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Március 13-án este, a Szir-
mai Károly MME szervezésé-
ben tartottak ünnepi műsort 
az 1848/49-es magyar for-
radalom és szabadságharc 
tiszteletére. A zenés, táncos 
összeállításban fellépett a mű-
velődési egyesület férfikórusa, 
idősebb néptáncosai, valamint 
a vonószenekar és néhány ak-
tív színész, ugyancsak a Szir-
mai egyesület soraiból. Az elő-
adás keretében Petőfi Sándor 
Falu végén kurta kocsma című 
versén keresztül mutatták be 
a verbuválást énekben, tánc-

ban és zenében. Az irodalmi 
és történelmi összeállításban 
Csorba Béla, a VMDP körze-
ti szervezetének elnöke lépett 
közönség elé. Alkalmi beszé-
det Gusztony András polgár-
mester mondott. A rendező 
koreográfus Lukács Imre volt. 
A műsort a TEFÚ fúvószenekar 
indulókkal zárta.

A Szirmai Károly MME 
ugyanezzel a műsorral fellé-
pett március 15-én, hétfőn a 
magyarországi Jánoshalmán 
megtartott alkalmi ünnepi mű-
sorban.

A múlt héten az általános iskolások 
is megemlékeztek az 1848/49-es magyar 
forradalomról és szabadságharcról. Már-
cius 12-én, a Kókai Imre iskola szerve-
zésében a tanulók „1848, te csillag…” 
elnevezéssel alkalmi ünnepi műsort mu-
tattak be az Ifjúsági Otthon nagytermében. 
Az ünnepségen tiszteletét tette Urbán Iza-

bella községi tanácsnok, Puskás Tibor, 
az Első Helyi Közösség tanácsának elnö-
ke, valamint Sziveri Béla iskolaigazgató, 
továbbá jelen voltak a ta-
nárok, az osztálytanítók, 
a szülők, az iskolások és 
más vendég is. Az alkalmi 
ünnepi műsorban fellépők 
Petőfi-verseket szavaltak, 
részleteket adtak elő Kos-
suth Lajos szónoklatából, 
elszavalták a Szózatot, az 
énekkar alkalmi dalokat 
adott elő és elénekelte a 
Himnuszt. Alkalmi dalok-
kal, megzenésített versek-
kel közreműködött a Ka-
méleon együttes.

„1848, te csillag...”
Március 15-ei rendezvények

Az ünnepi műsor résztvevői

Száz híján négyezer
Elkészült a külön névjegyzék
Március 9-ével befejeződött a vajdasági magyar 

választói névjegyzékre való feliratkozás. A temerini 
magyarok zöme már korábban aláírta felvételi kérel-
mét, március 9-ével bezárólag még a CMH irodában 
lehetett feliratkozni.

A kérelmeket az önkormányzat illetékes osztá-
lyára továbbították, ahol a neveket összevetették a 
választók névjegyzéken szereplők nevével, végzést 
hoztak, s ezt kézbesítették a kérelmezőnek. Marija 
Zec, az önkormányzat adminisztrációs osztályának 
vezetője elmondta, hogy a feladatot sikeresen tel-
jesítették: 3907 olyan kérelem futott be, amelyben a 
választópolgár kérte a külön választói névjegyzékbe 
való felvételt. Magyarokon kívül 11 ruszin, 5 német, 3 
horvát, 1 macedón, 1 szlovák és 2 ukrán nemzetiségű 
lakos is volt a kérelmezők között.

Vasárnap, március 14-én a Nyugati 
temető kopjafájánál a VMDP körzeti 
szervezete emlékezett meg az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc hősi 
napjaira. Beszédet Gusztony András 
polgármester, a VMDP alelnöke mon-
dott, majd ezt követően megkoszo-
rúzta a kopjafát. Koszorúzott Ágos-
ton András, a VMDP elnöke és Csorba 
Béla, a körzeti szervezet elnöke is.

Koszorúzás

Megemlékezés a színházban

Jelenet a szombat esti ünnepi műsorból

Nagyböjt ötödik vasárnapján 
jelenik meg a Temerini Harang-
szó legújabb száma
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KATARINA SZALON
Méret után varrunk:

• áldozóruhát és áldozóöltönyt
• alkalmi ruhát, inget és nadrágot ballagásra

Egyéb megrendelést is vállalunk
Temerin, Jókai Mór utca 35., 
tel.: 843-699, 063/11-77-035

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a GulyÁsCsÁrDA 2010. április 11-én két helyen szervez 

BérMÁlKoZÁsi EBéDET.
Az ifjúsági otthonban a The End, a Gulyáscsárdában 

Varga S. Attila és Bugyi János szórakoztatja a kedves vendégeket.
Megrendelésre az ünnepi ebédet házhoz is visszük.

A háromfogásos ünnepi ebéd: lakodalmas tyúkhúsleves 
májgombóccal, főtt hús, paradicsomszósz. Főétel: temerini szeletek 

(Illés László receptje, 1993), mátrai szelet, pulykaérmék 
őszibarackmártással, pecsenyehús spanyol barnamártással. 

Köret: pékkrumpli, saláta: görögsaláta, káposztasaláta.
* * *2010. május 16-án a Gulyáscsárda két helyen szervezi meg az

ElsőÁlDoZÁsi EBéDET.
Az ifjúsági otthonban Varga S. Attila és Bugyi János, 

a Gulyáscsárdában a szenttamási Csillagfény együttes 
szórakoztatja a vendégeket.

* * *A Gulyáscsárda lakodalmak és más rendezvények 
szervezését is vállalja

• a 600 személyes Bađan-lakodalmas teremben • a 300 személyes 
Fox-teremben • az ifjúsági otthonban • a Gulyáscsárdában 

• és a többi lakodalmas teremben is.
érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámokon: 
021/851-556, 021/842-774, 063/541-974, 062/48-78-78

Új kinézetű kivonatok 
Az anyakönyvi hivatalba megérkeztek 

az új okmányok
Az anyakönyvekről szóló, tavaly december 28-án hatályba lépett új 

törvény értelmében március 1-jétől a születési, a házassági és a halot-
ti anyakönyvi kivonatok korlátlan ideig érvényesek lesznek. Újra csak 
abban az esetben lesz szükség, ha a meglévő anyakönyvi kivonat adatai 
megváltoztak. Az ennél (márc. 1.) későbbi keltezésű kivonat elméletileg 
korlátlan ideig érvényes lesz. 

Az új kinézetű születési anyakönyvi kivonat rózsaszín, a házassági kék, 
a halotti pedig barna színű papíron készült. Az okmányok hologrammal 
és a papírpénzhez hasonlóan, látható helyen feltüntetett sorszámmal van-
nak ellátva s a Szerb Nemzeti Bank Belgrád melletti pénznyomdájában 
készülnek. A helyi anyakönyvi hivatal máris kapott belőlük. 

Új mozzanat, hogy a kivonat kiadását kérvényezni kell. Ez egy űrlap 
kitöltésének formájában történik, a formanyomtatványt az igénylőnek 
kell kitöltenie. Az illetékek összege változatlan. Az állampolgársági bi-
zonylat kiadására (még a régi nyomtatványokat használják) 500 dinár 
köztársasági és 200 dinár községi illetéket számolnak fel, az anyakönyvi 
kivonatokra pedig egyaránt 290+100 dinárt. A hivatal a kérelem és az 
illetékek befizetését igazoló szelvények átnyújtása után azonnal kiállítja 
az okmányt. 

Sokan nem látják értelmét a tartósan érvényes új típusú okmányok-
nak, ugyanis egyes hivatalok még mindig a régi, bevett szokás szerint 
járnak el: elveszik és nem is adják vissza az eredeti kivonatot. Annak 
lenne csak értelme, ha a fél megtartaná a kivonat „eredetijét”, és csak 
a hiteles fénymásolatot adná oda. Az okmány fénymásolatának hitelesí-
tése egyébként 360 dinárba kerül (plusz utalási költség). A vonatkozó 
törvény értelmében egyesek továbbra is mentesülnek az illetékek fizetési 
kötelezettsége alól. A múlt hét végéig már mintegy 100 újfajta anyakönyvi 
kivonatot adtak ki.

A tavaly megtartott rendezvényen felbuzdulva a művelődési és tájékoz-
tatási központ az idén is meghirdette a tojásfestő versenyt, amelynek célja 
a hagyományos és modern tojásfestés bemutatása és népszerűsítése. 
A versenyre március 25-ével bezárólag óvodások és általános iskolások 
nevezhetnek be, felső korhatár 14 év. A benevezési díj két tojás. A festett 
tojások a galériában vagy a Temerini rádió szerkesztőségében adhatók 
át. A beérkező munkákat a művelődési központ művelődési tanácsának 
tagjai: Dimitrije Kolarevics, Nada sztanics és Kasza Valéria értékelik. A 
galériában nemcsak a díjnyertes, hanem az összes festett húsvéti tojást 
bemutatják. A verseny minden résztvevője ajándékban részesül.

Húsvéti tojásfestés

A Temerini Község Községi Tanácsa pályázatot írt ki eszközök oda-
ítélésére a 2010. évi községi költségvetésből nonprofit szervezetek tá-
mogatására. 

A pályázaton részt vehetnek a polgárok egyesületei és a művelődé-
si élet más tényezői (alapítványok, gazdasági társaságok és más jogi 
személyek), amelyek Temerini Község területén tevékenykednek, vagy a 
pályázatra benyújtott programjukat/projektjüket annak területén szándé-
kozzák megvalósítani.    

A temerini községi költségvetésből e célra összesen 6 100 000,00 dinárt 
különítek el az alábbi arányban:

Kulturális és művészeti egyesületek – 1 650 000,00 dinár
Nonprofit szervezetek és a polgárok egyesületei – 2 700 000,00 dinár 
Pályázat rendezvények társfinanszírozására – 1 250 000,00 dinár 
Pályázat folyóiratmegjelentetés társfinanszírozására – 400 000,00 
dinár  
Pályázat könyvkiadás társfinanszírozására – 100 000,00 dinár 
Pályázni a jelen Pályázati kiírás űrlapján lehet mellékelve a szüksé-

ges kísérő okmányokat. Az űrlap beszerezhető a temerini községházán, 
1. emelet, 5. és 7. sz. iroda, vagy letölthető a község weboldaláról:  www.
temerin.rs

A pályázati okmányokat a 2010. március 15–31-e közötti időszakban 
postai úton kell eljuttatni, vagy személyesen az iktatóban kell leadni az 
alábbi címen: opština Temerin, 21235 Temerin, ul. Novosadsaka 326. – 
Temerini Község, 21235 Temerin, Újvidéki utca 326.

