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A községi képviselő-testület 2010. május 28-án 
megtartott ülésén a képviselők elfogadták a közterüle-
teken álló ideiglenes létesítményekről szóló határozat 
módosítási javaslatát. Ennek lényege, hogy azokat a 
kioszkokat és montázsépületeket, amelyeket a Petőfi 
Sándor utcának az Újvidéki és a Nikola Pasics utcák 
által határolt részén (a piacközben) húzódó közterü-
letre vonatkozó határozat hatályba helyezése előtt 
helyeztek el, illetve építettek fel, és amelyeket nem 
ölel fel a képviselő-testület által elfogadott terv, 2011. 
június 1-jéig le kell bontani, és el kell tüntetni a köz-
területről, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építése 
folytatódhasson.

– Ekkor kezdődne a felújítás, az infrastruktúra 
felújítására gondolok és azon belül a szennyvízcsa-
torna-hálózatra, valamint a parkolóhelyek kialakítá-
sára. Mindkettő számottevő vállalkozás. Községünk 
központjában ugyanis igen súlyos gond, hogy nem 
lehet parkolni. Az emberek sokszor kénytelenek zöld 
területen vagy a tilosban hagyni járművüket, mind-
kettő következménnyel járhat. A piactér rendezése 
nemcsak a VMSZ és a Magyar Koalíció, hanem a mos-
tani hatalmi koalíció részéről is választási ígéret. Bí-
zunk benne, hogy mandátumunk végéig sikerül valóra 
váltani tervünket – mondta a döntéshozatal után dr. 
Matuska Mihály.

– A tulajdonosoknak nem egészen egy év áll ren-
delkezésére, hogy  áthelyezzék üzletüket. Hiszem, 
hogy hozzánk hasonlóan a tulajdonosok is komolyan 
veszik, hogy a  piactér jelenleg semmire sem hason-
lít. Csak a piactér felső – a Petőfi Sándor utcának az 
Újvidéki és a Május 1-je utcák közötti – szakaszának 

a rendezéséről van szó – nyilatkozta még ta-
valy júniusban Gusztony András polgármester. 
– A Május 1-je utcától a futballpálya irányába 
továbbra is maradnak a jelenlegi megoldások, 
a jelenlegi pultok. Esetleg némi korszerűsítés 
lesz a hús- és a tejtermékek árusítását illetően, 
mivel erre köteleznek bennünket. Az a cél, hogy 
a felső részt – az Újvidéki utcától mintegy 150-
200 méter hosszú szakaszon – megtisztítsuk 
a létesítményektől.

Február végén járunk, s mindössze három 
hónap maradt a határozat érvényesítéséig. A 
téren azonban semmilyen jele nem látható 
annak, hogy bárki, bármely tulajdonos lépni 
szándékozna. Vagy talán az utolsó pillanatra 
halasztották a tennivalók elvégzését? Vagy 
nem is terveznek semmi? A felvétel egy va-
sárnap délelőtti piaci napon készült.

Még állnak 
a kioszkok

Az anyanyelv világnapja
Február 21-e az anyanyelv világnap-

ja. Ennek kapcsán sajnos továbbra is el-
mondhatjuk, a kisebbségi nyelvek világ-
szerte számtalan gonddal küzdenek, és ez 
érvényes ránk, délvidéki magyarokra is. 
Az elmúlt évtizedekben súlyos csapások 
érték az egyenran-
gú nyelvhasználatot, 
a kisebbségi nyelvek 
nagymértékben kiszo-
rultak a közéletből, és 
az így okozott károkat 
pótolni utólag nem 
könnyű feladat. 

Nehézségeinket 
növelte és növeli a 
nemzedékről nem-
zedékre folyamatosan belénk táplált ki-
sebbrendűségi érzés, ami oly sok magyar 
embert tesz félszeggé, ha anyanyelvünk 
használatáról, megbecsüléséről, jogaink 
gyakorlásáról van szó. (Napi tapasztalat: 
egyesek még a nevüket is restellik anya-

nyelvükön kiírni, pedig az egyén önbe-
csülése a nevéhez, a neve helyes írásához 
való ragaszkodással kezdődik.)

Holott olyan kinccsel rendelkezünk, 
amelyre az európai kultúra legnagyobbjai 
tekintenek bámulattal. Merjük és akar-

juk hát használni 
anyanyelvünket az 
élet minden terüle-
tén, még akkor is, 
ha gyakran az embe-
ri ostobaság, a hiva-
talnoki lustaság vagy 
a nemzeti gőg szülte 
egyéb korlátoltság 
akadályaiba ütkö-
zünk.

Ehhez a kitartáshoz kívánunk erőt adni 
a magyar nyelvről összegyűjtött néhány 
véleménnyel.

(Az emberi logika csúcsterméke 
– Világhírességek a magyar 

nyelvről, lásd a 4. oldalt)

Balázs Géza Temerinben
Dr. Balázs Géza népszerű és sok-

oldalú nyelvész, a budapesti Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem tanszék-
vezető tanára február 22-én (kedden) 
17 óra 30 perces kezdettel a temerini 
helyi közösség nagytermében a ma-
gyar nyelv jelenéről és jövőjéről tar-
tott előadást.

Szeretné megismerni a befektetések világát?
Jöjjön el vasárnap, február 27-én 17 órára a galériába!

Kunos Károly és Jancsó András magyarországi tőzsdei szakemberek 
ingyenes tájékoztató előadást tartanak az anyagi függetlenség felé vezető útról.

Részvételi szándékát jelentse Vasas Gizella kapcsolattartónak 
a 063/1620-110-es mobilszámon, vagy e-mailben a: 

gizella@id-transylvania.com címen!
További információ a www.id-transylvania.com honlapon.

Hétfőn, február 28-án 17.30-kor Cashflow játék a Rubin 2-ben!
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A Temerini Újság múlt heti számában a 
VSZL (Vajdasági Szociáldemokrata Liga, el-
nöke N. Csanak) Temerini Szervezete az alkot-
mányra, a törvényre, a helyi közösségekről szó-
ló községi határozatra és a helyi közösségek 
alapszabályára hivatkozva ismételten felteszi 
a kérdést, hogy a községi képviselő-testület 
elnöke, dr. Matuska Mihály, miért nem írja ki a 
választásokat a helyi közösségek tanácsának 
tagjai megválasztására. Az alkotmány nem is 
említi a helyi közösségeket, törvény nem sza-
bályozza a helyi közösség szervei megválasz-
tásának módját. A választásokat csak helyileg 
meghozott határozatok szabályozzák, melye-
ket a községi képviselő-testület (kkt) bármikor 
megváltoztathat.

A választások elhalasztása nem egy sze-
mély akaratán múlik, ez a községi hatalomban 
résztvevő pártok egyöntetű állásfoglalása, mi-
vel a választásoknak nincsenek meg a jogi és 
pénzügyi feltételei. A választásokat lebonyolító 
bizottság megbízatása lejárt. Ezt a bizottságot a 
kkt nevezi ki, de mindeddig sem a hatalmi koa-
líció pártjai, sem az ellenzéki pártok, sem a he-
lyi parlamenten kívüli pártok (a Liga sem) nem 
tettek javaslatot a választási bizottság tagjainak 
megválasztására. Javaslat nélkül a bizottság 
tagjait a kkt nem nevezheti ki, bizottság nélkül 
nem lehet választásokat tartani.

A Liga nem drágállja a választásokat. „Nem 
a választások drágák, hanem a rossz választá-
sok következményei” – írják. A gibicnek semmi 
sem drága. Számításaink szerint a választások 
több mint félmillió dinárba kerülnének. A már 
említett községi határozat szerint a választások 
költségeit fele-fele arányban a község és a helyi 
közösség fizeti. A költségvetés módosítására 
lenne szükség ahhoz, hogy a község ki tudja 
fizetni a rá eső részt. A helyi közösségek kasz-
szája viszont üres, mivel a helyi járulék meg-
szűnt. A jelentős kiadások elkerülhetők, ha a 
választásokat az országos vagy helyi válasz-
tásokkal együtt tartanák. 

 Nem felel meg az igazságnak az a vád, 
hogy a községi vezetőség meg akarja szüntetni 
a helyi közösségeket. A helyi közösségek meg-
maradnak, és választások is lesznek, ha megva-
lósulnak annak jogi és anyagi feltételei.

A Ligát kivéve eddig a község területén 
működő pártok közül egy sem mutatott érdek-
lődést és nem követelte a választások kiírását. 
Ebből egyértelműen arra lehet következtetni, 
hogy a pártok reálisan ítélik meg a helyi kö-
zösségek jelenlegi helyzetét: ahol nincs pénz, 
ott nincs hatalom, a megválasztott tanácsnak 
nemigen lenne miről határozni. Persze tudják 
ezt a ligások is, de a helyi közösségek megol-
datlan helyzete jó alkalom számukra az olcsó 
politikai hangulatkeltésre.  

Dr. MATuSKA Mihály, 
a községi képviselő-testület elnöke

Február 17-én, a múlt csütörtökön ismét 
módosultak a gyógyszerlisták.

• Milyen változásokat jegyeztek? – kér-
deztük Milinszki Kantardzsity Mária okle-
veles gyógyszerésztől, az egészségház keretében 
működő gyógyszertár vezetőjétől.

– Az A listán olyan gyógyszerek vannak, 
amelyek kiváltásakor dobozonként 50 diná-
ros participációt fizetnek a páciensek. Az A1-es 
listán levő gyógyszerek esetében az ár bizonyos 
százalékát fizetik a betegek. A 
C és D listás gyógyszerekre egy 
beteg sem fizet semmit. Vannak 
olyan új gyógyszerek, amelyek 
már forgalomban voltak, de ed-
dig csak megvásárlással juthat-
tak hozzájuk a betegek. Közülük 
több is rákerült az A, illetve az 
A1 listára. Változás az is, hogy 
egy-egy eddigi A listás gyógyszer 
átkerült az A1 listára, azaz most 
többet kell érte fizetni, mivel a 
participáció helyett az ár megha-
tározott százalékának ellenében 
válthatók ki ezek a gyógyszerek. 
Van fordított eset is, vagyis az eddigi A1 listás 
gyógyszer felkerült az A listára és most dobo-
zonként 50 dináros participációért kiváltható. 
Ezen kívül változtak a pozitív listás gyógyszerek 
árai is. Vannak olyanok, amelyek ára csökkent, 
sőt olyanok is, amelyek ára drasztikusan ala-
csonyabb lett. A kézi eladású gyógyszerek ára 
pillanatnyilag nem változott.

• Az orvosok szem előtt tartják-e, hogy 
a felírt gyógyszer milyen listás?

