
csak gépi préselésű, zománc nélküli virág-
cserepek készültek – mondja Dénes. – A 
szakmához hozzátartozik a korongozás, a 
mázolás és az égetés. Amíg volt piaca, tulaj-
donképpen a virágcserép készítéséből éltünk. 
A húgom is befejezte a középiskolát és ő is 
Imre bácsitól tanult meg korongozni. A piac 
elvesztése után, a kilencvenes évek elején, 
mindössze hárman maradtunk a műhelyben: 
édesapám, húgom és én. Készítettünk virág-
cserepet a présgépen és korongozott termé-
keket. A helyzet úgy hozta, hogy elkezdtünk 
samottéglákat gyártani, mert az emberek gaz-
dasági okok miatt lehozták a padlásról a régi 
cserépkályhákat, újból berakatták a szobába 
és kellettek a samottéglák. 

– Kemence és gépek nélkül manapság 
kevesen vágnának bele ebbe a szakmába. 

Ahol apáról fiúra szállt a mesterség
Vasas Zoltán és fia, Dénes a fazekasműhely múltjáról, 

jelenéről és jövőjéről 

A Vasas fazekasműhely második és harmadik generációjának 
tagjai (jobbról balra): Vasas Zoltán és fia, Dénes

Vannak, akik úgy tartják, hogy egy mester-
séget csak ellesve lehet megtanulni. Csalá-
don belül azonban ez másképpen van, s ez 
nagy előny.

– Mi rendelésre csak kályhalapokat ké-
szítünk, de nem rakjuk össze őket. Általá-
ban leülünk a potenciális vevővel, esetleg a 
mesterrel, és megbeszélés eredménye lesz a 
környezetbe beillő kályha külalakja, mérete 
és esztétikája. Akár számítógépes rajzon is 
bemutathatom a vásárlónak a kályhát. 

Vasas Zoltán csak azzal egészíti ki fiát, 
hogy a vásárolt cserépkályha ára 7-8 év alatt 
megtérül, ugyanakkor nagyon szép dísze is 
a szobának. Nem utolsó szempont az sem, 
hogy kevesebb tüzelőanyaggal bemelegíthe-
tő ugyanakkora helyiség, mint az örökégő 
kályhával.

– Két fiam van, az idősebb egyetemi hall-
gató, a fiatalabb gimnazista. Szoktak segíteni, 
de érdeklődésük másfelé irányul, mindeneset-
re a műhely megvárja őket. Húgomnak két 
lánya van, ők fiatalabbak, mint a fiaim. Majd 
kiderül, hogy a negyedik generációból lesz-e, 
aki a nyomunkba lép – fejezte be Dénes.

mcsm

Könyvismertető

A közelmúltban megjelent Szabó Angé-
la könyve az 1990-es évek délszláv hábo-
rúi vajdasági magyar katonaáldozatairól. 
A szerző több mint hatvan esetet dolgoz 
fel, olyanokat, amelyekben a hozzátartozók 
hajlandóak voltak e háború szörnyűségeiről 
beszélni. A könyvnek temerini vonatkozása 
is van. A kiadvány a magyarországi Nem-
zeti Kulturális Alap és Kövér László házel-
nök támogatásával jelent meg. Írta és szer-
kesztette az oknyomozásairól, riportjairól és 
publicisztikájáról ismert csantavéri Szabó 
Angéla. A könyv a szerző kiadása.

Holt szezon

Az Illés-napi rendezvénysorozat keretében a tájház alkotóházának ga-
lériájában megnyílt a Vasas fazekasműhely kiállítása, amely felsorakoz-
tatta az évtizedek során megőrzött és az utókornak átmentett használati 
tárgyakat, a bögréket, köcsögöket, tálakat, kuglófsütőket, vázákat, korsó-
kat, valamint a munkafolyamatokat és a műhely fejlődését bemutató, féltve 
őrzött családi fotókat.
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A háboru sok ferde és furcsa helyzetet te-
remtett egyesek életviszonyában, de ezek kö-
zött is elsőrendü érdekességgel bir Fenyvesi 
Ferenc temerini cipészmester esete.

Fenyvesi mint tengerész szolgált a háboru 
alatt az osztrák–magyar hadseregben. Háboru 
után ő is mint a többi katona, haza került 
Csorvásra Békés megyébe. Ott meg is nősült 
s otthon élt 1919 augusztusáig. Mikor a kom-
mün kitört ö is bevonult Kun Béla vörös had-
seregébe s ott is mint tengerész az egyik mo-
nitoron teljesitett szolgálatot.