Nem fogják figyelembe venni a késve érkezett és hiányos jelentkezése-
ket, továbbá amelyek telefaxon vagy elektronikus postával érkeztek, a jelent-
kezési ívek űrlapjai nincsenek aláírva és hitelesítve és azokat sem, amelyek 
benyújtói 2009-ben támogatásban részesültek, de nem számoltak el.

A pályázati eszközök odaítéléséről az ügykörfelelős javaslatára és az 
eszközöket odaítélő bizottság begyűjtött véleményezése alapján a Községi 
Tanács határoz. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A pályázat eredményeit közzéteszik a Temerini Község weboldalán. A 
község minden pályázót írásban külön is értesíteni fog. 

A nyertes pályázók szerződést fognak aláírni a költségvetésből juttatott 
eszközök felhasználásáról.

Pályázati kiírás
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A polgárok zömét zavarja a piactér rende-
zetlensége, a kioszkok körüli szenny és szemét, 
s panaszkodnak is emiatt. A helyi közösség ta-
nácsának elnöke ezért körlevélben fordult a 

közművállalathoz, a helyi önkormányzathoz és 
a településrendezési szakigazgatósághoz, közre-
működésre kérve őket a probléma rendezésé-
ben. Temerin szűkebb központ-
ja nem lehet koszfészek.

Megtudtuk, hogy az áldatlan 
helyzet rendezésének szükséges-
sége évek óta téma, s hogy az 
előző összetételű tanács is fog-
lalkozott vele. A piactéren kü-
lönböző kioszkok sorjáznak, 
az egész terület rendezetlen, a 
létesítmények elavultak, elhasz-
nálódtak. A betonasztalok fölötti 
műanyag tetőzet például immár 
húszéves. A tejet, a tejtermékeket 
és más élelmiszereket szabály-
talanul, nem zárt hűtőpultokból 
árusítják. Ezt az áldatlan helyze-
tet végérvényesen rendezni kellene.

– Az emberek panaszkodnak, hogy a piactér 
bűzlik a szennyvíztől, hogy rossz benyomást kelt 
a szabálytalanul elhelyezett kioszkok látványa  
– mondja Puskás Tibor, a tanács elnöke. – A 

szemeteskukák elhelyezése, a terület rendszeres 
tisztítása enyhít a helyzeten, a téren uralkodó 
zűrzavart azonban tovább fokozta a nemrégiben 
engedély nélkül épített két további kioszk. A ta-

nács ezért úgy határozott, hogy 
az önkormányzatnál, a telepü-
lésrendezési szakigazgatóságnál 
és a közművállalatnál kezdemé-
nyezi a piacon uralkodó helyzet 
rendezését.

– Egy régebbi rendezési terv 
értelmében a Petőfi Sándor utca 
Május 1-je és a Nikola Pasics ut-
cák közötti szakaszán fedett pia-
cot kellene kialakítani, ott lenne 
helye a kioszkoknak is. Az utca 
közepén levő, fedett épület körül 
körforgalmat lehetne kialakíta-
ni. Az új piaccsarnok építésével 
egyidejűleg meg lehetne oldani 

a szennyvíz elvezetését is, ugyanis a volt Ugled 
épületénél már rá lehet kapcsolódni a vezetékre. 
Ezáltal a terület is rendezetté válna.

– A közművállalat igazgatójától tudom, 
hogy az önkormányzatnál ők is kezdemé-
nyezték a piac problémájának megoldását és 
támogatják az Első Helyi Közösség indítványát 
is. A helyi közösség csak ötlettel szolgálhat, a 

rendezéshez eszközei 
nincsenek.

mcsm

Fedett piac az utca közepén?
Terv már van, csak a pénz hiányzik

Korábban a volt ugled konfekciós üzem csarnokába, 
újabban a Petőfi sándor utca közepére tervezik fedett 
piac kialakítását (Fotó: M. D.)

Piac a Petőfi sándor utcában

Az egyik legújabb kioszk

Profi SiStem
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

alumínium és PVC-műanyag ajtókat és ablakokat 
hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, szúnyoghálókat és 

garázsajtókat az Ön kívánsága és a megadott mérete szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

Hívja az alábbi számok egyikét: 
846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

rendőrségi krónika

Lopás a Sogiban
Községünk területén március 5-étől 12-éig 

két bűntényt, négy rendbontást, egy tüzet és öt 
közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini 
rendőrállomás jelentésében. A balesetekben 
senki sem sérült meg, az anyagi kár össze-
sen mintegy 290 000 dinár. A rendőrállomás 
dolgozói 9 személy ellen tettek szabálysértési 
feljelentést és 19 személy esetében készítettek 
bírságolási jegyzőkönyvet. A szabálysértési 
bíró előtt két járművezető azért felel, mert be-
jegyzetlen járművel közlekedett, kettő pedig 
azért, mert ittasan ült kormánykerék mögé. Egy 
járművezető műszakilag hibás járművet veze-
tett, egy pedig erőszakos módon vezetett.

Március 6-ára virradóra súlyosnak minősülő 
lopást követtek el Temerinben, a JNH utcai Sogi 
market kereskedelmi üzletben, március 6-án pedig 
a JNH utcai BB Trade Rt.-ben.

Március 10-én délelőtt 11 óra körül Járekon, 
az R120-as úton R. P. Volvo típusú nyerges von-
tatójával Újvidék irányába tartva a 13-as kilomé-
terkő közelében elvesztette uralmát járműve fe-
lett és lerepült az úttestről. Az anyagi kár mintegy 
100 000 dinár.

Március 10-én délután fél 1 körül Temerinben, 
az Újvidéki és a Vasút utcák kereszteződésénél 
Sz. Gy. moholi lakos Fiat típusú tehergépkocsijá-
val az Újvidéki utcán Óbecse irányába haladt és 
az útkereszteződésben ütközött az ugyanabba 
az irányba haladó BMW típusú személygépko-
csival, amelyet D. Z. helybeli vezetett. Az anyagi 
kár mintegy 100 000 dinár.

Óvja meg járművét az utak és az 
időjárás viszontagságaitól, keresse fel

a KETTy 
autómosodát!

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Marko oreskovics utca 43., 
Tel.: 844-181
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Március 11-e óta csak azok a polgárok, jogi 
személyek és vállalkozók üríthetik ki szennyvíz-
szállító tartálykocsijukat a szeméttelepen, akik 
megfizették a községi képviselő-testület által 
tavaly júliusban elfogadott, a szennyvízszállítást 
szabályozó határozatban előirányzott illetéket. 
Akik ezt nem tették meg, nem is léphetnek a 
szemétlerakó területére, illetve nem üríthetik 
ott ki a szennyvizet tartálykocsijukból. 

A zord időjárás miatt módosult a vízórák le-
olvasási üteme. Decemberben, januárban és feb-
ruárban nem volt leolvasás, hanem a novemberi 

fogyasztást vették alapul, és a téli hónapokban 
kézbesített számlákon előleget tüntettek fel. A 
következő számla kézbesítése előtt, feltehetően 
áprilisban megnézik az órák állását és elszámol-
ják a tényleges fogyasztást.

Április 12-e és 16-a között szervezik meg a 
szokásos tavaszi lomtalanítást. A felesleges régi 
bútort, szőnyeget, műszaki árut, szerszámot stb. 
a háztartási szemétkihordás napján szállítják el. 
Az építési hulladék, az állati tetemek, a trágya, 
a kerti hulladék stb. nem tartozik ebbe a cso-
portba, és nem fogják elvinni.

Március 13-án a Kókai Imre iskolában tartot-
ták meg az anyanyelvi versenyt. Az 5. osztályosok 
legjobbjai: 1. Tóth Szamanta – 5. a, 16,25 pottal 
(Nemes Ildikó tanítványa), 2. Hoffmann Elina – 5. 
b, 15,25 (Sziveri Tóth Franciska), 3. Nagy Laura 
– 5. d, 14.50 (Répási Zsuzsanna), 4. Lukács Kata 
– 5. b, 12,50 (Sziveri Tóth Franciska).

Hatodikosok: 1. Sétáló Edvin – 6. a, 16,0 
(Nemes Ildikó), 2. Varga Somogyi Árpád – 6. b, 
15,25 (Gergely Gizella), 3. Lackó Regina – 6. c, 
12,75 (Sziveri Tóth Franciska).

Hetedikesek: 1. Jakubec Attila – 7. d, 19, 
25 (Répási Zsuzsanna), 2. Pap Natália – 7. d 
(Répási Zsuzsanna) 3. Csernicsek Éva – 7. c, 
13,25 (Gergely Gizella), 3. Gyuráki László – 7. 
b, 13, 25 (Gergely Gizella), 4. Guci Andrea – 7. 
a, 12,00 (Nemes Ildikó).

Nyolcadikosok: 1. Nagy Denisz – 8. a, 
17,25 (Nemes Ildikó), 2. Puskás Valentin – 8. 
d, 15,25 (Répási Zsuzsanna), 3. Magyar Natália 
– 8. c, 12,25 (Gergely Gizella).

A körzeti versenyre az első három helyezett 
jutott tovább.

A Kertbarátkör 
hírei

A Kertbarátkör küldöttsége a hétvégén 
a magyarországi nagymányoki borbarátok 
vendége vol. Meglátogatták a bonyhádi se-
bestyén Pincészetet majd részt vettek a ha-
gyományos borbálon és -kóstolón. Temerin 
nem ismeretlen az ottaniak körében, ugyan-
is zenekaruk egyik tagjának nagyapja itt 
született s még két további borbarát tag is: 
Kovács Ferenc (1944. 08. 26.) és Fazekas 
Mihály (1941. 08. 13.). A tagság tagjai kel-
lemes élményekkel tértek haza.

