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A XIX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál elé

Tizenkilencből tizenegy tini
November 6-án tartják Temerinben a
XIX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivált. A gazdasági világválság rányomja bélyegét ennek
a hazai magyar könnyűzenei fesztiválnak a
szervezésére is. A támogatások még a tavalyinál is lassabban és vékonyabban csordogálnak – hallottuk a Szirmai Károly MME
szervezésében megtartott sajtótájékoztatón.
Az idei rendezvényt a Hajduk János, Gőz
László és Varga Flórián összetételű szakbizottság szervezi, Sörös Sándor és Nagy
Sándor segédletével. Az áprilisban meghirdetett pályázatra több vajdasági helységből 40 egynéhányan jelentkeztek. A zsűri
és a szervezőbizottság az augusztus 25-ei
meghallgatás és az akkor készített hangfelvételek újbóli meghallgatása után úgy
döntött, hogy 11 tini és 8 ifjúsági versenyző
léphet fel a fesztiválon, amelyet hagyományosan a sportcsarnokban tartanak 19.30
órai kezdettel.

A döntő résztvevőinek meghatározásakor a zsűri mérlegelte, hogy a három saját
választású dal közül melyik felel meg jobban
az énekesnek. A döntőbe jutásról szóló írásos értesítésben pontosan feltüntették, hogy
a versenyző melyik dalt adhatja elő. Ezen
kívül egy hónappal a fellépés előtt minden
énekesnek elküldték a Bugyi Zoltán stúdiójában elkészített zenei alapokat. Az idei döntőre Szabadkáról, Kishegyesről, Tornyosról,
Budiszaváról (Tiszakálmánfalva), Újvidékről,
Óbecséről, Bácsföldvárról, Szentmihályról és
Temerinből érkeznek a versenyzők, összesen 19-en. Az idén öt temerini énekes lép
közönség elé. A versenyzőket öttagú zsűri
értékeli, de a korábbi évek gyakorlatától
eltérően tagjai nem a már elismert zenei
szaktekintélyek, hanem az egykori fesztiválok győzteseinek sorából kerülnek ki. Ezen
kívül kiosztják a közönség díját is.
Folytatása a 4. oldalon

Európai lehetőség
Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)
lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy
tapasztalatokat szerezzenek az Európai
Unió tagországaiban, 2-től 12 hónapig
terjedő időszakban. A program az önkéntesek számára ingyenes, a 18-30 év közötti
fiatalok előtt áll nyitva és semmilyen képzettség nem szükséges hozzá. Az önkéntes munkája non-profit célokat szolgál, és
számos területen valósul meg (pl. kultúra,

sport, szociális ellátás, kulturális örökség,
művészet, polgári védelem, környezetvédelem). A helyi közösségek segítésén túl az
önkéntesek új készségekre tehetnek szert, nyelveket tanulhatnak, és idegen
kultúrákkal ismerkedhetnek meg.
Vajdasági Magyar
Ifjúsági Központ

Ára 50 dinár

Gyűjtés
a vörösiszap károsultjainak
A Szabadkai Egyházmegye Caritas Szeretetszolgálata gyűjtést szervez püspökségünk minden templomában
az ajkai vörösiszap-tározó gátszakadásának áldozatai és
károsultjai javára. Az adományok átadhatók vasárnap,
október 24-éig a templomban kihelyezett gyűjtőhelyeken,
vagy a Caritas helyi irodájában Mészáros Teréznél.
Adományainkkal úgy is segíthetünk, ha az ISZAP szót
SMS-ben elküldjük a 3392-es számra (Telenor- vagy MTSelőfizetők), illetve a 3992-es számra (Vip-előfizetők). Egy
SMS ára 128 dinár adóval és járulékokkal együtt.

Pályázati felhívás
A Szekeres László Alapítvány pályázatot hirdet
a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti,
hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló, 2010. december 31-éig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés Szülőföld Alapból származó támogatására.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek és szerbiai
állandó lakhellyel rendelkező egyéni pályázók (természetes személyek). A pályázat teljes szövege és az űrlapok megtalálhatók www.szla.org.rs honlapon.

Alagút a vár alatt
Az alvárost nem fogják megváltoztatni, ám egy alagút kiépítését tervezik az erődítmény alatt, ebben az alagútban futna egy többsávos autóút, mert ide torkollna az újjáépítendő híd, amelynek csak a betonlábai
maradtak meg. Ez a valamikori Ferenc József híd. Az alsóváros vagy vízi
város (Wasserstadt) továbbra is a szerb hadsereg tulajdonában marad.
Az alagút kiépítése a legjobb megoldás a szakelemzésekre hivatkozó városrendezők szerint. A vállalkozás 351 840 500 dinárba kerül.
Az építés robbantásokat is feltételez, de ez állítólag nem okoz kárt a
védett erődítményben. Igaz, le kell bontani a várfalak egy részét, de
ezt később visszaállítják.

Földet bérelek. Tel.: 063/7-332-695

A TAKT és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében
múlt hétfőn, október 18-án bemutatták a Fehér Ferenc költő halálának 20. évfordulójára készült alkalmi művelődési műsort. Az
Ifjúsági Otthon nagytermében összegyűlteknek a zentai Mécsvirág együttes Időtlen ének című műsorát adta elő, amelyben Fehér Ferenc-verseket szavaltak, illetve énekeltek. Közreműködött
Krnács Erika előadóművész, valamint Hajnal Anna, Mészáros
Krisztina és Zsoldos Ervin verséneklő. A műsort Csorba Béla
nyitotta meg. Felvételünk az ünnepi műsoron készült.

Özönvizek esztendeje II.
Öt hete jelent meg lapunkban a fenti cím
alatt az a képes oldal, melynek bevezetőjében
többek között ez olvasható: „Gyakran hallható vélemény, hogy Temerinben soha en�nyi csapadék nem esett, mint az idén. Ennek az állításnak az igazát a legpontosabban
a hidrometeorológiai szolgálat idevágó több
évtizedes méréseivel – ha van ilyen – lehetne
megerősíteni, vagy cáfolni.”
Nos, ha nem is az illetékes szolgálat adataival, de igen megbízható forrás alapján adhatok
viszonylag pontos választ a fenti felvetésre és
erősíthetem meg a címbeli megállapítást.
A Zsúnyi–Szilák Szövetkezet adattárában
Tóth László mérései alapján a következő értékeket találtam (a mérések az április–szeptember időszakra, vagyis a mezőgazdasági haszonnövények vegetációs időszakára vonatkoznak).
A lehullott csapadék mennyisége tavaly és az
idén a fent említett időszakban milliméterben
kifejezve a következő volt:
Hónap
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Összesen

2009
6
62
110
13
18
13

2010
64
134
196
96
124
97

222

711

Az idei év tehát a tavalyi rendkívül szárazhoz viszonyítva valóban szokatlanul csapadékos volt. Az elemzett hat hónapos időszakban
az idén összességében több mint háromszor
annyi eső hullott, mint egy évvel ezelőtt. A 2009
májusi és júniusi még elfogadható csapadékmennyiséghez képest az idén ezekben a hóna-

pokban megközelítőleg kétszer annyi esett, a
másik négy hónapban viszont az idei év többszörösen felülmúlta a tavalyit.
Tavaly az április, a június, az augusztus és
a szeptember katasztrofálisan száraz volt, e
négy hónapban csak 50 milliméternyi volt a
mért csapadékmennyiség, együttvéve kevesebb,
mint az idei év legszárazabb hónapjában, áprilisban (64 mm).
Érdekesség, hogy függetlenül a két év közötti óriási különbségtől, tavaly és az idén is a
legkevesebb csapadék áprilisban, a legtöbb
pedig júniusban hullott.
Tóth László jóvoltából hozzájutottam egy
rendkívül értékes kimutatáshoz, amely a Római sáncoknál mért csapadékmennyiség havi
átlagértékeit mutatja egy ötvenéves ciklusban
1936-tól 1986-ig. Eszerint ebben az 50 éves
időszakban az átlagos csapadékmennyiség áprilisban 46, májusban 60, júniusban 84, júliusban 62, augusztusban 52, szeptemberben
pedig 36 milliméter volt.
E hat hónap 50 éves átlaga összesen 340
millimétert tesz ki. Ebből is látható, hogy az
idén több mint kétszer annyi csapadék volt
áprilistól szeptemberig, mint az említett 50
évben általában. Mindezek alapján két és fél
hónappal az év vége előtt már megerősíthető
a megállapítás, hogy 2010 az özönvizek esztendeje volt.
Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy ha
a telünk is annyira csapadékos lesz, mint a
nyarunk volt és kellő hideg is párosul hozzá,
akkor a télen sok havat fogunk lapátolni. Az
ehhez szükséges eszközöket – a tüzelővel együtt
– jó lesz időben beszerezni.
PETŐ László

Takarítást vállalok. 063/752-0759

Földet bérelek
Telefon: 062/97-57-408

Savanović

Szakosodott műtrágyalerakat és mezőgazdasági
gyógyszertár – Temerin, Dózsa György u. 51.

kertészetben vásárol

Az őszi program kínálatában:
cserepes gömbkrizantémok, nagy- és kisvirágú,
hagyományos és kúszó árvácskák a szivárvány színeiben!

NPK, NP, UREA, AN, KAN

Születésnapra nagy választékban cserepes szobavirág:
fikusz, schefflera, filodendron, ibolya, …

Újdonság az udvarok, kiskertek, zöld felületek rendezése!

