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Pénteken tartotta sorban 6. rendes ülé-
sét az I. Helyi Közösség tanácsa. Nedeljko 
Pekez tanácselnök hét pontból álló napi-
rendet javasolt elfogadásra, amit a jelenle-
vők hozzászólás nélkül meg is szavaztak. 
Az elnök elmondta, hogy a helyi közösség 
2017. évi munkaprogramjának elfoga-
dásával kapcsolatosan már korábban is 
tárgyaltak, és most került végleges megfo-

galmazásra. Valójában csak az elképzelé-
seket vetették papírra, amiről azt gondol-
ják, hogy meg kellene valósítani, ám hogy 
lesz-e rá pénz, az már nem tőlük függ. A 
helyi közösségi beruházásokat a község 
finanszírozza. 

A legfontosabb lenne a járdák javítása, 
mert úgy tűnik, hogy e tekintetben a község 
az I. Helyi Közösséget elhanyagolta. Külö-

nösen nagy beruházást fog jelenteni a 
helyi közösség épületének felújítása, 
amire készülnek a tervek. Külsőleg az 
épületen nem változtatnak, ám a nagyte-
rem, a konyha és a színpadi rész alapos 
változtatásokon megy majd keresztül. 
A legfontosabb a tetőszerkezet megja-
vítása, ami nem tűr halasztást. Fontos 
lenne a köztéri emlékművekről és szob-
rokról való gondoskodás, valamint az 
esővízcsatornák karbantartása, az il-
legális szeméttelepek megszűntetése, 
új játszóterek építése és a régiek kar-
bantartása. Két rendezvény megszerve-
zéséből is kiveszik részüket. Az egyik a 
farsangi karnevál, a másik az Illés-napi 
felvonulás.

Amire a polgárok mostanában pa-
naszkodnak, az a foghíjas utcai világítás. 
A régi lámpákat energiatakarékosokra 
kellene cserélni. Sajnos december óta 
még a kiégett lámpákat sem cserélik. 
Mivel a helyi közösségeknek igen sze-
rények az anyagi lehetőségeik – egész 
évre 7,3 millió dinárt hagyott jóvá az 

Tervek vannak, pénz nincs
Összefoglaló az I. Helyi Közösség tanácsának üléséről

A hét végén, február 25-én és 26-án Temerin lesz a házigazdája 
az idei teremíjász országos bajnokságnak. A verseny a legrango-
sabb teremversenynek számít Szerbiában. Ez alkalommal az ország 
apraja nagyja itt íjászkodik, valamint a legjobbak versenyeznek az 
országos bajnoki címért. 

Szombaton a temerini sportcsarnokban versenyeznek az ifjú-
sági, valamint a veterán korcsoport íjászai és a csupaszíj stílusú 
versenyzők. Vasárnap pedig a legnépesebb felnőtt korcsoport 
olimpiai, valamint csigás stílusú íjászai mérik össze tudásukat és 
ügyességüket. A nézők számára a belépés díjtalan. A helyi íjászok 
és a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Biztassuk 
együtt a temerini Castle Archery íjászait!

Országos 
íjászbajnokság

Ülésezik az I. Helyi Közösség tanácsa

• Temerin Község Művelődési Központja az idén is 
lehetőséget nyújt a szűkebb és tágabb környezetünk-
ben élő és alkotó képzőművészeknek a bemutatko-
zásra. Az évadnyitó kiállításra pénteken, február 24-én 
este 7 órai kezdettel  kerül sor a galériában, amikor 
is Konstantin Gušić képzőművész olajfestményeit 
láthatja a közönség. A szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a kiállításmegnyitóra.

• A Művelődési Központ a hét végén csoportos 
színházlátogatást szervez az Újvidéki Színházba. A 
Fekete című zenés darabot február elején mutatta 
be a színház társulata, február 25-én, szombaton 19 
órai kezdettel kerül sor a reprízre. A temerini néző-
ket ingyenbusz szállítja a helyszínre, belépőjegyet 
a Művelődési Központ irodájában lehet váltani 350 
dináros áron.

A Művelődési 
Központ hírei

FARSANGI 
FELVONULÁS
február 26-án

13.00 Gyülekező a piactéren
14.00 Jelmezes felvonulás, 
kísér a TEFU fúvószenekar

15.00 Kulturális műsor – bőgőtemetés
A menetben résztvevőket 

forralt bor, tea és fánk várja!
Szervezők: Pásztor Éva és az 

Első Helyi Közösség

önkormányzat – igyekezni fognak a községgel közösen 
pályázatokon forrásokhoz jutni.

A farsangi karnevál lebonyolításával kapcsolatosan 
arra az álláspontra jutottak, hogy annak szervezési részét 
a művelődési egyesületre bízzák, amihez szerény anyagi 
hátteret biztosítanak.

Folytatása a 2. oldalon
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Tervek vannak, 
pénz nincs

Folytatás az 1. oldalról
Varga Flórián, a helyi közösség titkára lapunknak elmondta, hogy 

a felvonulásra vasárnap február 26-án kerül sor. Az útirány maradt 
a régi – piactérről a Petőfi Sándor, az Újvidéki, a Kossuth Lajos és a 
Nikola Pašić utca érintésével vissza az indulás helyén felállított emel-
vényhez. Gyülekezés 13 órától, indulás 14 órakor. Várnak minden 
érdeklődőt, iskolásokat osztályonként, jelmezbe öltözött fiatalokat 
és idősebbeket. A színpadon szórakoztató műsor, bőgőtemetés. A 
résztvevőknek, nézőknek forralt bort, meleg teát, fánkot kínálnak. 
A Kertbarátkör az idén is borral járul hozzá a karnevál sikeréhez, 
amelynek fő támogatója Pásztor Éva és családja.

Szó volt még a leltárbizottság jelentéséről, a takarítónő szerződé-
sének meghosszabbításáról, valamit a Marko Orešković és a Népfront 
utca sarkán levő épület esetleges megvásárlásáról, amelynek társtu-
lajdonosa a helyi közösség, és amelyet négy civil szervezet használ. 
Az épületet annak idején konfiszkálták, és most visszakerult az örö-
kösökhöz, akik eladnák.

G. B.

A VMDP is Vučić 
jelölését támogatja

Megoldást sürgetnek az újvidéki 
és a járeki emlékmű építésének ügyében
A VMDP szombaton megtartott intéző bizottsági ülését követően Csorba 

Béla, a párt elnöke a sajtótájékoztatón ismertette a párt néhány időszerű 
kérdéssel kapcsolatos álláspontját.

Eszerint a VMDP a másik két magyar koalíciós partnerrel (a MEP-el 
és a VMSZ-el) együtt Aleksandar Vučićnak, a Szerb Haladó Párt (SNS) 
elnökének jelölését támogatja a közelgő szerbiai elnökválasztáson. Sze-
retnék, ha a választáson Vučić győzne, és bíznak benne, hogy e győze-
lem fölényes lesz. 

– Úgy gondoljuk – mondta –, hogy az adott politikai helyzetben az 
ő jelölése a legjobb választás. Egyrészt az országnak meg kell szabadul-
nia azoktól a ballasztoktól, amelyek azokhoz a rosszértelmű nemzeti 
radikalizmushoz kötötték a szerb politikának egy részét, amely oly sok 
kárt okozott a szerb népnek és magának a szerb államnak is. Másrészt 
Vučićban látjuk azt a politikust, aki az elmúlt évek során több olyan lojá-
lis gesztust is tett a magyarok irányában, amely előre nézve biztató lehet. 
Nagyon fontos volna természetesen az, hogy az elkövetkező években az 
EU-s csatlakozási folyamatban felülbírálásra kerüljenek olyan korábbi 
politikai és jogi döntések, amelyek hátrányosan éreztették hatásukat a 
magyar kisebbség kollektív önazonossága megőrzésének a tekintetében, 
vagy amelyek gátolták az autonómia megvalósítását. Természetesen nem 
gondoljuk azt, hogy önmagában pusztán az elnökjelölt személye ebben 
a kérdésben változást hoz. De nem zárjuk ki azt, hogy a szerb-magyar 
jó viszony a következő években tovább erősödik.

Arról is tájékoztatta az újságírókat, hogy december végén levelet inté-
zett Miloš Vučevićhez, Újvidék polgármesteréhez, melyben a VMDP által 
létrehozott emlékbizottság nevében támogatását kéri az 1944-es 45-ös 
magyar áldozatoknak szánt Makovecz-féle emlékmű megépítéséhez. Mint 
mondta, ez a kérdés különös jelentőséggel bír most, amikor a város arra 
készül, hogy 2021-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. Válasz azonban 
máig nem érkezett a megkeresésre. Csorba nem rejtette véka alá, hogy 
ebben a kérdésben a VMDP és a VMSZ között nincs egyetértés, a VMSZ 
támogatása nélkül viszont ez a cél nem valósulhat meg.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a VMDP nevében a pártelnök 
megkereste a temerini polgármestert, és azt kérte tőle, hogy az egykori 
járeki haláltábor több mint 6500 ártatlan német, magyar és más nemze-
tiségű áldozatának emlékhelyén felállítandó emlékmű ne csak a legna-
gyobb számban ott nyugvó német áldozatokra emlékeztessen, hanem a 
magyar áldozatokra is, mégpedig magyar nyelven is. Válasz egyelőre erre 
a megkeresésre sem érkezett – tette hozzá Csorba Béla, a VMDP elnöke, 
aki bízik abban, hogy méltányolni fogják a magyarok jogos követelését. 
Annál is inkább, mert a kezdeményezést Pásztor István, a VMSZ vezetője, 
a tartományi képviselőház elnöke is támogatja.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a VMDP Intéző Bizottsága ülésén 
döntés született arról is, hogy a fennállásának huszadik évfordulóját 
ünneplő párt a tavasz folyamán, valószínűleg Temerinben, megtartja 
tisztújító kongresszusát.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége, a hónap elején a VMDP 
és a MEP elnökével való találkozón elfogadott megállapodást is ala-
pul véve, megvitatta a köztársasági elnökválasztás kapcsán kialakult 
aktuális politikai helyzetet. A VMSZ elnöksége a vajdasági magyar 
közösség érdekeit szem előtt tartva úgy döntött, hogy a kormány-
koalíció által is támogatott jelöltet, Aleksandar Vučić kormányfőt, a 
Szerb Haladó Párt köztársasági elnökjelöltjét támogatja. (VajMa)

A VMSZ Vučićot támogatja

Ősztől új szakmai profil 
a helyi középiskolában

A gazdaság érdekeit szem előtt tartva szeptembertől a helyi kö-
zépiskolában autószerelők helyett gépi fémmegmunkálókat képez-
nek. Erről döntöttek a napokban azon a megbeszélésen, amelyen 
a középiskola képviselőin kívül részt vettek a Körzeti Gazdasági 
Kamara, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, valamint a temerini, a 
zsablyai és a titeli önkormányzatok és a nagyobb fémipari válla-
latok képviselői.

