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CMH-tájékoztató

Előadás a Kertbarátkörben

A CMH polgári egyesület ezúton
tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett Szülőföldön magyarul
nevelési, oktatási, valamint tankönyv
és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás a 2015/2016-os tanévre
vonatkozóan még 2016. február 29-ig
igényelhető.
A pályázat felhívásának teljes szövege,
valamint egyéb tudnivalók a www.cmh.
org.rs címen találhatók meg.

A termelők nagy érdeklődésére való
tekintettel folytatódik a téli mezőgazdasági előadássorozat. Ma, csütörtökön este
Jelena Gvozdenović agrármérnök, a KWS
hibridkukoricáit mutatja be a termelőknek, az előadás második részében pedig
Dragan Poznan növényvédő szakmérnök, a
Bayer cég munkatársa a 2016-os termelési
év időszerű növényvédelmi teendőiről tart
előadást. Az előadások 19 órakor kezdődnek a kertészlakban, minden érdeklődőt
várnak a szervezők. V. I.

Ára 50 dinár
E számunk melléklete
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Elektronikus aláírás
Vállalkozók és cégtulajdonosok figyelmébe

Az új törvény értelmében január elsejétől a cégek időközi elszámolásai és zárszámadásai kizárólag elektronikus formában adhatók át elektronikus aláírással. Az
átadást az illetékes személynek (ovlašćeno
lice) és nem a könyvelőnek kell elvégeznie.
Ezért az aláírást minél előbb el kell készíttetni. Kérjük, hogy e változásnak szenteljenek kellő figyelmet, hogy az átadásnál ne
merüljenek fel problémák.
Ha a vállalkozó vagy cégtulajdonos rendelkezik elektronikus fizetésre alkalmas
Halcom kártyával, ellenőriztesse, hogy az
esetleg tartalmazza-e már a szükséges digitális adatot. Ezt az ügynökség (Agencija)
elvégezi.

Egyébként a digitális aláírást legegyszerűbb a chippel ellátott személyi igazolvány segítségével elkészíttetni. Ha az
Ön személyi igazolványa nem tartalmaz
chipet (elektronikus adathordozót), kérjen új, chippel ellátott személyit. Mihelyt
megkapta, vagy ha már van ilyenje, kérem, jelentse, hogy elküldjem az elektronikus aláírás elkészítéséhez szükséges
űrlapokat, amelyeket a rendőrségen kell
átadni, hogy kérelmezze az elektronikus
aláírás elkészítését. Ez egyelőre nem kerül pénzbe. Az új személyivel érkezik egy
kód is, amit őrizzen meg, mert szüksége
lesz rá.
SZŰCS Béla

Az orkánok és a felhőszakadásszerű esőzések, amelyek a kontinens számos részét sújtották, vidékünket ugyan elkerülték, de azért vízből jutott nekünk is.

A VMSZ Temerini Községi Női Fóruma 25-én,
csütörtökön 19 órai kezdettel Mindennapi hősnőink
címmel kerekasztal-beszélgetést rendez az Ifjúsági
Otthonban. A rendezvény olyan temerini hölgyeket
igyekszik megszólaltatni, akik valamilyen módon
kiemelkednek közösségünk szempontjából. A VMSZ
Temerini Községi Női Fóruma mindenkit szeretettel
vár rendezvényére. A műsor vendégei: dr. Kókai
Tímea, Zelenka Angéla, Kovács Zsuzsanna. Műsorvezető/moderátor: Sétáló Ildikó.
Csáky Romina irodavezető

A járdára is
jutott

A tévéilleték miatt

késtek a villanyszámlák
A Szerbiai Villanygazdaság (EPS) az elmúlt héten kezdte meg a
villanyszámlák kézbesítését, amely új tételként tartalmazza tévéfizetés
díját, az összeg villanyóránként 150 dinár. Annak, aki nem fizeti ki a
150 dináros illetéket, az EPS áramtartozásként számolja fel az összeget. Az EPS-nél azt mondják, a fogyasztók nincsenek megkárosítva a
számlák késlekedése miatt, mivel az ötszázalékos kedvezményre való
jogosultság határidejét február 29-ig tolták ki.
A számlák azért is késtek, mert az elszámolást egyeztették a megújuló energiaforrások használata utáni illetékkel (a számlán OIE-ként
van feltűntetve) is, amely elhasznált kilowattonként 0,093 dinárt tesz
ki, ami ugyanannyi, mint tavaly volt.
A januári számlák összegét többek meglepetéssel vették tudomásul, különösen azok, akik több villanyórával rendelkeznek, ugyanis
mindegyik után tévé illetéket számoltak el. Többen úgy vélik, hogy
ez nincsen rendjén, mivel eddig sem fizettek minden egy épületben
levő villanyóra után. A közszolgálati médiumokat megillető előfizetési díj megfizettetését ideiglenesen szabályozó új törvény értelmében
– a korábbi törvénnyel szemben – illetéket minden villanyóra után
fizetni kell.
Ennek ellenére léteznek olyan kategóriái a polgároknak, akiket felmenthetnek a tévéilleték fizetése alól. A feltételeknek azonban meg kell
felelni. Ezek igen szigorúak és nem kis utánjárást igényelnek. Valójában
a törvény, és nem RTS határozta meg az illeték fizetése alóli felmentés feltételeit. Igaz azonban, hogy kérelmet a RTS címére (Beograd,
Kneza Višeslava 88.) kell küldeni postán, e-mailben (taksajms@rts.rs),
vagy személyesen eljuttatni.
Az új előírások szerint nem kell tévéilletéket fizetniük azoknak a
fizikai személyeknek, akik több villanyórával rendelkeznek a használaton kívüli lakásokban és üzlethelyiségekben. Felmentésre jogosultak
(tehát kérelmezni kell) az egyedül élők és a családellátók. Továbbá a
száz százalékos, vagy ennél kisebb százalékban testi sérültek, amen�nyiben ápolási költségre jogosultak, a vakok és a süketek, a pénzbeli
szociális segélyben, valamint a minimális nyugdíjban részesülők.
Az illeték fizetése alól való felmentés kérelmezéséhez bejegyzett
ingatlan esetében csatolni kell a tulajdonosi bizonylatot (a Köztársasági
Földmérési Hivatal bizonylatának fénymásolatát), vagy az ingatlanok
jegyzékének kivonatát. A nem bejegyzett ingatlan esetében csatolni
kell az utolsó adóvégzést, a jogerős öröklési végzést vagy a hitelesített
szerződést a tulajdonszerzésről. Továbbá csatolni kell egy hitelesített
bizonylatot arról, hogy az épületet senki sem használja, és hogy az
évi áramfogyasztás nem több 300 kilowattnál. A minimális nyugdíjban
részesülőknek a felmentés kérelmezéséhez csatolni kell a Nyugdíjalap
igazolását, rokkantaknak az ápolási költségre való jogosultság igazolását. A süketek és a legalább 70 százalékos hallássérültek, valamint
a vakok és gyengén látók a testi sérülésükről szóló igazolást. G. B.

Savanović

A

kertészet

virágos nőnapot kíván!
Vásároljon cikláment, harang formájú
piros virágot hozó korallvirágot (Kalanchoe Tessa),
cserepes, illatos szegfűt, primulát, vagy válasszon
az állandó kínálatból Benjámin fikuszt,
Schefflerát, Filodendront, kaktuszt stb.
Nőnapon lepje meg kedvesét,
a család hölgytagjait színpompás virággal!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Zsebbarát árak, színes és gazdag kínálat, előzékeny kiszolgálás!
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A tények makacs dolgok
A Temerini Újság múlt heti számában Karan Róbert, a községi képviselő-testület elnöke és az Együtt a mi Temerinünkért mozgalom elnöke
válaszolta meg azt a közleményt, amelyet jómagam írtam alá a VMDP Körzeti szervezete elnökeként a Szirmai Károly MME körül kialakult áldatlan
helyzet kapcsán, és amelyben a községi hatalmat bíráltam, és csakúgy,
mint Karan Róbert, én is meg vagyok döbbenve. Elsősorban azért, mert
a törvények és az alapszabály alapján a községet a polgármester képviseli, és esetleg az ő felhatalmazása alapján valaki más. Az Együtt a mi
Temerinünkért Mozgalmat pedig semmilyen formában nem említettem, de
ha már szóba került, attól tartok, hogy komoly gondok vannak az elnevezésével. Temerin község Alapszabálya ugyanis több mint világos: a község
nevének használatáról a községi képviselő-testület dönt. Nem emlékszem
arra, hogy a szóban forgó testület ülésén napirenden szerepelt volna ez a
kérdés, mármint a névhasználat joga, arra viszont gondolni sem merek,
hogy esetleg más módon született volna meg a jóváhagyás.
Ezek azonban formalitások, igazából a következő két dolog miatt
kapcsoltam be a számítógépet. Kikérem magamnak, hogy a jó ízlésről és
a polgárok alapvető jogainak betartásáról olyan valaki oktasson ki, aki
egy párt listáján indul a választásokon azután, amikor abban a pártban
elfogy számára a hely, a mandátumot megtartsa magának. A nekem válaszoló Karan Róbert és társai a Vajdasági Szociáldemokrata Liga színeiben
szereztek mandátumot, most mégis egy másik mozgalmat képviselnek,
holott közismert, a helyhatósági választásokon nem egyénekre, hanem
listákra szavazunk. Az elementáris politikai korrektség azt diktálja, hogy a
mandátum a listát illeti meg, ergo, ha valaki távozik a listát állító pártból,
visszaadja a mandátumot. Ennyit a jó ízlésről és a határairól.
A másik: ha már valaki magyar szavazatok reményében magyar érdekeket próbál védelmezni, vegye magának a fáradságot, és írja ki helyesen annak a szervezetnek a nevét, amelynek érdekében megpróbál
fellépni. Karan Róbert kétszer írta le rövid közleményében a temerini
magyar művelődési egyesület nevét. Mindkétszer az maradt ki belőle,
hogy „Magyar”. A következtetést ki-ki vonja le magának.
És végül egy harmadik megjegyzés, a Tisztelt Olvasó megnyugtatása
céljából. Politikusként és újságíróként is tisztában vagyok vele, hogy a
választási kampányban nagy szükség van a sajtónyilvánosságra. Vonatkozik ez Karan úrra és rám is, de a Temerini Újságot és annak olvasóit
sokkal jobban tisztelem annál, mint hogy annak tegyem ki őket, hogy
hetente politikai vitákat kelljen olvasniuk. Ezért a jövőben csak akkor
szólalok meg az újság hasábjain, ha ezt tényleg közérdeknek tartom (no
meg persze, ha a szerkesztő is jónak látja közölni).
Guszton András
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület amatőr társulata tavaly mutatta be Illyés Gyula Tűvétevők című darabját, amiről
lapunk is hírt adott, majd később a Vajdasági Amatőr Színházak
fesztiváljának nézői is láthatták. Azóta az előadás számos változáson ment keresztül, és több vajdasági település színházközönsége
is megtekinthette.
Törteli László színművésszel, az előadás rendezőjével, a társulat
vezetőjével a tervekről beszélgettünk.
– A Vajdasági Amatőr Színházak szemléjén 4 díjat söpört be az
előadás, ezek között volt egy tájolási díj is, amit a Magyar Nemzeti
Tanács adományozott azzal a céllal, hogy minél több településen be
tudjuk mutatni az előadást. Azóta már vendégszerepeltünk néhány
helyen, és ezt szeretnénk folytatni, bemutatni más városokban is. Az
elmúlt hetekben meghívást kaptunk a magyarországi Csanádpalotán
tartandó színházi szemlére, ahol újból megmérettethetjük a darabunkat. Hivatásos színészek, rendezők fogják megnézni és elbírálni
az ott fellépő társulatok előadásait. A vajdasági amatőr színházak
összességében a mi előadásunkat választották ki, így mi képviselhetjük Vajdaságot ezen a fesztiválon. Ez tesz bennünket nagyon
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Mi leszel, ha nagy leszel?
A fenti címmel szerveznek mini oktatási vásárt a Kókai Imre Általános Iskola pedagógusai március 12-én, szombaton délelőtt az iskola
épületében. A középiskolák minden érdeklődő részére alkalmas időpontban mutatkoznak majd be a végzős gyerekeknek és szüleiknek, és
nem fogják zavarni a tanítást. Ott lesznek a rendezvényen a különböző
mesterségek képviselői is, és a fiatalabb gyerekek megismerkedhetnek
egyes szakmákkal, kihalóban levő mesterségekkel.
Bori Mária pedagógus, a rendezvény koordinátora úgy fogalmazott,
a vásár lényege, hogy a magyar nyelvű középiskolák bemutatkozzanak,
és az érdeklődő diákokkal ismertessék programjukat. Huszonhat iskolának küldtek felhívást, de csupán néhány jelezte részvételi szándékát. Jelen lesznek: a helyi Lukijan Mušicki középiskola, Becséről
a műszaki, közgazdasági-kereskedelmi, a gimnázium, a szabadkai
Kosztolányi Tehetséggondozó Gimnázium, a topolyai és a futaki mezőgazdasági középiskolák, az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium
és az egészségügyi középiskola is. A környék magyar ajkú végzős diákjai is hivatalosak a rendezvényre, mondta Bori Mária a Temerini
Rádiónak.

