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Nagykorú lett a Tini
Az ifjúsági kategóriában Uracs Mónika az első –
Faragó Georgina közönségdíjas

Szombaton, november 14-én a sportcsarnokban megtartották a XVIII. Tini és
Ifjúsági Táncdalénekes Vetélkedőt. A rendezvény szervezője a Szirmai Károly Magyar
Művelődési Egyesület volt. A 18. születésnapját ünnepelő könnyűzenei fesztivál keretében összesen 14 versenyző mutatkozott
be a zsűrinek és a közönségnek. Közülük
7-en a tini (13–17 éves) és 7-en az ifjúsági korosztályú (18–25 éves) kategóriában
léptek színre.
A két kategóriában három temerini
versenyző, három lány is versenyzett. A
tini kategóriában először énekelt a 13
éves Faragó Georgina, aki Máté Péter
egyik sikerszámával, a Zene nélkül mit
érek én cíművel debütált. Közönségdíjas
lett. Ugyanebben a kategóriában versenyzett Sós Krisztina, aki immár harmadszor
jelentkezett a megmérettetésre. A francia

Színes fénykép
minőségben
Nagy és kis felületű ránézeti és
átnézeti cégfeliratok,
járműreklámok nyomtatását
és vágását (full color, cutter)
vállaljuk a legkorszerűbb
eszközzel színes
fénykép minőségben.
Hívja a Temerini Újságot: 843-750

Házibuli ifjúsági film egyik betétdalát énekelte. Az ifjúsági kategóriában a temerini
születésű, magyarországi Siklóson élő
Uracs Mónika versenyzett, aki 2006-ban
mutatkozott be először a fesztiválon és
azonnal a tini kategória győztese lett. Akkor is musicalt énekelt és hű maradva önmagához, az idén is ilyen dalt választott. A
húszéves egyetemi hallgató olyan sikeresen
adta elő a Szerelmes csillagok című dalt,
hogy a kategória győztese lett.
Folytatása a 3. oldalon

Ára 50 dinár

Véget ért a
kényszerszünet
Munkában a községi járványügyi
bizottság
Ismeretes, hogy a Tartományi Végrehajtó Tanács
november 9-én a járványveszély miatt kényszerszünetet rendelt el a tanintézetekben, ennek értelmében
a temerini községben is szünetelt az óvodai, az általános és a középiskolai oktatás. Közben az egészségügyi miniszter járvány sújtotta területté nyilvánította
Szerbia egész területét, ami után csütörtökön összeült
az új típusú náthalázjárvánnyal kapcsolatos aktivitást
tervező és koordináló községi bizottság.
Dr. Olga Pekez, a községi tanács egészségügyi
felelőse a község honlapján foglalta össze az ülésen
elhangzottakat. Mint közölte, a közlemény kiadásáig
Temerinben az új típusú vírus még senkit sem fertőzött meg.
Folytatása a 2. oldalon

Felhívás

A Lukijan Musicki MTK decemberben szentképkiállítást szervez a képtárban. A szervezők kérik azokat a polgárokat, akiknek tulajdonában vannak Skrabány Endre-, Illés
Imre-, Dujmovics János- és Kohanecz László-alkotások
(szentképek) és azokat szeretnék kiállítani, december 1-jéig
jelentkezzenek a Temerini Rádió szerkesztőségében.

Készül a vajdasági magyar
választók névjegyzéke
Az aktivisták a héten megkezdik a vajdasági
magyar választók névjegyzéke összeállításához szükséges aláírásgyűjtést. Ahhoz, hogy a
Magyar Nemzeti Tanács tagjait (várhatóan 2010
tavaszán) közvetlen választással és ne elektorok útján válasszák meg, mint eddig, a szavazati
joggal rendelkező vajdasági magyarok több mint
a felének (50%+1 választó) fel kell iratkoznia a
szóban forgó lajstromra. A gyakorlatban ez úgy
történik, hogy a személyi igazolvány adatait az
aktivisták átírják az űrlapra, a választó pedig
aláírásával megerősíti szándékát, hogy fel kíván
kerülni a magyar választók listájára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az akció a kisebbségi törvényen alapul, és sikeressége nemzeti ügy. Nincs szó továbbá semmiféle szavazás-

ról, és a választók listájára természetszerűleg
minden magyar választópolgár felkerülhet, ha
vállalja magyarságát, és kifejezi óhaját. Tehát
azok is rákerülhetnek a listára, akik eddig egyik
vagy másik magyar, vagy más politikai pártra
vagy csoportosulásra szavaztak. Ez pártokon
felüli akció.
Miután a választók listáját kezelő hivatal ellenőrzi az adatok hitelességét, külön végzésben
értesíti majd a polgárt, hogy felvették a magyar
választók névjegyzékébe. Az akció a tervek szerint karácsonyig tart, Vajdaságban 117 320 aláírást kell összegyűjteni. Az aláírást nem kell bíróságon hitelesíteni, az aktivisták házhoz mennek,
s a szórólapok is elkészültek.

Dr. D. F.

Mi legyen a veszteséggel?
A közművállalat új fűtési árjegyzéket fogadott el
Négyhavi szünet után, november 13-án ismét összeült a közművállalat igazgatóbizottsága.
Többek között megvitatták a tavalyi zárszámadás
felülvizsgálásakor készült jelentést. A feladatvégző belgrádi vállalat megállapította, hogy a tavalyi
zárszámadás objektív és helytálló, tükrözi a vállalat 2008. december 31-ei pénzügyi helyzetét,
ügyviteli eredményeit. Az ülés résztvevői leszögezték, hogy a felülvizsgálatról szóló jelentéssel
nincs is gond. Az előző vállalati vezetés ideje
alatt keletkezett veszteséget azonban rendezni
kellene. De önerőből nem tudják megoldani a
problémát, ezért tájékoztatják a helyi önkormányzatot, a vállalat alapítóját és felkérik, hogy

Hamarosan ülés
Dr. Matuska Mihály, a községi képviselőtestület elnöke még novemberben szeretné
összehívni a testület ülését. A legfontosabb
a község fejlesztési stratégiai tervének megvitatása lesz, de szó lesz más időszerű kérdésekről is. Örvendetesnek tartaná, ha az
üléseken kevesebb téma szerepelne napirenden, mert ha sok van, nem bontakozhat
ki építőjellegű vita.
– E szándékom sajnos képtelen vagyok mindig maradéktalanul keresztülvinni – mondja a képviselő-testület elnöke. –
Most is el kellett halasztani az ülést, mivel
késésben van a stratégiai terv kidolgozása. Decemberben meg már a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos határozatokat kell
meghozniuk a képviselőknek. Remélem,
hogy hamarosan elkészül a stratégiai terv,
és még e hónap utolsó napjaiban összeülhet a testület.

Silver

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

foglaljon állást a veszteség rendezését illetően.
A továbbiakban körvonalazták a fűtési árjegyzéket. A 2009/10-es idénytől a távhőszolgáltatást igénybevevők azonos árat fizetnek a
fűtésért. Eddig ugyanis az volt a gyakorlat, hogy
a jogi személyek a természetes személyekre érvényes ár kétszereséért melegedtek. Az új árjegyzék értelmében a természetes személyek eddigi
147,1296 dináros négyzetméterenkénti díját
megemelték 10 százalékkal, azaz adó nélkül
161,84 dinárban, illetve áfával 174,79 dinárban határozták meg. Ezen az áron számláznak
minden fogyasztónak. A közvállalat így kívánja
ösztönözni a jogi személyeket, de a háztartásokat is, hogy tömegesebben vegyék igénybe a
távhőszolgáltatást. A héten várhatóan befejezik a
távhővezeték bővítési munkálatait. A közművállalat új árjegyzékét a községi képviselő-testület
is véleményezni fogja.
Az igazgatóbizottság tagjai egyetértettek
abban is, hogy tekintettel a nehéz gazdasági
helyzetre, mintegy 30 százalékkal csökkentik
a sportcsarnok bérlési díját a munkás-sportjátékok résztvevőinek, elfogadták a téli szolgálat
programját, megalakították az év végi áruösszeírással megbízandó bizottságokat, döntöttek három új vállalati személygépkocsi vásárlásáról.
mcsm

Öt új véradó
A múlt csütörtökön a temerini Vöröskereszt és az Újvidéki Vérellátó Intézet jól
sikerült véradást szervezett. A művelődési központ galériájában 114 temerini önkéntes adott vért, közülük öten első alkalommal. A következő véradás december
28-án lesz.

• Ezüstékszerek
nagy választékban
• Festett és gravírozott üvegek
• Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új •

Márkás parfümök!
Kulcsok másolása

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.

kongresszus Adán
A múlt szombaton Adán tartotta meg 13.
kongresszusát a Vajdasági Magyar Szövetség. A mintegy 300 küldött elfogadta a párt
újbóli bejegyzéséhez szükséges határozatokat, melyre az új párttörvény miatt van
szükség, valamint határozatot hozott arról,
hogy megkezdi a vajdasági magyar választói névjegyzék összeállításához az aláírásgyűjtést. A kongresszuson Temerinből küldöttként dr. Matuska Mihály, mr. Miavecz
Béla, Puskás Tibor és Urbán Izabella, vendégként dr. Dujmovics Ferenc és Ökrész
Rozália vettek részt.
Dr. D. F.