Ez a monitor egyike volt azoknak a Buda-
pesten horgonyzó monitoroknak amelyek az 
első ellenforradalom alkalmával belőttek Kun 
Béla csapataiba.

Mivel az ellenforradalom nem sikerült, a 
monitorok is bemenekültek Jugoszláviába. 
Ezek egyikén, mert a másik Bajánál aknára 
futott s felrobbant, Fenyvesi is Jugoszláviába 
került, ahol mint menekültet Szmederevóba 
internálták. Midőn az internálás véget ért, 
Temerinbe jött, ahol egy tengerész barátjá-
nál, Varga Illésnél kitanulta a cipészmester-
séget, majd összeállt egy leánnyal s boldogan 
élt. Igaz ugyan többször panaszkodott, hogy 
szeretne haza menni, de nem kap utlevelet. 
Családi viszonyairól itt azonban senki sem-
mit sem tudott.

A közelmultban azután meghalt Fenyvesinek 
az édes anyja, aki nagy vagyont hagyott hátra.

Itt kezdődik Fenyvesi kalandos és rejté-
lyes élettörténetének kibogozódása. Fenyvesi 
Magyarországon élő feleségének ugyanis idő-

közben fia született, akinek törvényes szár-
mazását azonban nem lehet megállapitani, 
mivel Fenyvesi csak rövid ideig élt együtt a 
feleségével. Fenyvesi azonban biztos benne, 
hogy a fiu az övé.

Igen ám, de mig ö távol élt, felesége férjhez 
ment, mert ö róla azt állították, hogy elesett 
az ellenforadalomban.

Ennek alapján holttá is nyilvánitották, sőt 
neve Békéscsabán még a hősi halottaknak 
állitott emlékoszlopba is be van vésve.

Mivel tehát Fenyvesi holttá nyilvánitása meg-
történt, a gyermek, illetve fia apai leszármazá-
sát az ottani hatóság nem tudta megállapitani 
s igy Fenyvesi édesanyjának hagyatéka pörös 
uton a mostoha apára szállott.

Fenyvesi édesanyjának halála után azonban 
ennek iratai között egy levelezőlapot találtak, 
amelyet ő Temerinből irt. Édesanyja azonban 
– nem tudni milyen okból – titkát senkinek 
el nem árulta.

Ebből a lapból tudta meg felesége, hogy 
férje még él. Megerősitette ezt a tényt egy 
temerini cipészsegéd, aki Csorvásra szegődött 
s véletlenül megismerkedett Fenyvesi felesé-
gével. Fenyvesi feleségének érdeklődésére ez 
a cipészsegéd megmutatta Fenyvesi fényképét, 
aki abban tényleg férjére ismert s most már 

Első világháborús 
temerini történet
A héten emlékeztek meg az első világháború kitörésének 100. évforduló-

járól. Az évforduló kapcsán egy történetet közlünk a Délbácska c. lap 1927 
márciusi számából. Az írás jól példázza a háború okozta „ferde és furcsa” 
helyzetek egy kis szeletét. A cikket, amelyet eredeti formájában teszünk köz-
zé, Magyar Attila ollózta.

teljesen megbizonyosodott afelől, hogy férje 
tényleg Temerinben él.

De hogy bizonyossága még szilárdabb 
legyen az ottani plébánia utján kérdést in-
tézett a temerini plébánia hivatalhoz, hogy 
csakugyan él-e Temerinben Fenyvesi Ferenc? 
Miután Temerinből igenlő választ kapott, ti-
tokban utlevelet szerzett magának s várt a jó 
alkalomra, amikor férje otthonról eltávozik. 
Férje ugyanis gyakrabban szokott felrándulni 
Budapestre. Ez az alkalom is bekövetkezett. 
Az asszony kapta magát s férje távollétében 
néhány hét előtt Temerinbe jött.

Temerinben egyenesen a plébániára szál-
lott s az itteni plébánost megkérte, hogy hi-
vassa be a férjét.

A plébános a legnagyobb készséggel tett 
eleget a kérésnek s valamilyen ürüggyel be is 
hivatta a férjét.

Megható jelenet volt, midőn az asszony 
rég halottnak hit férjét s egyetlen fiának édes 
apját viszontláthatta. Nyakába borult és sokáig 
hangosan zokogott.