31. Szólj síp, szólj!
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Újvidéki Rádió harmincegyedik alkalommal hirdeti meg az
általános iskolások népzenei vetélkedőjét. A jelentkezők különböző
kategóriákban és korcsoportokban versenyezhetnek. Három-öt perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma nem haladhatja meg
a tizenötöt. A táncházi zenekarok mintájára alakult együtteseknél az
átlagéletkor számít. Egy versenyző szóló kategóriában csak egyszer
szerepelhet.
A vetélkedőt 2016. április 23-án tartjuk az Újvidéki Rádióban. Jelentkezési határidő: 2016. március 10.
A benevezéseket a következő postacímre várjuk: Újvidéki Rádió,
Ignjat Pavlas u. 3., 21 000 Novi Sad, a borítékra írják rá: 31. Szólj, síp,
szólj! Vagy feliratkozhatnak a szabogabriella848@gmail.com e-mail
címen is. Amit nem szabad kihagyni a jelentkezési lapról: név, lakcím,
telefon, település irányítószámmal, iskola vagy művelődési egyesület
neve, osztály, a felkészítő neve, az összeállítás címe, táji meghatározása
és időtartama, énekes vagy hangszeres kategória, hangszerek, csoportok
esetén hány fős az együttes.
Bővebb tájékoztatás a 0648 195 216-os mobiltelefonon kapható
Szabó Gabriellánál.

Temeriniek borversenyeken – A Dél-bánáti Dolován
a Sveti Trifun Szőlész-borász Egyesület 18. alkalommal szervezett
bornapokat, ennek keretében borversenyt is. Négy kategóriában
osztottak díjakat. A verseny abszolút győztese a temerini Tóth Dénes Vranac vörösbora lett. A dolovai bornapokon Temerinből még
Horváth László és Bohócki Zoltán vettek részt.
Az Észak-bánáti Tiszahegyesen is Szent Trifun napján tartott
bornapot a helyi Szőlész-Borász Egyesület. A 16. alkalommal megszervezett tartományi szintű rendezvényre 203 minta érkezett. A babérokat a temerini Morvai György pincéjéből kikerült fehérbor aratta
le, ez a bor lett a verseny abszolút győztese.

Itt élünk, itt kell
tennünk azért, hogy
jobb legyen!

Együtt
A mi temerinünkért mozgalom

Vendégszereplés Csanádpalotán

kekben létezik egy hagyomány. Amikor úgy érezzük, hogy az előadás
már elégszer lett bemutatva, egy utolsó fellépés alkalmával eltemetjük
büszkévé és motivál tovább, hogy teljes odaadással végezzük a pró- azt. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nem érvényesek a rendező utasításai,
bákat, és remélhetőleg jó eredménnyel térjünk haza Magyarországról ez egy kavalkád, egy káosz. Ilyenkor csak a váz marad meg, a színészek a feje tetejére állítják az egész darabot.
is – mondja a rendező.
Amennyiben erre sor kerülne, azt be fogjuk
Jelenleg is folynak a megbeszélémutatni a temerini közönségnek – magyarázsek különböző vendégszereplésekkel
za Törteli László, majd hozzáteszi, hogy még
kapcsolatban. Szólna néhány szót a terbizonytalan abban, hogy elvállalná egy újabb
veikről?
előadás rendezését.
– A magyarországi fellépés után a
– A színházban igencsak szerteágazó és
Tűvétevőket Újvidéken és Muzslyán szegazdag tevékenység folyik. Nehéz lenne mindretnénk bemutatni, de a részleteket még
ezt úgy összehangolni, hogy még egy komoly
nem beszéltük meg az illetékesekkel. Terelőadás is kikerekedjék belőle, én nem vállalmészetesen a temerini közönségnek is
nám ezt a feladatot. Egy darab legalább 6 hóadódik még alkalma megnézni az előnapos felkészülést igényel. Egyelőre magamat
adást, immáron új főszereplővel. Emelés az embereket is pihentetni szeretném, de
lett a bácskertesi zsűri észrevételei és Jelenet a darabból (archív)
tanácsai alapján a darab befejező részén is változtattunk. Nem tudjuk, nincs kizárva, hogy egyszer egy jó szövegkönyv akad a kezembe, és
meddig szeretnénk még életben tartani a színdarabot, de a színházi ber- újra elkezdjük a próbákat.
T. F.
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Korállvirág, illatos
miniszegfű és hortenzia
Mira Savanović fóliakertész növényápolási tanácsai

Néhány évtizeddel ezelőtt március 8-án
köszöntötték a nőket. Kislánynak, nagylánynak, kedvesnek, feleségnek, édesanyának,
nagymamának, kolléganőnek, rokonnak stb.
dukált az egy szál vörös szegfű. Az évek, évtizedek során egyre inkább háttérbe szorult
a virág, és a férfiak, de
a nők is értékesebbnél
értékesebb ajándékkal
kedveskedtek szeretteiknek. Elanyagiasodott
az ünnep és mára már
„kiment a divatból”. Helyébe lépett a Valentinnap, az anyák napja és
az év bármelyik napja,
amikor virágot ajándékozunk szerettünknek.
A virágüzletek és kertészetek gondoskodnak
arról, hogy az év minden szakában vásárolhassunk alkalomhoz illő
vágott vagy cserepes virágot. Ajándékozni inkább az előbbit illő, de
az utóbbi gazdaságosabb, mert néhány nap
helyett több évig is díszítheti a megajándékozott lakását, kertjét.
A napokban Mira Savanović fóliakertés�szel beszélgettünk az idei télvégi virágos kínálatról.
– Kínálatunkban mindig van korallvirág
(Kalanchoe) – mondja beszélgetőtársunk. – Az
idén a szokásostól eltérő, egyenes szárú, részben és teljesen kúszó fajtájúakat neveltünk.
Mindhárom harang formájú virágot hoz, azzal,
hogy az első kettő kisebb, illetve nagyobb méretű, de piros, a harmadik pedig narancssárga

színűt. Vastag, húsos levelű növényről lévén
szó ritkábban kell öntözni. Ha ilyen virágot kapunk, akkor helyezzük lakásunk világos szögletébe, lehet az ablaktól akár egy méterre is.
Elegendő, ha hetente csak egyszer öntözzük
meg egy pohárka vízzel. A szoba hőmérséklete legalább 10 Celsius
fokú legyen. A növény jól
tűri a meleget, de az említettnél hidegebbet nem. A
korallvirág általában decembertől május végéig
nyílik. Utána kivihetjük
kertünk árnyékos részébe. Ha még át is ültetjük
egy nagyobb cserépbe,
akkor nagyon hálás lesz,
és a következő évre egy
szépen fejlett, hatalmas
növénnyé válik, amely
decembertől május végéig gyönyörű, az eddiginél
még nagyobb virágokkal
ajándékoz meg bennünket. Az év minden szakában,
a nyári hónapokban is mérsékelten kell öntözni.
– A mai, úgymond modern
szegfűk megfelelő gondozás
esetén egész évben nyílnak.
Nagyon szeretik kertünkben
a közepesen nedves helyet,
ahol a reggeli napsütést követően a délutáni órákban már
árnyék van. Ilyen feltételek közepette egész évben hozzák
a virágot. Az elnyílt virágokat
szedjük le, hogy növényünk Illatos miniszegfű, korállvirág és virágos társaik

18 éven felüli párok figyelmébe!
Három hónapos

tánctanfolyam indul,
ahol klasszikus és lakodalmas
táncokat tanulhatnak az érdeklődők.
Jelentkezz és táncolj velünk!
Mob.: 062/897-2-846
Névjegykártyák, meghívók, öntapadó
feliratok, cégtáblák stb. a Temerini Újság
nyomdájában. Tel.:
4

újabb hajtásokat és ne magot hozzon. Az új
hajtásokon ugyanis újabb virágok lesznek.
Augusztusban megpróbálkozhatunk szaporításával is. Letörhetünk néhány ágacskát,
amelyek a földbe dugva egy idő után gyökeret engednek. Így dúsíthatjuk szegfűsorunkat
a kiskertben. Kertészetünkben piros, pink,
tarka és babarózsaszínű virágot hozó, illatos
cserepes szegfűt kínálunk. Ha ilyent kap valaki ajándékba, akkor a fagyok elmúltáig tartsa a szobában, de utána ültesse ki a kertbe,
ahol évekig pompás dísz lehet. A cserépben
levő virág teljes mértékben tőlünk függ, és
helytelen ápolás következtében gyorsabban
tönkremegy, mint a szabadban élő. Áprilisban
kezdjük árusítani az ugyancsak törpe és szintén a kertben nevelhető szegfűt, amely virága
14 színű lehet. A két fajta közötti különbség
csupán annyi, hogy az utóbbi fajtájú nagyobb
virágokat hoz.
– Már nőnapra is kínálunk nyíló hortenziát. Kertünk évelő növénye, amely kedveli
az árnyékos helyeket, a savasabb talajt. Nagyon szépen fejlődik az északi fekvésű szögletben, ott ahol néha még a fű sem marad meg.
Pistikevirággal párosítva környezetünk állandóan virágzó része lehet. Időközönként öntözzük meg tápoldattal, és évekig gyönyörködhetünk virágaiban – fejezte be a szakember.
–zea–

843-750

A temerini Tisza fatelepen
március elsejétől leárazott
kolubarai lignit vásárolható!
Egy tonna 7500 helyett csak
6800 dinárba kerül.
Házhozszállítva 7400 Din/t.
Az akciós ár 100 tonnára vonatkozik,
amíg a készlet tart.

Érdeklődni a
845-844-es telefonszámon.
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Ingázás vagy bentlakás?
A városi közlekedés lassú és kényelmetlen, mégis a legtöbb egyetemista inkább választja azt az Újvidékre költözés helyett. Milyen lehetőségeik vannak
azoknak, akik közelebb szeretnének
lakni az egyetemhez? A lakás kényelmes, de drága, a magyar egyetemisták
számára nemrég megnyílt Európa Kollégiumba pedig sokáig nem jelentkezhettek temeriniek. Hogyan vélekednek
erről a temerini egyetemisták?
Móricz Éva az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának hungarológia szakos
harmadéves hallgatója. Első évben ő is ingázott, ahogyan a legtöbben teszik. Végül elhatározta, mégis beköltözik Újvidékre.
– Engem a buszozás mindig nagyon kifárasztott. Az órarendem sem a legjobb, nem
ritka, hogy az előadások között több órás szünetek vannak, ezért sokszor egész nap bent
kell lenni. Viszont így „haza” tudok ugrani
egy kávéra, ebédre, vagy csak kicsit pihenni.