SELECT Super – 1300 Din/l, NIKAR – 1000 Din/l,
PULSAR – 3500 Din/l, TOTAL – 280 Din/l

Továbbra is szavatolt minőség, zsebbarát árak és alkalmi kedvezmény!

Mob.: 063/511-650; e-mail: fertile-point@eunet.rs

AKCIÓ! – Amíg a készlet tart

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
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A községi tanács az idén is pályázatot
írt ki egyetemista ösztöndíjak odaítélésére
a 2010/2011-es iskolaévre. A 26 évnél nem
idősebb, másod-ötödéves (hatodéves) és a
mesterfokozaton tanuló, a költségvetés eszközeiből finanszírozott, évet nem ismételt és
eddig minden vizsgát letett, valamint az előző években évenként legalább 8,50 tanulmányi átlagosztályzatú, legkevesebb egy éve
temerini lakhelyű, szerbiai állampolgárságú
egyetemi hallgatók október 31-éig adhatják át rövid életrajzzal ellátott kérvényüket.
Az ösztöndíjra pályázóknak csatolniuk kell
azokat a dokumentumokat is, amelyekkel
igazolják, hogy eleget tesznek a pályázati
feltételeknek. Személyesen, a községi közigazgatási hivatal iktatójában nyújtható be a
pályázati anyag. Postán pedig a következő
címre kell küldeni: Temerin Község Községi Tanácsa, Az ösztöndíjak kiosztására
alakított bizottság, 21 235 Temerin, Újvidéki utca 326. A borítékon fel kell tüntetni,
hogy: Pályázat Temerin község területén élő
egyetemisták ösztöndíjazására a 2010/2011es tanévre.
Nem pályázhatnak az abszolvensek, a
munkaviszonyban levők, a 26 évnél idősebbek, valamint, akik más alapon ösztöndíjra jogosultak. Kivételt képeznek azok,
akik a szerb kormány, vagy a köztársasági
minisztérium által folyósított ösztöndíjban
részesülnek.
A pályázati űrlap és a nyilatkozati űrlap felvehető a községi közigazgatási hivatal épületének első emeleti 5-ös vagy 6-os
számú irodájában hétköznapokon 7 és 15
óra között, ugyanitt megadják a kellő utasítást is.
Az ösztöndíjakról a községi tanács dönt.
A meghatározott összeget október 1-jétől
kezdődően összesen 10 hónapig folyósítják, és legkésőbb folyó hó 10-éig az előző
hónapra vonatkozóan.

FERTILE-POINT

Kertje mindig gyönyörű lehet, ha

a

Ösztöndíjpályázat

TEMERINI ÚJSÁG

Tel.: 021/841-423, fax: 021/840-512;

2010. október 21.

Elsőre rekorder

Nem csak a temerini XII. Dél-bácskai Tökfesztiválon, hanem a
Nagyikindai Töknapokon is megdőltek az eddigi rekordok. Elek Zoltán
elektromérnök Temerinben a dobogó legmagasabb fokára állhatott a
266,5 centiméter hosszúra nőtt kolbásztökterméssel, Nagykikindán pedig országos bajnok lett.
Elmondta, hogy valójában a kezdők szerencséjével nyert. Az idén
ültetett először kolbásztököt. Köztudott, hogy Berényi doktor évek hos�szú során előadásokat tart a kertészlakban, tökmagot, illetve palántát
adományoz a tagságnak. Ő is tőle kapta a palántát, amit mindennemű
előkészület nélkül elpalántált kertjében, a barackfa tövében. Az idei csapadékos időjárás kedvezett a termesztésnek. Kezdetben ugyanis nem is
öntözték a növényt. A jó génállományú és egészséges palánta mégis szépen fejlődött, több termést hozott. Közülük azonban csak egy nőtt meg
nagyon hosszúra.
Ez a töktermés augusztusban 70 centiméter hosszú volt, majd hirtelen elkezdett növekedni. Tíz nap alatt pontosan egy méterrel hosszabbodott. Naponta 10 centimétert nőtt a termés. Akkor már termesztője
is jobban odafigyelt a növényre, rendszeresen locsolta. Naponta, kétnaponta 10 liter tápszeres vizet öntött rá. Sőt felkötötte, megtámasztotta,
nehogy leszakadjon.
Az újdonsült töktermesztő és rekorder elmondta azt is, hogy valójában azért fogott termesztésbe, hogy a fáról lelógó töktermésekkel örömöt
szerezzen kisgyermekeinek. Az idei eredmény azonban arra ösztönzi,
hogy a továbbiakban is termesszen kolbásztököt. Az ember hiúságát legyezgeti az eredmény: dobogós helyezés Temerinben, Nagykikindán, s
egyben országos bajnoki cím is.

A közművállalat hírei
A közművállalat dolgozói a múlt héten megkezdték a vízórák leolvasását. A vállalat dolgozói a szokásos beosztásuk szerint az Első Helyi
Közösségben kezdték a feladatvégzést. Kérik a fogyasztókat, hogy ha
nem tartózkodtak otthon a vízóra leolvasásakor és megtalálták postaládájukban az értesítést, akkor a lehető legrövidebb időn belül egyedül
olvassák le az óraállást és jelentsék azt a vállalatban személyesen, telefonon (843-666 – marketingosztály), vagy elektronikus úton (jkptemerin@
gmail.com). A vállalat visszajelzi az adat megérkezését.
*
Október 11-e óta a közművállalat tartálykocsijaiból a szeméttelep
helyett a szennyvíztisztítóba ürítik az emésztőgödrökből kiszivat�tyúzott szennyvizet.
*
Október 11-én megkezdődött a fűtés. A távhőszolgáltató tekintettel
a szokásosnál hűvösebb októberre, négy nappal a hivatalos idénykezdés előtt elkezdte a közintézmények és a tömbházak lakásainak fűtését.
Egyelőre a tavalyi díjszabás érvényes. A természetes és a jogi személyek
egyaránt azonos összeget fizetnek a távhőszolgáltatásért: négyzetméterenként áfával együtt 161,85 dinárt.

A GIZELA HOBBY magánüzlet gazdag kínálatában:
ikebanához tűzőszivacs • szalma-koszorúalap
• különböző méretű, anyagú és színű szalag
• kellékek gyöngyfűzéshez •
gipszkiöntők és még sok minden más.

Népfront u. 95, az udvarban.
Tel.: 843-259. Munkaidő: hétköznapokon 9-18 óra.
2010. október 21.

Útiköltség-térítés
A községi tanács lehetőségeihez mérten, de rendszeresen támogatja a község területén kívüli középiskolákban tanuló diákokat, akiket
nyilvános felhívás útján értesítettek a lehetőségről. Szeptember 1-je
és 20-a között összesen 592-en jelentkeztek. A községi tanács minap
megtartott ülésén már döntött is a támogatásokról. Az útiköltség-térítés összegét az utazási távolságtól függően határozták meg. A havi
bérletjeggyel utazó középiskolások esetében a szállítóvállalatnak
továbbítják a támogatást. Azok a tanulók pedig, akik valamelyik távolabbi városban tanulnak, és csak víkendre járnak haza, készpénzt
kapnak, vagy folyószámlájukra érkezik a támogatás.
A középiskolás diákok útiköltség-térítése az alábbi havi összegekben történik:
Temerin-Újvidék (255 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 dinár
Temerin-Futak (20 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 dinár
Temerin-Óbecse (134 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 dinár
Járek-Újvidék (81 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 dinár
Járek-Futak (1 tanuló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 dinár
Járek-Karlóca (2 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 dinár
Járek-Óbecse (26 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 dinár
Szőreg-Újvidék (48 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 dinár
Szőreg-Futak (2 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 dinár
Szőreg-Óbecse (3 tanuló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 dinár
Szőreg-Szenttamás (4 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 dinár
Szőreg-Verbász (1 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 dinár
Temerin-Ada (1 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 dinár
Temerin-Szabadka (3 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 dinár
Temerin-Zenta (10 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 dinár
Temerin-Magyarkanizsa (1 tanuló). . . . . . . . . . . . . . . 1200 dinár
A támogatás összege havonta mintegy 550 ezer dinárt tesz ki,
egy tanévben pedig összesen 4,5-5 millió dinárt.
Hamarosan kezdődik

8. Dardlibajnokság

November 3-án, szerdán este 7 órától az Ifjúsági Otthon nagytermében elkezdődik a 8. Dardlibajnokság. Mindazok, akik részt szeretnének
venni a hagyományos kártyacsatán, október 24-ig jelentkezzenek Ádám
Istvánnál vagy Balog Lászlónál.
Á. I.

Rendőrségi krónika
Községünk területén október 8-ától 15-éig egy bűntényt és két
közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás jelentésében. A balesetekben egy személy könnyebben megsérült, az
anyagi kár összesen mintegy 38 ezer dinár. A rendőrállomás dolgozói 8 személy ellen tettek szabálysértési feljelentést és 18 személy
esetében készítettek bírságolási jegyzőkönyvet. A szabálysértési
bíró előtt egy járművezető azért felel, mert ittasan ült kormánykerék
mögé, egy pedig azért, mert bejegyzetlen járművel közlekedett. Egy
járművezető műszakilag hibás járművet vezetett, egy a jelzőlámpa
piros fényénél haladt át, egy pedig úgy ült kormánykerék mögé,
hogy még nem szerzett jogosítványt.