Véget ért a

kényszerszünet
Folytatás az 1. oldalról
A mindennapi feladatokat a továbbiakban is a szokásos módon végezhetik a polgárok. A tömegrendezvényeket nem tiltották be. November 16-án az óvodákban és
iskolákban véget érhet a kényszerszünet,
aminek ideje alatt fokozottan fertőtlenítették
a játékokat és a helyiségeket.
A bizottság kapcsolatban áll az egészségházzal, az iskoláskor előtti intézménnyel,
valamint az iskolákkal, és a tömegtájékoztatási eszközökkel. Ezek az intézmények cselekvési tervet készítettek arra az esetre, ha
hirtelen megnövekedne a fertőzött betegek
száma. A védőoltás megérkezése december
elején várható. Felvétele ajánlatos az egészségügyi dolgozóknak, a kismamáknak és a
krónikus betegségben szenvedőknek.
Jó tudni, hogy az új típusú influenzára
jellemző a 38,50 Celsius foknál nagyobb láz,
gyengeség, levertség, fejfájás, izomfájdalom,
megnehezült légzés. Megelőzésként kerülni
kell a potenciális betegekkel a kapcsolatot,
javasolt a változatos és vitamindús ételek
fogyasztása, a helyiségek gyakori szellőztetése, valamint a védőoltás felvétele.

Már megérkezett a Kompas utazási iroda
2010. évi nyaralási katalógusa!
Ha újévig befizeti a jövő évi nyaralását,
15 százalékos kedvezményben részesül.
Jelentkezzen és érdeklődjön a 843-735-ös és a
064/23-43-975-ös telefonszámokon!

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!
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Már a hideg, borús napokon gondoljon
a meleg, napsütötte tengerpartra!
2009. november 19.

Nagykorú lett a Tini
Folytatás az 1. oldalról

A Tini és Ifjúsági Táncdalénekes Vetélkedő
megálmodója néhai Szabó Péter, aki csaknem
fél évszázadon át a helyi műkedvelő egyesület rendezője és szervezője volt. Ő volt az, aki
1992-ben útjára indította e fesztivált. Az újabb
nemzedékekhez tartozó szervezők igyekeznek
ápolni a hagyományokat és mind színvonalasabb rendezvényeket tartani, az idén is kitettek
magukért. A dobogón és a háttéren kisebb, de
hatásos módosításokat végeztek, javítottak a
helyszín látványán. A fellépőket az újonnan alakított fesztiválzenekar kísérte, amelyben helyet
kapott a fúvós szekció is.
Tizennyolc év elég hosszú idő ahhoz, hogy
nosztalgiázni is lehessen. Ezt tették a szervezők, amikor is nosztalgiázó gálaműsort állítottak
össze. Valójában az elmúlt évek során megtartott fesztiválok győzteseit kérték fel a fellépésre. Közülük nyolc egykor volt kategóriagyőztes
tett eleget a felkérésnek. A Tini történetének felidézésében segített: az óbecsei Szenti
(Cvitkó) Valéria, aki 1992-ben lett az 1. Tini
legjobbja. Színpadra lépett a torontálvásárhelyi
(Debelyacsa) Kőrösi István, az 1996-os ifi

győztes, a temerini Matuska Andrea, a 3.
Tini győztese, a szabadkai Verebes Rudolf, az
1998-as ifi győztes, a magyarittabéi Hevesi Tibor, a 2005-ös ifi győztes, a temerini Kurcinák
Szilvia, a 2004-es tini győztes, a bácskertesi
(Kupuszina) Csizmadia Anna, a 2007-es tini
győztes és az óbecsei Szerda Árpád, a 2001-es
tini győztes. Az idő kerekének visszaforgatásával
ízelítőt kapott a közönség az eddig szervezett
rendezvényekből. Közben kiderült az is, hogy a
fesztiválon elért eredmények után kinek hogyan
alakult zenei karrierje. Kik jegyezték el magukat
örökre a zenével, és kik művelik továbbra is
hobbi szinten. A nosztalgiázó gálaműsor végén,
a rendezvény 18. születésnapja alkalmából megérkezett a születésnapi emeletes torta.
Az idén a meghirdetett pályázatra Vajdaság 17 helységéből mintegy 30-an neveztek be.
Közülük az augusztusban megtartott audíción
15-en jutottak a döntőbe: 12 lány és 3 fiú. A
szombati versenyről betegség miatt távol maradt
az egyik tini versenyző.
A vetélkedőt Gusztony András polgármester nyitotta meg. Alkalmi beszédében elmondta,
hogy egy rendezvény esetében hosszú idő a 18

A musical szerelmese

Temerini születésű, de a magyarországi Siklóson él. Ő Uracs Mónika, kinek neve
már nem ismeretlen a fesztivál
közönségének.
Első alkalommal 2006-ban
a tini korosztály
versenyzőjeként
énekelt és azonnal elvitte a pálmát. Szombaton
az ifjúsági korosztályú csoportban verseny- Uracs Mónika
zett és a dobogó legmagasabb fokára került.
Közvetlenül a díjkiosztás után beszélgettünk
a boldog nyertessel.
• Mióta énekelsz?
– Tíz éve énekelek. A siklósi zeneiskola
magán énekszakán tanulok, a felkészítő tanárom Nárai Eszter.
• Mikor léptél fel első alkalommal?
– Három évvel ezelőtt léptem fel először.
Akkor a tini kategóriában versenyeztem. A
Rómeó és Júlia musicalből az Erkély duettet
énekeltem.
• A 18. tinire is egy musical dalt választottál.
– Ez a kedvenc műfajom és a hangomhoz
is ez illik a legjobban.
2009. november 19.

• Miért éppen a Szerelmes csillagok?
– Hallottam a musicalt és nagyon megtetszett ez a szám belőle. Nyár óta gyakorolom
a dal éneklését. Nagyon örülök, hogy győztem vele.
• Terveid?
– A közgazdasági kar hallgatója vagyok és
szeretném befejezni tanulmányaimat. Az énekléssel a továbbiakban hobbi szinten foglalkozom. Továbbra is temerininek érzem magam
és visszajárok.

év. A fesztivál a továbbiakban is nagyon komoly
törődést igényel, mivel nagyban hozzájárul az
identitás megőrzéséhez. Napról napra bizonyítani kell, hogy a magyarok itthon vannak és még
nagyon sokáig fognak itt énekelni magyarul.
A hét tini korosztályú versenyző közül kettő
a szombat esti vetélkedőn debütált, a többi már
legalább egy alkalommal versenyzett. Az ifjúsági
korosztályú versenyzők neve ismerősen csengett,
közülük többen már az eddigi versenyeken is
felléptek. A Jovan Adamov, Farkas Katalin,
Füstös Dénes, Verebes Ernő és Hajdúk János összetételű zsűri az idén is a megjelenés,
a dalválasztás, a tiszta énekhang, a dikció és
az előadásmód figyelembe vételével értékelte a
produkciókat. A tini korosztály első díját a 13
éves bácsgyulafalvi (Telecska) Borsos Dóra
érdemelte ki a Hol a hősöm című dallal. Második lett a tornyosi Kokrehel Elina az Olyan,
mint te című dallal és harmadik a szentmihályi
Kószó Emília a Hol vagy nagy szerelem című
dallal.
Az ifjúsági korosztály győztese a temerini–
siklósi Uracs Mónika lett. A második helyen
a szabadkai Jurity Andrea végzett a Kockahas
című dallal és harmadik lett a kishegyesi Ivity
Ivana a Mikor érzem című dallal. A zsűri különdíjjal jutalmazta az óbecsei Zsidai Lívia
ifjúsági korosztályú versenyzőt. A nézők szavazatai alapján a közönség díját a helybeli Faragó
Georgina érdemelte ki.
A rendezvényt az idén is igen sok intézmény,
vállalat, vállalkozó és egyén szponzorálta. A műsorvezetők Battyányi Bosznai Amarilla és
Gőz László voltak. A forgatókönyvet Gőz László
írta. A fesztiválzenekart, amely a Ma este vedd fel
a színes ruhádat című dallal fellépett a gálaműsorban, Bugyi Zoltán vezette. Óvári Dániel, a
tavalyi fesztivál tini győztese és Kovács Anikó,
a tavalyi ifjúsági korosztályú győztes még az idei
versenyzők fellépése előtt elénekelték a tavaly
díjnyertes dalukat.
mcsm

Énekesnő szeretne lenni
• Dalválasztás a Tinire?
Faragó Georgina a szombaton megtartott
– Egy barátom ajánlotta ezt a dalt. Kofesztiválon debütált és azonnal elnyerte a körábban lett volna az iskolában
zönség tetszését. A legtöbben rá
egy fellépés, de meghiúsult.
szavaztak és közönségdíjas lett.
A dalt azonban nagyon meg• Hogyan döntötted el, hogy
szerettem és most ezt énefellépsz a Tinin?
keltem el. Sokat készültem a
– Már korábban is készültem,
fellépésre.
de mivel fiatalabb voltam, minded• A zene az életedben?
dig nem nevezhettem be. Most már
– Gyakran hallgatok zetizenhárom éves vagyok és megnét, de sokszor énekelek is.
mutathattam, hogy mit tudok.
• Terveid?
• Mióta énekelsz?
– Nagyon szeretnék hí– Csak néhány éve énekelek.
res és profi énekesnő lenni.
Minden fajta dalt kedvelek, de taFaragó Georgina
Terveim között szerepel egy
lán a hip-hop és a hasonló műfaj
lemez kiadása is.
áll legközelebb hozzám.
TEMERINI ÚJSÁG
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Anyakönyv

