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Közműhálózati beruházások
A képviselő-testület üléséről
Az elmúlt héten, kedden tartotta sorban mérlegének elfogadásáról is. Elhangzott,
XIII. ülését a temerini képviselő-testület. hogy a számviteli jelentés többletet mutat,
Pásztor Róbert, a testület elnöke 19 pont- amit már vissza is utaltak az alapítónak,
ból álló napirend megvitatását javasolta. azaz a községnek.
A napirend meghatározása előtt Dalibor
A folytatásban a 2017. évi telekrendeŠandor, A Mi Temerinünkért Polgári Cso- zési programot Sonja Todorović, a közigazport képviselője kérte, a testület vitassa gatási hivatal mezőgazdasági és beruházási
meg, hogy miért nem került még meghir- osztályának vezetője terjesztette be.
Folytatása a 2. oldalon
detésre a sportszervezetek támogatásának
pályázata. Ugyanebből az ellenzéki csoportból Robert Karan ismételten indítványozta, hogy kerüljön napirendre a
Kommunális Közvállalat által forgalmazott csapvíz használatának megtiltása,
mivel az elvégzett elemzések szerint
a magas arzéntartalom és más káros
anyagok koncentrációja miatt háztartási
fogyasztásra alkalmatlan, amiből adó13.00 Gyülekező a piactéren
dóan csak technikai vízként kezelhető.
14.00 Jelmezes felvonulás,
Kérte még, hogy kerüljön napirendre
kísér a TEFU fúvószenekar
az állami ellenőrző bizottság jelentése
is a Kommunális Közvállalatban észlelt 15.00 Kulturális műsor – bőgőtemetés
A menetben résztvevőket
pénzügyi szabálytalanságokról. A naforralt bor, tea és fánk várja!
pirend bővítési javaslatokat a 26 képviselőből álló hatalmi többsége nem
Szervezők: Pásztor Éva és az
fogadta el.
Első Helyi Közösség
Ezt követően a tárgysorozat szerint
a képviselők meghallgatták, majd elfogadták a külső ellenőr alkalmazására
vonatkozó javaslatot a 2016. évi költségvetés zárszámadásának felülvizsgálatára. Határoztak a felszámolás alatt
levő Kiépítési és Településrendezési
Szakigazgatóság Közvállalat felszámolási

FARSANGI
FELVONULÁS
február 26-án

Ára 50 dinár

A sporthorgászok
évi közgyűlése
A Kárász Sporthorgász Egyesület február 19-én 10
órai kezdettel tartja rendes évi közgyűlését a temerini
Ifjúsági Otthonban. Napirenden a 2016. évi jelentések
és a 2017. évi munkatervek szerepelnek. Minden tagot
és szimpatizánst szeretettel várunk.
Értesítjük az érdeklődőket, hogy megérkeztek a
2017. évi horgászengedélyek, amelyeket a régi helyen, a Fácán horgászszaküzletben, valamint a horgászegyesület klubhelyiségében (Népfront 161) lehet
beszerezni. A horgászengedélyek ára a tavalyihoz
képest változatlan.

Fekete

Ingyen busz
az Újvidéki Színház előadására
Balog István vitézi drámája alapján született mű
szövegét Németh Ferenc modernizálta, Lénárd Róbert
alakította át kortárs ál-archaizmussá, Klemm Dávid
adott alá reppet és rockot, Žanko Tomić rendező pedig
egy szupermarket polcai közé rendezte a mítoszt. Ebből korhű akció-musical keletkezett, amely a társulat
kiváló színészei által kel életre.
Az előadás február 4-i bemutatója után, a nagy
érdeklődésre tekintettel, február 25-én megismétlik a
produkciót az Újvidéki Színház forgószínpadán.
A temerini nézők számára ingyen busz indul a városba. Jegyek elővételben 350 dináros áron a Temerin
Község Művelődési Központjának irodájában (volt
rádió) vásárolhatók. Érdeklődni lehet Sétáló Ildikó
temerini koordinátornál a 069-718-025 telefonszámon.

Lourdes-i búcsú

Szombaton, február 11-én, a Lourdes-i jelenés ünnepén, a betegek
nemzetközi világnapján volt a telepi Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére épített millenniumi emléktemplom búcsúja. Az útviszonyok ugyan
megjavultak, ám a hétvégi igen szeles időjárás nem nagyon kedvezett
a zarándoklóknak, ezért sok vidéki vendég le is mondta útját. Eljöttek
szép számban a környékbeli és a temerini születésű, vidéken szolgálatot
teljesítő lelkipásztorok, akiket elkísértek közösségük buzgó hívei is.
Az ünnepi búcsúi szentmise este 5 órakor kezdődött, előtte horvát nyelvű szentmise volt. Ünnepi szentbeszédet a Lourdes-i jelenésről
főtisztelendő dr. Szöllősi Tibor segédlelkész mondott. A betegek nemzetközi világnapján az idősek, betegek és gyengélkedők a szentkenet
szentségében részesülhettek a szentmisén. A szentmise után gyertyás
körmenetben vett részt a szépszámú helyi és vidéki zarándok. A vidékiek megvendégeléséről a telepi hívek gondoskodtak.
G. B.

A mise utáni gyertyás körmenet

Közműhálózati beruházások
Folytatás az 1. oldalról

A program felöleli mindazokat a beruházási munkálatokat, amelyeket
az idén a telekrendezés során a kommunális infrastruktúra fejlesztésére
terveztek. Ezek: a csatornázási munkálatok folytatása, új szennyvíztisztító
építése, Temerin szűkebb központjának rendezése, a helyi utak hálózatának bővítése és karbantartása, a városi park rendezése és mások,
amelyek teljesítéséhez, a költségvetési eszközök mellett, pályázati forrásokra is számítanak.
Az önkormányzat, mint ismeretes, tavaly pályázatot írt ki Temerin
szűkebb központi részének látványterve kidolgozására. Három munka
került kiválasztásra, amelyeket be kívánnak építeni a részletes rendezési tervbe, amely kidolgozására közbeszerzési pályázaton választják ki a
tervezőt. A mostani döntés értelmében a központban levő közterületeken
a közműhálózat építésére a tilalmat feloldották.
Ami Temerin szűkebb központi részének részletes szabályozási terve kidolgozására vonatkozó korábbi határozat módosítását
és kiegészítését illeti, a képviselők elfogadták a javaslatot, hogy a
szűkebb központban az építkezés megtiltása ne vonatkozzon a közterületekre, ahol a közműhálózat építése továbbra is engedélyezett.
A városközpont készülő részletes rendezési tervének elkészítése
ugyanis szükségessé tette néhány utcában mindennemű építkezésnek egy évre történő felfüggesztését.

Hosszabb vita után döntés született az újvidéki székhelyű Bácska Regionális Fejlesztési ügynökséghez való csatlakozásról. Elfogadták azt a
javaslatot is, hogy a kommunális közvállalat szolgáltatásait igénybevevők
kedvezményben részesülhetnek, ha a számláikat határidőre törlesztik.
A képviselők az ellenzék kifogásai ellenére szavazattöbbséggel elfogadták a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó törzskar 2016. évi munkájáról
szóló jelentést és a 2017. évi munkaprogramját. Elfogadták továbbá a
Szociális Gondozó Központ, a Szirmai Károly Közkönyvtár, a Művelődési Központ és a községi Idegenforgalmi Szervezet 2017. évi munka- és
pénzügyi tervét.
G. B.

Savanović

A

virágos nőnapot kíván!

Vásároljon cikláment, korallvirágot (Kalanchoe),
primulát, vagy válasszon az állandó kínálatból
Schefflerát, Filodendront, kaktuszt, Benjámin fikuszt stb.
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család hölgytagjait színpompás
virággal, vagy szemet gyönyörködtető orchideával!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Zsebbarát árak, színes és gazdag kínálat,
előzékeny kiszolgálás!

Teherautó sofőrt
keresek

(C és E kategóriás engedéllyel).
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Csaknem 850 versenyző részvételével tartották meg a hétvégén a temerini sportcsarnok nagytermében a TSK által
szervezett 33. nemzetközi korosztályos versenyt. A szerbiai indulókon kívül Romániából, Bulgáriából, Boszniából, Macedóniából, Montenegróból, Horvátországból és
Magyarországról érkeztek fiatal cselgáncsozók. Ebben a
nagy konkurenciában is jól szerepeltek a temerini fiatalok.
Aranyérmes lett Biacsi Natália, ezüstérmes Kucsera Dávid,
Varga Somogyi Inesz, Iva Romelić és Dejana Stojanović,
bronzérmes pedig Kalapáti László, Giric Dorka, Gero
Zétény, Kalapáti Aleks, Varga Somogyi Viktor, Zavarkó Endre és Dijana Vujić.
T. N. T.