Földet bérelek. 063/7-598-444

Földet bérelek. 063/86-33-164
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Talló Lászlónak
és Erzsébetnek
50. házassági évfordulójuk
alkalmából gratulál és
még számtalan
együtt töltött évet kíván:

unokájuk, Andrea, unokavejük,
Szabolcs, valamint a Birinyi nász
és nászasszony

Foto Petar

Földet bérelek
Telefon: 063/591-564

Kohanecz Andrea és Magyar László
A XIX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál elé

Tizenkilencből tizenegy tini
Folytatás az 1. oldalról

A két évvel ezelőtt bevezetett újításról, a fesztivál megtartása előtti
úgynevezett „élespróbáról” az idén sem mondanak le a szervezők. Ezt a
próbát már a jövő hét elején, október 26-án és 27-én megtartják a színházteremben. Az énekesek a fesztiválzenekar kíséretében lépnek színre.
A zenekar vezetője Bugyi Zoltán. Ezen kívül a fesztivál napjának délutánján a sportcsarnokban is tartanak egy főpróbát. Ily módon is segítik az
első alkalommal fellépők színpadi „mozgását”. Egyébként a pódiumot a
már szokásos módon állítják fel a sportcsarnokban. Valamelyest azonban
módosítják majd az eddigi hátteret.
Köztudott, hogy ez a temerini fesztivál az elmúlt évek során Vajdaság
legszervezettebb táncdalénekes vetélkedőjévé nőtte ki magát és valójában
az itteni magyarok országos táncdalénekes vetélkedője lett. Mint ilyennek, az évek során körvonalazódott az állandó támogatók csoportja is.
Közöttük a helyi önkormányzat, az Első Helyi Közösség, valamint a Tartományi Kisebbségügyi és Művelődési Titkárság. A művelődési titkárság
idei támogatásáról azonban még semmit sem tudnak a szervezők. Nem
kapták még meg a választ a Magyar Nemzeti Tanácsnál átadott pályázatukra sem. Azok a helybeli vállalkozók, akik szívügyüknek tartják a rendezvényt, anyagilag most is támogatják a Tinit. Egyébként a szponzorok
listája továbbra is nyitott és minden helybeli, vidéki jelentkezőt szívesen
felírnak rá, illetve elfogadják a támogatást. A szervezők a rendezvény
színhelyén most is két nagyméretű kivetítőt állítanak fel, és reklámozzák
a vállalkozót, illetve rövidfilmen bemutatják tevékenységét, vagy megje4

Varga Flórián, Gőz László, Sörös Sándor, Hajduk János és
Nagy Sándor, a XIX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál szervezői

lentetik a logóját.
A fesztivál gálaműsorában fellépnek a tavalyi Tini győztesei, valamint
az idén nyáron megszervezett Kolibri Sztár legjobbjai, de sztárvendége
nem lesz az estnek. A műsort Gőz László és Battyányi Bosznai Amarilla
vezeti.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Újvidéki Rádió a már szokásos
módon és élőben közvetíti a Tinit. Újdonság azonban, hogy az idén az
Újvidéki TV a Jó estét Vajdaság elnevezésű, este 8 órakor kezdődő műsorában egyenes közvetítést ad a könnyűzenei megmérettetésről. Ugyancsak
a korábbi évekhez hasonlóan a Parabolanet közreműködésével lesz élő
internetes (hang)közvetítés is.
Az énekesek kétnapos főpróbájának időpontjára elkészül a rendezvény
plakátja és megkezdik a jegyek árusítását 350 dináros áron. Utána minden
este 6 órától a Szirmai Károly MME klubjában lehet belépőjegyet váltani.
November 6-án már a helyszínen is árusítják a jegyeket.
mcsm
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Drága szüleinket,

Drága szüleinket,

Talló Lászlót
és Erzsébetet

Talló Lászlót és Erzsébetet
50. házassági
évfordulójuk alkalmából
sok szeretettel köszöntjük.

az 50. házassági évfordulón
sok szeretettel köszöntjük.

Isten ajándékozzon meg Titeket
Mindig őrző szent kezével!
Szeme világosságával, szavainak békéjével.
Az Ő szíve vidámságot
árasszon szét napjaitokra!
S az Ő ereje tüzével indítson el harcaitokra!

Lányuk, fiuk, vejük,
unokáik és dédunokáik
Most az egész család
benneteket ünnepel.
Szeretnénk, ha még sokáig
itt lennétek közöttünk!

Szerető családjuk: lányuk, vejük, fiuk,
unokáik és dédunokáik

A megmaradás jele
Ifjabb Paska Oszkárt kibővített üzletének megnyitása kapcsán faggattuk
Múlt szombaton délelőtt alkalmi ünnepség
keretében hivatalosan is megnyitotta kapuit a
kibővített Paska üzlet. A két évtizeddel ezelőtt
nyitott vegyes kisboltból elegáns önkiszolgáló lett.
• Milyen volt az út indulástól napjainkig? – kérdeztük ifj. Paska Oszkár tulajdonostól, aki feleségével, Edittel együtt viszi a
vállalkozást.
– Áprilisban volt 20 éve, hogy megnyitottuk üzletünket. Előzőleg sokat vacilláltunk,
hogy belevágjunk-e vagy se. Kikértük a szülők véleményét, még az akkor 93 éves, bölcs
nagyapámét is. Szüleim nem tanácsolták, de
nagyapám azt mondta, hogy próbáljuk meg.
Mi akkor belevágtunk. A vállalkozás rengeteg
energiát és munkát igényel. Induláskor még a
feleségem munkaviszonyban volt, de besegített
és volt egy alkalmazottunk is. Majd később két
dolgozót foglalkoztattunk. Közben gyarapodtunk, haladtunk előre és most ismét kibővítettük a kisboltot. Rajtam és feleségemen kívül
még öt alkalmazott dolgozik az üzletben, de
besegítenek gyerekeink is. Ha reálisan mérjük fel a helyzetet, akkor azért kitűnik, hogy
nagyon kényes dolog a mai világban ilyesmire
vállalkozni. Mi úgy ítéltük meg, hogy ez részben megmaradásunk jele is. Manapság nagyon
kevés olyan magyar bolt van, amelyik nagyobbodik, fejlődik. Általában elsorvadnak és be2010. október 21.

senyképesek legyünk legalább egyes árucikkek
árával. Így bizonyos árucikkek ára akár 10-20
százalékkal alacsonyabb a legnagyobb bevásárlóközpontok árainál. Másrészt versenyképességünket igyekszünk fokozni azzal is, hogy
több árucikket is közvetlenül a kistermelőtől
szerzünk be.

zárnak. Állami vagy egyéb támogatás nélkül
nagyon nehéz hosszú távon boldogulni
ebben a mai modern világban, amely
teljes egészében globalizált üzleti világ,
és amelyben csak a pénz számít. Hívő
emberként is nagyon nehéz megélni a
mindennapokat.
• Kibővített üzletükben milyen
az árukínálat?
– Eddig is ugyanezzel az árukínálattal dolgoztunk, csak beszorultunk
a kisebb üzlethelyiségbe. Amikor először bővítettük a kisüzletet, akkor csak
ráfogtuk, hogy önkiszolgáló lettünk,
hiszen továbbra is nagyon szűkösen
voltunk. A jelenlegiben, a lényegesen Ifj. Paska Oszkár a szalag átvágásával hivatalokibővített helyiségben is vannak még san is megnyitotta kibővített üzletét
hiányosságok, amelyeket ki kell küsz• Terveznek-e további fejlesztést?
öbölnünk ahhoz, hogy igazi önkiszolgáló le– Valójában két csónakban evezünk, mivel
gyünk. Például, hogy minden vásárló szabadon
hozzájuthasson a keresett áruhoz, ne kelljen az üzlet mellett földműveléssel is foglalkozunk.
az alkalmazottaknak létráról leemelniük egy- A mai világban sokan úgy tartják, hogy a legstaegy cikket. Mostani kínálatunkat úgy alakítjuk, bilabb dolog három lábon állni. Nincs szándéhogy legalább részben versenyképesek legyünk kunk valamilyen harmadik tevékenységbe bea miénknél lényegesen nagyobb üzletekkel. lekezdeni. Másrészt az üzlet további bővítésével
Próbálunk másképpen beleilleszkedni a pil- is úgy vagyunk, hogy nagyon nagy teher lenne.
lanatnyi helyzetbe. Nagyon sokat jelent szá- Talán anyagilag még megvalósítható lehetne,
munkra, hogy megtaláltuk azt a partnert, amely ám vagy sikerül, vagy belebukik az ember, de
igazi nagykereskedőként viszonyul hozzánk. rámehet az egészségünk és megsínyli a csaláRabatt nyújtásával szavatolja, hogy mi is ver- dunk. Ezt mi nem szeretnénk. •
TEMERINI ÚJSÁG
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Az élet útja

Megvásárolható!

Egy kép története

A kiadvány a következő
helyeken kapható:
Koroknay lapterjesztőnél,
Varga Zoltánnál a piacon,
a Papirus papírboltban, a
Zizi papírboltban és
a Temerini Újság
szerkesztőségében.

