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Bérmálás

Bérmálás volt vasárnap a Szent Rozália-plébániatemplomban. A nyolcadikosok, szám
szerint 75-en, részesültek a keresztény nagykorúság szentségében. Az ünnepi nagymisén
msgr. Huzsvár László nagybecskereki nyugalmazott püspök bérmálta meg a fiatalokat.
A szentmise bemutatásánál ft. Szungyi László temerini esperesplébános és ft. Nagyidai
Zsolt mélykúti plébános koncelebrált a püspök atyával. A bérmálkozók csoportképei és a
főpásztor nyilatkozata a 4. oldalon.

Mezőgazdasági helyzetkép

Kevesebb búza,
több kukorica
A szokásosnál hűvösebb időjárás nem akadályozta a
termelőket a tavaszi mezőgazdasági munkák végzésében.
Csupán a gyakori szél módosította némileg a permetezések
időpontját. A lehullott csapadék csak könnyített a munkavégzésen, másrészt segítette az optimális időben földbe
juttatott magok kelését. Egyik növény kelésével sem volt
gond az idén.
A temerini termelők tavaly ősszel kevés búzát vetettek,
mivel a rossz időjárás meghiúsította a terveket. Az őszi vetések azonban jó állapotban kerültek ki a télből. A termelők most a gyomosodás, valamint az esetleges betegségek
terjedésének a megakadályozására összpontosítanak. A
gabonanövények a kalászolási fázis kezdetén vannak. A
szakemberek szerint jó termésre számíthatnak a termelők, ha valamilyen szélsőséges időjárás közbe nem szól.
Egyelőre még semmilyen felvásárlási árat nem ígértek a
termelőknek, de a tavalyi termésű búza jelenlegi, mintegy
26 dinár/kg-os árából következtetni lehet, hogy a tavalyi
aratási árnál magasabbra számíthatnak. A kisebb vetésterületből meg arra, hogy az idén keresettebb termény lesz
a kenyérgabona.
Folytatása a 9. oldalon

Temerin, 2011. május 12.

Ára 50 dinár

Nem lesz ingyenes
A községi képviselő-testület üléséről

A községi képviselő-testület kedden
megtartott ülésén az átadástól számított
több mint három hónap után a 19. napirendi pontként tárgyaltak arról a petícióról,
amelyben 2167 polgár kéri a közcsatornahálózatra való rákapcsolás díjáról szóló
határozat sürgős hatályon kívül helyezését,
valamint az ingyenes rákapcsolódás lehetőségét. A polgári kezdeményezést aláírók
közül senki sem jelent meg az ülésen, hogy
vitaindítót mondjon. A községi tanács írásban küldte el javaslatát a képviselő-testületnek a kérelem visszautasítására vonatkozóan, de az ülésen sem a tanács, sem a
községi vezetés soraiból senki sem indokolta meg ezt a döntést. A képviselők, mintegy 45 perces vita után, szavazattöbbséggel

elfogadták a községi tanács javaslatát, és
visszautasították a polgári kezdeményezésben kérteket.
A képviselők ugyanezen az ülésen
megvitatták és elfogadták egyebek között
a községi alapítású közvállalatok, valamint
a községi közigazgatás tavalyi évi gazdálkodási eredményeinek, illetve idei évi munkaprogramjának jelentését. A község két
legnagyobb közvállalata, a közművállalat
és a Gas egyaránt veszteséggel zárta a tavalyi évet, a településügyi szakigazgatóság
pedig mintegy 230 ezer dináros többlettel.
A képviselők nem vitáztak különösebben
a veszteségek hallatán, a többleteszközök
felhasználásáról pedig nem döntöttek, mert
nem volt meg a kellő számú szavazat.

Utasítás, más semmi

Májusban még a régi anyakönyvi űrlapokat használják
Milan Markovics kisebbségjogi, közigazgatási és helyi önkormányzati miniszter
március 30-ai rendelete értelmében április
20-ától kétnyelvű az anyakönyvi kivonatok
űrlapja. Eddig az űrlap első oldalán szerbül tüntették fel a szükséges útmutatót, a
hátlapon pedig az annak megfelelő magyar,
vagy más kisebbségi nyelvű magyarázó szöveget. Az új rendelkezés értelmében ezentúl
a szerb szöveg után, azonnal alatta, következik annak fordítása, mégpedig az első
oldalon, amelyen a vízjegy is van.
Megkérdeztük, hogy a helyi önkormányzatban mi a helyzet a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok (születési, házassági és
halotti) kiadásával.
Marija Zec Pajfer, a községi általános
közigazgatási és a társadalmi tevékenységügyi osztály vezetője elmondta, hogy a kapott utasítás szerint a meglévő űrlapokat

május 31-éig használhatják. Kapcsolatba
léptek a Nemzeti Bankkal és a topcsideri
nyomdával is, ahol az új, kétnyelvű kivonatokat nyomtatják. Megtudták, hogy még
nem kezdték meg az űrlapok nyomtatását. Feltételezik azonban, hogy hamarosan
megkezdik a nyomtatást, mivel a jelenlegi
űrlapokat a rendelkezés értelmében csak
a hónap végéig használhatják. Ezek szerint június elsejéig valószínűleg megérkeznek az új, kétnyelvű anyakönyvi űrlapok a
temerini önkormányzatba is.

Ma véradás
A temerini Vöröskereszt és az újvidéki
Vérellátó Intézet szervezésében ma, május
12-én tartják az idei 5. véradást. Az intézet
terepi csoportja az Ifjúsági Otthon nagytermében várja az önkénteseket délelőtt 8 órától 11 óráig.