A kertbarátkör hírei
Múlt csütörtökön is megtelt a kertészlak mezőgazdasági termelőkkel, kertészkedőkkel. A jelenlevők nagy figyelemmel hallgatták az előadásokat és számos szakmai kérdést tettek fel. Ma
este 7 órakor Siniša Jakovljev mezőgazdasági mérnök az NShibridekről és -fajtákról tart előadást. Minden érdeklődő szívesen látott vendég.
V. I.

Ausztria elismeri a szerbiai
gépkocsivezetői engedélyeket

kertészet

Jelentkezni személyesen
az Újvidéki utca 478/2-ben,
a Sanders üzletben a Telepen

Nemzetközi
cselgáncs verseny

Hatályba lépett Ausztriában a gépkocsivezetői jogosítványokról szóló új rendelet, amely elismeri a Szerbiában kiadott jogosítványokat. Aki
ezek után osztrák jogosítványt szeretne, annak nem kell ismét minden
kategóriára levizsgáznia, elég egy kérelmet kitöltenie, csatolni a meglevő jogosítványt és annak egy fénymásolatát, egy kivonatot a gépkocsivezetői engedélyek nyilvántartásából, ennek fordítását, egy fényképet és
a lakhelybejelentőt. A tartózkodási engedély felmutatása mellett ezeket
kell benyújtani az osztrák hatóságoknak. Eddig az Ausztriában élő szerb
állampolgároknak újra le kellett vizsgázniuk ahhoz, hogy osztrák jogosítványhoz juthassanak, emlékeztet a Tanjug.

Gallyaprítás
motoros aprítóval,
gyorsan és olcsón.
Telefon: 063/536-568
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Digitalizálás és kölcsönzés
A községi képviselő-testület elmúlt heti ülésén Pásztor Ágnes, a Szirmai Károly Közkönyvtár
igazgatónője beterjesztette az intézmény 2017.
évi munka- és pénzügyi tervét. Elmondta, hogy
a könyvtár munkáját az idén is a vonatkozó
törvények, a használók, a rendelkezésre álló
helyiségek és pénzeszközök határozzák meg.
Művelődési és oktatási intézményként a könyvtári-informatikai tevékenységek hordozója a
temerini községben. Fő feladatuk a könyvállomány gyarapítása, rendszerezése és az olvasók

rendelkezésére bocsátása. Gondot viselnek a
helyi vonatkozású kiadványok beszerzéséről és
megőrzéséről is.
A magyar és szerb nyelvű új könyvek beszerzése mellett az olvasók igényei szerint az idén
is előfizettek a napi- és hetilapokra, valamint a
folyóiratokra. A temerini könyvtárba rendszeresen jár a Blic, Dnevnik, Politika, Ilustrovana
Politika, Politikin Zabavnik, Naše Novine, Magyar Szó, Családi Kör, Nők Lapja, Kiskegyed,
Temerini Újság és a Híd. A járeki és a szőregi
fiókkönyvtárakba igény szerint
ugyancsak járnak az újságok.
Az új elektronikus rendszerre való áttéréssel lehetővé válik a könyvállomány magyar és
szerb nyelven történő vezetése,
és megoldódik a gondot okozó
régi katalógus-rendszernek az
adatbázisba és az elektronikus
feldolgozási rendszer meghatározott helyeire való folyamatosan
bevitele. Az elektronikus adatbevitellel felgyorsul a publikációk
rendszerezése. Ennek segítségével az olvasók az eddiginél sokkal
Illés Sándor (1914. február 12. – 2009. július 8.) köl- könnyebben megtalálhatják majd
tő, író, műfordító születésének 103. évfordulója ala keresett kiadványokat.
kalmából a Szirmai Károly Népkönyvtárban válogaA könyvállomány állapotának
tást készítettek a szerző irodalmi alkotásaiból. Ezek
a könyvtár helytörténeti gyűjteményében találhatók figyelemmel kísérésével végzik az
meg, amelyek helyben olvashatók, néhány könyvet elhasználódott vagy a sok olvasás
folytán tönkrement kiadványok
kölcsönözni is lehet.

Tavaszváró túra
A Falco Természetkedvelők Egyesülete február 19-én tavaszváró
sétatúrát szervez a Bánom pusztára Zsuzsanna napi pacsírtafigyelő
elnevezéssel. Ha szeretne a természetben sétálva eltölteni néhány
kellemes órát, közben a túravezetőktől megtudni egyet-mást az ébredő természetről, akkor csatlakozzon hozzánk! A sétatúrát vasárnap, 19-én délutánra szervezzük. Gyülekező a telepi Univerexport
parkolójában 14 órakor.
További információkért hívja a 063 8223 211-es telefonszámot.

Bőséges vacsora, hajnali terítés
Muzsikál a szenttamási Csillagfény együttes
Gazdag tombola
Jegyek 1300 dináros áron megvásárolhatók
a Zizi Papírkereskedésben vagy
a következő telefonszámokon:
062/270-127 és 069/569-4111
Szervező: Horváth Melinda
2017. február 16.

a Fox teremben
február 25-én, szombaton
A vendégeket
a Szimpla Trió zenekar
szórakoztatja.
Gazdag tombola,
a főnyeremény: kirándulás
Trepčába (Atomska Banja),
illetve Tarára.

Jegyek, amelyek a vacsorát
és az italfogyasztást is
tartalmazzák, mindössze
1000 dináros áron kaphatók

Nagy Imrénél
(063/581-963),
Ádám Ferencnél
(062/805-44-92)
és Varga Tamásnál
(062/799-011)

újakra cserélését, javítását. Külön gondot fordítanak a helyi szerzők és helyi értékű kiadványok digitalizálására, hogy megőrizzék azokat
és hozzáférhetővé tegyék mindenki számára. A
könyvtár idei pénzügyi kerete 10,9 millió dinár. Az évi tagsági díj változatlanul 500 dinár.
Az érdeklődők a www.bibliotekasirmai.com
honlapon kaphatnak betekintést a könyvtárban
folyó munkába.
G. B.

Munkást – traktoristát
keresek
állandó munkára.
Telefon:

063/8-660-560

esküvői ruhaszalon

Nőnapi bál

Március 11-én az Ifjúsági Otthonban
19 órai kezdettel

TSK bál

Elsőáldozásra

– kislányoknak ruhák rendelésre, méret szerint,
kesztyűk, fejdíszek
– kisfiúknak öltönyök megvételre és kölcsönzésre,
ameddig a készlet tart, kesztyűk, kitűzők
Menyasszonyoknak és menyecskéknek
komplett felszerelés.

Érdeklődni és időpontot kérni:
063/7-356-816 vagy 844-876
Temerin, Újvidéki u. 408.
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Téli disznóvágás
a szomszédban
Élénk disznóvisítás szakította meg a hajnali csendet.
– No, megint valahol disznót vágnak – hallottam valamikor a nagyapámtól.
Így kezdődött a mi napunk is egy hideg reggelen, 1985-ben,
Temerinben, a Bolmáni utcában, a vásártéren. Kora hajnalban leszúrták
a disznót, teknőben megkopasztották, utána szép pirosra pörkölték, és
kezdődött a munka. Közben elkészült a reggeli, sült vére és tokaszalonna,
no meg a jó házi mézespálinka, kedvcsinálónak. Ment is a munka annak
rendje-módja szerint, ki-ki tette a maga dolgát. Úgyhogy mire beesteledett, mindennel meg is voltunk. Ez alatt a szorgalmas háziasszony, Boriska néni elkészítette az ízletes disznótoros vacsorát, hogy mindannyian
megkóstoljuk az egész napi munkánk eredményét. Az est fénypontja a
finom, friss hájzsírban sült puha, mazsolás fánk volt, amilyent csak ilyenkor lehetett készíteni. Erről szól e kis képriportunk.
A teknőnél bélszedés közben Tóthné és Magyar Katica, no meg a
hűséges házőrző kutya, Lédi, aki türelmesen várja, hogy neki is jut majd
finom falat, de arra is felügyelt ám, hogy a kántálók nehogy megvámolják a hurkát, kolbászt.
TÓTH Margit

Tóth Pál, Palkó bácsi, ahogyan őt mindenki szólította, kezében
egy hátsó óriás sonkával. Varga József, a főböllér és egyben
házigazda.