A képpel először az Aladárnál találkoztam. Nem is kellene mondanom,
hogy mifelénk általában, ha a kocsmáról beszélnek az emberek, csak úgy
mondják: az Aladárnál, a Pörgénél stb. Szóval, vasárnap délutánonként,
amikor a helybeli focicsapat idehaza játszott, a szurkolók betértek az
Aladárhoz, hogy egy-két fröccs vagy sör elfogyasztása mellett még egyszer megbeszéljék a látottakat. Annak idején apámmal én is mentem a
mérkőzésekre, visszafelé pedig vele együtt betértem az Aladárhoz, persze
narancslére. Mondanom sem kell, hogy hamar meguntam a vitatkozást, a
zsivajban, a lármában nézelődni kezdtem az ivóban. Megakadt a szemem
egy képen, amely marsallunk képe mellett lógott a falon. Mivel olvasni
még nem tudtam, megkértem édesapámat, olvassa el nekem, mi van írva lecsillapodtak a kedélyek, minden visszazökkent a rendes kerékvágásba,
a különböző módon ábrázolt férfialakokhoz tartozó négyzetekbe. Azután, Miska bácsi nyugodtan sétálhatott a temeriniek körében, belopva magát a
gyermekek szívébe, a rettenthetetlen Winnetou vagy cowboy képében. Nos,
mivel ezt sem találtam érdekesnek, lassan el is feledtem.
Jó negyven év múltán találkoztam újra a képpel Varga József borbély- Miska bácsi ajándékozta Varga József borbélymesternek a képet, amely
Az emberi élet fokozatai címmel a mai napig is látható a műhely falán. A
mester műhelyében.
Akkor úgy gondoltam, hogy ugyanarról a képről van szó. Azután kide- kép azt ábrázolja, hogyan fejlődik, erősödik, azután pedig, hogyan öregrült, hogy tévedtem. Varga mester műhelyében látható kép nem ugyanaz, szik, gyöngül az ember az életében. Mindez lépcsőzetesen van bemutatva.
A század eleji ruházatban ábrázolt férfiak, nők és
hanem egészen más. Ezt a képet, amint
gyermekek alatti téglalapokban a következők olvasPuskás Máté szíjgyártó mestertől megtudhatók: Születés; 10 évvel – gyermek; 20 évvel – ifjú;
tuk, édesapja, néhai Puskás János nyerges
30 évvel – boldogság; 40 évvel – jó állapot; 50 évvel
és szíjgyártó mester hozta Budapestről
– szünet; 60 évvel – lassúság; 70 évvel – aggság;
Temerinbe.
80 évvel – hófehér; 90 évvel – előre készülés; 100
Puskás János mester az első világévvel – Bizalom Istenben.
háború előtt Pesten dolgozott. A háború
A kép hátlapján ceruzával írva a következő olbefejeztével, a magyarságra nézve annyivasható: „Zóni Mihály borbély, Temerin, 1973. VI
ra megalázó határok megrajzolása után,
Emlékül borbély szaktársamnak. Nyugdíjba vode még a határok lezárása előtt visszatért
nulásom alkalmából Zóni Mihály borbély mester
Temerinbe, hozott magával egy új szobaTemerin. 1977. I. 7-én.”
bútort és ezt a képet, amelyet azután a
Tehát így került az említett kép Varga József
műhelyében függesztett ki. A kép nagyon
borbélymester műhelyének falára.
megtetszett Zóni Mihály borbélymesterNéhai Zóni Mihály borbélymester, mondjuk
nek is. Többször kérte Puskás mestertől,
így: posztumusz ajándékaként került egy másik fihasztalan. Azután mégiscsak az övé lett.
atal borbélymester, Guszton László tulajdonába a
1972-ben elhunyt Puskás János mester,
szakma jelképe, a réztányér.
a kép pedig helyet kapott a borbélyműVisszakanyarodva a képhez: a már említett kép,
hely falán az örökké ugráló és csivitelő Jó állapot, szünet, lassúság (részlet a képből)
amit az Aladárnál láttam annak idején, nem azonos a Varga mester tulajstiglincek ketrecei fölött.
Az olvasó bizonyára emlékezik még Zóni Miska bácsira. Ő volt az, aki donában levővel, amelynek az elnevezése is más: Az élet útja. Varga István,
minden jeles ünnepen, de vásárok alkalmával is színpompás indián- vagy aki megvásárolta az Aladár vendéglőt, a képnek is a birtokába jutott. Szavai
cowboyruhában sétálgatott az emberek között. Nem bánta, hogy megmo- szerint a képről több másolat is készült. Aki erre a képre kíváncsi az a Kassolyogják, közömbösen lépkedett a tömegben, időnként meg-megcsör- tély és a Zmaj Jovan utca sarkán levő Kis vendéglőben tekintheti meg.
MORVAI László
rentette valódi indián csörgőjét vagy dobját. Nem volt olyan cowboyfilm a
(A közelgő mindenszenteki ünnepek és a szerző halála
moziban, amelyet meg ne nézett volna.
évfordulója kapcsán)
Minden ruhadarab valódi volt Miska bácsin, amelyet a Kanadában élő
rokonok, Kihút Rózsa és Dénes küldött neki, méghozzá szavatossági levél kíséretében. Amint mesélik, eleinte sok kellemetlenséget szült Miska
064/118-21-72
bácsinak a ruhadarabok viselete. Amikor az újvidéki nejlonpiacon megjelent indián jelmezben, a rendőrök nem tudtak vele mit kezdeni. Azután

Földet bérelek.

Tűzifa eladó: tölgy,
gyertyán és akác

Brikett eladó,

tonnája 15 000 dinár.
Házhoz szállítás, részletfizetésre is – megbeszélés szerint.
Csere is lehetséges rosszvasért.

Telefonszám: 064/277-14-43
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Köbmétere 4000 dinár, házhoz szállítással,
részletfizetésre is – megbeszélés szerint.
Csere is lehetséges rosszvasért.
Telefonszám: 064/277-14-43.
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Alsó-Bácska újratelepítéséről (3.)
A Szenttamás, Temerin és Jánoshalma által magyarországi
testvértelepülésünkön szervezett régiótörténeti tanácskozáson
szeptember 17-én elhangzott előadás szerkesztett változata

dék közeli község, Petrőc (1783) – máig büszkén őrzi nyelvét és hagyományait, akárcsak a
görögkatolikusok által 1763-ban létesített ruszin Kucora is.
A XIX. század elejére a Délvidéken lényegében
megállapodnak a nagy népmozgások. A kialakult
nyugalmat az 1848/49-es szabadságharc háborús
eseményei, hadjáratai, falufelperzselései, népirtásai és menekülései zavarják meg. 1850/51-től
kezdődően azonban visszatérnek a menekültek s
újjáépítik feldúlt mezővárosaikat, falvaikat.
Újabb, a korábbiaknál lényegesen kisebb
telepítésekre majd csak a hetvenes-nyolcvanas
években kerül sor. A Bácskában ekkor hozzák
létre a Bánságból áttelepült dohánytermesztő
gányók a középkori Telek falu helyén Telecskát,
azaz Bácsgyulafalvát, 1884-ben a magyar (katolikus és református) és német (evangélikus)
lakosságú Tiszakálmánfalva (Budisava) nő ki a
kaboli tölgyfaerdő helyén, és végül, a századforduló előtt egy évvel az Apatin közeli kis magyar
falu, Szilágyi (Svilojevo) lakói építenek maguknak új fészket.
Végül vessünk egy pillantást a bennünket
közelebbről érdeklő és Temerinre és Szenttamásra is! Mindkét településre vonatkozóan a
legrégebbi írásos adatok az 1300-as évekből
származnak. Mindkét települést magyarok lakták, s a XVI. században mindkettő osztozott a
vidék és az ország középső részének sorsában.
A magyarok helyére a XVII-XVIII. században délszlávok érkeztek, s fokozatosan új életet teremtettek a romokon.
A török elleni háborúkat lezáró békék, majd
a kuruc szabadságharc után másként alakul a két
település sorsa. Szenttamás – akárcsak Martonos,
Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve,
Óbecse, Bácsföldvár, Turja és a Sajkás-vidék –
a Határőrvidék kötelékébe kerül, jelentős privilégiumokkal. Temerin viszont, noha északról
és keletről is csupán néhány mérföldre volt a
határőrvidéktől, gyér szerb lakossága ellenére
mindvégig kamarai birtok maradt.
(A befejező rész következik)
Csorba Béla