Műszaki vizsgálat

Rövid szünet után a közművállalat Telep végi részlegében ismét megkezdték a gépjárművek – minden típusú motorkerékpár, személygépkocsi,
legfeljebb 3 tonnás teherbírású tehergépkocsi – műszaki vizsgálatának
végzését. Az elmúlt időszakban beszerezték az új közlekedési törvény
által megkövetelt dokumentumokat, elvégezték a mérőszerkezetek
hitelesítését, a berendezéseket az
új standardok szerint átrendezték.
A műszaki vizsgálat mellett egyéb
szolgáltatást is végeznek.

A Demokrata Párt temerini községi szervezetének
sajtóközleménye

A helyi járulék pénzügyeiről
A Demokrata Párt temerini községi testülete rendszeres tevékenysége során fölülvizsgálta a költségvetési ellenőr által kiadott jelentést,
amely kapcsolatban van az önkéntes helyi járulék felhasználására vonatkozó tervezettel Járekon, Sztáro Gyurgyevón, Szőregen és az Első
Helyi Közösségben, a 2005-2010 időszakban. Aggasztó, hogy a hatalmi
szervek és a helyi közösségek felelős személyei felelőtlen hozzáállásukkal lerombolták és leértékelték a polgároknak azt az elképzelését,
hogy a helyi járulék bevételei az életminőség, a helyi közösségek, és
a községi önkormányzat javára szolgáljonak.
Emlékeztetünk arra, hogy a helyi tanácsot a helyi választások után
Járekon, Sztáro Gyurgyevón és Szőregen a Szerb Radikális Párt hozta
létre az Első Helyi Közösségben pedig a Magyar Koalíció. Így az Első
Helyi Közösség területén a szennyvízvezeték építésére a tervezett 49 000
000 dinárból csak 18 560 000 dinárt fordítottak, míg a fennmaradt
összeget nem célszerűen használták. Ugyanitt a nem kategorizált helyi
utak javítására és karbantartására a tervezett 22 500 000 dinárból semmit sem költöttek, a pénzt célszerűtlenül használták. Ebből kifolyólag
a Népfront utcában, pontosabban a 18-as lakónegyed bejáratánál a
hatalmas lyukak és kráterek miatt még a traktorok sem közlekedhetnek, nemhogy a személygépkocsik.
A közüzemi létesítmények építésére és karbantartására az Első
Helyi Közösségben 15 000 000 dinárt terveztek, de ebből csak 5 201
000 dinárt használtak fel, míg a megmaradt, közel 10 000 000 dinárt
olyan dolgokra használták fel, amikről a polgárok bizonyosan nem
döntöttek, amikor a helyi járulékra szavaztak.
Minden politikai vezető egyetért azzal, hogy a gyermekek és az
ifjúság olyan humán erőforrás, amelybe sokat kell beruházni. Akkor
a 6 000 000 dináros összegből, amely játszóterek építésére és karbantartására volt tervezve, miért nem használtak fel egyetlenegy dinárt
sem? Ha igen, akkor a Telepi óvoda udvara nem úgy nézne ki, ahogy
kinéz, vagyis nem lenne veszélyes a gyermekekre és az óvodában dolgozókra nézve. Másrészt a művelődési- és sportegyesületek, valamint
a civil szervezetek támogatására bár csak 12 000 000 dinárt terveztek,
mégis 21 323 000 dinárt költöttek. Hogy lehetséges ez?
A közlemény kitér arra is, hogy a helyi közösségben miért nem
fordítottak nagyobb gondot játszóterek építésére, az utcákon való biztonságosabb közlekedésre, a vizesárkok karbantartására, majd felteszik a kérdést: vajon a választópolgárok beleegyeztek-e abba, hogy a
helyi járulék 27 százalékát, vagyis több mint egy negyedét, fizetésekre
és szakmai szolgáltatások finanszírozására fordíthatják? A közlemény
megállapítja, hogy a helyi járulék pénzügyi kiadásaival kapcsolatosan
hasonló, de egyes elemeiben még rosszabb a helyzet Szőregen, Sztáro
Gyurgyevón és Járekon.
A továbbiakban a pártközlemény foglalkozik a községi képviselőtestület elnökének és a polgármesternek az egyes konkrét kérdésekben
tanúsított magatartásával, majd így folytatódik:
A jelenlegi községi hatalomgyakorlás résztvevőjeként, a Demokrata Párt községi testülete folyamatosan rámutat a helyi hatóságok
mulasztásaira, hibái miatt a felelősségre vonás elvével lép elő, amiről
megállapodás is született a a koalíciós partnerek között, de a Magyar
Koalíció egyik része, minden alkalmat kihasználva, amikor a felelősség
kérdése jön szóba, bejelenti kilépését a koalícióból, és kormányalakítást tervez a Szerb Radikális Párttal. Vagy talán a helyi járulékkal történő visszaélésében kereshető annak oka, amiért nem írták ki a helyi
közösségi választásokat? Amíg hatalmon vagyunk, elveinket nem adjuk
fel, mert meg vagyunk győződve azok helyességéről, olvasható többek
között a DP közleményében, amelyet Vladislav Capik, a Demokrata Párt
temerini községi testületének elnöke látott el kézjegyével.
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Nyílt támadás a
Magyar Koalíció ellen
Csorba Bélának, a VMDP
körzeti elnökének reagálása
Nyílt támadás indult meg a Magyar Koalíció ellen, amelynek végső
célja a kényszerigazgatás és a Demokrata Párt községi egyeduralmának kikényszerítése. A DP községi szervezete ennek érdekében több
valótlanságot is állító közleményével a helyi közösségeket, köztük
az Első Helyi Közösséget veszi célba. Az utóbbi bírálatánál elhallgat
néhány fontos tényt, másokat pedig tévesen mutat be. Ezekre lesz
még alkalma a helyi közösség elnökének részletesen is válaszolni,
így én csak a legfontosabbakat említem.
Először is a DP közleménye a helyi járulék TERVEZETT összegeivel manipulál, és nem azokkal, amelyek TÉNYLEGESEN is befolytak a HK számlájára. De talán ennél is lényegesebb, hogy a DP
feledékeny. „Elfelejtette” ugyanis közleményében elmondani, hogy
az Első Helyi Közösséget nem a Magyar Koalíció irányítja, hanem a
VMSZ, a VMDP és a Demokrata Párt hármas – a helyi közösségi választások után létrejött – koalíciója. A gyakorlatban ez annyit jelent,
hogy a Demokrata Párt az Első Helyi Közösség tanácsának minden
egyes döntésében tevékenyen részt vett a testületi üléseket előkészítő koalíciós egyeztetésektől egészen a szavazásig. A Demokrata
Párt emlékezetem szerint egyetlen alkalommal sem foglalt állást a
közösen előterjesztett javaslatok ellen.
Ebből következik, hogy ha a DP a felelősöket keresi, akkor a következetesség azt kívánná, ha mindenekelőtt saját vezetőit vonná
kérdőre, hiszen nekik a helyi közösségben történő minden egyes
lépésről tudomásuk kellett, hogy legyen, s tudomásuk is volt.
Olyannyira tudomásuk volt, hogy a politikai zsarolás eszközével még egy fizetett ember felvételét is rákényszeríttették a Helyi
Közösségre, noha sem rá, sem a munkájára nem volt szükség. A rá
költött célszerűtlen kiadásokkal vajon kinek és hogyan fog elszámolni a Demokrata Párt?
Csorba Béla

