Ünnepélyes keresztelés

Vasárnap, a nagymise keretében ünnepélyes keretek között az alábbi gyermekeket keresztelték meg: Tóth Loren (Róbert és
Lebovics Malvina "a), Tóbiás Andrea (János és Bercsényi Melinda leánya), Boldizsár Denisz (Nándor és Tóth Éva "a), Tóth
Kevin (László és Lóc Erika "a), Móricz Róbert (Attila és Rozgonyi Ágota "a), Fehér Anett (Tivadar és Móra Tímea leánya), Pásztor Tamás (Tibor és Vékony Zinka "a), Pásztor Viktória (László és Berta Diana leánya).

Nagy öröm a kiskert
A május 30-án megtartott összejövetelén a
Falco Természetkedvel•k Egyesülete érdemben foglalkozott a már meghirdetett Nagy öröm a kiskert
cím• vetélked• körüli tennivalókkal. A vetélked•
lebonyolítására alakult öttagú bizottság tagjai: Petes
Csilla, Varga Balázs, Varga Endre, Molnár Nóra
és Majoros Pál. A vetélked•n részt vehet minden
temerini illet•ség• kiskertm•vel• polgár, függetlenül attól, hogy a saját, vagy más kertjét m•veli.
Versenybe állítható minden konyhakerti veteményes és gyümölcsös. A kerteket a bizottság tagjai
folyamatosan látogatják, a látottakról fényképeket, jegyzeteket készítenek. Célszer• a növényeket, terményeket akkor szemléltetni, amikor azok
csúcsformában vannak. Ha kell, a bizottsági tagok
hívásra többször is ellátogatnak ugyanazon kertbe

a minél nagyobb siker elérése céljából. Mivel az
id• sürget, hiszen egyes termények már szépen kifejl•dtek, kérjük a kiskertek m•vel•it,
minél el•bb jelezzék részvételüket, lépjenek
kapcsolatba a szervez•kkel, bizottsági tagokkal
a nyilvántartás végett. Jelentkezni lehet az Alba
Agrár gazdaboltban (a vasútállomásnál) Molnár
Nóránál az üzlet nyitva tartása idején, délel•tt
személyesen, vagy a 845-842-es telefonon, továbbá Petes Csillánál, Szirmai Károly utca 69.,
telefon: 063/850-48-70 és Majoros Pálnál 19
óra után a 842-329-es vagy a 062/464-770-es
telefonon, illetve minden szerdán este 8 órakor
a kertészlakban. Itt b•vebben tájékozódhatnak
a pályázattal kapcsolatban. A verseny mottója:
Kertészkedj, m•vel•dj, barátkozz#
M. P.

Cégtáblák
készítése,
bet•vágás,
nyomtatás
nagy felületre,
járm•vekre és
ponyvára.
Telefonszám:
063/71-976-00

Bárdos Lajos hangverseny volt szombaton délután Temerinben a telepi Lourdes-i Boldogasszony Emléktemplomban. A négy
kórus élvezetes szereplését követ!en együtt lépett fel (képünkön) a temerini Kókai Imre Általános Iskola énekkara és a Juventus
énekkar, valamint a székelykevei Dél Pacsirtái kórus és a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium vegyeskara.
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Amikor nyugdíjba vonultam, akkor Zec
Bogoljub volt az igazgató, az iskolában szépen elbúcsúztattak, megajándékoztak. Kés•bb,
mint nyugdíjast meghívtak különböz• iskolai
rendezvényekre, beszélgetésekre, társas estre,
úgyhogy nagyon megbecsültek és szerettek.
De az osztálytalálkozókra is rendszeresen kapok meghívást. Ha kimegyek az utcára, mindig találkozok ismer•sökkel, volt diákjaim
szólítanak meg.
• Említette, hogy a tanítás mellett
odafigyeltek a m!vel"dési élet szervezésére is.
– 1947-ben megalakult az Ady Endre M•vel•dési Egyesület. Sárosi István volt az elnök, én voltam a titkár, Molnár László alelnök, feleségem, Nemesné Tolvaj Borbála volt
a pénztárnok, vezet•ségi tagok pedig Illés
Imre, Deák Pál, Povázsán István és Simonyi
István. Húsz-huszonegy tagja volt az egyesületnek, három vagy négy operettet szerveztünk,
azonkívül 1948. március 15-én megemlékeztünk a szabadságharcról. Az operettek közül
a Huszárkisasszonyt, a Csárdáskirályn•t és a
Palicsi nyár cím•t vittük színre nagy sikerrel, telt ház el•tt játszottunk és többször meg
kellett ismételni egy-egy darabot. Ezeknek az
operetteknek a betanításában nagyon hasznos
munkát végzett Deák Pali bácsi, aki a m•kedvel•k vezet•je volt. Önzetlen, odaadó munkás