•
Ma, március 18-án 19 órai kezdettel a 

kertészlakban stajer istván mérnök, az iKr 
képviselője a New Holland cég traktorait, 
kombájnjait és kapcsolható eszközeit ismer-
teti. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A piactéri (Petőfi sándor u. 30.)

üzletben kedvező áron:

Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!

friss csirkehús és csirkehúsból 
készült termékek: csevap, 
pljeszkavica, kolbász, göngyölt hús, 
Karagyorgye-szelet, rostélyos stb.

NAŠE PILE
A PAsKA ÖNKisZolGÁlÓ

egész évben a vásárlók szolgálatában áll.

Az árucikkek széles palettáját kínálja 
a lehető legkedvezőbb áron.

látogasson el a JNH utca 191-es 
számú házban levő üzletbe.

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

A közművállalat hírei

N. J.

Községi anyanyelvi 

verseny

A községi képviselő-testület februári hatá-
rozata értelmében helyi hulladékgazdálkodási 
terv készül. A hulladék zöme újrahasznosítha-
tó. A cél: úgy gazdálkodni a keletkező mennyi-
ségekkel, hogy se az emberek egészsége, se a 
környezet ne kerüljön veszélybe.

Ez ügyben 11 dél-bácskai község fogott ösz-
sze, köztük a temerini is. Községközi munkacso-
port alakult, tagjai elkészítik a regionális sze-
métlerakó tervét egy német intézet, valamint az 
újvidéki Egyetem Műszaki Karának bevonásával. 
A projektumnak része a helyi hulladékgazdálko-
dási terv, amely a nemzeti hulladékgazdálkodási 

stratégiával összhangban meghatározza a sze-
métgazdálkodás céljait, feltérképezi a jelenlegi 
helyzetet és felméri a hulladék környezeti ártal-
mait. A terv tartalmazni fogja még a tárolásra, a 
telepek rendezésére, valamint a hulladék újra-
hasznosítási módjára vonatkozó megoldásokat 
és kimutatja, hogy a község területén mennyi 
és milyen fajta szemét keletkezik, hogyan kell 
begyűjteni és szelektíven tárolni a háztartási és 
az üzemi szemetet. Azt tervezik, hogy a község 
területén egy telep fog működni, ahol begyűj-
tik, válogatják és rendszerezik a szemetet, majd 
továbbviszik a regionális telepre.

Összefogás szemétügyben

A PÁLYA KÁVÉZójÁbAN

BiliÁrDVErsENy

A gyakorlásra két asztal áll a 
jelentkezők rendelkezésére.

Bővebb felvilágosítás, jelentkezés, benevezés a helyszínen.
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• Tizenöt évvel ezelőtt, amikor újra-
indítottad a Temerini Újságot (TÚ), gon-
doltál-e arra, hogy másfél évtized után is 
ezzel fogsz foglalkozni?

– Nem arra gondoltam elsősorban, hogy 
mi lesz 15 év múlva, hanem arra, hogy mi lesz 
holnap. Pontosabban, hogy mit kell ma, holnap, 
vagy holnapután megtennem, hogy a lap, ami-
nek megjelenése közös érdek, s amely éveken 
át megjelent, létezett, majd megszűnt – újból le-
gyen. Újból lennie kell, elsősorban erre gondol-
tam, mert minden jel arra mutatott, hogy az em-
berek olvasnák, hogy van rá igény. Temerinben 
van hagyománya a helyi írott tájékoztatásnak. 
Őszintén megmondom, hogy fiatal koromban 
én is mindig kíváncsian vártam és olvastam a 
TÚ-t. Most vállalkozás formájában kiadom és a 
kérdező kollégával együtt szerkesztem.

• Miből gondoltad, hogy képes leszel 
megbirkózni olyan feladattal, amivel má-
sok nem?

– Amikor Ökrész Karcsi bácsi, aki a korábbi 
kiadású TÚ-nak is az egyik szellemi mozgató-
ja volt, 1994 nyarán kirukkolt az újraindítás 
ötletével, már voltak tapasztalataim e téren. 
Kiadtam egy német mintára készült ingyenes 
hirdetőújságot, amit egy diákszövetkezet tagjai 
dobáltak be Újvidéken a postaládákba. További 
tapasztalatokat szereztem a Vajdasági Hírnök c. 
havilap kiadásával. Ez a külföldre került vajda-
sági magyaroknak készült, havonta egyszer je-
lent meg, postán küldtük. A válasz tehát: voltak 
jelei, hogy a helyi újság iránti igény nem szűnt 
meg, volt elméleti ismeret és némi tapasztalat 
is a magánlapkiadás terén.

• Hogyan lett az újságíróból lapki-
adó?

– Az újvidéki napilap szerkesztőségéből, 
amely akkor állandó munkahelyem volt, eljut-
hattam egy tucat „kis” és „nagy” helyre, külor-
szági lapok és hírügynökségek 
szerkesztőségébe. A lényeg az, 
hogy láttam, hallottam, tapasz-
taltam. Hadd mondjam el itt, 
hogy a nyugatiak szemmel lát-
hatóan és hangsúlyozottan na-
gyon azon voltak, hogy az or-
szág egyben maradjon, hogy ne 
legyen „balhé” s ennek érdeké-
ben minden követ megmozgat-
tak. Tudták, hogy ebben nagy 
szerep hárul a sajtóra. Végered-
ményben ezt a célt szolgálták 
tanfolyamaik is, amelyeket ne-
künk, „jugoszláv” újságírók-
nak szerveztek. A kurzusokat 
amerikai tanárok, megtalpalt 
szakemberek tartották, és ha 
jól emlékszem, az Európai 
Unió, akkor még Európai Kö-
zösségnek hívták, alapítványai finanszírozták. E 
tanfolyamok arról szóltak, hol lehet, hol nem 
lehet, ha lehet, akkor hogyan és miként lehet 
és kell önfinanszírozó módon újságot működ-
tetni. Főleg tehát úgy, hogy a lap megálljon a 
saját lábán, és ne kerüljön különböző befolyá-
sok alá. Mindezt nem hetvenkedésből mondom 
el, hanem azért, hogy rámutassak: a lapkiadást 
is tanulni kell, mert ez is egy szakma, és senki 
sem születik úgy, hogy tudja. 

• Induláskor mi volt a koncepció a lap 
tartalmát illetően?

– Napilapunk volt főszerkesztői, néhai 
Kalapis Zoltán és néhai Vukovics Géza, a vajda-

Tizenöt éves a Temerini Újság új sorozata

Megkérdeztük a kiadót
Aki kérdezett: Góbor Béla ny. újságíró – Aki válaszolt: 

Dujmovics György lapkiadó

sági magyar újságírás nagyöregjei, akik nekem 
is tanítómestereim voltak, Újságírók kézikönyve 
c. munkájukban tételesen felsorolják, mi az, ami 
érdekli az újságolvasót (lásd a keretes írást). 
A TÚ szerkesztése során ezeket a témaköröket 
igyekeztünk feldolgozni, szem előtt tartva a helyi 
viszonyokat. Ma is ez a cél. Lehetőségeinkhez 
képest igyekszünk helyi híreket közölni, tájé-
koztatni, egy kis olvasmányt is adni, eleget tenni 
az olvasó kéréseinek és hibátlanul teljesíteni a 
hirdetők megrendeléseit. 

• A lokális sajtó mennyiben más, mint 
a nagy lapok?

– Szerintem a lényeget tekintve nincs kü-
lönbség. A helyi hír és újság  ugyanolyan fontos, 
mint az országos, hiszen valahol mindenki helyi 
lakos is. Ami a szakmai követelményeket illeti, 
a helyi lapokra is érvényesek azok a szabályok, 
amelyek a nagyokra. Ha nem tartják magukat 
hozzájuk (sok a melléfogás, a tévedés, rossz a 
nyelvezet, sok betűhiba stb.), előbb-utóbb el-
vesztik olvasótáborukat, hiteltelenné válnak. A 
lokális sajtó tehát elméletileg csak a témájában 
különbözhet a nagy lapoktól. Helyi és országos, 
olyan ez, mint a híd két pillére.               

• Az olvasók igényét, elvárásait, a lap 
tartalmát illetően lehet-e valamilyen mó-
don követni?

– Az angol szólásmondás szerint az a jó, ha 
nincs hír („No news, good news”), és ezt most 
úgy értem, hogy ha az olvasó részéről nincs re-
agálás, és a lap folyamatosan elkel, akkor fel-
tehetően rendben vannak a dolgok. Nagyobb 
hiba sincs. De tegyem hozzá: ennek ellenére is 
szokott csengeni a telefon. Akkor is, ha valaki 
a közzétett témával kapcsolatban valamit más-
ként lát, másképp tud. Meghallgatjuk, megírjuk. 
Néhányan azt gondolják, hogy az újságok vitás 
kérdésekben igazságot tudnak szolgáltatni. Vagy 
ha nem, hát legalább jól mondjanak oda…

• A politikai szervezetek próbálták-e 
befolyásolni a lap hangvételét?

– Igen, szinte mindegyik. De felejtsük el.
 (Befejező része következik)

Készül a Temerini Újság. Fentről lefelé: Dujmovics 
György, Borda Ákos tördelőszerkesztő és Góbor Béla 
ny. újságíró

Ami az olvasót érdekli:
1) ami igen jelentős, aktuális, fontos; 2) ami az emberek közvetlen környezetében történik; 3) 

a már ismert dolgok új, szokatlan vonatkozásai; 4) ami mindenkit külön-külön érint: egészség, 
biztonság, életszínvonal; 5) mindaz, ami a legfiatalabbakra és a legöregebbekre vonatkozik; 6) 
mindenféle összecsapás: háború, gazdasági megtorlás, érdekharc; 7) árak, törvények, rend-
szerek, szokások, káderek, a változatlannak vélt dolgok változása; 8) mindaz, ami összefügg a 
pénzzel, keresettel; 9) izgalmas, feszült helyzetek: megtalálták, megmentették-e az eltűnteket, 
elfogták-e a tett elkövetőit; 10) fejlődés a tudományban, technikában, felfedezés, művelődési 
érdekesség; 11) szokatlanság: ha valaki másképpen cselekszik, mint a többiek;

12) minden nagy és kis dolog, eltérés a mindennapitól, az átlagostól, a megszokottól; 13) 
váratlan esemény, amire senki sem számított; 14) szerencsétlenül járt ember: földrengés, köz-
lekedési baleset, árvíz, tűzvész, tűzhányó kitörése;

15) kihágások, bűntettek, büntetések; 16) verseny, erőösszemérés és eredmények, nem-
csak a sportban, hanem a kultúrában és a gazdaságban is;

17) állatok furcsaságai; 18) a múlt és a jelen, a legenda és a valóság;
19) a jövő, az előrelátás; 20) szívügyek: szeretet, szolidaritás, humanizmus.
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Folyamatban a szójaszerződések 
megkötése a 2010-es évre!
Eddig is a legkedvezőbb feltételek 

mellett, az idén leszerződött 
szójaföldeket a szövetkezet 

saját terhére biztosítja!