Mivel a magyarság jelentős részének letelepe- illetve a Tápió mentén kell keresnünk. Szabó Jódése nem szervezetten zajlott, a mai kutatók szá- zsef szegedi nyelvészprofesszor különösen Bajsa,
mára igen gyakran okoz nehézséget annak megál- Péterréve és Temerin nyelvi sajátosságai között
lapítása, hogy egy-egy település magyar lakossága érez erős hasonlóságokat, s a jelenséget nagyjáhonnan is származik, noha természetesen kivéte- ból a Tápió vidékéhez és Nagykátához köti, de
lek is vannak. Máskor a különféle okiratok, ös�- nem zár ki enyhe Dunakanyar környéki beütést
szeírások, lajstromok, bérmálási
sem. A Temerinre vonatkozó bérés egyéb anyakönyvek vizsgálata
málási anyakönyvek ennek nem
arról tanúskodik, hogy egy-egy
mondanak ellent, ugyanakkor
településre rendszerint megleazonban a számazási helyek jóval
pően sok kibocsátó megyéből
nagyobb területi szórtságát bizoérkeztek újtelepesek. A Tiszai
nyítják, mint amekkora a nyelvKoronakerület településeinek
járási analízisből kikövetkeztetmigrációs folyamatait, majd a
hető. Föltételezhetően hasonló
kishegyesi bérmálási anyakönylehet a helyzet más települések
vek 1791 és 1810 közötti beesetében is.
Épp a szervezett ideköltözés
jegyzéseit vizsgálva Gyetvai Péter
jutott ilyen következtetésekre, az
folytán jóval pontosabb képet al1752 után telepített Doroszló
kothatunk a bácskai református
bérmálási anyakönyveit elemezközségek lakóinak származásáve Bárth János a falu alapítóinak
ról, illetve idetelepítésének boszármazási helyét 27 vármegye Gróf Hadik András
nyolításáról is. Bácsfeketehegyet
175 településén jelölte ki. E sorok írója Temerin (Feketics) kunhegyesi és tiszaburai, Pacsért és
lakóinak származási helyét vizsgálva jutott hason- Bácskossuthfalvát (Ómoravicát) karcagi, kisújló eredményre.
szállási és jászkiséri „ászkunok” népesítették be,
Viszonylag sok településünk (pl. Szabadka) uralkodói engedéllyel. Piros megszállása azonban
magyar lakosságának származási helye azonban már nem ment ilyen könnyen. Királyi jóváhatovábbra is jórészt a homályba vész. Magyarokkal gyás nélkül 1786-ban hatvanhárom tiszaroffi és
legkorábban talán Bezdánt és a közeli Isterbácot tiszaderzsi család vágott neki az ismeretlennek,
telepítették be – mindkettő kincstári puszta volt és meg sem állt gróf Hadik András pirosi uradal– baranyai, Veszprém megyei és somogyi sza- máig, ott azonban már némi szerb lakosságot is
bad költözködési joggal felruházott jobbágyokkal találtak. A mostoha körülmények hatására sokan
(1748). A dunántúli megyékből (Somogy, Tolna) visszafordultak, de egy év múlva Tiszanánáról már
elszármazottak Doroszló és Gombos néprajzi korábban Tetétlenre távozott újabb telepesek érképéhez is jelentős mértékben hozzájárultak. A keztek pótlásukra.
későbbi Bácskertesen (Kupuszina) is a század
A Bácska színes etnikai szőttesének kialakítáközepén jelennek meg a Nagyhind környékéről sához mások is hozzájárultak. Az északi megyékelszármazott palócok első rajai. Katolikus vallá- ből érkező magyarokkal jelentős szlovák csosú magyarok kerültek Kúlára (1749), Bajsára portok is idesodródtak,
(1750), Magyarkanizsára (1750-től kezdődő- katolikus diaszpóráik
Közeledik mindenszentek és halottak napja!
en több hullámban), Nemesmiliticsre (1752), azonban néhány évtized
A Kókai virágüzlet és temetkezési vállalat
Zentára (1755), Adára (1760), Péterrévére alatt többnyire felolvadaz idén is felkészülten várja vásárlóit:
(1767), Óbecsére (1767), Temerinbe (1782/83- tak a magyar többségtól több hullámban), Moholra (1805), Szentta- ben. Két evangélikus ikebanák, koszorúk, különféle sírdíszek műanyag,
másra (1783-1805), Bácsföldvárra (1806). E szigetük – a középkoselyem és vágott virágból, műfenyőkoszorúk
települések többségének nyelvjárása palócos-já- ri magyar falu, Kis-Ács
szos jellegű, az idetelepültek zömének származási helyén létesült Kiszács
többféle nagyságban, bálázott fenyő,
helyét ezek szerint a palócvidéken, a Jászságban, (1773) és a másik ÚjviKövetkező számunk melléklete

Akikért a harangok szóltak

A 2009 mindenszentek és 2010 mindenszentek közötti időszakban
elhunyt (r. k. vallású) temerini lakosok névsora.
Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy szeretteikre való mindenszenteki
megemlékezéseiket szíveskedjenek legkésőbb hétfőn 14 óráig leadni.
2010. október 21.

megrendeléseket is vállalunk.
Új fejfák is beszerezhetők.
Népfront utca 103. tel.: 842-515, 842-251

Újdonság! Üvegmécsesek nagy választékban,
különböző színben, kedvező áron beszerezhetők.

TEMERINI ÚJSÁG
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Szentkenyeres
tökös kelt kalács
Beszélgetés Prókai Ilonával
hagyományos ételeinkről
Az idén a Dél-bácskai Tökfesztivál gazdag programját nem sűríthették bele egy napba. Ha pedig már
kétnaposra kerekedett a rendezvény, akkor a szokásos programok
sorát illett újabb látványosságokkal
bővíteni. Így első alkalommal tartották meg a tökből készült hagyományos ételek kóstolójával egybekötött bemutatót. A tökös rétes és
görhe mellett több édes, illetve sós
tökös süteményt megkóstolhattak a
fesztivál résztvevői. Nem hiányzott a
kínálatból a hagyományos sült tök
sem. A látogatók kíváncsiak voltak
ezekre az étkekre és szívesen meg
is kóstolták őket. Amelyek legjobban ízlettek a közönségnek, azok
a sütemények már a kora délelőtti
órákban eltűntek a kiállítóhelyről.
• Milyen régi ételeket kínáltak a fesztivál résztvevőinek? – kérdeztük Prókai Ilonától, a
Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör és a Kertbarátkör
tagjától, az ételek bemutatásának
megbízottjától.
Előkerültek nagyanyáink, sőt

dédnagyanyáink receptjei is –
mondja beszélgetőtársunk. – Sára
Rózsa tagtársunk például az 1800as évekből származó recept szerint

Prókai Ilona a hagyományos
lekkel

sütött kalácsot hozott a bemutatóra. Nagyon kelendő volt a szentkenyeres tökös kelt kalács. Valójában
a kelt tésztára kenjük a dinsztelt,

cukrozott, szentkenyérrel és fahéjjal ízesített tököt, majd a roládhoz
hasonlóan összegöngyöljük a tésztát, hagyjuk egy kicsit állni, és forró
sütőben megsütjük. Ez a kelt kalács
nagyon kapós volt a bemutatón.
Manapság már nem készítenek a háziasszonyok piros tökből
fasírtot, de sós süteményeket sem.
Most ezeket is megkóstolhatták. A
beáztatott, kicsavart kenyérmorzsát összekeverjük a reszelt piros
tökkel, sóval és borssal ízesítjük,
majd gombócokat formálunk a masszából,
és forró zsírban kisütjük. Valamennyivel
könnyebb lesz a fasírtunk, ha sütőben sütjük. Kínáltunk még tökös pitét és rácsos, sós
süteményt. Az utóbbi is
egy nagyon régi recept
alapján készült. Linzertésztát gyúrtunk, de cukor helyett sót tettünk
bele. A tésztát belefektettük a tepsibe, rásimítottuk az ugyancsak
sóval ízesített tököt és
a tetejét rácsszerűen
tökös éte- beborítottuk tésztacsíkokkal. Jómagam az almás pitéhez hasonló, édes, fahéjjal
ízesített, tökös pitét sütöttem.
• Kik készítették még ezeket az ínyencségeket?

PIAC, 2010. X. 17.

Egyházközségi hírek – Bibliaóra felnőttek részére csütörtökön este fél 7-kor.

Megérkezett az ún. hajtogatós 12 lapos, képes falinaptár és a Katolikus Kincses Kalendárium naptárkönyv a 2011-es évre.

Német juhászkutya szemle
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osztályozták, figyelembe véve az ebek küllemét, tartását, színét, viselkedését, fogazatát. A szervező a legjobbak gazdáit serleggel
jutalmazta. Felvételünk a vasárnapi kutyaszemlén készült.

Fotó: Móricz Dénes

Vasárnap délelőtt a vásártéren több ország részvételével megtartották a nemzetközi
német juhászkutya bemutatót és versenyt.
A temerini Zlatko Buvacs, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy nagyon sikeres
kutyaszemlét tartottak. A
vasárnapi megmérettetésre
Németországból, Svájcból,
Bulgáriából, Macedóniából,
Horvátországból, Magyarországból és Szerbia több városából, közöttük Temerinből
is, mintegy 156 fajtatiszta német juhászkutya érkezett. A
nemzetközi zsűri tagjai eminens szakemberek voltak. A
versenyre érkezett négylábúakat hat csoportba osztva
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– Hatan voltunk az ínyencségeket készítők csoportjában, valamennyien a kézimunkázó szakcsoporthoz is tartozunk. Egy-egy adag
tökös kalácsot sütött például Őrlés Erzsébet, Kelemen Borbála, Kiss
Margit, Sára Rózsa, Faragó Rozália,
és jómagam. Mindenki otthon készítette el a receptje alapján a kiválasztott sós, illetve édes süteményt,
amelyekből bemutatót rendeztünk
a Május 1-je utcában. Aki akarta,
mindet megkóstolhatta.
• Mi lesz a receptek sorsa?
– Minden érdeklődőnek szívesen odaadjuk, nincs ezekben
semmi titok. Régebben talán jóval egészségesebben éltek az emberek és egészségesebb ételeket
is fogyasztottak. A fesztivál résztvevői is érdeklődéssel szemlélték,
kóstolgatták és ízlelték az eléggé
ismeretlen süteményeket. Sokan
megkértek bennünket, hogy meséljük el a készítési módot is. A sós
sütemények azért kelendőbbek voltak, de az édesek sem maradtak a
nyakunkon.
• Jövőre is lesz kóstolóval
egybekötött bemutató?
– Megtörténhet, hogy a tökös
rétes és görhe mellé kerül az idei
bemutatón és kóstolón a legnépszerűbbnek tartott tökös sütemény,
illetve az, amelyik receptjét a legtöbben elkérik.
mcsm

Tojás
Zöldség
Sárgarépa
Zöldbab
Szárazbab
Káposzta
Paradicsom
Cékla
Karfiol
Vöröshagyma
Fokhagyma
Póréhagyma
Burgonya
Alma
Körte
Szőlő
Szilva
Birsalma
Dióbél
Mák
Méz
Fűszerpaprika
Tejföl
Tej
Túró
Konyhakész csirke

7-10 din/db
60-70 din/kg
40-50 din/kg
80-100 din/kg
160-200din/kg
25-30 din/kg
50-80 din/kg
40-50 din/kg
70-100 din/kg
25-30 din/kg
500-600 din/kg
40-50 din/db
25-35 din/kg
40-100 din/kg
60-120 din/kg
60-100 din/kg
70-80 din/kg
50-70 din/kg
800-900 din/kg
200-220 din/liter
300 din/kg
800 din/kg
100-120 din/2 dl
50-60 din/liter
220-240 din/kg
200 din/kg

2010. október 21.