volt. A malomban dolgozott, maga köré gy•jtötte a fiatalokat, és tevékenyen szorgalmazta a
magyar m•vel•dést. Nagy sikere volt Heged•s
Sándornak, Horváth Sándornak, Kasza Karcsinak, a lányok közül Zsúnyi Erzsinek, Nagyné
Góbor Ilonkának... Ezekre emlékszem vissza.
Azonkívül táncos rendezvények is voltak, amelyek úgyszintén nagy sikert arattak. A táncosok
tanítómestere Skrabány Endre volt.
A m•vel•dési egyesület keretében m•ködött a könyvtár, de ez nagyon megsínylette
a sok költözködést. Utolsó könyvtárosunk
Pekaricsné Tóth Erzsébet volt. Közben megalakult az amat•r egyesület és a tagság átkerült hozzájuk.
Az Ady Endre M•kedvel• Egyesület sikeres
m•ködésének meg is volt az eredménye, mert
összejött a pénz, amit m•vel•dési ház építésére
szántunk, az ipartestület területén gondoltuk
felépíteni. Ekkor az egyesület munkájában még
nem merültek fel gondok, de rá egy-két évre
az egyesület már befejezte a tevékenységét és
meg is sz•nt. Mivel volt 30 ezer téglánk, azt
felhasználták járdaépítésre, a Kalmár kocsmától a t•zoltó otthonig téglázták le a járdát
és abból épült a TSK lelátója melletti kerítés
is. Az egyesületnek tehát volt pénze, mert jól
m•ködött, az el•adások látogatottak voltak,
a közönség szerette a darabokat, amelyeket
bemutattunk, de a további fennmaradás nem
sikerült, mert más tervek voltak.
–aJó–

Meddig gyengül
a dinár?
A dinár folyamatos gyengülése az euróhoz képest a devizapiacon
tapasztalható nagy kereslet és a gyenge kínálat következménye, s
nem kell azt várni, hogy ez a folyamat majd az új kormány megalakulásával megáll. A nemzeti valuta értékének további csökkenése akkor
fog megállni, ha növekedésnek indul az ipari termelés és az export,
szögezték le a gazdasági szakért!k a Szerbiai RTV-nek nyilatkozva.
Veroljub Dugalics, a Szerbiai Bankok Társulásának (UBS) f!titkára azt
mondta, a dinár gyengülésének legf!bb oka a devizapiacon tapasztalható megn!tt kereslet az euró iránt, ugyanakkor a probléma kulcsa a
termelés csökkenésében keresend!.
Semmi jelent!sebb nem fog történni a devizapiacon sem a kínálat, sem a kereslet oldalán az új kormány megalakulásával, mondta
Dugalics, s hangsúlyozta, az új kormánynak miel!bb folytatnia kell az
együttm"ködést a Nemzetközi Valutaalappal. Véleménye szerint az új
kormány leger!sebb tárcájának mindenképpen a pénzügyminisztériumnak kell lennie, miniszterként pedig rátermett szakembert és nem
politikailag er!sen támogatott személyt kell kinevezni. A kérdésre,
várható-e, hogy az euró ismét 100 dinár lesz, Dugalics azt válaszolta,
ha rajz#lmeket nézünk, azokban minden lehetséges, azokban az euró
akár 80 dinár is lehet.
A dinár értékének ilyen növekedése csak akkor képzelhet!
el, ha ebben az évben eladják a Szerbiai Telekomot, ha Szerbiába
tömegesen érkeznek külföldi befektet!k, ha t!késítik a bankokat,
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Tisztítsuk meg