– Általában követik a listákat. Ha azonban 
elküldik a beteget szakorvosi vizsgálatra és ott 
olyan gyógyszert írtak fel neki, ami nincs a pozi-
tív listán, akkor nem mindig tudnak ezen változ-
tatni. Kötelezően azt a gyógyszert kell kiírniuk, 
amelyet a szakorvos felírt a betegnek. Említést 
érdemel, hogy vannak olyan gyógyszerek, ame-
lyek bizonyos betegségre kiírhatók, és vényre 
megkapja őket a beteg. Ugyanazt a gyógyszert 
egy másik betegségre már nem kaphatja meg 
ilyen módon a páciens. Valójában a szakorvos 
diagnosztizál, azaz megállapítja a betegséget és 
megadja a terápiát. Az általános orvos köteles 
bevezetni a szakorvos véleményét, felírni a be-
tegséget és a javaslott gyógyszert is. Sajnos az 
orvos nem változtathatja meg a szakorvos által 
megállapított betegséget. Emiatt sok a konflik-
tus a betegekkel. Nem értik, hogy ismerősük 
ugyanazt a gyógyszert miért kapta meg vényre, 
ők meg miért nem kaphatják meg. Sajnos ilyen-
kor azt hiszi a beteg, hogy az orvos nem akarja 
neki vényre felírni, vagy a gyógyszerész kiadni 
azt a bizonyos gyógyszert.

• Van-e hiánygyógyszer és miért?
– Gyógyszerhiány általában mindig volt, 

van és lesz is. Jelenlegi helyzetünknél volt jó-
val jobb, de rosszabb állapot is. Most jó köze-
pes az ellátás. Tartósan hiányzik polcainkról a 
Nitroglicerin, mivel a Srbolekben sztrájkoltak 
és már hónapok óta nem tudjuk beszerezni a 
gyógyszert. Az utóbbi hetekben hiányzik az in-
halációs csöpp, mint a Berodual, a Spalmotil. 
Éppen most nincs, amikor az asztmásoknak 

nagy szükségük volna rá. Az 
előrejelzések szerint e hónap 
végén megjelenik a Berodual, 
amely a regisztráció lejárta 
miatt tűnt el. Az újraregisztrá-
lás után ismét polcokon lesz. 
A többi ilyen fajta gyógyszer-
ről nincs semmilyen pozitív 
információm. Már hónapok 
óta hiánycikk a Durophylin, 
de hiányoznak antibiotiku-
mos szirupok, antibioti-
kumok és néhány behozata-
li gyógyszer is. Az utóbbiak 
esetében az a gond, hogy a 

gyógyszerészeti intézet bevizsgál minden kül-
földről behozott gyógyszert. Amíg nincs meg 
a pozitív eredmény, addig nem lehet őket for-
galmazni. Vannak olyanok is, amelyek ára az 
euró felfelé kerekedett árfolyama miatt nem 
megfelelő. Gyakran a hazai gyógyszergyárak a 
gyártáshoz behozatali alapanyagot használnak. 
Ennek mennyiségét jóval előbb be kell jelen-
teni. Ha az igényelt mennyiséget valamilyen 
okból kifolyólag gyorsabban felhasználták és 
újabb behozatalra nincs lehetőség, akkor hi-
ánycikk lesz a gyógyszer. Leggyakrabban év 
végén jelentkezik ebből az okból gyógyszerhi-
ány. Hosszú időbe telik, mire behozzák az új 
hatóanyagot, legyártják a gyógyszert, elvégzik 
a belső és külső vizsgálatot, és forgalomba he-
lyezik. Általában február végén tartunk, mire 
ismét polcokra kerül.

• Vannak-e helyettesítő gyógysze-
rek?

– Ha van ugyanolyan hatóanyagú készít-
mény, amelyet egy másik gyár készített, akkor 
mi felkínáljuk a betegnek. Ha ilyen nincs, ak-
kor a betegnek vissza kell mennie orvosához, 
hogy másik gyógyszert írjon ki. Mondhatom, 
hogy szinte minden gyógyszernek van meg-
felelője a másik gyártól. A betegek különbö-
ző módon fogadják a gyógyszerhiányt. Sokan 
rossz anyagi körülmények között élnek és bi-
zony nem mindegy számukra, hogy fizetnek-e 
a gyógyszerekért és mennyit, vagy nem. Hol 
szerezhetik be a hiányzót, mennyiért és med-
dig kell várniuk rá. •

Módosult gyógyszerárak és -listák
A temerini egészségház keretében működő gyógyszertárban 

jelenleg jó közepes az ellátás

Milinszki Kantardzsity Mária

Féligazságok
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FERTILE-POINT
Szakosodott műtrágyalerakat és mezőgazdasági 

gyógyszertár – Temerin, Dózsa György u. 51.

NPK, uREA, KAN
AKCIÓ! – AmíG A KéSzleT TArT

Tel.: 021/841-423, fax: 021/840-512;
Mob.: 063/511-650; e-mail: fertile-point@eunet.rs

AN – 36 500 Din/t 
TOTAL – 300 Din/l, SELECT – 1800 Din/l

A temerini Vöröskereszt közzétett informá-
ciója szerint február 9-éig Szerbiában összesen 
137 influenzás megbetegedést jegyeztek a la-
boratóriumi vizsgálatok eredményei alapján. A 
megbetegedettek közül 112-t az A (H1N1), 19-et 
az A (H3N2), egyet az A és ötöt a B típusú influ-
enzavírus fertőzött meg. A laboratóriumi ered-
mények alapján nyilvántartásba vett fertőzések 
szinte az ország egész területén történtek. Töb-
bek között megjelent az influenza Közép-, Kelet- 
és Dél-Bánátban, valamint Kelet-, Nyugat- és 
Dél-Bácskában is. A megbetegedettek közül 11 
súlyos állapotba került és az intenzív osztályon 
ápolják őket. Szerbiában tíz olyan halálesetet 
jegyeztek, amelyeknél kimutatták az influenza- 
vírust. Mégpedig kilenc esetben az A (H1N1) és 
egy esetben az A típusút. Az elhunytak életkora 
27 és 74 év között alakult. Közülük csak egy 
személy vett fel valamilyen ismeretlen eredetű 
védőoltást, a többiek nem oltatták be magukat. 
Az elhunytak közül hat a magas kockázatú (kró-
nikus tüdő- és szívbetegek, kóros elhízás stb.) 
csoportba tartozott.

A Szerbiai Közegészségügyi Intézet a leg-
jobb és leghatásosabb megelőző intézkedés-
ként a vakcinálást javasolja. Ajánlatos min-
denkinek felvenni a védőoltást. A vakcinálás 
különösen előnyös a veszélyeztetett populáci-
óhoz tartozóknál, mint a krónikus betegségben 
szenvedők, szív- és érrendszeri, vese- vagy 
emésztési problémákkal küszködők, cukorbete-
gek, krónikus tüdőelváltozásokban szenvedők, 
anyagcsere-zavarokkal küszködők, legyengült 
immunrendszerű személyek. Ajánlatos felvenni 
a védőoltást a gerontológiai központokban vagy 
a szociális ellátást szavatoló intézményekben, 
valamint az egészségügyi tevékenységet foly-
tató dolgozóknak, azoknak, akik már elmúltak 
65 évesek, akik a közhivatalokban dolgoznak, 
a hat hónapnál idősebbeknek, a terhes nőknek 
és a túlsúlyos személyeknek. Az új influenza 
esetében ugyanis az említetteket azonosították, 
mint a kockázati csoportokba tartozókat. A vé-
dőoltás felvételével elkerülhetők a lehetséges 
komplikációk és súlyosabb klinikai képek.

A védőoltás felvételét követően 2-3 hét 
múlva alakul ki az immunitás, amelynek idő-
tartama 6 és 12 hónap között változik. Ezért 
az influenza elleni védőoltást ajánlatos min-
den évben felvenni. Egyébként az idei szezo-
nális influenza elleni védőoltás három típusú 
vírussal szemben ad védettséget, mégpedig a 
H3N2 és a B típusú, valamint a H1N1 influen-
zavírussal szemben.

A temerini egészségházban, de a gyógyszer-
tárban, szabad eladásban is van még influenza 
elleni védőoltás. Ezen kívül a gyógyszertárban 
kínálnak még különböző immunerősítő készít-
ményeket, mint a Bíbor kasvirág (echinacea), a 
propolisz, a fokhagymakivonat stb., de számos 
hangzatos nevű szert is.

Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesü-
lete a temerini egészségház orvosának, illetve 
nővéreinek segédletével és az Első Helyi Közös-
ség még tavaly folyósított anyagi támogatásának 
köszönhetően a múlt csütörtökön megtartotta az 
idei első ingyenes vérnyomás- és vércukorszint- 
mérést. Az Ifjúsági Otthon nagytermében 8 és 11 
óra között 126-an jelentkeztek vizsgálatra.

A nyugdíjasok vérnyomását dr. Matuska And-
rea orvos és Lovre Mária nyugalmazott egész-
ségügyi nővér mérte. A vércukorszint mérést 
Borda Edit és Bijelics Tiszta Gabriella egész-
ségügyi nővérek vállalták. Mindketten 
a temerini egészségház foglalkoztatott-
jai, de szívesen elfogadják az önkéntes 
munkát is.

– A rossz időjárási viszonyok el-
lenére szép számban jöttek a nyug-
díjasok a vizsgálatra – mondja dr. 
Matuska Andrea. – A múltban végzett 
mérésekhez viszonyítva a most mért 
vérnyomáseredmények valamennyivel 
jobbak. Kevesebb magas vérnyomást 
mértünk. Az emberek legtöbbje tudja, 
milyen a vérnyomása. Már a mérés előtt 
elmondták az értékeket. Legtöbbször 
ennek megfelelőt is mértünk. Az ilyen 
szűrővizsgálatok szervezése előnyös, 
mert bárki eljöhetett és ellenőrizhette vérnyo-
mását. Az egészségházban az orvos is megméri, 
ha jelentkezik nála a páciens. Alkalomszerűen 
otthon is mérhető a vérnyomás. Főleg az idő-
seknél fontos a rendszeres ellenőrzés. A legpon-

tosabbak a higanyszálas mérők. A digitálisakat 
nem nagyon ajánljuk, mivel nem eléggé pre-
cízek. Akinek digitális vérnyomásmérője van, 
ajánlatos a mért eredményt összevetni az orvos 
által mérttel. Ha mindkét mérővel ugyanannyit 
mértek, akkor az otthoni digitális mérő használ-
ható a továbbiakban is. Akinek problémája van 
vérnyomásával, hetente 2-3 alkalommal mérheti, 

akinek nincs gondja, annak a havi 
egy mérés is elegendő.