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT; Településrendezési, Lakás- és Közművesítésügyi és Környezetvédelmi Osztály; Szám: 501-19/2010-04; 2010. X. 13.
ÉRTESÍTÉS
A PROJEKTUM KÖRNYEZETÁRTALMI FELMÉRÉSE SZÜKSÉGESSÉGE
ELDÖNTÉSÉNEK KÉRELMEZÉSÉRŐL

Tűzifában nincs hiány, sőt mind többen fát kérnek az előfizetésben törlesztett, de még le nem szállított szén helyett. A legtöbben nem vállalkoznak a fa összevágására, inkább fogadnak
valakit. Kiss László évek óta foglalkozik a tűzifa összevágásával. A megrendelő udvarában motoros körfűrészével gyorsan
felaprítja a hasábokat. Elmondása szerint óránként összevág
2-3 köbmétert is. Jelenleg nagy az igény, így alig győzi a munkát: szinte látástól-vakulásig dolgozik. A napi teljesítménye
több tíz köbméter. Képünkön Kiss László, a favágó.

APRÓHIRDETÉSEK
• Nyolcméteres hambár kiadó a Népfront
utca 100-ban. Telefonszám: 062/89-43963.
• Félig berendezett egyszobás lakás
kiadó a Tanító utca 2. szám alatt. Tel.:
062/17-69-767.
• Egész napos gyermekmegőrzést vállal foglalkozásokkal egy magyar és egy
szerb anyanyelvű óvónő, 3–6 éves gyermekek részére, havonta csak 4000 dinárért. Tel.: 064/233-12-81 (Tímea),
063/851-33-64 (Dragana).
• Diplomás festőművész rajztanítást
vállal kezdőknek és haladóknak, valamint felkészítést a felvételi vizsgára
a művészeti középiskolába és az akadémiára. Tel.: 064/283-96-51.
• Német nyelvből korrepetálást vállalok,
akár felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítést is. Tel.: 063/56-45-82.
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• Ágyak, matracok és szőnyegek
mélytisztítását végzem a helyszínen,
télen is. Tel.: 064/437-92-23.
• Másfél hold föld eladó a Csárdán túl, a
Becsei úttól 500 méterre, köves út vezet
rá. Tel.: 021/833-610.
• Eladó 3,4 hold föld a Gyórgyában.
Tel.: 064/91-311-65.
• Egy hold föld eladó a Vásártéren, valamint kotlaház kotlával, morzsoló, daráló
és disznóetető. Tel.: 062/302-660.
• Hízódisznók eladók, lehet hasítva
is. Telefonszám: 844-158.
• Hétméteres hambár kiadó csutkáért.
Érdekődni a József Attila utca 82-ben.
• Újvidék központjában eladó vadonatúj, összkomfortos lakás 50+ 50 m2 és
30 m2 mellékhelyiséggel, udvarrés�szel. Bejegyzett, üres, azonnal beköltözhető, négyszobás, luxusfelszerelés, két fürdőszoba. Lakásnak és
üzlethelyiségnek is megfelel, csere is lehetséges.
Tel.: 063/74-92-156.
• Alig használt fejőgép eladó. Népfront utca 88., tel.:
843-718.
• Nagyhullámú palát vennének (30 darabot), ugyanott 9 méteres felvonó és
négylyukú morzsoló eladó. Tel.: 841-744.
• Eladó nyolc öthetes kismalac az anyakocával együtt.
Érdeklődni a 840-439-es telefonszámon.
• Opel Kadet 1300-as,
1982-es kiadású, januárig
bejegyezve, eladó. Tel.:
063/8059-59-4.
• Eladók 20 kilós malacok,
egy 600 literes permetező,
valamint kedvezményes áron

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a projektum beterjesztője, a temerini ELMED
D. O. O. (Csáki Lajos u. 1., Temerin) kérelmezte az Egészségügyi fölszerelések
szervízelésére fenntartott üzlet- és raktárhelyiséggel ellátott épület – II. szakasz
elnevezésű projektum környezetártalmI felmérése szükségessége eldöntését,
melynek megvalósítását a Temerini Község területén, a temerini kataszteri község 3460/1-es számú parcellájára (62-es tömb, JNH u. 166.) tervezik.
Megjegyzés: Az Egészségügyi fölszerelések szervízelésére fenntartott üzlet- és
raktárhelyiséggel ellátott épület – I. szakasz elnevezésű projektumra elkészült
a környezeti ártalom felméréséről szóló tanulmány és a Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Osztály 2008. XI. 19-én végzést hozott a jóváhagyásról, száma: 501-10/08-03.
A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció a
temerini Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben (Temerin, Újvidéki u.
326., 1 sz. iroda) tekinthetők meg 2010. október 22-től 2010. november 5-ig
munkanapokon 8 - 15 óráig.
Az érdekeltek az értesítés közzétételétől számított 10 napon belül, ezen szervnek
írásban eljuttathatják véleményüket a környezetártalmi-felmérés szükségessége
eldöntésének kérelmével kapcsolatban.
Ezen szerv, az értesítés 4. szakaszában említett határidőt követő 10 napon belül
döntést hoz a javasolt projektum környezeti ártalma felmérésének szükségességéről, amelyről a nyilvánosságot időben értesíteni fogja.

szép virágok és többféle kaktusz. Érdeklődni a 843-397-es telefonszámon.
• Hétméteres hambár kiadó, telefonszám: 841-760.
• Nagy hambárok kiadók. Tel.: 841-497.
• Hármas Leopard eke eladó. Telefonszám: 844-832.
• Negyven négyzetméteres lakás kiadó
a Petőfi Sándor u. 47-ben. Telefonszám:
065/308-43-83.
• Földváron eladó Kasza Károly
gyümölcsöse kisebb épülettel, teljes felszereléssel. Ugyanott nyolc
Andruskó-festmény (50x70 cm), bekeretezve. Tel.: 841-431.
• Márkás elektromos készülékek eladók:
Einhell párátlanító (nedves, penészes
lakásokba), Bomann asztali, négyszemélyes mosogatógép, mini szárítógép
(ideális napi pelenkamosásnál), valamint új, 140x200-as franciaágy. Telefonszám: 063/56-45-82.
• Lakás kiadó. Érdeklődni a Rákóczi
Ferenc u. 177-ben, tel.: 842-226, 851698 (17 órától).
• Érdekes történelemórák kicsiknek és
nagyoknak. Segítek tanulási problémákkal küzdő gyerekeknek is. Telefonszám:
064/437-92-12.
• Eladó ház a Marko Oreskovics u.
13-ban, Skrabán Endre-festmények,
használt mezőgazdasági gépek, kétéves, alig használt 1000 wattos elektromos fűkaszáló, 350 köbcentis ČZ
motorkerékpár, külön hozzá való új
alkatrészek, valamint Yugo 1100hoz (Peugeot-motoros) hűtő előtti új
maszk, és Zastava 101-hez új hátsó,
alsó ülés. Érdeklődni a Nikola Pasics
u. 134-ben, vagy a 842-316-os telefonon (8–12 és 16–20 óra között).
• Motoros bőrkabát, sank négy székkel,
vadonatúj rokkantkocsi, Gillera szkuter
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(49 köbcentis), Zastava pick-up, kéménybe köthető és falra szerelhető gázkályhák, kukoricafelvonók, sarokpad asztallal, székekkel, telefonok, tévék, vadonatúj
digitális kamera, klarinét, új CD-s rádió,
odzsaci morzsoló-daráló (csövesen is darál), mázsa súlyokkal, APN 4-es motorkerékpár, Flex slajfológép szobafestőknek, babaágyak, babakocsik, etetőszék,
kaucsok, fotelok (5000 Din), kihúzható
kettes- és hármas ülőrészek és sarok
ülőgarnitúra, szekrénysorok, ebédlőasztalok székekkel, komputerasztal, íróasztal, tévéasztal, konyhabútor egyben vagy
darabonként, dohányzóasztalok, franciaágy, tüzelős kályhák, Kreka Weso kályhák, tűzhelyek, frizsiderek, mélyhűtők,
mosógépek, villanytűzhelyek, láncfűrészek, vákuumos ablakok ráma nélkül,
varrógépek, szőnyegek, cserepek, vasaló, tüzelős- és gáz üzemelésű központi
kályhák. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.
• Motorfűrész-láncok élesítését vállalom, új láncok eladók, valamint
egy Honda 600-as motokultivátor.
Bosztán utca 8/1, tel.: 844-076,
064/252-23-04.
• A goszpogyincai határban 2,25 hold
földből egy hold eladó, a többi árendába kiadó. Tel.: 063/506-527.
• Használt drótkerítés több méretben
eladó, felhasználható hambárnak, kerítésnek, csirketenyésztésnél. Telefonszám: 063/511-925.
• Volkswagen Caddy, ötszemélyes,
1997-es évjáratú, eladó. Telefonszám:
064/46-20-733.
• Ház eladó, valamint lakás kiadó. Telefonszám: 840-439.
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom
szakos tanár magánórákat ad. Telefon:
062/81-557-68.
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel búcsúzunk
szeretett édesanyámtól,
anyósomtól, nagymamánktól, dédmamától és testvéremtől