* szerződések
* szolgáltatások
* földek bérbevétele

OZZ TEMERIN
Nikola Pasics u. 119

Tel./fax: 021/844-545

Az 1848-as pesti tüntetések hatására az első 
magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos még a 
közállapotok romlása előtt szerette volna Bécs-
be felterjeszteni az alkotmányos rendet biztosító 
új magyar kormány névsorát.

„Leg kegyelmesebb meghagyása által rám 
ruházott azon kötelesség folytán, miszerint 
a független felelős magyar 
ministerium megalakítására 
felhatalmazni méltóztatott, van 
szerencsém az általam terve-
zett ministerek névsorát leg-
magasabb tudományvétel, és 
legkegyelmesebb megszente-
sítés végett mély alázattal elő-
terjeszteni: Deák Ferencz urat 
igazság, báró Eötvös József 
urat vallás és nevelés, herceg 
Esterházi Pál urat ausztriávali 
érintkezések, Klauzál Gábor 
urat földművelés, ipar és ke-
reskedelem, Kossuth Lajos 
urat pénzügy, ezredes Mészá-
ros Lázár urat hadügy, gróf 
Szécsenyi István urat közleke-
dés és közmunkák, Szemere 
Bertalan urat belügy tárczáival. 
Polgári mély hódolattal. Csá-
szári Királyi Apostoli Felségednek. Posonban 
April 2án 1848.” Ezzel az írással terjesztette 
fel a magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos 
az első magyar kormány jelöltjeit V. Ferdinánd 
királynak Bécsbe (A kordokumentumot eredeti 
helyesírással közöltük.)

Mészáros Lázár nemesi családban, Baján 
született 1796. február 20-án. Iskoláit szülőfa-
lujában, valamint Szabadkán, Pesten és Pécsett 
végezte el. Több nyelven beszélt folyékonyan. 
Neveléséről később Szucsits Mátyás szabadkai 
plébános, a majdani székesfehérvári püspök 
gondoskodott. Ekkor lett belőle elkötelezett 
bibliatanulmányozó. Magyar, német, olasz, fran-
cia, latin nyelvű bibliákat olvasott. Tudományos 
munkássága alapján tagja volt a (Magyar) Tu-
dományos Akadémiának. Kiváló mezőgazdasági 
ismeretekkel rendelkezett. Több nagysikerű 
cikket írt a borról, a dinnyetenyésztésről, a sze-
derfa (mai nevén eperfa) ültetéséről, a selyem-
hernyó tenyésztéséről, a svájci tehéntartásról, a 

lovak helyes tartásáról. Ismert katonai könyve a 
huszároknak írt kiképzési útmutató volt.

Iskoláit befejezve katonai pályára lépett. Ál-
lomáshelye Horvátországban és Olaszországban 
volt. A Liechtenstein hercegi huszárezredben, 
utóbb pedig a Radetzky 5. huszárezredben szol-
gált ezredparancsnokként. V. Ferdinánd király 

a fenti előterjesztést 
elfogadva, 1848. áp-
rilis 18-án nevezte ki 
hadügyminiszternek. 
Azonnal vissza is ren-
delte Magyarország-
ra és altábornagy-
gyá léptette elő. Az 
olaszországi császá-
ri főparancsnokság 
azonban nem örült 
az újonnan felállí-
tandó magyar had-
ügyminisztériumnak. 
Ezért késleltették az 
uralkodó parancsá-
nak átadását a már 
magyar hadügymi-
niszter Mészárosnak. 
Olaszországból ezért 
csak május 7-én in-

dulhatott haza Pestre, ahová 23-án érkezett 
meg. A forradalmi tömeg nagy lelkesedéssel és 
még nagyobb reményekkel fogadta. Batthyány 
48-as magyar miniszterelnök több magyar szár-
mazású császári tábornokkal tárgyalt a felállí-
tandó honvédség hadügyminiszteri posztjának 
betöltéséről. A forradalmi helyzetben erre az ér-
zékeny helyre a miniszterelnök mindenképpen 
katonatisztet akart állítani és nem politikust. A 
magyar nép Teleki László grófot szerette volna 
hadügyminiszterként látni, de ő nem volt kato-
nai személy. A hadügyminiszteri tárca további 
várományosa még a tábornoki előléptetés előtt 
álló gróf Teleki Ádám volt. Kívánságára inkább 
a párizsi magyar nagykövetség irányításával 
bízták meg. Igazi magyar hazafiként munkál-
kodott a forradalom külföldi elismerésén. A 
másik jelölt, Benedek Lajos szintén táborno-
ki kinevezés előtt állt. Benedek később gyász-
magyarrá lett, az osztrákok oldalán harcolt a 
honvéd seregek ellen.

Az 1848-as szabadságharcra emlékezve

„...hadügyminiszternek ajánlom”
Batthyány magyar miniszterelnök Mészá-

ros Lázár kinevezése előtt nem talált megfelelő 
személyt a hadügyminiszteri posztra. Emiatt 
Kossuth Lajostól kért tanácsot. Kossuth Mé-
szárost ajánlotta, aki akkor éppen egy olasz-
országi csatában vett részt. Mészáros igencsak 
meglepődött, amikor tábori postáját kézhez 
kapva, a Pesti Hírlapban, melynek előfizetője 
volt, miniszteri kinevezését elolvasta. Vidékün-
kön is járt: 1848 augusztusában személyesen 
irányította a második szenttamási csatát. Pa-
rancsnoki szerepében megannyi nehézség-
gel kellett szembenéznie: a császárhű tisztek 
nem hallgattak parancsaira, a szabadságharc 
kezdetén magyar hazafias meggyőződése és a 
Habsburgok iránti hűség egyenlegben tartá-
sa is külön gondot okozott neki. Többször is 
beadta lemondását. A Debrecenben kiadott 
függetlenségi nyilatkozat után (1849. április 
14.) nem volt már tagja a „második felelős 
ministériumnak”. Utódja Görgey Arthúr, majd 
Aulich Lajos lettek. A szabadságharcosok Gör-
geyt szerették volna vezérükként látni. Kossuth 
azt ajánlotta, hogy Görgey maradjon meg had-
ügyminiszternek és fővezérnek. Görgey ezt nem 
fogadhatta el és lemondott hadügyminiszte-
ri posztjáról. Kossuth július végén Szegeden 
Dembinski Henriket nevezte ki fővezérnek, 
Mészárost pedig helyettesének tette meg. A 
több mint 10 000 magyar áldozatot követelő 
temesvári csata után (1849. augusztus 9.) el-
hagyta az országot. Kossuthot követte Török-
országba. Az osztrák hadbíróság halálra ítélte, 
távollétében pedig az ítéletet képletesen végre 
is hajtották rajta.

1851 májusában Angliába, majd Francia-
országba utazott. Két évre rá Amerikában lett 
gazdálkodó. Barátjának, gróf Teleki Sándornak 
a felesége, Jane Bickersteth angol származású 
volt. A fiatal grófné és édesanyja, lady Langdale 
1858 októberében az angliai Eywoodban 
(Worcester mellett) lévő birtokukra hívták 
meg. Ide már betegen érkezett és két héttel 
később, november 16-án elhunyt. A helyi teme-
tőben temették el. Vendéglátói angol és magyar 
nyelvű feliratos követ helyeztek el sírjára. A ma-
gyar nyelvű felirat így hangzik: Mészáros Lázár 
tábornoknak, a jó hazafinak, a vitéz katonának, 
a nemes barátnak. Hozzátartozói 1991-ben já-
rultak hozzá hazaszállításához. Az első magyar 
felelős hadügyminiszter hamvait a bajai Szent 
Rókus temetőkápolna őrzi.

DuJMoVIcS Dénes, Bécs

élőzene pénteken 18 órától 
a volt Patriots klub helyén 

működő vendéglőben.
Szeretettel várjuk vendégeinket!

Mészáros lázár
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Három hétig árleszállítás. 
Pecsenyecsibe konyhakészen

160 Din/kg
Házhoz szállítás. 

Tel.: 843-619 vagy 063/564-045.

Baranyi Károly szobrászmű-
vésznek három nagy szerelme volt. 
Az első az édesanyja, második alko-
tómunkája, harmadik a tűző vagy 
simogató nap.

Ötvenhárom évi házasságunk 
alatt én voltam a minden áldozatra 
kész jó barát. A legjobb és az egyet-
len. Mindketten egyet szerettünk, 
és ez a képzőművészet volt. Min-
den ágát, de főként a szobrászatot. 
Minden ember életében fontos té-
nyező az öröklés. Úgy érzem, hogy 
született tehetségek voltunk. Ki-ki a 
maga módján erős egyéniség, ezért 
semmilyen körülmény sem zavart 
meg bennünket abban, hogy nagy 
szerelmünknek, az alkotómun-
kának éljünk. A hozzá nem értők 
akkor kiegyenlítettek bennünket, 
és ezzel teljesen összezavarták a 
dolgokat.

Károly térszobrász volt. Szere-
tett nagy felületeket díszíteni, mun-
kái mezőre kívánkoznak. Képzel-
jünk el mezőn, közvetlenül egy-egy 
település előtt három 15-20 méter 
magas szobrot. Károly szobrai erre 
a célra kiválóan megfelelnének.

Károly lépést tartott a változó 
világgal. Szobrai utcákon, tereken, 
folyókanyarban, falun és városon 
széppé tennék a szürke környezetet 
és életet. Ő volt egyébként Európá-
ban az első, aki színes szobrokat 
készített és ezzel ahol csak kiállí-
tott, feltűnést keltett.