F

Sretenje

ebruár 2-án volt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe,
ami az egyházi előírások szerint ajánlott ünnep. Szűz Mária
megtisztulását, Jézus bemutatását a templomban és a gyertyák
megszentelését ünnepli ezen a napon a katolikus egyház. A mózesi törvények szerint fiúgyermek születése után az anya kultikusan
negyven napig tisztátalan. A szülészetben ezt a hat hetes időszakot
puerperiumnak, magyarul gyermekágynak nevezik. Ez idő alatt az
anyai szervezetben a terhesség alatti elváltozások visszaállnak a
nem terhes állapotba. A tizedik századtól a nyugati liturgia ezen
a napon a tisztulási idő leteltét ünnepelte, 1960-tól az Egyház inkább Jézus bemutatását emeli ki. A bemutatást szintén a törvény
írta elő. Az elsőszülött gyermek papi szolgálatra lett volna szánva,
de ezt a szolgálatot a Lévi törzs átvette. Az elsőszülöttet azonban
ki kellett váltani, erre szolgált a két madárpár feláldozása, egy pár
gerléé vagy két galambfiókáé. A bemutatáson jelen volt „egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember”, aki kinyilatkoztatást kapott
a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az
Úr Felkentjét. Simeon énekében a pogányok világosságának nevezi Jézust. Valószínűleg innen ered az ünnep harmadik neve, a
Gyertyaszentelő.
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Írásunk szerzője, Margit néni és Magyar Katica

Anyakönyv
2017 januárja
Fia született: Mijatović Draganának és Predragnak, Ivanović Sanjának
és Ilijának, Jakšić Sanelának és Dejannak, Korda Živkának és Slavkonak,
Bura Bojanának és Sašának, Dervišević Milanának és Dražennek, Ciganović
Bojanának és Božidarnak, Šipka Ninának és Mladennek.
Lánya született: Jagodić Jelenának és Bojannak, Rajić Jelenának
és Nenadnak, Blagojević Željkának és Mladennek, Pejaković Anđelijának
és Ivannak, Ljubanić Radicának és Bojannak, Vasović Gordanának,
Kovačević Suzanának és Milannak, Vojvodić Svetlanának és Milannak,
Skriván Évának és Istvánnak, Csernyák Krisztinának és Tesić Miloradnak,
Poznić Jovanának és Zorannak.
Házasságot kötött: Matuska Ákos és Pető Jenny, Rogić Milutin és
Jotanović Bosiljka.
Elhunyt: Đukić (Arambašič) Mara (1935), Ateljević (Vuković) Senija
(1930), Horváth (Csorba) Ilona (1937), Čeman Peter Martin (1982),
Narančić (Lužaić) Milka (1922), Pađan Slavko (1947), Dobosi Gáspár (1939), Radić (Erceg) Milica (1922), Plazačić (Radić) Branojka
(1941), Šmigeljski (Senčešen) Štefanija (1957), Nagyidai (Jankovics)
Margit (1940), Hornyik (Gergely) Margit (1932), Illés (Kálmán) Katalin (1937), Nagyidai (Katona) Mária (1936), Lukač Zoran (1964),
Béres János (1943).
Az ortodox egyházak a Julián-naptár szerint számítják az időt, ez
13 napot késik, vagyis ez az ünnep a Gergely-naptár szerint február
15-ére esik. Az ortodox egyházak nem bemutatásról, hanem találkozásról beszélnek. Jézus ekkor találkozott a papsággal és a prófétákkal
(Simeon, Anna prófétaasszony). A találkozás ószlávul – magyarosan
írva – szretenye, innen ered az ünnep mai szerb elnevezése.
A Sretenje állami ünnep, Szerbia államiságának napja. Ezen a napon fogadták el 1835-ben az ország első alkotmányát, amely ezért a
Sretenjei Alkotmány (Sretenjski Ustav) nevet kapta. Abban az időben
Szerbia részleges autonómiával rendelkező fejedelemség volt az ottomán birodalom keretein belül. (Tényleges függetlenséget Szerbia az
1878-as orosz–török háborút lezáró Berlini Kongresszuson kapott).
A fejedelem (knéz) Miloš Obrenović volt, aki tirannusi módszerekkel
uralkodott, ami miatt uralkodása idején több fegyveres lázadás robbant ki. Az egyik ilyen lázadás eredményeként a knéz hatalmának
korlátozása céljából hoztak alkotmányt.
A Sretenjei Alkotmány a kor körülményeihez viszonyítva modernnek és liberálisnak mondható, ezért az akkori nagyhatalmak, Törökország, Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia számára elfogadhatatlan volt. Egy orosz diplomata „francia hajtásnak nevezte a török
erdőben”. Egy hónap múlva az alkotmányt hatályon kívül helyezték,
és a fejedelemség egy új, török alkotmányt kapott.
MATUSKA Mihály
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Logopédus
Beszédhibával küzd az iskoláskor előtti gyermekek több mint 60 százaléka Szerbiában – áll egy felmérésben, szakemberből azonban hiány van,
különösen itt, a Vajdaságban. Temerin szerencsés helyzetben van, hiszen ma
már két logopédusa is van. Balogh Emőke januárban szerzett diplomát a szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, mint gyógypedagógus, értelmileg
akadályozottak pedagógusa, illetve mint logopédus. A diplomálása kapcsán a
szakma iránti szeretetéről, kihívásokról, tervekről kérdeztük.
• Miért vonzó számodra a logopédia, hiszen nyilván különbözik a magyarországiak
gyógypedagógia?
és a vajdaságiak beszéde, ezért olykor nekünk
– Egy egyszerű oknál fogva, nagyon sok a be- többet kellett gondolkodnunk azon, hogy hogyan
szédhibás gyerek, de felnőtt is körülöttünk, logo- is fejezzük ki magunkat.
pédusból viszont nagyon kevés van itt, Temerinben,
• Melyek a leggyakrabban előforduló
vagy egyáltalán a Vajdaságban. Nálunk Belgrádban beszédhibák a gyerekeknél?
van képzés, természetesen szerb nyelven,
de mivel én magyar gyerekekkel szeretnék
foglalkozni, ezért felvételiztem Szegeden.
Jelenlegi kompetenciám az értelmileg akadályozott, középsúlyosan, enyhén, illetve súlyosan fogyatékos gyerekek. Sajnálatos tény,
hogy számukra nagyon kevés intézmény és
fejlesztési lehetőség van itt, a Vajdaságban.
A diplomámban a másik megszerzett szak
a logopédia, ezzel a különböző beszédhibák: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia javítása, valamint a szélütés, agyvérzés során
szerzett beszédhibák kiküszöbölése lehetséges. Erre majd a mesterképzésen kapunk
szélesebbkörű tájékoztatót.
• Milyen lehetőségeket nyújt a
szegedi egyetem?
– Gyakorlat szempontjából nagyon jó
a szegedi egyetem, kíváló gyakorlóhelyek,
mentorprogramok vannak. Gyerekbarát Balogh Emőke
eszközöket ismerhettünk meg. Külön kurzu– A gyerekeknél, különösen az óvodáskorsokat vehettünk fel, olyan tantárgyakra épülve, ban általában az artikulációval van gond, pöamelyek nagyon érdekesek. Önképző kurzusok szeterápiákon próbálunk ezen javítani. Amit én
is voltak, saját beszédtechnikánkon is dolgoz- látok és tapasztalok, az a megkésett beszéd. A
tunk. Ez a felvételin is alapfeltétel volt, az elmé- gyerekek nagyon későn kezdenek el beszélni,
leti rész mellett a beszédalkalmassági vizsgán három éves korig már nagyon sok szónak elő
is meg kellett felelnünk. Voltak nehézségeim, kellene fordulnia a beszédükben. Ha ez később