Kopping plébános azután egy külön szo-
bát bocsájtott rendelkezésükre, ahol sokáig el 
beszélgettek. Az asszony azután vissza utazott 
Magyarországra. Tegnap azután ismét megér-
kezett s igen valószinü, hogy férjét hazaviszi 
s ezzel az örökség rendje is meg fog változni, 
mert a vagyonnak egyetlen törvényes örökö-
se maga Fenyvesi Ferenc. A vagyon, illetve az 
örökség pedig egy nagy vendéglö és tiz ka-
tasztrális hold föld.

Hogy az asszony második házasságát mi-
képpen fogják érvényteleniteni s mit fog szólni 
a második férj, az igazán érdekes fejezete lesz 
ennek a rejtélyes, kalandos ügynek. Annál is 
inkább, mert az asszony második házasságá-
ban anyai örömöknek néz elébe. Fenyvesi it-
teni asszonyától könnyen elválik, mert vele se 
egyházilag, se polgárilag megesküdve nincsen. 
Fenyvesi felesége is csupán polgári házasságot 
kötött második férjével, tehát a szétválásnak 
ott sem lesznek nagy akadályai.

Megdrágult a telefon-előfizetés
Több újítás a Telekomnál

A Telekom Srbija augusztustól az eddigi 516 helyett 659 dinárt számol fel a vezetékes 
telefon használata után fizetendő előfizetés címén, illetve ezután nem impulzusok, hanem a 
telefonálással töltött percek alapján állapítják majd meg a díjat. A havi előfizetési díj 150 perc 
belföldi beszélgetési időt tartalmaz minden felhasználónak.

A helyi és távolsági tarifák, valamint a gyengébb és erősebb forgalom tarifái helyett a 
vezetékestelefon hálózat egésze egy egységes nemzeti zónává alakul a vezetékes telefonok 
esetében, s a hívószámtól függetlenül egységes, adóval együtt 1,2 dináros percenkénti díjat 
számolnak fel a beszélgetésért.

A Telekom Srbija egyébként különböző csomagokat kínál azoknak a felhasználóknak, 
akik vezetékes, mobiltelefonos, internetes és IPTV-szolgáltatást vesznek igénybe. A csoma-
gok közül a fogyasztó saját szükségleteinek megfelelően választhat.

A Box-csomag felhasználói vezetékes telefonról korlátlanul és ingyen beszélgethetnek 
a Telekom Srbija vezetékestelefon-előfizetőinek mindegyikével, vagyis több mint 2,5 millió 
szerbiai háztartással, valamint azok, akik a Box-csomag keretében használnak internetet, 
nagyobb sebességű hozzáférést kapnak.

KoráBBan felTölTiK a gázTá-
rozóT – A Srbijagas az orosz partnerek-
kel együtt határidő előtt, augusztus 15-éig 
feltölti az udvarnoki tározót, amit az erede-
tileg októberre terveztek. Az udvarnoki lé-
tesítmény kapacitása 450 millió köbméter. 
Az ország jelenleg naponta kétmillió köb-
méter földgázt fogyaszt, télen ez a meny-
nyiség 12 millió köbméterre emelkedhet. 
A tározóból naponta legföljebb valameny-
nyivel több mint 4 millió köbmétert lehet 
kiszivattyúzni. A hátramaradó mennyiséget 
más forrásokból kell pótolni. (RTV)
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Meglehetősen nagy visszhangot keltett a hír, hogy az áprilisban 
saját önállóságát kikiáltott Luganszki Népi Köztársaság labdarúgó-
válogatottja Újvidéken a Novi Sad csapatával játszik majd barátságos 
mérkőzést, s a bevételt humanitárius célokra fordítják. A negyedik 
ligában szereplő székvárosi klub első embere, Tomislav Lovreković a 
Tanjug hírügynökségnek megerősítette: aki kezdeményezett, az a Novi 
Sad volt, javasolva, hogy a csapatok Újvidéken találkozzanak. A klub 
elnöke nem titkolta el, hogy telefonon kereste fel a luganszkiakat, 
s tervei szerint a mérkőzést augusztus végén rendezik majd meg a 
Detelinara Stadionban, annak ellenére, hogy a Luganszki Népi Köz-
társaság Labdarúgó-szövetségét sem az európai (UEFA), sem a nem-
zetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) nem ismerte el. 