Én más utakon jártam. Nem 
voltam Baranyi Károly tanítványa, 
nem követtem az ő formavilágát. 
Hatévi pesti tartózkodásunk alatt 
műtermekbe jártam, és Károly 
kollégái is gyakran megfordultak 
nálunk Mátyásföldön, ahol miután 
összeházasodtunk műtermes villát 
építettünk. Budapesten már majd-
nem száz éve létezett Akadémia ki-
váló előadókkal és művészekkel, 

köztük egyik begaszentgyörgyi 
földimmel, aki szobrászatot taní-
tott. Medgyessy Ferenc, Pankotai 
Farkas Béla, Istók János és a többi-
ek korrigálták a munkáimat.

Amikor Károlyhoz férjhez men-
tem, már félig kész festő voltam. 
Nagybecskereken festőkurzusra, 
Bécsben pedig rendes iskolába jár-
tam, ahol nyelveket, zenét és festé-
szetet tanultam. Azért mentem hoz-
zá Károlyhoz, mert egy nyelven, a 
művészet nyelvén beszéltünk, és 
mindketten az alkotómunka bo-
londjai voltunk.

Az én szobrászatomban az em-
ber és élete áll a középpontban. 
Nálam a monumentalitást nem 
méterrel mérik, mert a nagyság a 
lélekben van. Az én művészetem a 
lélek realizmusa. Teljesen leegysze-
rűsített formába vésem az örök em-
berit. Mondhatom, hogy az Euró-
pa Művészete kiállításon gyönyörű 
sikerem volt, Az élet folyik tovább 
szobrommal, később pedig az Őszi 
napsütéssel. Meghívást kaptam a 
század szobrászatának aranyköny-
vében való részvételre is. A legjobb 
szobrászok között szerepeltem vol-
na az Őszi napsütéssel, amiről do-

B. M. Z. (5.)
A Baranyi szobrászházaspár, Károly és felesége, 

Baranyiné Markov Zlata (B. M. Z.) Temerinnek aján-
dékozta számos alkotását, amelyek ma a helytörténeti 
kiállítás anyagát gazdagítják. Károlyról utcát neveztek 
el, több alkotásuk a középületek előtt tekinthető meg. 
A Fésülködő lány c. alkotást tavaly helyezték el a köz-
térre, de február elején valaki(k) megrongálták. A mű-
vészházaspárról szóló sorozatunk utolsó folytatásaként 
Baranyiné Markov Zlata írását közöljük, amely kettőjük 
Temerinre hagyott alkotásainak az Ifjúsági Otthon déli 
szárnyában berendezett kiállítása kapcsán íródott 1984-
ben a kiállítás katalógusának.

kumentumom van. Sajnos nem volt 
pénzem klisére.

Alkotók és kritikusok között 
évszázadok óta nézeteltérések 
vannak. A kritikával nálunk nincs 
minden rendben. Az alkotásnak és 
a műbírálatnak együtt kell járnia. 
Akinek van mersze kritizálni, annak 
megközelítően együtt kell éreznie 
az alkotóval. A műbírálat ugyanis 
szintén a lélek dolga.

Tehetséget nem lehet iskolá-
ban tanulni. Csak ott nőnek óriá-
sok, ahol a kettő együtt jár, mert 
ahol elvágják a fa gyökerét, ott nem 
nőnek óriásplatánok. Ahol kicsi-
nyeskedő emberek kritikájukkal 
beavatkoznak a tehetségek sorsá-
ba, ott nem nőnek művészóriások. 
Ahol a kritikusok nem értenek az 
alkotómunkához, ott minden pro-

vincializmusba fullad.
Nem lehet korok szerint mérni 

mi a jó, mi a rossz, mert nekem a 
több évszázadokkal ezelőtti alko-
tások sokszor jobban tetszenek. A 
divatmajmolás nem komoly munka. 
Az egyéniség a legfontosabb!

Károly 1978. március 13-án 
halt meg, Idus napján temettük. 
Csak azt sajnálhatta, hogy nem fe-
jezhette be életművét. Én is meg-
öregedtem, és távozni készülök. 
Az idő kegyetlenül eljár mindenki 
felett, és kevés az a művész, akinek 

egy emberélet elegendő művének 
befejezéséhez.

Minden tavasszal vártuk a fecs-
kék érkezését, mert hittünk abban, 
hogyha párosával jönnek, akkor mi 
is együtt éljük le azt az évet. Olyan-
kor nagy öröm volt nálunk. 1977 
tavaszán csak egy fecske tért vissza 
fészkébe. Az ajtó előtt álltam, töp-
rengtem, miként mondjam el Ká- 
rolynak azt, hogy mind a két fecske 
megérkezett, és ő ne vegye észre a 
hazugságot. Higgye azt, hogy ezt az 
évet is együtt fogjuk megérni. Miatta 
és miattam is hazudtam, mert an-
nak mindig nehezebb, aki marad.

Ez a század a háborúk, forra-
dalmak, zavargások kora, amely 
nem mindig felelt meg az alkotók-
nak az elmélyült, zavartalan mun-
kához. Amit elértünk, az munkánk 
érettsége és színvonala, mert anya-
giakat még a megélhetéshez sem 
mindig hozott eleget.

A világ sokat fejlődött, de a 
rosszindulatot, sajnos, még nem 
sikerült kiirtani. Engem több ol-
dalról is sújtott, noha bennem a 
szikrája sem volt meg soha.

Végül szeretném megköszönni 
a temerini községnek az irántunk 
tanúsított figyelmét és a támogatást. 
Évtizedes ismeretségünk és barát-
kozásunk eredménye ez az aján-
dékgyűjtemény. Köszönöm, hogy 
megőrzik e hagyatékot.

Nagyon fontos, hogy a művész 
milyen környezetben éli le életét, 
mennyire értik és támogatják. E 
ritka vajdasági községek közé tar-
tozik Temerin, amelyben műveink 
otthonra találtak.

1984 szeptembere
Baranyi Zlata Markov

P. s. Ezeket a sorokat már félig 
vakon írom. Nem látom a betűket, 
a sorokat, amelyeket leírtam. De 
azt szeretném, ha minden úgy ma-
radna szövegemben, ahogyan leje-
gyeztem. Úgy érzem, fontos dolgok-
ról nyílt alkalmam újból véleményt 
mondani.

Baranyi Károly: A házasság igája

VÉGE
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APrÓHirDETésEK
• Két hold földet vennék, ugyanott 
eladó szójaszak, disznóellető ketrec 
és többféle gyümölcspálinka. Tele-
fonszám: 063/8-469-439.
• Nagyobb hízódisznó eladó az Újvidé-
ki u. 521-ben.
• TAM billenőszekrényes, 2 tonnás, 
2001-es kamion, bejegyezve 2010. 
július 1-ig, eladó a Nikola Pasics u. 
32-ben, telefonszám: 843-574.
• Bálázott hereszéna eladó az Ady End-
re u. 20-ban. Telefonszám: 844-298.
• Golf ii-es, dízel, 1985-ös kiadású, 
bejegyezve 2011 márciusáig, eladó. 
Ára 2100 euró. Tel.: 062/88-51-510. 
• Eladó egy fejőstehén választási kis-
borjúval, valamint bánáti kettes here-
mag. Újvidéki u. 602., tel.: 841-336.
• Házat vagy lakást bérelnék. Tel.: 
851-471, 063/8-111-757 (Kovács).
• Temerinben lakás kiadó: központi fű-
tés, kábeltévé, külön bejárat. Érdeklőd-
ni a 064/386-0391-es telefonszámon.
• Tavaly épült malterozott ház eladó 
(140 + 20 m2), csere is lehetséges 
földért. Telefonszám: 021/844-529, 
063/8-327-097.
• Elsőáldozó ruhák fiúknak és lányok-
nak – első kézből, két kitűnő állapotban 
levő fotelágy, modern, 2 méter hosz-
szú és 70 cm magas szekrény, üveg 
tetejű dohányzóasztal, írógép, körfű-
rész, hosszú suba, Lampart 6 kW-os 
konvektoros gázkályhák, franciaágy, 
cipősláda, Celtic 28 kW-os gázbojler 
fűtésre, Weltmeister 80 basszusos har-
monika, szlovén gyártmányú ablakok 
és balkonajtók redőnnyel, Mio Stan-
dard kombinált gép, vas nyúlketrec, fel-

szeletelt öt diófarönk, Alfa gázkályhák, 
kolbásztöltő, disznóölő pisztoly, sarok 
ülőgarnitúrák (kihúzható), matrac, kitű-
nő állapotban levő mountain bike, piros 
színű, hímzett népviseleti ruhák kötény-
nyel, kályhák és szmederevói tüzelős 
sparheltok, szekrénysorok (50–120 
euró), alig használt babaágy vadona-
túj matraccal, felső konyharészek, bőr 
varrására alkalmas varrógép, olcsó fo-
telek, klarinét, mikrosütő, hármas ülő-
részek, garázsajtók, mózeskosár, für-
dőkádra szerelhető babakád, luszterok, 
akkumulátoros Trotico, harmonikaaj-
tó, komplett műholdvevő-készülék stb. 
Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám: 
841-412, 063/74-34-095.
• Zetor 7011-es traktor és ljutomer 
gyártmányú pótkocsi eladó. Telefon-
szám: 064/845-11-77.
• Kétszobás, fürdőszobás ház több mel-
lékhelyiséggel, jó állapotban, a temerini 
benzinkút közelében, eladó. Érdeklődni 
a 842-705-ös telefonszámon.
• Ház eladó, valamint lakás kiadó. 
Telefonszám: 840-439.
• Összkomfortos, bútorozott egyszobás 
lakás magánosnak vagy gyermektelen 
házaspárnak kiadó. Tel.: 840-522.
• Eladó 19 inches használt samsung 
monitor. érdeklődni a 064/37-51-208-
as telefonszámon.
• Eladó IMT 542-es traktor, 3 tonnás pót-
kocsi, műtrágyaszóró, egyes Leopard 
eke (2 db), négysoros kapálóeke, 
Kongskilder (2,2 m), traktorra akaszt-
ható ketrec. Telefon: 063/85-91-064.
• Eladó Zmaj 142-es búzakombájn 
és egy négysoros krumpliültető gép. 
Tel.: 843-144, 063/11-502-86.