Lakásban is laktam, ami jó volt, de drága.
A kollégium nem csak olcsó, de szép és új,
ketten vagyunk egy szobában, a szobatársammal jól kijövünk. Ha úgy érzem, hogy mennék valahova, vagy beszélgetni támad kedvem,
nem kell messzire mennem, mert ott vannak
a szomszéd szobákban az évfolyamtársaim.
Nagyon szeretek itt lakni, minden tekintetben megfelel.
Elek Gábor az Újvidéki Műszaki Szakfőiskola Tűzvédelmi szakán tanul, és jelenleg az
Európa Kollégium lakója. Elmondása szerint
így órákat „spórol meg” a napjából, és több
a szabadideje is.
– Szerintem sokkal jobb bent lakni, mint
utazni, mert a kollégiumi élet és az itteni közösség nagyon jó. Szeretem, hogy így van időm
sportolni, beoszthatom az időmet arra, ami
nekem fontos. Ha utaznék, az 1-2 órát elvenne
a napomból és a szabadidőmből. Az egyedüli
hátrány, hogy a kollégium elég távol van az
egyetemi várostól, de még így is közelebb,

Gondolatok egy utazás kapcsán

N

apjainkban Németország fogal- dagabb német városban a legjobb helyen jár.
ma szinte egybefonódott a gazdasági A II. világháborúban ugyan a föld színével tetbevándorlás és a munkavállalás fogalmával. ték egyenlővé, ez szerencsére ma már nem
Folyamatosan érkeznek a hírek a migránsok látszik. Különféle stílusú építészeti mesterokozta gondokról, zűrzavarról, Angela Merkel remekek sorakoznak mindenfelé, omladozó
politikájáról és az ezt ellenzők tüntetéseiről. falakat sehol nem látni, rendezett és tiszta a
Stuttgarti utazásom alkalmával azonban én város minden pontja.
ebből nem sokat tapasztaltam,
egészen más Németország-kép
tárult elém.
Másodszor töltöttem el tíz napot a svábföldi metropolisban, látogatás céljából. Hosszú, 17 órás
autóbuszút után érkeztem meg a
belvárosi fő pályaudvarra, ahonnan szinte bárhova könnyen el lehet jutni az egész várost összekötő S-Bahnnal.
tuttgart olyan város,
amelyet rögtön megkedvel
Stuttgarti látkép
az ember: tágas, dimbes-dombos,
és mindenféle szempontból nyüzsgő, élettel
Itt található a Mercedes-Benz múzeum, ami
teli. Elsőre talán fel sem tűnik, hogy a rengeteg a maga majdnem 17 ezer négyzetméternyi tezöld és a bőséges tér miatt ennyire megnyugta- rületével a világ legnagyobb autómúzeuma. A
tóan barátságos Baden-Württemberg fővárosa, tervek szerint még az idén megnyílik a másik
pedig alapvetően a szőlődombok, az erdők és nagy márka, a Porsche vadonatúj múzeuma
a parkok határozzák meg a látképet. Stuttgart is. S amint ez megtörtént, Stuttgart végérvéterületének több mint felét növényzet ékesíti, nyesen az autóbolondok Mekkája lehet. Perennélfogva azon például senki se lepődik meg, sze nem ez az egyetlen dolog, amivel a város
hogy az ablakból kitekintve ugrabugráló móku- büszkélkedhet. Itt található Németország legsokat lát a fákon. Így aztán az, aki egy helyen, hosszabb bevásárlóutcája, a Königstrasse,
gyönyörű környezetben, érdekes épületekkel, valamint a világ első tévétornya, de meg
izgalmas kulturális és művészeti programok le- kell említeni a városi könyvtárat is, amit a
hetőségével körülvéve szeretne néhány napig világ legszebb könyvtárai közé sorolnak.
élvezkedni, az Stuttgartban, az egyik leggaz- Stuttgart az ország egyik legnagyobb szőlő-
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mint ha Temerinből utaznék naponta – meséli Gábor.
Akadnak olyanok is, akiknek nem esik
nehezére a két város közötti ingázás. Szabó
Andrea másodéves a Magyar Tanszéken. Elmondása szerint noha a buszozás nem esik
nehezére, elképzelhető, hogy jövőre megpályázza a kollégiumi szállást.
– Nekem nincs gondom az autóbusszal,
szeretem a városi közlekedést. Persze megfordult a fejemben, hogy beköltözzek az újonnan épült Európa Kollégiumba, de akkor a
temeriniek még nem pályázhattak, azóta pedig
hozzászoktam a mindennapi utazáshoz. Az sem
másodlagos szempont, hogy az utazás olcsóbb,
mint a bentlakás – vélekedik Andrea.
Számos kollégium nyújt lehetőséget a hallgatók számára az újvidéki bentlakásra, és az
Európa Kollégiumban is változtak a bentlakás
feltételei. Ma már a temerini diákok előtt is
nyitva áll a lehetőség, és egyre többen élnek is
vele. Mivel szakkollégiumról van szó, számos
előnyt és segítséget nyújtanak az egyetemistáknak a tanulásban is.
T. F.
termesztő vidékével van körülvéve. Talán az
egyetlen olyan német város, ahol gyakrabban hallani borospoharak csengését, mint
söröskupák csattanását. Nem kell persze
megijedni, sör is bőven csordogál errefelé,
a canstatti sörfesztivál pedig majdnem olyan
híres, mint a müncheni Oktoberfest.
okat töprengtem már azon, hogy
vajon miért hagyják el szülőföldjüket
oly sokan és költöznek Németországba messze családjuktól, ismerőseiktől, otthonuktól. Több vajdasági emberrel beszélgettem hosszú
perceken át a témáról. Nos, továbbra is úgy tűnik, az itt élő emberek
nem félnek attól, lesz-e holnap mit
enniük, nem sajnálják maguktól az
új ruhát, vagy a szelet süteményt
akár egy drágább cukrászdában is. A
hétköznapokat végigdolgozva, hétvégenként nem csak a legszükségesebbre, hanem másra is jut. Nekem
nem tűnt úgy, hogy a vendéglőben
ebédlőket különösebben izgatta volna a fogyasztás számlájának végösszege. Németország engem mindig megigéz, kicsit el is
csábít, és átszellemülve térek haza onnan. De
azon folyton gondolkodom, vajon mi is a fontosabb: a biztos anyagi háttér és jó életszínvonal, vagy a család és szeretteink közelsége.
Találkoztam olyan földivel, aki azt mondta,
minden kezdet nehéz, de neki megérte.
mai helyzetkép ez, de – tekintettel
arra, hogy Németországba emberek
százezrei áramlanak be, és nem csak a munka
és a jobb élet reményében – jósolnék, ha meg
tudnám mondani, hogy mit rejt a jövő.
T. F.
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Hatvan év együtt

tünk. Nagyon szép évek voltak, jó érzés visszaemlékezni, sokszor emlegetjük is az apuval.
• És a jóképű vőlegény hogyan élte
meg az elmúlt 60 esztendőt?
– Mint ahogyan a textiliparban sehol, így
a temerini Ugled készruhaüzemben sem volt
soha nagy a kereset. Amennyi volt, azt mindig
beosztottuk, én még megtoldottam egy kis itthoni munkával. A társadalmi munkából mindig
kimaradtam, mert az kötelezettségekkel járt,
arra meg nem volt időm. Az Ugledban a 35
évből 32-33-at munkavezetőként dolgoztam
le a szabászaton, 25-30 emberrel. Nem volt
éppen könnyű. A munkára nagyon oda kellett
figyelni, mert külföldi piacra dolgoztunk, tévedni nem lehetett. Most 83 éves vagyok, 22
éve nyugdíjas. Akkor voltam orvosnál, amikor
orvost kellett választani, azóta nem.
• Laci bácsival ellentétben Annuska
néni szívesen vállalt társadalmi megbízatást.
– Az Ugledban mindenben benne voltam: a
munkástanácsban, a szakszervezetben, tisztségeim voltak, mert nekem olyan a természetem,
hogy szerettem érvényesülni, szerettem hozzászólni a dolgokhoz. A munkatársak azért is kedveltek, mert ha szólni kellett valamit, én megmondtam, képviseltem őket. Véradó is voltam
17 évig, és a munkatársakat is beszerveztem.
A nyugdíjas életünk nem unalmas. Büszkeségünk és reménységünk Attila unokánk, aki
történész, és szakmai tudását pillanatnyilag
külföldön gyarapítja. Itt van a házban lányunk
virágüzlete, ha kell, besegítünk neki. Ha mást
nem, ha jönnek ismerősök, beszélgetünk egy
kicsit. A régi barátokkal pedig, akik még megvannak, telefonkapcsolatban vagyunk.
–csj–

Banko László és felesége, Bankoné csak a násznagyok voltak egy vacsorán. Férjem
született Tóth Anna a közelmúltban ün- árva gyerek volt, kilenc hónapos korában elnepelték házasságkötésük hatvanadik haltak a szülei, nagyanyja és nagybátyái nevelévfordulóját. Családi házukban keres- ték föl. Az én sorsom sem volt sokkal különb,
tük fel és az együtt töltött hat évtized mert édesapámat kivégezték, kint nyugszik
tapasztalatáról kérdeztük őket.
a tömegsírban, családunkat konfiszkálták.
Annuska néni válasza a hosszú házasság tit- Esküvő után ide költöztünk a Tóth-család
káról rövid és tömör volt:
házába, ma is ebben
– A mi kapcsolatunk szeélünk. Édesanyámtól
relem volt első látásra, és
egy fél zsák krumplit
ez volt az alapja házassámeg egy fél oldal szagunknak is.
lonnát kaptunk, ez volt
– Táncon láttuk
a kezdet. Férjem egy
meg egymást az Ameriprivát szabómesternél
ka vendéglőben. Röviddolgozott a szakmájádel utána Laci bevonult
ban, én még idehaza
katonának. A két év alatt
maradtam. Később én
minden héten jött és
is dolgoztam a varroment a levél, oda-vissza.
dában 24 évig. Amit az
Nyáron leszerelt majd
életünkben anyagilag
1956. február 11-én,
megvalósítottunk, az a
a Lourdes-i Szűz Mária
textiles fizetésekből és
napján megesküdtünk.
kreditekből van. RenoÉn húsz, ő huszonhárom
váltuk a házunkat, abéves volt. Még az év delakokat cseréltünk, tecemberében megszütőt kellet javítani.
letett egyetlen gyerme– Mint említettem,
künk, Évikénk. Boldog
1948-ban konfiszkálták
pár voltunk és vagyunk
a családot, a saját háma is, mindig megvolt 1956. február 11.: Banko László és Tóth zunkat egy szerb csaAnna nászképe
az egyetértés. Egy hanláddal kellett meggos szó nem hangzott el a házban, mindent osztanunk. De velük is jól megvoltunk, mert
megbeszéltük. Ennek a titka pedig abban rej- mindig alkalmazkodtunk hozzájuk. Tizenhét
lett, hogy amikor én beszéltem, akkor az apu évig laktunk velük egy fedél alatt.
hallgatott, amikor apu beszélt, akkor meg én
• A munka melhallgattam. Csak így lehet hatvan évig együtt lett jutott-e idejük
élni, ez az alapja és a tartó oszlopa a hatvan szórakozásra?
éves boldog házasságnak.
– Elmondhatom,
• Milyen volt a lakodalmuk?
hogy a fiatal életünk
– Abban az évben, februárban, nyakig nagyon szép volt, volt
Petőfi
érő hó volt, a templomba autóval mentünk. társaságunk, rendszeAz egészségháznak volt egy Fityó autója, Kar- resen jártunk szóracsi bácsi, a sofőr vitt bennünket az esküvőre. kozni. Jártunk bálokba,
Laci barátai összefogtak, és a Kastély utcában moziba, szinte minden
elhányták a havat, hogy az autó végig tudjon filmet megnéztünk, tánmenni az úton. Lakodalmi mulatság nem volt, colni, vacsorákra men-

Az

Édenben
Sándor u. 58.