– Sokszor az ember észre sem 
veszi, mégis nagyon variálhat a vér-
cukorszintje. Gyakran csak akkor 
derül ki a betegség, amikor már 
megjelennek a szövődmények. Le-
hetséges, hogy a szervezetben már 
lappang a cukorbetegség, viszont 
nem kötelező, hogy az ember érez-
ze, hogy valami történik szerveze-
tében. Vannak azért néha érezhető 
jelek is, mint például a szédülés, 

a rosszullét, a verejtékezés. De megjelenhet a 
betegség úgy is, hogy az ember nem érez sem-
mit. Most is tapasztaltam, hogy az idős emberek 
jönnek és megmérettetik a vérnyomásukat, a 

vércukorszintjüket. Törődnek magukkal, egész-
ségükkel.

– Eléggé alacsony vércukorszintet mértünk 
– mondja Borda Edit. – A legtöbb érték 3 és 4 
mmol/l között mozgott. A legmagasabb érték 15 

mmol/l volt. Az emberek zöme 
tisztában volt vércukorszintjé-
vel. Mérésre készülve általában 
nem vették be a gyógyszerüket, 
vagy reggeliztek, esetleg elfo-
gyasztottak egy csésze kávét, 
egy kis édességet és ezért volt 
nagyobb a mért vércukorszint. 
Az időjárási viszonyok miatt ta-
lán a szokásosnál kevesebben 
jöttek, de így is százhuszonegy-
néhányan részt vettek a szűrő-
vizsgálaton. •

Az influenzárólCukorszint és vérnyomás
Csaknem 130 nyugdíjas szűrővizsgálaton

Borda Edit és Bijelics Tiszta Gabriella vércukorszin-
tet mér

Dr. Matuska Andrea vérnyomást mér
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A Temerini Község Községi Tanácsa a kultúra és a művészet fejlesztése céljából
PáLyáZATOT íRT KI

eszközök odaítélésére a 2011. évi községi költségvetésből. 
A pályázaton kizárólag egyesületek és más jogi személyiséggel rendelkezők 

vehetnek részt, akik székhelye a Temerini község területén van s alaptevékenysé-
gük kultúrával kapcsolatos.

A Temerini község 2011 évi költségvetésből e célra összesen 4 100 
000,00 dinárt különítek el az alábbiként: • Műkedvelő-kulturális és mű-
vészeti tevékenységek és egyesületek tevékenységének társfinan-
szírozására 2 100 000,00 dinárt • Kulturális programok/projektumok 
finanszírozására 1 200 000,00 dinárt • Kiadói tevékenység – könyvkiadás finanszí-
rozására 150 000,00 dinárt • Folyóiratmegjelentetés társfinanszírozására – 500 000,00 
dinárt • A magasabb hatalmi szintű szervek pályázatain való részvétel társfinan-
szírozására mindösszesen 200 000,00 dinár értékben, a Tartományi Művelődési 
Titkárság által megjelentetett pályázati eredmények közzététele után.

Jelentkezési határidő a 2011. február 18–március 7. közötti időszak. A jelentke-
zési okmányok személyesen a községháza iktatójában vagy postai úton nyújthatók 
be az alábbi címen: Opština Temerin,  Novosadsaka 326, 21235 Temerin

A borítékra írják rá: Konkurs – Kulturna delatnost u 2011
A projektum kiválasztásának mércéit községi szabályzat tartalmazza (címe 

eredetiben: Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekta u kulturi 
koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Temerin), amely letölthető a 
Temerini község weboldaláról www.temerin.rs Kultúra fejezet.

A projektum kiválasztásáról a kiírt pályázat után a projektumkiválasztó bizottság 
határoz. Az eszközök odaítéléséről a pályázat alapján a reszortfelelős javaslatára 
Községi Tanács határoz figyelembe véve a projektumkiválasztó bizottság előzete-
sen kikért véleményét. A községi tanács határozata végleges.

A pályázatra jelentkezni kérdőíves űrlapon lehet mellékelve az összes többi 
szükséges dokumentációt. Az űrlapok átvehetők a temerini községházán, 1. eme-
let, 5. sz. szoba, vagy letölthetők a Temerini község weboldaláról www.temerin.rs 
Kultura fejezet.

Nem fogják figyelembe venni a késve érkező és hiányos jelentkezéseket, to-
vábbá amelyek telefaxon vagy elektronikus postával érkeztek, amelyek jelentkezési 
űrlapjai nincsenek aláírva és hitelesítve és azokat sem, amelyek benyújtói 2010-ben 
támogatásban részesültek, de nem számoltak el.

A pályázat eredményét a község internetes oldalán www.temerin.rs Kultura 
fejezet fogják közzétenni. A nyertes pályázók szerződést fognak aláírni a 2011évi 
költségvetésből juttatott eszközök felhasználásáról.

Részletes felvilágosítás a községháza 1. emeleti 5. sz. irodájában 11.00–13.00 
óra között, a 843 613-as telefonszámon vagy az alábbi e-mail címen: tepic.kultura@ 
temerin.rs

Sir John Bowring (1792–
1872) angol nyelvtudós, író:

„A magyar nyelv a régmúltba 
vezet. Nagyon sajátos módon fejlő-
dött és szerkezete ama távoli időkre 
nyúlik vissza, amikor a legtöbb ma 
beszélt európai nyelv még nem is 
létezett. Egy olyan nyelv, melynek 
logikája és matematikája a feszített 
húr erejének kezelhetőségével és 
rugalmasságával bír. (...) Az an-
gol ember legyen büszke arra, hogy 
nyelve az emberiség történetére és 
múltjára utal. Az eredete kimutat-
ható, meglátszanak rajta az idegen, 
különböző nemzetektől származó 
rétegek, melyek összességéből ki-
alakult. Ezzel szemben a magyar 
nyelv olyan, mint a terméskő, egy 
tömbből van, amin az idő vihara 
egyetlen karcolást sem hagyott. 
Nem naptár ez, amely a korok vál-
tozásához alkalmazkodik. Nincs 
szüksége senkire, nem kölcsönöz 
s nem von vissza, nem ad és nem 
vesz el senkitől. E nyelv a legrégibb 
és legdicsőségesebb emlékműve a 
nemzeti önállóságnak és szellemi 
függetlenségnek. Amit a tudósok 
képtelenek megfejteni, azt mellő-
zik, a nyelvészetben csakúgy, mint a 
régészetben. A régi egyiptomi temp-
lomok mennyezetei, amik egyetlen 
kőből készültek, nem magyarázha-
tók. Senki sem tudja, honnan szár-
maznak, melyik hegyből szerezték a 
csodálatos képződményt, vagy mi-
ként szállították és emelték a he-
lyére a templomokban. A magyar 
nyelv kialakulása ennél sokkal bá-
mulatosabb. Aki ennek titkát meg-
oldja, isteni titkot fog kifejteni.”

Giuseppe Mezzofanti 
(1774–1849) vatikáni bíboros, 
minden idők legnagyobb nyelv-
zsenije, aki ötvennyolc nyelven írt 
és százhárom nyelven beszélt, egy 
osztrák költőnek nyelvünkről a kö-
vetkezőképpen nyilatkozott:

„Tudja, melyik nyelvet tartom 
az olasz és a görög után, minden 
más nyelv előtt leginkább dallamos-
nak és a verselés szempontjából a 
leginkább fejlődésre képesnek? A 
magyart. Ügyeljen, egy feltündöklő 
költői lángész még igazolni fogja 

nézetemet. A magyarok, úgy látszik, 
maguk sem tudják, hogy nyelvük 
milyen kincset rejt magában...”

Jacob Grimm (1785–1863) 
világhírű német nyelvész, nép-
mesegyűjtő és meseíró:

„A magyar nyelv logikus és tö-
kéletes felépítése felülmúl minden 
más nyelvet.”

George Bernard Shaw 
(1856–1950) Nobel-díjas an-
gol drámaíró  egyik rádiónyi-
latkozatában: 

„Őszintén mondom, az anya-
nyelvemen nagyon sokszor képtelen 
vagyok érzéseimet és gondolataimat 
teljes pontossággal visszaadni. A mi 
nyelvünk gazdag, nagy és prakti-
kus, de viszonylag fiatal... Bátran 
kijelenthetem, hogy miután évekig 
tanulmányoztam a magyar nyelvet, 
meggyőződésemmé vált: ha a ma-
gyar lett volna az anyanyelvem, az 
életművem sokkal értékesebb le-
hetett volna. Egyszerűen azért, mert 
ezen a különös, ősi erőtől duzza-
dó nyelven sokszorta pontosabban 
lehet leírni a parányi különbsége-
ket, az érzelmek titkos rezdülése-
it. A magyar nyelvben a propozíci-
ók használata helyett a legtöbb szó 
végét óriási variációban változtatni 
lehet. Ez a művelet a legkisebb ér-
zelmi rezdülést is képes kifejezni 
és hűségesen visszaadni.”

Isaac Asimov (1920–1992) 
oroszországi zsidó származá-
sú amerikai biokémikus, a tu-
dományos-fantasztikus irodalom 
legnagyobb 20. századi képviselője 
a magyar nyelv sajátos rendszerével 
és logikájával szembesülve  vicce-
sen így nyilatkozott:

„Az a szóbeszéd járja Ameriká-
ban, hogy két intelligens faj létezik 
a földön: emberek és magyarok.”

Emile Cioran (1911–1995) 
román származású francia fi-
lozófus – aki nem feltétlen ma-
gyarbarátságáról volt ismert - Le-
vél egy ismeretlen barátomhoz c. 
esszéjében (1960) már-már fog-
csikorgatva, elismerően ír nyel-
vünkről:

„Bevallom magának, hogy 
irigylem szomszédaink megátal-

Világhírességek a magyar nyelvről

Az emberi logika 
csúcsterméke

Az anyanyelv világnapja

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

kodottságát, sőt, nyelvét is, ezt a 
zord hangzású nyelvet, melynek 
szépségében nincs semmi embe-
ri, melynek hangzása egy másik 
világegyetemből származik, ezt az 
erőteljes és megsemmisítő nyelvet, 
mely a poklokból kel, hogy meg-
örökítse hangsúlyait és kitöréseit. 
Bár magyarul csak káromkodá-
sokat ismerek, e nyelv szerfölött 
tetszik nekem, amelyet vég nélkül 
hallgathatok, mely megbűvöl és só-
bálvánnyá dermeszt – mely igézeté-

nek és szörnyűségének nem tudok 
ellenállni, melynek nektáros és ci-
ános szavait, mint ha csak agóni-
ához teremtették volna. Az ember 
vagy magyarul lehelje ki lelkét, vagy 
meg se haljon!”

Ove Berglund jelenkori 
svéd orvos és műfordító: 

„Ma már, hogy van fogalmam 
a nyelv struktúrájáról, az a vélemé-
nyem: a magyar nyelv az emberi 
logika csúcsterméke.” (2003)

Cs. B.