• Újonnan épült, kétszobás, egyedi fű-
tésű lakás kiadó a Népfront és a Zmaj 
utcák sarkán. Tel.: 063/535-963.
• Eladó iMT 506-os motokultivátor 
frézerrel, benzines fűkaszáló 3,5 lE 
motorral, motorfűrész 38 cm-es kard-
hossz, 2,2 lE és egy Tomos vízpum-
pa (500 l/perc). Bosztán utca 8/1., tel.: 
062/894-36-46, 064/252-23-04.
• Hízók és hasított sertések eladók. 
Érdeklődni a 841-021-es telefonszá-
mon.
• Eladó az egészségházzal szemben 
levő trafik, ára 2500 euró. Telefon-
szám: 063/529-871.
• Ünnepekre, disznótorra, kvaterkázás-
ra jó házibort kínálok (100 Din/l). Tisz-
ta, kóser cseresznye-, birs-, mézringló- 
és szőlőpálinkák alkalmi kínálata (300 
Din/l), a készlet erejéig. Majoros Pál, 
Petőfi Sándor u. 71. (a Gulyáscsárda 
mellett), telefonszám: 842-329.
• Golf ii, 1.3-as benzines, ára 1650 
euró. Tel.: 064/46-20-733.
• Mindenfajta bútor rendelésre: kony-
habútor, szekrénysor, asztalok minden 
méretben és ízlés szerint, hozzáférhető 
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Gillera 49 köbcentis szkuter, mo-
dern komputerasztal, 40 darab szék, 
hat asztal, mázsa 350 kg-ig súlyokkal 
együtt, elektromos birkanyíró olló, 
üzlethelyiségbe való polcok, pultok 
és hűtőszekrény, elektromos radiá-
tor, kvarckályha, konyhai munkaasz-
tal felső részekkel, Maja 8-as gáz-
kályha (kéménybe csatlakoztatható), 
modern szobabútor ággyal, matrac-
cal, egyéves kombinált hűtőszekrény 
mélyhűtővel, matracok (90x190 cm), 
gitár, vasalódeszka, vasaló, eszéki 

kalapácsos morzsoló-daráló (3 lE, 
50 kg kapacitású), lifam daráló (30–
40 euró), villanytűzhely, hat darab 
zsalugáter, 80 literes Gorenje boj-
ler, alig használt, francia gyártmá-
nyú, többfunkciós babakocsi, 800 
literes eperfahordó, 350 literes ak-
várium fölszereléssel, álló hinta kis-
babáknak, gőzelvonó. Csáki lajos 
utca 66/1., telefonszámok: 841-412, 
063/74-34-095
• Mosogatógép, kombinált gáz- és vil-
lanytűzhely, alig használt gáztűzhely 
gázüzemű sütővel, versenykerékpárok, 
elektromos fogyasztó- és masszírozó 
öv, komputerház, szőnyegek, Pentium 
3-as komputer Philips monitorrral, egér, 
billentyűzet, DVD író-olvasó, szkenner, 
komplett konyhabútor, olasz gyártmá-
nyú mosógép, két darab nyolcszárnyas 
ablak redőnnyel, hídregál, kaucs, fran-
ciaágy, 6 kW-os villanykályha, kikindai, 
253-as típusú cserép (1000 db), biber-
cserép (1500 db), nyitott, polcos, fe-
kete szekrény (3 m) tévéállvánnyal, 
alig használt tévéállvány, alig használt 
hídregál, üzlethelyiségbe való alumíni-
um ablak és ajtó üveggel, vitrin, olcsó 
babaágyak matraccal, mázsa, vadona-
túj női blúzok, tunikák és nadrágok, há-
romméteres szekrénysor (80 euró), álló 
mélyhűtő, roller, belső ajtók, vashordók, 
olajbefúvó (brenner), kitűnő állapotban 
levő komplett konyhabútor beépített fri-
zsiderrel, tűzhellyel, mosogatóval és 
felső részekkel, központi fűtéshez gáz-
kályha melegvizes tartállyal (35 kW), 
frizsider, vízfilteres porszívó, vadonatúj 
matrac (160x200), modern babakocsik, 
vadonatúj bársonyöltönyök. Csáki La-
jos utca 66/1., telefonszámok: 841-412, 
063/74-34-095.

Az MR1-Kossuth Rádió Rádiókabaré Szer-
kesztősége rövid, groteszk, a jelenségek hát-
terét a végletekig kiforgató jeleneteket vár. A 
zsűri által szakmailag arra érdemesnek tartott 
írások neves színészek előadásában hang-
zanak majd el az adó műsorában. Ahogy a 
Beatles zenéje nagy hatással volt a magyar 
popzenére, úgy a hatvanas-hetvenes évek brit 
formációja, a Monty Python’s Flying Circus is 
hatással van a magyar humorra. Ugyan némi 
késéssel kezdték vetíteni nálunk a rövid, csat-
tanós jelenetekből, úgynevezett „sketch”-ekből 
álló tévésorozatot, de a fiatalabb korosztályok 
köreiben igen nagy sikert aratott – mondta 
Sinkó Péter, a Rádiókabaré vezetője. 

A pályázat célja az MR1-Kossuth Rádió 
kulturális műsorai kínálatának bővítése, új 
művek alkotásának elősegítése. Reméljük, 
hogy az előadók után az írói gárda is meg-

erősödve, újabb résztvevőkkel gazdagodva 
jelentkezhet a Rádiókabaré műsoraiban – 
közölte Kerényi György, az MR1-Kossuth Rá-
dió főszerkesztője. A pályaművek beérkezési 
határideje 2010. április 15., a munkákat a 
selejtezők és a döntő alapján az MR1-Kossuth 
Rádió által összeállított zsűri bírálja el. A zsű-
ri tagjai: Dolák-Saly Róbert, Fábry Sándor, 
Litkai Gergely, Kőhalmi Zoltán és Sinkó Péter. 
A pályadíjak: 1. helyezett: 500.000.- Forint, 
2. helyezett: 300.000.- Forint, 3. helyezett: 
200.000.- Forint. Lehetőség lesz közönségdíj 
odaítélésére is, melyet internetes szavazással 
tudnak majd kiválasztani a szavazók. A kö-
zönségdíj 250.000.- Forint. A pályázat teljes 
szövege a www.radio.hu oldalon a Pályázatok 
menüpontban olvasható.

Az MR1-Kossuth Rádió pályázata
„Szkeccsíró”

szerdán véradás. Az önkénteseket 8 és 11 óra között várják az sZrP irodájába.
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MEGEMLÉKEZÉS
Március 15-én volt szomo-
rú egy éve, hogy nem vagy 
velünk

KALÁCSKÁNÉ 
MIKUSTYÁN Verona 

(1937–2009)

Ott kinn, a temetőben 
van egy csendes sírhalom, 
szívünkben 
örök gyász és fájdalom.

A halál nem jelent 
feledést és véget, 
míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Gyászoló fiad, 
menyed és két unokád, 

Laci és Ella

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, hogy nem 
vagy velünk

SZABÓ István 
(1935–2005)

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de az emléke és a szeretete 
szívünkben örökké él.

Emlékét megőrzik 
szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
a hat hete, rövid betegség 
után hirtelen elhunyt sze-
retett öcsémre, sógoromra, 
nagybátyánkra

SIMON Mihályra 
(1936–2010)

Megállt a szív, 
mely élni vágyott, 
pihen a kéz, 
pedig dolgozni imádott.

Munka és küzdelem 
volt az élete, 
legyen nyugodt és békés 
a pihenése!

Jani bátya 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett nagybátyánkról, 
aki hat hete nincs közöt-
tünk

ifj. ZAVARKÓ Sándor 
(1953–2009)

Egyszerű ember volt ő, 
de szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük őt, 
ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de az emléke örökké 
velünk marad.

Emléked megőrzi 
Horváth István és 

Valéria családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

SIMONYINÉ PETRO Mária 
(1927–1970)

SIMONYI János 
(1911–1990)

GÓBOR Ferenc 
(1939–2009)

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

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS

JANKOVICSNÉ 
RÉPÁSI Rozália 

(1936–2005)

JANKOVICS István 
(1930–2004)

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szeretteinkre, 
akik eltávoztak az élők sorából

Messzire mentek, út vissza nem vezet, imáinkba foglaljuk, 
az Úr legyen veletek, de nem haltak meg ők, 

csak távoztak, előre mentek, hogy minket várjanak ott.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Március 24-én lesz kilenc szomorú éve, hogy 
szerető édesanyánk, anyósom, nagymamánk, 

dédink örökre itt hagyott minket

FARAGÓ Franciska 
(1928–2001)

Tovaszállt a kilenc év, de nem halványul az emlék. 
Él bennünk a régi kép, milyen szép is volt valamikor rég.

Áldott emlékét örökre szívünkbe zártuk és 
kegyelettel megőrizzük.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS

HABONÉ RAJDA Ilona 
(1910–1997)

HABO István 
(1907–2000)

kedves, drága jó szüleinkről

Együtt pihen a két szív, mely értünk dobogott, 
együtt pihen a két kéz, mely értünk dolgozott.

Nyugodjanak békében!
Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS

PEJAKOVITY Katica 
(1927–2001)

PEJAKOVITY Gizella 
(1954–2004)

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre

Hiába szállnak az évek, az emlékek újra és újra visszatérnek. 
Szeretteitek nélkületek élnek, de szívükben megőriznek titeket.

Emléked őrzi unokád, 
Pityu, unokamenyed, 
Erika és két kis dédunokád, 
Ricsárd és Denisz

Emléked szívébe zárta fiad, 
Pityu, menyed, Erika 

és két kis unokád, 
 Ricsárd és Denisz

Irodaidő a plébánián: hétköznap 9–12 óráig.
Egyházközségünk honlapjának címe:

http://www.plebania.temerin.info
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A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nővéremtől, sógor-
nőmtől és nagynénénktől

özv. SURÁNYINÉ 
FARAGÓ Erzsébettől 

(1939–2010)

Amíg élünk, szívünkben él.
Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – 
lecsukom.
Megyek az úton, 
de ne sirassatok.
Földi életemből 
csak ennyi jutott.
Isten minden embernek 
kimérte, kinek hol 
a kezdete és hol a vége.