A közösségi oldalak népszerűsége
Az idén jelentősen csökkenhet a közösségi oldalak, így például a
Facebook népszerűsége, egyre többen meg is szüntethetik regisztrációjukat – állítja az egyik szolgáltató, a Telenor, 2017-es előrejelzésében.
Az összegzés szerint a végtelen közösségi interakció terhessé
válhat, a közösségi médiát egyre inkább ellepő kétes hitelű hírek és
a magukat tökéletesnek mutató „barátok” hatására az Y generáció (az
1980–1990 között születettek) egyre többször inaktívvá válhat.
Miután a kutatás a felhasználókat a közösségi aktivitásuk szerint három csoportba (heavy, medium és light – intenzív, közepes és
könnyű) sorolta, érdekes dolgok derültek ki. A heavy, avagy intenzív
felhasználók között jóval több a nő, az alacsonyabb iskolai végzettségű és a 30 év alatti, míg a light kategóriába, az „ésszel facebookozók”
közé már jóval több férfi, felsőfokú végzettségű, valamint a harmincas éveiben járó felhasználó tartozik. Érdekesség továbbá, hogy a
balkáni régióban Szerbia listavezető a Facebook használók között, az
országban valamivel több mint 3,5 millióan regisztráltak a közösségi oldalra, ami a népesség 46 százalékát teszi ki. Legtöbben a 18–24
évesek vannak jelen az oldalon, mintegy 1,18 millióan, a felhasználók
2017. február 16.

indul be, a későbbiekben több gondot is okozhat. Ez abból adódik, hogy nagyon gyakran beültetik a gyerekeket a televízió elé, és nincs kivel
komunikálnia. Ő érti, hallja, tehát a beszédértése megvan, ám nem tudja mindezt visszaadni.
Sokkal nehezebb lesz a gyerekeknél az artikuláció, a nyelvmozgás, szájmotorika, de előidézhet
diszlexiát vagy akár diszgráfiát is.
• Milyen elemekből áll a terápia?
– Jelen pillanatban artikulációs, pöszeterápiákat végzek. Az első lépés mindig a tesztelés,
hogy megfigyeljük, mely hangokkal van probléma. Fontos az előkészítés, amelynek során artikulációs fúvó, szívó gyakorlatokat végzünk, majd
a hallási differenciálás következik, amikor azt
mérjük fel, hogy meghallja-e azt a hangot, amit
fejlesztünk, végül különböző rögzítő gyakorlatokat próbálunk kimondatni velük, valamint az
automatizálást alkalmazzuk.
– Szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat, nyitottak. Meg kell találni azt, ami érdekli
őket, ami leköti a figyelmüket és el lehet érni
a fejlődést.
• Otthon érzed magad ezen a szakterületen?
– Élvezem, amit csinálok, úgy érzem, most
vagyok a mélyvízben, függetlenül attól, hogy gyakorlati tudást már szereztem. Noha imádom Szegedet, és az egyetem elvégzését követően munkalehetőséget is kaptam ott helyben, Temerin
mellett döntöttem. Volt egy célom, hogy megcsinálom, hazajövök, és itthon teszem azt, amivel tudok segíteni az embereken. Jelen pillanatban Óbecsén egy speciális iskolában dolgozom
gyógypedagógusként.
– A diplomai munkám címe: A vajdasági
magyar – szerb, kétnyelvű gyerekek logopédiai
ellátásának hatékonysága a magyarországi ellátás tükrében.
• Milyen terveid vannak?
– Szeretném a mesterképzést is elvégezni
Budapesten.
ácsi

57 százaléka pedig a férfi nemet képviseli. Vajon a temeriniek közül ki
mennyit és hogyan facebookozik?
V. K.: – Eléggé sokat ülök a gép előtt, leginkább délutánonként.
Sok mindenre jó a Facebook, régi ismerősöket megkeresni, fényképeket nézegetni és üzeneteket küldeni. Nemrégiben két, 40 évvel ezelőtti
barátnőmre akadtam így rá.
K. A.: – A Facebook magába olvasztotta a chatprogramokat, így
azonnal elérünk bárkit. Csomó, korábban elszeparált eszközt magába
foglal, és ez méginkább így lesz a jövőben. Nem csak kommunikálhatunk, de tájékozódhatunk is az oldalon. A legfrissebb hírek is azonnal az
orrunk előtt vannak. Én szinte egész nap jelen vagyok a Facebookon.
Ezt nem kell túlgondolni, mert buszozás közben, vagy akkor fordul elő,
amikor éppen várok valamire. Ilyen rövid időszakokról van szó.
T. I: – Az internetet tudom kezelni, használom is, de 54 évesen már
feleslegesnek tartom, hogy regisztráljak a Facebookra. Akit meg akarok találni, akivel beszélni szeretnék, azzal sikerül nélküle is.
D. E.: – Szeretem böngészni. Leginkább a külföldön élő családtagjaimmal beszélgetek általa. Így a legegyszerűbb és a legolcsóbb. Általában esténként ülök oda a géphez, és legalább egy órát ott is töltök.
T. F.
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Különböző rendezvényekre bérelhető a felújított, patinás

Gulyáscsárda

Konyhájában kedvére süthet,
főzhet saját szervezésében.
Mérsékelt árak, keresztelő,
eljegyzés külön engedménnyel.
Cím: Gulyáscsárda, Majoros Pál, Temerin,
Petőfi Sándor u. 71. Tel.: 842-329, mob: 062/464-770
Szerb Köztársaság – Vajdaság AT,
Temerini Községi Közigazgatási Hivatal, Településrendezési, Lakás- és
Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, szám: 501-07/2017-04,
Тemerin, 2017. II. 10.
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és
Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A hulladékgazdálkodásról
szóló törvény 69. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 36/09., 88/10. és
14/16. szám) alapján
ÉRTESÍTI
a nyilvánosságot, valamint az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy
az újvidéki székhelyű SCAN METALS
Kft. (Jovan Đorđević u. 4.), a lerakat
címe Újvidéki u. sz.n., Járek, Temerin
község területén, benyújtotta a 50107/2017-04 számú 2017.I.24-ei keltezésű kérelmét a nem veszélyes hulladék raktározásáról és feldolgozásáról
szóló engedély kiadására.
SCAN METALS Kft., Újvidék, Jovan
Đorđević u. 4., a lerakat címe:
Járek,Újvidéki u. sz. n., adóazonosító
szám:105833273, törzsszám 20470194,
tevékenységi kód 4677.
A SCAN METALS Kft. alapvetően

Rétet bérelek
HIRDETÉS

Tel.: 063/544-174

A SANDERS SH takarmánybolt
nyílt Temerinben, az Újvidéki utca
478/2 szám alatti épületben, ahol
Ön tenyészállatai számára különböző takarmányokat vásárolhat.
Áruinkat ingyenesen házhoz szállítjuk, elegendő, ha a 062/53-09-91es telefonszámon megrendeli az
árut.
A SANDERS SH D.O.O. a SANDERS Franciaország anyavállalattal együtt a szerbiai állattenyésztők megbízható partnere. A gazdag
tapasztalat és terepen szerzett szakmai tudás birtokában mindenkor
a legjobb megoldást kínáljuk Önnek. A kölcsönös előnyök elve alapján kiemelt feladatunknak és alapvető üzleti szándékunknak tartjuk
a termelők szakmai támogatását és a velük való együttműködés fejlesztését.
A SANDERS TAKARMÁNYGYÁR 2012-ben jött létre egyfelől a százéves tapasztalattal rendelkező Sanders Csoport Franciaország, másfelől a nemzetközi Sanders Csoport egy része és európai külországi
partnerei (Spanyolország, Olaszország, Csehország, Lengyelország
stb.) támogatása révén.
A SANDERS SH a Vajdaság szívében, Temerinben alakult, miután
megvásárolta a volt Petőfi Mezőgazdasági Birtokot, hozzájárulva ezáltal a térségben tevékenykedő mezőgazdasági termelők munkájának
fellendítéséhez. Cégünk egészséges, minőségi takarmányt állít elő,
6

veszélytelen hulladékok feldolgozásával – szétválasztásával foglalkozik, melyeket a szerelők igényeinek
megfelelően továbbít. Az eldobott felszerelés komponenseinek egyszerű
eljárással történő szétválasztásáról
van szó, melyek nem rendelkeznek
veszélyes komponensek jellegével. A
szétszedett anyagok zöme másodlagos nyersanyagként használható fel.
A nem veszélyes hulladék mechanikus
eljárással, vágással, összenyomással
és hasonló módon lehet elkészíteni a
szállításra.
Az érdekelt nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben, illetve az
interneten való közzétételt követő 8
napon belül juttatjatja el a kérelemmel
kapcsolatos véleményét, javaslatát.
A javaslatok és vélemények benyújtásának határideje 2017. II. 20.
A kérelembe foglalt adatok és dokumentáció a fent említett szerv helyiségeiben, a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal 9. számú irodájában
(Temerin, Újvidéki u. 326.) 8-15 óráig
tekinthetők meg.
Az értesítést Temerin Község www.
temerin.rs honlapján 2017.II.13-án jelentettük meg.