Szerbiát!
A Falco felhívása
Szerbia-szerte június 9-én, szombaton, reggel 9 órától megkezd!dik a „Szerbia nagytakarítása” (Veliko spremanje
Srbije) elnevezés" akció. Ez alkalomból
Temerinben is csapatokat formálunk, és
felkérünk mindenkit, akinek fontos a környezete tisztasága, hogy vegyen részt az
akcióban. Három helyszín vár megtisztításra, ezek a Kastélypark, a téglagyári tavak, és a faluból kifelé vezet! út az
új szennyvíztisztító felé. A csapatokat a
Falco természetkedvel! egyesület tagjai koordinálják, a technikai támogatást
pedig a helyi önkormányzat és a közm"vállalat nyújtja.
Az akciót a jöv!ben b!víteni is szeretnénk, tehát ha valaki tud olyan helyet,
melyet meg kellene tisztítani, jelentse. Jelentkezni péntekig a 063/84-80-834-es telefonszámon, vagy a kcsaba@parabolanet.
com e-mail címen lehet.
A jelentkez!k megkapják a beosztást,
ahol a többiekkel találkoznak szombaton
délel!tt. Mindenkit szeretettel várunk a
munkaakcióra és az azt követ! társalgásra a Kertészlakban.
KOCSICSKA Csaba

növelik a gazdaság versenyképességét és az exportot, sorolta
Dugalics.
Miroszlav Zdravkovics, a makroekonomija.org gazdasági portál
szerkeszt!je úgy véli, a dinár gyengülése 90 százalékban a gyenge
devizakínálattal és 10 százalékban lélektani természet" okokkal magyarázható. A kérdésre, mi történhet, ha nem folytatódnak a tárgyalások
a Nemzetközi Valutaalappal, Zdravkovicsazt válaszolta, hogy minden
hatalomra kerül! politikai vezet!nek igen komolyan és felel!sségteljesen kell viszonyulnia ehhez a kérdéshez. A munkanélküliség elleni
harc mellett a leend! kormánynak els! számú feladatként a gazdálkodási mutatók javítását kell elvégeznie, mégpedig oly módon, hogy
minél nagyobb mértékben idevonzza a külföldi befektet!ket.
Mihajlo Crnobrnja, a belgrádi gazdasági, pénzügyi és ügyviteli
kar (FEFA) dékánja nem ért egyet azzal a tézissel, hogy az új kormány
megalakulásának halogatása napi 50 millió eurójába kerül Szerbiának, s úgy véli, ez az adat csak abban az esetben lehet pontos, ha a
jegybanknak a bankközi devizapiacon eszközölt intervencióit veszszük #gyelembe.
Az els!, amit az új kormánynak végre kell hajtania, az a munkanélküliség csökkentése, mondta. A szmederevói vasm"vek lehetséges
leállásával kapcsolatban a szakember azt mondta, a vasm"vek gazdasági helyzete részben a nemzetközi piacon tapasztalható keresletcsökkenéssel is magyarázható. Az új kormánynak kezébe kell vennie a
gyepl!t, s meg kell mentenie az ágazatot a megsz"nést!l. Véleménye
szerint alapvet!en hamis az a kialakult kép, hogy befektet!k tömege
ácsorog az országhatáron, s csak az új kormány megalakulására vár.
Ez nem így van, mert Szerbiában az üzleti légkör, #noman fogalmazva
is, nem éppen ösztönz!, tette hozzá Crnobrnja. (Vajdma)

TEMERINI ÚJSÁG

2012. június 7.