(Kardos Győző)

Emlékét megőrzi öccse, 
László és ángya, Bori 

családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett anyámtól, anyósomtól 
és nagymamánktól

BÁLINTNÉ 
FARAGÓ Teréztől 

(1925–2010)

Gyászba borult a szülői ház, 
felejthetetlen marad a nap, 
amikor bennünket 
örökre itt hagytál.

A búcsúzás mindig 
nagyon fáj, 
de legjobban az fáj, 
hogy el sem búcsúztál.

Utánad maradt 
a nagy bánat, egy csendes 
sírhalom, szívünkben örök 
gyász és fájdalom.

Emléked szívébe zárja 
szerető fiad, Sándor és 

családja

MEGEMLÉKEZÉS

BUJDOSÓ Illés 
(1947–2009)

Virágot viszünk egy sírra, 
úgy fáj, de tudjuk, hogy 
nem hozhatunk vissza.

Lehunytad szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

A búcsú,  
mit nem mondtál ki, 
elmaradt, de gondolatban, 
míg élünk, te mindig 
velünk maradsz.

Szerettei

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel 
mondunk köszönetet roko-
nainknak, ismerőseinknek, a 
szomszédoknak és utcabe-
lieknek, akik szeretett fele-
ségem, édesanyánk, anyó-
som és nagymamánk

BÁLINTNÉ 
FARAGÓ Teréz 

(1925–2010)

temetésén részt vettek, 
részvétnyilvánításukkal, ko-
szorú és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Köszönet Szungyi László 
esperesplébánosnak és a 
kántor úrnak a szép szer-
tartásért.
Láttuk szenvedésed, 
láttuk könnyező szemed, 
örökké fájni fog, 
hogy nem tudtunk 
segíteni neked.

Maradt a nagy bánat, 
egy csendes sírhalom, 
szívünkben örök 
gyász és fájdalom.

Nyugodjék békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk tő-
led szeretett édesanyám, 
anyósom, nagymamánk és 
dédmamám

NAGYNÉ 
 ÁDÁM Franciska 

(1933–2010)

Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt ő rég.
 Egy napon a harangok 
csak érte szóltak, rokonok, 
barátok érte imádkoztak.

Örökre megállt 
dolgos keze, örökre eltűnt 
bátor tekintete.

Nem lesz könny többé 
a szemében, csak érte 
a miénkben.

Nyugodjál békében!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy itt 
hagytál bennünket, drága jó 
bátyám

id. LUKÁCS Sándor 
(1927–2010)

Ezen a napon 
minden más, újra mélyen 
megérint a gyász. 
Nincs már velünk, 
kit szerettünk, 
ma lélekben újra 
együtt lehetünk.

Örökre megállt dolgos keze, 
örökre eltűnt bátor tekintete. 
Nem lesz több 
könny a szemében, 
csak érte a miénkben.

Felejthetetlen jóságát 
megőrzi húga, Borbála 

családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szere-
tett édesanyánk, anyósunk, 
nagymamánk, testvérem és 
rokonunk temetésén meg-
jelentek és utolsó útjára el-
kísérték.

özv. SURÁNYINÉ 
FARAGÓ Erzsébet 

(1939–2010)

Nem vár már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örül már nekünk 
szerető szívvel.

A búcsú, amit nem 
mondott ki, elmaradt, 
de szívünkben, míg élünk, 
velünk marad.

Emlékét fájó szívvel őrzi 
három fia, három menye 

és hat unokája

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok sze-
retett édesanyámtól

BÁLINTNÉ 
FARAGÓ Teréztől 

(1925–2010)

Nem vársz már ragyogó 
szemmel, nem ölelsz már 
szerető szíveddel.

Egyetlen szív volt a világon, 
ki igazán szeretett, az 
anyai szív, amit pótolni 
soha nem lehet.

Meghasadt a szíved, 
mely értem dobogott, 
elnémult az ajkad, 
mely engem szólított.

S hogy egy édesanya 
milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, 
akinek már nincs.

Nyugodj békében!

Emléked szívébe zárja 
szerető lányod, Márta

MEGEMLÉKEZÉS
Március 16-án volt 23 éve 
annak a szomorú napnak, 
amikor elveszítettük szerető 
férjemet, édesapámat, apó-
somat és nagyapánkat

MOLNÁR Józsefet 
(1929–1987)

Emlékét, szeretetét amíg 
élünk szívünkben őrizzük.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Március 19-én lesz szomo-
rúságban és fájdalomban 
eltelt 6 éve, hogy nincs kö-
zöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

PEJÁKOVITYNÉ 
CSÁNYI Gizella 

(1954–2004)

A temető kapuja szélesre 
van tárva, útjait naponta 
sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest 
visz kezében, s olyan is, 
aki bánatot szomorú 
szívében.
Hat éve már, hogy 
ezt az utat járjuk, 
megnyugvást lelkünkben 
még ma sem találunk.

Te voltál nekünk 
a biztató remény, 
nehéz napjainkban is 
az utat mutató fény. 

Múlik az idő, 
de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny 
naponta kicsordul.

Tudjuk, hogy a csodára 
hiába várunk, nyugodjál 
békében, szívből kívánjuk.

Imádkozik érted fájó 
szívű édesanyád, öcséd, 

Zoltán, ángyod, 
Mária, valamint 

Manuela és Krisztina
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Hirdetéseiket szívesked-
jenek legkésőbb hétfő 

délután 4 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben 
leadni.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzok sze-
retett feleségemtől

BÁLINTNÉ 
FARAGÓ Teréztől 

(1925–2010)

Megállt egy drága szív, 
mely még élni vágyott, 
pihen a két áldott kéz, 
mely dolgozni imádott.

Az ő szíve pihen, 
az enyém vérzik, 
mert a fájdalmat csak 
a földiek érzik.

Én is oda vágyok, 
hol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

 Emléked szívébe zárja 
szerető férjed, Sándor

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem 
szeretett feleségemre, akit 
egy éve elveszítettem

KALÁCSKÁNÉ 
MIKUSTYÁN Verona 

(1937–2009)

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

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívemben, míg élek, 
te velem maradsz.

Emléked őrzi szerető férjed

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesanyám, anyósom és 
nagymamánk

KALÁCSKÁNÉ 
MIKUSTYÁN Verona 

(1937–2009)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
soha sem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Elmentél tőlünk, 
de nem vagy messze, 
szívünkben maradsz 
most és mindörökre.

Emléked őrzi lányod, 
vejed és két unokád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
váratlanul, búcsú nélkül tá-
voztál

id. LUKÁCS Sándor 
(1927–2010)

Életutadnak a végére értél, 
itt hagytál bennünket, 
akikért éltél. 
Egész életed szorgalom, 
jóság és szeretet, feledni 
téged soha nem lehet.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

Bánatos felesége, Ilona, 
lánya és fia családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

id. ZAVARKÓ Sándor 
(1926–1983)

ifj. ZAVARKÓ Sándor 
(1953–2009)

Huszonhét éve, hogy szeretett férjem és hat hónapja, hogy 
egyetlen gyermekem örökre itt hagytak engem

Mint gyertyaláng, lobban el az élet, mint gyors folyó, 
rohannak az évek. Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 

drága emléketek és hiányotok szívemben örökké él.

Gyászoló feleséged, illetve édesanyád
Miserend

19-én, pénteken Szent József ünnepe: reggel 8 órakor a 
Telepen: †Góbor Sándorért és elhunyt szüleiért, délelőtt 
10 órakor Szent József tiszteletére ajánlják fel az iparosok, 
a családapák, és a Szent József-tisztelők, délután 4 órakor 
keresztút, 5 órakor csendes szentmise.
20-án, szombaton reggel 8 órakor: A hét folyamán elhuny-
takért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Bujdosó Illésért, 
az elhunyt Bujdosó és a Zsadányi szülőkért.
21-én, nagyböjt 5. vasárnapja, 7 órakor a Telepen: †ifj. 
és id. Pásztor Józsefért, Pásztor Margit Szilvia nővérért, a 
Kurilla szülőkért és elhunyt családjaiért, a Pásztor szülőkért, 
Faragó Józsefért, Zélity Ottiliáért és a Pásztor nagyszülőkért, 
8.30-kor: †Kohanecz Imréért, és az elhunyt nagyszülőkért, 
10 órakor: A népért.
22-én, hétfőn reggel 8 órakor Szent Antal tiszteletére.
23-án, kedden gyónóbúcsú, a szentmise este 5 órakor: Két 
élő család betegeinek felgyógyulásáért.
24-én, szerdán reggel 8 órakor: Egy elhunytért.
25-én, csütörtökön GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY 
ünnepe, reggel 8 órakor a Telepen: A Boldogságos Szűzanya 
tiszteletére, délelőtt 10 órakor: A Boldogságos Szűzanya tisz-
teletére a Kertbarátkör és a Miasszonyunk világi rendjének 
tagjai felajánlására, este 5 órakor csendes szentmise.

Egyházközségi hírek
A Telepen minden vasárnap délután 3 órakor keresztút.
Szombaton délelőtt 9 órára a templom külső és belső taka-
rítására jelentkező VIII. b osztályosokat várjuk. A plébániai 
hittan 10 órakor kezdődik a bérmálkozásra készülő VIII. c 
osztályosok részére.
Mivel csütörtökön Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, 
ezért az idén a húsvéti gyónóbúcsú március 23-án, kedden 
lesz a szokásos beosztás szerint. 
Betegek és idősek húsvéti lelkipásztori látogatása – március 
18-án, csütörtökön: Kossuth L., Népfront, Bosnyák utcák. 
19-én, pénteken Szent József ünnepe.
22-én, hétfőn: Mosa Pijade, Petőfi Sándor, Május 1., Marko 
Oreskovics, Perczel Mór, Ady Endre, Bem József utcák.
23-án, kedden, gyónóbúcsú.
24-én, szerdán: Újvidéki, Nikola Pasics, Rákóczi F. utcák.
25-én, csütörtökön: Gyümölcsoltó Boldogasszony
26-án, pénteken a Telepen: Újvidéki, Boris Kidrics, József 
Attila, Kiss Ferenc, Munkás, Kókai Imre utcák.