BALOGH Ferenc
(1936–2005)

BADONÉ
HORVÁTH Máriától
(1931–2010)

Tovaszállt öt év, de
nem halványul az emlék.
Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlünk,
de szíved emléke
itt maradt közöttünk.

akit elszólított mellőlünk a
kegyetlen halál.
Köszönet a rokonoknak,
szomszédoknak, az utcabelieknek és a végtiszteletadóknak, akik a nehéz órákban fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Köszönet minden szál virágért.

Örök az arcod,
nem száll el szavad,
minden mosolyod
a lelkünkben marad.

Nyugodjon békében!

Szívünkben 8 éve gyász és
fájdalom, mert szeretett fiunk, testvérem örökre itt hagyott bennünket

Emléked megőrzi lányod,
vejed, unokáid,
dédunokáid és testvéred,
Laci családjával

Emlékét és szeretetét
szívébe zárta
felesége és lánya

temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat nekik!
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Emléked kegyelettel
őrzik gyászoló szüleid

MEGEMLÉKEZÉS
Október 20-án múlt egy éve,
hogy nincs közöttünk szerettünk

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól és nagymamámtól

SOÓS Imrétől
(1930–2010)
„Azon az éjjel az órák
összevissza vertek.
Azon az éjjel holdfényben
úsztak mind a kertek.
…
Azon az éjjel arcunk
ijedt volt, halvány.
Azon az éjjel halt meg
szegény, ősz nagyapám.
…
Azon a reggel kendővel
kötötték fel gyönge állát.
Azon a reggel lassan
vezettek a feldúlt szobán át.
..
Azon a reggel csak
hallgatott makacs ajakkal.
Azon a reggel olyan volt,
mint egy néma angyal.”
(Kosztolányi)

OROSZNÉ
PÁSZTI Borbálától
(1937–2010)
Láttam szenvedésed,
láttam remegő kezed.
Mindig fájni fog, hogy nem
tudtam segíteni neked.
A halállal megküzdeni nem
tudtál, mert erőd elfogyott.
Ő már ott van, ahol nincs
fájdalom, sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Legyen csendes álma,
s találjon odafönt
örök boldogságot.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerető fia, Laci, menye,
Erika és unokája,
Hermina

Unokád, Juliska
VECSERA János
(1927–2009)
Legyen békés és
áldott örök álma!

Megemlékezés
a héten elhunyt

APRÓ Katalin
(1918–2010)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
szeretett fiunk
halálának ötödik
évfordulóján.

MEGEMLÉKEZÉS

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

SOÓS Imre
(1930–2010)

ifj. KIHÚT Sándor
(1958–2005)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága nagytatámtól

TÓTH Zoltán
(1982–2002)
Szívünkből egy darab
örökre kiszakadt, könny és
bánat sosem nyújt vigaszt.
Elment egy szerető
gyermek, ki élni imádott,
itt hagyott mindent, mit
tervezett és álmodott.
Lefagyott arcunkról
a mosoly, s helyette
maradt a kínzó fájdalom.
Teremtője aranyhintót
küldött érte, és felvitte őt
a magas csillagos égre.
De tudjuk, a csillagok
között a legfényesebb
te vagy, majd utat mutatsz,
mert szívünkben
örökké élsz és létezel.
A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Örökké gyászoló
édesapja, Pál, édesanyja,
Erzsébet és bátyja, Ernő

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hónapja, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk

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

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékét őrzi lánya, Gizi
és fia, János családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, anyósomtól, nagymamánktól és
dédmamánktól
KURCZINÁKNÉ
NÉMETH Ilona
(1925–2010)

PÉTER Sándor
(1932–2010. 10. 15.)

Valahol a távolban halljuk
a hangodat, álmunkban
látjuk kedves arcodat.

OROSZNÉ
PÁSZTI Borbálától
(1937–2010)
Ő már ott van, ahol
nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Gyászolja leánya, Gizella
és családja

TEMERINI ÚJSÁG

Azóta üres a családi otthon,
nincs, aki hazavárjon.
Nem látjuk mosolygós
arcodat, nem halljuk
vigasztaló szavaidat.
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet.
Legyen csendes álmod, s
találd meg a mennyekben
az örök boldogságot.
Gyászoló szerettei

OROSZNÉ
PÁSZTI Borbála
(1937–2010. 10. 16.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
2010. október 21.

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Ma van egy éve annak a
szomorú napnak, hogy nincs
közöttünk szeretett bátyám,
akit nagyon szerettünk

Nagyapánktól és
dédapámtól

Öt szomorú éve, hogy örökre itt hagyott szeretett férjem

PÉTER Sándortól
(1932–2010)
MORVAI Lajos
(1941–2009)
Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és
örökké velünk marad.
Nyugodjon békében!
Szerető öcséd, Sándor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága édesapámtól és férjemtől

SOÓS Imrétől
(1930–2010)
Virágkoszorúk közt
koporsódat nézem
merengve.
Az egész felfoghatatlanul
fáj és nem fér a fejembe.
Kísérlek a nyugvó nappal
az utolsó utadra.
Lépkedek némán,
csendben, zsoltárokkal,
könnyeim hullatva.
…
Fájó szívvel búcsúzom
ezen az elfelejthetetlen
napon. Nyíljon sok szép
virág ezentúl a sírodon.
(Tamás István)

Lányod és feleséged

Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Emlékét örökké
megőrzik unokái,
Jenci, Judit,
unokaveje, Csaba, és
dédunokája, Szabolcs

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

OROSZ Borbálától
(1937–2010)
Hozzád már csak
a temetőbe mehetünk,
virágot csak
a sírodra tehetünk.
Könnycsepp gördül
végig arcunkon,
ez azért van, mert
hiányzol nagyon.
Nyugodj békében!
Lányod, Erzsébet,
vejed, István,
unokáid, Laura,
Dávid, Zita és
unokavejed, Tamás

Török László

K őfaragó
műhelye

Készítünk mindenféle síremléket, többféle anyagból.
tel.: 021/6915-869, mob. tel.: 063/520-234
2010. október 21.

ifj. KIHÚT Sándor
(1958–2005)
Az idő halad,
az emlék és a szeretet
örökre megmarad.
Gyászoló feleséged, Beti

Miserend
22-én, pénteken reggel 8 órakor: Egy elhunytért.
23-án, szombaton reggel 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Lukács Jánosért,
Krisztiánért, id. Surján Istvánért, Ökrész Margitért, Klinecz
Máriáért, a Lukács szülőkért és elhunyt gyermekeikért, valamint: †Gyuráki Józsefért, Máriáért, Katalinért, Lászlóért és
Zoránért, valamint: †Zsúnyi Károlyért, Máriáért, és elhunyt
gyermekeikért: Károlyért és Magdolnáért.
24-én, évközi 30. vasárnap, reggel 7 órakor a Telepen: A
népért, a plébániatemplomban: 8.30 órakor: ifj. Kihút Sándorért, a Kihút és a Varga nagyszülőkért, 10 órakor: †Varga
Istvánért, Milinszki Rozáliáért és elhunyt szüleikért.
25-én, hétfőn reggel 8 órakor: Egy szándékra.
26-án, kedden reggel 8 órakor: Egy szándékra.
27-én, szerdán reggel 8 órakor: A Vígh és a Zavarkó család
elhunyt tagjaiért.
28-án, csütörtökön este 6 órakor: Egy betegért.

Eladók nagy választékban importból származó tévékészülékek (nem LCD). Sajnos napjainkban képcsöves tévékészülékeket már nem gyártanak és nem is nagyon található belőle. Ám ha a vásárló nem első osztályú LCD készüléket vásárol
– aminek persze megvan az ára –, akkor soha nem is fog olyan jó minőségű képet
kapni, mint amilyent a korszerű csöves készüléken láthat. A kábeltévé adása is ide
sorolható, mert az adása nem digitális. Raktárunkon találhatók 55, 63, 72, 82 centi
átmérőjű 100 Hz-es, 4:3, 16:9 készülékek lapos képernyővel (nem LCD). A katódcsöves tévékészülékek utolsó generációjából kínálunk Sony, Grundig, Thomson,
Schneider stb. tévéket nagyon jó állapotban. Mentesek a karcolástól, a távirányítón
pl. nyoma sincs a használatnak. Természetesen szavatosságot vállalunk, házhoz
szállítjuk és üzembe is helyezzük a készüléket.
Nálunk beszerezhető továbbá lakókocsiban, autóban használatos, 12 (de 220)
volttal is működő, 24 vagy 36 cm átmérőjű, távirányítós kis tévé.