„Senkitől nem kértem engedélyt a mérkőzés megszervezésére, mert 
úgy vélem, erre nincs is szükség, mert ez nem egy hivatalos találko-
zó, hanem barátkozás lesz. Szerintem ehhez nem kell senkinek sem a 
beleegyezése, hiszen akkor sem kérdezünk meg senkit, amikor a ba-
rátainkat ebédelni hívjuk” – mondta Lovreković, aki talán túlságosan 
is leegyszerűsítette a helyzetet, mivel nemrég Aleksandar Vučić, Szer-
bia miniszterelnöke is megjegyezte, Szerbia egyáltalán nincs könnyű 
helyzetben amiatt, hogy az ukrán válság egyre éleződik.

Nem mellékes, hogy a mérkőzés megrendezésével a Szerbiai Lab-
darúgó-szövetség (FSS) is igen kellemetlen helyzetbe kerülne, mivel 
a szövetség évek óta minden fórumon küzd az ellen, hogy a koszo-
vói labdarúgó-válogatott hivatalos mérkőzést játsszon. Az FSS jelezte, 
igenis szükség van engedélyre a Novi Sad–Luganszk találkozó meg-
szervezésére.

Luganszki focisták 
Újvidéken (?)

Érdemes-e vállalkozni?
Az önálló vállalkozás megnyitásához jelenleg kb. 3-5 ezer euróra van 

szükség Szerbiában. Az idei év elejétől mintegy 14 ezer vállalkozást elindí-
tottak az országban, ugyanakkor több mint 8 ezret bezártak. Leginkább ven-
déglátók, gyorséttermek és tanácsadó cégekről van szó. Egyes vállalkozók 
fél év után sem érik el a pozitív nullát. Legtöbbször nem is számítják bele 
a saját juttatásaikat, csupán az adókat és az alkalmazottak bérét fedezik. 
A szakemberek szerint minél eredetibb az üzleti ötlet, annál biztosabb, 
hogy tartósabban fennmarad a kezdeményezés. Egy befektetést egyébként 
alapos piackutatásnak és felmérésnek kell megelőznie, már, ha adottak rá 
az anyagi és/vagy humán feltételek. Annyi bizonyos, hogy ma, Szerbiában 
vállalkozásba kezdeni és azt tisztességesen vezetni embert próbáló feladat, 
és rengeteg kitartást és tartaléktőkét igényel. (T.T.-DélHír)

A gyurgyevói termelő 20 dinárért árusítja a görögdinnyét, és 
amint elmondta, jó keletje van Temerinben
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat nekik!

HADŽIKADUNIĆ 
HEMRIH MILINSZKI Klára 

(1948–2014)

MészÁROs 
KISS Margit 
(1937–2014)

MEGEMlékEzés
Már hat éve csak az em-
lékeinkben élsz drága pá-
rom, édesapánk, apósom és 
nagyapánk

VARGA István 
(1938–2008)

Hiányzol. 
A mindennapokból. 
Az ünnepekből. 
Az életünkből.

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMlékEzés
Szomorú két év telt el azóta, 
hogy elvesztettük drága jó 
öcsémet és sógoromat

KLAJNER Zoltánt 
(1962–2012)

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

Hozzád már csak 
a temetőbe mehetünk, 
virágot csak 
a sírodra tehetünk.

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

Legyen nyugalma 
csendes, emléke áldott!

Gyászoló nővéred, Irén 
és sógorod, Gyuri

VéGsŐ BÚCsÚ
A héten elhunyt

PROKIĆ Ljubicától 
(1956–2014)

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de szép emléked 
egy életen át elkísér.

Emléked megőrzi 
a Varga család

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett testvéremtől és nagy-
bácsinktól

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Valaki hiányzik közülünk, 
elment, hirtelen távozott, 
nem búcsúzott, de emléke 
szívünkbe záródott.

Emléked őrzi testvéred, 
Ica és családja

VéGsŐ BÚCsÚ
Sógorunktól

URACS Istvántól 
(1943–2014. VII. 31.)

Fájó szíved elvitt közülünk, 
de a szereteted és az 
emléked itt hagytad nekünk.

Feledni a jóságodat 
nem lehet.

Nyugodj békében!

Emléked őrzi: Maris ángyi, 
Pisti és Gizike 

családjával Kanadából, 
valamint Sanyi és Zsuzsi 

családjával

MEGEMlékEzés
Fájó 24 éve hiányzol közülünk

id. PATARICA József 
asztalos 

(1932–1990)

Tisztelettel őrizzük emlékedet.
Nyugodjál békében!

Szeretteid

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzom sze-
retett férjemtől

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Erős voltál, csak a 
betegséggel küzdeni 
nem bírtál.