Épülőfélben levő két új földszintes ház, 110 m2-es, illetve 140 m2-es eladó.
Villany, víz, köponti, szeptemberre kulcsrakész.
Telefonszám: 063/8-327-097, 060/345-67-65

• Egyedi kidolgozású ajtó- és ablaküvegek
• Díszes tükrök készítése
• Színes üvegből készült lámpák és mennyezetvilágítók
• Hagyományos vitrázsok készítése és
régi üvegek javítása
• Üvegfestés
Temerin, Munkácsy Mihály u. 27.
Tel.: 021/844-273, 063/841-8282, www.vitrazi.com

Tejoltó 100 Din/l, Tibinél tel.: 063/392-800
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Zöldvonal

Feltámadási menet

Bemutatták a községházán a 48-as rendszernek nevezett zöldvonalat,
amely a kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldásában nyújt segítséget a polgároknak. A gondokat, észrevételeket az ügyfélszolgálati központ 851-702-es telefonszámán lehet jelenteni. SMS-t is
lehet küldeni a 062/88-41-403-as mobilszámra, vagy levelet a sistem48@
temerin.rs címre, de jelezhetik problémájukat a községházán is. Az önkormányzat és a közvállalatok 48 órán belül megoldják a gondokat, vagy
válaszolnak a felvetett kérdésekre.
A polgárok tárcsázhatják a zöldvonalat, ha gondjuk akad a vízellátással
és a szennyvízcsatornával, a közvilágítással, a helyi úthálózattal, a közterületek tisztaságával és karbantartásával, az illegális szeméttelepekkel és
kommunális hulladékkal, a kóbor kutyákkal és egyéb kommunális szolgáltatással. A tartományi helyi önkormányzati és községek közötti együttműködési titkárság 1,7 millió dinárral támogatta a rendszer bevezetését.
Az elképzeléseket a községi fejlesztési ügynökség valósítja meg.
A temerini bemutatón megjelent Tomiszlav Sztatics, a támogatást nyújtó
titkárság titkára és Gusztony András polgármester, aki reményét fejezte ki,
hogy a rendszer működtetésével egyrészt teljesebb és jobb lesz a polgároknak nyújtott szolgáltatás, másrészt nagyobb lesz az ellenőrzési lehetőség.

Vasárnap, május 15-én érkezik Temerinbe a feltámadási menet
déli ágának keresztje, illetve jelvénye. Az idén is Kishegyesről hozzák az Árpád-kori motívumokkal díszített szárnyaskeresztet a kálváriára, ahonnan a fogadási ünnepség és a temerini szalag feltűzése
után a menetben a plébániatemplomba viszik. A kálváriára várják a
civil szervezeteket zászlaikkal, a fúvószenekart, a gyerekeket és a
fiatalokat, mindazokat, akik hálát kívánnak mondani a jó Istennek,
hogy meghallgatta kérésünket és a rossz emlékű 2004. december
5-ei népszavazást követően tavaly kedvező változás történt az anyaországban. Nemzetünk már nemcsak szellemileg egységes, hanem
az egyszerűsített honosítási eljárással közjogilag is!
A plébániatemplomban alkalmi műsor köszönti a feltámadási menet résztvevőit, melyben szavalataikkal és éneklésükkel
részt vállaltak a hittanos gyerekek, a Gaudeamus énekkar és a Dávid Csillagai zenekar. A feltámadási jelvényt május 16-án, hétfőn
Nagybecskerekre viszik a temeriniek, hogy az ottani közösség is
fogadhassa. A húsvétkor Zamárdiból induló feltámadási menet pünkösdkor érkezik Csíksomlyóra, ahol búcsúkor a szalagokkal díszített
szárnyaskeresztet az oltárhoz viszik.