Megtekinteni és kipróbálni november 1–5-ig lehet, csakis előre megbeszélt időpontban. Hívni is csak ugyanebben az időpontban lehet (a mobil ki van kapcsolva, külföldi hívás). Telefonszám:
063/709-6233. Érdeklődni e-mailen máris lehet: kovacs@kstp.at
IGÉNYES SZOLGÁLTATÁS, MÉRSÉKELT ÁRAK!

A MEMORIJAL virágüzlet és temetkezési vállalat
mindenszentek és halottak napja közeledtével nagy
választékban kínál: különféle nagyságban sírdíszeket,
ikebanákat, koszorúkat vágott, selyem- és
gumivirágból, fenyő, toboz és műfenyő alapú koszorúkat.
Megrendeléseket is vállalunk!
Érdeklődni a Kossuth Lajos u. 19-ben, vagy
a 844-026-os és a 843-973-as telefonszámokon.
A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából a

Lackó-Nagy kertészet

gazdag kínálatában ikebanák, sírdíszek élő-, gumi- és
selyemvirágból, különböző alakú és nagyságú koszorúk
műfenyő, toboz, moha, cirok és fenyőalapon nagy választékban.
Krizantémot és más vágott virágot is kínálnak.

Bálázott fenyő és tűzőszivacs is kapható.

Népfront utca 52., tel.: 843-079

TEMERINI ÚJSÁG
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LABDARÚGÁS
Szerb liga – vajdasági cs.

ASZTALITENISZ
A Budaörsön, Magyarországon
először megrendezett Pro Tour versenyen Pető Zoltán selejtező csoportjában 4:2-re legyőzte a román
Ciotit, de 3:1-es vezetés után 4:3-ra
kikapott a francia Lorentztól és így
elszalasztotta a lehetőséget, hogy
felkerüljön a 64-es főtáblára. Pető
Zsoltnak nem kellett selejteznie,
mivel a ranglista alapján a főtáblára sorsolták, de itt már az első
fordulóban 4:2-es vereséget szenvedett a nálánál gyöngébben rangsorolt, selejtezőcsoportból érkező
szlovák Bardontól, és így nem jutott a legjobb 32 közé.
A Pető fivérek tegnaptól már
az ausztriai Welsben az osztrák
nemzetközi bajnokságon, az utolsó előtti idei Pro Tour versenyen
vesznek részt.
*
Idehaza Topolyán rendezték
meg a tízéves korosztályú versenyzők nemhivatalos országos bajnokságát. Erről rendkívül kellemes
meglepetésként három érem is érkezett Temerinbe, köztük két arany.
A páros versenyszámokban a fiúknál és a lányoknál is temerini állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
A fiúknál Tomics a topolyai Fenyvesivel az oldalán fölényesen, minden
ellenfelét 3:0-ra verve lett első. A lányoknál Orosz a zentai Verébbel az
oldalán lett aranyérmes, miután a
döntőben 3:2-re verték a Surján–
Jokics földvári-verseci párost.
A fiúegyéniben Tomics a csoportelsőség megnyerése után a főtáblán is veretlenül menetelt egészen a döntőig, majd itt nagy harc
után 3:2-re veszített páros partnerétől, Fenyvesitől, és szerezte meg
az ezüstérmet.
Lányegyéniben Orosz is veretlenül lett csoportelső, majd a főtáblán is győzelmet aratva jutott a legjobb nyolc közé, de itt a későbbi
bajnok, Jokiccsal találkozott és miután veszített, az 5-8. helyen zárta a
bajnokságot.
P. L.

SZLOGA–CEMENT (Beocsin)
4:3 (2:1)

A tizedik fordulóban a Szloga
végre megszerezte második győzelmét, ismét saját közönsége előtt. A
jó képességű beocsini együttest verte némi szerencsével, egy góllal, a
győztes találat ugyanis a háromperces ráadás utolsó percében esett. A
vezetést a vendégek szerezték meg
a 17. percben, de a Szloga Galics
30. percben, majd Sztanojev 35.
percben tizenegyesből lőtt góljával
már az első félidőben fordított. A
vendégek Drakulics góljával a 65.
percben egyenlítettek. Csepics a
73. percben juttatta újból vezetéshez csapatunkat, de az előbb már
említett Drakulics második találatával ismét döntetlen volt az állás.
A drámai utolsó percekben a játékvezető a Szlogából Sztanojevet,
a Cementből pedig Dzsaricsot állította ki. A mérkőzés legjobbja,
Marescsuk a ráadás utolsó percében szabadrúgásból talált a vendégek hálójába és így a Szloga megnyerve a mérkőzést, mindhárom
pontot itthon tartotta.
A következő fordulóban csapatunk a hódsági Teksztilac Itesz
vendége lesz.
RADNICSKI (Újpazova)–
MLADOSZT 5:3 (2:1)

A liga leggólképtelenebb csapata közé tartozó járekiak háromszor
is bevették a listavezető Radnicski
hálóját, mégis veszítettek, védelmük ugyanis ezúttal is bizonyította, hogy az egyik a leggyöngébb a
ligában és ötször is kapitulált. A
vezetést a Mladoszt szerezte meg
Bajics révén a 10. percben, de a
hazaiak két perc alatt, a 15. és 16.
percben lőtt gólokkal a maguk javára fordították az első félidő eredményét. A második játékrészt is a
Mladoszt kezdte jobban, előbb a
60. percben egy újabb Bajics-góllal
egyenlített, Dzsogovics 65. percben
elért találatával pedig 3:2-re vezetett is. A Radnicski a 76. percben

Gyerics második góljával egyenlített, Romics találatával a 85. percben pedig újból vezetett. A biztos
hazai győzelmet jelentő végeredményt Rnics állította be a mérkőzés utolsó pillanataiban.
A Mladoszt szombaton 15 órakor a Veternik Viszkol jó képességű, és az eddigi tíz fordulóban
csak egy vereséget szenvedő együttesét fogadja.
Újvidéki liga
TSK–AJAX (Újvidék) 6:0 (4:0)

A játékot megelőzően egyperces hallgatással adóztak a napokban elhunyt Soós Imre, a TSK volt
játékosa emlékének.
A múlt heti 5:0-s idegenbeli győzelem után a TSK ezúttal idehaza ismét gólzáporos mérkőzésen nyert.
A szerény játékerőt képviselő vendégcsapatnak már az első félidőben
négy gólt lőttek, majd a másodikban még kettőt. A góllövők Letics,
Lavrnja (2), Stojanovics, Roszics és
Kojics voltak.
A második félidő elején a sérült
jobb hátvéd, Mandics helyére a fiatal, 17 éves Paska Tamás állt be, akinek ez volt első szereplése bajnoki
mérkőzésen az első csapatban, és
aki kitűnően megállta a helyét.
A TSK e hét végén Ledincin a
Vinogradar vendége lesz.
DINAMO (Tiszakálmánfalva)–
SZIRIG 3:0
A szőregiek mint a korábbi vendégszereplésekről, ezúttal is pont
nélkül tértek haza. A következő
fordulóban vasárnap 15 órakor a
Csenej együttesét fogadják.

KÉZILABDA
I. férfi liga
NAPREDAK (Krusevac)–
MLADOSZT TSK 31:28 (15:16)

Az első félidőt még csapatunk
nyerte egy góllal a Napredak otthonában, de ezt az előnyt nem tudta
megtartani, bár a második játékrészben is komoly ellenállást tanúsított. A hazaiak mégis fordítottak
és végeredményben három góllal
megnyerték a találkozót, aminek

eredményeként öt forduló után vereség nélkül állnak a liga vezető
csapatai között.
II. női liga
LEHEL (Muzslya)–TEMERIN
28:23 (14:12)

A temerini lányok a muzslyai
vendégszereplésen elszenvedték
első vereségüket az idényben. A
Lehel csapata az első félidőben
kétgólos előnyre tett szert és ezt az
előnyt még növelve végeredményben öt góllal nyerte meg a találkozót. A következő fordulóban lányaink a Szrem Morovics csapatával
itthon játszanak.

KOSÁRLABDA
I. szerb férfi liga – észak
MLADOSZT TELETEHNIKA–
DUNAV (Szt. Banovci) 83:71
ODZSACI (Hódság)–
MLADOSZT TELETEHNIKA
73:83

A járekiak a múlt hétfőn idehaza nyertek a Dunav ellen, majd
a hét végi fordulóban, idegenben,
Hódságon és hét forduló után veretlenül állnak a táblázat élén.

TEKE
I. vajdasági liga
ADA COMPUTERS (Újvidék)–
TSK 8:0 (3435:3208)

Eredmények – Ada Computers:
Sztojkov 569, Szrnics 555,
Jovanovics 536, Olijuk 568, Babics
584, Macura 623.
TSK: Majoros 557, Bartók 532,
Balo 544, Varga M. 529, Giric 541
és Tóth 513.
A TSK négy fordulón át tartó
győzelmi sorozata az Újvidéken elszenvedett vereséggel szakadt meg.
Bár csapatunk minden tagja jóval
500 fán felül döntve az idény eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta, mégis maximális, 8:0-s 227 fás
vereséget szenvedett. A hazai csapat saját pályáján ezúttal kifogástalanul játszott, és még soha en�nyi fát nem döntve nyerte meg a
mérkőzést.
N. J.
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