25 dinárért kapható

minden nap friss kenyér.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre bármilyen célból utazni, éjjeli fuvarra,
teherszállítóra, minibuszra van szüksége, akkor forduljon bizalommal a

Novák-TAXI

magánvállalathoz

• Nyaralás 2016 – előtörlesztés esetén engedmény

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga)
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával
Teherszállítás, 15 fős csoport utaztatása esetén tárcsázza a
063/507-395-ös mobilszámon Novák Lászlót
Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig
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Temerin, Újvidéki u. 340.
Tel.: 021 270-2349, 062 422-823
www.sunnynstours.rs

• Május 1-je Abbáziában (Opatija), kirándulással a plitvicei tavakra,
Pólába, Rovinjba, Piranba és Triesztbe 89€
• Európai metropolisok autóbusszal, repülővel
• Hétvégi utazások • Telelés
• Mórahalmi fürdő • Szegedi bevásárlás • Repülőjegyek
• Nemzetközi egészségügyi biztosítás • Teljes turisztikai kínálat
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A Horváth kertben, Oregonban
A megsárgult boríték titkai (2.)
Az Oregon amerikai állam Corvallis váro- legelők, egy mesterséges tó és maga a házuk tasában megjelenő napilap. A Corvallis Gazette- lálható. Kemény munkájuk és tájformáló hozzáTimes 1971. szeptember 22-i számában teljes értésüknek köszönhetően a házaspár gyönyörű
egy oldalon fényképekkel gazdagon illusztrálva és nyugalmas környezetet teremtett.
mutatja be a nyugdíjas Horváth házaspárt, HorAz Oregoni Állami Egyetemtől beszerzett és
váth „Gus” Franket és feleségét, Marie-t (Mici telepített ezer kaliforniai és Port Orford ciprus,
nénit). A kitépett, lepedő nagyságú újságoldal amerikai sárga- és lucfenyő mindössze tíz százais benne volt a sárga borítékban. A cikkíró fi- léka vészelte át a nyulak által okozott pusztítást.
gyelmének középpontjában az a csodás kert áll, A kipusztult egyedeket újratelepítették, ezek ma
amit saját maguk telepítettek és ápolnak.
buján növekednek, egészségesek és szemet gyöGyógyír a kert,
nyörködtető látványt nyújtanak.
Frank egy másfél acre-ös tavat létesített,
Amikor az ember nyugalomra vágyik
Ha belépünk kapuján, várni nem kell már majd pisztrángsügért és gambusiát (szúnyogirtó
fogaspontyot) telepített a vizébe. A tó közepén kis
Mert Isten a kertben van már
Az írás ezekkel a versbe szedett
sorokkal indul. A vers szerzője – áll
alatta – ismeretlen, de a megsárgult
borítékban ráakadtunk egy papírszeletecskére, amelyen kézzel írva, magyarul olvashatók a fenti sorok. Aligha
kétséges, hogy ezt fordították angolra
és használták fel a cikk elején.
Laurel Meares, a riport szerzője
közli a meglátogatott házaspár és kertje pontos helyét: Oregon állam, 6660
SW, Reservoir Drive. A Google Earth
program segítségével az interneten
megtaláltuk a helyet, a kertet a tóval
és a szigetecskével együtt, amelyről az A Horváth házaspár a teraszon
írásban szó esik. Reservoir Drive utcanév azóta szigetet alakított ki, amelyre Marie bambuszt, gaReservoir Avenue-ra változott. Hogy ma ki, kik lagonyacserjét, fűzfát és kaliforniai gyantásciprust
telepített. Ettől keleti irányban egy 12 méter széles
a tulajdonosai, nem tudjuk.
Ime akkor a Corvallis Gazette-times cikke a és 15 méter hosszú homokkert található, amely
házaspárról, a temerini születésű Horváth Gusz- Horváthné hozzáértéséről és találékonyságáról
táv Ferencről (Frank) és feleségéről, a magyar- tesz tanúbizonyságot: benne kőrisből, juharból
országi születésű Máriáról (Marie).
és cédrusból készült taposók, úsztatott farönA Frank (Gus) és Marie Horvath tulajdo- kök teszik lehetővé a közlekedést. De van ott tó
nában levő ingatlan bejáratánál olvashatók az is aranyhalakkal, partját borostyán, közönséges
idézett verssorok kézzel fatáblába vésve. A le- és keskeny levelű kakukkfű, pozsgások, kaktuvegőben a rekettyebokor és kakukkfű édes- szok, bambusz, szúrós luc, lucfenyő és amerikai
kés-zamatos illata terjeng. Horvath úr nyugdíjas sárgafenyő szegélyezi. Hét kerti törpe – de nem
évei előtt, 1953-tól 1968-ig a corvallisi Atlas Hófehérkéi – teszi teljessé a csodakert elbűvölő
Machine Works cég alapítója és működtetője varázsát és a sokszínűségét.
volt. Ő jugoszláviai, felesége, mrs. Horvath maHorváth úr nemrégiben fejezte be az üveggyarországi származású. Az 1956-ban vásárolt szálas műanyagból készült teraszt, benne szív
35 acre*-nyi birtokból tízetet öntöztek, amelyen alakú medencével és egy apró szökőkúttal. A

A tó és benne a sziget – a Google Earth-ön napjainkban
2016. február 25.

Guszti bácsi nyolcvan éves, 1986. A képen feleségével látható.

beltér díszítéséhez használt fehér sziklákat a
Washington állambeli Aberdeen tengerpartjáról szerezte be.
A szép kertek 1971-ben megrendezett versenyén (Benton County Fair) azonban az áttörést és a diadalt az üvegház hozta meg. Marie
egyebek mellett gólyaorrt, fuksziát, pozsgafát,
citromfát és begóniát termeszt benne. A házaspár egy nem túlságosan nagy, de igen jól termő
veteményessel is büszkélkedhet. Saját használatra csemegekukoricát, káposztát, karalábét termesztenek, s ez utóbbi szintén aranyérmet nyert
az említett megmérettetésen. Van itt még körte-,
Gravenstein alma-, szilva- és fügefa is.
Lenyűgöző és több mint hat méter magas
cédrusfa is tanúskodik mrs. Horvath kertészeti ismereteiről. 1958-ban a család egy barátja
karácsonyi képeslap helyett facsemetét ajándékozott, amely mára impozáns növénnyé terebélyesedett. Természetesen sok barátjuktól
ismerősüktől is kaptak palántákat, csemetéket
az évek során. Horváthék mindet egy helyre
telepítették, és e helyet, amiről szó van, immár
a barátság kertjének nevezik.
A délnyugatra fekvő dombon egy szilvafa
rönkjén Szent Ferenc szobra áll. Marie kapta
születésnapi ajándékként, Frank pedig cédrustörzsből odút faragott a szobornak, így óvva azt
az időjárás viszontagságaitól. A kis „szentély“
tetején fehér iszalag fut végig. Tökéletes hely ez
a megnyugvásra és a zöld övezet harmóniájának élvezetére, a lélek elmélyülésére. (Angolból
fordította D. K.)
Befejező része következik
* kb. 14 hektár, 1 acre – 0.4 hektár. Az acre
angol terület mértékegység, eredetileg akkora földterület, amit egy nap alatt beszánthattak

Egy kép a riportból: séta kézenfogva a tóparton
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Szerb Köztársaság, Vajdaság AUTONÓM TARTOMÁNY, Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, Szám:
501-37/2015-04, Тemerin, 2016. II. 15.
A Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi
és Környezetvédelmi Osztály A környezeti ártalmak
felméréséről szóló törvény 29. szakaszának 1. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09.
szám) ÉRTESÍTÉST tesz közzé Temerinben a hulladékgazdálkodáshoz használt berendezés elnevezésű
projektum környezeti ártalmának felmérése szükségességéről meghozott végzéshozatalról
A projektumgazda, az újvidéki ECO – RECYCLING
Kft. (Lázár cár körút 3/II) kérelmezte az évi 36.000 tonna teljesítményű hulladékgazdálkodáshoz
használATOS berendezés elnevezésű projektum
környezeti ártalma felmérése szükségessége eldöntését Temerin község területén, Szőregen, a szőregi kataszteri község 2888/1-es számú parcelláján.
A Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi
és Környezetvédelmi Osztály az eljárás lebonyolítását
követően 2016.II.15-én meghozta a 501-37/2015-04
számú végzést a környezeti hatásfelmérés szükségességéről.
Az érdekelt nyilvánosság teljeskörű értesítése érdekében a Végzést teljes terjedelmében tesszük közzé:
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 10. és 14. szakaszának (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09.
szám), A községi közigazgatásról szóló határozat 12.
szakasza (Temerin Község Hivatalos Lapja, 1/2009.
szám), Az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvény 192. szakaszának 1. bekezdése (a JSZK
Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/01. szám), valamint az
újvidéki ECO-RECYCLING Kft. (Lázár cár körút 3/II)
projektumhordozó 2015.XI.10-én benyújtott, a szőregi
kataszteri község 2888/1-es számú parcelláján évi
36.000 tonna teljesítményű hulladékgazdálkodáshoz
használt berendezés elnevezésű projektum környe-
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zeti ártalma felmérése szükségessége eldöntésére vonatkozó 501-37/2015-04 számú kérelmezése
alapján meghozta a
VÉGZÉST
1. MEGÁLLAPÍTÁST NYERT az újvidéki ECORECYCLING Kft. (Lázár cár körút 3/II) projektumhordozó évi 36.000 tonna teljesítményű hulladékabroncsgazdálkodáshoz használt berendezés elnevezésű
projektumára vonatkozó környezeti hatásfelmérés
szükségessége a szőregi k.k. 2888/1-es számú parcellán, melyet Temerin község területén a szőregi
k.k. 2888/1-es számú parcellán terveznek megvalósítani.
2. MEGHATÁROZZUK a már meglévő állapotra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány keretét és
tartalmát. A projektumhordozó ennek kidolgozását A
környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 17.
szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
135/04. és 36/09. szám) és A környezeti hatásfelmérésről szóló Tanulmány tartalmáról szóló Szabályzat
1-12. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) alapján köteles elvégezni.
3. A projektumhordozó ezen Végzés végleges hatályúvá válásától számítva legkésőbb 1 éven belül
köteles benyújtani a Végzés 1. pontjában említett
projektum környezeti hatástanulmányáról szóló jóváhagyási kérelmet.
INDOKOLÁS
Az újvidéki ECO – RECYCLING Kft. (Lázár cár körút 3/II) projektumhordozó kérelmezte az évi 36.000
tonna teljesítményű hulladékabroncs-gazdálkodáshoz
használt berendezés elnevezésű projektum környezeti
ártalma felmérése szükségessége eldöntését Temerin
község területén, a szőregi kataszteri község 2888/1es számú parcelláján.
A tárgyat képező kérvény alapján e szerv A környezeti
ártalmak felméréséről szóló törvény 10. szakasz 1.
és 2. és 5. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően
értesítette az érdekelt szerveket, szervezeteket és a
nyilvánosságot, nyilvános betekintést szervezett és
biztosította a projektumhordozó kérvényében és ira-
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taiban leírt adatok hozzáférését. A benyújtott kérvényt
2016.I.13-án a Dnevnik napilapban és a Temerini Újság hetilapban tették közzé, valamint Temerin Község
hivatalos honlapján is elolvasható.
Az érdekelt szervek, szervezetek és a nyilvánosság
a törvénnyel előírt határidőn belül nem nyújtották be
véleményüket.
Az említett projektum a környezeti hatások felmérését kérhető projektumok II. listáján; 14. pont – Más
projektek, 2. alpont – hulladékkezelési felszerelés
– nem veszélyes hulladék feldolgozása, továbbá a
felmérendő projektumok jegyzékének megállapításáról szóló rendeletben, valamint a környezeti hatások
felmérését kérhető projektumok listáján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 114/08. szám) szerepel.
A projektummal tervezik a napi 100t, illetve évi 36000t
teljesítményű hulladékabroncs-gazdálkodáshoz használt berendezés legalizálását, ideiglenes tárolását és
a hulladékabroncs mechanikus feldolgozását.
A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 10.
szakaszának 5. bekezdése és 17. szakasza (Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09.
szám), valamint A környezeti hatásfelmérésről szóló
Tanulmány tartalmáról szóló Szabályzat 1. szakasza és 2-10. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) alapján állapítottuk meg
a tárgyban említett tanulmány keretét és tartalmát.
Ezen Végzés a fentiek alapján került meghozatalra.
Jogorvoslás: A Végzés ellen a Végzés vételétől számított 15 napon belül ezen szerven keresztül lehet
fellebbezni az újvidéki Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárságnál.
A Végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül
a fellebezést ezen szervnél írásos formában, illetve szóbelileg jegyzőkönyvbe foglalva, vagy postán
közvetlenül, a 440,00 dináros közigazgatási illeték
kifizetése után lehet benyújtani.
Az eljárást vezeti:
Milinszki Pethő Gabriella, s.k., okl. biológus
Osztályvezető:
Goran Grković s.k., okl. építészmérnök

2016. február 25.