amely maradéktalanul kielégíti a vásárlóink által támasztott igényeket.
Másrészt folyamatos tanácsadást nyújtunk a tenyésztőknek, szakmai
előadásokat szervezve a tenyésztők érdekeit és szándékait figyelembe véve. Technológusaink és mérnökeink a termelők tapasztalatainak
figyelembe vételével folyamatosan fejlesztik termékeink minőségét.
Szakmai gárdánk mindenkor az Önök rendelkezésére áll a takarmányozás kérdéseinek vonatkozásában.
Termékpalettánk igen gazdag, és megtalálható benne a kész takarmánytól kezdve a szuperkoncentrátumokon és premixeken át az
adalékanyagokig minden, szarvasmarhák, sertések, szárnyasok és
kis kérődzők takarmányozására.
Temerini részlegünk 40 helyi és környékbeli dolgozót foglalkoztat, tanácsadó csoportunk 8 szakemberből áll, évente 25 ezer tonna
takarmányt állítunk elő mintegy 300 elégedett ügyfelünk számára. Elérhetőségeink www.sanders.rs vagy a Facebook oldalon https://www.
facebook.com/sanders1stocnahrana
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Cserediákként az Államokban
Kurcinák Martina élménybeszámolója a nyugati partról

• Miben különböznek az amerikai
mindennapok az itthoniaktól?
– Az iskolán kívül sok időt töltök
önkénteskedéssel, ami öröm és boldogság a
számomra. Gyakran járok az állatmenhelyre. Van négy kutyánk és három macskánk. Ez
mégjobban megszerettette velem az állatokat.
– Az itteni „apukám” sokszor levest főz, amit
kiszállítunk a hajléktalanoknak. Talán ez volt a
legmeghatóbb számomra. Mindig is szerettem
volna valami ilyesmivel foglalkozni. Meglepődtem, mennyire könnyű mosolyt csalni egy olyan
ember arcára, aki valami szörnyűségen megy
keresztül.
– Ezenkívül csatlakoztam a Leaders in Life
csoporthoz, ahol tinédzserek szerveznek hatalmas találkozót, és arra tanítanak, hogyan
segítsünk a közösségnek és magunknak. Megtiszteltetés velük együtt dolgozni. A héten 7000
dollárt gyűjtöttünk össze a találkozóra. Ez sokat
fog segíteni a célszemélyeken.
• Milyen helyeket, nevezetességeket,
érdekességeket láttál?
– Máris sok helyet bejártam a családnak köszönhetően. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy rám esett a választásuk. Érzem a szeretetet, amit sugároznak, és mindennap valami
újat látok nekik köszönhetően. Elvittek Salt Lake
Citybe (Utah, odafelé áthaladtunk Las Vegason),
Hollywoodba, Los Angelesbe, Venturára és Santa
Monicába. Mindig valami újat próbálunk ki,
sohasem unalmas velük az időtöltés.
• Milyen terveid vannak a jövőben?
– Júniusban utazom haza, szeptemberben
pedig folytatom a tanulást a gimnáziumban. Szeretném megmutatni, mennyire könnyű részt
venni olyan eseményen, amivel jót tehetünk a
közösségünknek, valamint inspirálhatjuk a fiatalokat, hogy ők is cselekedjenek. Sokat tanultam
ez alatt a pár hónap alatt. Szeretném megosztani
ezt másokkal is, ugyanis ez tanított meg arra,
hogy értékeljem, amit mások értem tesznek, és
hogy viszonozzam nekik. Sohasem fogom elfelejteni az ismeretlen ember könnyes szemét,
akinek odaadtam a tányér levest az esős éjszakában. Sírva köszönte meg. Ezt minden fiatalnak
legalább egyszer meg kellene tapasztalnia, mert
akkor megértenék, mennyire szerencsések: van
fedél a fejük felett és étel az asztalukon.
Móricz Éva

A gimnazista lány a FLEX cserediák-program ijesztően más volt, mint amihez otthon hozzányerteseként egy évet tölthet az Egyesült Álla- szoktam. Hat órám lett naponta, ugyanazzal az
mokban. Augusztusban repült Kaliforniába.
órarenddel egész évben. Választhattam a tantár• Hogyan sikerült e program tagjává gyak közül: az órarendem franciából, közigazválnod?
gatásból, amerikai történelemből, angolból és
– Az egész egy beszámolóval indult a Kosz- rajzból áll. Pár hét után hozzászoktam a sulihoz
tolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. és kezdtem megszeretni.
Több tanár is részt vett ebben. Ezután többet
• Hogy sikerült beilleszkedned? Szemegtudtunk a programról, októberben pedig reztél új barátokat?
sor került a vetélkedőre. Sajnos első alkalom– A nyelvvel nem volt gondom, könnyen tudmal nem jártam sikerrel, de egy év elteltével tam tanulni és beszélgetni a korombeliekkel. Az
újra próbálkozhattam.
itteni emberek nagyon barátságosak és nyitottak,
– Amikor a következő iskolaév elkezdő- nem nehéz beszédbe elegyedni velük, de barátodött, nagyon izgatott voltam,
mert tudtam, hogy közel vagyok
a következő lehetőséghez: hogy
cserediák leszek. Egy változtatás után az akkori A-SMYLE-ból
FLEX (Future Leaders Exchange
Program) lett. Ezúttal három
szintből állt a felmérőnk. Az első
általános nyelvtan, a második
esszé volt. Ha ezeken továbbjutottunk, hallás utáni szövegértés-felmérésen és egy interjún vettünk részt, majd végül
egy utolsó esszével pecsételtük
meg az eddigi teljesítményeinket. Ezek után hosszadalmas várakozás következett.
Márciusban hívtak fel, hogy
tudtomra adják a felmérés ered- Az amerikai családdal
ményét. Éppen rajzórám volt, szinte el sem hit- kat szerezni már kihívás. Baráti köröm példás és
tem, hogy én vagyok a szerencsés: egy évet Ame- jólnevelt emberekből áll. Igazán örülök, hogy
rikában fogok eltölteni!
megismerkedhettem velük. Egyikük, Vanesa,
– Júniusban elküldték az információkat a ugyanazzal a cserediák programmal jutott ide,
családról, és azt, hogy melyik államban fogok amivel én. Ő Örményországból jött. Érdekes volt
lakni és tanulni. Nem gondoltam volna, hogy Ka- megismerni olyan valakit, aki ugyanazt tapaszliforniába fogok kerülni, mivel Amerika nyugati talja, mégis máshonnan származik.
partjára diákok ritkán jutnak el.
– Több cserediákot ismerhettem meg, mi• Hogy utaztál, milyen fogadtatásban vel öt napot velük tölthettem az év elején, és
nemrégiben ismét találkozhattam velük. Egy
részesültél?
– Először utaztam repülőn, remek volt. Mi- hét az iskolában arról szólt, hogy bemutattuk a
után megérkeztem Kaliforniába, Bakersfieldbe, kultúránkat, és beszéltünk az országról, ahontalálkoztam a családdal, akikkel addig interneten nan jöttünk. Örültem a lehetőségnek, mivel már
keresztül kommunikáltunk. Attól a pillanattól vártam, hogy elmesélhessem, mi az, ami más ottfogva, ahogy megláttam őket a repülőtéren, tud- hon, mint itt. Boldoggá
tam, hogy rendkívül szerencsés vagyok. Szinte tett, hogy sokan érdek- Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy
postai ügyintézésre van szüksége a városban, akkor forduljon bizalommal a
el sem hittem, hogy ez tényleg velem történik. lődtek ez iránt.
Az első dolog, ami felébresztett az álomszerű
– Számos vetélkeállapotból, a hőség volt. Rettenetes kánikula dőn vehetünk részt a
uralkodott. Megérezhettem, milyenek a kalifor- cserediákokkal a progniai nyári napok. Ez nagyon tetszett. A család ram által. A minap jelenmég aznap elvitt egy mexikói étterembe, mivel tették, hogy megnyertem
Kaliforniában nagy a mexikói származású ame- az egy hetes Washington
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
rikai polgárok száma.
D.C. utazást, ahol töb• Miben különbözik az ottani oktatás bet tanulhatok a törté- és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga)
az itthonitól?
nelemről és az amerikai
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával
– Megérkezésemtől számítva egy hét eltel- kultúráról. Már nagyon Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig
tével kezdődött el az iskolai tanítás. Az első nap várom.

