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A múlt héten az Ifjúsági Otthonban tar-
tották meg a II. Bácskai Regionális és X. 
Temerini Pálinkaversenyt. Rekordszámú, 
127 gyümölcspálinkát – meggyből, szőlő-
ből, sárgabarackból, körtéből, almából, fa-
eperből, szilvából, ringlóból, cseresznyéből, 
birsből, bodzából és őszibarackból főzöttet 
– neveztek be. A versenyzők Vajdaság több 
helységéből, Újvidékről, Zentáról, Adáról, 
Topolyáról, Bácsföldvárról, Verbászról, 
Tiszakálmánfalváról (Budiszava), Bács-
feketehegyről, Ingyijáról, Nagykikindáról, 
Paripásról (Ratkovo), Beskáról, Kátyról és 
Gyáláról érkeztek. A mintákat a Zentai Pá-
linkabírók Társaságának 10 tagú csapata 
osztályozta: a pálinkák ízét, illatát, tisztasá-
gát stb. vették figyelembe a szakértők. 

A rendezvény hivatalos megnyitója 
szombaton délelőtt volt. Az eredményhir-
detést délben tartották az Ifjúsági Otthon-
ban, de az érmesek és jutalomban része-
sültek listáját már korábban közzétették 
a Kertbarátkör honlapján. Az ünnepélyes 
díjátadás előtt Snejder Sándor, a Temerini 
Kertbarátkör elnöke üdvözölte a szép szám-
ban összegyűlt versenyzőket, vendégeket és 
pálinkakedvelőket. Utána dr. Dujmovics 
Ferenc, a szervezőbizottság tagja idézte fel 
a 10 évvel ezelőtt útjára indított rendezvény 
szervezéséhez fűződő emlékeit. Feltételezi, 
hogy a jövőben még a jelenleginél is töme-
gesebb és színvonalasabb pálinkaversenye-
ket fognak szervezni.

Folytatása a 2. oldalon

II. Bácskai Regionális és X. Temerini Pálinkaverseny

Minőségi italok 
versenye

Június 4. és 6. között rendezik meg a vásártéren 
az V. Babfőző Versenyt. A Vodomar05 Ökológiai Köz-
pont máris szervezi a nagy tömegeket megmozgató 
rendezvényt. Ennek keretében népszerűsítés céljából 
más városokban is bemutatkoznak.

Az aktivisták jártak Goszpogyincin, Belgrádban, 
Szőregen, az újvidéki Mezőgazdasági Vásáron. Ma dél-
előtt a temerini piacon tartják a fesztivál promócióját, 
16-án, szombaton Újvidék központjában népszerűsítik 
a rendezvényt. A temerini bemutatkozó május 21-én, 
jövő csütörtökön lesz a Vindulo Borházban. A rendez-
vényt bemutatják még Palánkán és Csenejen is. 

Toborzó az 
V. Babfőző Versenyre

Illés-napi ünnepségek

Körvonalazódik 
a program

Puskás Tibor, az Első Helyi Közösség tanácsel-
nöke a múlt csütörtökön tartotta meg az első meg-
beszélést az Illés-napi ünnepség szervezése kap-
csán. Az egybegyűlteknek elmondta, hogy az idén a 
fogadalmi ünnepet a fogadalomtétel 156. és Temerin 
mezővárosi rangra emelésének 210. évfordulója je-
gyében szervezik. 

A korábbi évekhez hasonlóan az Első Helyi Kö-
zösség, az Iparosok és Vállalkozók Egyesülete, a 
Kertbarátkör, a Szirmai Károly MME, a Kárász Sport-
horgász Egyesület és a lovas bandériumról gondosko-
dók együtt szervezik az Illés-napi rendezvényt. Csatla-
koznak hozzájuk a kézimunka szakkörök képviselői is, 
mivel a megmozdulás keretében sor kerül a Vajdasági 
Kézimunka-kedvelők Szövetsége nemzetközi kiállítá-
sának megtartására. Szükség esetén még bővítik a 
központi szervezőbizottság taglétszámát. 

A már körvonalazódó terv szerint július 20-án 
a Gulyáscsárdától indul az új kenyérrel a hagyo-
mányos ünnepi menet a nagymisére, amelyet ez 
alkalommal is a Szent Rozália-plébániatemplom-
ban tartanak meg. A szentmise után a lovasok és a 
fiákeresek viszik a megszentelt új kenyeret a telepi 
iskola udvarába, az esti vigalom színhelyére. Az 
ünnepi menet útiránya a Gulyáscsárdától a Petőfi 
Sándor, a Pasics, a Zmaj és az Újvidéki utcák. Az új 
kenyeret  a Telepre vivő lovasok és fiákeresek útirá-
nya a templomtól a Marko Oreskovics, a Népfront 
és a Kiss Ferenc utcák.

Folytatása a 2. oldalon

A Művelődési és Tájékoztatási Központ rendezvényeinek hirdetőtáblája
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A PASKA ÖNKISZOlGáló
egész évben a vásárlók szolgálatában áll.

Az árucikkek széles palettáját 
kínálja a lehető legkedvezőbb áron.
látogasson el a JNH utca 191-es 

számú házban levő üzletbe.
MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

NaŠe pile
A piactéri (Petőfi Sándor u. 30.)

üzletben kedvező áron:

Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!

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

Folytatás az 1. oldalról
– A pálinka nemcsak alkohol, hanem élel-

miszer is – hangsúlyozta felszólalásában dr. 
Rózsa Péter vegyész, szeszesital technológus, 
a zsűri elnöke. – Nehéz dolga volt a 
zsűrinek, mivel 127 féle égetett szeszt 
kellett megkóstolnia és osztályoznia 
illat, íz, tisztaság stb. alapján. A 18-20 
pontot kapott pálinkák aranyérmet, a 
16-17,9 pontosak ezüstérmet, a 14-
15,9 pontosak bronzérmet érdemel-
tek. Minden ital készítője elismerésben 
részesült. A legjobbnak egy meggyből 
és egy szőlőből készült ital minősült. 
A zsűri mindkettőt 19,5 pontra érté-
kelte, a két nedű között holtverseny 
alakult ki. A zsűri utólagos szavazás-
sal 6:4 arányban a meggypálinkára 
voksolt. A verseny abszolút győztese 
a temerini Pásztor László meggypá-
linkája lett. Jutalma a verseny serlege 
és az aranyérem. 

A pálinkaverseny 24 aranyérméből 
11-et a temeriniek szereztek meg. Kö-
zülük dr. Petri József 18,5 pontos kör-
te- és ugyancsak 18,5 pontos szilvapálinkájával 2 
aranyérmet érdemelt ki. Ifjú Uracs János 19 pon-
tos meggyével és 18 pontos körtéjével ugyancsak 
két aranyérmet nyert, valamint Lecki Róbert 18,5 
pontos meggyével és 18 pontos szőlőpálinkájá-

val érdemelte ki a 2 aranyérmet. A temerini ver-
senyzők közül aranyérmet szerzett még: Gombár 
Imre (faeper), Őrlés László (ringló), Kohanec 
Magdolna (körte), Giric István (faeper). A 41 

ezüstéremből tízet, a 31 bronzéremből kilencet 
érdemeltek ki a helybeliek. Elismerésben része-
sült 31 pálinka, amelyek közül nyolc temerini 
versenyzőé volt.

M. D.

Minőségi italok 
versenye

Folytatás az 1. oldalról
Az idei rendezvénysorozat július 16-án, 

csütörtökön kezdődik és 20-án, hétfőn feje-
ződik be. Időközben kerül sor a nemzetközi 
kézimunka-kiállítás megtartására a Kókai 
Imre általános Iskola központi épületében. 
Több mint félszáz csoport, szakkör részvé-
telére és bemutatkozására számítanak. A táj-
ház az idén is több program megtartásának 
helyszíne lesz. Többek között megszervezik 
Fábri Géza koncertjét, de lesz fényképkiállí-
tás, elszármazottak találkozása, könyvbemu-
tató és más program is. Az amatőr festők, 
fotósok és kézművesek kiállítását, valamint 
a Kertbarátkör hagyományos terménybemu-
tatóját a telepi iskolában szervezik meg. A 
veterán TAKT-osok képzőművészeti alkotá-
sainak bemutatója a galériájában, Németh 
Mátyás hagyományos festménykiállítása a 
Rozika étteremben lesz. 

Az Illés-napi rendezvények szervezésé-
be, a különböző programokba, valamint az 
ünnepi felvonulásba minden érdekelt civil 
szervezet, egyesület és polgár bekapcso-
lódhat. Kérik az érdeklődőket, hogy ebbéli 
szándékukat jelezzék május 28-áig Dusa 
Verebélyi Máriánál, az Első Helyi Közösség 
titkáránál. •

Körvonalazódik 
a program

A temerini Vöröskereszt és az újvidéki Vérellátó Intézet szervezé-
sében ma, május 14-én tartják az idei terv szerinti negyedik véradást. A 
szervezők az Ifjúsági Otthon nagytermében délelőtt 8 és 11 óra között 
várják a véradókat.

A temerini Vöröskereszt idei évi terve szerint a községben összesen 
kilenc véradás lesz. Eddig három rendes és egy rendkívüli akciót szer-
veztek a szokásos jó eredménnyel.