Egyházközségi hírek
Nagyböjt folyamán minden pénteken keresztúti
ájtatosság 16 órakor. Alatta gyónási alkalom. Azt
követően szentmise, melynek keretében nagyböjti szentbeszéd hangzik el. Vendégszónok: T.
Müller Károly verbászi állandó diakónus.

Házasságra készülő fiatal párok részére
jegyesképző tanfolyam indul március hó első
szombatján, 5-én 19 órakor a hittanteremben.
(Bejárat a téli-kápolna felöl.)
„Irgalmasok, mint az Atya”. A Szabadkai Egyházmegye nagyböjti bűnbánati napja március
5-én szombaton, Óbecsén.

Gyermekkorom apró mozzanataiból
Feri bátyám kiskorában sokáig selypes volt.
Egyszer édesanyám kalácssütés alkalmával, kezébe nyomott egy hosszú vaníliás rudat, amit a
Beográdból kapott lekváros üvegből vett ki, és
ezt a bátyám az utcán guggolva nagy buzgón
szopogatta. Kis Varga Mari néni szomszédból
látva bátyám buzgóságát, megkérdezte:
– Ferikém te mit szopsz?
– Valagiát – volt a határozott válasz.
– Az anyád p…..át – szaladt ki a Mári néni
száján, de a bátyám tovább bizonygatta: – De,
de Maji néni ez igazi valagia!
A szomszédasszonynak anyámmal kellett
tisztázni, hogy mi is az a valagia.
*
Talán hároméves lehettem. Apám munkából
hazajövet, mosakodni kezdett. Én, mint mindig ott lábatlankodtam körülötte. Egyszer csak
megkérdeztem:

– Ugye édesapám, hogy nincs kendtől nagyobb szamár a világon?
– Lehet, hogy igazad van – volt a válasz, de
csak fúrhatta az oldalát apámnak a fenti megállapítás, mert megkérdezte:
– Ezt neked meg ki mondta?
– A Varga Andris mondta, hogy van a világon
nagyobb szamár is, mint egy ember!
Erre már apám is elmosolyodott, mert
megértette a tűnődésem lényegét, és példának megemlítette B. Gyura bácsit, aki tényleg
alacsony kis emberke volt, hogy esetleg attól
lehet, hogy van magasabb szamár is, de akkora
mint ő, meg a szomszéd Matyi bácsi, nincsen.
Boldogan mentem vacsorázni, mert nekem lett
igazam! Akkora szamár nincs a világon, mint
az én apám!
(Néhai Jánosi József tanító
emlékirataiból)

Sára József négy birkája
S

ára József váratlanul halt meg. Kaszálás közben leült
pihenni és többé nem kelt fel. Volt neki négy birkája, melyek
éppen akkor bánáti legelőn tartózkodtak a péterrévei Szekeres Ferenc
számadó juhász gondjaira bízva. A haláleset után azt a négy birkát
haza kellett hozni Temerinbe.
Hárman mentünk értünk, Pintér Karcsi bácsi, Hévízi Gyuri és én, útközben társult hozzánk a juhász, és nekimentünk a Tiszának. Péterrévén
nincs híd, de van komp. A komp indulására várni kell, míg meg nem
telik az utaslétszám, aztán a két part között lefektetett acélsodronyon
az utasok maguk vontatják át magukat a kötélvonónak nevezett különleges rövid fadarabból kialakított szerszámmal. Átérve a bánáti oldalra,
átverekedjük magunkat az ártéri erdőn vezető kátyús úton a töltésig,
közben a nyitott ablakon beszáll hozzánk egy bögöly, mire egyikünk
védekezésül heves csapkodásba kezd és mondja: megszúr! Erre a juhász hidegvérrel kijelenti, hogy a bögöly nem szúr, hanem harap.
Ártér, kátyúk, bögöly magunk mögött hagyva, felérünk a gátra,
onnan alant elénktárul a bánáti puszta, a pusztán kanyargó kerékcsapás: az út. Rátérünk, megyünk, mendegélünk rajta jó darabig, már azt
hittem, valahol Temesvár alatt járunk, mikor a juhász szólt:
– Ott a kunyhó, ott van a fiam.
kunyhónak megjelölt tárgy még gyufásdoboznyi nagyságúnak sem látszott. Arrafelé vettük az irányt. Odaértünk, és
tényleg ott volt a juhász fia, de birkák sehol. Az üdvözlő szavak korty
frissítő nedű után szétnézek, hova és minek is jöttünk. Kissé odébb
egy vízmosást, régi folyómedret találok, abban kötésig érő a sás, ott
legelészik szétterülve vagy kétszáz birka. No, mondom magamban,
Józsi bácsi négy birkáját innen ugyancsak nehéz lesz elővarázsolni.
Ám mire nézek ide, nézek oda, egyszer csak azt látom, hogy a kétszáz birka oda van ragasztva az autó oldalához, sőt, a keresett négyből három már bent toporog az utánfutóban. Akkor a juhászok kicsit

A

2016. február 25.

APRÓHIRDETÉSEK
• Hízók és malacok eladók. Telefonszám: 841-021.
• Hízó eladó. Telefonszám: 063/1-586-260.
• Házi pálinka (szilva, barack és birsalma) eladó.
Telefonszám: 060/414-30-10.
• Morzsolt kukorica eladó. Perczel Mór u. 1/1.,
telefonszám: 843-166.
• Azonnal beköltözhető családi ház eladó a Marko
Orešković u. 13. szám alatt. Érdeklődni a 063/8043-516-os telefonszámon.
• Keverék kiskutyákat ajándékozunk. Telefonszám: 063/58-08-320.
• Újvidéken kiadó kétszobás lakás a Liman 3-on.
Telefonszám: 062/79-81-57.
• Elsőáldozásra rózsafüzérek kaphatók. Telefonszám: 063/80-31-352.
• Többféle tevékenységre alkalmas, 65 négyzetméteres lokál, közel a központhoz, kiadó (a volt motoros
klub helyisége). Telefonszám: 063/11-88-075.
• Összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. Telefonszám: 840-522.
• Hízók eladók (90–120 kg), irányár 1,25 euró/kg.
Nikola Pašić u. 76., telefonszám: 842-648.
• Malacok eladók. Telefonszám: 843-397.
• Családi ház eladó a telepi óvoda mellett, melléképületekkel, nagy udvarral és kerttel. Tel.: 841-351.
• Tizenhét inches Samsung monitor, 20 euró (képcsöves, használt). Telefonszám: 063/8-503-307.
• Hereszéna eladó. Tel.: 062/152-86-26.
További apróhirdetések a 14. oldalon

megakadtak, nem találták a negyediket. Az összetoloncolt birkák
türelmetlenek voltak, melegük volt, éhesek is, ki akartak törni. Most
vettem észre, hogy ki is itt a főszereplő.
A kutya. Kis, sárga, hosszú simaszőrű, nem puli, se pumi, se mudi,
hanem valamilyen korcsnak látszó eb. Ő terelte ki a nyájat a sásból, ő
szorította őket az autó mellé (itt kerítés sehol nincs), és amikor a birkák szökni akartak, a gazdája nem kiabált neki vezényszavakat, azt se
mondta, hogy mukk, hanem csak egy arcizmát rándította, vagy talán
a szemöldökét mozdította, mire a kutya már fordult is egy kanyart, és
a nyáj ismét ott volt, ahol akkor lennie kellett. Hamar meglett a hiányzó negyedik birka is, az, amelyiknek a bal füle középtáján körömnyi
fekete folt van, amiről megismerszik.
Az nem csoda, ha egy juhásznak ilyen kutyája van. Ismertem a
pusztát korábbról, láttam már ilyen eseményt máskor, máshol, mégis
minden alkalommal fejet hajtok a juhászkodás e teljesítménye előtt,
amikor csak tanúja vagyok. Ebben a csoda az, hogy a pusztán minden
juhásznak van ilyen kutyája. Enélkül itt nem marad meg ebben a szakmában. Az ilyen kutya nem eladó semmi pénzért. Ha nem így lenne,
akkor most mi megnézhetnénk, hogy honnan hova és minek jöttünk,
de hát itt volt az a kis sárga vakarcs eb. Meg a gazdái, apa és fia.
olgunk végeztével hazafelé vettük az irányt. A Tiszánál
megint várakoznunk kellett, hogy átjussunk a bácskai oldalra,
mert a komp túlnan volt. Leültem az agyagos partra és a szemben lemenő Nap fényében néztem az alattam lassan folyó szőke vizet. Azt láttam,
hogy a mélyből sárga kérészek jönnek a felszínre, kicsit vitetik magukat
az árral, aztán felröppennek. Nem voltak sokan, nem volt látványos a
rajzás, de virágzott a Tisza. Úgy harminc évvel ezelőtt kezdő természetbúvár koromban fogalmazódott meg bennem a vágy, hogy életemben
legalább egyszer lássam a tiszavirágzást. Annak előtte évtizedekig nem
virágzott a Tisza, jóformán azóta se, de most igen, és én ott voltam és
láttam, de ehhez kellett megboldogult Sára József négy birkája.
Ternovácz Tibor
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VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett testvéremtől

Szeretett
nászasszonyomtól

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete nem vagy velünk
szeretett testvérem és sógorom

FERENCZI Mihálytól
(1955–2016)

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint virágillat, de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Nyugodj békében.
Emléked megőrzi testvéred, Zoli, sógornőd, Zsuzsanna,
unokaöcséd, Attila és felesége, Évi

VÉGSŐ BÚCSÚ

özv. CSERNYÁKNÉ
DUSA Rozáliától
(1944–2016)
Adjon az Isten
neki örök nyugodalmat.
Szeretettel
emlékezik rád
a nászasszony

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett lányunktól

Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől

Oly hirtelen jött
a szörnyű pillanat,
elhagytál minket
egy röpke perc alatt.
Az élet sora
hosszú és nehéz,
mert a feledéshez
egy élet is kevés.
A búcsú, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de szívünkben
míg élünk, velünk maradsz.
Emléked őrzi lányod,
Betta, vejed, Zoli,
unokáid, Heni, Gina
és nászod, Pista

VÉGSŐ BÚCSÚ

FARAGÓ Zoltán
(1969–2016)
Ha könnycsepp gördül
végig arcunkon, azért van,
mert hiányzol nagyon.
Az idő múlik, a fájdalom
marad, szívünkben
egy sebet hagytál, ami
többé be nem gyógyul.
Istenem kérünk,
mi eddig vigyáztunk rá,
most te vedd karjaidba őt.
Pihenése felett őrködj,
Istenem, hogy álmát ne
zavarja senki-semmi sem.
Fájó szívvel, könnyes
szemmel rád emlékezünk.
Nena és Sógor

Köszönetnyilvánítás

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)

GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.
Emléked örökké őrzi édesanyád és édesapád

MEGEMLÉKEZÉS

Elhagytad a házat, amit
úgy szerettél, itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a
nyár, az ősz, a tél,
a tavasz, de bármilyen
szép is, nélküled
nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit
hibáztunk, nem tudtunk
megmenteni,
pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent,
hogy jól bánjon veled,
helyettünk angyalok
simogassák a fejed.