A megbeszélésen a legtöbb szó a 2017/2018. évi középiskolai 
beiratkozások tervjavaslatáról esett, a duális (gyakorlatigényes) 
alapképzés tükrében. A kérdéshez hozzászólók saját községeik 
gazdaságának szükségletei szempontjából tárgyalták a beiratko-
zási tervjavaslatot. Ennek kapcsán a temerini Lukijan Mušicki kö-
zépiskolában őszre új szakmai profil megnyitását tervezik – gépi 
fémmegmunkáló operátort, autószerelő helyett.

– A fémipar a legfejlettebb ipari ágazat a Temerini Községben. 
A vállalatok vezetői kinyilvánították igényüket az új szakmai profil 
iránt, vállalták a középiskolások szakmai gyakorlatainak megszer-
vezését, és alkalmat nyújtanak az elhelyezkedésre is – mondta 
Milanko Korana, a községi tanács oktatási felelőse. Kifejezte re-
ményét, hogy az új szakmai profil és a duális képzési forma elnyeri 
a leendő diákok és szüleik tetszését. Emlékeztetett arra, hogy a 
temerini önkormányzat már harmadik éve 5000 dináros támoga-
tással segíti a község területéről azokat az első osztályba iratkozó 
tanulókat, akik a gépipari szakokon tanulnak. Ez a gyakorlat a jövő 
tanévben is folytatódik.

G. B.

G. B., T. I.

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány támo-
gatásával kiadvány jelent meg: A halál első könyve címmel. A Lá-
gerfüzetek sorozat első kötetéről van szó, amelybe egy tanulmány 
kiséretében Csorba Béla közreadta a járeki tábor halotti anyakönyve 
első kötetének gyermekáldozatokra vonatkozó anyagát. Az anya-
könyvben összesen 250 ilyen bejegyzés szerepel.

Autószerelők helyett 
gépi fémmegmunkálók
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SavanovićA kertészet

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

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

Zsebbarát árak, színes és gazdag kínálat, 
előzékeny kiszolgálás!

Egyházközségi hírek
Március 1-je hamvazószerda, szigorú böjt. Ezen a napon a 18 

és 60 év közötti korosztály Jézus iránti hódolatának kifejezéseként 
csak háromszor eszik és csak egyszer lakik jól (lemond az uzson-
náról, a nassolásról stb.)! Ezen a napon kezdetét veszi a nagyböjt, 
amely felkészít bennünket Jézus szenvedésének és feltámadásának 
ünneplésére. A Húsvét előtti negyven nap a magunkba szállás, a 
megtérés, a bűnbánattartás ideje. A keresztény ember igyekszik 
jól felkészülni Húsvét szent ünnepére, ezért nagyböjtben nem vesz 
részt zajos mulatságon (pl. bálok, házibulik, táncos összejövete-
lek), hiszen nem méltó önfeledten ünnepelni, amikor Jézus szen-
vedéséről emlékezünk meg. Nagyböjt péntekjein a 14. életévüket 
betöltöttek Jézus szenvedése iránti tiszteletből lemondanak a hús 
evéséről. Ebben a szent időben egyéb lemondásokat is igyekszünk 
tenni annak érdekében, hogy kifejezzük: Jézust jobban szeretjük 
mindennél. Ilyenek lehetnek például: kevesebbet dohányzom, ke-
vesebbet kávézom, többet imádkozom, meglátogatok magányos 
embereket, hétközben nem eszek csokit, süteményt stb.

Március 2-án, csütörtökön 15.30 órakor: keresztelési előkészület 
és gyónási lehetőség a szülők és keresztszülők számára.

Az idén házasulandóak figyelmébe ajánljuk, hogy március 4-én 
19 órakor elkezdjük a jegyestanfolyamot. Az ezen való részvétel 
kötelező mindazok számára, akik az idén házasságot szeretnének 
kötni, ugyanakkor nyitott minden fiatal és érdeklődő előtt. Kérjük 
a kedves híveket, hogy szóljanak azoknak, akiket ez érint.

SZöLLőSI Tibor atyaA Kertbarátkör szervezésében január és február folyamán 
öt csütörtökön tíz szakmai előadást tartottak a vegyipa-
ri és a vetőmagnemesítő cégek, valamint a műtrágyagyárak 
képvislői. Az ilyen jellegű ismeretterjesztés utolsó előadására 
ma kerül sor a kertészlakban este 7 órai kezdettel. Az előadó 
Dragan Poznan, a Bayer cég mérnöke, aki az új károkozók és 
kártevők elleni védekezés lehetőségeit ismerteti.

V. I.

Téli szakmai előadás

33. Batyubál

A Szirmai évi közgyűlése
A Szirmai Károly MME 2017. március 3-án, pénteken 19 órakor 

tartja rendes évi közgyűlését az Egyesület pincéjében. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak.

Telt ház volt az Ifjúsági Otthonban a hét végén megtartott Ba-
tyubálban

Emberrablás Temerinben
Elfogták a váltságdíjat követelő tetteseket
Az újvidéki rendőrség emberrablás gyanújával letartóztatta a kúlai Ž. 

K.-t (42) és M. R.-t (49). Azzal gyanúsítják őket, hogy elraboltak egy 26 
éves temerini fiatal férfit, és édesapjától telefonon váltságdíjat követeltek. 
A rendőrség a feljelentés után nem sokkal megtalálta a két emberrablót 
és a könnyebb testi sérüléseket szenvedett fiatembert is abban a jármű-
ben, amellyel elrabolták.

A rendőrség a járművet ideiglenesen lefoglalta, a gyanúsítottakat pe-
dig 48 órás előzetes letartóztatásba helyezte. A kihallgatás után a bíróság 
előzetes eljárásban 30 napos fogva tartást rendelt el a két gyanúsítottal 
szemben. (021.rs)

A rendőrállomás közleménye – Temerin község terü-
letén a február 10-e és 17-e közötti időszakban hat bűcselekményt 
jegyeztek fel: garázdaságot, családon belüli erőszakot és lopást – 
áll a temerini rendőrállomás heti jelentésében. Közlekedési baleset 
nem történt az elmúlt héten.

Fatolvajok jártak az elmúlt héten a kálvárián: kivágtak és el-
vittek az út mentére ültetett fákból. Polgárok jelentették, hogy 
ismeretlenek több, kar- és combvastagságú fát kivágtak és el-
vittek. A történteket jelentették a rendőrségen. Értesülésünk 
szerint a tolvajokat elfogták. A felvételen látszik, hogy a tette-
sek eredetileg a föld közelében próbálkoztak a kivágással, de 
végül is derékmagasságban vágták el a fa törzsét.

Fatolvajok a kálvárián



TEMERINI ÚJSÁG 2017. február 23.4

TSK bál 
a Fox teremben 

február 25-én, szombaton
A vendégeket 

a szimpla Trió zenekar 
szórakoztatja. 
Gazdag tombola, 

 a főnyeremény: kirándulás 
Trepčába (Atomska Banja), 

illetve Tarára.
Jegyek, amelyek a vacsorát 

és az italfogyasztást is 
tartalmazzák, mindössze 

1000 dináros áron kaphatók 
nagy Imrénél 
(063/581-963), 

ádám Ferencnél 
(062/805-44-92) 

és Varga Tamásnál 
(062/799-011)

„A gyermek életében a játék az élet gazdag-
ságát, tartalmát jelenti. A játék létszükséglet, 
bizonyos korig a gyermek szinte egész világát 
betölti. Sajátos módon alakítja magához a felnőtt 
világot, fő tevékenysége az állandó utánzás, át-
formálás, így teljes az élete” – ezzel az idézettel 
kezdjük a beszélgetést Lukács Valériával, az óvo-
dás néptánccsoport próbáján. A kicsik nagy zsi-
vajjal rohannak be a terembe, 
kívülről fújják a mondókákat. 
Sorra meg akarják mutatni, 
hogy milyen ügyesek, meny-
nyi mindent tudnak. Valéria 
csendre inti őket és el is kez-
dik az első játékot, mi pedig 
a beszélgetést:

– Ilyen fiatalon néptáncot 
tanulni nem csak a mondó-
kák, játékok, tánc megisme-
rése miatt fontos, hanem a 
tudatos járás, szögdelés és ha-
sonló mozdulatok elsajátítása 
végett is, ami a későbbiekben 
lesz fontos, amikor valóban 
megkezdik a néptáncot. Ját-
szani tanulnak, egymással ját-
szani, egymásra vigyázni, kap-
csolatot teremteni, fejlődik a 
hallásuk, ritmusérzékük is. A 
kislányok megtanulnak szoknyában mozogni  – 
mondja a legkisebbek oktatója, Lukács Valéria. 
– Ez valójában előkészítő, itt játszanak és já-
tékosan tanulnak. Szeptemberben megindul a 
tagtoborzás, októberben ismerkedünk, ilyenkor 
még cserélődnek a tagok. Novemberre kialakul 
az újdonsült kis csapat, és elkezdjük a játékokat 
tanulni. Az első fellépésünk a Luca-napi műsor, 
amikor már tudnak egymásra figyelni. Ekkor is-
merkednek a közönséggel, a színpaddal. A szü-
lők mindig mondják: tudják, hogy mit tanulnak 
itt, mert már megtanulták ők is, annyit éneklik 
odahaza a gyerekek. Ez nagyon pozitív, mert míg 
régen a gyerekek az utcán játszották ezeket a já-
tékokat, és természetes volt, hogy ismerik őket, 
az életük része volt, ma ez olyan szinten már 
nem él. Alkalomszerűen, ha éppen lóg a lába, 
tudja, hogy mit énekeljen hozzá. Alkalmazzák, 
beépítik az ő kis életükbe. Tapasztaljuk, hogy 
a gyerekek, akik jártak az ovis csoportba, ké-
sőbb egyszerűbben tanulják meg a lépéseket az 
iskolás csoportban. Sokszor elmondom nekik, 
úgy, ahogy ők ezt a sok mindent megtanulják 
tőlünk, szüleiktől, nagyszüleiktől, úgy kell át-
adniuk majd egyszer a saját gyermekeiknek is 

– meséli az ovisok oktatója. A táncpróbát meg-
előzően az öltözőben kaptuk el a kis táncosokat, 
akikkel a néptáncról, a játékokról és a közelgő 
farsangról beszélgettünk.