Ma véradás

A piacközben 60+90 négyzetméteres 
üzlethelyiség  vizesgóccal kiadó.

Telefon: 063/569-782

A legjobb temerini pálinkakészítők egy csoportja: 
Gombár Imre, Pásztor lászló és Kohanec Sándor
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A közművállalat értesíti a polgárokat, 
hogy a piactéren levő víztartályból május 
12-től munkanapokon 7.30-tól 11-ig és 15–18 
óráig, szombaton pedig 8-tól 15.30-ig vihet-
nek ivóvizet háztartási fogyasztásra.

A Művelődési és Tájékoztatási Központ galé-
riája adott otthont Bordás Győző: Az Úr órája 
című elbeszéléskötete bemutatójának a hét vé-
gén. A szerző ezzel a könyvével tavaly kiérdemel-
te a Szirmai Károly Irodalmi Díjat. S mennyire 
megérdemelten kapta ezt a rangos díjat, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a könyv harmadik 
kiadása jelent meg az idén. Ez vajdasági viszony-
latban szokatlannak számít. Csorba Béla a novel-
láskötetről egyebek között elmondta, hogy a szer-
ző alapjában hagyományos eszközökkel dolgozó 
prózaíró, aki nem vállalkozik bizonytalan nyelvi 

és formai kalandokra, miközben saját élményeit, 
impresszióit, emlékeit mozgósítja.

A szerző elmondta, hogy olyan témákat válasz-
tott, amelyek érdeklik az olvasókat is. A kötetben 
közölt írásokban általában megpróbált egy-egy 
portrét rajzolni. Nagyapjáról mond néhány dolgot, 
bemutatja kertészkedő édesapját, egy gólyalevest 
főző, tűzről pattant újvidéki öregasszony életét 
stb. Az est során közreműködött Nemes Ildikó, 
Kollár Mária és Dragana Debeljak. Nagy Sívó 
Zoltán egy festményével ajándékozta meg Bordás 
Győzőt. Felvételünk az irodalmi esten készült. •

Az írás a lélek térképe

Iratkozás az óvodába

Márkás parfümök!

Silver
PLACE

• Ezüstékszerek 
nagy választékban

• Festett és gravírozott üvegek
• Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új •

Temerin, Újvidéki utca 344. (az udvarban)        
Telefon: 021/843-910, 063/537-357

A Veljko Vlahovics Iskoláskor Előtti Intéz-
mény értesíti a szülőket, hogy május 11-én, hét-
főn megkezdték az óvodás, illetve a napközis és 
bölcsődei tagozatokra a gyermekek beírását. A 
szülők kötelesek beíratni az óvodai, az iskolai 
felkészítő tagozatra a 2003-ban és 2004 első két 
hónapjában (januárban és februárban) született 
gyermekeket. Az iratkozáskor a szülők vigyék 
magukkal személyazonossági igazolványukat 
és a gyermek anyakönyvi kivonatát, vagy annak 
fénymásolatát. Amennyiben marad szabad hely 
az óvodai tagozatokon, fiatalabb gyermeket is 
felvesznek.

A napközis és a bölcsődei tagozatokra is meg-
kezdték a beírást, illetve az új jelentkezők kérvé-
nyének az átvételét. Akik a 2009/2010-es tanév-
ben szeretnék beadni a napközis tagozatra 3–5,5 
éves, illetve a bölcsődei tagozatra 1–3 éves gyer-
meküket, azok kérvényükhöz csatolják a gyermek 
anyakönyvi kivonatát, vagy annak fénymásolatát, 
a bizonylatot, hogy mindkét szülő munkaviszony-
ban van, valamint a szülők személyazonossági 
igazolványának fénymásolatát. Az óvodában min-

dennemű információt megadnak az iratkozással 
és a jelentkezéssel kapcsolatban.

Az óvoda vezetése felhívja a szülők figyelmét, 
hogy a május 11-e és június 1-je közötti időszak-
ban azokat a gyermekeket is be kell íratni a böl-
csődei vagy a napközis tagozatra, akik már folyó 
iskolaévben is látogatják az intézményt. Ezeknek 
a szülőknek azonban nem kell kérvényt írniuk, 
mivel e gyermekek esetében csak felújítják a be-
írást.

A bölcsődei és napközis tagozatok korláto-
zott számú szabad helyeire pályázó szülők kér-
vényét az iratkozási időszak lejárta után azonnal 
elbírálják, és 5–10 napon belül megjelentetik 
a felvett gyermekek névsorát a hirdetőtáblán. E 
gyermekek esetében csak ezt követően történik 
meg a beiratkozás.

Bölcsődei tagozat az iskoláskor előtti intéz-
mény telepi és temerini, központi épületében, 
napközis tagozat pedig a kolóniai épület kivételé-
vel minden objektumban működik. A szülőket az 
intézményhez tartozó objektumok mindegyikében 
hétköznapokon 8 és 13 óra között várják. •

Szerdáig az FKl-ben

Jegyzik az ingyenes 
részvényeket

Az elmúlt héten megkezdődött az FKl 
Rt. ingyenes részvényeinek jegyzése. A gyár 
egykori és jelenlegi dolgozói hat hónapnál 
nem régebbi állampolgársági bizonylattal, 
a munkakönyvük és személyazonossági 
igazolványuk fénymásolatával május 20-
áig, jövő szerdáig jelentkezhetnek az ipari 
övezetben levő gyárépületben részvény-
jegyzésre, minden munkanapon és szom-
baton 9–15 óráig. 

Egy részvény nominális értéke ezer dinár, 
s összesen 105 368 részvényt bocsátanak ki. 
Az eladási szerződés és a privatizációs tör-
vény értelmében a foglalkoztatottakat 15 805 
ingyenes részvény illeti meg, azaz a társadal-
mi tőkének legfeljebb a 15 százaléka. Minden 
foglalkoztatott szolgálati évenként 200 euró 
értékű részvénycsomagra jogosult.

Az Első Helyi Közösség nyugdíjasai közül 
26-an jelentkeztek a Köztársasági Nyugdíj- és 
Rokkantsági Biztosítási Alap ingyenes üdü-
lések odaítélésre meghirdetett pályázatára. A 
helyi egyesület elnöke a rövid jelentkezési ha-
táridővel magyarázza a szerény érdeklődést. 
Ennél nagyobb érdeklődésre számítottak, hi-
szen tekintettel a gazdasági körülményekre, 
a nyugdíjasok számára meglehetősen sokat 
jelenthet egy tíznapos ingyenes üdülés. A 
község nyugdíjasainak 51 százaléka éppen 
az Első Helyi Közösség területén él és igen 
népes azoknak a tábora, akiknek a márciusi 
(és egyedüli) járandósága nem haladta meg 
a 19 780 dinárt. Egyébként a község területén 
nyilvántartott nyugdíjasok közül összesen 
36-an nyerhetnek ingyenes üdülést.

*
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egye-

sülete vasárnap, május 17-én 14 órai kezdettel 
teadélutánt tart az Ifjúsági Otthon nagytermében. 
A vendégeket Gusztony lászló zenekara szóra-
koztatja. Belépődíj 250 dinár. Jegyet az egyesület 
irodájában (Újvidéki utca 403) lehet váltani.

Nyugdíjasok hírei

Kevés 
jelentkező
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Legény Mónika és Kurcinák György
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Az újvidéki Mihajlo Pupin Villamossági Középiskola a felszereltsé-
gére és a kiváló munkafeltételekre alapoz. A tanításban korszerű szá-
mítógépes és kommunikációs felszerelést használnak, azzal, hogy az 
interaktivitásra helyezik a hangsúlyt és igyekeznek az egyéni szükségle-
teknek megfelelően alakítani az oktatási folyamatot. Az iskolában már 
megszokott módszer a multimediális anyagok használata, a tanárokkal 
való konzultáció, a tanárok és diákok e-mailes kommunikációja, vagy 
akár az online tesztelés. 

Jelenleg mintegy kétezer tanulója, valamint 209 dolgozója (ebből 
158 mérnök és tanár) van az iskolának. Két nyelven: szerbül és magya-
rul három és négyéves tagozatokon folyik az oktatás. Az idei beiratkozási 
terv szerint a 2009/10-es tanévben összesen 16 különböző szakosítású 
első osztály nyílik: ebből 6 hároméves (összesen 220 tanulóval) és 14 
négyéves (összesen 390 tanulóval). 

A Mihajlo Pupin Villamossági Középiskolában a 2009/10-as tanévben 
is nyílik magyar osztály a négyéves számítógép elektrotechnikus 
irányzaton 30 tanulóval. A magyar osztályokban teljesen biztosított a 
magyar nyelvű oktatás.

A számítógép elektrotechnikus munkakörébe tartozik: 
– számítógépek összeállítása kész elemekből 

– számítástechnikai berendezések karbantartása 
– számítógépek javítása 
– számítógépes hálózatok szerelése és karbantartása 
– PC számítógépek programozása (C, C++) 
– mikrovezérlők programozása (PLC).
A négyéves oktatás keretében a számítástechnikai ismeretek mellett 

a tanulók megfelelő alapot szerezhetnek távközlésből, elektronikából és 
irányítástechnikából ahhoz, hogy a későbbiek során más elektronikával 
kapcsolatos munkakörben is dolgozhassanak. 