Novák-TAXI
magánvállalathoz

2017. február 16.
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A második hely a cél
Varga Tamás, a TSK labdarúgóinak csapatkapitánya
számolt be a klub körüli újdonságokról
Javában zajlik a felkészülés a tavaszi
idényre, amelyben a temerini TSK-nak az
lesz a célja, hogy megszerezze a második
helyet az Újvidéki ligában. Az őszi idényben nyújtott teljesítményről, a pályázatokról és a klub terveiről Varga Tamás, a
temeriniek csapatkapitánya számolt be.
– Január 28-án kezdtük meg a felkészülést.
Van néhány új játékos, de mivel
február 17-ig tart az átigazolási
időszak, lehetnek még változások.
Valószínűleg távozók is lesznek,
de még nem lehet pontosan tudni,
hogy kik mennek el.
• Az őszi idényben sokáig
a második helyen álltatok, de
a rossz hajrá miatt végül lecsúsztatok a negyedik helyre.
Elégedettek vagytok ezzel az
eredménnyel?
– Kulcsfontosságú volt a bánostori Proleter
elleni hazai mérkőzés, amikor kikaptunk 2:0-ra.
Kihagytunk egy tizenegyest a mérkőzés elején,
utána több gólhelyzetet is elrontottak a csatárok,
majd két gólt kaptunk. Az utolsó fordulóban emberelőnyben futballozhattunk Kátyon a Jugović
ellen, de a támadók ott is rosszul teljesítettek, így
0:0 lett a végeredmény. Ez a két eredmény miatt
nem szereztük meg a második helyet.
• Mennyire reális az, hogy a bajnokság
végén megszerezzétek a második helyet?
– A vezetőségnek kitűzött célja, hogy megszerezzük ezt. Ha sikerülne, akkor az idény végén selejtezőt játszanánk a magasabb rangfokozatba kerülésért. Ezért hozták az erősítéseket
is. Nekem egy észrevételem van, mégpedig az,
hogy továbbra is hiányzik egy jó góllövő játékos
a csapatban.
• Az egyéni teljesítményeddel men�-

nyire vagy elégedett? Az ősszel játszottál
a jobbvédő és a középső védő poszton,
de voltak olyan mérkőzések is, amikor a
cserepadra kerültél.
– Mindig lehetne jobban játszani. Nem válogatok, hogy hol kapok helyet a csapatban.
Egyébként nemrégiben betöltöttem a 36. életévem, vagyis a második 18. születésnapom. Az
első felkészülésemet 14 évesen csináltam végig, és mondhatom, hogy
17 éves korom óta az első csapat
tagja vagyok.
• Számolod, hogy hány bajnoki találkozót játszottál?
– Annyi biztos, hogy nagyon
sokat, de a pontos számot nem tudom. A 400. bajnoki meccs lehet,
hogy még nincs meg, de biztosan
a 300. felett járok.
• Ennyi mérkőzés után talán megérdemelnéd, hogy a jövőben a klub vezetőségének is a tagja legyél. Ilyen irányú
céljaid vannak-e?
– Ha majd befejezem a pályafutásomat, és
szükség lesz rá, akkor szívesen vállalok valamilyen tisztséget. Beszéltem erről a klubelnökkel,
de majd akkor térünk vissza a témára, ha befejezem a labdarúgást.
• A télen a TSK csapata megnyert egy
kispályás tornát, amivel az egyesületé lett
a Lav sörgyár által szervezett verseny egymillió dináros fődíja.
– Ide azok a csapatok nevezhettek be, amelyek részt vettek a kupakgyűjtési akcióban. Két
szurkolónknak, Kelemen Zoltánnak és Batthány
Jóskának köszönhetjük
APRÓHIRDETÉSEK
ezt, mert ők gyűjtötték
•
Házat
bérelnénk. Telefonszám:
össze a legtöbb kupakot.
061/63-103-65.
Ha jól tudom, 30 000-40

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 havi törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínálja
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket
Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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000 kupak gyűlt össze. A tornán 17 csapat vett
részt, mi pedig az összes mérkőzésünket megnyertük, tényleg jól játszottunk aznap. Ezzel miénk lett a főnyeremény. A pénz azóta megérkezett
a klub számlájára, kaptak belőle a résztvevők,
sikerült kifizetni különféle kisebb adósságokat
is, úgyhogy mondhatjuk, hogy a klubnak jelenleg
nincsen semmiféle tartozása.
• A TSK három éve elnyert egy pályázatot, aminek köszönhetően többek között
a száz éves jubileumi tornát is megszerveztétek. Mit sikerült még vásárolni abból
a pénzből?
– Az IPA határon átivelő együttműködési
program keretében nyertük el ezt a pályázatot a magyarországi Zákányszékkel. Ennek középpontjában a jubileumi torna volt, amelyre
az újvidéki Vojvodina és a Ferencváros is eljött
Temerinbe, de összesen több mint 20 különféle eseményt megszerveztünk itt nálunk, illetve Magyarországon. Ugyanennek a pályázatnak
köszönhetően labdákat, edzőruhát és a lelátóra
székeket vásároltunk. Vettünk két önjáró öntözőgépet és felszerelést az edzőteremhez, valamint
beszereztünk két 18 méteres oszlopot a reflektorokhoz. Van még egy pályázat, amelyet január végén adtunk át, szintén a zákányszékiekkel.
Az összértéke csaknem 200 000 euró, de még
nem tudjuk, hogy sikeres lesz-e, az eredmény
hat hónap múlva várható. Többek között ebből
szeretnénk felújítani a klubhelyiségünket. Más
pályázatokból szeretnénk eszközöket beszerezni
a pálya megvilágításának a bővítésére. Végül még
megemlíteném, hogy korosztályos csapataink
júniusban Svájcba utaznának két tornára, erre
szeretnénk támogatókat biztosítani – mondta
Varga Tamás.
A TSK csapata az első bajnoki mérkőzést
március 18-án vívja Koviljon a Šajkaš ellen.
T. N. T.

• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511925-ös telefonszámon.
• Két hold föld eladó az Újföldben. Telefonszám: 063/8-469-454.
• Kiadó egy kúttal ellátott 1500 négyzetméter alapterületű bekerített földterület a vásártér közelében. Alkalmas állattartásra, veteményezésre,
fóliasátrak létesítésére (50 euró/év).
Telefonszám: 062/20-60-95.
• Ház eladó a Telepen. Telefonszám:
063/73-32-462.
• Az Alfaplast végében 4 kvadrát föld
pumpakúttal, kedvező áron eladó
(alkalmas fóliasátras termelésre).
Ifjúsági utca 6., telefonszám: 844345.
• Eladó fotel, dohányzóasztal, irodaszék (így egyben 2000 Din), laptop
(50 euró), nyomtató (1000 Din), Go-
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renje mosógép, porszívó, tévé. Telefon: 064/321-74-47.
• Eladó 333-as cserép, 1400 darab.
Telefonszám: 063/597-463.
• Beteg ellátását vállalom a saját otthonában, megegyezés szerint. Telefonszámok: 840-472, 063/85-41-586.
• Asztalos munkákhoz szükséges
gépek és szerszámok eladók. Érdeklődni a 065/80-21-962-es telefonszámon délutánonként 2 és 4
óra között.
• Kőműves vállalat B kategóriás engedéllyel rendelkező sofőrt keres kis kombi, illetve kamion vezetésére. Ácsot és
fizikai munkást is keres. Telefonszám:
060/34-567-65.
• Két szopós, piros-tarka üszőborjú
eladó. Telefonszám: 0600/569-563.
• Bálázott fűszéna eladó (kb. 50–70
bála). Telefonszám: 063/18-56-254.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefonszám: 063/53-65-84.
2017. február 16.
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Szeretettel és hálával emlékezünk elhunyt szüleinkre

Drága unokámtól

Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre

CSERNYÁKNÉ DUSA Margit
CSERNYÁK István
(1944–2016)
(1942–2014)
Ha emlegettek: köztetek leszek.
Ha imádkoztok: veletek vagyok.
Ha rám gondoltok: mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.
Szeretettel emlékezik rájuk fiuk, Krisztián családjával

LÓCZ Attilától
(1978–2017)
Rövid életed után hosszú
útra mentél.
Pihenése felett őrködj,
Istenem, csendes álmát
így nem zavarja semmi sem.
Nyugodj békében!
Emléked őrzi nagymamád

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

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy
nincs közöttünk szerettünk

NAGY Józsefre
(1924–2005)

NOVÁK Borbálára
(1927–2012)

Az élet megy tovább, de nem úgy, mint régen.
A csillag sem úgy ragyog nyáron, mint télen.
Szívünkben megmarad az örök szeretet,
ami elfeledni nem enged Titeket. (Juhász B. Anikó)
Drága emléketeket megőrizzük.
Lányaitok: Borcsi és Margitka családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel, de szeretettel és hálával emlékezünk
elhunyt szüleinkre

Nyugodjék békében!
Lócz Attila
(1978–2017. 2. 9.)