Nem így akartad, 
szerettél volna még élni, 
szeretett gyermekeid és 
unokáid boldogságát nézni.

Láttam szenvedésed, 
fáj, hogy nem tudtam 
segíteni neked.

Szívemben 
örökké élni fogsz. 
Isten adjon lelkednek 
békét és nyugalmat!

Örökké gyászoló 
felesége, Erzsébet

VéGsŐ BÚCsÚ

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Az erőd elfogyott, 
a halállal megküzdeni 
nem tudtál, így búcsúszó 
nélkül csendben távoztál.

Nyugodjál békében!
Sógornőd, Júlia 

és családja

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nagyapától

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Keresztje tövében 
édes a nyugalom, 
ott enyhül meg 
minden gond és fájdalom.

Teste a földben nyugszik, 
lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza, és áldja meg 
a mindenható Isten.

Emlékét őrizzük: Zsuzsi, 
Jani és Gabi

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás 
köszönetet a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédok-
nak, ismerősöknek, utcabe-
lieknek és minden végtisz-
teletadónak, akik szeretett 
férjem, édesapánk, nagy-
tatánk

URACS István 
(1943–2014)

temetésén megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek, vala-
mint részvétnyilvánításukkal 
és jóleső figyelmességük-
kel fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk 
Szungyi László esperesatyá- 
nak és a kántor úrnak a mél-
tóságteljes szertartásért.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

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

MEGEMlékEzés

URACS István 
(1943–2014. 7. 31.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!
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MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk drá-
ga édesanyánk, anyósunk és nagymamánk

özv. SÉTÁLÓNÉ VADÓC Erzsébet 
(1942–2014)

Csillagok közt él már, angyalok közt jár, 
ott, hol csendből épül vár, 
s igaz lelkére az Isten vigyáz már.

Szerettei

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett drága jó nagy-
apánktól

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

Abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél, 
mert te a jónál is 
jobbat érdemeltél.

Legyen békés 
a pihenése!

Szerető unokáid, Attila, 
Évi és Emma

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett nászunktól

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Ott, ahol béke, ott nyugalom, 
ott pihen a szív, 
hol nincs már fájdalom.

Szívünkben megmaradt 
szép emléked, legyen 
áldott, békés pihenésed.

Emléked megőrzi a nász, 
és a nászasszony, Nandi 

és Magdi Németországból

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett drága jó édes-
apámtól, apósomtól és 
nagyapánktól

URACS Istvántól 
(1943–2014)

Egész életedben dolgozva 
éltél, de egy hajnalban 
csendben elmentél.
Örök álomra zártad le 
szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed.

Fájdalmas az út, mely 
sírodhoz vezet, a Jóisten 
őrködjön pihenésed felett!

Szívünkben maradsz most 
és mindörökké!

Szerető lányod, Ella, 
vejed, Pista és unokáid, 

Attila, Évi és Emma

Miserend
8-án, pénteken 8 órakor a Telepen: egy 
szándékra, a plébániatemplomban 19 
órakor: egy szándékra.
9-én, szombaton 8 órakor: a hét fo-
lyamán elhunytakért, valamint özv. 
Sétálóné Vadóc Erzsébetért. Délután 5 
órakor nászmise keretében esküdnek: 
Bartok Erika és Bakos András.

10-én, évközi 19. vasárnap, a Tele-
pen 7 órakor: a népért, a plébánia-
templomban 8.30 órakor: egy élő csa-
ládért, 10 órakor: Varga Istvánért, a 
Varga és Kókai szülőkért.
11-én, hétfőn 8-kor: egy szándékra. 
12-én, kedden 8-kor: egy szándékra. 
13-án, szerdán 8-kor: egy szándékra. 
14-én, csütörtökön 19 órakor: egy 
szándékra.