TEMERINI ÚJSÁG2011. február 24. 5

Kunos Károly és Jancsó András magyaror-
szági tőzsdei szakemberek, a két évvel ezelőtt 
alakított Imperium Divitiarum Kft. (am. Gazda-
ság Birodalma) magyarországi cég képviseleté-
ben az Erdélyben megtartott tanfolyamsorozat 
után a Vajdaságba érkeztek. Alapkoncepciójuk, 
hogy a határon túli magyarokkal is megismer-
tessék a tőzsdei kereskedés fortélyait és lehető-
ségeit. Ennek apropóján érkeznek Temerinbe, 
vajdasági előadássorozatuk első állomására. 
Vasárnap, február 27-én 17 órai kezdettel a 
Lukijan Musicki Művelődési és Tájékoztatási 
Központ galériájában várják az érdeklődőket 
az ingyenes tájékoztató jellegű előadásra.

A vajdasági előadássorozatot szer-
vezve a múlt héten Temerinbe látoga-
tott a két tőzsdei szakember és siker-
oktató. Ekkor beszélgettünk velük.

• Hogyan lehet megtanulni a 
tőzsdei kereskedés fortélyait?

– Megjelenésünk van honlapun-
kon – magyarázza Kunos Károly. – Az 
emberek keveset tudnak a tőzsdéről. 
Kevés az információ arról, hogy az 
ezzel való foglalkozás speciálisabb 
gondolkodásmódot igényel, hogy egy 
kicsit csiszolni, formálni kell a pénz-
ügyi intelligencián. Ezért biztosítunk 
egy átlagosan 2-2,5 órás ingyenes be-
mutató előadást, amelyre bárki eljö-
het és meghallgathatja. Elmondjuk, hogy mi 
az ok, amiért a tőzsdével érdemes elindulni. 
Milyen gondolkodásmódra van szükség, mi-
lyen alapszabályok vannak ott, és mivel jár, ha 
ezeket betartjuk és mivel, ha nem. Az átlagem-
ber gondolkodásmódját igyekszünk egy kicsit 
feljebb húzni. A következő lépésben az előadás 
hallgatóiból összejött csoportnak megkezdjük 
az előadássorozatot, amely úgy egy évig tart, de 
ez már nem ingyenes. Havonta egy alkalommal 
találkozunk a hallgatókkal, azzal, hogy első al-
kalommal kétnapos az oktatás. Egyik hónaptól a 
másikig feladatokat adunk a csoport tagjainak. 
Az egy-egy alkalommal tartott, 6-8 órás képzé-
sen elsajátítottakat begyakorolják a hallgatók, 
de webkonferencia keretén belül megtámo-
gatjuk őket, és a feltett kérdéseiket is megvá-
laszoljuk. Összesen 15 alkalommal találkozunk 
és foglalkozunk a csoport tagjaival. Szűk félév 
alatt elsajátítja a hallgató az alapokat és eljut 
oda, hogy a szerzett tudásával eredményesen 
ki tud lépni a tőzsdére. A második részben már 
olyan eszközöket mutatunk meg, amik lehetővé 
teszik a magasabb szintű tőzsdei működést. A 
harmadik blokk a professzionális rész. Itt már a 
tőzsdei működés csúcsát mutatjuk meg. Például 
a devizakereskedést, a napon belüli, a pár perc 
vagy másodperc alatt való döntéshozás fortélyait 
stb. Megtanítjuk az embereket arra, hogy ők 

maguk, saját döntésükből, hogyan bánjanak 
a pénzükkel. Az ingyenes előadás másnapján, 
február 28-án megszervezzük az érdekeltek-
nek a Cashflow játékot is. A mostani tőzsdei 
előadásunk után ingatlan és biznisz tanfolya-
maink is lesznek.

– Minden embernek saját magának kell 
kezébe venni a jövőjét – toldja meg Jancsó And-
rás. – Mi ehhez mutatunk egy vagy több utat. 
Ha az ember rádöbben, hogy amit eddig tett, 
az nem vezet eredményre, akkor eldönti, hogy 
akar-e változtatni vagy nem. Mi nem ígérünk 
könnyű sikert. Reális, hogy aki ezen az úton 
végigmegy, 4-5 év alatt elérheti az anyagi füg-

getlenséget, azaz nem kell dolgoznia a pénzért, 
hanem meg tud élni a passzív jövedelmeiből. Az 
ügyesek, a gyorsan tanulók, a sok időt, energiát 
rászánók talán 3 év alatt is megtehetik az utat. 
Az általunk felkínált úton az átlagemberek meg-
tanulhatják, hogyan lépjenek, mozduljanak ki 
a befektetések világába saját egyéniségüknek, 
habitusuknak megfelelően. A tudás megszer-
zéséhez minden eszközt, szoftvert, stratégiát, 
gyakorlatot megadunk. Pénzügyi tanácsokkal 
azonban nem szolgálunk.

• Mi a tőzsde?
– Koncentrált piac, ahol megjelenik a ke-

reslet és a kínálat. Annyiban speciális, hogy 
nagyon szigorú szabályok vannak arra vonat-
kozóan, hogy ki kerülhet oda, és milyen módon 
lehet kereskedni. A tőzsdén helyettesíthető tö-
megáruk jelennek meg, pontosan meghatároz-
va, hogy egy-egy rész-
vény mekkora értéket 
képviselhet, mit tartal-
maz, mely cég tulajdo-
nát képezi. Nagyon jól 
körülírható termékek 
vannak, és mindenféle 
forgalom a számítógé-
pes rendszeren keresz-
tül történik.

– Jelenleg elektro-

Kunos Károly és Jancsó András

A befektetések világáról
Magyarországi tőzsdei szakemberek tájékoztató előadása

nikusan működik minden – teszi hozzá Jancsó 
András. – Van még talán szabad kikiáltásos 
piac, de tényleg csak a nosztalgia kedvéért. Egy-
egy vállalatot általában a tőkebevonás céljából 
visznek tőzsdére. Ez az egykori kelet-európai 
blokkban úgy néz ki, hogy amikor privatizál-
ni akarnak egy állami vállalatot, keresnek egy 
befektetőt. Ennek két módja van. Az egyik, az 
ismerős mód, hogy megállapodunk valakivel és 
eladjuk neki. A másik, hogy nyilvánosan piac-
ra bocsátjuk a részvényeket, amelyeket bárki 
megvásárolhat. A tőzsdének ez a lényege, hogy 
a tőkeigényes vállalatok számára a befektetői 
rétegből, a piacról tőkét vonjanak be szabályo-
zott, kontrollált, és a lehetőségek felső határáig 
visszaélésektől megtisztított módon.

• Vannak-e ennek és milyen alapsza-
bályai?

– Nagyon szigorúak az alap-
szabályok. Bizonyos feltételek-
nek kell megfelelniük azoknak 
a vállalatoknak, melyek a tőzs-
dére szeretnének kerülni. Min-
den tőzsde maga határozza meg 
a szabályait. Megvan a mérete, 
vagyis hány darab részvényt kell 
kibocsátani, milyen informáci-
ókat kell az adott cégnek ma-
gáról megadni, folyamatosan a 
valóságnak megfelelő jelentése-
ket, előrejelzéseket kell közölni 
a terveiről, a vezetőség elképze-
léseiről stb. Ezt prospektusnak 
hívják, amelyet a vállalatok ne-

gyedévente kötelesek közreadni. A részvények 
szabad forgalomban vannak. Szabályozva van az 
is, hogy a nagy tőzsdén levő cégeknek bizonyos 
százalék felett nem lehet egy kézben a tulajdon-
joga, mert ebbe a tőzsdefelügyelet azonnali ha-
tállyal beavatkozik. A tőzsdefelügyelet az, amely 
nagyon szigorú kontrollrendszert működtet a 
tőzsdei cégeknél.

• Mindenki részt vehet a tőzsdén?
– A tőzsdén nem vehet részt mindenki köz-

vetlenül. A nagy brókercégek, a nagy befektetési 
alapok, bankok egyéb szervezetei azok, ame-
lyek közvetlenül kereskedhetnek a tőzsdén, 
és az összes többi résztvevő csupán rajtuk ke-
resztül juthat be. Én magánszemélyként sem 
virtuálisan, sem fizikailag nem sétálhatok be a 
tőzsdére, hogy kereskedni akarok.

mcsm

Már most gondoljon március 8-ára, vásároljon

Savanovića
Az ünnepi kínálatban: Kalanchoe (korallvirág), 
ranunculus (ázsiai boglárka), ciklámen és az újdonság, 
a kékvirágú, kúszó szobaibolya.
Választhat a szokásos kínálatból – Chlorophytum (csokrosinda), 
Benjámin fikusz, Schefflera, filodendron stb., – de a tavaszi programból is.

kertészetben!

temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Szavatolt minőség, zsebbarát árak, temerinieknek állandó kedvezmény!
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BAmBuSz PArty
A PályA KávézóJáBAN
pénteken és szombaton

Dj Shadow, Dj Skakman

Gyere és győződj meg róla!
Hihetetlenül alacsony árak.

március 5-én

NŐNAPI BÁL 
A ROZIKA ÉTTEREMBEN!

Gazdag menü és önfeledt szórakozás vár 
a kedves vendégekre. A jó hangulatról 
Balázs Zoltán zenekara gondoskodik.

minden kedves hölgyvendégünknek ajándékkal 
kedveskedünk, és egyben részt vehetnek a 20 éves 

fennállásunk alkalmából meghirdetett 
nyereményjátékunkban.

A belépő mindössze 10 euró személyenként.
Érdeklődni és helyet foglalni az étteremben, 

a Kossuth Lajos u. 12-ben vagy a 843-749-es telefonon.

Február 19-e Zsuzsanna napja a nép-
hagyomány szerint jó időjós – többnyire 
télmulasztó napnak számít. Kishegyesi ha-
gyomány szerint „Zsuzsanna pisálja el a 
havat, friss füvet hoz, s megszólaltatja a 
pacsirtát.” 

Vidékünkön – több helyütt is – a ter-
mészet jelenségeit számon tartók azt vé-
lik, hogy Zsuzsanna napján akármilyen az 
időjárás, megszólal a pacsirta. A pásztorok 
szerint is akármilyen az időjárás, még ha hó 
borítja is a tájat, megszólal a pacsirta. Ez 
pedig azt jelenti, hogy vége a téli zimankó-
nak, a kegyetlen hidegnek. 

Bácska, Bánát lakosai több helyen úgy 
vélik, hogy ahány nappal előbb szólal meg, 
annyival hallgat el utána a hideg miatt. Egye-
sek a pacsirta röptéből is következtetnek az 
időjárásra. Ha Zsuzsanna-napkor magasan 
repül, akkor már közeleg a tavaszi munka 
ideje, de ha csak a háztetőig száll, akkor 
még hideg idő várható. 