• Szerintetek mi az a farsang? 
– A farsang az, mikor mindenki beöltözik. 

Én is szoktam. Macskának, hercegnőnek, in-
diánnak, bárminek. Tavaly boszorkánynak öl-

töztem. Volt nagy, hegyes kalapom, ruhám meg 
varázspálcám. Az idén indiánnak öltözöm. A 
jelmezemet én készítem, de még nem tudom 
hogyan. Azt is szeretem még a farsangban, hogy 
eszünk finom fánkot – meséli Hornyik Ta-
mara.

– Én medúzának fogok kiöltözni. Lesz 
egy nagy átlátszó, rózsaszín esernyő két nagy 
szemmel, az oldalán 
rózsaszín törölközők-
kel, azok lesznek a 
csápjaim. Tavaly asz-
tal voltam. Habszivacs-
ból készült, volt rajta 
terítő, azon comb meg 
saláta tányéron, és egy 
telefon is – magyaráz-
za nagy beleéléssel 
Kurcinák Lara.

– A farsang az, 
mikor kimegyünk az 
utcára, körbe-körbe 
sétálunk, aztán meg 
hazamegyünk. Tavaly 
bohóc voltam, előtte 

Legkisebbjeink néptánc 
próbáján

„Megtanulnak egymással játszani, egymásra vigyázni, 
kapcsolatot teremteni”

A farsangi karneválra készülődve

macska, amikor meg még nagyon kicsi voltam, 
akkor törpe. Egyszer Piroskának is beöltöztem. 
Anya meg a mama is be szokott öltözni. Az óvo-
dában is készítettünk maszkot, én macskásat 
csináltam, méghozzá cirmosat. Szeretem a nép-
táncot is, sokat tanulunk és okosabbak leszünk 
– meséli Gombár Réka. 

– Itt a táncon is tanulunk ám farsangi mon-
dókákat – vág közbe hangosan Bujdosó Tass 
–, a felvonuláson pókembernek öltözök. Van 
sok álarcom, de azokhoz nincs ruhám, a pók-
embereshez van. Azért választottam, mert sze-
retem, jó színei vannak, meg tud hálót fonni. 
Szeretem a pókembert. Itt a táncon tanulunk sok 
mindent, de egyelőre nem lépünk fel. Gyakorol-
juk az új verseket, mondókákat, dalokat, tánco-
kat. Sokat tanultunk, én már többet jól tudok. 
Kedvenc ünnepem a batyubál, mert ilyenkor a 
szüleim elmennek táncolni, a nagyapa vigyáz 
ránk és sokáig szabad számítógépezni – meséli 
a szőke kisfiú.

TERNOVÁCZ Fanni

„Megbeszélés”

Ki milyen jelmezbe öltözik?
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– Az asztalos szakmának és a fával kapcso-
latos mesterségeknek több ezer éves hagyomá-
nya van, ugyanis a fa volt az első anyag, amit az 
ember megfogott és megmunkált. Az ember-
rel együtt él a fa. Függünk is tőle, gondoljunk 
csak a tűzrevalóra. Régen sokkal több fához 
kapcsolódó szakma volt, amiből mára már sok 
kiveszett. Az ácsok, asztalosok megmaradtak, 
mert bútorra mindig szükség van. Régebben az 
egyik legprecízebb munka volt a hangszerké-
szítő, amikor még sok 
kézzel készített akusz-
tikus hangszer volt és 
nem gyárban készültek 
az instrumentumok. A 
fa nélkülözhetetlen tár-
sa az embernek a min-
dennapi életben. 

• Belépve a mű-
helybe, rögtön fel-
tűnik, hogy nagyban 
folyik a munka, van 
is mit csinálni. Je-
lenleg mivel foglal-
kozik, illetve a bú-
torkészítésen kívül 
mit alkot még?

– A mai világ megköveteli, hogy az ember 
nagyon sok mindennel foglalkozzon. Rengeteg 
asztalos úgy asztalos, hogy közben nem is dol-
gozik fával. Sokan csak préselt forgácslemez-
ből készítenek bútort. Ennek nincs is semmi 
baja, ugyanúgy meg lehet csinálni, de persze 
sosem lesz olyan örökös, mint egy fa bútor, 
viszont praktikus és sokkal olcsóbb. Mi is dol-
gozunk ilyen anyagokkal is. A fával való munka 
azonban több szaktudást és több időt igényel. 
Vannak dolgok, amiket nem is lehet másból 
elkészíteni. Például egy szebb bejárati ajtót, 
hangszert vagy fatálakat, amiket szintén készí-
tek. Az emberek egy rétege ragaszkodik a fá-

hoz, és csak abból szeretne bútort. Próbálkoz-
tam citerák készítésével is, mert szükség volt 
rá. Gyerekkorom óta citerázom, és az én első 
citerámat is egy temerini asztalos készítette. 
Mi is megpróbáltuk, szépek lettek, játszanak 
is rajtuk. Hasonló eset volt a szövőszékkel is. 
Vajdaságban egy időben megindultak a szövő 
tanfolyamok, hogy a munkanélküli hölgyeknek 
egy otthoni megélhetést biztosítsonak valami-
lyen szinten. Egy gond volt csak: nem tudott 

senki szövőszéket csinálni. Találtak valakiket 
Belgrádban és Újvidéken, akik megcsinálták, 
de azok nem olyan szövőszékek voltak, amit 
a magyar nyelvterületeken használtak. Ekkor 
kezdtünk el szövőszékeket is készíteni, és az-
óta is foglalkozunk vele. 

• Mindamellett, hogy asztalos, nép-
táncot oktat és három gyermek édesapja 
is. Hogyan lehet ma, a jelenlegi gazda-
sági helyzetben egyéni vállalkozóként 
megélni?

– Az embernek több lábon kell állni. Nem 
lehet egy dolgot csinálni. Így, hogy szétszagga-
tom az időmet nehezebb, viszont az embernek 

a lelkét is kell táplálnia. 

A fa bűvöletében 
Beszélgetés Lukács Imrével

Az asztalosság egy olyan szakma, mely már ősidők óta létezik, hiszen az 
asztalosok az emberiség egyik legrégebbi építőelemével dolgoznak: a fával. De 
mivel is foglalkozik egy asztalos a bútorkészítésen kívül? Egy olyan asztalos, 
aki nem csak a fát műveli, hanem gyermekeknek oktat néptáncot, és aki maga 
is három leány édesapja? Erről beszélgettünk Lukács Imrével.

Gyerekeket oktatok néptáncra a helyi egyesü-
letben, nagyon szeretem, viszont a lábaim már 
nehezen bírják. Mégis, megyek és csinálom, 
amíg nem lesz valaki, aki átveszi. Ha az ember 
egész nap dolgozna a műhelyben, akkor egy 
átlagos megélhetést lehetne biztosítani vele. A 
kérdés az, hogy ha az ember többet szeretne, 
lenne-e munka, mivel az emberek pénztár-
cája véges. Lassú tempóban dolgozok, azért 
van így tele a műhely. Naponta, kétnaponta 
dolgozom fél napot, mert az időm többi ré-
szét mással töltöm el.  Sok munka van, de a 
feleségem is dolgozik, így megélünk, sosem 
panaszkodtam. 

• Említette, hogy sok dologgal foglal-
kozik egyszerre. Hogy lehet összeegyez-
tetni a szakmát a néptánc oktatásával?

– Úgy, hogy én vagyok a saját műhelyem-
ben a magam főnöke, így én osztom be az 
időmet. Fontosnak tartom, hogy az embernek 
ápolnia kell a saját lelki állapotát is, és ez 
akkor lehetséges, ha összejövünk, együtt va-
gyunk, és ott foglalkozunk valami széppel, ami 
még az öntudatunkat is erősíti. Nem mondom, 
volt rá példa, hogy egyiket-másikat félre kellett 
tennem, de ha fontos a néptánc, ha valamire 
készülünk, akkor zárom a műhelyt. Ingázni 
kell és mérlegelni, de ha az ember akarja, 
akkor megoldja. Ha sokat kell dolgozni és 
táncolni, akkor nincs ok a panaszra. Apósom, 
aki bognár és földműves volt egyszerre, egy-
szer azt mondta nekem: nem biztos, hogy ha 
csak az egyiket csinálta volna, nem jutott volna 
többre. Ezen mindig érdekes elgondolkodni: 
mi lett volna, ha...?

• Ha már a tánc és a színház: mivel 
foglalkoznak jelenleg?

– A tánccsoport mindig készenlétben 
van. Három eseményt emelnék ki: a farsan-
gi mulatságot, március tizenötödikét és az 
iden jubiláris KMV-t, a középiskolások mű-
vészeti vetélkedőét. Mivel jubilál a KMV, meg-
kértek, hogy tegyük kicsit ünnepélyesebbé a 
temerini vetélkedőt is, aminek népzenei dön-
tőjét idén huszonnyolcadik alkalommal tartjuk 
itt, Temerinben. Konkrétan a tánccsoport egy 
új koreográfiát készít a Gyöngyösbokrétára, 
amit egy kishegyesi vendég koreográfus rakott 
össze. A legkisebbekkel pedig a Kőketáncra 
készülünk, szóval keményen mennek a pró-
bák.