APRóHIRDETÉSEK
•	Betonkeverő	(kerekek	nélkül),	kóréseprű,	sok-
féle	cserepes	virág,	főleg	kaktuszok,	valamint	
3000 darab kiscserép eladó. Tel.: 843-397.
• Hízók és vágni való gyöngyösök eladók. 
Telefonszám: 840-163.
•	Eladó	alig	használt	Alfa	Plamen	tüzelős	spar-
helt,	jó	állapotban	levő	cserépkályha,	valamint	
csutka nagyobb mennyiségben. Tel.: 844-138.
• Favágást és -hasogatást vállalunk. Érdek-
lődni a 063/730-23-42-es telefonszámon.
•	Külföldi,	használt	téli	és	nyári	gumiabroncs-
ok eladók. A szerelés és ballanszírozás bele-
számolva az abroncsok árába. Telefonszám: 
063/70-24-801	(Robi).
• Mindenféle kőművesmunkát vállalok: be-
tonozást, falazást, malterozást stb. Telefon-
szám: 063/506-653.
•	Szőnyegek,	bútorok,	valamint	járművek	belse-
jének mélytisztítását vállalom, lehet a helyszínen 
is. Tel.: 061/603-70-44, 063/75-92-410.
• Eladó Honda F-400-as motokultivátor, Part-
ner 351-es motorfűrész (2 LE, 35 cm kard), 
ugyanott kardok, láncok eladók, valamint 
láncok élesítését és gépek javítását vállal-
ják. Attila, tel.: 062/894-36-46.
•	Ház	eladó	Temerin	szűkebb	központjában,	sür-
gősen,	kedvező	áron.	Tel.:	063/8-472-414.
• Kiadó házat vagy lakást keresek Temerinben. 
Telefonszám: 063/732-89-32. 
•	Lakás	kiadó	a	főutcán.	Tel.:	063/527-183.
• Külföldi, alig használt gyermekruhák 12–15 
éves fiúknak, kedvező áron eladók. Telefon-
szám: 063/88-51-454. 
•	Vásárolok	hagyatékot,	használt	bútorokat	és	
egyéb felesleges tárgyakat padlásról, fészer-

ből,	pincéből.	Azonnal	fizetek.	
Tel.: 063/8-043-516.
• Eladó betonkeverő és par-
ketta-padló csiszoló. Tele-
fonszám: 844-025.
•	A	 JNH	 utcában	 telek	 el-
adó	(13,5	m	széles	és	110	
m	hosszú),	építkezési	enge-
déllyel. Tel.: 063/539-768.
• Betonoszlopok eladók, 
kertek szántók, udva-
rok bekerítését vállaljuk 

(betonoszlop+drótkerítés). Telefonszám-
ok: 060/34567-65, 062/813-73-17.
•	Szőnyegek	mélymosását	vállalom.	Telefon-
számok: 062/898-57-72, 843-581.
• Eladó bükkfa, valamint puhafa (tűzifa) 
összevágva, fuvarral, nagyobb mennyiség-
ben megbeszélés szerint. Telefonszámok: 
063/7796-326, 843-581.
•	Lakás	kiadó,	ház	eladó,	szlovén	gyártmányú	
hegesztőkészülék,	T-12-es	motorkerékpár,	va-
lamint háziszappan eladó. Tel.: 840-439.
• 130 négyzetméteres, 2012-ben épült 
(telekkönyvezett, beköltözési engedély) 
földszintes családi ház (víz, villany, köz-
ponti, demit) 500 négyzetméteres telken 
eladó vagy elcserélhető szántóföldért. Tel.: 
060/345-67-65, 062/8-137-317.
•	A	faluhoz	közel,	3,6	hold	első	osztályú	ter-
mőföld	eladó.	Tel.:	069/19-7-2008.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös 
telefonszámon.
•	Újvidéken,	a	Telepen	eladó	fél	ház	(padlásla-