LEHOCKINÉ
KABÁCS Antal
KABÁCS Rózsika
(1937–2012)
(1958–1979)
Hiányoztok az életemből...
A vonuló felhők futásából, az ébredő nap első sugaraiból.
Hiányoztok a tárgyakból, amelyeket megérintek...
(Nagy István Attila)

Mindent itt hagytatok egy téli alkonyon,
fájdalmat, kínt, könnyet és bánatot.
Virággal üzenünk, hogy rátok emlékezünk.
Szeretteik
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Olyan drága voltál nekünk,
hogy azt nem pótolja
senki, lelkünk sebeit
nem gyógyítja semmi.
Köszönjük, hogy éltél és
minket szerettél,
nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Legyen álmod
csendes és nyugodt.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled férjed, Tibor

TEMERINI ÚJSÁG

FUTÓNÉ
DUJMOVICS Ilonától
(1942–2016)

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak és
osztálytársaknak, akik szerettünk

Terveztél egy öregkort,
vidámat és szépet,
de olyan hirtelen jött
a szörnyű pillanat,
elhagytál minket
egy röpke perc alatt.
Úgy indultál, hogy hamar
visszajössz, s most mégis
lelked fenn bolyong
a csillagok között.
Mindig megértő voltál,
nagyon szerettél
bennünket, mindig
hazavártál és kikísértél.
De hiába várunk,
nem jössz vissza többé...
Itt maradt az üres otthonunk
és a nagy fájdalom.
Arcunkat azóta
sűrű könny borítja,
de bánatunkat
nem mossa le soha.
Gyászoló férjed, Pista

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébet
(1960–2016)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk az egészségház dolgozóinak önzetlen segítségükért. Köszönet Szungyi
László esperes atyának és
Simovics Balázs kántor úrnak a megható gyászszertartásért.
A gyászoló család
2016. február 25.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú két éve, hogy elvesztettük szerettünket

Szomorú hat hónapja, hogy
nincs közöttünk drága jó feleségem

Szeretett
unokatestvéremtől

FEHÉRNÉ FERENCZI Erzsébetet
(1947–2014)
Elfáradtál az élet tengerén,
pihenj csendben a föld lágy ölén.
Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,
tárd ki kapud nyugodni vágyó lelke előtt.
Emlékét megőrzi férje, Imre, valamint
lányai, Mari és Erzsi családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú harminc éve, hogy 53 éves korában elveszítettük drága
jó anyánkat, nagyanyánkat, dédanyánkat és anyósunkat

NÉMET Sarolta
(1966–2015)
Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.
Legyen csendes az álmod
és találj odafenn
örök boldogságot!
Feledni téged nem lehet,
csak meg kell tanulni
élni nélküled.
Örökké gyászoló
férje, Róbert

GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
az egész életed.
Nyugodj békében,
legyen csendes álmod,
találj odafenn
örök boldogságot.
Emléked szívébe zárta
unokatestvéred, József,
felesége, Ágnes és
lányuk, Anasztázia

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

FUTÓNÉ
DUJMOVICS Ilonától
(1942–2016)
Virágot viszünk egy sírra,
úgy fáj, de tudjuk,
nem hozhatjuk vissza.
Lehunyta a szemét,
csendben, szó nélkül elment,
szívében csak az volt,
hogy minket szeretett.
Szemünkből érte fájó
könny fakad, szívünkben
emléke örökre megmarad.
Emléked őrzi fiad, Zoli,
menyed, Betta, unokáid,
Heni, Gina és
nászasszonyod, Márta

MEGEMLÉKEZÉS

Két éve, hogy hiányzol

Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünkre

VARGA László
(1965–2014)

VARGA Lászlóra
(1965–2014)

BERCSÉNYINÉ TERNOVÁC Erzsébetet
(1986–2016)
Köszönjük, hogy éltél, hogy ennyiünknek életet adtál,
így jóban, rosszban van kinek megfogni a kezét.
Fáradságot, időt nem sajnáltál, míg minket felneveltél.
Mindig csak a jóra tanítottál.
Hálás szívvel köszönjük, hogy te lehettél a mi édesanyánk.
Ó jöjjetek ki hozzám, boruljatok fölém,
hadd lássam csak még egyszer mosolygós arcotok
és halkan füleitekbe súghassam:
szeressétek egymást gyermekeim nagyon.

Elmúlt, mint száz pillanat,
s tudjuk mégis,
hogy múlhatatlan, mert
szívek őrzik, nem szavak.

Temerin–Melbourne

Szerető gyermekeid: Erzsi, Kató, Rózsa,
Imre, Zsuzsi és Béla családjukkal

Nyugodjál békében!
A Mészáros család

Egy gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből...
Örök álmát őrizze csend és nyugalom!
Szerető feleséged és fiad

MEGEMLÉKEZÉS szeretteinkről

FERENCZI János
(1914–1999)

FERENCZINÉ
BERKI Viktória
(1921–2003)

FEHÉRNÉ
FERENCZI Erzsébet
(1947–2014)

FEHÉR Károly
(1914–2003)

FEHÉRNÉ BALÁZS Rozália
(1919–1995)

Hagytatok magatok után annyi szép emléket, hogy feledni sosem fogunk titeket. Sírotokra szálljon áldás és nyugalom.
Vejetek, Imre, unokáitok, Mari és Erzsi családjukkal
Fiatok, Imre és unokáitok, Mari és Erzsi családjukkal
Férjed és lányaid családjukkal
2016. február 25.

TEMERINI ÚJSÁG
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VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett nagymamánktól

Szomorú hét éve, hogy
nincs közöttünk

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól

Férjemtől

Szomorú két éve, hogy nagyon hiányzol közülünk

GOMBÁRNÉ
FERENCI Margit
(1958–2009)

GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)

GYURIKNÉ
MÉSZÁROS Katalintól
(1921–2016)
Nyugodjék békében!
Emlékét őrzik unokái, Attila
és Izabella családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk

Könnyes szemmel
rád emlékezünk,
nehéz elhinni,
hogy nem vagy velünk.
Szép emléked szívünkben
örökké megmarad.
Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hét telt el, hogy
itt hagyott bennünket szeretett édesanyám és nagymamám

Hogy mennyire hiányzol,
sose fogod megtudni,
s ami fáj,
sose nem fog elmúlni.
Ő már ott van, ahol nincs
fájdalom, szálljon sírjára
áldás és irgalom.
Emléked örökre
szívembe zártam:
egyetlen lányod, Szilvia
és párja, Zsolt

MEGEMLÉKEZÉS
Két éve, hogy nincs közöttünk drága jó fiam

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett menyemtől

GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)
Kereszt tövében
édes a pihenés,
ott enyhül meg minden
gond és fájdalom.
Most már a jó Istennél
örvend a lelked, ott múlt el
minden szenvedésed.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled apósod, János
12

Az élet csendesen megy
tovább, de a fájó emlék
elkísér egy életen át.
Mindig dolgozva éltél,
de egy napon
csendben elmentél.
Örök álom zárta le
a szemed, megpihenni tért
két dolgos kezed.
Fájdalmas az út,
mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett!
Gyászoló
feleséged, Márta

VARGA László
(1965–2014)
Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott,
békés a pihenésed.
Szeretettel gondol rád:
Árpi sógor, Beti nena,
Elina és Evelin

Temetkezési vállalat, Népfront u.
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomban eltelt 30 éve,
hogy szeretett édesapánk,
nagyapánk nincs közöttünk

VARGA SOMOGYINÉ
BÁLINT Mária
(1930–2015)
Az élet rövid és mostoha,
szeretni megtanít,
de feledni soha.
Szerető testvéred
és keresztlányaid
családjukkal

FERENCZI Mihálytól
(1955–216)

KŐVÁGÓNÉ
PETRO Rozália
(1928–2016)
Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a
tavasz, a nyár, az ősz,
a tél, de bármilyen szép is,
nélküled nem lesz ugyanaz.
Bocsáss meg,
ha valamit hibáztunk,
nem tudtunk megmenteni,
pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy
jól bánjon veled,
helyettünk angyalok
simogassák a fejed.
Olyan drága voltál nekünk,
hogy azt nem pótolja
senki, lelkünk sebeit
nem gyógyítja semmi.
Emlékét és jóságát
örökre szívébe zárta
lánya, Franciska,
unokája, Izabella
és unokaveje, Dénes

VARGA László
(1965–2014)
Árván maradt minden,
amit annyira szerettél,
dolgos kezeddel,
amit teremtettél.
Nem voltál akárki,
nem éltél hiába,
nem csak önmagadért
küzdöttél e világban.
Nem vársz már ragyogó
szemeddel, nem örülsz
szerető szíveddel.
Számomra örök az arcod,
nem száll el szavad,
mosolyod
a szívemben marad.
Naponta emlegetlek,
várlak, csak egy a
kívánságom, hogy itt
legyél velem és mondd,
hogy Anya.
Nyugodj békében
édes jó fiam!
Fájó szívvel emlékezik
rád édesanyád

TEMERINI ÚJSÁG

Ferenczi Mihály
(1955-2016. 2. 17.)

FERENCZI Imre
(1937–1986)
Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat
nem zavarja senki.
Élted elszállt,
mint a virágillat,
de emléked ragyog,
mint fényes csillag.

Futóné Dujmovics Ilona
(1942-2016. 2. 20.)

Jó lenne megfogni apám
erős kezét, még egyszer
látni csak szigorú szemét,
jó lenne hallani bölcs
szavait, megfogadni
mindent, amit tanít.
Szerettei

Plébánia:

844-001

Giricné Dányi Erzsébet
(1960-2016. 2. 20.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
2016. február 25.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett keresztlányomtól
és unokatestvéremtől

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk édesanyánk,
nagymamánk, dédmamánk

Két szomorú éve, hogy fájó
szívvel kísértük utolsó útjára szeretett vejünket

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól és
dédmamánktól

ZAVARKÓ Dávidtól
(1996–2016)
GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)
Nem látjuk kedves arcát,
gyönyörű szemei csillogását.
Nem szólít bennünket
többé csengő hangja,
de szép emléke velünk
van, a szívünkben él.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled keresztanyád,
Katalin és
unokatestvéred, Tibor

VÉGSŐ BÚCSÚ

VARGA SOMOGYINÉ
Bálint Mária
(1930–2015)
Hozzád már csak
a temetőbe mehetünk,
virágot már csak
a sírodra vihetünk.
Ha könnycsepp gördül
végig arcunkon, azért van,
mert hiányzol nagyon.
Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
MEGEMLÉKEZÉS
Február 24-én volt hat hete,
hogy szerető férjem nincs
velem

Minden elmúlik,
minden véget ér,
de az emléked szívünkben
örökké él.
Emléked őrzi lányod,
Márti, vejed, Laci,
unokáid, Vivi, Szabi,
és nászasszonyod, Ica

Szeretett nagyapánktól és
dédapánktól

VARGA Zoltán
(1953–2016)
Az idő elmúlik,
mert az meg nem állhat,
az emlékek élnek,
és örökké fájnak.
Hiányod nagyon fáj és
mindig így is marad.
Te mindig velem leszel,
az idő bárhogy is halad.
Feleséged, Amália

Szívünkben megmarad
szép emléke,
legyen békés a pihenése.
Unokái: Tamara, Milan,
Srđan, Damir és Majda,
dédunokái: Zorana, Srđana,
Marijana, Dorina és Matija

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászasszonyomtól

Szeretett apámtól
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
csak örök béke
és nyugalom.
Minden elmúlik,
minden véget ér,
de emléke
a szívünkben örökké él.

2016. február 25.

A búcsú, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de szívünkben,
míg élünk,
te velünk maradsz.
Sírjára szálljon
áldás és nyugalom!
Emléked őrzi
nagybátyád, Laci
családjával

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak
sírodra vihetünk.
Hiába borul rád a
temető csendje, te mindig
élni fogsz emlékünkben.
Emléked megőrzi
unokád, János,
unokamenyed, Borbála
és dédunokáid,
Norbert és Hajnalka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

VÉGSŐ BÚCSÚ

TORBARIN Ante
(1932–2016)

GYURIKNÉ
MÉSZÁROS Katalintól
(1921–2016)

Oly hirtelen jött
a szomorú pillanat,
elhagytál minket
egy röpke perc alatt.

TORBARIN Ante
(1932–2016)

FERENCZI Mihálytól
(1955–2016)
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.