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. CSERNYÁKNÉ 
JÁNOSI Etelka 

(1922–2010. 3. 10.)

özv. SURÁNYINÉ 
FARAGÓ Erzsébet 
(1939–2010. 3. 15.)

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

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztanyámtól

Minden mulandó e világon, 
mint harmat a virágon, 
csak egy nem, 
ami sírig elvezet, 
az örök emlékezet.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

özv. SURÁNYINÉ 
FARAGÓ Erzsébettől 

(1939–2010)
Emléked szívébe zárta 
szerető keresztlányod, 

Tünde és családja



KÉZILABDA
I. férfi liga

MLADOSZT TSK–VRANJE 
26:31 (14:18)

A jó tavaszi kezdés és az első 
két fordulóban kiharcolt két győ-
zelmet követően a Mladoszt TSK 
sorozata nem folytatódott, ide-
haza szenvedett vereséget az él-
mezőnybe tartozó vranjeiaktól. A 
kezdés nem ilyen végkifejletet sej-
tetett, csapatunk annyira jól kez-
dett, hogy a vendégek első gólju-
kat csak a 7. percben lőtték, azt is 
hétméteresből. A Mladoszt TSK a 
6. percben 3:0-ra vezetett, a ven-
dégeknek pedig csak a 14. perc-
ben sikerült 7:7-re felzárkózniuk. 
Ezt követően azonban mindvégig 
a vranjeiak kezében volt a vezetés, 
így az első félidőt már négygólos 
előnnyel zárták. A mérkőzés végé-
nek közeledtével a hazaiak olyany-
nyira lépést vesztettek vetélytársaik-
kal szemben, hogy azok előnye már 
nyolc gólra nőtt. A mérkőzés végét 
jelző utolsó sípszóig ebből ötgólos 
előny maradt, egyúttal pedig meg-
győző vendéggyőzelem.

II. női liga

TEMERIN–VRBASZ 27:20 
(12:8)

A temerini lányok a múlt heti 
idegenbeli győzelmet követően 
első tavaszi itthoni mérkőzésüket 
is megnyerték, bár a vendégek há-
rom alkalommal is kétgólos előny-
ben voltak. A nagyobb tudás azon-
ban a gyöngébb játék ellenére is 
végül győzelmet eredményezett.

TEKE
Vajdasági liga

TSK–ADA COMPUTERS (Újvi-
dék) 7:1 (3073:2834)

Eredmények – TSK: Majoros 
530, Varga M. 488, Tóth 520, Balo 
509, Micsutka 526, Girc+Varga 
500 fa.

Ada Computers: Antics+Tam-
barics 405, Sztankovics 504, Zrnics 
490, Sztojkov 462, Brbovics 447, 
Olulics 506 fa.

Két vereséget követően a pálya-
választó TSK ezúttal nagyarányú győ-
zelmet könyvelt el. A következő, a 
16. fordulóban csapatunk szabad 
lesz, utána pedig a torontálvásárhelyi 
Spartacussal, majd pedig a Becse 
csapatával játszik.

KOSÁRLABDA
I. szerb férfi liga – észak

VETERNIK–MLADOSZT 
TELETEHNIKA 80:62

Második helyezett csapatunk 
újabb vereséget szenvedett, de ez 
még nem hatott ki helyezésére, 
azonban a 3. helyen álló Dunavtól 
már csak egy ponttal van többje.

CSELGÁNCS
A TSK cselgáncsozói a hét vé-

gén Trebinjén vendégszerepeltek 
nemzetközi tornán. Ezüstérmes 
lett Natasa Boskovics, bronzérme-
sek pedig Krisztian Karan, Vladimir 
Csenics, Danijela Knezsevics és 
Milana Gyukics.

A járeki Jama Arasi cselgán-
csozói az újvidéki Sósbarán meg-
rendezett nemzetközi tornán vettek 
részt, amelyen a Kárpát-medencei 
országok csapatai vettek részt. 
A Jama Arasi versenyzői közül 
aranyérmes lett Koszta Mihaljica 
és Julija Knezsevics, ezüstérmes 
Vladimir Gyulum, bronzérmes pe-
dig Jovana Knezsevics, Predrag 
Plancsak, Bojan Vojnovics és Vidoje 
Vojnovics.

LABDARÚGÁS
A játékterek állapota és a ked-

vezőtlen játékfeltételek miatt a 
szuperligától alacsonyabb rangfo-
kozatokban, így a szerb liga vajda-
sági csoportjában is elhalasztották 
a tavaszi rajtot. A Szloga és a járeki 
Mladoszt számára tehát a beharan-
gozott bajnoki mérkőzésekre sem 
került sor. Hogy az elmaradt mér-
kőzések bepótlására mikor kerül 
sor, arról majd a versenybizottság 
később dönt. 

E hét végén már valószínűleg 
nem lesz újabb halasztás, így a má-
sodik fordulóban a Szloga a hódsá-
gi Teksztilac Itekszet fogadja szom-
baton délután, valószínűleg 14.30 

Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Alapí-
tó és főszerkesztő: Dujmovics György (D). Közreműködött: Móricz Csecse Magdolna (mcsm, •), Nemes János (N. J.), 
Pető László (P. L.), további bedolgozó munkatársak Góbor Béla (G.B.), Ökrész Károly és a cikkek alatt jelölt min-

denkori szerzők. Kiadó: Temerini Újság Kisipari Műhely. Cím: YU 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70/1, tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szük-
ségszerűen a kiadó véleményét. A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pasics u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személye-
sen vagy telefonon a szerkesztőségben, a lap terjesztőjénél, továbbá a JNH utca 229 szám alatt, tel.: 842-178. A Temerini Újság 1995. március 16-ától 
jelenik meg önfenntartó magánlapként. Nyomda: Temerini Újság. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391

órakor. A Mladoszt ugyanekkor a 
futaki Metalachoz utazik.

Barátságos mérkőzés

TSK–CSENEJAC 4:0 (3:0)
A TSK labdarúgói, készülve a 

bajnokság folytatására, lassan bele-
jönnek a játékba. Előkészületi mér-
kőzésen Szimeunovics és Vorkapics 
2-2 góljával 4:0-ra győzték le a 
csenejieket. Az első tavaszi bajnoki 
forduló mérkőzését vasárnap dél-
után 14.30-kor játsszák a vásárté-
ri pályán a szőregiek ellen.

MUNKÁSSPORTJÁTÉKOK
Labdarúgás – a 15. forduló 

eredményei: Eurokomerc– Euro- 
mib elmaradt, Termovent–Hidro- 
mont Pince 0:5, Gradina Euro-

komerc–FKL II. 4:1, Pile–Rendőrség 
2:4, Euromib–Automedika 1:0, 
Vargas–FKL I. 0:2. A vereség ellené-
re továbbra is a Pile csapata vezet 30 
ponttal, de a pontok számát tekint-
ve a 2. helyen álló FKL utolérte. A 
harmadik helyre pedig a Hidromont 
Pince zárkózott föl 28 ponttal.

Teke – a 17. forduló ered-
ményei: Barátok–Közművállalat 
501:510, Termovent–Nyugdíjasok 
I. 512:510, Szirig Apiland–FKL 
463:472, Insztitut RIVO–Zsúnyi-
Szilák szövetkezet 441:428, Purics–
Nyugdíjasok II. 481:468. A Bará-
tok vereségét követően most három 
egyaránt 24 pontos csapat, a Bará-
tok, az FKL és a Termovent képe-
zi az élbolyt.

N. J.

A TSK évi közgyűlése
Vasárnap, március 7-én szerény részvétel mellett tartották meg 

a TsK évi közgyűlését, hiszen alig tíz szurkoló volt jelen, valamint 
rajtuk kívül a vezetőség tagjai és a csapatkapitány. Vörös lászló el-
nök köszöntője után Talpai roland alelnök számolt be az elmúlt évi 
munkáról. Mint mondta, a 2009. februárjában elvállalt feladatoknak 
a pénzügyi gondok miatt csak részben tudtak eleget tenni. Ennek 
ellenére az első csapat szerepléséhez és a labdarúgó-iskola mű-
ködéséhez sikerült biztosítani a munkafeltételeket. sajnos, mindez 
nem volt elegendő ahhoz, hogy a csapat magasabb rangfokozatba 
kerüljön az elmúlt idény végén. A folyó 2009/2010-es idényre is a 
feljebbjutást tűzték ki célul, de időközben tudomásul kellett venni, 
hogy erre a TsK-nak nincs megfelelő erősségű játékoskerete. A vé-
delem oszlopának, Varga Tamásnak sérülés miatti kiesése a csapat-
ból azt eredményezte, hogy a védelem az őszi félszezonban kétszer 
annyiszor kapitulált, mint a korábbi idényben. A korábban stabilnak 
számító játékosok is bizonytalanná váltak, így a csapat az őszi részt 
messze a várakozások alatt fejezte be.

Vegyelek Csaba tájékoztatójából kitűnt, hogy a vezetőség na-
gyon takarékosan bánt a rendelkezésre álló szűkös pénzkerettel és 
a nehézségek ellenére kevesebbet költött, mint amennyi a bevétele 
volt, így 182 193 dinárt áthozhatott a 2010-es évre. ide tartozik, hogy 
a labdarúgó-iskola munkáját teljes egészében az oda járó gyerme-
kek szülei pénzelik.

A vitában felszólalók ezúttal is hangsúlyozták, hogy nagyon jó 
lenne végre elkerülni ebből a legalacsonyabb rangfokozatú ligából. Ez 
azonban csak óhaj, a valóság pedig az, hogy ehhez nemcsak pénzre, 
hanem 3-4 jobb képességű csatárra, illetve középpályás játékosra 
lenne szükség. A jelenlegi gárda a feljebbjutásra még nem képes, de 
a fiatal gárda a szurkolók támogatásával többet is elérhet.

A sportklubok közeljövőben esedékes privatizációjáról szólva 
a vitában elhangzott, hogy erre a TsK-ban is számítani kell és tenni 
róla, hogy mire erre sor kerül, addig a klubnak stabil helyzete legyen, 
aminek alapján arra érdemes kezekbe kerülhessen. N. J.