T. F.

Lukács Imre munka közben

munkást – traktoristát 
keresek 

állandó munkára.
Telefon: 063/8-660-560

GAllyApríTás 
motoros aprítóval, 
gyorsan és olcsón.

Telefon: 063/536-568
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy 
postai ügyintézésre van szüksége a városban, akkor forduljon bizalommal a

novák-TAXI 
magánvállalathoz
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga) 
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Góbor Róbert olvasónk huzamosabb ideje foglalkozik népi 
időjárás-előrejelzéssel, a tavalyi évre vonatkozó megfigyeléseit 
annak idején kb. egy évvel ezelőtt közöltük. Íme legújabb meg-
figyelései és lejegyzései: 

Időjárás-előrejelzés a 2017-es évre a Luca-napi és az azt követő 11 
nap időjárását alapul véve. A 2017-es év – az előző évhez hasonlóan – 
ismét száraz lesz, kevés csapadékkal. De nézzük sorjában!

Január és február: A tavalyihoz képest sokkal keményebb fagyok-
ra számíthatunk az idén, ami máris bebizonyosodott. A legkeményebb 
fagyos időszak február elején várható, utána lassan elkezd enyhülni az 
idő. (Az írás az év legelején készült – a szerk. megj.) 

Március és április: Fagyok még lesznek ugyan, de nem olyan ke-
mények, mint az előző két hónapban. Enyhe, mondhatni kora tavaszi 
időjárásban lesz részünk.

Május és június: A tavasz, vagyis az igazi szép tavasz még várat 
magára, hűvös lesz az időjárás a tavaszhoz képest, és sajnos még május 
vége felé is lehetnek fagyok.

Július és augusztus: Nem lesz hosszan tartó és nagyon forró nyár, 
ahogyan tavaly sem volt. A legforróbb időszak augusztus 1-je és 15-e 
között várható.

Szeptember és október: Szeptember közepéig szép késő nyári 
meleg időszakban lesz részünk, de már október elején beköszönt az 
igazi ősz. Október vége felé még hidegebb lesz, enyhe talaj menti fagyok 
is lehetnek.

Luca napi jóslat
Népi időjárás-előrejelzés

Az illusztráción látható hőmérsékleti értékeket nem kell „szó 
szerint” értelmezni, mert azok csupán a grafikon megrajzolá-
sához szolgáltak alapul

November és december: Novemberben marad az évszakhoz illő 
őszi időjárás, ám december elején szép meleg időszakra is számítha-
tunk, amivel elbúcsúzik majd az ősz. December vége felé közeledve 
napról napra egyre hidegebbre fordul, olyannyira, hogy újév éjszakáján 
és 2018. január első napjaiban még az idei kemény fagyoknál is erősebb 
fagyokra számíthatunk, a mínusz 20, illetve a mínusz 25 foknak sem kell 
meglepnie majd bennünket.

Összegzés: Ismét száraz év áll előttünk, kiadósabb csapadékra egész 
évben alig-alig számíthatunk.

A patika és bútorzata 
Annak idején senkinek sem jutott eszébe, hogy a temerini 

Widrich patika gyönyörű bútorzatát megőrizze. Gyerekkoromban 
édesmamával voltam ebben a patikában. A fényes, plafonig érő, 
mahagóni bútor a helyiség méreteihez szabva készült. Két oldalt 
fiókokkal, polcokkal, hátul a magas pulttal, középen átjáró, mö-
götte a kis laboratórium, ahol a gyógyszerész az orvos által felírt 
recept szerint összeállította a gyógyszert: a port formás, sarkos 
papírtasakba csomagolva, a dobozos kenőcsöt, az üveges vagy 
a kanalas orvosságot. A pulton bal felől volt a patikamérleg, jobb-
oldalt pedig egy nagy üvegtartóban tarka, színes féreghajtó or-
vosság gyerekek részére. A gyerekek imádták, mert finom édes 
ízű volt. Sajnálhatjuk, hogy nem maradt meg az utókornak a kis 
patika bútorzata, amely büszkesége lehetne a helytörténeti mú-
zeumnak.

MAZáN János

Az egykori Widrich patika a nagyutcán. Ma a volt Korzó ven-
déglő épülete áll a helyén, amelyben nemrég óta gyermekru-
ha-üzlet működik

A PAPÍRKERESKEDÉSBEN
megrendelhetők a tankönyvek 

a 2017/2018-as tanévre – tavalyi áron
Az 1. részlet befizetése március 15-ig, 

a másodiké április 15-ig, 
a 3. részleté május 15-ig esedékes
Nyitva hétköznap 7–20, szombaton 8–17 óra 
Petőfi Sándor u. 26., telefonszám: 842-677

Munkást keresünk tavaszi munkálatokra a kertészetbe
Tel.: 064/274-99-16
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Különböző rendezvényekre bérelhető a felújított, patinás

GulyáscsárdA
Konyhájában kedvére süthet, 
főzhet saját szervezésében.
Mérsékelt árak, keresztelő, 
eljegyzés külön engedménnyel.
cím: Gulyáscsárda, majoros pál, Temerin, 
petőfi sándor u. 71. Tel.: 842-329, mob: 062/464-770

Egy kis nyelvművelés 

Romantika a helyesírás 
szemszögéből

Egy héttel megkésve, de annál nagyobb szeretettel tesszük közzé az 
alábbi sorokat: 

Vannak, akik heteken keresztül erre az eseményre készülnek, má-
sok pedig még attól is irtóznak, ha meghallják a Valentin-napot, vagy 
magyarosabban fogalmazva a Bálint-napot. Valószínűleg sokaknak fel-
tűnt, hogy kötőjel került a két szó közé, de vajon mi az oka. „Ha egy 
tulajdonnév valamilyen jelöletlen összetételt alkot egy köznévvel, akkor 
a két tagot kötőjellel kell összekapcsolni” – olvasható a helyesiras.mta.
hu oldalon. 

Gyakori hibák: Az egyik legnagyobb internetes keresőoldal fotói között 
csak elvétve találkozunk a helyes változattal, helyette a „Valentin nap”, 
a „Valentin Nap” írásmódba botlunk bele, sőt néhol a hosszú í betűvel 
írt „Valentín” is előfordul. Felvetődhet a kérdés, hogy egy ilyen rovatban 
miért tulajdonítunk ekkora jelentőséget ennek a napnak? Elsősorban 
azért, mert egy külön iparág szerveződött köré: az üzletek árengedmé-
nyekkel próbálják becsalogatni a vásárlókat, az éttermek romantikus 
hangulatú vacsorával várják a szerelmeseket, a szállodák többféle cso-
magot állítanak össze erre az időszakra, és még sorolhatnám. Ez azt je-
lenti, hogy nemcsak az interneten, hanem számos szórólapon, plakáton 
találkozunk a Valentin-nappal (Bálint-nappal), amelynek a helyesírását 
ideje lenne megtanulni. És mikor ünneplik pontosan? Február 14-én. 
Nem pedig február „14.-én”, ahogy több helyen is megjelenik. Nem kell 
pont a szám és a kötőjel közé. 

Szerkesztette: FARKAs-RÁduLy Melánia 
(szovegkovacs.blog.hu)

Temerini anekdoták

Glory, glory...
Erről az amerikai csataindulóról egy anekdota jut eszembe. A 

kezdetek kezdetén a helyi rádióban mindenes voltam: újságíró, 
szerkesztő, bemondó, hangtechnikus, de még takarító is. Az egyik 
délután a műsort közvetítettem, amikor váratlanul betért hozzám a 
párttitkár, és ellentmondást nem tűrő hangon közölte velem, hogy a 
zeneszámot, amely éppen szól a rádióban, nem szabad közvetítenem. 
A Glóri, glóri alleluja c. lemez forgott a korongon hangszeres, tánc-
zenei verzióban, szöveg nélkül. Rövidesen jött a magyarázat is:

– Ez a dal a Kerékpáros magyar fiúk, fel a fejekkel! című Horthy-
nóta. Elcsodálkozva a párttitkár parancsnak minősülő megszólalá-
sán, így válaszoltam: – Ferikém, a te fejedben van a hiba, mert ne-
ked a zeneszám hallatán a Horthy-nóta jut eszedbe, nekem viszont 
a János bácsi a csatában kezdetű közismert gyermekdal szövege 
ugrik be. Egyébként is szöveg nélkül szól a dal, és szóljon csak to-
vábbra is, a gyerekek meg énekeljék, hogy „Glóri, glóri alleluja, ez 
az ember már hulla...” M. J.



TEMERINI ÚJSÁG 2017. február 23.8

APRÓHIRDETÉSEK
• Ház eladó, valamint hereszéna (350 Din/
bála) és házi gyümölcspálinka (300 Din/l). Tel.: 
062/809-19-52.
• Házat bérelnénk. Telefonszám: 061/63-
103-65.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös te-
lefonszámon.
• Ház eladó egy hold földdel, nagy udvar és 
kert, két pumpakút, villany, telefon. Kedvező 
feltételek. Telefon: 842-763 (Sági).
• Két hold föld eladó az Újföldben. Telefonszám: 
063/8-469-454.
• Ház eladó a Telepen. Telefonszám: 063/73-
32-462.
• Hízók eladók. Telefon: 840-163.
• Az Alfaplast végében 4 kvadrát föld pum-
pakúttal, kedvező áron eladó (alkalmas fó-
liasátras termelésre). Ifjúsági utca 6., tele-
fon: 844-345.
• Eladó 333-as cserép, 1400 darab. Telefon-
szám: 063/597-463.
• Eladó fotel, dohányzóasztal, irodaszék (így 
egyben 2000 Din), laptop (50 euró), nyomta-
tó (800 Din), kávéfőző gép, porszívó, tévé. 
Telefon: 064/321-74-47.
• Beteg ellátását vállalom a saját otthonában, 
megegyezés szerint. Telefon: 840-472, 063/85-
41-586.
• Asztalos munkákhoz szükséges gépek és 
szerszámok eladók. Érdeklődni a 065/80-
21-962-es telefonszámon délutánonként 2 
és 4 óra között.
• Kőműves vállalat B kategóriás engedéllyel 
rendelkező sofőrt keres kis kombi, illetve kami-
on vezetésére. Ácsot, kőművest és fizikai mun-
kást is keres. Telefon: 060/34-567-65.
• Építkezésre alkalmas üres telkeket vásá-
rolnék. Telefonszám: 060/34-567-65.
• Hízó eladó, valamint kisebb mennyiségben 
fűszéna. Ady Endre u. 20., telefon: 844-298.