VARGA Lászlót
(1965–2014)
Őszinte szeretete,
embersége, példamutató
önzetlensége örökre
velünk marad.
Bennünk él tovább, mert az
emlék erősebb, mint a halál.
Gyászoló apósod és
anyósod

Búcsúzik tőled
szerető lányod, Erika

Csernyák
Margit Rozikától
(1944–2016)
Legyen békés
a pihenése.
A Varga Szitár nász

TEMERINI ÚJSÁG

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébettől
(1960–2016)
„Elmúlt, mint száz más pillanat, de mi tudjuk:
mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.”
Osztálytársaid a Kókai Imre Általános Iskola
1975-ben végzett 8. c osztályából és nemzedéktársaid

Miserend
26-án, pénteken 17 órakor: szabad szándék, 15 órakor
horvát nyelvű szentmise.
27-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért,
valamint: †Varga Lászlóért és Varga Gáborért, valamint:
†id. Nagy Lászlóért, ifj. Nagy Lászlóért, Csernyák Ferencért,
Simon Veronáért és Sétáló Lászlóért, valamint: †Szekeres
Józsefért.
28-án, Nagyböjt 3. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: egy
elhunytért, a plébániatemplomban 8.30 órakor: †ifj. Papp
Róbertért és id. Papp Róbertért, 10 órakor: a népért.
29-én, hétfőn 8 órakor: szabad szándék.
Március 1-jén, kedden 8-kor: szabad szándék.
2-án, szerdán 8 órakor: szabad szándék.
3-án, csütörtökön 17 órakor: szabad szándék.
13

A TSK labdarúgóinak továbbra sem megy a góllövés a felkészülési mérkőzéseken. A múlt vasárnap Đurđevón léptek pályára, és
1:0-ra kikaptak a helyi Bačkától. A
temeriniek ezen a hétvégén a tervek szerint idegenben játszanak a
Veternikkel.
A Mladost Járekon nyert 3:1-re
az újvidéki Kabel ellen barátságos
mérkőzésen. A hazai csapat első
gólját Stanković lőtte, ami után az
újvidékiek kiegyenlítettek. A második járeki találatot Rosić szerezte,
majd Đukić állította be a végeredményt.

Balaban,Vručinić 3:1, Pető–Balaban
3:0.
Női csapatunk ismét maximális,
4:0 arányú győzelmet aratott a Vajdasági ligában, így négy fordulóval a
bajnokság befejezése előtt gyakorlatilag bebiztosította az első helyet.
Eredmények: Orosz N.–Gyólai
3:0, Kiss D.–Gulyás 3:2, Vegyelek
D.–Szabó 3:0, Orosz,Vegyelek–
Gyólai,Gulyás 3:1.
Második férfi csapatunk a Második vajdasági liga 18. fordulójában Temerinben szenvedett 4:1 arányú vereséget a lokvei Banatultól.
Eredmények: Bálind–Perteši
3:1, Puhača–Ardeljan 0:3, Tepić–
Mohan 0:3, Tepić, Puhača–Perteši,
Ardeljan 0:3, Bálind–Ardeljan 0:3.
T. N. T.

ASZTALITENISZ

Íjászat

Rangadót nyert a Temerin első
férfi csapata, amivel nagy lépést
tett a bajnoki cím megszerzése
felé a Második szövetségi ligában.
A 14. fordulóban a Čelarevo vendégszerepelt a sportcsarnokban,
ahol a hazaiak végül 4:1 arányú
győzelmet ünnepelhettek. A legjobb játékosnak Pető Zoltán bizonyult, aki mind a két egyénit megnyerte, valamint tagja volt a győztes
párosnak. Éppen a páros mérkőzés volt a sorsdöntő, mivel Pető
és Pero Tepić izgalmas meccsen
aratott győzelmet, ami után csapatunk jelentős, 3:1 arányú előnyre
tett szert. A Temerin 13 győzelemmel és 1 vereséggel vezet a táblázaton, míg a Čelarevo a második
helyet foglalja el.
Eredmények: Pető Z.–
Adamović 3:0, P. Tepić–Balaban
0:3, Fehér R.–Grbić 3:0, Pető,Tepić–

A február 21-én Bácskossuthfalván (Moravica) megrendezett
3D-s terem-íjászversenyen a Hunor Hagyormányőrző Egyesület
képviselõje, Kabács Antal ezüstérmes lett vadászreflex kategóriában.
ka

LABDARÚGÁS

APRÓHIRDETÉSEK
• Diófarönköt vásárolok. Telefonszám:
063/8-925-240.
• Könnyebb házimunka végzésére bejárónőt keresek napi rendszerességgel. Tel.: 063/76-89-088.
• Eladó két használt teraszajtó, vákuumozott üveggel. Tel.: 063/8-503-307.
• Búza- és szójaszalma, valamint bálázott kukoricaszár eladó. Telefonszám:
069/159-00-66.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.

TEKE
Első vajdasági liga
DŽAMBO INVEST (Újvidék)–
TSK 4:4 (3174:3099)

Döntetlennel ért véget az alsóházi
rangadó, ami után a TSK továbbra is
az utolsó előtti, kilencedik helyen van
a táblázaton, úgy, hogy ugyanannyi
pontja van, mint a sereghajtó Džambo
Investnek. Az újvidéki mérkőzés izgalmasan alakult. A temeriniek végül
négy párharcot nyertek meg, miközben kettőt elveszítettek. A házigazdák
további két pontot kaptak azért, mert
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m
széles és 110 m hosszú), építkezési
engedéllyel. Tel.: 063/539-768.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és egyéb felesleges tárgyakat padlásról, garázsból, pincéből. Azonnal fizetek.
Tel.: 063/8-043-516.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot,
kályhákat, villanymotorokat, autókat,
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A

Az államiság napja alkalmából a becsei Bečej Labdarúgó Klub
teremlabdarúgó tornát szervezett. A tornára 12 csapatot hívtak
meg, melyek három csoportra osztva versenyeztek a legjobb
eredményekért. A TSK 2004/2005-ös nemzedéke is meghívást kapott és részt vett a tornán. Kis focistáink újból kiválóan szerepeltek, így tovább öregbítették a fociiskola nevét. A TSK a C csoportba volt beosztva, ahol rajta kívül még a becsei Bečej II., a kikindai
Kikinda és a sziváci Polet csapatai voltak. Csoportküzdelmek
eredményei: TSK–Polet 2:1, TSK–Bečej II. 2:0, TSK–Kikinda 2:0.
Kis labdarúgóink veretlenül szerezték meg az első helyet. Ezután
jött a negyeddöntő, ahol az adai futballklub csapata volt az ellenfél. Újabb 2:0-ás győzelemmel került ki a TSK az elődöntőbe. Itt
a verbászi CFK sportközpont csapatát győzték le 2:0-ra labdarúgóink és harcolták ki maguknak a döntőben való szereplést. A
döntőben a másik ágon szereplő és első helyet megszerző adai
FK I. csapata került. Izgalmas, fordulatokban bővelkedő mérkőzésen igazságos 1:1-es döntetlen született. Következtek a büntető rúgások, ahol a becseiek szerencsésebbeknek bizonyultak és
3:2-re győztek, így ők lettek a tornagyőztesek. A tornán a legjobb
kapusnak járó serleget a TSK kapuvédője, Miličević Nemanja érdemelte ki. A képen az érmes csapat az edzőkkel, Uracs Zoltánnal és Kurcinák Andrással.
U. Z.

az összesítésben több fát ütöttek, így
alakult ki a 4:4-es végeredmény. A
temeriniekre újabb fontos mérkőzés vár, mivel a hétvégén, a 14. fordulóban a bácsfödvári pályán fogadják a rumai Slovent, amely nyolcadik
a táblázaton.
legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Takarítást vállalok (tel.: 841-412), áldozóruhák, álló mélyhűtő, Kreka Weso kályha (40 euró), tüzelősparhelt (25 euró),
Siporex (700 db), harmonikaajtó, babaágyba matrac, keresek 150 férőhelyes
keltetőgépet libatojásnak, mosógép (45
euró), tévé, szekrénysor, porszívó, sarok
ülőrész, butánpalackos gázkályha, butánpalackos gáztűzhely, frizsider, hintaszék,
tükör, konyhakredenc, kombinált tűzhely
(gáz+elektromos), 6 kW-os hőtároló kályha,

Džambo Invest: Hiža 544,
Jovanović 525, Benić és Peško 506
(376+130), Đurić 593, Nježić 520,
Mandić 486.
TSK: Majoros J. 546, Kalácska L.
541, Balo P. 552, Bartok L. 435, Varga L. 532, D. Tomić 493. T. N. T.
kaucs két fotellel (70 euró), keltetőgép 100
férőhelyes, nagy és kisméretű szőnyegek,
futószőnyeg, ebédlőbe való vitrin, villanytűzhely, tévéállvány, morzsoló-daráló, fekete színű alacsony szekrény, 200 kg-ig mérő
mázsa (8000 Din), villanyradiátor, eredeti
kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, autóra
való zárt csomagtartó, sank négy székkel, kéménybe köthető gázkályhák (50–60
euró), babaágyak matraccal (5000 Din),
kaucsok, varrógépek. Csáki Lajos utca
66/1., telefon: 841-412, 063/74-34-095.
További apróhirdetések a 9. oldalon
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Hommage á…
Július 26-a és augusztus 2-a között immár 36. alkalommal rendezték meg a Temerini Alkotó és Képzőművészeti
Tábort, a TAKT-ot, mintegy húsz részvevővel a Szőreg melletti Hevér-tanyán.
Az elmúlt években a TAKT-on folyó alkotás, a művészetről szóló diskurzusok és az oldott hangulatú barátkozások
során, közvetve vagy közvetlenül
már több olyan téma felmerült,
amely foglalkoztatja az alkotókat.
A tűz-víz és a sárkány témamegjelölés után lassan az is bejáródott,
hogy a szervezők a már elhangzott ötletek közül választották ki
a tábor központi motívumát, így
került sor a giccsre és a játékra is.
A tavalyi agyag ilyen szempontból egy kicsit kilógott a sorból,
hiszen ez nem tematikai, hanem
technikai megkötés volt a szervezők részéről.
Az elmúlt években többször
szóba kerültek a művészettörténet klasszikusai, a XX. századi
modern művészet éllovasai és
természetesen a kortársak is. A
választott téma – hommage – a
visszatekintésre, az elődökhöz
való visszanyúlásra ösztönöz. A
francia szó hódolatot, tiszteletet
jelent, a művészeti ágazatokban,
a zene-, a színház- és a képzőművészetben pedig valamely nagy
alkotó életművének, emlékének
adóznak vele. Az hommage min- Varga Valentin alkotása
den művészt más és más módon ihlet meg. Valaki azért készíti, mert mélyen tisztel valakit – ilyenkor témában, stílusban,
ars poeticában igyekszik hasonlót, mégis újat alkotni. Más
azért él hommage-munkával, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a művészettörténet-írás szubjektív voltára – meghatározott egyének döntik el, hogy kik kerülnek be a kánonba
–, és mint ilyen műfaj, lehetnek benne hiányosságok. A tá-

bor idei szervezője, Varga Valentin temerini képzőművész
szerint egy fogalom relatív, mindenki azt kezd vele, amit
akar, mégis fontos a téma, hiszen keretet ad az alkotáshoz.
Az hommage-ról elsősorban egy teljesen klasszikus értelmezésre, a tiszteletadásra asszociál, egy hommage-műbe
azonban valami olyasmit is igyekszik belevinni, ami a mának szól – rávilágítani egy művész gyengeségeire vagy éppen
arra, amit nem tart teljesnek. A
TAKT-on készített munkáját egy
gyerekkori kötődés ihlette, egy
Picasso-monográfiában ugyanis
egészen fiatalon találkozott először – duchampi szóhasználattal
élve – ready made-del. Az egyszerű, egyszersmind zseniális alkotás
mély nyomot hagyott benne, az
idén ezt az impressziót dolgozta
fel. (...)
A kevésbé jó észrevételekről
is ejtsünk szót: az idén kiderült,
hogy a TAKT bizonyos értelemben válságát éli, létrejött ugyanis egy generációs szakadék. Az
idősebbek közül sokan már saját utat járnak, a fiatalabbak közül pedig kevés az új érdeklődő.
Egyértelmű tehát, hogy változásra van szükség. A TAKT tehetségkutató missziója kiemelkedő
a térségben, ezért fontos, hogy
tovább működjön, azt is be kell
látni azonban, hogy a tanya adta
lehetőségek korlátozottak, ami
sokszor rányomja bélyegét az alkotásra. A TAKT vezetősége és a fiatal művészek közötti jó kapcsolat, kommunikáció eredményeként azonban áthidalhatóak ezek az
akadályok, így jövőre bizonyos szintű átszerveződéssel, új
lendülettel tartják majd meg a tábort.
Gyurkovics Virág
(Hét Nap, 2015. augusztus 10.)