Pálinkaverseny

XVI. Népzenei Tábor

A Kertbarátkör meghirdette a II. Vajdasági és XII. Temerini Pálinkaversenyt, amelyet május 11 és 14. között tartanak az Ifjúsági
Otthon nagytermében. A pálinkák átvétele május 11-én, szerdán
14-20 óra között, és csütörtökön délelőtt 8 és 12 óra között történik. A versenyre hozott pálinkák nyilvános elbírálása csütörtökön
14 órakor kezdődik.
A pálinkaversenyre hozott italok kóstolása és a rendezvény
megnyitása szombaton 10 órakor lesz. Ezt követően előadást tartanak, amelynek keretében ismertetik a pálinkáról és más alkoholos
italokról szóló törvényt és az azt kísérő rendeleteket.
A versenyre a mintát 1 literes fehér üvegben kell átadni, feltüntetve rajta a pálinka fajtáját, erősségét. A szervezők az eddigi versenyeken bírált mintákat és a 2010. évi érett, tiszta gyümölcspálinkát
várják. A bírálatot nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakmai
bírák végzik. A bírálóbizottság elnöke Jovan Popov vegyész, az alkoholos italok technológusa. A benevezési díj 300 dinár. Érdeklődni
Kohanec Sándornál (021/841-940) lehet. Az eredmények felkerülnek
a Kertbarátkör honlapjára (www.kertbaratkororg.rs).
A szervezők minden versenyzőt, pálinkakedvelőt szeretettel
várnak.

A Hofy Cuki boltjaiban legolcsóbb a kenyér:
a Telepen, a központban a Népfront utcában,
a Petőfi Sándor utcában és a járeki üzletünkben

40 dinár a félkilós fehér kenyér!
Újdonság a Hofy cukiban!
Rozskenyér, teljes kiőrlésű lisztből
készült kenyér, kovászos parasztkenyér
(4-5 napig is friss), CIABATTA, bagett.

Rendelés esetén a sós- és édes sütemények,
torták kedvezményes áron!

Lakodalmakra is vállalunk rendelést.
Vásároljon a Hofy cuki boltjaiban, megéri!

Népfront utca 97, telefon: 844-669
2011. május 12.

Jelentkezési felhívás
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület július 24–30 között
hangszeroktató tábort szervez a Kókai Imre Általános Iskolában. A tábor
szakoktatói Borsi Ferenc és Szabó Árpád lesznek, mindketten a magyar
népzene kiváló ismerői. A többi oktatóval együtt napi hat órát foglalkoznak
a táborlakókkal. A szervezők gondoskodnak a bentlakás kényelméről,
a napi háromszori étkeztetésről, a tábor biztonságáról, valamint az esti
lazító programokról. Azok jelentkezését várják, akik magyar népzenei ismereteket szeretnének szerezni vagy azt bővíteni a következő hangszeren:
hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, pásztorfurulya és tambura.
Jelentkezési határidő július 15-e. Jelentkezni személyesen, telefonon
vagy e-mailben lehet a Szirmai Károly MME-ben, Temerin, Petőfi Sándor
u. 19. szám alatt, telefon: 021/843-411, e-mail: szirmaim.m.e@gmail.
com. A nevezési lap letölthető a www.szirmaimme.info honlapról.
XX. Tini fesztivál

Pályázati felhívás
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület november 19-én
könnyűzenei énekes vetélkedőt szervez Temerinben. A jelentkezők
két korcsoportban versenyezhetnek: 13–18 évig tini, valamint 18–23
évig ifjúsági kategóriában.
A jelentkezők három magyarul énekelhető dallal neveznek be,
ezek közül a meghallgatáson a zsűri segítségével egyet választanak ki a vetélkedőre.
Az audíció Temerinben július–augusztusban, a szervezők és a
jelentkezők egyeztetése után lesz.
A versenyre jelentkezhetnek mindazon érdeklődők, ide értve a
korábbi évek győzteseit is, akik eleget tesznek a szabályzat feltételeinek. Jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet
a Szirmai Károly MME-ben, Temerin, Petőfi Sándor u. 19. szám alatt,
telefon: 021/843-411, e-mail: szirmaim.m.e@gmail.com. Jelentkezési
határidő: 2011. július 15-e.
A nevezési lap letölthető a www.szirmaimme.info honlapról.

Jó helyen üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni Csévári Róbert ügyvédnél.
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Lángoló szeretet

Bérmálkozóink

Msgr. Huzsvár László
nyugalmazott nagybecskereki
püspökkel beszélgettünk
Néhány perccel a vasárnapi bérmálási
szentmise után msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök a hittanteremben fogadta a média képviselőit és
válaszolt a kérdésekre. Arra kértük a püspök
atyát, hogy ossza meg velünk a bérmálással kapcsolatos érzéseit. Nyilatkozatának
rövidített, szerkesztett változatát közöljük.
– Itt voltak a nagyon kedves lányok és
fiúk, és úgy érzem, amint a szentbeszédben
is kifejtettem, hogy összekapcsolódtunk
– mondta a püspök úr. – Ők 75-en, én, és
mindannyian, a templomban levő összes
hívő és a hivőközösség teljes egészében.
Próbáltuk átélni, hogy ugyanannak a Krisztusnak a szeretete lángol bennünk. Nem hiába mondta az Úr Jézus, hogy tüzet jöttem
hozni a Földre és kívánságom, hogy lángra
lobbanjon. Ez azt jelenti, hogy a szeretet
tüze kell, hogy átjárjon és összekapcsoljon bennünket.
– Úgy gondolom, hogy ezt a lángot én
köteles vagyok továbbadni, vagyis gyújtogatni a szeretet síkján. Így kell értelmeznünk
azt, hogy mit jelent a közösség, hogy nem
vagyunk egyedül, hogy velünk az Isten –
Atya, Fiú, Szentlélek – az egyház minden
tagjával. Annak örültem itt Temerinben,
hogy ezt a hármas tagozódást sikerült közelebb hoznom a bérmálkozó lányokhoz,
fiúkhoz. Megéreztetni velük, hogy ők 75-en
a milliárdos közösségnek a tagjai. Összetartozunk. Ez roppant nagy vigaszt jelent azoknak a családoknak, ahol nem tudnak megbékélni Isten akaratával, mert Isten elvette
a legkedvesebb hozzátartozót. Viszont ha a
szeretet síkjára lépünk, akkor rájövünk arra,
hogy az elhunytak lelkei velünk vannak.
A püspök atya kérdésre válaszolva kifejtette nézetét arról is, hogy mi a szeretet,
és hol van a szeretet kulcsa.
– A szeretethez nem lehet könnyen eljutni, csak akkor, ha hiszünk Jézus Krisztusban, hisszük, hogy Őt az Atya küldte,
és a Szentlélek világosítja. És ha hiszünk
Benne, akkor szeretnünk kell a többi egymilliárd embert is, akik szintén hisznek Jézusban, és ezáltal szeretnek minket. Manapság sokat hallunk az ökumenizmusról,
a keresztények egységének gondolatáról,
amit vannak, akik akarnak, és vannak, akik
nem. Ezen nem kell elkeseredni. Egyedül
az ember lelkében születhet meg a döntés
ebben a kérdésben, mégpedig Isten szeretete által – mondta egyebek mellett a nyugalmazott főpásztor.
G. B.
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A bérmálkozó nyolcadikos fiúk és lányok a püspök atyával, a plébános atyával, a
tisztelendő nővérrel, valamint a hittancsoportok vezetőivel