Foto Nóra

(2009. október)

Katona Noémi és Szabó Csaba

Fia született: Mijatovics Ivanának, Szantracs Marijának és
Markónak, Kalik Szandrának és
Jovicának, Knezsevics Szvetlanának,
Pásztor Andreának és Horváth Dávidnak, Milianovics Vesznának és
Szasának, Burazer Marijanának és
Szrgyannak, Kuhar Sznezsanának és
Dejánnak, Ninkovics Sznezsanának
és Milannak, Csulig Mihaelának,
Turai Magdolnának és Gábornak,
Gyalovics Jelicának és Dragannak,
Sztojanovics Draganának és Szvetomirnak, Roguljics Szlagyanának és
Vladimirnek, Majoros Izoldának
és Artúrnak, Sztojanovics Alekszandrának és Darkónak, BatinicsVujakovics Milicának és Vujakovics
Braniszlávnak.
Lánya született: Jovancsevics
Sznezsanának és Dragannak, Zsarko
Angélának és Dalibornak, Blagojevics
Jovanának és Jadrankónak, Gero Ildikónak és Álmosnak, Latinkovics
Szandrának és Ratkónak, Dragojavics
Milijanának és Dejannak, Grujicsics
Majának és Gorannak, Milinovics
Szandrának és Miroszlavnak, Tóth
Gordanának és Alekszandarnak,
Gulan Jelenának, Aragyanin Marinának és Davornak, Adamovics

Új könyvek pályázati pénzből
A Szirmai Károly Népkönyvtár a helyi
önkormányzattal karöltve eszközökre pályázott a Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumánál. A közelmúltban kapott pályázati döntés értelmében
félmillió forintot, illetve 173 638,83 dinárt
nyertek a támogatási eszközökből.
A könyvtárban megtudtuk, hogy az
említett forrásból érkezett pénzen már
megvásárolták az új könyveket. Feltöltötték a helytörténeti témájú gyűjteményt:

Csorba Béla, Ádám István, Péter László,
Borsi Ferenc könyveiből vásároltak, de
a polcokra kerültek a néphagyományokkal foglalkozó könyvek is, mint például
Bodor Anikó, dr. Jung Károly alkotásai.
Vásároltak házi olvasmányokat is, többek között Kafka Margit, Németh László,
Fekete István, Krúdy Gyula, Ady Endre,
Babits Mihály alkotásaiból, valamint gyermek és ifjúsági könyveket és szórakoztató regényeket.

Verának, Uzelac Milenának és
Dragannak, Vejin Sznezsanának
és Bojannak, Paravina Anitának és
Zorannak, Dénesi Szvetlanának és
Róbertnek, Klajner Dragicának és
Tibornak.
Házasságot kötött: Mile
Tomisics és Mirjana Roszics, Milan
Tepavac és Zora Tepavac, Hegedűs Zoltán és Kurilla Andrea, Nagy
Alekszandar és Tóth Marija, Szava
Pavlov és Nada Janyics, Dejan Petrics
és Bojana Katez, Nenad Novakovics
és Brankica Paravina, Alekszandar
Kojics és Marijana Damjanovics,
Bánszki József és Kasza Bettina,
Milivoj Jagodics és Daniela Jancsics,
Robotka Ervin és Faragó Krisztina.
Elhunyt:
Negoszava
(Antonovics) Lulics (1932), Varga Somogyi János (1932), Gavro
Cupara (1924), Dusan Ljubicsics
(1918), Varga (Horváth) Ruzsica
(1925), Pethő András (1925),
Ardócki Márton (1946), Visontai
(Juhász) Ilona (1927), Vecsera János (1927), Cehola Pavle (1940),
Morvai Lajos (1941), Varga (Novák)
Mária (1930), Szubotics (Kasza)
Magdolna (1928), Pálinkás János (1914), Tóth László (1941),
Dusanka (Grabovica) Popovics
(1960), Marija (Tomics) Tepics
(1922), Goszpava (Vujanovics)
Kozomora (1929).

Földet bérelek. 062/17-07-840

Árverés

A Temerini Községi Bíróság 2009. november 27-én
a bíróság épületében árverés útján eladásra kínál

fél üzlet–lakóházat és lakóházat

Temerinben, az Újvidéki utca 437., illetve
a Marko Oresković utca 20. szám alatt.
Kikiáltási ár 4 645 935,00 dinár, illetve 1 858 374,00 dinár.
Bővebb felvilágosítás a 063/537-566-os telefonszámon kapható.
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Még vásárolható tüzelő
A fatelepek több fajta szenet és tűzifát kínálnak
Hivatalosan október 15-én kezdődött a kosztolaci 4400 dinárba, a dunai kockaszén
fűtési idény. Addigra a legtöbben eldöntötték, pedig 4600 dinárba kerül. A tűzifa köbmétere
hogy mivel fognak fűte3800 dinár. Van, ahol a fuvar
ni. Akik a hagyományos
400 dinár. A vásárolt tüzelő
tüzelőanyag – a tűzifa, a
ára pedig megbeszélés szeszén – használata mellett
rint részletekben is törlesztdöntöttek, azok igyekezhető, de december végéig ki
tek időben beszerezni
kell egyenlíteni a vételár tela kívánt mennyiséget. A
jes összegét.
nyugdíjasok egyesülete,
Az Első Helyi Közösség
a vállalati szakszervezeNyugdíjas-egyesülete decemtek tagságuknak több
ber elsején megkezdi a tüzelő
előjegyzését a következő fűtéhavi törlesztésre kínálták a tűzrevalót.
si idényre. A Szrbijagasz veAkik csak most szánzérigazgatójának minapi nyiták rá magukat a vásárlatkozata szerint lehetséges,
lásra, azok a temerini
hogy az új év elején csökken a
földgáz köbméterenkénti ára.
fatelepek valamelyikén
szerezhetik be a szenet
Az ármódosítás függ majd a
A tűzifa köbmétere 3800 dinár
vagy tűzifát. Egy tonna
gáz világpiaci árának és a dolkolubarai szén most 4000-4200 dinárba, a lár árfolyamának az alakulásától. •

Borászok Márton-napon

Útiköltség-térítés
egyetemistáknak
A temerini község és a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság közötti együttműködés keretében az egyetemi és főiskolai
hallgatók az idén is kérhetnek útiköltségtérítést az október–decemberi időszakra.
A kérvények november 30-áig adhatók át a
községháza ügyfélfogadó-szolgálatánál. A
kérvényhez csatolni kell a személyazonossági igazolvány, a leckekönyv és a folyószámla fénymásolatát, valamint bizonylatot
arról, hogy a hallgató nem részesül kollégiumi ellátásban.
A temerini község területén élő, a felsőoktatási intézmény székhelyére naponta
utazó egyetemi vagy főiskolai hallgatók abban az esetben kérhetnek útiköltség-térítést,
ha iskoláztatásuk a költségvetés terhére történik, ha első alkalommal iratkoztak be az
illető évfolyamra, nem részesülnek kollégiumi ellátásban, ösztöndíjban és nem kapnak
semmilyen alapítványi támogatást.

Földet bérelek.
064/118-21-72

Ismét kapható
a jó minőségéről ismert

doroszlói
fűszerpaprika

a Kodály Zoltán u.
18-ban, vagy
az egykori
Agro-Varga
mezőgazdasági
patikában.

A Temerini Szőlészek és Borászok Egyesületének tagjai háromnapos látogatáson
jártak Magyarországon Márton-nap alkalmából. Pakson Kern József képviselő vendégei voltak, ahol meglátogatták a pincemúzeumot, Sárgödörben pedig részt vettek a Márton-napi borszentelőn, ahol a fenti felvétel készült. A képen balról jobbra:
Demény Károly, Sárszentlőrinc polgármestere párjával, Szabó László, Nagy Ernő,
Hajdú János paksi polgármester, Kern József képviselő, Kabács
János, a temerini egyesület elnöke, Leber Ferenc, a Sárgödörtéri Présházak Egyesületének elnöke, Tel Edit, a polgármesteri
Szakosodott műtrágyalerakat és mezőgazdasági
hivatal vezetője, Nikl Zoltán és Polgár Zoltán és egy barátjuk.
gyógyszertár – Temerin, Dózsa György u. 51.

FERTILE-POINT

Profi önálló kisipari műhely
Sistem
Megrendelésre készítünk és beépítünk

alumínium és PVC-műanyag ajtókat és ablakokat

hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, szúnyoghálókat és
garázsajtókat az Ön kívánsága és a megadott mérete szerint.
Velünk mindig meg lehet egyezni!
Hívja az alábbi számok egyikét:
846-521, 063/817-4339, 064/462-0765
2009. november 19.