Ezek a néphiedelmek, népi megfigye-
lések többnyire a mezei pacsirtára vonat-
koznak, ezek a vonuló madarak ugyanis 
valóban február közepe táján érkeznek visz-
sza Dél-Európa felől. Enyhe időjárás esetén 
néhány nappal előbb, hideg időjáráskor né-
hány nappal később, s nyomban el is kezde-
nek énekelni, bár néha kissé félénken.

Én azért – kicsit a néphagyományaink 
iránti tiszteletből, kicsit a kiváncsiságtól 
hajtva, s ha csak egy rövid időre is – min-
den évben kiruccanok a terepre, s mindig 
kíváncsian hallgatózom, szemlélődöm me-
zei pacsirtát keresve. Idén sem volt ez más-
képpen, s a Szlatyina partján állva öröm-
mel figyeltem azt a nyolc példányból álló 
csapatot, amely vidáman flótázva röpült 
át magasan a fejem felett dél felé húzva. 
Itt a tavasz!

B. I.

Szombaton 
este 7 órától 

a TIBI kocsmában 
(volt motoros) 

Dányi László és 
zenekara 

szórakoztatja 
a vendégeket!

Zsuzsanna-napi 

pacsirtaszóA közművállalat dolgozói megkezdték 
a vízórák leolvasását. Szokásos beosztásuk 
szerint az Első Helyi Közösségben indultak a 
munkával. Kérik a fogyasztókat, hogy ha nem 
tartózkodtak otthon a vízóra leolvasásakor, 
akkor a lehető legrövidebb időn belül egye-
dül olvassák le az óraállást és jelentsék azt 
a vállalatban személyesen, telefonon (843-
666 – marketing osztály) vagy elektronikus 
úton (jkptemerin@gmail.com). Amennyiben 
e-mailben küldik el a vízóra állását, a vállalat 
visszajelez az adat megérkezését illetően. Ha a 
fogyasztó nem juttatja el a vízóra állását, vagy 
késve küldi azt el a közművállalatba, akkor a 
februári fogyasztást általányban számolják el 
és számlázzák, azaz családtagonként 6 köb-
méter vízfogyasztásért kell fizetni.

*
A közművállalat a már megrendelt 

1400 műanyag szemetesládát e hónap-

ban szeretné szétosztani a község há-
rom települését átszelő Újvidéki utcák 
lakosai között. A szemeteszsákok csú-
fítják a főutcák összképét, ezért cse-
rélik le őket kannákra, amelyeket az 
írásbeli nyilatkozat aláírása után ad-
nak oda a polgároknak. A közművál-
lalat a következő lépésben a közsé-
get átszelő másik fontos regionális út 
mellett lakóknak szándékozik venni 
ugyanilyen szemeteskannákat, azaz a 
Bem és a Csáki Lajos utca polgárainak. 
Egyébként a közművállalat az utóbbi 
két évben jelentős eszközöket különí-
tett el az 1,1 köbméteres konténerek 
beszerzésére. Ezeket a szemétgyűjtő-
ket a közterületeken, az iskolaudva- 
rokban és közintézmények udvarában 
helyezték el.

mcsm

A közművállalat hírei

Temerin legszűkebb központjában to-
vábbra is szabadon, közterületre ömlik 
egy tömbház szennyvize (fotó: m. D.)

Fű- és hereszéna, szója- és 
búzaszalma, préselt szár, 

valamint hízók eladók.
Telefonszám: 060/151-69-05.
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Magyarországon a madarászok minden 
évben megválasztják az év madarát, s ez több-
nyire egy ritka, veszélyeztetett faj. Az idén 
azonban, szakítva az eddigi szokásokkal, a 
széncinegét jelölték ezzel a megtisztelő cím-
mel, amely egyáltalán nem veszélyeztetett faj, 
sőt, az egész elterjedési területén gyakorinak 
mondható. Hogy miért éppen ezt a gyakori 
fajt választották? Idézzük röviden a magyará-

zatukat.
A 2011-es év 

madarának azért 
egy nem veszé-
lyeztetett fajt – a 
széncinegét – vá-
lasztottuk, mert en-
nek a madárnak a 
megmaradásában, 
„gyakori” besoro-
lású állománynagy-
ságának megőrzé-
sében rendkívül 
nagy szerepe volt 
és van a lakosság-
nak. A sok ezer 
kihelyezett mes-

terséges odú, a sok tízezer téli madáretető 
– nemcsak a kertvárosi és agrárterületeken, 
de a lakótelepeken is – mind-mind hozzájá-
rul ahhoz, hogy a széncinege ilyen sikeres 
tud lenni. Ezzel a példával erőt és hitet sze-
retnénk adni mindenkinek, bemutatva, hogy 
ha mindenki minden nap belerakja a maga 
kövecskéjét környezetünk védelmébe, akkor, 
és csak akkor van esély megőrizni, megvédeni 
azt, amink van.

Arra szeretnének a kutatók rámutatni, 
hogy a hétköznapi ember is képes – egy ma-
dáretető vagy fészekodú kihelyezésével – köz-
vetlenül kihatni egy-egy madárfaj – ez eset-
ben a széncinege – állományának kedvező 
alakulására.

Ezt a kedvező ráhatást gyakorolják mind-
azon polgártársaink is, akik igényeltek  ma-
dáretetőt egyesületünkben. Tudni kell, hogy 
egyesületünk 2009 és 2010 őszén 120 ma-
dáretetőt osztott szét az érdeklődők között, 
vagyis a nálunk telelő madarakat – köztük 
a széncinegét is –  immár 120 helyen várja 
„terített asztal”, segítve őket az ínséges téli 
időszak átvészelésében.

Kép és szöveg: BAloGH István

„2011-et az erdők évének nyilvánította az ENSZ. Ez Vajdaság szem-
pontjából érdekes lesz, ugyanis az erdővel borított 6,37% területet már 
évek óta próbálják 14,32%-ra emelni (ez az Eu által előírt százalék, a 
lakosság számához viszonyítva számítják ki). Sikertelenül. A falopás 
mellett a legnagyobb problémát a földművelés jelenti, ugyanis a föld-
művesek minden évben még egy plusz sort szántanak fel a három fa 
körül a határban. De nem kell félni: a szél- és esőerózió következtében 
pár év múlva az elsivatagodás komoly problémát fog jelenteni... ahol 
nem elmocsarasodott árterület, ott homokpuszta lesz az eredmény. 
Legalább lehet majd homokozni...” írta Grabovac Dávid a Képes Ifjú-
ság hasábjain.

Hát igen. A nyereség fejetlen hajszolása nem ismer határokat, és a 
jelenség fellelhető a személytelen korporációk tevékenységétől kezdve 
a szürke tömeg közömbösségén át a földhözkötött/ragadt kisember 
munkálkodásáig. Mint annyi minden más, ez is magyarázható a nehéz 
anyagi helyzettel és az elmúlt év(tized)ek (továbbra sem lankadó, csak 
változó) viharos időszakainak betudható értékrendszerbomlásnak, amit 
nemcsak az egymáshoz, hanem környezetünkhöz való viszonyunk is 
megsínylett. Mégis valahol meg kell húzni a vonalat, és nem kivágni a 
legközelebbi útba eső fát, hanem tovább lépni, és elültetni 1–10–100 
másikat, ahova csak tudunk.

Temerinben is akad példa arra, hogy értelmetlenül felszántottak 
területet. A Bánom puszta egy jelentős részéről van szó, és mint ki-
derült, a talaj egyáltalán nem alkalmas mezőgazdasági használatra. 
utána az egészet otthagyták, tönkretéve egy teljes ökoszisztémát. Az 
egészből a „vállalkozónak” is csak vesztesége lett, miközben kiirtották 

az őshonos, ritka flórát és faunát. Most a helyükön agresszív gyom-
növények szaporodnak. A parlagfűre allergiásak biztos örülni fognak. 
Őseink nem véletlenül hagyták érintetlenül e területeket. ám egyesek 
azt hiszik, okosabbak mindenkinél. 

Mások fütyülnek a Jegricska mentén kijelölt sávra. Kész csoda, 
hogy még nem landolt traktor a vízben, amennyire áthágják a határo-
kat. Ide tartozik még az engedély nélküli építkezés, a hétvégi házikók 
felállítása a parton. Ez nemcsak káros, hanem törvényellenes is.

Közelítsünk a dologhoz esztétikai-lélektani szempontból: nézzen 
körül a kedves olvasó, mikor majd legközelebb a határban, vagy két 
település között jár. Mit érez a sivár síkság láttán (attól eltekintve, 
hogy tavasszal és nyáron még szép is tud lenni a napsütötte, zöld/
sárga „tenger”)? És mit érez, ha odaképzel, sőt, lát erdőket, és nem 
csak silány facsoportocskákat? Teljesen más kép! Lehet, hogy a vaj-
dasági életunt emberek egy jelentős részét is felvidítaná, ha az abla-
kon kitekintve szebb, tarkább látvány tárulna elébük a nagy, szürke 
üresség helyett s a motorzúgás helyett madárcsivitelést és rovarok 
zümmögését is hallhatnák...

Érdemes ezen elgondolkodni egy kicsit. A hozzáállásunkon sem 
ártana változtatni. Nem lehet mindig csak azt nézni, hogy mit szipolyoz-
hatunk még ki a környezetünkből. Azt is meg kell kérdezni önmagunk-
tól, mit adhatunk vissza, és mivel járulhatunk hozzá újjáélesztéséhez 
és fenntartásához. Vagy netán egy sártengerrel (esetleg sivataggal) 
körülvett betondzsungel az álmunk?

A vajdasági erdőtelepítés témája iránt érdeklődők a www.
vojvodinasume.rs címen tudhatnak meg részleteket. ugyanott más 
hasznos információk is megtalálhatók.

V. D.

Tarts 
velünk!

Falco akcióra hívogatunk február 
26-án, délelőtt 10.00 órai kezdettel. 

A temerini kastélykert fáira madár-
odúk kihelyezését tervezzük. 

Az akciót előadás követi a park 
élővilágáról és természeti értékéről. 
Szeretnénk továbbá falitáblát készíte-
ni és az iskolában elhelyezni, amelyen 
friss Falco-hírek 
lesznek majd ol-
vashatók.

Aki még nem 
újította meg tag-
ságát az idei évre, 
vagy most szeret-
ne tagja lenni a 
Falco Természet-
kedvelők Egye-
sületének, ezen 
a napon megte-
heti.

Szombaton a 
kertészlaknál ta-
lálkozunk!

M. P. G.

• Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok •

Az erdők éve

Az év madara Magyarországon

Széncinege
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Akkor került a helyi közösséghez a telek-
gazdálkodás. A Telepen, az 5-ös blokkban is 
kiépítettünk minden utat. Bár megvolt a rész-
letes városrendezési terv, a telkeket még nem 
osztották ki. Az emberek nem, mi azonban 
már tudtuk, hogy hol fognak új házak épülni. 
Az azóta megboldogult Tóth Lajos bácsi, a mű-
bútorasztalos akkor találta mondani: a Papp 
Imre ott is aszfaltozza az utakat, ahol a madár 
se jár. Ma már ezek az utcák is be vannak 
építve, meg még nagyon sok más utca.