45 éves osztálytalálkozó

A Kókai Imre Általános iskola 1966-ban végzett növendékei 45 éves osztálytalálkozót tartottak. A képen a felső sorban balról jobbra: Góbor Magdolna, Pardovicki Viktória, Takács László, Ikotin Béla, Micsutka János, Morvai Sándor, Turai László. Alsó
sor: Pető Kornélia, Kalász Borbála, Csorba Aranka, Németh Erzsébet osztályfőnök,
Tóth Erzsébet, Talló Ilona, Varga Somogyi Ilona
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Pályázati felhívás

Oktatási-nevelési
támogatás
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a Szülőföldön magyarul
pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás,
továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásának igénylésére
a 2010/2011-es tanévre.
1. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban
részesülhet az a 2004. március 1-je és 2005. február 28-a között
született gyermek, aki Szerbiában működő közoktatási intézményben
magyar nyelvű kötelező iskolai előkészítő csoportba jár;
2. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban
részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Szerbiában
működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait
magyar nyelven folytatja, valamint az, aki magyar nyelvű anyanyelvápolásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással
elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat.
3. Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Szerbiában
működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy
részben magyar nyelven folytatja.
A támogatás összege gyermekenként 20 000 Ft-nak megfelelő dinárösszeg. Tankönyv- és taneszköz-támogatás 2400 Ft-nak megfelelő dinárösszeg. Hallgatói támogatás 2800 Ft-nak megfelelő dinárösszeg.
Pályázati határidő: 2011. május 4-étől június 30-áig terjedő időszakban folyamatosan lehet pályázni. A pályázat benyújtásának módja: személyesen a CMH-irodákban, postai úton, ajánlott levél formájában.
A temerini információs iroda levélcíme: CMH-iroda, Népfront utca
130. A formanyomtatványok az irodában, illetve a www.cmh.org.rs honlapról tölthetők le. Bővebb tájékoztató a Bethlen Gábor Alap honlapján:
www.szulofold.hu

Szombaton 20 órától
a Tibi kocsmában
(volt motoros)
rockestet szervezünk.

A zenéért és a jó hangulatért Dj Ates felelős.

Profi 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

Régi helyen, új köntösben,
a PASKA üzlet berkeiben
szeretettel várjuk vevőinket!
Tekintse meg kibővített üzletünket és árukínálatunkat!

Látogasson el a JNH utca 191-es számú házban levő üzletbe.