AKCIÓ – Urea 46% N – 25 000 Din/t
NPK 15:15:15 – LINZER 29 000 Din/t
NPK 12:52:0 – orosz 38 000 Din/t
NPK 8:16:24+3 S – hazai 33 000 Din/t
PULSAR – 2700 Din/l
Nagyobb mennyiség esetén engedmény, házhoz szállítás

TEMERINI ÚJSÁG

Tel.: 021/841-423, fax: 021/840-512; mob.: 063/511-650
e-mail: fertile-point@eunet.yu
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Születésnapi kiállítás Humanitárius
koncert
a galériában
November 21-én, az Ifjúsági Otthon
nagytermében a Patriots Motoros Klub
humanitárius koncertet szervez, amelynek
bevételét Krisztina gyógykezelésére ajánlják fel. A rendezvényen az Osmi dan együttes szórakoztatja a vendégeket. A belépődíj
150 dinár.
A koncert támogatói: az Osmi dan
együttes, az I. Helyi Közösség, a Diva print
nyomda, a Klub 88-hangosítás, a DK Light,
a Temerini Rádió és a Temerini Újság.

Lapzártakor érkezett a szomorú hír,
hogy Krisztina kedden délután elhunyt.

Pénteken este a galériában barátai, volt munkatársai, rokonai, ismerősei és tisztelői
jelenlétében megnyílt a 70 éves Németh Mátyás, a Magyar Szó nyugalmazott fotóriporterének retrospektív fotókiállítása. Bevezetőben alkalmi művelődési műsor hangzott el,
majd Németh Ferenc, az újvidéki Forum Könyvkiadó igazgatója méltatta Németh Mátyás munkásságát. Utána Szabó Tóth Gabriella, az Újvidéki Rádió munkatársa és Dusan
Kreszovics, a Temerini Rádió fő- és felelős szerkesztője beszélgettek a művésszel.

E heti körkérdésünk

Temerini piac, te drága!

Brikett
eladó

064/277-14-43

Földet bérelek. 063/7-598-444
gyobb tételekben. Soha sem vagyok rest bejárni a piacot, hogy megtudjam egy-egy portéka árát. Igyekszem a legalacsonyabb áron megvenni a
szükséges dolgot, de viszonteladótól soha, csakis ismerőstől szerzem be
a termékeket, mivel tudom, hogy a méréskor nem csapnak be. A 10 kiló
burgonya valóban 10 kiló és nem 8 vagy 9. Néha gyümölcsöt is veszek.
Gyakrabban azonban a piactéri gyümölcsös üzletben. Mindig minőségi árut
kínálnak és az árak nem magasabbak a piaci áraknál. A hét minden napján
beszerezhetem a kívánt gyümölcsöt.
G. A.: – Kertünkben úgyszólván minden megterem. Így csak elvétve vásárolok zöldségfélét a temerini piacon. A gyümölcsöt, főleg a
déligyümölcsöt azért a piacon veszem meg. Ha nincs piac, akkor meg
a piactéri kioszkban vásárolok be. Ruhaneműt sem veszek a piacon.
Van azonban néhány olyan behozatali árucikk, amelyet csak az ismerős piaci árustól tudok megvásárolni. Az üzletekben ezeket a cikkeket
nem árulják, vagy lényegesen magasabb áron kínálják. Egyébként, ha
zöldségfélét szerzek be a piacon, mindig elkerülöm a viszonteladókat
és kizárólag ismerős, megbízható helyen vásárolok. Olyan személyektől, akikről tudom, hogy méréskor nem csapnak be. •

Z. S.: – Rendszeresen vásárolok a temerini piacon, de időközönként
megfordulok az újvidékin is. Így összehasonlíthatom a két piac árait.
Az idénygyümölcs és a primőr zöldségféle bizony gyakran olcsóbb a
tartományi székvárosban, mint itt. Megfigyeltem, hogy az újvidéki tejpiacon jóval nagyobb a felhozatal, de a konkurencia is. Ezért a temerini
árusok a városban alacsonyabb áron kínálják portékájukat, mint a helyi piacon. Azon az áron itthon nem vásárolhatjuk meg náluk a túrót
vagy a tejfelt. Szokásom, hogyha a hétvégén a városba utazom, akkor
a csütörtöki hetipiacon csak a legszükségesebb cikkeket vásárolom
meg. A többit pedig az újvidéki piacon szerzem be és utána vasárnap
nem is megyek ki a helyi piacra.
K. N.: – Nem járok Újvidékre, tehát az ottani piaci árakat sem ismerem.
A temerini hetipiacokon is csak azt veszek, ami nem terem meg a kiskertemben. Egyébként az internetes honlapon követem a helyben is üzlettel
rendelkező kereskedelmi házak akciós kínálatait. Ennek köszönhetően
valóban akciós áron juthatok zöldségféléhez, gyümölcshöz. Az árak lényegesen alacsonyabbak. Figyelni kell az ajánlatokat és
élni a lehetőséggel.
A. N.: – A hetipiac csak azt juttatja eszembe,
hogy csütörtökönként és vasárnaponként lezárják Egész nap friss kenyér és péksütemény –
a Petőfi Sándor utca egy szakaszát, és nem lehet a vásárlók igénye szerint.
közlekedni, parkolni se. Sokkal jobb volna, ha a Meleg kenyér, lángos, burek többféle töltelékkel, édes
hetipiacokat nem az utcán, hanem fedett piaccsar- és sós kiflik, pogácsák és frissen készített szendvicsek
nokban tartanák. Ennek kialakításával mindenki jól – reggel 6 órától délután 3 óráig folyamatosan kaphatók üzleteinkben!
járna: az árusok és a vásárlók jobb körülmények
között és az időjárás viszontagságaitól védve végez- Próbálja meg: újdonság a falusi kovászos kenyér, amely nem
hetnék munkájukat. Másrészt nem kellene lezárni tartalmaz adalékanyagot.
az utcát és parkolni is lehetne.
Kóstolja meg termékeinket! Jó étvágyat kívánunk!
V. I.: – Leginkább burgonyát, savanyításra futaki
Népfront utca 97, tel.: 844-669
káposztát, valamint őrölt fűszerpaprikát vásárolok na-

Újdonság a Hofy cukiban!
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A zene a hobbija
Morvai Melinda 2001
Az elmúlt 18 év során a
temerini Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál Vajdaság legszervezettebb
táncdalénekes vetélkedőjévé nőtte
ki magát és az itteni magyarok országos táncdalénekes vetélkedője
lett. Egy másik vajdasági helység,
Torontálvásárhely (Debelyacsa), a
Vajdasági Magyar Nóta és Csárdás
Fesztivál fellegvárává vált. Ennek a
mozgalomnak a célja, hogy a térségben ápolja a magyar kulturális és művelődési hagyaték egyik
sajátos értékét, a magyar nótát és
csárdást, valamint, hogy alkotásra ösztönözze a dalszerzőket, szövegírókat és mindazokat, akiknek
munkája eredményeként új magyar
nóták és csárdások hangozhatnak
fel. Az évek során megközelítőleg
ezer új szerzemény született a nóták műfajában és számos tehetséges fiatalt fedeztek fel ezen a fesztiválon.
A temeriniek is rendszeresen
ott vannak a versenyen. Vannak,
akik énekesként, mások dalszerzőként vesznek részt a megmérettetésen. Morvai Melinda 2001 óta
szerepel a találkozón. Kezdetben
énekesként versenyzett, az utóbbi években azonban inkább az új
szerzeményeket bemutató kategóriában lép színre.
• Mióta énekel? – kérdeztük
Melindától, aki a Kókai Imre iskola
tanítónője.
– Zenei középiskolába jártam. Vitkainé Kovács Vera tanárnő volt ott a mentorom. Sokat
tanultam tőle. Operaénekesnek
készültem, de krónikus mandulagyulladásom, a hangszálaimmal
kapcsolatos problémák miatt nem
iratkoztam be az akadémiára. Az
operaénekes hangszere a hang-