kás),	külön	bejárattal,	garázzsal.	Tel.:	842-894.
• Ház eladó a Petőfi Sándor utca 66-ban. Ér-
deklődni a Népfront u. 36.-ban, telefonszám-
ok: 843-402, 069/1940-035.
•	 Vásárolok	 régi	 pénzt,	 antik	 tárgyakat,	
sztrippeket, albumokat  képecskékkel, régi pa-
pírt. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Két 50 cm átmérőjű Samsung monitor, 20-
20 euró (képcsöves, használt). Telefonszám: 
063/8-503-307.
•	Németórákat	adok	diákoknak	és	felnőtteknek.	
Telefonszám: 063/7-197-600.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet 
(messzinget), bronzot, alumíniumot, ólmot, 
motorokat, autókat, kádakat, kályhákat, villa-
mos készülékeket, hulladék kábelt és hulla-
dék papírt. Legjobb ár, fizetés készpénzben. 
Tel.: 064/468-2335.
•	Takarítást,	gyermekmegőrzést	és	idősek	gon-
dozását	vállalom	(tel:	841-412),	mankók,	ke-
rékpár	(2200	Din),	vadonatúj	bukósisak	(2000	
Din),	roller	(35-38	nagyság),	üzemi	varrógép,	
12	programos	futógép,	klíma	(24	kW),	asztal	
sarokpaddal és három székkel, szekrénysor, 
előszobaszekrény,	kézmosó,	vécékagyló,	vé-
céöblítő,	slajfológép-zsiráf,	morzsoló-daráló,	
sarok	ülőgarnitúra,	dohányzóasztal,	vadonatúj	
vérnyomásmérő,	két	kettes	ülőrész	(45	euró/
db),	fotelek	(15	euró/db),	két	duplaszárnyas	ab-
lak	vákuumos	üveggel,	redőnnyel	(4000	Din/
db),	fekete	színű	tálalóasztal,	íróasztal	és	szí-
nes	televízió	(37	cm),	kombinált	gáz-villany	tűz-
hely,	mikrosütő,	mosógépek	(25	euró),	hullám-
pala	tetőre,	motorkultivátorok,	kenyérsütő,	200	
kg-ig	mérő	mázsa	(8000	Din),	álló	mélyhűtő	
(négy	éves),	Kreka	Weso	kályha,	villanyradi-
átor,	eredeti	kormány,	bal	első	ajtó,	tetőkárpit,	
autóutánfutó, autóra való zárt csomagtartó, sank 
négy	székkel,	kéménybe	köthető	gázkályhák	
(50–60	euró),	babaágyak	matraccal	(5000	Din),	
babakocsik,	kaucsok	(50	euró),	fotelok,	kihúz-
ható	kettes	és	hármas	ülőrészek,	tévéasztal,	
varrógépek,	szőnyegek.	Csáki	Lajos	utca	66/1.,	
telefonszámok: 841-412, 063/74-34-095.
• Rosszvasat és üzemképtelen autókat vá-
sárolok, valamint padlás és pince takarítá-
sát vállalom. Telefonszámok: 061/164-33-71, 
063/16-18-120.

MEGEMlékEzés
Két éve fáj a szomorú va-
lóság, hogy nem vagy kö-
zöttünk

KLAJNER Zoltán 
(1962–2012)

„Fényes csillag ragyog 
nyugodt tó vizén, 
nem hullámzik már, 
nem fújja a szél.

Sejtelmes sötétben 
suttognak a fák, 
valaki eltűnt, érzi a világ.”

Emléked mindig 
köztünk él!

Szeretteid
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Budapesten a múlt héten bemutatták a nyilvánosságnak az új, csaknem 
68 ezer néző befogadására alkalmas stadion látványterveit. A legmagasabb 
nemzetközi besorolású Puskás Ferenc Stadion a labdarúgás mellett több mint 
20 olimpiai sportágat is kiszolgál majd, valamint nagyszabású koncertek és 
egyéb kiemelt rendezvények helyszíne lesz. 

A Hunor Íjászegyesület au-
gusztus 31-én rendezi meg negye-
dik 3D-s íjászversenyét a temerini 
parkban. Az eddigi versenyeken 
szép számban jelentek meg az íjá-
szok, remélhetőleg az idén is így 
lesz – habár kissé zavaró körül-
mény, hogy aznap Belgrádban is 
szerveznek egy más típusú (target) 
versenyt. Azonban Temerinben 
teljes jogú versenyzőként jelen-
hetnek meg a szövetségen kívü-
li, tehát sportlicenccel nem ren-
delkező ún. „szabadíjászok”, sőt 
még klubtagság sem kötelező. Ez-
zel egyedülálló lehetősége nyílik 
az említetteknek, hogy szervezett 
körülmények között bizonyítsák, 
illetve mérjék fel tudásukat.

A verseny másik érdekessége, 
hogy az idén már másodszor in-
dítanak „házi készítésű íjak” ka-
tegóriát. Az országban egyedül a 
Hunor versenyein szerepel ilyen 
kategória, ezzel szeretnék a bar-

kácsoló kedvűeket is idevonzani 
– mivelhogy az ilyen íjak teljesít-
ménye általában elmarad a gyá-
riakétól.

A 3D-s verseny a vadászat imi-
tációja, tehát különböző, fel nem 
tüntetett távolságról kell egy-egy 
vesszőt kilőni az e célra odaál-
lított gumiállatokba. Ezek a cél-
pontok meglehetősen drágák és 
az egyesületeken kívülieknek csak 
ritkán adódik alkalmuk ilyenekbe 
lövöldözni. Az immár ötéves Hu-
nor küzd az íjászat népszerűsíté-
séért, és ebből a megfontolásból 
szerezte be a célállatokat, vala-
mint vezette be a fent leírt újítá-
sait. Ezenkívül új tagok felvétele is 
folyamatban van, az érdeklődők 
a 063/106-0954 számon kaphat-
nak felvilágosítást. Felhívjuk a pol-
gárok figyelmét, hogy augusztus 
31-én a park területe biztonsági 
okokból le lesz zárva.