Illés-napi ünnepségek

Alakul a program
Puskás Tibor, az Első Helyi Közösség tanácselnöke megtartotta
az első megbeszélést az Illés-napi ünnepség szervezése kapcsán.
Az egybegyűltek soraiból azonnal megalakították a szervező főbizottságot. Ennek tagjai Puskás Tibor (Első Helyi Közösség), Szűcs
Béla (Iparosok és Vállalkozók Egyesülete), Ternovácz Tibor, Snejder
Sándor, Kókai Zoltán (Kertbarátkör), Nagy Sándor (Szirmai Károly
MME), Giricz Terézia (Első Helyi Közösség Kézimunka-kedvelők
Köre) és Pethő Julianna (Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör). A szervező főbizottság elnökévé Ternovácz Tibort, a
Kertbarátkör elnökét nevezték ki.
Elhangzott, hogy az Első Helyi Közösség a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az anyagi lehetőségek függvényében végzi a
szervezési feladatokat, finanszírozza július 20-ának, a fogadalomtétel 158. évfordulójának, valamint az Első Helyi Közösség napjának a
megünneplését. A már körvonalazódó terv szerint július 20-án ismét a
Gulyáscsárdától indul az új kenyérrel a hagyományos ünnepi menet
a nagymisére, amelyet az idén a Szent Rozália-plébániatemplomban
mutatnak be. A szentmise után a lovasok kiviszik a megszentelt új
kenyeret a telepi iskola udvarába, az esti vigalom színhelyére. Az
ünnepi menet útiránya a Gulyáscsárdától a Petőfi Sándor, a Pasics,
a Zmaj Jován és az Újvidéki utcák.
Az idén július 20-a szerdára esik. Egyelőre még nem tudni, hogy
pontosan mikor kezdődne a rendezvénysorozat, és milyen programokat ölelne fel. Még 20-a előtt megnyílik Németh Mátyás hagyományos festménykiállítása a Rozika étteremben. A fogadalmi ünnep
előtti napra tervezik a kézimunkaklubok együttes kiállításának, a terménybemutatónak, valamint a méhészek kiállításának a megnyitóját.
Az amatőr festők, fotósok és kézművesek kiállítását – amennyiben
lesz – az idén is a Kókai Imre iskola központi épületében tartják. A
rendezvénysorozat elmaradhatatlan programjai közé sorolták még
a tájházbeli rendezvényeket, (az elszármazottak találkozója, helytörténeti vetélkedő).
Július 20-án délután az Őszirózsa nyugdíjas vegyes kórus megtartja hagyományos ünnepi hangversenyét a Szent Rozália-plébániatemplomban. A késő délutáni órákban alkalmi művelődési
műsort terveznek a telepi iskola udvarában, majd hagyományosan
a megszentelt új kenyér megszegésével kezdetét veszi a hajnalig
tartó esti vigalom.
A menet és az esti vigalom szervezői hagyományosan az iparosok és a kertbarátok. A kitűzők készítését, a lovak, a fiákerek, a
sátrak és egyebek díszítését a Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör vállalta. Az ünnepi menetben ott lesz a helyi TEFÚ
fúvószenekar. S az indulás előtt, a Gulyáscsárdánál megtartják a
szokásos galambröptetést is.
Az Illés-napi rendezvények szervezésébe, a különböző programokba, valamint az ünnepi felvonulásba minden civil szervezet,
egyesület és polgár bekapcsolódhat. Kérik az érdeklődőket, hogy
ebbéli szándékukat jelezzék május 26-áig a szervezőknek, illetve jelenjenek meg a szervező főbizottság ekkor tartandó összejövetelén,
amelyen már meghatározzák az idei Illés-napi rendezvénysorozat
pontos, időbeosztásos programját. Az ülés megtartásának helyszínéről és kezdési időpontjáról idejében értesítik majd az érdekelteket.
A végleges és részletes Illés-napi programot az idén is a Temerini
Újság révén juttatják el a polgárokhoz.
mcsm

Szója és cukorrépa ekézését vállalom.

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!
2011. május 12.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Foto Nóra

Kölpényben (Kulpin) volt a Húsvéti Bor és Kolbászverseny eredményhirdetése. A Kertbarátkör tagjai jól szerepeltek boraikkal a
megmérettetésen, a 11 elküldött mintából 3 arany-, 3 ezüst- és
4 bronzéremmel gazdagították eddigi eredményeiket. Az ünnepélyes eredményhirdetésen és borkóstolón 14 tagú küldöttség
vett részt. A képen a résztvevők egy csoportja.

Uracs Krisztina és Morvai Mihály
Jubilál a Temerini Rádió

Kérdezi a Lajoska...

Nyugat-Kanadában, a Temerini Újság hű olvasójaként, örömmel
értesülök a Temerini Rádió 40 éves évfordulójáról és akarva-akaratlan,
bennem is megnyílnak az emlékek tárházának kapui. Hogyisne, amikor
a rádióban való többéves közreműködésemnek meghatározó szerepe
volt később az életpályám megválasztásában és kialakításában. Ott tanultam meg a riportkészítés alapszabályait, ott jegyeztem el magam a
szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és értelmes hangsúlyozás igényével, s nem utolsósorban ott kóstoltam bele először a műsorszerkesztés
fortélyaiba. Bizton állítom, hogy sokat segített a hivatás megszerettetésében és mindabban, amit azután az Újvidéki Tv-ben hatványozottan
kamatoztattam.
Engedtessék hát meg, hogy távol az óhazától, visszapergetve az idő
vaskerekét – így egymagamban – én is egy kicsit ünnepeljek.
Emlékszem, hogy milyen nagy izgalommal készültek a Zenélő levelezőlapok előtt sugárzott vasárnapi riportjaim, amelyekben nagyon
sok embert megszólaltattam, kezdve Berecz atyától a piaci kofákon meg
Dusa Pista papírkereskedőn keresztül a budapesti vendégművészekig,
mindenki ott volt.
Külön élményt jelentett számomra az egyszerű, de ízes szavajárású
tanyai emberekkel való csevegés, pedig bizony a portájukon járva hol
egy fogait vicsorgató kutya zavart a legközelebbi kerítésig, hol pedig
éppen egy frissen kipottyant tehénürülékbe léptem bele véletlenül. De
mégsem tágítottam.
A 104 éves Nemec Hermina nénivel készült riport pedig suttyó legénykorom legderűsebb alkotásaként maradt meg a rádiózás akkori
történelmében. Hermina néni ugyanis erősen nagyothalló, koránál fogva
természetesen már nehezebben értekező matróna volt, ezért lánya meg
unokája segített a kérdések megértetésében.
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Ingatlanforgalmazó,
szakavatott Brooker

Házak, lakások, földek vásárlása és eladása
Temerin, Petőfi Sándor u. szn. 021/842-079, 065/211-5665, 063/523-060