Miserend
17-én, pénteken 8-kor: egy
elhunytért.
18-án, szombaton 8 órakor: az utolsó két hét folyamán elhunytakért, valamint
†Giricné Dányi Erzsébet,
Dányi István és Giric Terézia.
19-én, Évközi 7. vasárnap,
a Telepen 7-kor: †Kihút János, a Kihút és a Jakubecz
szülőkért, a plébániatemp-

Köszönet mindazoknak,
akik a temetésen megjelentek.

lomban 8.30-kor: †Csernyák
István és Margit és a család
elhunytjaiért, 10 órakor: a
népért.
20-án, hétfőn 8 órakor:
†Ferenczi Mihály és Dujmovics Ilona.
21-én, kedden 8 órakor:
egy szándékra.
22-én, szerdán, Szent Péter
székfoglalásának ünnepén, 8
órakor: egy szándékra.
23-án, csütörtökön 17 órakor: egy szándékra.

• Hízó eladó, valamint kisebb mennyiségben fűszéna. Ady Endre u. 20., telefon: 844-298.
• Építkezésre alkalmas üres telkeket
vásárolnék. Tel.: 060/34-567-65.
• Új központi kazánok, egy 35 kW-os
és egy 25 kW-os, valamint egy felújított Smederevo sparhelt eladó. Telefon:
063/77-96-326, 843-581.
• Sarokrészes ülőgarnitúra, kihúzható, fotellel együtt eladó, valamint két
üvegezett teraszajtó és két teraszablak. Tel.: 063/10-65-901.
• Takarítást, házimunkák végzését, valamint idősebb személyeknél bevásár2017. február 16.

SARNYAI Imre
(1952–2017)
A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben
örök a fájdalom és
a szeretet.
Számunkra ő sohasem
lesz halott, mert a jók
örökké élnek,
mint a csillagok.
Emlékét őrzik
szerettei

lást, ellátást vállalok. Telefon: 843-581,
062/898-57-72.
• Bálázott hereszéna és búzaszalma
eladó. Marko Orešković u. 20. tel.:
843-700.
• Ház eladó a Pap Pál utca 80. szám
alatt. Érdeklődni a Bosnyák utca 30-ban,
tel.: 841-073.
• Szalma, valamint morzsoló-daráló eladó. Táncsis Mihály u. 23/1-ben,
tel.: 845-219.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet,
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket,

CSERNYÁKNÉ DUSA Margit
(1944–2016)

Halálotok 1. és 3. évfordulóján fáj, hogy elmentetek.
Szeretetetek, ölelésetek, nevetésetek és egyáltalán
ti magatok hiányoztok.
Tőletek tanultunk hinni, remélni és szeretni,
gyerekeinket becsületben felnevelni.
Embertársainkat tisztelni és megbecsülni,
a bajokat, bánatot türelemmel viselni.
Nem tudja ezt az űrt betölteni semmi,
amit hagytatok magatok után.
Kimegyünk a temetőbe, tudjuk, hogy vártok, mert ha van
túlvilág, látjátok, hogy mi még mindig összetartozunk.
Kegyelettel emlékezünk rátok.
Lányotok, Meli, vejetek, Laci és szeretett
unokáitok, Dávid, Kevin és Júlia

antikvitásokat, régi pénzt, képregényt,
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Hízók (130–140 kg) eladók. Telefonszám: 069/33-24-005.
• Vásárolok hagyatékot (ingatlant is),
használt bútorokat és minden felesleges
tárgyat padlásról, garázsból, pincéből.
Tel.: 063/8-043-516.
• Fűrészpor eladó (bükkfa). Telefonszám: 062/86-02-053.
• Takarítást vállalok (tel.: 841-412), szekrénysor két fotellel, asztallal és taburéval
(130 euró), szlovén vákuumos ablakok,
kombinált tűzhely (fele gáz, fele villany),

TEMERINI ÚJSÁG

CSERNYÁK István
(1942–2014)

Smederevac 7-es tűzhely, ebédlőasztal
hat székkel, ágy, Nike sportcipő, billenős
garázsajtó, butánpalack, fodrászszalonfölszerelés, tévék (5000 Din), matracok,
etetőszék, hűtőszekrény, sarok ülőrész,
ötrészes szekrénysor, kaucsok, fotelok,
szőnyegek, hőtároló kályha (6 kW), lapos tévé, luszterok, függönyök, DVDlejátszó, hálószobabútor, franciaágy,
kukoricadaráló, kivarrt Wihler-gobelin
rámával (50 euró), Siporex (150 db), harmonikaajtó, ebédlőbe való vitrin, villanytűzhely, tévéállvány, kéménybe köthető
gázkályhák (50–60 euró). Csáki Lajos
utca 66/1., telefon: 841-412, 063/7434-095.
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Szeretett nagynénémtől

Margitkától

Szomorú egy éve, hogy itt
hagyott bennünket szeretett lányom

Szomorúságban telt el egy
év nélküled. Örökre itt hagytál fiam

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébet
(1960–2016)

FERENCZI Mihály
(1955–2016)

Nem múlnak el ők,
kik szívemben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
KORČOKNÉ
VECSERA Teréztől
(1932–2017)
Szívünkben megmarad
szép emléked,
legyen áldott,
békés a pihenésed.
Búcsúzik tőled
unokahúgod, Mária
családjával

HORVÁTHNÉ
VARGA SOMOGYI Margit
(1929–2017)

Emléked megőrzöm,
míg élek.
Barátnőd, Veronka

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
öt éve elhunyt szerettünkre

Szomorú egy éve, hogy elvesztettem szeretett nővéremet

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.
Örök nyugodalmat neki!
Nem feledünk soha.

MEGEMLÉKEZÉS
Február 6-án volt 30 éve,
hogy elvesztettük, akit szerettünk

Míg éltél,
nagyon szerettelek,
míg élek nem feledlek.
A jó Isten
őrködjön feletted.
Szerető
édesanyád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Osztálytársunktól

Édesanyád
BERCSÉNYINÉ
DANIS Veronára
(1930–2012)

GIRICNÉ
DÁNYI Erzsébetet
(1960–2016)

Az élet elmúlik,
az emlék megmarad,
mi, akik élünk,
őrizzük azt.
NAGY Sándort
(1941–1987)
Szomorú az út,
mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön
pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezik rá
felesége, Erzsike,
lánya, fia, menye
és négy unokája

Gyermekeid, Icu,
Gitta, Veronka,
Mari, Laci és Ciska
családjaikkal

Megtört szívünkkel
a múltba merengünk,
úgy fáj,
hogy nem vagy itt velünk,
hisz annyira szerettünk.

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

Megemlékezés
a héten elhunyt

Úgy őrizzük emlékedet,
mint napsugarat a tenger,
mélyen elrejtve,
nagy-nagy szeretettel.

Emléked őrzi öcséd,
Zoltán és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Búcsúznak tőled
az 1993/94-ben végzett
8. b diákjai

Szomorú 25 éve, hogy szeretett édesapám és nagytatám
beteg szíve megszűnt dobogni.
Édesapám, nagytatám, hiányzol nagyon!
KORČOKNÉ
VECSERA Terézia
(1932–2017)

MEGEMLÉKEZÉS

LÓCZ Attilától
(1978–2017)

MEGEMLÉKEZÉS
Február 20-án lesz 20 éve,
hogy elhunyt szerettünk

TALLÓ Gáspár
nyug. kőfaragó
(1992–2017)
OROSZ László
(1959–2016)
Lélekben mindig
együtt vagyunk.
Feleséged, Jázminka,
fiad, Jácint, menyed,
Ildikó és unokáid:
Benedek és Balázs
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Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok.
Kanada, Waterloo

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

TEMERINI ÚJSÁG

FÁBIÁN Mihály
(1944–2017)
temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat nekik!