36. TAKT kiállítás

Kiállításmegnyitó: Dancsó Andrea és Patócs
László. A képen Móricz Károly – Boy jégből készült alkotásának metamorfózisa zajlik

A közönség Nemanja Mihailović jazz-zenekarát hallgatja

A nikkel
szamovár

TAKT-oklevelek

Az idén immár negyven esztendeje, hogy a boldog emlékezetű Művelődési Kör Képzőművészeti Alosztálya megszervezte
az első temerini képzőművészeti találkozót, a későbbi hasonló
jellegű rendezvények, nyári találkozók és nagy közös kiállítások, s a majdan létrejövő TAKT-táborok első kezdeményét, kissé
még vérszegényre sikeredett próbálkozását, a Temerini Amatőr
Művésztalálkozót – ahogy egy ideig akkor neveztük, a TAM-ot.
Létrehozásában ott bábáskodott Hevér János, s a háttérből Ács
József is, a minden újra fogékony képzőművész és kritikus, az
új vizualitás alkotói mozgalmainak és a meg-megújuló vajdasági
művésztelepeknek nagy tekintélyű veterán spiritus rectora. Az
ötnapos műhelymunkán tizenegy temerini és hét vidéki művész
vett rész, de ahogy lenni szokott, olyan fiatalok is hozzájuk csapódtak, akikben festői, szobrászi vagy grafikusi ambíciók nem
éltek ugyan, ám nyitottak voltak a világ dolgaira és érzékenyek az
akkori új művészi kísérletek változatos formavilágára.
Berzsenyivel szólva, a szárnyas idő de hamar elsuhant! Sőt:
Kassák Lajos nikkel szamovárja is elrepült a fejünk felett, hát hadd
emlékeztessük olvasóinkat, hogy kik is voltak az egykori résztvevők,
hiszen közülük páran azóta már az Úristen firmamentumát pingálják vásznak helyett: Fejes István, Fehér László, Gyuráki Gáspár
(Zsiga), Hegedűs Ágnes, Horváth Dénes, Jánosi László, Juhász
Illés, Kovács Mihály, Magyar István, Maronka Gyöngyvér, Matuska
Ferenc, Móricz Károly (Boy), Nagy Imre, Németh Mátyás, Papp
Ferenc, Péter László, Rácz János és Sebők Zoltán.
Csorba Béla

A TAKT díját 2015-ben Csorba Béla és Jánosi László vehette át. Mindketten az alakulás óta oszlopos tagjai az egyesületnek.
Csorba Bélát, a néprajzost, irodalmárt és politikust nem
kell különösebben bemutatni. Ő az, aki a helyi magyarságot a legnehezebb időkben sem hagyta magára. Szervezője
volt a múzeumi sztrájknak, menedéket biztosított a kényszermozgósított tartalékosoknak, de a tájház megvásárlását is ő kezdeményezte...
Jánosi László kezdettől fogva részt vesz a TAKT munkájában szervezőként és képzőművészként egyaránt.
Halk szavú, szerény ember, de akinek a véleményére érdemes odafigyelni. Keveset alkot, látszik, hogy mielőtt
az anyaghoz nyúlna, gondolatban már végigjátszotta és
megszenvedte a megvalósítással együtt járó küzdelmet.
Groteszk, fanyar humorú s gondolkodásra késztető alkotásai egyedi helyet biztosítanak számára a TAKT alkotói
gárdájában.
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A nyúl meg a fazék
Hat évvel ezelőtt, amikor a tájház kertjében az alkotóház
beton alapjainak a kiöntését befejeztük, egy atyánkfia, látva a
szabadkai Népszínház felújítása körüli nemtelen huzavonát,
megjegyezte:
– Nem tudom, ezt ki fogja szétverni?
Másik tagtársunk derűlátóan jegyezte meg:
– Ha az Isten adott nyulat, ad hozzá fazekat is!
Neki lett igaza.
Időközben a vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak, községi és tartományi pénzeknek köszönhetően tető került
az újonnan épült falak fölé, majd újabb támogatásból szakszerűen berendeztük és alapeszközökkel felszereltük tágas műtermünket. Bízunk abban, hogy további sikeres pályázat útján a
közeljövőben sikerül elvégeznünk a kiállítóterem és a padlástér
befejező munkálatait is.

Azonban nem csak a támogatásokra hagyatkoztunk. Egyesületünk, valamint a Hunor Hagyományápoló Íjászegyesület tagjai
önkéntes munkával lebontották a düledező nyári fészert, disznóólastól és hambárostól, majd a lakóépület mögé új kisfészert
építettek. A romeltakarításban számos helybéli cserkész is részt
vett. Kora tavaszra az alkotóház előtti tér rendbetételét tűztük
ki célul. Mindenekelőtt a terepet akarjuk feltölteni és egy kis
zöldövezetet kívánunk létrehozni. Ezenkívül megkezdődött egy
nyári színpad tervezgetése is. Most már biztosra vehető, hogy
tavasszal írják ki az újabb IPA-pályázatot. Két sikeres pályázat
után szeretnénk harmadszor is belevágni. Ezúttal – a szakmai
program támogatása mellett – az alkotóház fűtésére kérnénk
anyagi eszközöket. Az előkészületek már megkezdődtek. Januárban a projekt kidolgozásával kapcsolatban testvérvárosunkkal,
Jánoshalmával ültünk le egyeztetni, a napokban pedig elkészült
a fűtésre vonatkozó részletes tervdokumentáció is.
Bízunk abban, hogy a még hátralevő építkezések nem gátolnak majd bennünket a rendezvények szervezésében, valamint a
tájház-látogatók fogadásában.
Mindenekelőtt iskolások csoportos fogadását, valamint kézműves foglalkozások oktatását tűztük ki célul. Örömünkre szolgál, hogy a tájházat a községünkben működő civil egyesületek
is otthonuknak érzik. A Hunor íjászegyesült tagjai gyakran itt
tartják elnökségi gyűléseiket, a kertbarátok az Illés-napi rendezvényt követő mulatságukat itt szervezik meg, a kézimunkázó
asszonyok pedig a tájház nyári fészere alatt készítik az Illés-napi
díszeket.
Az adományok továbbra is érkeznek. Mindenekelőtt két Újvidéken élő falunk szülöttének adományát emelném ki. Szarvas
Sándor faszobrász, értékes könyveket és műalkotásokat, Francia
János pedig egykori tullabarai tanyájának makettjét adományozta a tájháznak. Köszönjük!
Ádám István

Projektzáró: Gusztony András volt polgármester, a projekt kezdeményezője, Dejan Bradaš községi kultúrfelelős és Miroslav
Vasin tartományi gazdasági titkár
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Rendezvények

TAKT Mobil fotópályázat 2016
A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor fotópályázatot hirdet az alábbi három témakörben: Selfie (Önarckép),
Vajdasági Valóság, Vissza a természethez
Pályázati feltételek:
A pályázó életkora 15 – 25 év.
A pályázatra kizárólag mobil- vagy okostelefonnal készült fotókat várunk.
A pályázó legtöbb 9 (kategóriánként 3-3) képpel nevezhet be.
Egyéb tudnivalók:
A képeket digitális formában, JPEG/JPG formátumban kérjük,
a mobileszköz által automatikusan mentett (tehát nem átnevezett)
névvel. Minimum 1024 pixel széles vagy magas és maximum 2200
pixel széles vagy magas fotókat fogadunk el.
Manipulált fotókat ne küldjenek!
Nem számít manipulációnak a kép megvágása, a kontraszt,
az élesség, a fényesség állítása, színes felvételek fekete-fehérré
alakítása. Manipulációnak tekintjük: a részletek retusálását, a digitális effektek, szűrők alkalmazását.
Díjazás:
A fotókat háromtagú szakmai zsűri értékeli.
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk. Első
díj: 5000 dinár, valamint ingyenes részvétel a TAKT nyári alkotótáborában, a második és harmadig helyezett díj ajándékcsomag.
A beküldés határideje: 2016. június 31.
A fotókat a TAKT villámpostájára (e-mail-címére) várjuk: takt.
temerin@gmail.com
Kérjük, hogy a levélben a fotókhoz mellékelve feltétlenül tüntessék fel a pályázó nevét, születési dátumát, lakcímét, e-mailelérhetőségét, valamint a választott kategória/kategóriák megnevezését és a képek címét.
Eredményhirdetés 2016. július 16-án a Magyar Szóban és a
TAKT Art colony Facebook oldalán.
A munkák legjavából Temerinben a TAKT kiállítótermében
nyílik kiállítás.

• Január 23. – Az IPA-program keretében Csorba Béla Sártengerek,
sáremberek című könyvét mutattuk be.
• Január 28. – Ugyancsak e program keretében Döme Szabolcs előadást tartott a téglagyári bányatavak megóvásának környezetvédelmi jelentőségéről
• Január 31. – IPA projektzárás Topolyán.
• Február 1. – Sziveri Jánosra, az Új Symposion egykori főszerkesztőjére emlékeztünk.
• Április 6. (húsvéthétfő) – Fogatos locsolkodás a Szirmai Károly
Magyar Művelődési Egyesület, a TAKT és az újsori lovasok szervezésében.
• Április 11. – Itthon, otthon... zenés irodalmi összeállítás a költészet napja alkalmából. Felléptek az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tagjai.
• Május 2. – Civil olimpia. Asztaliteniszben, pikádóban, dardlijátékban
és kőlevesfőzésben mérték össze erejüket a helyben működő civil egyesületek.
• Május 23. – Csorba Béla alkalmi előadásán vett részt egy német
turistacsoport. Többségüket a második világháborút követően Temerinből
és Járekról űzték el.
• Június 20. – A Hunor Hagyományőrző Íjászegyesület marhapörköltfőző versenye.
• Július 10. – A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jóvoltából Török Tilla és testvérei Naphasadás című hanghordozójukat mutatták be a
közönségnek.
• Július 19. – Egyszer egy királyfi... a temerini Vándor bábszínház
előadása. (Augusztus 21-én megismételték.)
• Július 20. – A Temerinből elszármazottak 10. találkozója.
• Július 20. – A Juventus Ifjúsági Énekkar zenés, játékos foglalkozást
szervezett a gyerekeknek.
• Július 26. – Vándor bábszínház A kőleves c. előadása. (Augusztus
28-án megismételték.)
• Július 26. – TAKT-tábor.
• Augusztus 20. – Szent István-napi műsor a tájházban. Közreműködtek a Temerinben tevékenykedő magyar egyesületek.
• Október 27. és 28. – Magyar dokumentumfilmek bemutatása,
majd beszélgetés vendégeinkkel, Gulyás Gyula és Gulyás János filmrendezőkkel.
• November 15. – a TAKT 36. kiállítása.
• November 17. – Tartományi projektzáró rendezvény.
• December 24. – Karácsonyböjt a tájházban. Betlehemes játékot mutatott be a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület dalárdacsoportja.
• December 24. – Néprajzi tematikájú pannók kiállítása

Támogatóink:

Az egyesület ingyenes tájékoztatója
Összeállította: Ádám István
Kiadja: TAKT – Temerin, JNA 126.
Tel.: 021/842-095, fax: 021/841-131
E-mail: Ádám István – adamis@stcable.net,
Csorba Béla – csorbabela1@gmail.com,
Jánosi László – nossy53@gmail.com,
Varga Valentin – vargav90@gmail.com
www.temerinitajhaz.org.rs

A 36. TAKT tábor résztvevői
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