– Hermina néni bír-e még jól enni? – kérdeztem tőle.
– Kérdezi a Lajoska, hogy bír-e még enni? – ismételték kórusban a
lányok, amilyen hangosan csak tudták.
– Ó, aludni? Hogyne bírnék. Sokat is! – vágta rá büszkén az idős
asszony.
– Van-e még ereje sétálni? – tettem fel a következő kérdést.
– Kérdezi a Lajoska, hogy szokott-e sétálni – kiabálták egymás után
Hermina néni fülébe az utódok.
– A paprikás csirkét szeretem a legjobban, de még egyedül meg is
ágyazok – válaszolta érces hangján Hermina néni. S ez így ment végig,
újra meg újra, 20 percen át a beszélgetés alatt.
Azt terveztem, hogy a műsorba majd csak a riporteri kérdéseket
illesztem be a „Kérdezi a Lajoska...” nélkül, ám a főszerkesztő, Mazán
János határozottan ragaszkodott az eredeti felvételhez, mondván, hogy
az adja meg a riport igazi zamatát és hangulatát. Nagy nehezen ráálltam, s igaza volt, mert a rádióhallgatók meg mi is éveken át nevettünk
a Hermina nénivel készült, véletlen folytán tréfásra kerekedett, eredeti
Kérdezi a Lajoska című riporton.
Ezernyi kedves emlék fűz még a Rádiómozaik című műsorhoz is,
amelyet Takács Ilonával meg Hajdúk Jánossal oly nagy szeretettel szerkesztettünk és sajnos szegényes műszaki felszereltséggel, legtöbbször
éjszakába nyúló órákig dolgoztunk.
Bár messzire sodort az élet vihara, de boldogít, hogy nekem van mit
és van kinek kitárni az emlékek kapuit. Most, amikor éppen a saját havi
lapom, a Napjaink legújabb számán dolgozom, amelybe a Temerini Rádió
jubileuma is bekerül, azon töprengek, hogy a nyugat-kanadai magyarságnak bizonyára ez csak egy hírt jelent majd; nekem viszont a gyökereket
jelenti, a szülőfalum iránti szeretetet, tiszteletet erősíti meg bennem.
Közben a homokóra mifelénk is, akárcsak odahaza, rendületlen
pereg, csak pereg...
Köszöntöm a jubiláló Temerini Rádió munkaközösségét!
Móricz Lajos Kanadából
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„...hitt gondolatainak igazában”
Kováts Antal (1881. május 12.–1931. május 11.)
2011. május 12-én este 7 órai kezdettel a művelődési központ képtárában Kováts Antal kettős jubileumára emlékezünk. A Csorba Eszter által összeállított műsorban a költő, hírlapíró és
néptanító Kováts munkásságát Ökrész Károly és Csorba Béla méltatja. Fellépnek Árok Sarolta,
Hornyik Anna, Tóth Diána és Tóth Lívia. A műsort citerajátékával Illés Csilla és Faragó Andrea
teszi hangulatosabbá. Az est kezdetén megkoszorúzzuk a költő Kiss Júlia szobrászművész által
alkotott, a községi önkormányzat bejáratánál álló mellszobrát.
-a –a
Kicsiny lesz nekem napkelet-nyugat,
A mindenség, a végtelen világ.
Elindultam, csendben megyek
Leszek a zúgó szélvész, mely soha
A magam útján és nem rohanok,
Míg a világ világ lesz, el nem ül;
Bár az utamat sokszor megzavarják
S ott csattog villámomnak ostora
Kiálló tuskók, álnok viharok.
Halálra szánt, jobb sorsra érdemes
Népemnek borús homloka körül,
Én nem tudok repülni
Hol minden sötét felhő tömörül,
Napkelettől napnyugatig,
S e felhőket mind széjjelszaggatom,
Szűk horizont a horizontom:
S fülébe harsogom
Nem látok a tengerfenékre,
- Életkiáltó harsona:
Sem fel a fénylő csillagig.
Nép, mely dolgozni tud, szeret,
Földet, tudományt megbecsül,
Azt mondják. Csak beszéljenek.
Örökkön él, meg nem halhat soha.
Ha én szárnyaimat kibontom,
S lelkem csillagoknak, tengereknek nekivág:

Elindultam

Szenteleky Kornél:

Kováts Antal
Többször felsötétlő sejtelmei tehát valóra váltak. El kellett mennie
korán és nem kapott megnyugtató feleletet arra a kérdésre, ami annyiszor visszatért verseiben: „aki árván maradt, mit fog az csinálni?” A
halál sokszor foglalkoztatta jó Kováts Antalt, számos versében emlegeti kötekedve, könnyedén, de azért büszkén, szinte
dacosan ismételgeti, hogy nem a halál poétája. (...)
Nyugtalanul hánykolódott, lobogott a felfokozott
öröm s a fanyar, keserű lemondás között. Ezt a fájdalmas clair-obscurt, ezt az igazi magyaros sírva kacagást
semmi sem tudta kiegyenlíteni Kováts Antal lelkében.
A költészet is csak futólagos mámort hozott, de nem
adta meg neki az érzések és álmok vigaszos világát.
Szelíd, idillikus képeket fest a szülőföldjéről, a
vén Dunáról, a szőke Tiszavidékről, a bácskai faluról,
a kukoricatörésről, de azért, mint majdnem mindenki,
aki e tájon eljegyezte magát az írással, a dallal, az álmodozással, ő is
elvágyódott. Önbizalma, tettereje magasra szökött ilyenkor:
S a vágynak sasmadarai keringve
Ugy hivnak, csalnak más tájak felé,
Hol széles, nagy mezők felett
Másképp becsülik meg az éneket.
(Elmennék innen)
Keserűséggel, sőt olykor haraggal tekint a törtetőkre, a henyélőkre, az új gazdagokra. Egyik versében, „Tisztviselő a kirakat előtt”
olyan egyszerű, groteszk, fanyar humor lüktet, amely szinte eredeti
ízt ad általánosan elismert formákat és fogalmakat tisztelő egyéniségének. Szegénységét, mostoha sorsát egyedül a családi élet örömei
enyhítik.
2011. május 12.