Amikor az utak kiépültek, mi egyetlen 
háztartástól sem követeltünk rákapcsolódási 
díjat. Mindenki aszfaltozott vagy betonozott a 
saját udvarától az útig. Nem ígérgettünk sem 
választás előtt, sem utána, hogy majd ez lesz 
meg az lesz, hanem amikor elkészült, akkor 
azt mondtuk, hogy ez most készen van.

Miután befejeztük az utakat, rátértünk 
a termálvizes mélykút fúrására tartományi 
eszközökből. Bagi Károly jóvoltából. A mai 
sportcsarnoknál próbafúrást végeztünk, 
gondolván, van termálvíz. Ehhez az illetéke-
seknek beadtuk a tervrajzokat a termálvizes 

medencékre, a fedett uszodára és a szállo-
dára. A programot el is fogadták mire a kút 
elkészült.

Az akkori tanácselnök nem akarta aláír-
ni azt, hogy a fedett medencére is hiteleket 
vegyünk fel, mondván, hogy az majd nagyon 
megterheli a jövő generációit. Így aztán ez el-
maradt. Közben a pénzünk elértéktelenedett, 
vele együtt erre a sorsra jutott volna a felvett 
kölcsön is, és nem kellett volna hozzájárulást 
sem fizetni. Tehát 25 évvel ezelőtt elkészült az 
úszómedence és a termálvizes medencék is. 
A munkálatokkal fél év alatt elkészültünk és 
használatba adtuk a létesítményeket.

A zombori Projekt szervezte a munkát, a 
kivitelező a maribori Armal volt. Azon vol-

tunk, hogy a temeriniek végezzék az építési 
munkálatokat.

A GázVEzEtéK
A medenceépítés után jelentősebb közmű-

építés a gázvezeték lefektetése volt. Igaz, hogy 
a község az ipari övezetbe akkor már bevezet-
te a gázt, de az volt az elgondolás, hogy egy 
alállomásról a lakosság számára is tegyük hoz-
záférhetővé. Ehhez is tartományi beleegyezés 
kellett, amit meg is kaptunk. A gáz akkor nagyon 
olcsó volt, a hálózat építése már nem annyira. A 
DDOR Novi Sad biztosítótársaság is hozzájárult 
a vezeték és az alállomások építésének finanszí-
rozásához Temerinben, Járekon és Szőregen is. 
Az építkezés pénzügyi bizottságának az elnöke 
voltam. A polgárok eszközei, valójában a helyi 
járulék  volt a kiindulópontja és a garanciája 
a hitelek felvételének. A helyi járulék volt tu-
lajdonképpen minden építkezésnek, megépült 
létesítménynek az alapköve. Szavatolta a hitele-
ző felé, hogy a felvett kölcsönöket vissza tudjuk 
majd fizetni. A polgárok fizettek bekapcsolási 
díjat és meg kellett venniük a mérőszerkezetet. 

Sajnos, ma a gáz olyan drága, 
hogy kevesen engedhetik meg 
maguknak a használatát.

A töMEGsír
Abban az időben nagyobb 

problémák nem voltak, de 
azért nem volt eseménytelen 
az élet. Matuska Márton újság-
író megírta egy újságcikkben, 
hogy a közös sír körülöntésé-
re és emlékmű emelésére az 
akkori titkár engedélyt adott. 
A titkár akkor én voltam. Hoz-
zám fordultak az emberek, 
hogy ezt meg kellene csinál-
ni, s nekem is az volt a véle-

ményem, ha nekem is lenne ott valakim, én is 
vinnék oda virágot, sőt pénzt is adnék, hogy 
a sírt körülöntsék. Emiatt én három éjjel vol-
tam a belügyön. Dobálták elém a fényképeket, 
hogy kik voltak azok, akik a sír körülöntését 
kérték. És a kistemető kápolnájának építésére 
kik szedték össze a pénzt. Én ezek közül senkit 
sem ismertem föl, de azt elmondtam, hogy én 
mindenbe a beleegyezésemet adtam. 

Jelentős dolog volt még a helyi közösség 
idejében az, hogy a helyi közösség indítványozta 
a Spartak felderítőosztag újraalapítását Pap Pál 
elnevezéssel. Biztosítottunk sátrakat, ágyakat, 
matracokat és 1989-ben Szitár tanító bácsival 
és az osztályával elutaztunk Medulinba. Ezt kö-
vetően minden évben két váltásban vittük le a 

Beszélgetés Pap F. Imrével, 
a temerini Első Helyi Közösség volt vezetőjével (3.)

A nép pénze volt a garancia

gyerekeket nyaralni. Később sajnos változások 
történtek és ezek a kirándulások megszűntek. 
Ott saját kerekes kempingházam van, és még 
a mai napig is oda járok nyaralni. Ennek kö-
szönhetem az egészségi állapotom javulását is, 
ugyanis vérkeringési zavaraim vannak, érszű-
kületek.

Semmilyen pártban nem vagyok, ma már 
sehol sem tevékenykedem, de ha megkérdez-
nek, megmondom a véleményem. Megjegyzem, 
2005 után, mióta nyugdíjas lettem, te vagy az 
első, aki megkérdezett, hogy mit is csináltam 
valamikor, hogy is csináltam.

GAzdASÁGI ALApOn 
NéztEM A dolGoKAt

Sokan megvádoltak, hogy beköltöztettem 
a szerbeket. Nem költöztettem be, csak gazda-
sági alapon néztem a telkek eladását, Temerin 
közművesítését és fejlődését. És ma már több 
helyről is visszahallom, hogy bizony a Papp Imre 
idejében így meg úgy volt.

Mondjam még el, mert ide kívánkozik, nem 
értek egyet azzal, hogy egyesek már a közmű-
vek privatizációjáról beszélnek. Arról, amit a 
nép épített helyi járulékból, vagy saját pénzé-
ből, és most privatizálni akarják. Nem tudom, 
hogy kinek adják majd vissza a pénzt, amit a 
vásárló fizet érte. És úgy érzem, hogy mindez 
a pártok sakkjátéka, hogy hogyan tudják elér-
tékteleníteni a közművállalatot, a közműveket, 
talán hogy valaki olcsó pénzért hozzájusson. 
Hát ezzel nem értek egyet, mint ahogyan azzal 
sem, hogy a munkába állásnál legelőször meg-
kérdezik, hogy az illető melyik pártnak a tagja. 
Az egyik párt az egyik vállalatba adja a tagjait, 
a másik a másikba. Csak azt nem tudom, hogy 
hova tartozik az, aki nincs egy pártban sem? 
Sajnos, nagyon kevés erő van befektetve ahhoz, 
hogy a magyarság is munkához jusson. Jófor-
mán már csak a Kókai Imre iskola tud magyar 
kádert munkába állítani.

Újjáalakult a felderítőosztag

Épül az úszómedence

-aJó-
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Kisebb telken fekvő szerény, lakható házat vagy 
külön bejáratú házrészt, esetleg bejegyzett telket vennék.

Telefon: 063/7-598-444

Régi helyen, új köntösben, 
a PASKA üzlet berkeiben 
szeretettel várjuk vevőinket!

Tekintse meg kibővített üzletünket és árukínálatunkat!
Látogasson el a JNH utca 191-es számú házban levő üzletbe.
MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

Galambászok hírei
A Strasszer fajgalamb-tenyésztők egyesülete március 3-án, csütörtö-

kön este 6 órakor tartja évi közgyűlését az Ifjúsági Otthon kistermében. 
Ezen az összejövetelen kerül sor a gyűrűk kiosztására is. Minden tagot 
és szimpatizánst szeretettel várunk d. d.

A művelődési központ képtárában február 25-én este 7 órai kezdet-
tel megnyílik Szava Sztojkov képeinek kiállítása. Temerinben három 
évvel ezelőtt találkozhatott alkotásaival az érdeklődő közönség. Szava 
Sztojkov, a szerb naivfestészet egyik legismertebb képviselője 1925. 
március 29-én született Zomborban.  Több mint 320 önálló és 550-nél 
is több közös kiállításon vett részi idehaza és külföldön egyaránt.

Trivo emlékére
Múlt csütörtökön a kolóniai pravoszláv temetőben nagy részvéttel 

kísérték utolsó útjára Trivo Inđić volt jószágfölvásárlót. A végtisz-
teletet adók között igen szép számban voltunk temerini magyarok 
is. Trivo nagy népszerűségnek örvendett, hiszen szinte mindenki 
ismerte, kevés olyan gazdasági udvar van Temerinben, ahol ő meg 
ne fordult volna. Példamutató magatartásával igyekezett mind a ma-
gyarok, mint a szerbek előtt bizonyítani, hogy lehet egymás mellett 
békében élni. Családját is erre tanította, nevelte, gyerekei megtanul-
ták a környezetük nyelvét.

Vagy másfél évtizeddel ezelőtt – zűrzavaros, háborús időket 
éltünk – vásári napon az Aladár-féle kocsmában együtt koptattam 
vele a vasárnap délelőttöt. A vásárosok már szállingóztak hazafelé, 
köztük egy magas beosztású helyi egyén is, aki hívatlanul asztalunk-
hoz telepedett és minden bevezető nélkül rákezdte: „Na, most előbb 
elintézzük a horvátokat, aztán titeket, magyarokat veszünk sorba. 

„Miket beszélsz, te?! Te nem vagy teljes!” – intette le Trivo dü-
hösen és eltanácsolta az asztaltól. Azok az idők voltak ezek, ami-
kor naponta búgtak a szirénák, amikor a határ túloldalán ki tudja, 
mi történt, amikor Temerin északi határában lövészárkokat ástak, s 
amikor a magyaroknak egy-egy szendvicset ígértek, hogy ne halja-
nak éhen, amíg megérkeznek a határig. Beszélgetésünk során több-
ször is megállapítottuk: Itt, bizony minden lehetséges. „Tudod mit? 
– szólt ő. „Ha téged próbál valaki bántani, én fogok érted jótállni. 
Aztán lehet, hogy nekem lesz majd szükségem rád. Látod, milyen 
hülye világot élünk!”

Kézszorítással kötöttünk szövetséget és váltunk el. A sors sze-
rencsére úgy hozta, hogy nem volt szükségünk e kis paktum gya-
korlati alkalmazására. De kis egyezségünket és Trivo józanságát 
nem feledem, amíg élek.