• Két szopós, piros-tarka üszőborjú eladó. 
Telefonszám: 0600/569-563.
• Bálázott fűszéna eladó (kb. 50–70 bála). Te-
lefonszám: 063/18-56-254.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefonszám: 
063/53-65-84.
• Új központi kazánok, egy 35 kW-os és egy 
25 kW-os, valamint egy felújított Smederevo 
sparhelt eladó. Telefonszámok: 063/77-96-
326, 843-581.
• Sarokrészes ülőgarnitúra, kihúzható, fo-
tellel együtt eladó, valamint két üvegezett 
teraszajtó és két teraszablak. Telefonszám: 
063/10-65-901.
• Takarítást, házimunkák végzését, valamint 
idősebb személyeknél bevásárlást, ellátást vál-
lalok. Telefon: 843-581, 062/898-57-72.
• Bálázott hereszéna és búzaszalma eladó. 
Marko Orešković u. 20. tel.: 843-700.
• Szalma, valamint morzsoló-daráló eladó. 
Táncsis Mihály u. 23/1-ben, tel.: 845-219.
• Ház eladó a Pap Pál utca 80. szám alatt. Ér-
deklődni a Bosnyák u. 30., tel.: 841-073.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot (ingatlant is), hasz-
nált bútorokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Telefonszám: 
063/8-043-516.
• Csutka eladó. Telefonszám: 060/090-10-15, 
Morvai Sándor.
• Takarítást vállalok (tel.: 841-412), szekrény-
sor két fotellal, asztallal és taburéval (130 
euró), szlovén vákuumos ablakok, kombinált 
tűzhely (fele gáz, fele villany), Smederevac 
7-es tűzhely, ebédlőasztal hat székkel, ágy, 
Nike sportcipő, billenős garázsajtó, bután-

MEGEMLÉKEZÉS
Február 21-én volt szomorú 
5 éve, hogy nincs közöttünk 
az, akit nagyon szerettünk

SURJÁN István 
(1945–2012)

Hagytál magad után 
annyi szép emléket, 
hogy feledni 
sosem fogunk téged.

Emléked szívünkben él!

Lányod, Renáta, vejed, 
Antun és unokád, Viktor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk

DUJMOVICS Ilona 
(1942–2016)

Kit őriz a szívünk, 
nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, 
nem megy el soha.

Telnek a hónapok, 
múlnak az évek, 
akik szívből szerettek, 
nem felednek téged.

Emlékedet őrzi férjed, 
Pista, fiad, Zoli 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 

nem vagy köztünk

FERENCZI Mihály 
(1955–2016)

Tovaszállt egy év nélküled 
de nem halványul a kép, 
milyen is volt együtt 
nem is oly rég.

Szeretteid nélküled élnek, 
de amíg élünk, 
nem feledünk téged.

Emléked őrzi feleséged, 
Márta, lányaid, Betta és 

Márti családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

BRDAR Đura 
(1954–2017)

Van egy ország, ahova 
már olyan sokan elmentek, 
ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek.
Ki itt marad, szívét bánat 
járja, fájdalmas sóhaj száll 
az éjszakába.

Legyen nyugodt, 
áldott a pihenésed.
Neka Ti je večna slava.

Sanyi, Erzsi és Robi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy 
nagyon hiányzol közülünk

VARGA László 
(1965–2014)

Gyertyákat gyújtunk és 
mécseseket, ezek a fények 
világítsanak neked.

Örök világosságban, 
fényességben nyugodj, 
soha el nem felejtünk, 
biztosan tudod.

Kedves emléked 
szeretettel őrzi: 

 Árpi sógor, Betti nena, 
Elina és Evelin

Miserend
24-én, pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe, 8 órakor: 
†Utcai István, az Utcai és a Bujdosó család elhunyt tagjaiért, 
17 órakor: horvát nyelvű szentmise
25-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért, 
valamint †Varga László és Varga Gábor, valamint †Novák 
Borbála, Nagy József, a Novák és a Nagy nagyszülőkért, va-
lamint †Varga Somogyi Imre, Bálint Mária, a Varga Somogyi 
és a Bálint nagyszülőkért, valamint †Takács László.
26-án, Évközi 8. vasárnap, a Telepen 7 órakor: a népért, 
a plébániatemplomban 8.30 órakor: A Lourdes-i Szűzanya 
tiszteletére az Újsori Rft. élő és elhunyt tagjaiért, 10 órakor: 
†Kabács Rózsika, Kabács Antal, a Kabács és az Úri szülő-
kért.
27-én, hétfőn 8 órakor: †Urač Đorđe.
28-án, kedden 7 (!) órakor: szabad a szándék.
Márc. 1-jén, szerdán Hamvazószerda, 17 órakor: a Szűz-
anya tiszteletére az Újvárosi Rft. élő és elh. tagjaiért.
2-án, csütörtökön 17 órakor: †Zelenka András és Balla 
Verona.

palack, fodrászszalon-fölszerelés, tévék (5000 Din), matracok, 
etetőszék, hűtőszekrény, sarok ülőrész, ötrészes szekrénysor, 
kaucsok, fotelok, szőnyegek, hőtároló kályha (6 kW), lapos 
tévé, luszterok, függönyök, DVD-lejátszó, hálószobabútor, 
franciaágy, kukoricadaráló, kivarrt Wihler-gobelin rámával 
(50 euró), Siporex (150 db), harmonikaajtó, ebédlőbe való 
vitrin, villanytűzhely, tévéállvány, kéménybe köthető gáz-
kályhák (50–60 euró). Csáki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 
841-412, 063/74-34-095.

RéTeT béRelek
Tel.: 063/544-174
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybácsinktól

BRDAR Đura 
(1954–2017)

Csendben alszik, 
megpihent végleg, angyalok 
bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, 
hiába hívom, emléke 
szívemben otthont talál…

Becsukott szemmel 
még látom lelkét, 
ki mellettem ül és 
féltve int: „Édes lányom...” 
– nékem mesél…

Nem marad utánad más, 
csak az emlék, örökké 
szeretlek, bárhol legyél.

Legyen csendes 
és békés pihenésed.
Neka Ti je večna slava.

Melinda és Benjámin

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk drága szerettünkre

VARGA Lászlóra 
(1965–2014)

„Van olyan, amikor te nem tehetsz semmit. 
Bízhatsz, remélhetsz, de az úgyse segít… 
Minden percben zaklatnak a régi emlékek, 
hiányzik, hozzá bújnál, de ennek már vége. 
Sosem lesz már nélküle semmi sem tökéletes, 
rájössz, hogy újra minden porcikád törékenyebb.”

(Ady Endre)

Emléked szívébe zárta feleséged és fiad

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet a rokonok-
nak, utcabelieknek, szom-
szédoknak, barátoknak és 
minden végtiszteletadónak, 
akik szerettünket

FÁBIÁN Mihályt 
(1944–2017)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. Külön 
köszönet Szungyi László 
atyának a megható szer-
tartásért és vigasztaló sza-
vaiért.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott.
Neka ti je 
večna slava i hvala.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ

LÓCZ Attila 
(1978–2017)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
szálljon a sírjára béke és nyugalom.

Emlékét őrzi a Giricz család

MEGEMLÉKEZÉS
Három éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

FEHÉRNÉ FERENCI Erzsébet 
(1947–2014)

Keresztje tövében édes a nyugalom, 
ott enyhül meg minden gond és fájdalom.
Teste földben nyugszik, lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza és áldja meg a mindenható Isten!

Emlékét szeretettel őrzi férje, Imre és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve fáj a szomorú valóság, 

hogy nincsen velünk szeretett fiam és testvérünk

OROSZ László 
(1959–2016)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek fel az égre!
Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk nem feledünk!

Fájó szívű édesanyád és három testvéred családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól, apósomtól 

és nagyapánktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Amikor simogattuk kezed, 
két szemed tekintete 
a távolba meredt.
Nem beszéltél, 
nem szóltál, de valamit 
még mondani akartál.
Két fáradt kezét a munka 
megtörte, az élet minden 
vihara gyötörte.
Sohasem panaszkodott, 
csak szorgalmasan 
dolgozott.

A halállal megküzdeni 
nem tudott, mert 
ereje már elfogyott.
Úr Jézus, 
adj örök nyugodalmat!

Lánya, veje és unokái

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak, volt 
munkatársaknak, szomszé-
doknak és minden végtiszte-
letadónak, akik szerettünk

BRDAR Đura 
(1954–2017)

temetésén megjelentek és 
utolsó útjára elkísérték. Kö-
szönet minden virágszálért, 
részvétnyilvánításért, mely-
lyel mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Külön köszönet a temerini 
egészségház, a rendőrség 
és az FKL dolgozóinak.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott.
Neka Ti je 
večna slava i hvala.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Halálának 

15. évfordulóján 

kegyelettel emlékezik 

Édesmamára 

és szép emlékét 

élete végéig őrzi

MAZÁN Katalin 
(1914–2002) fia, János
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legké-
sőbb hétfő délután 4 órá-
ig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőség-

ben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel és soha el nem 
múló fájdalommal emléke-
zünk rád kedves vejünk

VARGA László 
(1965–2014)

Visszahoz egy régi perc, 
megidéz egy fénykép, 
amíg csak élünk, sohase 
lesz másképp.

Minden érted hulló 
könnycseppünk 
nyugtassa álmodat.