énekeltem Mezei Katalin szövegére.
A tábor óta kapcsolatban vagyok a
táborszervezőkkel: Kovács FerencVitkainéval és Horváth Lászlóóta szerepel a VIVE-n cel,
val. Zenei középiskolát fejeztem be,
szála. A középiskola befejezése nincs gondom a kotta olvasásával.
után az óvónőképző főiskolán, A szöveget meg kell tanulni. Valómajd pedig a tanítóképző karon jában egy-egy új, még ismeretlen
folytattam tanulmányaimat. Egyete- dal eléneklésére kiválasztják az
mi éveim alatt ismét találkoztam a énekest. Esetemben az idei dalválasztás nagyon találó volt. Nagyon
átéltem a szöveget
és ez az előadásomon is meglátszott. A szöveget
tanulás után gyakorolni kell, és az
énekesnek bele
kell élnie magát
az előadásába. Át
kell élni a szöveget, de úgy, hogy
azt a közönség is
Morvai Melinda az idei VIVE fesztiválon
érezze. Gyakran a
tanárnőmmel, és rábeszélésére je- házi munka végzése közben énekelentkeztem az új amatőr énekesek lek, kerékpározáskor fütyülök, de
nyári táborába, amelyet az újvidé- számítógépen való munka közben,
ki M-stúdióban tartottak. Előzőleg és egyéb feladatok végzésekor is
meghallgatáson voltam és a zsűri gyakorolok. A fellépés előtt terméengedélyezte, hogy részt vegyek a szetesen idő kell a beénekeléshez.
tábor munkájában. A résztvevők Nem vagyok annyira profi, hogy
közül tízen léphettünk fel a Vitkai- az utcáról egyenesen a színpadra
vetélkedőn, amelyet rendszeresen menjek énekelni. Egyébként ének
Szent Mihály napja táján tartanak és zene nélkül el sem tudnám képTorontálvásárhelyen. Nyolc évvel zelni a mindennapjaimat.
ezelőtt debütáltam a fesztiválon.
• Milyen dalokat hallgat?
Akkoriban még tamburán is ját– Sok fajta dalt meghallgatok.
szottam. Első fellépésemre egyedül Szeretem az új dalokat, de a régi
kellett kiválasztanom egy hallgató számokat is. Az utóbbiak között
nótát, egy andalgót és két csárdást. nagyon sok az értékes dal. Ma is
A zsűri engedélyezte a dalok ének- szívesen hallgatom azokat a szerlését. Azóta minden évben fellépek zeményeket, amelyeket például
a VIVE-n. Már a következő évben 40 évvel ezelőtt a nagyszüleim is
kaptam egy új dalt, hogy énekeljem hallgattak. Egy zeneszám lényege,
el. Így az amatőr énekesek cso- hogy megfogja valamivel a hallgaportjából átkerültem az új dalszer- tót, hogy ott csengjen fülében a dal.
zők nótáit bemutatóba.
Természetesen sokban függ a han• Hogyan kell előadni egy gulatomtól, a társaságtól is, hogy
még ismeretlen dalt?
mit hallgatok. A muskátlizenét
– Az idén Kovács Ferenc nótáját azonban nem szeretem.

• Mennyi időt szabnak a
felkészülésre?
– A zeneszerzők és a szövegírók a meghirdetett pályázatra
még májusban elküldik a kottát
és a szöveget. A VIVE-t rendszerint
szeptember végén, Szent Mihály
napja körül tartják. Nekünk, a dal
előadóinak, általában augusztus és
szeptember eleje közötti időszakban szólnak. Először a rádióban
felveszik ezeket a zeneszámokat,
és mi megkapjuk CD-n. Általában
egy hónapunk van a begyakorlásra.
Nekem az egy hónap elegendő. A
nótához illő ruhát egyedül választom ki a fellépésre.
• Tervek?
– Hű maradok Torontálvásárhelyhez. Szerintem ezen a
településen laknak a világ legkedvesebb, legvendégszeretőbb
emberei. Nyolc éve ugyanahhoz
a vendégfogadó nénihez járok a
fellépések alkalmával. Folyamatosan kapcsolatban vagyok vele.
Továbbra is szeretnék eljárni a vetélkedőre. Természetesen ez attól
is függ, hogy a zeneszerzők milyen
zeneszámokat írnak. Lesznek-e közöttük hozzám illők. A zsűri tagjai
ugyanis már tudják, hogy kinek
melyik nótát kell adni, hogy elénekelje. Évekig játszottam tamburán.
Nagyon hiányzik, hogy már nem
játszom. Talán az éneklés pótolja ezt a hiányt. Nincs olyan erő,
amely megállíthatna az éneklésben. Ifjúkori álmom, hogy zenekarban másodszólista legyek. Arra
nem vágytam, hogy az úgynevezett
frontember legyek, de a második
szólam éneklésére igen. Ez illene legjobban hozzám. Időközben
munkát vállaltam az iskolában.
Más irányba terelődött az életem.
Ha a VIVE révén a továbbiakban
is kapcsolatban lehetek a zenével,
elégedett leszek, habár álmaim vágya nem egészen ez volt.
mcsm

A piactéri (Petőfi Sándor u. 30.)

Virágüzlet

Nagy választékban különféle
karácsonyi asztali és ajtódíszek,
valamint karácsonyi sírdíszek

Látogasson el hozzánk és tekintse meg kínálatunkat!

Népfront u.103., tel.: 842-515, 842-251
2009. november 19.

NaŠe pile
üzletben kedvező áron:

friss csirkehús és csirkehúsból
készült termékek: csevap,
pljeszkavica, kolbász, göngyölt hús,
Karagyorgye-szelet, rostélyos stb.
Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!
TEMERINI ÚJSÁG
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Óvjuk egészségünket
Ha módunkban áll, vegyük fel a védőoltást –
Megfázásos tünetekkel és láz esetében forduljunk
orvoshoz, tanácsolja dr. Matuska Mihály belgyógyász
A hűvös, hideg napok beálltával szívesen tartózkodunk a meleg
szobában, tanteremben, és más fűtött helyeken. A zárt helyiségekben
azonban könnyebben terjednek a felső légutak akut, hirtelen érkező
és gyorsan elmúló betegségei. A felső légutak – az orr, a torok és a
légcső – betegségét a nyálkahártya gyulladása jelenti, azaz kaparást
érzünk az orrunkban és a torkunkban, majd jelentkezik a váladék.
Megduzzad a nyálkahártya és eldugul az orrunk.
– A felső légutak akut betegségének egyike az egyszerű megfázás, a másik meg az influenza, vagy más nevén a náthaláz – mondja
dr. Matuska Mihály belgyógyász szakorvos. – Leggyakrabban az
egyszerű megfázás, nátha fordul elő. Egy-egy idényben, de gyakran
azon kívül is az emberek zöme legalább egyszer megkapja. Amen�nyiben a jelenlegi időszakban a felső légutak gyulladásakor nagy
láz is jelentkezik, akkor már az influenzára kell gondolnunk. A két
akut betegség lényegbeli különbsége, hogy a nátha esetében nincs
láz, míg a másik súlyos betegség és nagy lázzal jár.
– Járványt akkor hirdetnek, ha kitenyésztik az influenza vírusát,
és nagyszámú megbetegedést jegyeznek. Jelenleg a H1N1 elnevezésű
vírust mutatták ki. A náthalázjárványnak két jellegzetessége van: nagyon gyorsan terjed a betegség és aránylag súlyosak a tünetek. Már
eddig is voltak világjárványok. A legismertebb az 1918-ban megjelent spanyolnátha volt, amely néhány hónap alatt elterjedt az egész
földtekén és nagyon sok áldozatot követelt. A másik ismert influenzajárvány az 1957-es ázsiai náthalázjárvány. Ez is gyorsan elterjedt
a földön, de nem követelt annyi áldozatot, mint a ’18-as.
– Az influenza A vírusa instabil élőlény. Amióta tudjuk, hogy a
grippét vírus idézi elő, folyamatosan újabb és újabb típusai jelennek
meg. Tavaly az Ázsiában megjelenő baromfi náthaláz volt a sláger.
Azzal foglalkoztak legtöbbet a médiumok. Az idén meg a H1N1-es
vírus, az úgynevezett sertés- és madárinfluenza foglalkoztatja leginkább az embereket. Valójában ezekben az állatokban fejlődnek ki az
új típusok és terjednek a világban. A klasszikus védőoltások is több
vírus ellenszerét tartalmazták. A járványügyi szakorvosok felmérték,
hogy melyik vírusfajta lehet az okozó egy időszakban és olyan védőoltást készítettek, amely egy–három vírusfajtát is tartalmazott. Egy új
vírus megjelenésekor felmerül, hogy milyen tulajdonságai lesznek,
milyen gyorsan terjedhet, hány ember betegedhet meg és milyen
lehet a halandóság aránya. A sokat emlegetett H1N1 vírusnak még
ma sem tudjuk pontosan a járványtani tulajdonságait.
– Vannak veszélyeztetettebb célcsoportok. Ide tartoznak a gyerekek és a terhes nők. Esetükben a betegség súlyosabb, mint a populáció többi tagjánál. Úgy tűnik, hogy ennek a betegségnek a súlyossága
és a tünetei semmivel sem kifejezettebbek, mint a klasszikus, vagy
szezonális influenza tünetei. A védőoltások teljes egészében sohasem védenek meg a betegségtől, de aki felveszi, annál enyhébbek
lesznek a tünetek. Szerintem a H1N1 esetében is ez lesz a helyzet.
A védőoltás nem nyújt 100 százalékos védelmet, de nagyban csökkenti a megbetegedés esélyét. Ha módunkban áll, nem tévedünk,
ha felvesszük a védőoltást. A jelenlegi epidemiológiai helyzetben,
amikor mindennap hallunk, olvasunk erről az influenzáról, senki
sem engedheti meg magának, hogy a megfázásos tünetek észlelésekor és láz jelentkezésekor ne menjen el kezelőorvosához. Az orvos
majd eldönti, hogy közönséges megfázásról, szezonális influenzáról
vagy esetleg a H1N1 vírus okozta betegségről van-e szó – mondta
a belgyógyász.
mcsm
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Rendőrségi krónika

Tizenkét baleset
– négy sérült
A temerini község területén november 6-ától 13-áig egy bűntényt,
hat rendbontást és 12 közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini
rendőrállomás jelentésében. A balesetekben egy személy súlyosan,
három pedig könnyebben megsérült, az anyagi kár összesen mintegy
650 000 dinár. A rendőrállomás dolgozói 19 személy ellen tettek szabálysértési feljelentést, kilencet pedig a helyszínen megbírságoltak. A
szabálysértési bíró előtt négy járművezető azért felel, mert bejegyzetlen járművel közlekedett, három pedig azért, mert műszakilag hibás
járművet vezetett. Három járművezető a jelzőlámpa piros fényénél
haladt át, kettő ittasan ült kormánykerék mögé, egy pedig úgy, hogy
még nem szerzett jogosítványt.
November 6-án délután 5 órakor Temerinben, az Újvidéki utca
421-es számú ház előtt S. F. helybeli lakos Volkswagen Golf típusú
személygépkocsijával Újvidék irányába tartva elütötte az úttesten
áthaladó K. A. helybeli gyalogost. A balesetben a gyalogos súlyosan
megsérült, az anyagi kár mintegy 50 000 dinár.