MAJOROS Pál

Szava Sztojkov kiállítása

Csütörtökön, február 24-én 19 órakor a következő előadások 
lesznek a kertészlakban: Németh Alfréd okl. mérnök a KWS vető-
magokat ismerteti, míg Lality Zsolt okl. mérnök (Agro Fertic Crop) 
a Kemira műtrágyákról, a Klassmann szubsztrátumokról és a palán-
tanevelésről tart előadást.

A Kertbarátkör küldöttsége a hét végén Bicskén járt és részt vett 
a Kővágó Antal Kertbarátkör farsangi ünnepségen.

A tagság borászai 15 bormintával szerepeltek a jánoshalmi Bor-
versenyen. Az eredményhirdetésre, amelyre február 26-án kerül sor, 
elutazik egyesületünk küldöttsége.

A Kertbarátkör hírei

APRÓHIRDETÉSEK
• megőrzött állapotban levő Yugo Koral 
45-ös eladó. Tel.: 062/809-19-52.
• Négysoros pneumatikus Nodet 
kukoricavetőgép, újvidéki szelektált 
szójamag, húsos Pietrain anyakoca, 
valamint pörkölt szója takarmánynak 
eladó. Telefonszám: 841-427.
• eladók 90–110 kg-os hízók (120 Din/kg), 
féldisznó (170 Din/kg). Tel.: 842-748.  
• Labrador keverék kiskutyákat adok 
ajándékba. Telefonszámok: 840-017, 
060/0596-110.
• Autóutánfutó eladó. érdeklődni a 
063/8-591-064-es telefonszámon.
• Mindenfajta bútor kidolgozása ren-
delésre is, méret és ízlés szerint: 
konyhabútorok, szekrénysorok, vala-
mint különféle asztalok hozzáférhető 
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Gyümölcsös telekkel eladó a Gyöngy-
szigeten. érdeklődni a 062/424-734.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefon-
számok: 843-011, 063/7-606-018.
• ATX motorkerékpár (2001-es), kétszo-
bás, összkomfortos régebbi ház, zasta-
va 101-es, kampkocsi, kombinált frizsi-
der mélyhűtővel, keltetőgépek, kandalló, 
asztalosoknak munkaasztal gépekkel 
és szerszámokkal felszerelve, motoros 
bőrkabát, sank négy székkel, vadonatúj 
rokkantkocsi, Gillera szkuter (49 köbcen-

tis), fából készült franciaágy, matrac nél-
kül, kéménybe köthető és falra szerelhető 
gázkályhák, sarokpad asztallal, székek-
kel, tévék, klarinét, odzsaci morzsoló-da-
ráló (csövesen is darál), mázsa súlyokkal, 
APN 4-es motorkerékpár, babaágyak, 
babakocsik, kaucsok, fotelok, kihúzha-
tó kettes- és hármas ülőrészek és sarok 
ülőgarnitúra, szekrénysorok, ebédlőasz-
talok székekkel, komputerasztal, íróasz-
tal, tévéasztal, konyhabútor egyben vagy 
darabonként, dohányzóasztalok, francia-
ágy, tüzelős kályhák, Kreka Weso kály-
hák, tűzhelyek, frizsiderek, mélyhűtők, 
mosógépek, villanytűzhelyek, vákuumos 
ablakok és teraszajtók, varrógépek, sző-
nyegek, cserepek, vasaló, tüzelős- és gáz 
üzemelésű központi kályhák. Csáki l. u. 
66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.
• Lakás kiadó a Rákóczi Ferenc utca 
177-ben. Érdeklődni a 851-698-as és 
a 842-226-os telefonszámokon a dél-
utáni órákban.
• motorfűrészekre új láncok és kardok 
eladók. láncok élesítését vállalom. Tele-
fonszámok: 062/894-36-46, 844-076.
• Okleveles magyar nyelv- és iroda-
lom szakos tanár magánórákat ad. 
Telefon: 062/81-557-68.
• Ház eladó, valamint lakás kiadó. Tele-
fonszám: 840-439.

További hirdetések 
a 11. oldalon
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MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
búcsúszó nélkül itt hagyott 
bennünket szeretett öcsém, 
sógorom és nagybátyánk

HÉVÍZI József 
(1945–2010)

Elmúlt egy év és te nem 
kérdezel, nem mesélsz.
Bár a napok 
továbbszállnak, az emlékek  
csendben fájnak.

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, 
elmaradt, de szívünkben,  
míg élünk, 
te örökké velünk maradsz.

Emlékét szívébe zárta 
nenája, katica 

és családja

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú két éve, hogy 
nincs közöttünk, akit na-
gyon szerettünk

GoMBÁr Margit 
(1958–2009)

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.

Két éve mi is ezt az utat 
járjuk, megnyugvást 
lelkünknek még 
ma sem találunk.

Fénylő csillag vagy már 
odafenn az égen, de 
mi még mindig várunk 
ugyanúgy, mint régen.

Nyugodjon békében!

Emlékét őrzik 
szerettei

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, aki 5 éve nincs 
közöttünk

koPErEC Ferenc 
(1940–2006)

Mondják, az idő sebeket gyógyít. 
Mondják, feledni mindig lehet, de a könnyek, 

s a csodaszép emlékek egyre csak mardossák a szívünket!

Emlékét megőrzi felesége, Margit és 
fia, Ferenc családjával

MEGEMlÉkEZÉS
Már két éve hiányzik közü-
lünk szerettünk

UTCAI István 
(2009–2011)

„Kiragadott minket 
a sötétség hatalmából, 
s áthelyezett szeretett 
Fiának országába.”

(Kol. 1, 13)
Nyugodjék békében!

Emlékét kegyelettel 
megőrzi: felesége, 

két fia, menye 
és  két kis unokája

MEGEMlÉkEZÉS
Hat hónapja fáj a szomo-
rú valóság, hogy itt hagytál 
bennünket

MATUSkÁNÉ 
ZSÚNYI Borbála 

(1941–2011)

Egy gyertya most 
érted égjen, ki fenn laksz 
a magas égben!

Fenn a csillagok között 
angyalok vigyáznak rád, 
kezed lenyújtva 
vigyázol ránk.

Kérjük a jó Istent, hogy 
ő ott fenn boldog legyen, 
hisz úgy szeretett minket, 
hogy csak jót érdemel.

Emlékét őrzi férje, 
András, fia, Józsi, lánya, 

Boriska, menye, Melinda, 
veje, Árpi, unokái, Ildikó, 

Gabi, Ákos, Pityu, 
unokaveje, krisztián 

és dédunokái,  
leon és Virág

MEGEMlÉkEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a 
huszonöt évvel ezelőtt el-
hunyt szeretett jó édes-
anyánkra és anyósunkra

BErCSÉNYINÉ 
TErNoVÁC Erzsébetre 

(1986–2011)

Ne fájjon nektek, hogy 
már nem vagyok, hiszen 
az égen napként ragyogok.

Ha szép idő van, s kék 
az ég, jusson eszetekbe 
a sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok, 
hiszen a szívetekben 
jó helyen vagyok.

Emléked őrzik szeretett 
gyermekeid párjukkal: 

Erzsi, kató, rózsa, Imre, 
Zsuzsi és Béla

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú huszonöt éve, 
hogy elhunyt drága jó déd-
anyánk

BErCSÉNYINÉ 
TErNoVÁC Erzsébet 

(1986–2011)

Van egy ország, ahova 
már oly sokan elmentek, 
ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.

Ki itt marad, szívét bánat 
járja, fájdalmas sóhaj száll 
az éjszakába.

Emléked őrzik 
dédunokáid, Tamás, 

Adél, Angelina, Izabell, 
Trinity, diesol, Viola, 

Sebestyén, Vince 
és Botond

MEGEMlÉkEZÉS

ökrÉSZNÉ 
PÁlINkÁS Franciska 

(1936–2007)

ökrÉSZ Sándor 
(1929–1995)

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre

Örök az arcuk, nem száll el a szavuk, 
minden mosolyuk a lelkünkben maradt.
Nélkülük az életet nehéz élni tovább, 

de drága emlékük kísér minket egy életen át.
Szeretteik

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú egy éve annak, 
hogy távozott közülünk sze-
retett édesapánk, apósunk 
és nagyapánk

HÉVÍZI József 
(1945–2010)

Minden elmúlik, 
minden véget ér, de 
az emléke és a szeretete 
szívünkben örökké él. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Fiad, Attila és lányod, 
leonóra családjukkal

MEGEMlÉkEZÉS
a héten elhunyt

Temetkezési 
magánvállalat, tul.:  

lACkÓ Tünde, 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079 

temerini lakosokról.
kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FElTÁMAdUNk

VECSErÁNÉ 
HolCSIk Izabella 

(1930–2011)

BArNA Ferenc 
(1951–2011)
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A plébánia telefonszáma: 844-001

köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás 
köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek és végtiszteletadóknak, 
akik szeretett férjem, édes-
apám, apósunk, nagyapánk, 
dédapánk és rokonunk

korSÓS Imre 
(1929–2011)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönetet mon-
dunk az egészségház dol-
gozóinak önzetlen segítsé-
gükért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

ÓVÁrI Imre 
(1928–2010)

Nyugodjon békében!

Szeretetét és emlékét 
szívükbe zártuk.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől, édes-
apámtól és nagyapánktól

BArNA Ferenctől 
(1951–2011)

Megpihenni tértél, 
ott már nem fáj semmi.

Láttam szenvedésed, 
fáj, hogy nem tudtam 
segíteni neked.

Pihenésed legyen békés, 
az Úr őrködjön örök 
álmod felett.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
feleséged, Valéria, fiad, 
róbert, menyed, Csilla 

és két kis unokád, 
 laura és Szabolcs

MEGEMlÉkEZÉS

lEHoCkINÉ 
kABÁCS rózsika 

(1958–1979)

És ő csak száll 
lobogva egyre fel,
Már nem hallani – 
sír vagy énekel?

Már nem is látni – 
hol van, merre tart?
Csak magasabbról 
hallani a dalt.

A láthatárra, 
égre száll, s tovább, 
a csillagok közt 
zengi a föld dalát.

(Váci Mihály)

Köszönet a rá 
emlékezőknek.

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Pösze nenánktól

VECSErÁNÉ 
HolCSIk Izabellától 

(1930–2011)

Elment tőlünk csendben, 
mint a lenyugvó nap, 
de emléke örökké 
szívünkben marad.

A korcsok család

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú huszonöt éve, 
hogy elhunyt drága nagy-
anyánk

BErCSÉNYINÉ 
TErNoVÁC Erzsébet 

(1986–2011)

Egy hideg téli napon elment, 
kit nagyon szerettünk, 
ki mindig sürgött, forgott, 
ha beteg volt is, 
csak mosolygott.

Emléked őrzik unokáid, 
Peti, rita, Ervin, 

Csaba, Évike, orsi, 
Attila és Bandika

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

MEGEMlÉkEZÉS

MÓrICZNÉ 
dUJMoVICS rozália 
(1931–2011. 2. 19.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

korSÓS Imre 
(1929–2011. 2. 18.)