VEREBÉLYI Ferenc
(1932–1997)
Szótlanul elmentél,
nem jössz vissza többé,
de emléked
szívünkben él mindörökké.
Gyászoló szerettei
2017. február 16.

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

Szeretett gyermekünktől

Mimi nenától

GIRICNÉ DÁNYI Erzsébet
(1960–2016)

LÓCZ Attilától
(1978–2017)

DANI
MÉSZÁROS Rozáliától
(1932–2017)

Múlik az idő, de lelkünkben vihar tombol,
mióta elveszítettük, életünkben gyász honol.
Minket úgy szerettel, ahogy már nem lehet,
mert az ember egyedi, pótolni nem lehet.
Mikor a csillagok fénye ragyog az égen,
szemeid csillogása ég szeretteid szemében,
mert egy könnycsepp a szemünkben még érted él,
egy gyertya az asztalon még érted ég.
Még fáj, s talán örökre így is marad,
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad!
Emléked örökre szívünkbe zártuk.
Szerető férjed, Tibor, apósod, János,
lányod, Szilvia és párja, Zsolt

aki 16 embertpróbáló év után csendesen elment, örökre itt hagyott bennünket. Hiába volt minden emberfeletti küzdelem, amit
megpróbáltunk közösen megvívni, sok csatát megnyertünk, de
az utolsót elbuktuk. Olyan csendesen, méltóságban mentél el,
amilyen küzdelmesen éltél.
Vezessen utadon nagybátyád utolsó üzenete:
Velünk voltál,
Velünk maradsz.
Szeretünk mindhalálig: tata és anyu

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

Hirtelen mentél el,
köszönni sem tudtál,
örökre lecsuktad szemed.
Vigyázunk az álmodra...
Te csak aludjál!
Kedves szerettünk,
Isten veled!
Emléked szívünkben
örökké él: Melinda,
Sanyi, Bence,
Sarolta és Mariska dédi

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy elvesztettük,
akit szerettünk

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek és minden végtisztességadónak, akik szeretett halottunk

LÓCZ Attilától
(1978–2017)
Örök álomba merültél, a szívünk megszakadt,
nélküled az egész életünk kegyetlenül félbeszakadt.
Istenem, miért büntetsz? Hisz nem volt semmi vétkünk,
de ha már így tetted, hát adj erőt élnünk!
Köszönöm, hogy a testvéred lehettem.

LÓCZ Attila
(1978–2017)

Nyugodjál békében!

temetésén megjelentek, koszorú-, virágadományukkal és részvétnyilvánításukkal mérhetetlen fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk Szőllősi atyának a meleg, vigasztaló szavakért, a temerini egészségház dolgozóinak, a Termovent
munkaközössége képviselőinek a temetésen való részvételért,
és nem utolsó sorban a jó szomszédoknak és utcabelieknek
nemcsak a temetésen való részvételért, hanem a 16 év alatti
minden segítségért, attól a pillanattól kezdve, mikor még drága
gyermekünk életéért küzdöttünk, és később is, mikor ha mást
nem is, de lelki támaszt nyújtottak.

Emléked örökre megőrzi: húgod, Csilla, sógorod, Robi
és a gyerekek, Karina és Teodor

MEGEMLÉKEZÉS

FERENCZI Mihály
(1955–2016)
Emlékét
szívünkbe zártuk.
Testvéred és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Öt szomorú éve, hogy itt hagytál bennünket

Akik szeretnek, nem felednek,
akit szeretnek, sosem lesz feledve.
Legyen pihenésed olyan könnyű,
mint amilyen nehéz volt az életed.
Nyugodjál békében!
A gyászoló család

A plébánia telefonszáma: 844-001

Irodaidő a plébánián:

VARGA István
(1933–2012)
Szívünkben őrizzük emlékedet,
mint napsugarat a tenger,
elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel.
Soha nem feledünk!

munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.
2017. február 16.

Szerető felséged családjával

TEMERINI ÚJSÁG

TORBARINA Ante
(1932–2016)
Köszönjük, hogy köztünk
éltél, bennünket szerettél.
Csillagok között utazol
tovább, ott várj ránk,
ha időnk lejár!
Temerin–Sukošan

Lánya, Erika
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ASZTALITENISZ
LABDARÚGÁS
Községünk csapatai barátságos
mérkőzéseket játszanak a tavaszi
idény kezdete előtt.
A TSK labdarúgói a hétvégén kétszer is pályára léptek
Temerinben. Szombaton 2:2-re
mérkőztek a Bajsával, vasárnap
pedig 4:0-ra legyőzték az újvidéki
Proletert, amelyben többnyire ifjúsági korú játékosok kaptak lehetőséget. A TSK tegnap, lapzárta után a
Túriával mérkőzött a vásártéri pályán, szombaton pedig Karavukovón
vendégszerepel a Proleter ellen.
A járeki Mladost előbb 1:1-es döntetlent játszott a dunacsébi ČSK ifjúsági csapatával, majd 3:1-re kikapott a belcsényi Cementtől.
A Sirignek szintén a belcsényi
Cement volt riválisa, ezen a mec�csen nem született gól.

Csapataink sikeresen szerepeltek az elmúlt hétvégén a bajnoki mérkőzéseken, hiszen győzelmet arattak.
Első férfi liga
TEMERIN–BORAC (Paraćin) 4:0

A hazaiak magabiztosan nyertek
a liga egyik leggyengébb csapata ellen a 11. fordulóban.
Eredmények: Pető Z.–Dimitrijević 3:0, P. Tepić–Nikodijević 3:2, Nagyidai Z.–Spasić 3:0,
Pető–Nikodijević 3:0.
Második női liga –
északi csoport
DÓZSA (Székelykeve)–
TEMERIN 2:4

A lányok Székelykevére utaztak,
ahol begyűjtötték a bajnoki pontokat a 11. fordulóban.
Eredmények: Dobó–Orosz N.
3:2, Pamel–J. Kozarski 0:3, Székely–

Vegyelek D. 0:3, Dobó, Székely–
Orosz, Vegyelek 1:3, Dobó–Kozarski
3:2, Székely–Orosz 0:3.
Bácskai férfi liga
TEMERIN II.–Zenta 4:1

Fiatal csapatunk legyőzte a táblázaton második helyezett Zentát,
így megőrizte idei veretlenségét és
jó úton halad a bajnoki cím felé.
Eredmények: J. Vranešević–
Takács 3:0, M. Puhača–Lučić 2:3,
Bálind V.–Vastag 3:0, Vranešević,
Bálind–Takács, Vastag 3:2,
Vranešević, Lučić 3:0.
Pető Zsolt ausztriai klubcsapata, a Walter Wels 3:0-ra legyőzte Dubrovnikban a Libertas
Marinkolor csapatát az ETTU-kupa
negyeddöntőjében, amivel nagy lépést tett a továbbjutás felé. A visszavágót február 26-án tartják Ausztriában. A horvátországi meccsen
Pető 3:1-re nyert szettekben Miho
Simović ellen.

TEKE
Első vajdasági liga
JADRAN (Golubinci)–TSK 6:2
(3319:3096)

Nem sikerült meglepetést okoznia az éllovas otthonában a temerini
csapatnak, amelynek tagjai közül
Varga László és Majoros János
tudta megnyerni párharcát. Mindez azonban kevésnek bizonyult. A
TSK ezen a hétvégén a bácsföldvári
Vojvodinával játszik. A mérkőzés
fontos lehet a kiesés elleni küzdelemben, mivel a temeriniek az utolsó előtti, 11. helyen vannak a táblázaton, míg a Vojvodina a 10.
Jadran: Vukelić 580, Opačić
519, Živanović 542, Ćetojević 566,
Bežanović 546, Pavlović 566.
TSK: D. Tomić 547, Varga L. 534, Kurcinák G. 482, T.
Marković 450, Tóth T. 492, Majoros J. 591.
T. N. T.
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