Templomra szakosodott
A rendőrség a közelmúltban betörési és fosztogatási kísérlet alapos
gyanújával letartóztatta a temerini T. Tibort, aki a kolóniai Szent György
pravoszláv templomba próbált betörni. A pópa észrevette a hívatlan
vendéget és értesítette a rendőröket, akik gyorsan kézre kerítették a
tettest. A temerini községi bíróság betörés és fosztogatás vádjával már
eljárást folytat az említett személy ellen. T. Tibor ez év augusztusában
két ízben is behatolt ugyanebbe a templomba és ellopott 50 ezer dinárt
a perselypénzből.

Mit vigyek ajándékba?
Megrendelésre a kért méretre nagyítunk
bármilyen fényképet, s azt a legkorszerűbb
technológiával vászonra, papírra vagy
öntapadós fóliára nyomtatjuk.
Ugyanott fénykép vagy hozott minta alapján
arcképeket és bármi egyéb témájú képet
másolunk, vagy vászonra festünk.
Nagyon látványos és igényes ajándék,
valódi festményhatás, kristálytiszta színek!
Hozzáférhető ár, kifogástalan minőség.
Hívja a Temerini Újságot: 843 750
Adventi koszorúk,
ajtó- és ablakdíszek, masnik,
bálázott fenyő, ikebanák, sírdíszek

Nagy-Lackó kertészet
Népfront utca 52., tel.: 843-079

TEMERINI ÚJSÁG

2009. november 19.

Kántorok koncertje

APRÓHIRDETÉSEK

A Keresztény Értelmiségi Kör óbecsei csoportja és az óbecsei Szent Antalplébánia közössége tisztelettel meghívja és várja a zenekedvelőket a temerini,
zentai, péterrévei, földvári, törökbecsei, beodrai és óbecsei kántorok koncertjére, amelyet a papok évében papjaink tiszteletére és a kedves közönség örömére szerveznek az óbecsei Szent Antal-templomban, a Köztársaság utca 137.
alatt, Szent Cecília ünnepén, 2009. november 22-én, 18 órai kezdettel.
„Igaz hittel hiszek benned, Istenem és Teremtőm!”

Megkezdődött a
VII. Dardlibajnokság
A múlt szerdán megkezdődött a VII. Dardlibajnokság, amelyre
ezúttal rekordszámú benevezés érkezett. Míg a korábbi években húsz
körül volt a versenyző párok száma – tavaly például 24 –, ezúttal 34
pár kezdte meg a küzdelmet. A szokásos helyszín is megváltozott,
az összecsapásokat az idén a kertészlak helyett az Ifjúsági Otthon
nagytermében vívják. A verseny szervezője továbbra is a Kertbarátkör,
amelynek elnöke, Snejder Sándor nyitotta meg az idei vetélkedőt. A
sorsolást követően azonnal megkezdődtek a küzdelmek, szerdán az
első négy forduló összecsapásait bonyolították le. Hogy ezúttal is
mindvégig izgalmas küzdelemre és késhegyre menő csatákra van
kilátás, erről tanúskodik az, hogy már az első négy forduló után is
csak két pár veretlen. A minden héten szerdán sorra kerülő küzdelem a nagyszámú részvevő miatt, a hagyományoktól eltérően, az
újévi ünnepek előtt nem fog befejeződni, hanem ekkor rövid időre
megszakad, majd januárban folytatódik, az eredményhirdetés a hagyományos bográcsossal pedig már majd 2010-ben lesz.

• Veternik központjában kiadó kisebb,
kétszobás bútorozott lakás. Telefonszám: 822-233.
• Három hold föld a Gyórgyában eladó. Tel.: 064/913-11-65.
• Alig használt Kreka Weso kályha –
cserép oldalakkal és új pótüvegekkel
– eladó. Petőfi Sándor u. 42.
• Eladó 21 soros Saxonia vetőgép.
Tel.: 844-983.
• Búza eladó, ugyanott libák élve
vagy konyhakészen, valamint egy
Szmederevo 7-es tüzelős sparhelt.
Tel.: 843-278, 063/185-72-65.
• Zongora, fotelek, tűzhely és kályha eladó. Tel.: 511-142.
• Tapasztalattal rendelkező, lelkiismeretes, diplomás egészségügyi nővér házi betegápolást vállal. Fizetés
megbeszélés szerint. Telefonszám:
063/195-13-10.

• Laminált padló lerakását vállalom.
Tel.: 069/19-10-238.
• Hasas tehén és egy nyolchónapos
üszőborjú eladó. Nikola Pasics u. 204.,
telefonszám: 841-483.
• Munkalehetőség és szakemberképzés gazdasági, pénzügyi területen. Jelentkezni a 063/74-66-817 telefonszámon, Nemes Lászlónál.
• Téli disznóvágást vállalok, ugyanott lóhús és lóhúsból készült kolbász
eladó. JNH u. 77., telefonszámok:
063/89-68-717, 844-557.
• Olcsón eladó használt kiskályha
(Kraljica peći 2). Tel.: 021/462-633.
• Bükkfából készült, barna színű hintaszék, valamint öt darab gázkályha,
kettő kéménybe szerelhető és három
konvektoros, eladó. Újvidéki utca 258.,
telefon: 844-111.
További apróhirdetések
a 11. oldalon

Egyházközségi hírek

Ezen a héten a szemináriumra szánt természetbeli adományokat átadhatják
a hívek a plébánián, irodaidőben, keddtől péntekig 9 és 12 óra között.
19-én, csütörtökön Szent Erzsébet ünnepe, a szentmisére meghívjuk a
Caritas tagjait, a Szent Ezsébet-tisztelőket, az özvegyeket, az Erzsébet nevet
viselőket. A szentmise után a hittanteremben a Caritas munkájáról lesz
beszélgetés.
Hittanosok figyelmébe: A bérmálkozó-jelöltek közül, akik a VIII. a osztályból a plébánia körüli takarításra jelentkeztek, szombaton de. fél 9-re
jöjjenek a családi hittancsoport vezetőikkel, fél 10-re pedig a VIII. b osztályból azok, akik a templom körüli takarításra jelentkeztek.
Akik felolvasásra jelentkeztek az a, b, c és d osztályból, azokat fél 11-re
várjuk a plébánia hittantermébe.
A VIII. c osztály szombaton de. 10 órára jön plébániai hittanra.
Vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus király vasárnap, a szentmiséken hálát adunk az egész évi terményeinkért, jelképesen terményeink
legszebbjeiből felajánláskor az oltárhoz viszünk.

Mindenszentek táján sokan felkeresték a temetőket, vannak,
akik csak ilyentájt tehetik meg. Többen szóvá tették szerkesztőségünkben a temetőkkel kapcsolatos észrevételeiket
és kérték, hogy panaszukat tegyük közzé a Temerini Újságban. A legtöbb a sírok közt vagy éppenséggel a más sírján
„felejtett” szemétrakásról szólt. Bár az észrevételek jogosak
voltak, mégsem kaptak helyet a lap hasábjain, mert azzal még
a szemétkupac nem tűnt volna el. Inkább arra kell felhívni a
sírkertekbe látogatók figyelmét, hogy röviddel az ünnepek
előtt – a közművállalat konténereket helyezett el a kijáratoknál. Hazafelé menet mindenki megszabadulhat a szeméttől és
még a sírkert összképét sem rontja a rendetlen szemétdomb.
A látogatók nagy többsége él is a lehetőséggel.

Tűzifa eladó

Tölgy, gyertyán és akác
064/277-14-43
2009. november 19.

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk 45. (763.) száma 9. oldalán Siker a Záporkán c. írásunkban a kép alatt névelírás történt. A képen jobbról Kovács Adrián. A
hibáért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük.

TEMERINI ÚJSÁG
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Egy éve, hogy
nincs közöttünk

Tíz éve, hogy elhunyt szeretett férjem, nagybátyánk
és sógorunk

Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapámtól

Kegyelettel emlékezünk szerettünkre, aki fél évvel ezelőtt váratlanul távozott közülünk

id. PÁSZTOR Lászlótól
(1949–2009)

SÁFÁRNÉ NOVÁK Katalin
(1937–2009)

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

Valaki hiányzik közülünk, elment, csendben távozott, nem
búcsúzott, de jóságos emléke a szívünkbe záródott.
Ha rágondolunk, könnycsepp gördül végig az arcunkon.
Ez mind azért van, mert szívünk mélyén nagyon szerettünk.