Szomorú anyu és apu

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

LECKI Kristóftól 
(1930–2017)

Lelked mint a fehér galamb, 
csendben messzire szállt, 
hiába keresünk, könnyes 
szemünk már nem talál. 
Tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb 
te leszel, utat mutatsz, 
mert szívünkben 
mindörökké létezel.

Öleljen át a csend 
és a szeretet, elfeledni 
téged soha nem lehet.

Örökké gyászoló felesége, 
Éva és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett édesapánktól

BRDAR Đura 
(1954–2017)

Elmentél oda, ahol néma 
csend honol, ahol nincsen 
szenvedés, csak béke és 
örök nyugalom.
Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, ott, 
ahol csendből épül vár, 
s igaz lelkedre 
Isten vigyáz már.

Neka Ti je večna slava.

Gyászoló fiaid, Brane és 
Saša párjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

FÁBIÁN Mihálytól 
(1944–2017)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlem 
egy röpke perc alatt.

Öleljen át a csend és a 
szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Emléked fájó szívében 
őrzi szerető feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

BRDAR Đura 
(1954–2017)

Bennem él egy arc, 
egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennem él a múlt, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha senki 
el nem vehet.

Egy remény mely éltet 
és vezet, hogy egyszer 
újra találkozom veled.

Nyugodj békében!
Neka Ti je večna slava.

Gyászoló 
feleséged, Rózsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett halottunktól

FÁBIÁN Mihálytól 
(1944–2017)

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.

Emlékét megőrzik: Mari, 
Karcsi, Angéla, Andrea 

Kiskunhalasról

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága nagyapánktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Csillaggá változtál, 
barangolsz az égen, 
gyere mifelénk is, úgy, 
mint nem is olyan régen.
Látjuk ragyogásod, 
várjuk érkezésed, 
a legnagyobb baj, hogy 
te ezt már nem érzed.

Tudjuk, hogy nem jössz 
vissza, mégis jó várni, 
hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon úgy fájni.

Unokái, Levente 
és Laura

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Egy váratlan percben 
életed véget ért.
Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött 
a szörnyű pillanat, 
elmentél egy 
röpke perc alatt.

Fiad, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Már három éve, hogy nincs 
közöttünk, akit szerettünk

VARGA László 
(1965–2014)

Megpihent szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt a lelked, 
angyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz.
Igaz, nem látunk, 
de tudjuk, fentről mindig 
ránk mosolyogsz.

Bánatos szívvel emléke-
zünk rád: édesanyád, 

bátyád és ángyod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybácsinktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Az emléke az olyan virág, 
amely nem hervad el soha, 
melyet vihar nem tép szét 
és a szél nem hord tova.

Legyen áldott, 
békés a pihenésed.

A Pásztor család 
Újvidékről

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy váratlanul távozott közülünk szerettünk

Csillag volt, 
mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de a szívünkben él 
és örökre ott marad.

BANKONÉ TÓTH Anna 
(1936–2016) Emlékét szívében őrzi 

férje, László, lánya, Éva 
és unokája, Attila

MEGEMLÉKEZÉS

A múló évek 
nem felednek, 
nem halványul emléked. 
Mert a szeretet, amit adtál, 
egy életre rád emlékeztet.

Nyugodj békében!
SÉTÁLÓ László 

(1936–2012) Szeretteid

Szomorú 5 éve, hogy nem 
vagy többé közöttünk.
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MEGEMLÉKEZÉS
Már 8 éve nincs közöttünk

UTCAI István 
(1938–2009)

Az élet elmúlik, 
az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket.

Emlékét őrzi felesége, 
két fia, két menye 
és három unokája

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA SOMOGYINÉ 
BÁLINT Máriát 

(1930–2015)

VARGA SOMOGYI Imrét 
(1928–2009)

Szomorú két éve, hogy 
elvesztettük édesanyánkat, 

nagymamánkat és 
dédnagymamánkat

Szomorú nyolc éve, hogy 
elvesztettük édesapánkat, 

nagytatánkat és 
dédnagytatánkat

Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér egy életen át. 

Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak voltak nekünk, 
bármerre járunk, ők ott lesznek velünk.

Szeretteik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybácsinktól

BRDAR Đura 
(1954–2017)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő ott lesz nekünk.

Neka Ti je večna slava.

Emlékét őrzi: 
Babi, Igor és Tea

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett halottunktól

FÁBIÁN Mihálytól 
(1944–2017)

Ő már ott pihen, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.
Emléked megőrzik: Robi, 

Móni, Betti, Brigi 
és Bence Kiskunhalasról

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől, sógoromtól, 

nagybácsimtól

FÁBIÁN Mihálytól 
(1944–2017)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.
Mindig emlékezni fogunk 
a szomorú napra, amikor 
örökre nyugovóra tértél.

Öcséd, Péter és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Három év elmúlt…

VARGA László 
(1965–2014)

Amikor az ember 
a barátjától elszakad, 
tudja, hogy a távozás 
csak látszat.
Valahol együtt marad vele 
úgy, ahogy volt...

Szeretettel emlékezünk 
rád: a Mészáros család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Férjemtől

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Csendesen alszik, 
megpihent végleg, 
angyalok bölcsője ringatja 
már, nem jöhet vissza 
hiába hívom, emléke 
szívembe otthont talál.

Feleséged, Katalin

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybácsinktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Hirtelen mentél el, 
köszönni sem tudtál, 
örökre lecsuktad a szemed, 
vigyázunk az álmodra.

Nyugodjál békében!

Búcsúzik tőled 
az Okiljević, Reljić és 

a Molnár Szipán család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

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

Emléked megőrzi 
ikertestvéred, Mária 

és sógorod, János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Volt osztálytársunktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Lelked, reméljük 
békére talált, te már 
a mennyből vigyázol ránk. 
Soha nem felejtünk, 
szívünkből szeretünk, 
rád örökké emlékezünk.

Volt osztálytársaid 
a VIII. b-ből

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybátyánktól

PÁSZTOR Sándortól 
(1945–2017)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, 
legyen békés a pihenése.

Emlékét megőrzik 
unokahúgai, Gabriella 
és Ágota családjukkal

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, 
utcabelieknek, volt osztály-
társaknak, szomszédoknak, 
volt munkatársaknak, akik 
elhunyt szerettünk

PÁSZTOR Sándor 
(1945–2017)

temetésén megjelentek és 
utolsó útjára elkísérték, va-
lamint részvétnyilvánításuk-
kal, koszorú- és virágado-
mányukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Külön mondunk köszönetet 
a munkatársaknak a CMH 
irodából, valamint Szöllősi 
Tibor atyának a megható bú-
csúztatásért.

A gyászoló család

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

MEGEMLÉKEZÉS

PÁSZTOR Sándor 
Dubi 

(1945–2017. 2. 17.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

BRDAR Đura 
(1954–2017. 2. 16.)
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LABDARÚGÁS
Két barátságos mérkőzést vív-

tak a múlt héten a TSK labdarúgói, 
akik szerdán 2:1-re nyertek idegen-
ben a Túria ellen, majd a hétvégén 
0:0-ás döntetlent játszottak a he-
lyi Proleterrel. Véget ért az átiga-
zolási időszak. A temeriniek több 
poszton is megerősítették a keretet, 
amely így erősebb lesz, mint az őszi 
idényben. A járeki Mladost csapatá-
ból visszaszerződött a TSK-ba Srđan 
Rosić és Nemanja Milosavljević, 
Milovan Knežević a gospođincai 
Jedinstvóból érkezett, Dejan 
Zukić kapus a Slogából, Nemanja 
Miljanović a csúrogi Hajdukból, 
Janković Alen pedig az újvidéki 
Vojvodina ifjúsági csapatából.

A járeki Mladost labdarúgói az 
óbecseiekkel játszottak a hétvégén 
barátságos mérkőzést, és 2:0-ra ki-
kaptak.

TEKE
Első vajdasági liga

TSK–VOJVODINA 
(Bácsföldvár) 5:3 (3071:3060)

Rendkívül fontos mérkőzést 
nyert meg a TSK a bácsföldári pá-
lyán, ahol hazai mérkőzéseit vív-
ja. A kiesés ellen küzdő csapa-
tok találkozóján mindössze 11 fa 
döntött a győztesről, a temeriniek 
ugyanis ennyivel előzték meg a 
bácsföldáriakat, akik ezúttal ven-
dégként játszottak az egyébként 

hazai pályájukon. Majoros János, 
Danijel Tomić és Varga László tudta 
megnyerni egyéni párharcát, amiért 
egy-egy pontot kapott a TSK, illet-
ve még kettőt, mivel az összesítés-
ben több fát ütött. Csapatunk meg-
előzte a táblázaton a Vojvodinát, a 
15. forduló után tizedik a tábláza-
ton, míg a földváriak lecsúsztak a 
tizenegyedik helyre.

TSK: Majoros J. 566, Tóth T. 
484, T. Marković 509, D. Tomić 
504, Kurcinák G. 481, Varga L. 
527.

VOJVODINA: Đ. Kaćanski 492, 
Zavarkó 527, M. Kaćanski 522, M. 
Erdeljan 493, Vojnović 520, V. 
Erdeljan 506.

ASZTALITENISZ
Első férfi liga

GALADSKA (Nagykikinda)–
TEMERIN 1:4

A temeriniek újabb magabiz-
tos győzelmet arattak, Pető Zoltán 
és Pero Tepić is két-két mérkőzést 
megnyert. Ezen a héten rangadóra 
kerül sor, mivel a listavezető uzdini 
Unirea érkezik Temerinbe.

Eredmények: Božić–Tepić 0:3, 
Mršić–Pető 0:3, Đurđev–Benkő 3:1, 
Božić–Pető 0:3, Đurđev–Tepić 0:3.

Második női liga – északi 
csoport

TEMERIN–SLAVIJA 
(Antalfalva) 4:3

A vártnál talán kissé nehezeb-
ben, de a 12. fordulóban is győzött 
a temerini csapat. Vegyelek Dóra 

a két egyéni meccsét is megnyer-
te, illetve tagja volt a győztes pá-
rosnak.