A szaktanárok okleveles villamosmérnökök és magiszterek, akik szívesen 
válaszolnak az érdeklődők villámpostán feltett kérdéseire is: Katona Szilvia 
katona_silvia@neobee.net, Márton Attila martonat@gmail.com, Kónya Zsolt 
zsolt@neobee.net, Tadić László t_laci@nadlanu.com 

Biztos úton 
az egyetemre 

Bemutatjuk az újvidéki Mihajlo Pupin 
Villamossági Középiskolát

FERTILE-POINT
Szakosodott műtrágyalerakat és mezőgazdasági 

gyógyszertár – Temerin, Dózsa György u. 51.
Növényvédő szerek: 

Acetogal, Prometrin, Atrazin, Select, Motivel
TOTAl 390 Din/l

AKCIÓ! – AmíG A KészLET TArT

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

Urea 46% N – 30 000 Din/t,  
Ammóniumnitrát 34% N – 26 000 Din/t

T. L.

Varga Lászlónak 
és Borbálának

házasságkötésük 
40. évfordulója alkalmából 

szívből gratulál és 
további boldog együtt eltöltött 

éveket kíván 
nászasszonyuk, Zsúnyi Erzsébet

Szombaton a volt Mujkó-féle vendéglőben 

marhafej-pörköltet
szolgálunk fel salátával 
– mindössze 250 dinárért.

Míg az ízletes falatokat fogyasztják a kedves vendégek, 
a Dányi együttes szórakoztatja őket!
Szeretettel várunk mindenkit.
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Közgazdasági végzettségű személyt 
keresünk állandó munkára.

Jelentkezni a becsei
Agropromet temerini kirendeltségében, 

Nikola Pasics. u 144. Tel.: 842-539

Minősítővizsgára fel!
Május 29-én véget ér a tanítás az általános iskolák végzős diákja-

inak. A Kókai Imre iskola nyolcadikosainak és a Petar Kocsics iskola 
magyar tagozata végzős diákjainak június 7-én szervezik meg a ballagási 
ünnepséget. Ezt követően még két hét marad a minősítő vizsgára való 
felkészülésre. Az idén ugyanis június 22-e és 24-e között szervezik meg 
a minősítővizsgát azoknak a tanulóknak, akik négyéves szakközépisko-
lában vagy gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Megtudtuk, hogy a minősítővizsgát továbbra is az általános iskolákban, 
a speciális középiskolákban pedig (amilyenek az emelt szintű gimná-
ziumok, művészeti iskolák, a zenedék és balettiskolák) a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően felvételi vizsgákat tartanak. Bár a minősítő-
vizsgák helyszíne nem változott, a vizsgázó nyolcadikosokra középiskolai 
tanárok fognak felügyelni, hogy egyelő vizsgafeltételeket szavatolhassanak 
minden tanulónak. Újításnak számít még, hogy a tesztlapokon megvál-
toztatták a megoldandó feladatok sorrendjét. Ezzel azt szeretnék elérni, 
hogy a tanulók értelemszerűen válaszoljanak a kérdésekre, ne pedig a 
megtanult sorrend alapján.

Mezőgazdasági helyzetkép

Aranyat érne az eső
Az idei időjárás nem kedvez a mezőgazdaságnak. A tavaszi hónapokban 

alig hullott csapadék. Áprilisban egyes határrészekben egyáltalán nem volt 
eső. Az április 30-ai jégverés csak tetézte a bajt. Bár a temerini határnak 
nem minden részén hullott jég, de ahol igen, ott komolyan károsította a 
búzavetést, a kelő szóját és kukoricát, valamint a már több levélben levő 
cukorrépát. Azokban a határrészekben, amelyekben nem volt jég, eső 
sem hullott és tovább tart a szárazság. A meteorológusok a továbbiakban 
is hasonló időjárást jósolnak.

• Milyen állapotban vannak a növények? Milyen teendők 
várnak a gazdákra? Az időjárás kihat-e a terméshozamokra? – 
kérdeztük Varga István okleveles agrármérnöktől.

– Nagyon egyenlőtlenül keltek ki a növények. Ebből következik, hogy 
egyenlőtlen lesz a beérés és gond lesz a betakarításnál is. A búzára is nagyon 
kihatott a szárazság. Ritkán fordul elő, hogy május elején már kalászol a 
búza és száradnak az alsó levelek. Egyébként alacsonyak is a búzavetések. 
Ha lenne eső, akkor is 20–25 százalékkal kisebb terméshozamot várha-
tunk. A tavaszi szárazság gondot okoz a gyomtalanításban is. A kukorica, 
a szója esetében a vetés után és kelés előtt elszórt gyomirtók csak akkor 
fejtik ki hatásukat, ha a permetezés után legalább 10 milliliter csapadék 
hullik. Mivel nem volt csapadék, csökkent a szerek hatékonysága. Tehát 
a gyomok erőteljesen fognak növekedni. A gazdáknak most nagyon oda 
kell figyelniük a kukorica- és a szójavetésben a gyomokra, és azonnal 
permetezniük kell.

– A temerini határban sok a szójavetés. A termelők vetés után és ve-
tés előtt ugyanazokat a gyomirtókat használták, mint a kukoricaföldeken. 
Csapadék hiányában itt sem fejtették ki hatásukat, és várhatóan a gyomok 
megjelennek a szójaföldeken is. Az utóbbi időben a szója és a kukori-
cavetésben egyaránt nagyon elterjedt a parlagfű. Fertőzött parcellákon 
feltétlenül el kell végezni e gyomnak az irtását.

– A cukorrépa a tavaszon elvetett első kapásnövény és jelenleg már több 
levélben van és szépen fejlődik. A termelőknek sikerült megvédeni a nö-
vényeket a répabarkótól. Azokban a határrészekben, amelyekben jégverés 
érte a növényeket, komoly károsodásokat jegyeztek. Ezért a gyomtalanítók 
kipermetezésekor gombaölő szert is ajánlatos szórni. Így lezárjuk a sértett 
leveleket és megakadályozzuk a cukorrépa korai gombafertőzését.

– A rovarkártevőket illetően a kukoricánál oda kell figyelni a kukori-
cabarkóra. Amennyiben észrevesszük a jelenlétüket, azonnal végezzük el 
a védekezést. Számos hatásos rovarölő szer áll a termelők rendelkezésére. 
A búzában ilyenkor esedékes a vetésfehérítő bogár támadása. Amennyiben 
idejében észrevesszük a bogár megjelenését, a parcellaszélek lepermetezé-
sével is megvédhetjük a búzatáblát. A vetésfehérítő bogár ugyanis mindig a 
parcellaszélekről támad. Ha nem reagálunk idejében, a kártevő megtámad-
hatja az egész táblát. Ilyen esetben már az egész vetést le kell permetezni. 
Ha nem permetezzük meg a búzát, akkor ez a rovarkártevő óriási károkat 
fog okozni, ami még nagyobb terméskieséshez vezet. •

A környezetvédelmi mérnökök egyesülete és a dél-bácskai köz-
ségközi környezetvédelmi munkacsoport képzőművészeti pályázatot 
ír ki általános és középiskolás diákok számára környezetvédelmi té-
makörben. 

A pályázat címe: Tudja meg a világ, mi az, ami károsítja bolygónkat.
Az alkotásokat három csoportba sorolva fogják elbírálni: első cso-

port – általános iskolások, 1-4. osztályos tanulók, második csoport 5-8. 
osztályosok, harmadik csoport középiskolások.

Ihlet az alábbi témakörökből meríthető: • Mi az, ami károsítja boly-
gónkat? 

• Klímaváltozás, a klímaváltozás rám és környezetemre/a Föld min-
den lakójára gyakorolt hatása 

• Ember kontra természet 
• Hatékony energiahasznosítás és megújuló energiaforrások 
• Fogjunk össze, hogy otthonainkban hatékonyan hasznosítsuk 

az energiát.
A pályázatra beküldött munkák bármely képzőművészeti techniká-

val készülhetnek. A bírálóbizottság mindhárom csoportban pénzjutalom 
formájában I., II. és III. díjat oszt ki.

A pályázat 2009. 04. 22. – 2009. 06. 15. között tart nyitva. 
Érdeklődni munkanapokon az alábbi telefonszámokon lehet: 021/6 

367 139  (10-17 óra között) vagy a következő mobilszámon 065/539-3267. 
http://www.activity4sustainability.org

Képzőművészeti 
pályázat

általános és középiskolás diákok számára

A NOVAK HENTESÜZLETBEN 
ÉS VEGYESKERESKEDÉSBEN

folyamatosan saját tenyésztésű pecsenyecsirke 
egyben és szeletekben.

Grillezéshez filézett, fűszerezett csirkemell és 
csirkecomb, valamint csirkehúsból készített: 

csevap, pljeszkavica és kolbász.
Vásároljon a JNH utca 194-ben.

Érdeklődni és rendelni a 843-110-es telefonszámon is lehet.
Szokásos minőség, kedvező árak!