Kabács A.
Az új Puskás Ferenc Stadion látványterve

Több mint stadion
Budapesten bemutatták a szuperlétesítmény 

látványterveit

„Tavaly tavasszal született döntés arról, hogy a stadion a stadionban kon-
cepció alapján épüljön meg az új Puskás. Korábban készültek olyan tervek 
is, hogy a mostani mellett, esetleg a helyén legyen az új – végül hosszas ha-
zai és nemzetközi szakértői egyeztetések után döntöttünk arról, hogy a régi 
stadionban épül fel az új aréna. A világon is egyedinek számító eljárásnak 
köszönhetően a 68 ezer férőhelyes létesítmény sokkal több lesz egy minden 
igényt kielégítő labdarúgó-stadionnál. A régi lelátó és az újonnan épülő néző-
tér közötti rész befedésével ugyanis több tízezer négyzetméteres edzőközpont 
jön létre, amely a vívástól a birkózáson át a cselgáncsig számos sportágat tud 
kiszolgálni” – mondta Vígh László, a Nemzeti Sportközpontok vezetője.

Több mint stadion – ez az új létesítmény mottója. A multifunkcionális 
sportközpont ugyanis alkalmas lesz a legrangosabb nemzetközi labdarúgó 
mérkőzések megrendezésére. Emellett biztosítja, hogy a legjobb magyar 
sportolók és utánpótláskorú fiatalok világszínvonalú körülmények között 
készülhessenek a világversenyekre. Sőt, kulturális eseményeknek, nemzet-
közi nagykoncerteknek is otthont ad, ekkor 80 ezer rajongót tudunk majd 
fogadni.

„Ha felépül az új Puskás Ferenc Stadion, nem fordulhat többet elő, hogy 
világhírű sztárok, énekesek, együttesek azért választanak Budapest helyett 
más közép-európai koncerthelyszínt, mert nálunk nincs olyan hely, ahol fel-
léphetnének. Az új stadionnal egész Magyarország jól jár” – fejtette ki Vígh 
László. Felsorolni is nehéz, hogy milyen funkciói lesznek az új arénának: 180 
szobás szálloda, konferencia-központ, irodaház, sportmúzeum, diagnoszti-
kai labor, üzletek, éttermek, mélygarázs, panoráma futópálya, konditerem 
és még saját rendőrőrs is lesz benne.

2014 végére készülnek el a stadion kiviteli tervei. 2015-ben lezárul a köz-
beszerzési eljárás, majd megkezdődik az építkezés. A beruházás befejezése és 
a stadion átadása 2018-ban várható. A létesítmény vezető tervezője Skardelli 
György építész, az építtető a Nemzeti Sportközpontok. További érdekességek 
az új stadionról: mnsk.hu/letesitmeny/uj-puskas-ferenc-stadion/
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Góllövők: Majoros (2), Vere- 
bélyi és Dragoljević.

A TSK öregfiúk csapatának 
augusztusra tervezett mérkőzései: 
6-án, szombaton Begecsen vendég-
szereplés a Bácska csapata ellen. 
Augusztus 16-án a vásártéri pályán 
a mórahalmi öregfiúk vendégsze-
repelnek. A belépés díjtalan, min-
den labdarúgó kedvelőt szeretettel 
várunk.

FOCISULI HíREI
A TSK fociiskolája ezen a nyá-

ron is teljes kapacitással működik. 
Jelen pillanatban is 50–60 lurkó 
igyekszik elsajátítani a foci csínját-
bínját. Szombaton, augusztus 6-án 
a 2003-ban és 2004-ben született 
korosztály Bajsán részt vesz egy lab-
darúgó tornán, amely a bajnokságra 
való felkészülés része. A kis labdarú-
góknak a bajnokság e hónap utolsó 
hétvégéjén kezdődik.

Öregfiúk mérkőzése

Névjegykártyák, meghívók; 
öntapadó feliratok, cégtáblák, 

járműgrafikák stb. készítése és 
felragasztása – minden méretben 

a Temerini Újság nyomdájában.
Tel.: 843-750

U. Z.

Céllövés szabadíjászoknak