Eredmények: Orosz N.–
Nosalj 3:0, Vegyelek D.–Venjarski 
3:1, J. Kozarski–Sladeček 2:3, 
Orosz,Vegyelek–Venjarski,Sladeček 
3:0, Orosz–Venjarski 2:3, Kozarski–
Nosalj 2:3, Vegyelek–Sladeček 
3:0.

Bácskai férfi liga

BECSE–TEMERIN II. 0:4
Fiatal második csapatunk fölé-

nyesen győzött a 12. fordulóban az 
óbecseiek ellen. 

Eredmények: Zeremski–M. 
Puhača 2:3, Bezzeg–J. Vraneše- 
vić 0:3, Dragin–Bálind V. 1:3, 
Zeremski, Dragin–Puhača, Vraneše- 
vić 2:3.

A fiatalok pontozásos versenye-
ken vettek részt. Kiválóan szerepelt 

Mladenovacon Pero Tepić, hiszen 
az ifjúságiak mezőnyében az ösz-
szes ellenfelét legyőzte és aranyér-
mes lett. Šabacon a fiatalabb ser-
dülők szerepeltek. Orosz András 
és Varga Dániel a legjobb 16 között 
esett ki, Erős Oszkár a legjobb 32 
között fejezte be a szereplést, míg 
Csorba Gergő nem jutott tovább a 
csoportból.

T. N. T.

ÍJÁSZAT
Castle íjászai a hét végén a 

belgradi Šumice sportközpont-
ban versenyeztek, ahol a követke-
ző eredményt érték el: aranyérmet 
szerzett Klajner Roland (csigás íj), 
ezüstérmesek: Varga Béla (csigás-
íj), id. Csányi Zoltán (olimpiai), ifj. 
Csányi Zoltán (csigásíj), Katona Ist-
ván (olimpiai).

K. R. 

NőNapi bál
Március 11-én az Ifjúsági Otthonban 

19 órai kezdettel
Bőséges vacsora, hajnali terítés

Muzsikál a szenttamási Csillagfény együttes
Gazdag tombola

Jegyek 1300 dináros áron megvásárolhatók 
a Zizi Papírkereskedésben vagy 
a következő telefonszámokon:

062/270-127 és 069/569-4111
Szervező: Horváth Melinda A Castle Archery csapata: Varga Béla, Francia Attila, id. Csányi 

Zoltán, ifj. Csányi Zoltán, Klajner Roland, Katona István

sAnders sH 
takarmánybolt 
nyílt Temerinben, 
az Újvidéki utca 478/2 
szám alatti épületben, 
ahol ön tenyészállatai 
részére különböző 
takarmányokat vásárolhat.
áRuINKAT INGyENESEN HáZHOZ SZáLLíTJuK.
Hívja a 062/53-09-91-es telefonszámot
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A 2002-ben vásárolt Matuska-ház, melyet nagy össze-
fogással rövid idő alatt a temeriniek tájházzá varázsoltak, 
nem csak turisztikai látványosságként szolgál, bár minden-
évben sokan látogatják. Ugyanakkor a mai temeriniek s a 
még eztán felnövekvő és megszülető generációk számára 
is egyfajta időutazás lehetőségét kínálja déd- és ükszüleik 
tárgyi világában.

A tájház kertjében felépített alkotóház állandó alkotó-
munkára invitálja mindazokat a fiatalokat, akik akár hob-
biból, akár komolyabb terveket dédelgetve, ki akarják pró-
bálni magukat a képzőművészet, de akár más művészetek 
terén. 

A kiállítóterem alternatív előadások, kamaradarabok, ki-
állítások és egyéb rendezvények színhelye lett. Ma már nincs 
akadálya rendezvények tartásának télvíz idején sem. 

Társadalmunk általános állapotát, nem különben az el-
szegényedést, a mi közösségünket fojtogató agy- és munka-
erő-elszívást, egyszóval az elvándorlást látva persze nekünk 
is összeszorul a szívünk, mint az egyszeri vízimolnárnak, 
aki, mire újjáépítette a malmát, addigra elapadt a folyó-
ban a víz.

Mégsem futott világgá.
Tervezni, építeni, alkotni, a köz érdekében tenni és 

gondolkodni mindig kell. Kedvezőtlen időkben pedig még 
kitartóbban, szívósabban, nagyobb összetartással, mint más-
kor, hisz a rossz idő is elmúlik, és az jár jól, aki addig sem 
tétlen. Nemcsak a politikai viharok szoktak elmúlni egy 
idő után, de a gazdasági aszályok is. Talán a két kezünk is 
kevés volna, ha fel kéne sorolni, hányszor kellett a magyar-

nak a semmiből újrateremtenie önmagát és kultúráját, itt 
Temerinben is. Ma is nehéz a helyzetünk, de hála istennek, 
szó sincs arról, hogy a nulláról kellene újrakezdenünk. 

Becsüljük meg azt, amink van, s támogassuk a fiatalja-
inkban buzgó kreativitást és alkotóerőt, ugyanakkor őriz-
zük az idősebb nemzedékek felhalmozott tapasztalatát és 
teremtett értékeit.

Segítsünk mindent és mindenkit, ami és aki a temerini 
magyarság fennmaradását szolgálja.

Adjuk össze külön-külön talán csak pislákoló, sápadt 
energiáinkat, s látni fogjuk, milyen könnyen melegítő mág-
lyává fog válni újra.

Soha ne feledjük József Attila üzenetét:
„A hetedik te magad légy!”

(-a -a)

Ne sápadj!



Idén 37. alkalommal került megszervezésre a TAKT nyári al-
kotótábora, ezúttal két helyszínen. A Szőreg melletti Hevér tanyán 
és a Temerini Alkotóházban párhuzamosan dolgoztak az alkotók, 
természetesen folyamatos átfedéssel.

Az előző évekhez hasonlóan egy meghatározott 
témára válaszoltak az alkotók, ami ezúttal a Tabu 
volt... A művésztelepen készült alkotásokból novem-
ber 2-án nyílt kiállítás a TAKT Temerini Alkotóházá-
nak kiállítótermében. Az alábbiakban Fehér Dorottya 
megnyitószövegéből idézünk:

„...Tabukat döntögetni egyet jelent a provokációval, 
önnön kultúránk határainak feszegetésével, ugyanakkor 
egyet jelent a szóban forgó kulturális hagyomány értelme-
zésével. Tiltott szavak és tiltott érintések együttesen alkot-
ják a tabu titokzatos építményét, ahová ezúttal 20 fiatal 
vajdasági képzőművész szemszögén keresztül nyerhetünk bepillantást.

Az anyagok, a technikák és az egyéni nézőpontok kombinálása 
révén létrejött látványvilágok között erős kontrasztok vannak, a kon-
cepció egységességéhez azonban nem férhet kétség: az alkotások legna-
gyobb része valamilyen érzelmi állapotot fejez ki: szorongást, félelmet, 
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Amiről nem beszélünk...

TAKT-oklevél: Varga József
Temerinben mindenki „Kultúr Jóskának” ismeri. Nehéz 
lenne felsorolni  művelődési életünk lelkes szervezőjé-
nek több évtizedes tevékenységét. 1969-től a Népegye-
tem keretében koncertek 
és előadások bemutatóját 
szervezte. Neki köszönhető-
en vendégszerepelt közsé-
günkben az Omega, az LGT, 
a Fonográf, Koncz Zsuzsa 
és még sokan mások. A 
hatvanas évek végén fiatal 
tollforgatók (Pásztor Lász-
ló, Jakubecz József, Lenkes 
László és mások részvé-
telével irodalmi csoportot 
szervezett, s műveiket Vízió 
címmel stencilezett eljárás-
sal sokszorosítva meg is 
jelentette. Több fontos kor-
társ képzőművész számára szervezett kiállítást, többek 
között Milan Konjović és Balázs G. árpád képeit először 
az ő szervezésében láthatták eredetiben a temeriniek. Ké-
sőbb, mint újságíró és rádióriporter a Temerini Rádióban 
folytatta tevékenységét. Az ő segítségével hoztuk létre az 
alkotóházban berendezett Illés Sándor emlékszobát is.

máskor egy-egy fontos, mégis többnyire hallgatásba burkolt probléma 
vizuálisan narratív újragondolását célozza meg: a kiállított művek 
mesélnek – egyaránt mérlegeleik a szakrális és a profán, az egyetemes 
és a kulturálisan determinált, de az egészen személyes, teljességgel szub-

jektív indíttatású tilalmak egyes eseteit is. (...)
A tabu nem törvény, nem szabály, azonban olyan, 

a társadalom minden rétege által egyezményesen, mégis 
hallgatólagosan elfogadott tilalmak íratlan rendszere, 
mely az írott törvényekhez hasonlóan szabályozza a 
mindennapjainkat. (…)

Bacsa Melinda, Deák Anita, Király Olga, Kis 
Endre, Klájó Adrián, Kocsis Katalin, Lak Róbert, 
Obranović B. Katarina, Paszterkó Richárd, Pászti 
Gábor, Soltis Miklós, Sütő Anna, Szabó Éva Evetke, 
Szenti Lilla, Tallós K. Zsuzsanna, Utcai Dávid, Új-

házi Adrienne, Vass Szabolcs, Varga Valentin és Rokon Ilonka mind-
annyian egyéni stílusukhoz, frekventált technikájukhoz alkalmaz-
kodva dolgozták fel az általuk kiválasztott tabu-témát. Egymástól 
eltérő, végeredményükben mégis összecsengő, gyakran groteszk alkotói 
tapasztalataik nem ejtik zavarba a szemlélőt – egyidejűleg bizonyítják 
a különféle tabuk megkérdőjelezhetetlen hatalmát, expresszivitásuk 
pedig ezen témák mindennapi diskurzusokba való beemelését is előse-
gíti. Bizonyítják azt az állítást, hogy a tabu építményének falai nem 
áthatolhatatlanok, nem ledönthetetlenek, így siránkozásra valóban 
nem lehet okunk’’

Mobil fotópályázat
2016-ban a TAKT első alkalommal hirdetett fotópályázatot, há-

rom témakörben. A pályázat alapgondolatát a legtöbbünk életének 
részét képező okos telefonok és táblagépek és ezek lehetőségei 
adták. A professzionális fényképezőgépek használatának kizárá-
sával a fényképek technikai minősége helyett a spontaneitás és a 
különböző látásmódok kerülhet-
tek előtérbe.