TEMERINI ÚJSÁG 2009. május 14.6

A füstölt sonka legyektől való megóvásának 
egyik hagyományos módszere az volt, hogy a 
döngölt, vert falból készült ház 
szellős, sötét és hideg kamrájá-
ban felakasztva tárolták. Volt egy 
biztosabb módszer is, az, hogy 
a sonkát a huzatos, a padláson 
külön füstölésre, valamint a hús-
készítmények hosszabb idejű tá-
rolására kialakított kiszélesített 
kéménybe akasztották. Ott a légy 
tényleg nem „köpte be”, hiszen 
a huzatos, füstös levegőben nem 
tudott megélni. 

Az említett lehetőségek ma 
már aligha állnak rendelkezés-
re. Vert falú ház, az említett típusú 
kéménnyel, tájainkon már aligha 
akad. Ma egyesek csípős paprikával szórják be a 
szabadon maradt csontot és környékét, számítva 
arra, hogy a legyek talán nem petéznek az így 

kezelt részekre, mások szúnyoghálóval borított 
ládát készítenek, s végül említem azt a lehetősé-

get, amelyet talán újabban 
legtöbben alkalmaznak: a 
sonkát feldarabolják, és 
hűtőládában tárolják.

Ennek azonban rossz 
oldala is van, de nem té-
rek ki rá, inkább az olva-
sóval egy másik megoldás 
terén szerzett tapasztala-
tom osztom meg.

Nos, a tavasszal gon-
doltam egyet, méhész-
barátomtól szereztem 
méhviaszt, azt forró vi-
zes edényben felolvasz-
tottam, és miután felol-

vadt, tiszta ecsettel bekentem a sonka húsos 
felét. Viasszal külön beöntöttem a csontot és 
környékét. Ilyen módon, reményeim szerint, a 

legyek nem férkőzhetnek majd az arra alkal-
mas helyekre, és nem „köphetik be” a sonkát. 
A sonka csülök felőli végét szintén beviaszoz-
tam, de oda – mivel a felkötésre szolgáló ma-
dzagot nem lehet teljesen megvédeni – több 
rétegben erős kötéssel még egy tiszta rongy-
darabot is elhelyeztem. A fentebb leírt módon 
a pincémben a sonkák egyelőre jó állapotban 
érnek, legyek nem károsították őket. El kell 
még mondani, hogy a sonka száradása miatt 
(mivel a viasz nem kíséri rugalmasan a sonka 
zsugorodását), a viaszban repedések keletkez-
nek, melyeket a repedések újraviaszozásával 
kezelek. A viaszréteg nagyon könnyen lefejt-
hető, s mint semleges anyag, nem károsítja az 
ízletes sonkát. De ami még ennél is fontosabb, 
a legyek nem férnek hozzá, és reményeim sze-
rint semmilyen esélyük nem is lesz rá.

Dr. D. F.

Megosztom a tapasztalatom

A füstölt sonka viaszozása

Idősebb személyt 
eltartanék 

házáért, földjéért.
Telefon: 064/39-26-412, 841-498

Bohócki Katarina immár több mint egy évtizede vállalkozóként saját 
divatszalont vezet. Újabban, ha csak kísérleti jelleggel is, beindította a 
sorozatgyártást műhelyében, s valóra váltotta álmát.

• Milyen hatással van a gazdasági válság az ön vállalko-
zására?

– Mindenképpen nagyobb óvatosságra int bennünket és megrende-
lőinket is, akiknek sorozatgyártást végzünk. Csakis olyan terméket adnak 
megmunkálásra, amiről tudják, hogy biztosan vevőre talál. Raktárra 
még véletlenül sem dolgozhatunk. Megesik, hogy nincs megrendelés, 
de az is, hogy szorulunk, mert több munkát kapunk. Fővállalkozónk, 
akinek dolgozunk, mindaddig ki sem szabja a sorozatot, amíg a vásárló 
partnerrel minden kérdést nem tisztázott. A divatszalonban, az egyedi 
ruhadarabok varrásánál is érződik a válság. Jelentősebb családi ün-
nepre csak az ünnepelt (elsőáldozó, bérmálkozó stb.) kap új ruhát, a 
család többi tagja nem. Kivételt csak a tehetősebb családok képeznek. 
Varratás helyett egyre többen és egyre több alkalomra váltanak ruhát. 
Szinte mindenki érzi a visszaesés következményeit. Munkánk azért 
mégis van, reméljük, egyszer a recessziónak is vége lesz, és különö-
sebb következmények nélkül átvészeljük majd. 

• Melyek azok az árucikkek, amelyek biztosan vevőre 
találnak?

– Vannak, akik adnak magukra, és szeretnek elegánsan öltözni. 
Igaz, hogy ezekből a ruhadarabokból általában csak 100-200-300-at 
varrunk, de mind minőségi, elegáns áru. Főleg kosztümöket varrunk 
szoknyával vagy nadrággal, valamint kiegészítőként hozzájuk való blúzo-
kat. Ezen kívül varrunk divatos nadrágokat, különálló csinos blúzokat. 
Igaz, hogy ezek az elegáns ruhaneműk drágábbak, mint azok, amelyek-
ből 500–1000-ret gyártunk, de ezeknek mindig van vásárlójuk.

• Mit diktál az idei divat?
– Az idei divatos szín a lila. A püspöklilától a sötétliláig minden árnyalat 

menő. Anyagok tekintetében menő a fényes, a szatén. Különösen a fiatalok 
körében kedvelt a fényes szaténanyag, de az apró mintás nyersselyem is. 
A fehér és a fekete általában divatos. A szabást illetően az egyszerű vona-
lak helyett a komplikált fazonok dominálnak. A modellek loknisak, fod-
rosak, kombináltak. Például a fényes szatént gyakran kombinálják matt 
szaténnal. Nagyon változatos az idei szabásminta. Ezek a jegyek jellemzik a 
tavaszi, de a nyári modelleket is. A legújabb divat jegyeit magukon viselik 
az egyedi és a sorozatban gyártott ruhadarabok egyaránt. mcsm

A lila minden 
árnyalata

Elegáns öltözködés és gazdasági válság

Egy éve nyílt meg a

Vivien virágüzlet!
Az 1. évforduló kapcsán májusban 20-50 százalékos 

árkedvezmény a cserepes virágok vásárlóinak.
Munkaidő hétköznap és szombaton 8-20, vasárnap 8-12 óra.

Újvidéki utca 316., telefon: 064/90-23-913
Zsebbarát árak, minőségi áru nagy választékban, 

előzékeny kiszolgálás!
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A Vodomar Környezetvédő Egyesület a 
Jegricska partján táblát helyezett el, amelyen a 
következő felirat áll: „Ha nem kezdjük azonnal 
védeni környezetünket, hamarosan nem is lesz 
természet, amit óvnunk kell”, a feliratos tábla 
mellett egy szemétgyűjtő nejlonzacskót helyez-
tek el, ami örvendetes módon nem üres. A táb-
lától alig néhány méterre fényképeztük le ezt az 
akácfát, amelyet valaki derékban félbevágott. 
A környezetvédelem természetesen szélesebb 
tartalommal bír és nem csak a szétdobált nej-
lonzacskóktól mentes  környezetet jelenti, ide 
értődik az állatvilág és a közterületeken levő 
helyi kulturális emlékek/kincsek megőrzése 
és karbantartása is.

Mint legutóbb megírtuk a Föld napja alkalmából, a Falco Ter-
mészetkedvelők Egyesülete előadást tartott a diákoknak az If-
júsági Otthonban Temerin környékének természeti értékeiről. A 
csoportkép a részvevőkről készült. Felső sor: Pethő Gabriella, 
Zelenka Angéla, Varga Bálint, Siffler Adolf, ádám Renáta, Gero 
Dóra, Szabó Attila. Középső sor: Varga Somogyi árpád, Barna 
Gáspár, Sánta Tímea, Zelenka Flóra, Zelenka Anna. Alsó sor: 
Magyar Natália, Bózsó Attila, Jankovics Alex, Micsutka Kriszti-
án. legelöl: Magyar Rita.

Herman Ottó magyar természettudós gondo-
latát követve, a Falco Természetkedvelők Egye-
sülete az idén is megemlékezett erről a napról, 
mégpedig egy kerékpártúrával.

Iskoláskorú gyermekekkel május 10-én, a 
madarak és a fák napján a Szlatyina pusztára 
kerékpároztunk, és séta közben megismertet-
tük velük e sajátos ökoszisztéma jellegzetes-
ségeit. A kirándulás alkalmával sok állatot, pl. 
kiskócsagot, szürke gémet, sárga billegetőt, 

kucsmás billegetőt, nádi rigót, mezei nyulat, 
a növények közül pedig réti boglárkát, zsá-
lyát, sóvirágot, útszéli zsázsát, vörös herét, 
élesmosófüvet csodálhattunk meg. A mada-
rakról sem feledkeztünk meg, hiszen néhány 
fára, amelyek a pusztát ékesítik, három ma-
dárodút helyeztünk ki a szalakótáknak – amik 
szintén madarak.

Az igencsak forróra sikerült napot végül egy 
kis fagyi elfogyasztásával próbáltuk enyhíteni.