VARGÁNÉ
TÓTH Katalin
(1921–2008)
Kegyelettel emlékezünk

JÁNOSI Gáspár
Emlékét megőrizi
Felesége és szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Tovaszállt szomorú hat hónap,
de nem halványul az emlék. Él
bennünk egy régi kép, milyen
is voltál valamikor rég.

Egyetlen szív volt a világon,
ki igazán szeretett,
az apai szív,
mit pótolni nem lehet.
Meghasadt a szíved,
mely értem dobogott,
elnémult az ajkad,
mely engem szólított.

Emléked megőrzi Rozi nena, a Vučenović család,
az Ádám család Németországban és
a Hódi család Franciaországban

VÉGSŐ BÚCSÚ Nagynénimtől

Emléked szívébe zárta
lányod, Zsuzsanna,
vejed, Zsolt és
kis unokád, Zsoltika

VARGA Dezsőre

VÉGSŐ BÚCSÚ
SALAMONNÉ KIHÚT Katalin
(1923–2009)

BER Zoltánra

Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

Ha könnycsepp gördül
végig arcunkon, azért van,
mert hiányzol nagyon.

Alig éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak a
sírodra vihetünk.
Hiába takar a sírhalom és
borul rád a temető csendje,
te akkor is élni fogsz,
szerető szívünkben
mindörökre.
BER Ferencre
Nyugalmuk legyen békés,
emlékük áldott.
Emléküket megőrzi
a Kurta család

Köszönet azoknak, akik
megemlékeznek róla.
Fájó szívvel emlékezik
rád szerető lányod,
Borbála, vejed, Sándor,
valamint unokád, Árpád

Temetkezési kellékek

021/843-973
844-026

tulajdonos
NAGY ERIKA
21235 Temerin
Kossuth Lajos 19.

IGÉNYES SZOLGÁLTATÁS,
MÉRSÉKELT ÁRAK!
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MARKOVIĆNÉ
NÉMETH Katalintól
(1921–2009)
Vecsera Mária és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett sógorunktól

Kedves osztálytársunktól

PÁSZTOR Lászlótól
(1949–2009)
A búcsú,
mit nem mondtál ki,
elmaradt,
de szívünkben,
míg élünk,
te velünk maradsz.
Kedves emléked
szeretettel megőrizzük.
Nyugodjál békében!
A Darázs,
az ifj. Darázs és
a Merković család

PÁSZTOR Lászlótól
(1949–2009)

id. PÁSZTOR Lászlótól
(1949–2009)
Láttuk szenvedésed,
láttuk remegő kezed,
mindig fájni fog,
hogy nem tudtunk
segíteni neked.
Utolsó napjaidban
szótlanul néztél ránk, te
sejtetted, mi pedig tudtuk,
hogy ez már a búcsúzás.
S hogy egy édesapa
milyen drága kincs,
azt csak az tudja,
akinek már nincs.
Ő már ott van, hol nincs
fájdalom, sírjára szálljon
áldás és irgalom!
Szerető fiad, László,
menyed, Beáta és
unokáid, István
és Orsolya

TEMERINI ÚJSÁG

Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.
A halál nem jelent
feledést és véget,
míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Nyugodt és békés
legyen pihenésed!
Az 1964-ben végzett
osztálytársaid
a 8. b osztályból
2009. november 19.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉs

Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől

Kegyelettel emlékezünk szerettünkre, aki fél évvel ezelőtt váratlanul távozott közülünk

id. PÁSZTOR Lászlótól
(1949–2009)

SÁFÁRNÉ NOVÁK Katalin
(1937–2009)

Számodra nem volt
túl hosszú az élet, küzdeni
sem volt már erőd érte.
Fájdalmat elhagyva
megpihenni tértél, magukra
hagyva, akiket szerettél.
Nyugodjál békében,
legyen csendes álmod,
találj odafönt
örök boldogságot.

A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk,
aki nincs már. Nélküle szomorú és üres a ház,
még most is felfoghatatlan, hogy ő nincs már!
Elmúlt, mint száz más, s mi tudjuk mégis,
hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak!
Emléked őrzi nővéred, Margit és családja Ausztráliában,
valamint öcséd, László és családja Németországban

Köszönetnyilvánítás

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

MEGEMLÉKEZÉS

Pásztor László
(1949–2009. 11. 16.)

id. PÁSZTOR Lászlót
(1949–2009)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal, részvétnyilvánításukkal
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönet a temerini mentőszolgálat dolgozóinak, kezelőorvosának. Köszönet a
Boldog Gizella Kézimunka
Szakkör, a Kertbarátkör, a
Fácán vadászegyesület, a
Szirmai Károly MME és a
Vajdasági Magyar Folklórközpont tagjainak.
Külön köszönet a tisztelendő atyának és a kántor úrnak a szertartásért.
Nyugodjék békében!
A gyászoló család
2009. november 19.

20-án, pénteken reggel 8 órakor: Pió atya tiszteletére.
21-én, szombaton 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Lénárt Imréért
és Szirácki Piroskáért, a Szirácki és a Némedi szülőkért
és nagyszülőkért, valamint: †Sándor Imréért.
22-én, évközi 34., Krisztus király vasárnap reggel 7 órakor: †Bojanovics Mária Arhangéla nővérért, 8.30-kor:
†Jánosi Gáspárért, 10-kor: A népért.
23-án, hétfőn reggel 8 órakor: Egy szándékra.
24-én, kedden reggel 8 órakor: A Klinecz és a Kocsicska
család elhunyt tagjaiért.
25-én, szerdán 8 órakor: A Csorba család és a László
család elhunyt tagjaiért.
26-án, csütörtökön este 5 órakor: †Pásztor Margit Szilvia
nővérért, †Faragó Józsefért, Zélity Ottiliáért, a Pásztor és
a Szűcs család elh. tagjaiért és a nagyszülőkért.

A plébánia telefonszáma: 844-001

APRÓHIRDETÉSEK

Gyászoló feleséged

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, a szomszédoknak,
a tázlári megjelenteknek, a
volt osztálytársaknak, az
ismerősöknek és azoknak,
akik drága halottunkat

Miserend

KASLIK Krisztina
(1990–2009. 11. 17)

PETRIKNÉ
BOGNÁR Piroska
(1946–2009. 11. 17.)
temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

• Ház eladó, valamint lakás kiadó. Telefonszám:
840-439.
• Malacok eladók, valamint pazini hibrid
pulyka. Tanya 108., tel.: 843-397.
• Malacok eladók. Nikola Pasics u. 61., tel.:
844-318.
• Labrador kiskutyákat ajándékozok. Telefonszám: 063/8-812-218.
• Vágni való csirkék eladók, ugyanott alig használt járóka, babakocsi és babaketrec eladó.
Tel.: 063/747-09-19.
• Magas áron felvásárolok II. világháború
előtti tárgyakat: csillárokat, bútorokat, festményeket, órákat, porcelán figurákat, petróleumlámpákat, régi pénzeket, levelezőlapokat
stb. Azonnal fizetek. Tel.: 060/16-26-300.
• Ülőgarnitúrák, bútorok, szőnyegek mélytisztítása, mosása télen-nyáron, a helyszínen. Tel.:
064/437-92-23.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyhabútor,
szekrénysor, asztalok minden méretben és
ízlés szerint, hozzáférhető áron. Tel.: 844878, 063/8-803-966.
• Mázsa 350 kg-ig súlyokkal együtt, elektromos
birkanyíró olló, üzlethelyiségbe való polcok, pultok és hűtőszekrény, Kreka Weso kályhák, elektromos radiátor, kvarckályha, konyhai munkaasztal
felső részekkel, Maja 8-as gázkályha (kéménybe
csatlakoztatható), kombinált bojler (tüzelős), kettes ülőrész (30 euró), modern szobabútor ággyal,
matraccal, egyéves kombinált hűtőszekrény-mélyhűtővel, matracok (90x190 cm), gitár, vasalódeszka, vasaló, eszéki kalapácsos morzsoló-daráló (3
LE, 50 kg kapacitású), Lifam daráló (30–40 euró),
villanytűzhely, hat darab zsalugáter, 80 literes Gorenje bojler, alig használt, francia gyártmányú,
többfunkciós babakocsi, bébi hordozókosár (hat
hónapos korig), 800 literes eperfahordó, gyermekkerékpárok, 350 literes akvárium fölszereléssel,
mélyhűtők (420 l), két hódsági gyártmányú morzsoló-daráló (piros), járóka, álló hinta kisbabáknak, vashordók, gőzelvonó, varrógép. Csáki L. u.
66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.