A 79 beérkezett pályamunkát 
háromtagú szakmai zsűri érté-
kelte. Elbíráláskor az általános 
esztétikai jellemzők mellett fon-
tos szempont volt még, hogy az 
adott pályázó miként nyúlt egy 
adott témához, illetve hogy azt 
mennyire tudta tágan értelmez-
ni. A zsűri minden kategóriában 
a három legjobbnak ítélt képet 
díjazta.

A díJAzoTTAk:  selfie 
kategória: 1. díj – árvaji Jasna, Szabadka, 2. díj – árvaji Jasna, 
Szabadka, 3. díj – Cvitkó Nikoletta, Zenta-Szeged. Vissza a termé-
szethez kategória: 1. díj – Jónás Katalin, Tiszaörs (Magyarország), 
2. díj – Dávid Nagy K., Palics, 3. díj – Lipták Ramóna, Szabadka. Vajda-
sági valóság kategória: 1. díj – Cvitkó Nikoletta, Zenta-Szeged, 2. 
díj – Kovács P. Emese, Csantavér, 3. díj – árvaji Jasna, Szabadka.

A pályázatra beérkező legjobb képeket a TAKT alkotóházában 
október 8-án nyílt kiállításon tekinthették meg az érdeklődők.

VARGA Valentin

V. V.



IPA után Prosperitati
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Tanfolyam

Bábi Kornélia topolyai keramikus vezetésével a nyár fo-
lyamán megkezdődött az ifjú keramikusok oktatása. Igaz, 
hogy volt lemorzsolódás, de Lukács Kata, Zelenka Flóra és 
Banko Denisz szebbnél szebb formákat hoztak létre a ko-
rongon. Bízunk a jövőben!

Az alkotóház padlásterében lévő helyiségek a Prosperitati 
Alapítványnak köszönhetően kerültek átadásra. 1.800.000 
dinár értékben elkészült a tetőszerkezet szigetelése, a falak 
festése, az ajtók mázolása, a helyiségek padlóburkolata, vala-
mint a fűtőrendszer kiépítése. A támogatás önrészét, 360.000 
dinárt az önkormányzat biztosította.

A TAKT elbontotta az útban rossz disznóólat és hambárt, 
helyére felépítette a fűtést biztosító pumpáknak az épületet, 
valamint fűtőtesteket szerelt a műterembe. Dr. Nagy Imre a 
Prosperitati igazgatóbizottságának elnöke, egykori TAKT tag, 
elmondása szerint nagy esély mutatkozik arra, hogy újabb 
Prosperitati pályázat révén a munkálatok hátramaradt része 
is elkészüljön.

Köszönjük a támogatást!

Összefogás
Jánoshalma és Temerin testvérvárosok 75. jubileumán együttmű-

ködési megállapodást írt alá az összefogás Jánoshalmáért, valamint 
a TAKT civil szervezet. A két kulturális tevékenységgel foglalkozó 
egyesületnek ezzel a 
szándéknyilatkozat-
tal újabb lehetőségek 
adódnak. Közös pályá-
zatokkal, közös prog-
ramokkal még inkább 
elmélyíthetik azt az 
együttműködést mely-
nek alapjait őseink im-
már 75 éve leraktak.

Könyvadományok
Az elmúlt év folyamán értékes szakkönyvekkel gazdago-

dott a TAKT könyvtára. A temerini születésű újvidéki Mohr 
György és Szarvas Sándor szobrászművész, a topolyai Né-
meth Anna keramikus, valamint a Temerinből elszármazott 
Németh Csongor grafikus adományait szeretnénk ezúttal 
megköszönni.

Székek
A tájház látogatása ingyenes. Az önkéntes adomány 

mind kevesebb, egyedül csak pályázati pénzekből tudjuk 
magunkat fenntartani.

A tavalyi év folyamán így valósítottuk meg a 37. TAKT 
tábort, építettük meg a padlásteret, készült el a fűtés, hir-
dettük meg a mobilfotó pályázatot, agyagozó fiataloknak 
tanfolyamot szerveztünk, a fészeren elvégeztük a nádtető 
javítását és vásároltunk ötven új széket. 

Humanitárius akció
Éhn József (Magyarország) és baráti köre az adventi idő-

szakban használt, de értékes és tiszta, főleg serdülőknek 
való ruhaadománnyal járult hozzá.



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

Rendezvények
• Január 29. – Bemutattuk Úri Ferenc nyugalmazott újvidéki 

történelemtanár A délvidéki/vajdasági magyar iskoláztatás törté-
nete (1900-1955) című könyvét.

• Január 30. – Hagyományos disznóvágás a Tájházban. A be-
mutató után a sertést adományozó Balogh László termelő disznó-
toros ebéddel látta vendégül a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesület műkedvelőit és néptáncosait. 

• Március 28., húsvéthétfő – Fogatos locsolkodás a Szirmai 
Károly Magyar Művelődési Egyesület, a TAKT és az újsori lovasok 
szervezésében. Az elfáradt locsolkodókat Ternovácz István újságíró 
hagyományos zöldborsós csirkepaprikása várta a tájház udvarán. 

• Április 15. – A meg nem írt történelem nem létezik – Az 
1944/45-ös magyarellenes atrocitásokról Temerinben tartott tu-
dományos konferencia anyagát tartalmazó könyv bemutatója a 
VMDP szervezésében. 

• Április 16. – Ilyés Lénárd budapesti színész a Novecento című 
monodrámával lépett a közönség elé. 

• Május 6. – A TAKT képzőművészeinek tárlatmegnyitója a 
szabadkai Klein House-ban. 

• Május 12. – Civil olimpia – Asztaliteniszben, pikádóban, sakk-
ban, felsőzésben (dardli) és kőleves-főzésben mérték össze erejü-
ket a helyi civilegyesületek csapatatai. 

• Június 11. – A bohóc, aki játszik – Virág Györgynek, a Zentai 
Magyar Kamaraszínház színészének vendégjátéka.

• Június 15. – A test mindent tud c., az újvidéki Forum Kiadó-
nál megjelent regényét mutatta be az érdeklődőknek Patak Márta 
író, műfordító.

• Június 17. – Mátyás király nálunk járt – a Vándor Bábszín-
ház előadása.

• Június 18. – Sziveri János Pasztorál c. verseskötetéről és hang-
hordozójáról Bakos Árpád, a CD melléklet zeneszerzője, Beszédes 
István, a zentai zETNA Kiadó VersZene sorozatának szerkesztője 
és Csorba Béla író beszélgettek.

• Június 24. – Táncház. Az est folyamán fellépett Vesztergám 
Miklós magyarországi tárogatós.

• Június 26. – A franciaországi Labdarúgó Európa Bajnokság 
belga-magyar nyolcaddöntőjének élő közvetítése a tájház udva-
rán.

• Július 1. – A kőleves – a Vándor Bábszínház előadása. 
• Július 2. – A TAKT néprajzi kiállítása Jánoshalmán a régi 

Temerin életéről és népszokásairól. 
• Július 16. – A TAKT alkotóházában a Hunor Hagyományőrző 

íjászegyesület szervezésében az alföldi betyárkirály születésnapján 
Seres István Békés megyei történész tartott vetítéssel egybekötött 
előadást, Rózsa Sándor szerepéről és tevékenységéről az 1848-49-
es forradalomban.

• Július 17. – Csorba Béla Tekiának tündöklő virága c. füzetét 
mutatta be az olvasóknak. Előtte megnyílt Ádám István és Csorba 
Béla kiállítása a tekiai csatáról és a kegyhelyhez fűződő kisnyom-
tatványokról.
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• Július 17. – A dunakömlődi Félnótás Dalkör férfikórusának 
bemutatkozása az elszármazottak találkozóján.

• Július 18. – A temerini Juventus Ifjúsági énekkar zenés, játé-
kos foglalkozása gyerekekkel.

• Július 24.–31. – 37. A TAKT képzőművészeti tábora.
• Augusztus 4. – A Kiss Lajos Néprajzi Társaság a péterváradi 

csata 300 éves jubileuma alkalmából, és a tekiai Szűz Mária-kegy-
hely tiszteletére nemzetközi konferenciát szervezett, melynek első 
napját a tájházban bonyolították le a sajtó és a közönség nagy érdek-
lődése mellett. A tájházban tartotta meg referátumát Szőke Anna 
(Kishegyes), Négyesi Lajos (Budapest), Csorba Béla (Temerin), 
Korhecz Papp Zsuzsanna (Szabadka), Klamár Zoltán (Vác), Barna 
Gábor (Szeged), Silling Léda (Szabadka), Kónya Sándor (Csóka), 
Pastyik László (Topolya) és Bárth János (Kecskemét).

• Augusztus 14.–19. – Népzenei tábor színhelye a tájház udvara. 
Szervező a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. A tábor-
lakók a gálaműsor keretében Szent Istvánra emlékeztek.

• Augusztus 15. – A budapesti utcazenészekből álló QuarKtett 
együttes fellépése a tájházban. 

• Szeptember 25. – Együttműködési megállapodás jött létre a 
TAKT és az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület között.

• Szeptember 30. – Vándormesék – a Vándor Bábszínház előadása.
• Október 8. – A TAKT mobilfotó-pályázatára beérkezett mű-

vek kiállítása.
• November 2. – Kiállítás a TAKT nyári táborának alkotásaiból.
• December 22. – Ez olyan mondás – Csorba Béla helyi szólás- 

és közmondásgyűjteményének bemutatója. A könyvet a TAKT 
jelentette jelent meg. 

• December 24. – Karácsonyböjt a tájházban. Betlehemes já-
tékot mutattak be a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
tagjai. Az előadókat a házigazda szaloncukorral, mézes pálinkával 
és sülthallal vendégelte meg.