A madarak és a fák napja
„...évente, egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmének”

32. Fruska gora-i 
Maraton

Az elmúlt hétvégén tartották meg a 32. Fruska gora-i Maratont. 
A képen a temerini cserkészek és a Falco természetkedvelők 
csoportja látható. (K. á.)
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A mezőváros még a középkorban kialakult 
közigazgatási egység volt, így Magyarországon 
már a 15. század végén kb. 800 mezőváros 
volt, de a török hódoltság alatt számuk jelen-
tősen megfogyatkozott, míg a 19. század elején 
újra elérte a hódoltság előttit. Jogilag a mező-
város a szabad királyi város és a jobbágyfalu 
között állt. Lakói jobbágyok voltak, de jogállá-
suk, érdekeltségeik tekintetében különböztek 
a jobbágyfalvak népétől. A legtöbb mezőváros 
megszerezte a vásártartás jogát, környékének 
piachelyévé vált. 

Temerin azonban e tekintetben a mezővá-
rosok alacsonyabb kategóriájába tartozott, hi-
szen a regáléjogokat a földesúr tartotta meg, 
a vásártartás jogának a megszerzése azonban 
ösztönzőleg hatott a földművelés és a kézműipar 

fejlődésére, valamint a kereskedelem megje-
lenésére függetlenül attól, hogy a vásárokból 
befolyó taksa a földesurat illette.

A királyi kancellária 1799. augusztus 30-án 
leiratban értesítette Szécsent, hogy az uralkodó 
megadta Temerin helységnek a mezővárossá 
emelését a vásárok megtartásának privilégi-
umával, amelyekért 470 forint illetéket be is 
fizetett ugyanazon év október 28-án. A vásárok 
megtartásának időpontja egy kis bonyodalmat 
okozott, mivel ahhoz a szomszédos megyéknek, 
kerületeknek és városoknak beleegyezésüket 
kellett adniuk. Csongrád, Szerém, Pest, Pilis, 
Békés, Verőce és Torontál vármegyék, a Jász-
Kiskun kerület, Szeged város nem kifogásol-
ták az előterjesztett február 24-e, május 5-e, 
szeptember 2-a, november 22-e dátumokat, de 

Helytörténetünkből 

„...mostantól fogva örök 
időkig mezőváros...”

Mi, II. Ferenc, jelen sorainkkal közhírré tesszük mindenkinek, akit illet, hogy hűsé-
ges és szeretett hívünk, Nagytanácsos Széchen Sándor, valóságos és titkos tanácsosnak, 
királyi Magyar Kamaránk elnökének, Körös vármegye főispánjának hozzánk intézett ké-
relmére, valamint a Bács vármegyébe bekebelezett Temerin birtokának, de a szomszédos 
helységek lakosságának is a hasznára, a kérelmező Széchen Sándornak, örököseinek és 
utódainak, királyi hatalmunk teljességéből és különleges kegyünk jeleként kegyelme-
sen megengedjük, hogy a fent említett Temerin mostantól fogva örök időkig mezőváros 
rangot élvezzen és évente négy vásárt tarthasson, mégpedig február 24-én, május 5-én, 
szeptember 2-án és november 22-én. Ezeknek a vásároknak adassék meg a vásároknak 
mindazon kiváltsága, amelyekkel szabad királyi városaink és falvaink rendelkeznek – 
azaz ily módon örök időkre szabadon tarthassa évi vásárait az általunk most mezőváros-
sá nyilvánított Temerin helysége azonban azzal a kikötéssel, hogy ha ezek az időpontok 
vasárnapra vagy parancsolt ünnepre esnének, akkor a vásárt előtte vagy utána következő 
napon tartsák. Mindezt megengedjük és így rendeljük, függetlenül attól, hogy a környező 
helységek mikor szokták áru és állatvásáraikat megtartani. Ezért tehát, komolyan bizto-
sítunk benneteket, kereskedőket, szatócsokat, utazókat és összes többi személyeket, hogy 
Temerinben, a fent említett négy áru és állatvásárra összes áruitokkal, dolgaitokkal és 
javaitokkal szabadon, biztonságosan jöhettek. Miután pedig befejeztétek ügyleteiteket, 
ugyanilyen szabadon és biztonságosan térhettek vissza saját otthonaitokba vagy egyéb 
helyre, rendelkezve azzal a pártfogással, amellyel titeket és vagyonotokat különleges mó-
don oltalmazzuk. Óhajtjuk, hogy mindez a piactereken és egyéb 
nyilvános helyeken közhírré tegyék. Mindezt pedig meghirdetjük, 
megerősítve azzal a titkos függő pecséttel, amelyet mint Magyar-
ország apostoli királya használunk és amelynek a visszaadását 
kívánjuk és óhajtjuk a felolvasás után a bemutatónak. Kiadott 
hűséges hívünk, a tekintetes és nagyságos gróf Erdödi és Vörököi 
Pálffy Károlynak, aranygyapjas lovagnak, a Szent István aposto-
li király nagy keresztje lovagjának, Pozsony királyi várának és 
ugyanazon vármegye örökös főispánjának és főkapitányának, a 
Magyar Királyi Kamarának valóságos belső titkos tanácsosának, 
a magyarországi Szent István lovagrend kancellárjának keze által 
Ausztriában, főhercegi városunkban Bécsben, 1799 augusztus 
harmincadikán, Római, Magyarországi, Cseh- és egyéb birodalmi 
uralkodásunk nyolcadik esztendejében. Ferenc, sk., gróf Pálffy 
Károly sk., Névery Elek, sk.

Az eredetivel egybevetette Jászvits Lajos udvari titkár, a Le-
véltár igazgatója.

Szabadka és Újvidék tiltakozott a február 24-ei 
dátum ellen. A panaszukat azonban elvetették, 
mivel az újvidéki és temerini vásár között egy 
hónap volt a különbség, Szabadka pedig 6 mér-
földnyire volt Temerintől.

Az első vásárt a következő évben, 1800-
ban tartották meg. Egy 1800. január 31-én la-
tin nyelven írott okmányból az is kiderül, hogy 
a vásártartási napok február 24-e, május 5-e, 
szeptember 2-a és november 22-e voltak.

A vásártartás jogának elnyeréséről a várme-
gye értesítette a szomszédos Szerém, Verőce, 
Csongrád és Torontál megyéket. Ebből a levélből, 
amely magyar nyelven íródott, megtudjuk, hogy a 
vásárokat mindig hétfői napon tartották meg. Ez 
a körlevél is 1800. január 31-én íródott.

Kérdés, hogy mikor volt az első vásár 
Temerinben, melyik hónapban, melyik napon. 
Valószínűleg 1800 májusában. Erre abból az 
okmányból lehet következtetni, amelyet Szécsen 
Sándor 1800. III. 18-án küldött Odry András 
Bács megyei alispánnak. Ebben a levélben közli 
az alispánnal, hogy megkapta a vásári tarifák 
jegyzékét, de az első vásárt taksa nélkül szán-
dékozik megtartani. Ö. K.
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SZERB  KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT, Településrendezési, Lakás- és 
Közművesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály, Szám: 501-14/2009-04, 2009. 
IV. 27.

ÉRTESÍTÉS 
A fent szerv értesíti a nyilvánosságot, hogy Jelena Trninić projektumgazda, 
Temerin, Proletár u. 78/144 kérelmezte környezeti hatástanulmány terjedel-
mének és tartalmának megállapítását projektumára vonatkozóan, amelynek 
elnevezése Gépkocsialkatrészek gépi gyártására szolgáló üzemcsarnok, hely: 
Temerini kataszteri község 1247. sz és 1248. sz  parcellája.
A benyújtott kérelmet és a kísérő okmányokat az alábbi időpontban és helyen 
tekintheti meg az érdeklődő nyilvánosság: 2009. május 7–május 27-e közötti 
időszak, 8–12 óra között, temerini községi közigazgatás épülete, Újvidéki u. 
326., 8.a számú iroda.
A jelen értesítés megjelenésének napjától számított 20 napon belül a fenti szerv-
nél megtehetők a tárgyra vonatkozó észrevételek.

APRóHIRDETÉSEK
• Simeunović Ostoja, Járek, Ivan 
Milutinović utca 50., született 1952. 
6. 28-án, ezúton érvényteleníti sze-
mélyazonossági igazolványát.
• Zmaj pótkocsioldalak eladók. Érdeklőd-
ni a 062/41-21-52-es telefonon.
• APN 4-es motorkerékpár eladó. Ér-
deklődni a Kodály Zoltán u. 16-ban, 
tel.: 063/8-342-819.
• Adminisztrációs tevékenységben szer-
zett gyakorlattal diplomamunkák és 
egyéb szövegek gépelését, összeállí-
tását, komputeres feldolgozását szerb 
és magyar nyelven vállalom. Barcsik-
Bujdosó Julianna, Temerin, Nikola Pasics 
u. 37., tel.: 851-159.
• Idősebb személyről való gondvise-
lést és eltartását vállalnám megegye-
zés szerint. Tel.: 060/428-9-333.
• Motorola V9-es mobiltelefon eladó – 
sztereo, bloetooth, fülhallgató, 1GB-os 
memóriakártya, gyári csomagolás, egy-
éves jótállás. Tel.: 063/71-97-600.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefon: 
840-292.
• Vörös holstein hasas üsző eladó és egy 
250 kilós üszőborjú. Tel.: 841-457 (20 óra 
után), vagy 063/583-008.
• Bálázott, idei kaszálású hereszéna 
eladó. Tel.: 841-241.
• Eladó férfiöltöny, zakó, szövetnadrág, 
52-es nagyságban. Tel.: 844-106.
• Ötven négyzetméteres üzlethelyiség 
kiadó, közel a központhoz, különféle 
tevékenységre alkalmas. Kiváltható al-