APRÓHIRDETÉSEK
• Házi tej házhoz szállítással 50 
dinár/liter. Tel.: 060/0842-548.
• Eladó egy 200 négyzetmé-
teres lakóterületű emeletes 
ház: központi fűtés, gáz, te-
lefon, két fürdőszoba. Lehet 
bútorral együtt. Érdeklődni a 
844-052-es telefonon.
• Jó állapotban levő 400 literes 
mélyhűtő eladó. Bem József u. 
5., tel.: 842-610.
• Eladó 7 tonna NPK 3x15-
ös műtrágya. Érdeklődni a 
Nikola Pasics u. 188-ban, 
tel.: 844-138.
• Ház eladó a marko Oreskovics 
u. 13-ban, Skrabán endre-fest-
mények, használt mezőgaz-
dasági gépek, kétéves, alig 
használt 1000 wattos elektro-
mos fűkaszáló, 350 köbcentis 
Čz motorkerékpár, külön hoz-
zá való új alkatrészek, Piaggio 

49 köbcentis, 2000-es kiadású 
(újvidéki postás) motorkerék-
pár, 350 kg-ig mérő fa mázsa, 
valamint Yugo 1100-hoz (Pe-
ugeot-motoros) hűtő előtti új 
maszk, és zastava 101-hez új 
hátsó, alsó ülés. érdeklődni a 
Nikola Pasics u. 134-ben, vagy 
a 842-316-os telefonon (8–12 
és 16–20 óra között).
• Fűszéna eladó. Érdeklődni a 
063/52-67-53-as telefonon.
• Költözködés miatt eladó két 
nappali- és két hálószobabútor, 
egyéb bútordarabok, valamint 
mosógép, frizsider és mélyhű-
tő. Tel.: 844-052.
• Tapasztalattal rendelkező 
asszony idős vagy beteg sze-
mély ápolását vállalja, meg-
egyezés szerint. Tel.: 840-
472, 063/85-41-586.

További hirdetések 
 a 9. oldalon

Miserend
25-én, pénteken reggel 8 órakor: †Utcai Istvánért, az Utcai 
és a Bujdosó család elhunytjaiért.
26-án, szombaton 8-kor: A hét folyamán elhunytakért, vala-
mint az előzőleg elh.: †Ferenczi Imréért, a Ferenczi és a Molnár 
szülőkért, valamint: †Gombár Józsefért és Úri Rozáliáért.
27-én, évközi 8. vasárnap, a Telepen 7 órakor: A népért, 
a plébániatemplomban 8.30-kor: †Kabács Rózsikáért, a 
Kabács és az Úri család elh. tagjaiért. 10 órakor: †Kurczinák 
Imréért, Varga Somogyi Erzsébetért és elh. szüleiért.
28-án, hétfőn reggel 8 órakor: Nincs szándék.
Március 1-jén, kedden reggel 8 órakor: Nincs szándék.
2-án, szerdán reggel 8 órakor: A Lourdes-i Szűzanya tisz-
teletére ajánlják fel a Nagyutcai rft. tagjai.
3-án, csütörtökön este 5 órakor: †Zelenka Andrásért, Balla 
Veronáért és az elh. szülőkért.

Egyházközségi hírek
Esküvőre készülőknek: Jegyeskurzus 5-én, 19 órakor.
Bérmálásra készülő fiatalok figyelmébe: február 27-én, va-
sárnap a telepi reggeli 7 órai szentmise után megbeszélésre 
hívogatjuk a közösségi házba a VIII. c osztályt, a fél 9-es di-
ákmise után pedig a hittanterembe a VIII. d osztályt.
Elkészült a plébániatemplom téli kápolnájának új oltára, 
amelyet február 27-én, vasárnap fél 10-kor szentelünk fel.

MEGEMlÉkEZÉS
Február 25-én lesz hét éve, hogy nincs közöttünk

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked 
szívünkben örökké él.

koCSICSkA István 
(1927–2004)

Emlékét őrzik 
szerettei
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ASZTAlITENISZ
II. férfi liga – észak

BACSkA PAlANkA–TEMErIN 
4:1

Eredmények: Zsarkovics–
Horváth 3:0, Balaban–Pető 
3:0, Novakovics–Nagyidai 0:3, 
Balaban, Novakovics–Nagyidai, 
Pető 3:1, Zsarkovics–Pető 3:2.

A második tavaszi fordu-
ló utólag lejátszott mérkőzésén 
a két alsóházi csapat összecsa-
pásán a temerinieknek nem si-
került a pontszerzés és míg az 
ősszel Temerinben csak szoros 
mérkőzésen 4:3-ra kaptak ki, ez-
úttal a házigazda fölényesen nyert. 
Így a palánkaiak már biztosítot-
ták bennmaradásukat a ligában, 
csapatunknak pedig ugyanezt 
az ősszel Temerinben legyőzött 
kikindaiak és petrőciek elleni 
mérkőzéseken kell megtennie. A 
feladat nem lesz könnyű, hiszen 
a táblázat két utolsó helyezettje 
ellen csapatunk a tavaszi részben 
idegenben vívja a visszavágót.
PANoNIJA (Újvidék)–TEMErIN 

4:0

Eredmények: Csicsevszki–
Orosz 3:0, Vucsinac–Nagyidai 3:1, 
Sijacsics–Pető 3:1, Csicsevszki, 
Sijacsics–Nagyidai, Orosz 3:2.

Az esélyesebb hazai csapat 
fölényes eredménnyel nyert, de 
a temeirniek kedvezőbb ered-
ményt is kiharcolhattak volna, 
hiszen Nagyidai és Pető is verhe-
tő ellenféltől veszített 1:0-s vezetés 
után, míg az első ízben együtt ját-
szó Nagyidai–Orosz párnak 2:0-s 
vezetést sikerült elpackáznia.

II. női liga – észak

PANoNIJA (Újvidék)–TEMErIN 
4:0

A női csapatok mérkőzését 
az újvidékiek nyerték maximális 
arányban tartalékosan felálló csa-
patunkkal szemben.

dél-bácskai-bánáti liga

BEoCSIN–TEMErIN II. 4:2

A második csapat számára is 
megkezdődött a bajnokság tavaszi 
része, de mindhárom csapatunk 
számára szünet következik, a baj-
nokság kettős fordulóval március 
12-én és 13-án folytatódik.

TEkE
SZlAVIJA (kovacsica)–TSk 

1:7 (2924:3100)

Eredmények – Szlavija: 
Toman 514, Mihajlov 506, Sztraku-
sek+Szuhanek 425, Hrcsek 473, 
Bires 504, Csernjos 502.

tsK: Bartók 497, Micsutka 
517, Balo 527, Tóth 509, Majo-
ros 537, Varga 513.

Nem várt fölényes, 7:1-es győze-
lemmel vágtak vissza a temeriniek 
az ősszel elszenvedett vereségért.

Az Ada Computers elleni múlt 
héten elmaradt mérkőzést csütör-
tökön játszák tekézőink.

lABdArÚGÁS
Előkészületi mérkőzések

C. ZVEZDA (Újvidék)–SZLOGA 
2:5

A Szloga góljait Tomics (2), 
Bajics, Mijin és Jevtics lőtték.
MLADOSZT–BORAC (Újvidék) 

1:1
MLADOSZT–SZTRAZSILOVO 

MILAN (Karlóca) 0:0
TSK–PETROVARADIN 1:1
A TSK gólját Lavrnja lőtte tizen-

egyesből.
LOVTYEN (Feketics)–SZIRIG 0:2

JEDINSZTVO (Goszpogyinci)–
SZIRIG 1:2

CSElGÁNCS
A TSK cselgáncsklub hagyomá-

nyos, 27. nemzetközi tornáján 11 
ország majd 1500 cselgáncsozója 
vett részt. A fiúk és a lányok is öt-öt 
korosztályban a megfelelő súlycso-
portokban vetélkedtek, így össze-
sen 83 arany-, ugyanennyi ezüst- és 
166 bronzérem került kiosztásra. 
Ebből a temerini község versenyzői-

Nagy magyarországi irodai gyakorlattal rendelkezem: gépírás, 
levélírás, iktatások, leltározás és számítógépes programok 

használatában nagy gyakorlatom van (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 
adatbáziskezelő, powerpoint) és angol nyelvtudással állást keresek 

Temerinben vagy a környéken. Bármilyen megoldás érdekel, 
lehet részmunkaidős is. Tel.: 062/8-375-973 vagy 842-695.

A képen a bajnokcsapat. Balról jobbra állnak: uracs Zoltán 
edző, Vlahusics, Erős, Todorovics és ádám. Guggolnak: Sí-
pos, Petrics, Brezsnyák, Tepics, Perisics D. és Perisics J.

A futballiskola növendékei a felkészülést a tavaszi bajnoki idény-
re március 2-án kezdik a vásártéri pályán, amikortól az új tagok 
felvételét is végzik. A beiratkozni kívánók uracs Zoltán edzőnél 
jelentkezhetnek. Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken 16 órá-
tól lesznek. u. Z.

Február elején fejeződött be az Újvidéki Labdarúgó Alszövetség 
által szervezett téli teremtorna, amelyen a TSK legfiatalabb labdarú-
gói is részt vettek, nem is kis sikerrel. A 2000-es korosztály bejutott 
a rájátszásba, de ott a döntőbe jutásért 2:1-es vereséget szenvedett 
a későbbi győztes újvidéki Puacsa magán-futballiskola csapatától, 
majd a harmadik helyért vívott mérkőzésen a pirosi Jedinsztvótól 
veszített 1:0-ra és lett negyedik.

A 2001-es korosztály még sikeresebb volt, ugyanis a döntőbe 
jutott és az első helyért vívott mérkőzésen 1:1-es döntetlen után 
a büntetők jobb értékesítésével nyert a futaki Metalac AV csapata 
ellen és lett aranyérmes.

Téli teremfocitorna

nek is jutott. A járeki Jama Arasiból 
Katarina Ivanics arany-, Dragan 
Mihaljica ezüst-, Márton Krisztina 
pedig bronzérmet, a szőregi csel-
gáncsozók közül pedig Alekszandra 
Jacsimovics arany-, Dusanka Lu-
kacs pedig ezüstérmet szerzett. A 
szervező TSK lapzártáig nem tette 
közzé érmeseinek névsorát.

MUNkÁSSPorTJÁTÉkok
Teke – A 9. forduló eredmé-

nyei: JKP–PIP Apilend 370:440, 
Prijatelj–FKL 513:468, Green–
SUR Purics 449:463, Technika 
MB–Jezero 441:414, Tremovent 
SC–Nyugdíjasok II. elhalasztot-
ták. p. L.