TEMERINI ÚJSÁG

• Lampart 6 kW-os konvektoros gázkályhák,
vas bejárati ajtó, franciaágy, cipősláda, Celtic
28 kW-os gázbojler fűtésre, Weltmeister 80
basszusos harmonika, 200 literes Gorenje
mélyhűtőláda, szlovén gyártmányú ablakok és
balkonajtók redőnnyel, Mio Standard kombinált gép, vas nyúlketrec, felszeletelt öt diófarönk, Alfa gázkályhák, kolbásztöltő, disznóölő
pisztoly, sarok ülőgarnitúrák (kihúzható), matrac, kitűnő állapotban levő mountain bike, piros színű, hímzett népviseleti ruhák köténnyel,
kályhák és szmederevói tüzelős sparheltok,
szekrénysorok (50–120 euró), alig használt
babaágy vadonatúj matraccal, felső konyharészek, bőr varrására alkalmas varrógép, olcsó fotelek, klarinét, mikrosütő, hármas ülőrészek, garázsajtók, mózeskosár, fürdőkádra
szerelhető babakád, luszterok, akkumulátoros
Trotico, harmonikaajtó, komplett műholdvevőkészülék stb. Csáki L. u. 66/1., tel.: 841-412,
063/74-34-095.
• Franciaágy, 6 kW-os villanykályha, kikindai,
253-as típusú cserép (1000 db), biber-cserép
(1500 db), négyéves, ötvenöt centiméteres LG
tévé (55 euró), nyitott, polcos, fekete szekrény
(3 m) tévéállvánnyal, alig használt tévéállvány,
két ágy matraccal, alig használt hídregál, üzlethelyiségbe való alumínium ablak és ajtó üveggel,
vitrin, olcsó babaágyak matraccal, mázsa, vadonatúj női blúzok, tunikák és nadrágok, háromméteres szekrénysor (80 euró), álló mélyhűtő, roller,
belső ajtók, vashordók, olajbefúvó (brenner), kitűnő állapotban levő komplett konyhabútor beépített frizsiderrel, tűzhellyel, mosogatóval és
felső részekkel, központi fűtéshez gázkályha
melegvizes tartállyal (35 kW), frizsider, vízfilteres
porszívó, vadonatúj matrac (160x200), modern
babakocsik, vadonatúj bársonyöltönyök. Csáki L.
utca 66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.
• Eladó Arthur Martin villanytűzhely, egytálas
mosogató, előszobafal tükörrel, alig használt Bagat Jadranka varrógép és egy orosz
motorfűrész. Tel.: 844-240, 064/950-53-76.
További hirdetések
a 9. oldalon
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LABDARÚGÁS
KÉZILABDA
I. férfi liga
MLADOSZT TSK–BSK HEBA
(Bujanovac) 41:23 (20:12)

Szerdán játszották kézilabdázóink a múlt vasárnapról elmaradt
mérkőzést és az utolsó helyezett
bujanovaciak ellen minden megerőltetés nélkül, rutinosan nyerték meg a találkozót. Az első félidőben Grujicsics, a másodikban
pedig Koszanovics tűnt ki, és végeredményben ők ketten lettek a
mérkőzés legeredményesebbjei,
8-8 góllal.
VRBASZ VITAL–MLADOSZT
TSK 26:21 (14:10)

A szombati verbászi vendégszereplésen nem termett babér
csapatunknak. Az egyébként is valamivel jobb helyezésű verbászi
csapat megérdemelten nyerte meg
a találkozót.
E hét végén, a 10. fordulóban
a Novi Pazar csapata vendégszerepel Temerinben.
I. vajdasági férfi liga
GRAFICSAR–MLADOSZT TSK
II. 21:16
II. női liga
TEMERIN–MLADOSZT
(Szerbcsernye) 23:22 (12:9)

Szoros küzdelem folyt a két
csapat között, amelyben hol a
vendégek, hol a hazaiak örülhettek a vezetésnek egy-egy találatot követően. Az első félidőben
lányaink mégis megnyugtató, háromgólos előnyt szereztek. A vendégek a hajrában, az 55. percben egyenlítettek, és félő volt
hogy pontot, vagy pontokat szereznek Temerinben. Az 59. percben azonban lányaink beállították
az egygólos győzelmet jelentő végeredményt.

KOSÁRLABDA
I. szerb férfi liga – észak
SZPORT KI–MLADOSZT
TELETEHNIKA 77:81

Szerb liga – vajdasági cs.
SZLOGA–VETERNIK VISZKOL
0:2 (0:0)

A rangadó mérkőzésen az
első félórában csak puhatolóztak a csapatok, majd ezt követően
a hazaiak közül Milovics, a vendégcsapatból pedig Joszimovics
szabadrúgásból veszélyeztette
az ellenfél kapuját, majd pedig
Rodriguez tizenhatosról küldött
lövésénél a Szloga kapusa már
verve volt, de Milovics a gólvonalról hárított. A Szloga is megszerezhette volna az utolsó pillanatokban a vezetést, de Jaksics
lövése milliméterekkel szállt a
kapu mellé. A második félidőben, az 51. percben a vendégek
szabadrúgáshoz jutottak, a jobb
oldalról beívelt labdát Vukanac
fejjel küldte a Szloga hálójába. A
Szloga legjobb góllövője, Desznica
révén igyekezett egyenlíteni, de az
ő kísérleteit három esetben is a
vendégek biztos kapuvédője hiúsította meg. A végeredmény a 76.
percben alakult ki. A mérkőzés
legjobbja, a futakiak Dominikai
Köztársaságból érkező játékosa
futott át a hazaiak védelmén és
talált a rövid sarokba. Az esélyesebb vendégcsapat tehát megszerezte a bajnoki pontokat és egy
ponttal a vezető Big Bul mögött
várja a hétvégi rangadót Futakon
a bacsinciak ellen, ahol döntés
születik majd arról, hogy ki lesz
az őszi bajnok.
KIKINDA–MLADOSZT
3:1 (1:0)

Az első félidőben a kikindai
csapat tizenegyesből tett szert
egygólos előnyre. Az 52. percben ez az előny már két gólra
nőtt, de ezt követően a vendégek
vették át a kezdeményezést, aminek eredményeként a 62. percben Dzsogovics góljával szépíteni tudtak. A kikindaiak azonban
a továbbiakban ismét jól játszottak és Ilics góljával a 89. percben még meggyőzőbbé tették győzelmüket.

Szombaton az utolsó őszi
fordulóban a legnagyobb községi rangadót játszák 13 órakor
Járekon, amikor is a Mladoszt–
Szloga összecsapásra kerül sor.
A Szloga győzelemmel vagy döntetlennel megtarthatja előkelő helyezését a táblázaton, sőt akár a 4.
helyen is végezhet, a Mladosztnak
viszont égetően szüksége van a három bajnoki pontra, hiszen eddig csak eggyel többet gyűjtött ös�sze, mint a táblázat alján, kieső
helyen tanyázó, mögötte lévő három csapat.
Újvidéki liga

ez is csak szerencsével született
meg. Lavrnja tizenegyesét a vendégkapus védte, de a kezéből kieső labdát a büntetésvégrehajtó
második kísérletre mégiscsak a
hálóba juttatta. A 65. percben a
játékvezető a TSK-ból kiállította
Szavicsot, de ezt a hátrányt csapatunk nem hogy elviselte, hanem újabb góllal biztosította győzelmét. Lavrnja a 75. percben,
nagyszerű helyzetfelismeréssel,
távolról, a gólvonal előtt tanyázó, egyébként alacsony termetű
vendégkapus felett ejtette a hálóba a labdát.

TSK–PROLETER (Bánostor)
2:0 (0:0)

BACSKA (Begecs)–SZIRIG
2:1 (1:1)

A második helyet eldöntő
rangadó mérkőzésen az első félidőben egyenrangú ellenfelek játszottak és ennek az eredménye
döntetlen lett. A második félidőben azonban a begecsiek még egy
gólt tudtak rúgni, így megszerezni
a győzelmet, az ezzel járó három
pontot, egyúttal pedig az őszi vicebajnoki címet.
A 3. és a 4. helyen, azonos
pontszámmal, községünk két csapata fejezte be a félszezont, azonban jobb gólarányának köszönhetően a dobogós 3. helyen a Szirig,
mögötte pedig a TSK. Őszi bajnok
fantasztikus teljesítménnyel az újvidéki Zseleznicsar lett, amely 13
mérkőzéséből 12-t megnyert, egy
döntetlent játszott és egyszer sem
szenvedett vereséget.
N. J.
A liga őszi részének táblázata:
Talán sohasem volt kevesebb
néző a TSK pályáján, mint a vasárnapi utolsó őszi forduló mérkőzésén, amelyet egyébként ideális labdarúgó időben játszottak.
Gólzáporos hazai győzelemre volt
kilátás, hiszen a bánostori csapat
eddig minden mérkőzését elveszítette, mégpedig úgy, hogy átlagban több mint öt gólt kapott. Ennek ellenére már az első percben
a TSK-nak szerencséje volt, mert
egyik védőjének a kapu torkából kellett hárítania a vendégek
már biztos gólnak látszó lövését.
Hogy a temeriniek lebecsülték
ellenfelüket, az abból is látszott,
hogy az első félidőben egy gólt
sem lőttek. Az alig 70-80 hűséges szurkolónak egészen az 59.
percig kellett a gólra várnia, de
1. Zseleznicsar
2. Bacska
3. Szirig
4. TSK
5. Partizan
6. Dinamo
7. Sztrazsilovo
8. Fr. partizan
9. Tatra
10. Borac
11. Poljana
12. Vinogradar
13. Csenejac
14. Proleter
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