kalmakra, vagy hosszabb időre. Tel.: 
063/554-0-33.
• Eladó vagy kiadó egyszobás lakás 
Temerin központjában, az Intesa Bank 
fölött. Tel.: 064/80-66-731.
• Tavaszi árpa, malacok, ellés előt-
ti anyakocák, valamint 600 literes 
permetezőgép eladó. Érdeklődni a 
843-397-es telefonon.
• Bejáródott redőnyös műhely kiadó. Tel.: 
842-226, 851-698.
• Egy kisebb és egy nagyobb lakás ki-
adó. Érdeklődni a Rákóczi Ferenc u. 
177-ben, tel.: 842-226, 851-698.
• Ház eladó a főutcán, ugyanott fekete 
bécsi zongora, hálószobabútor, szenes 
tűzhely és kályha, valamint cinezett pléh 
eladó. Tel.: 021/511-142.
• Pentium 4-es számítógép monitor-
ral együtt eladó, ára 150 euró. Tel.: 
063/151-69-05.
• Tiszta eperpálinka és malacok eladók. 
rákóczi Ferenc u. 194., tel.: 851-629.
• Tanya eladó a vasútállomásnál. Ér-
deklődni 20 óra után a 844-732-es te-
lefonon.
• Magányos nyugdíjas nő, házimunkák 
végzésére, megbízható asszonyt ke-
res. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 
063/12-87-572.
• Szőnyegek mélymosását vállalom. 
Pap Pál u. 16. Érdeklődni a 843-581-es 
és a 064/204-18-85-ös számokon.
• Lóhúsból készült szalámi, csevap, kulen 
és füstölt kolbász eladó. JNH u. 77., tel.: 
063/89-68-717.

• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics 
Mihály utcában, ugyanott villanytűz-
hely, mosógép és mélyhűtő eladó. Ér-
deklődni a Táncsics Mihály u. 23/1-
ben, tel.: 845-219.
• Lakás kiadó, ház eladó, ugyanott két 
nagyobb gobelin, kolbász, véges anya-
gok, valamint góréoszlopok eladók. Tel.: 
840-439.
• Mindenfajta bútor rendelésre: kony-
habútor, szekrénysor, asztalok minden 
méretben és ízlés szerint, hozzáférhe-
tő áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Hároméves háztartási gépek: villany-
tűzhely, mosógép, álló mélyhűtő, kitűnő 
állapotban levő négyrészes szekrénysor 
(120 euró) hat darab zsalugáter, 80 lite-
res Gorenje bojler, alig használt francia 
gyártmányú többfunkciós babakocsi, be-
építhető üvegfedelű villanyűzhely, bojler 
(30 l), 800 literes eperfahordó, forgat-
ható LG monitor, gyermekkerékpárok, 
házi cseresznye- és meggypálinka, jó 
állapotban levő etetőszék, bébi hordo-
zókosár, alig használt, nem kihúzható 
hármas ülőrész, vadonatúj hidrocil, 350 
literes akvárium fölszereléssel, televízió 
(37 és 55 cm), mélyhűtők (210 és 310 l), 
két hódsági gyártmányú morzsoló-dará-
ló (piros), járóka, álló hinta kisbabáknak, 
vashordók, gőzelvonó, varrógép. Csáki 
Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 
063/74-34-095
• Modern, kihúzható hármas ülőrész, 
áldozóruhák és cipők kislányoknak, 
kisfiúnak áldozásra öltöny, első kézből, 
hálószobabútor, mosogatógépek (70 

euró/db), kályha Alfa és szmederevói 
tüzelős sparheltok, szekrénysorok (50–
120 euró), kaucsok (1100 Din/db), alig 
használt babaágy vadonatúj matrac-
cal, mosógépek, felső konyharészek, 
keltetőgép (1600 tojás), egy kisebb és 
egy nagyobb disznóetető, automatic 
motorkerékpár, bőr varrására alkalmas 
varrógép, olcsó fotelek, tévéasztal, kla-
rinét, mikrosütő, körfűrész motor nél-
kül, sarok ülőgarnitúrák, hármas ülő-
részek, garázsajtók, villanytűzhelyek, 
kombinált gáz- és villanytűzhely, mó-
zeskosár, fürdőkádra szerelhető baba-
kád, luszterok, akkumulátoros Trotico, 
harmonikaajtó, szőnyegek, ruhanemű 
(50 Din/darab), komplett műholdvevő-
készülék, villanymotorok stb. Csáki 
lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 
063/74-34-095.
• Olcsó ablakok, bejárati ajtók redőnnyel 
és belső ajtók, olajbefúvó (brenner), ki-
tűnő állapotban levő komplett konyhabú-
tor beépített frizsiderrel, tűzhellyel, mo-
sogatóval és felső részekkel, Schneider 
márkájú tévé (72 cm),  központi fűtéshez 
gázkályha melegvizes tartállyal (35 kW), 
akkumulátoros kisautó (1-5 éves korig), 
videorekorder, gázpalackos gáztűzhely, 
frizsider, hordozható klíma (hideg-meleg), 
alig használt három darab disznóetető 
(300 kg takarmány kapacitású), gáz-
kályhák, vízfilteres porszívó, autóba való 
bébiülés, vadonatúj matrac (160x200), 
modern babakocsik, vadonatúj bársony-
öltönyök, üzenetrögzítő, Renault-motor 
és váltó. Csáki Lajos utca 66/1., telefon-
szám: 841-412, 063/74-34-095.

Eladók külföldről behozott, használt, 
különböző típusú, jó minőségű tévék, 

lapos képernyővel is, de nem LCD.
Házhoz szállítás, beállítás a helyszínen 

és szervizelés biztosítva.
Megtekinteni és érdeklődni 

csak május 11. és 15. között lehet.
Telefon: 063/709-62-33

Rendőrségi krónika

Baleset a Fácánosnál
A temerini község területén április 30-ától május 5-éig öt 

rendbontást és hét közlekedési balesetet jegyeztek – áll a rend-
őrállomás jelentésében. A balesetekben egy személy könnyebben 
megsérült, az anyagi kár összesen mintegy 530 000 dinár. A 
rendőrállomás dolgozói 18 személy ellen tettek szabálysértési 
feljelentést, 15-öt pedig a helyszínen megbírságoltak. A sza-
bálysértési bíró előtt öt járművezető azért felel, mert ittasan 
ült kormánykerék mögé, három pedig azért, mert műszakilag 
hibás járművet vezetett. Két járművezető a jelzőlámpa piros 
fényénél halad át, kettő bejegyzetlen járművel közlekedett, egy 
pedig még nem szerzett jogosítványt.

Május 1-jén délután 5 órakor Temerinben, a Fácánosnál történt bal-
eset. V. N. helybeli lakos Zastava típusú személygépkocsijával a Jegricska 
parti dűlőúton haladt Goszpogyinci irányába és a kanyarban az egymás 
melletti elhaladás során ütközött a szembejövő Ford típusú személygép-
kocsival, amelyet B. Z. helybeli vezetett. A kár mintegy 60 000 dinár.

Május 14.: Gyermekelőadás a 
színházteremben. A nagybecskereki 
Tosa Jovanovics Népszínház és Báb-
színház társulata bemutatja A bűvös 
tűzszerszám című Andersen-mesét. 
A magyar nyelvű előadás 12 órakor 
kezdődik.

*
Május 15.: A bácskertesi Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület Sturcz 
József Amatőr Színjátszók Csoport-
ja bemutatja Szigligeti Ede: Liliomfi 
című háromfelvonásos vígjátékát. Az 
előadás este 8 órakor kezdődik a 

színházteremben. Belépőjegyet 200 
dináros áron a galériában, a rádió 
szerkesztőségében, és az előadás 
előtt a jegypénztárnál lehet váltani.

*
Május 23.: A magyarországi 

Tolna megyei Sárszentlőrinc város 
mutatkozik be a temerini közönség-
nek. A rendezvény keretében lesz ki-
állítás, irodalmi est, és a tájegységre 
jellemző egyéb dolgok bemutatója. E 
rendezvény keretében május 24-én 
este 8 órakor a Bojtorján Együttes ad 
hangversenyt a színházteremben.

Programajánlat
Művelődési központ
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógornőmtől, 

nagynéninktől

ZARNÓCKI Teréztől 
(1939–2009)

Fényes csillag lettél, 
ragyogsz fenn az égen, 
mosolyt küldesz felénk, 
úgy, mint réges-régen.
Életed folyamán oly jó 
voltál hozzánk, 
ezért szeretettel 
emlékezünk reád.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Boris, Magdi, Fred 

és Izabella Bécsből

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomban és szomorú-
ságban telt el 6 év, hogy el-
vesztettük azt, akit nagyon 
szerettünk

URACS Tibort 
(1967–2003)

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, de 
szép emléked itt maradt 
közöttünk. Örök az arcod, 
nem szállt el a szavad, 
minden mosolyod a 
lelkünkben maradt.
Nem halljuk a hangod, 
nem látjuk az arcod, hiába 
szólítunk, te azt már nem 
hallod. Te a jóságodat két 
marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál 
a rossznak és a jónak.

Az idő múlik, a fájdalom 
nő, nem hoz enyhülést 
a múló idő.

Nélküled az életet muszáj 
élni tovább, drága emléked 
kísért minket egy életen át.

Emlékét és szeretetét 
szívébe zárta felesége 

és lányai, Regina és 
Krisztina

MEGEMLÉKEZÉS

Minden elmúlik, minden véget ér, 
de az emlékek és a szeretet szívünkben örökké él.

Irén nena és Maris nena családjaikkal

ÖRLÉS István 
(1932–2004)

ÖRLÉSNÉ SZLIMÁK Mária 
(1933–2004)

Öt éve, hogy nincsen közöttünk szeretett 
bátyánk és ángyunk

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk 
szerető férjemre, édes-
apánkra, apósunkra, nagy-
apánkra

GOMBÁR Józsefre 
(1943–2003)

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

Nyugodjon békében!

Emléked szívébe zárta 
feleséged, Ilona, lányaid, 

Mónika és Ella 
családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezünk 
szerető édesapámra, nagy-
apánkra és dédapánkra

PATARICA Jánosra 
(1927–2008)

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok és évek.

Nyugodjon békében!

Emléked szívébe zárta 
szerető lányod, Icu, 

unokáid, Mónika 
és Ella családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

özv. PATARICÁNÉ 
KRESZÁN Rozáliától 

(1930–2009)

Virág a kezünkben, 
szívünkben fájdalom, 
szálljon a sírodra 
áldás és nyugalom.

Emlékét megőrzi szerető 
unokája, Ella családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megbecsült 

munkatársunktól

BALABAN Dávidtól 
(1986–2009)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

A Color 
munkaközössége

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

TAMÁS János 
(1927–2009)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
30 éves osztálytalálkozónk alkalmából 

szeretettel emlékezünk

MÉSZÁROS Károly 
(1927–2006)

osztályfőnökünkre.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Az 1978/79-ben végzett 8. b osztály tanulói

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett menyemtől

ZARNÓCKI Teréztől 
(1939–2009)

Tudjuk, hogy elmentél és 
nem jössz vissza többé, 
de emléked szívünkben 
élni fog mindörökké.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled szerető anyósod, 

Margit Bécsből

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, a fájdalom megmarad, emléketek és 
szeretetetek örökké bennünk marad.
Nem az az igazi fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amit egy életen át szívünkben hordunk csendesen.

Pihenésetek legyen olyan könnyű, mint amilyen nehéz 
az élet nélkületek!

URACS Tibor 
(1967–2003)

URACS László 
(1942–1999)

Fájdalmas 6 éve, hogy itt 
hagyott drága jó fiam és 

keresztapám

Fájdalmas 10 éve, hogy 
drága szerettünk eltávozott 

közülünk

Szerető édesanyád, Magdolna 
és keresztfiad, Dániel

Szerető 
családod
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MEGEMLÉKEZÉS

ZARNÓCKINÉ LICHT Teréz 
(1939–2009. 5. 6.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak és 
ismerősöknek, akik felesé-
gem, édesanyám, nagyma-
mánk, anyósom, nászasz-
szonyom

ZARNÓCKI Teréz 
(1939–2009)

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításukkal, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönet 
László atyának és a kántor 
úrnak a szép szertartásért, 
valamint a temerini egész-
ségház dolgozóinak a lel-
kiismeretes, odaadó mun-
káért.
Hálás köszönet Vastag Ma-
tild szomszédasszonynak az 
önzetlen segítségért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ

ZARNÓCKI Teréztől 
(1939–2009)

Megfáradt, meggyötört 
teste nem szenved már, 
dolgos keze is 
pihen már. 
Véget ért a földi pálya, 
az Úr lezárta. 
A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már. 
Út onnan vissza nem 
vezet, imáinkba 
foglaljuk nevedet.

Az Úr legyen veled!

Emlékét megőrzi 
sógornője, Rosina, 

gyermekei, Elizabeth és 
Ádám családjukkal 

Németországból, 
valamint unokatestvére, 

Müller Vilma néni 
Temerinből

MEGEMLÉKEZÉS
Május 11-én volt hat szomo-
rú hónapja, hogy örök bú-
csút vett tőlünk sógorunk

KISS Ferenc 
(1946–2008)

Téged gyászol fa és virág, 
fejfádon sírdogál egy árva 
kicsi madár.

Fejfád már megkopott, de 
te élsz a szívünkben. 

Azt nem lehet feledni, ami 
szép volt az életben.

Emléked megőrzi Zoli 
sógorod, Magdus nena 

és keresztlányaid, Magdi 
és Melinda családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

özv. PATARICÁNÉ 
KRESZÁN Rozáliától 

(1930–2009)

Szeresd az édesanyát 
ahogyan csak szeretheted, 
hordozd a szívedben 
ezt a drága kincset.
Nem vársz már ragyogó 
szemmel, nem örülsz 
már szerető szíveddel.

Elnémult az ajkad, 
mely engem szólított. 
S hogy egy édesanya 
milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, 
akinek már nincs.

Emléked örökre szívében 
őrzi lányod, Icu

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, utcabeliek-
nek, jó barátoknak, akik drá-
ga halottunk

PATARICÁNÉ 
KRESZÁN Rozália 

(1930–2009)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

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

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünket utolsó útjára 
elkísérték, jelenlétükkel, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek és 
együtt éreztek velünk.

TAMÁS János 
(1927–2009)

Külön köszönetet mondunk 
az egészségház dolgozó-
inak. Köszönet Szungyi 
László esperes atyának és a 
kántor úrnak a szép szertar-
tásért, valamint a Memorijal 
temetkezési vállalat dolgo-
zóinak és mindazoknak, akik 
bármiben segítettek szeret-
tünk betegsége alatt.

A gyászoló család

Irodaidő a plébánián: 
hétköznapokon, 
hétfő kivételével, 

9–12 óráig.

Plébánia: 844-001

Miserend
15-én, pénteken reggel 8 órakor: Egy szándékra.
16-án, szombaton reggel 8 órakor: A hét folyamán elhuny-
takért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Bányai Annáért, 
Terézért és apjukért, Mihályért, valamint: †Bajcsi Józsefért 
és Kőmíves Veronikáért, a Bajcsi és a Kőmíves nagyszülő-
kért, valamint: †Olmann Ferencért, Fekete Péterért, Fekete 
Terézért, Fekete Miklósért, Lukács Erzsébetért és Szőnyi 
Arankáért, valamint: †Csordás Piroskáért. 
17-én, húsvét u. VI. vasárnap reggel 7 órakor a Telepen: A 
telepi elsőáldozókért, 8.30-kor: †Varga Imréért, Zelenka Ist-
vánért és Kovács Franciskáért, 10 órakor: Varga Istvánért. 
18-án, hétfőn reggel 8 órakor: Betegekért.
19-én, kedden reggel 8 órakor: Egy szándékra. 
20-án, szerdán reggel 8 órakor: A boldogságos Szűz Má-
ria tiszteletére.
21-én, csütörtökön Urunk mennybemenetele, reggel 8 
órakor a Telepen: Egy szándékra, de. 10 órakor: Egy szán-
dékra.

Egyházközségi hírek
Csütörtökön a szentmise keretében folytatjuk a Szent Pál 
kilencedet. Mise után Világosság útja - diavetítéssel. 
15-én, péntek du. 5 órakor a telepi közösségi házba szülői 
értekezletre várjuk az első osztályosok szüleit a gyermekek-
kel együtt. Hozzák magukkal a vasárnapi naplót. 
Szombaton délelőtt plébániai hittan lesz az a, b, c és d tago-
zatos diákoknak: 9 órára várjuk a III., 10 órára a IV., 10.30 
órára az V., 11 órára a VI. és 11 órára a VII. osztályok tanu-
lóit. Minden csoport hozza magával a vasárnapi naplóját.
Vasárnap a Telepen elsőáldozás lesz.
19-én, kedden este 7 órakor szülői értekezlet a plébánia-
templomban a II. osztályosok részére. 

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

özv. PATARICÁNÉ 
KRESZÁN Rozáliától 

(1930–2009)

Ez a gyertya most érted 
égjen, ki fent laksz már a 
magas égben, ki vigyázol 
ránk onnan fentről, 
a lelkünkhöz szólsz 
a végtelenből.

Csillaggá változtál, 
barangolsz az égen, 
gyere felénk is, úgy, 
mint nem is oly rég.

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

Jóságát és szeretetét 
megőrzi szerető unokája, 

Mónika családjával



ASZTALITENISZ
A jokohamai (Japán) 50. egyé-

ni és páros világbajnokságon vala-
mennyi szerbiai versenyző (Erdélyi 
Annamária, Pető Zsolt, Alekszandar 
Karakasevics, Marko Jevtovics és 
Szlobodan Grujics is) az első for-
dulóban búcsúzott az egyéni küz-
delmektől. Közülük mégis a legfia-
talabb, Pető teljesítménye tekinthető 
a legjobbnak, hiszen neki volt a leg-
szerencsétlenebb sorsolása. Miután 
selejtezőcsoportjában mindkét mér-
kőzését 4:0-ra megnyerte, a főtáblá-
ra jutásért vívott helyosztón is 4:0-
s győzelmet könyvelt el és jutott a 
legjobb 128 közé. A sorsolásnál na-
gyobb balszerencse nem is érhette, 
hiszen egyedül ő kapott a szerbiaiak 
közül kínai ellenfelet, mégpedig a 
világranglista harmadik helyén álló 
Ma Long-ot. Az első fordulóban a 3. 
kiemelt és végül bronzérmet szerző 
Ma Long a várakozásnak megfelelő-
en 4:0-ra nyert Pető ellen.

Férfi párosban a 32 közé jutá-
sért Grujics és Karakasevics egy in-
diai pártól 4:0-ra veszítve égett le, 
ugyanekkor a Pető–Jevtovics pár-
nak nincs miért szégyenkeznie, hi-
szen bár ők is 4:0-ra veszítettek, de 
legyőzőjük nem más, mint a későb-
bi döntős és ezüstérmes kínai Ma 
Long–Kszu Kszin pár volt.

P. L.

LABDARÚGÁS
Szerb liga – vajdasági cs.

MLADOSZT–RADNICSKI 
(Zombor) 0:3 (0:0)

A forduló rangadó mérkőzé-
se arról volt hivatott döntést hozni, 
hogy a már bajnoknak tekinthető új-
vidéki Proleter mögött ki lesz az a 
második, aki majd selejtezőt játszhat 
az első ligába való jutásért. Erre is 
már csak két jelölt maradt, a járeki 
és a zombori csapat. Győzelem ese-
tén a Mladoszt öt ponttal ugorhatott 
volna meg a Radnicskitól és négy-
re közelítette volna meg a vezető 
Proletert, de sajnos nem ez történt. 
A járekiak 16 mérkőzésen át nem is-
mertek vereséget, de most saját kö-
zönségük előtt kaptak ki. Az első fél-
időben mindkét csapat támadásai 
ötlettelenek voltak és a büntető terü-
let táján haltak el. A második félidő 

elején, az 56. percben a vendégek 
Peruncsics révén vezetéshez jutottak. 
A járekiak közül előbb Jaksics pac-
kázta el az egyenlítési lehetőséget, 
majd a 70. percben Sztankovics les-
ből lőtt gólját semmisítette meg a já-
tékvezető. A vendégek második gól-
ját Kenics lőtte, aki felismerte, hogy 
Bajics kapus jóval a gólvonal előtt 
tanyázott és mintegy 35 méterről lőtt 
a Mladoszt kapujának jobb felső sar-
kába. A végeredményt a mérkőzés 
utolsó pillanataiban Bosznics állí-
totta be, végleg megpecsételve ez-
zel a Mladoszt sorsát. A két csapat 
a mérkőzés végeredményének ilyen 
alakulásával helyet is cserélt a táblá-
zaton, most a Radnicski a második, 
a Mladoszt pedig mögötte egy pont-
tal kevesebbel a harmadik.

A Mladosztnak a hétvégén köny-
nyű dolga lesz, hiszen ismét ide-
haza játszik, vendége pedig a liga 
messzemenően leggyengébb csapa-
ta, az utolsó helyen kullogó rumai 
Szloven lesz. A találkozó szombaton 
16.30-kor kezdődik. A jövő szerdai 
hétközi fordulóban a Mladoszt a 
futaki Metalac AV vendége lesz.

SZLOVEN–SZLOGA 3:3 (1:1)
A sereghajtónál vendégeskedő 

Szlogának nem volt valami fényes 
napja, és csak továbbra is azt bizo-
nyította, hogy a liga döntetlen királya. 
A pontosztás az utolsó helyen kullo-
gó hazaiaknak semmit sem jelentett, 
hiszen az előző 25 fordulóban csak 
egyszer nyertek és kétszer remizáltak, 
így már réges-régóta biztos kiesők. 
Még meglepőbb, hogy a Szloga ettől 
a csapattól három gólt is kapott, igaz, 
hármat sikerült lőnie is. Az első fél-
idő 12. percében a hazaiak szerezték 
meg a vezetést egy 25 méteres sza-
badrúgást követően, miután a lab-
da a Szloga védőjén irányt változtatva 
került Obradovics kapus hálójába. A 
Szloga a 21. percben  Sarenac fejes-
góljával egyenlített. A második félidő 
elején, az 50. percben Szpaszojevics 
ismét vezetéshez juttatta a Szlovent, 
majd a 62. percben ismét ő volt ered-
ményes és a hazaiak már 3:1-re ve-
zettek. Vezetésüket mégsem tudták 
győzelemre váltani, ugyanis a 69. 
percben a fiatal és tehetséges védő, 
Miljanovics góljával a Szloga szépí-
tett, a 74. percben pedig Koszovics 

találatával egyenlített is.
A Szloga szombaton Újpazovára 

a Radnicskihoz utazik, jövő szerdán 
pedig a Kikindával játszik idehaza. 
Ez utóbbi találkozó 16.30 órakor 
kezdődik a kolóniai pályán.

Újvidéki liga

POLJANA BEHATON–TSK 2:1
Nem sikerült a TSK-nak a 

szerémségi kirándulás, a rossz na-
pot kifogó temeriniek ellen a jóval 
gyöngébben helyezett lugiak kihar-
colták a győzelmet. A TSK egyetlen 
gólját a védőjátékos Miodrag lőt-
te. (A pontokat ott hagyták, ami a 
poljanai csapatnak jól jött.)

A TSK vasárnap 16.30-kor a 
begecsi Bacskával mérkőzik ide-
haza.
BORAC (Rakovac)–SZIRIG 1:3

A szőregiek meggyőző ered-
ménnyel hozták el az értékes pon-
tokat Rakovacról. 

A hétvégi fordulóban az újvi-
déki Zseleznicsar együttesét fogad-
ják. A mérkőzésnek rangadó jellege 
lesz, ugyanis a harmadik helyezett 
Szirig harmadik és ötödik helye-
zett összecsapása dobogós helye-
zésről dönthet.

KÉZILABDA
I. női liga

TEMERIN–MAKSZ SPORT 
22:21 (12:11)

A rendkívül alacsony színvona-
lú mérkőzés sorsa az utolsó má-
sodpercekben dőlt el. Mindkét csa-
pat rengeteg jó helyzetet hagyott ki, 
és a hétméteresek kihasználásában 
is gyöngék voltak. A temerinirek a 
megítélt hat büntetőből hármat, a 
vendégek pedig hétből mindösz-
sze kettőt értékesítettek. Valójában 
csak a kapusok jeleskedtek, akik a 
gyönge lövések nagy részét kivéd-
ték. Grgics temerini kapusnak 13, 
Gyilasz vendégkapusnak pedig 12 
sikeres védése volt. Az egygólos fél-
idei temerini vezetést követően az 
55. percben 19:19 volt a mérkőzés 
állása. Ekkor Osztojics remekbe 
szabott góljaival csapatunk vezetés-
hez jutott, de az utolsó két percet 
kettős emberhátránnyal játszotta 
végig. Ennek ellenére megőrizte 
egygólos előnyét és megszerezte 

a minimális győzelmet. Ily módon 
csapatunk az utolsó forduló előtt 
valószínűleg biztosította 3. helyét a 
táblázaton. A hétvégi utolsó fordu-
lóban a bajnok Jagodinánál vendég-
szerepelve fejezik be az idényt.

Szerémségi–dél-bácskai női liga

SZLOVEN–TEMERIN II. 16:34

I. férfi liga

ZSELEZNICSAR (Nis)–
MLADOSZT TSK 24:27 (13:9)

Nagy haditettet vitt véghez csa-
patunk és elhozta a bennmaradás-
hoz életbevágóan fontos pontokat 
Nisből. A hazaiak az első félidőben 
és a második félidő nagyobb részé-
ben is jobbak voltak, de végül mégis 
meggyőző vereséget szenvedtek. Az 
első félidőt a Zseleznicsar négy gól-
lal nyerte és négygólos előnyét a 42. 
percig tartotta is (19:15). Ekkor a 
Mladoszt TSK játékosai szinte meg-
táltosodtak, az 51. percig 21:21-re 
egyenlítettek, majd átvéve a veze-
tést, végeredményben háromgólos 
előnnyel megérdemelten szerezték 
meg mindkét bajnoki pontot. Ezzel 
a győzelemmel csapatunknak már 
26 pontja van és két fordulóval a 
bajnokság befejezése előtt elkerült 
a veszélyes kieséses zónából. 

A hét végén a két hellyel és egy-
pontos lemaradással mögöttük álló, 
ugyancsak kiesőjelölt Jagodinát 
várják.

MLADOSZT TSK II.–APATIN 
23:42 (13:23)

Csapatunk nagyarányú veresége 
a második helyezett apatiniak ellen 
a sok elvesztett labda, és a pontat-
lan dobások következménye. Emel-
lett a hazaiak tapasztalatlansága is 
hozzájárult a vendégek nagyarányú 
győzelméhez.

TEKE
A munkássportjátékok tekecsa-

patainak páros bajnoksága befeje-
ződött. A helyezési sorrend a kö-
vetkező:

1. Kalácska Szilveszter és 
Kalácska László

2. Zavarkó Árpád és Úri Zol-
tán

3. Verbai László és Miodrag 
Tyeran.
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