Székely Bandi
(Részlet)
Terjedelmes földbirtokom van nekem,
Ki is vágom mindenkinek kereken:
Csak ugy félve vesse rám a szemeit,
Lassitsa meg előttem a lépteit.
Arany, ezüst, minden, ami csak ragyog,
Volt is, van is nekem, tehát úr vagyok.
Megsüvegel a vármegye, ha meglát,
Vegye is le előttem a kalapját.
Kicsi a fej, nem sok lehet az a kincs,
Mi bele fér, de énnékem annyi sincs.
A tudomány gonosz féreg, ha lehet
Könyörtelen megőrli a lelkeket.
Ne őrölje az én lelkem soha meg
Tudománya, müvészete senkinek.
Müvészet, óh haszontalan valami,
Kinek való, fölösleges mondani.
....................................................
Élni-élni, gyarapitni a vagyont,
Egyebekben ne bántsa főm soha gond.
S a jövőben, cimboráim, veletek
Talán én is képviselő lehetek.

Engem amugy kevés szerencse ért
De azt az érzést amit akkor érzek,
Amikor két kis gyermekemre nézek:
El nem cserélném semmi kincsért.
(Szegény vagyok)
Kováts Antal nem keresett újat a költészetben sem kifejezésben,
sem mondanivalóban. Keserű és lobogó lelkületét a háború előtti
magyar poézis formáiba és metaforáiba önti, a magyar nemzeti
líra formanyelvét használja, régebbi verseiben még a népies dalformával próbálkozik. De konzervativizmusában hit van, tiszta,
erős, mondhatnám öntudatos hit. Nem tudom feledni azt a tiszta,
dagadó, szárnyaló hitet, amely szembogarában lángolt, hangjában remegett, mikor a becsei Helikon estjén alkalmi versét elszavalta. Ő mindig hitt költészetének erejében és hitt gondolatainak
igazában. Éppen ezért ezt a lángot, amely néha éltette, tüzelte,
máskor kínozta és emésztette, sokra kell becsülnünk rideg, kicsinyes, hitetlen napjainkban, a mi rideg, regétlen rónáinkon,
ahol oly kevés láng melegíti és világítja meg a lelket.
(A Mi Irodalmunk, 1931. május 24.)

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

NPK, UREA, AN, KAN
AKCIÓ! – Amíg a készlet tart

PULSAR 4300 Din/l, PIRAT 1500 Din/l
NS 640-es 2300 Din/vetőegység
Tel.: 021/841-423, fax: 021/840-512;

Mob.: 063/511-650; e-mail: fertile-point@eunet.rs
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Nívó- és nagymesteri nívódíjak
A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka
Szakkör a 41. MIRK-en
Április 23-ától 30-áig a topolyai Nikola Teszla
Általános Iskolában tartották a Szerbiai Gyűjtők
Egyesületei Szövetségének és a Bada házaspárnak
a szervezésében a 41. Nemzetközi Kézimunka- és
Gyűjteménykiállítást, a MIRK-et, valamint az V.
Hobbis Fesztivált. A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör tagjai az idén is részt
vettek a rendezvényen, amelyre 81 országból
mintegy 25 ezer kiállítási tárgy/dolog érkezett.
• Milyen eredményt értek el a 41.
MIRK-en, kérdeztük Pethő Juliannát, a
szakkör elnökét.
– Szakkörünk összesen 671 pontot gyűjtött
és a szemle ötödik helyezettje lettünk – mondja
az elnök asszony. – Az utóbbi években rendre
dobogós helyezettek voltunk és egy időszakban,
egymást követő négy évben, a dobogó legmagasabb fokára állhattunk. Most is a legjobbak csoportjába kerültünk. Nagyon szép kézimunkákat
vittünk, amelyeket szakszerűen helyeztünk fel a
pannókra. Büszke vagyok, hogy a csoport tagjai a
kézimunkák felrakásának módjával kiérdemelték
más csoportok csodálatát és elismerését. Hiába
szép a munka, ha úgy helyezik el őket a kiállításon, hogy nem domborodik ki szépsége, eltörpül
értéke. Tudni kell rólunk, hogy az utóbbi hónapokban intenzíven kézimunkáztunk, és szerveztük rendezvényeinket. Mi voltunk a házigazdája
a háromnapos húsvéti regionális kiállításnak, de
megtartottuk a hagyományos húsvéti teadélutánunkat is. A két rendezvény közötti időszakban a
41. MIRK-en állítottuk ki munkáinkat. Most meg
kell elégednünk ezzel az eredménnyel, mivel a
túlságosan sűrűre sikerült programunk miatt
a szakkör tagjai közül legalább 7-en, közöttük
jómagam, nem tudtuk befejezni a nemzetközi

Születésnapi bulik
szervezése az

kiállításra tervezett munkákat. Így a szakkör 54
tagjából csak 33 állított ki összesen 62 munkát.
Ez alkalommal gyermekmunkákat sem vittünk
a megmérettetésre. Ezért már a rajtban tudtuk,
hogy kevesebb pontra számíthatunk. A zsűri értékelése szerint a kiállított munkáink közül 25

Irénke úri hímzésű és színes hímzésű, Pethő
Julianna népi hímzésű, Fehér Aranka richelieu-s,
Bújdosó Katalin tűhímzéses és Faragó Rozália
richelieu-s munkájáért. Ugyancsak hat nagymesteri nívódíjat is kaptunk. Azok a kiállítók, akik
az elmúlt évek során ugyanazzal a technikával
– például népi hímzéssel – készített munkájukért összesen három nívódíjat kaptak, most
megkapták a nagymesteri nívódíjat, amelyet első
ízben osztottak ki a szervezők. Ebben a rangos
elismerésben részesült Prókai Ilona, Pásztor
Katalin, Kókai Irénke, Hajdzser Veronika, Pethő

A Boldog Gizella Hagyományápoló Szakkör tagjai a díjak átvételekor a kastélykertben

első, 18 második, 5 harmadik helyezett lett és
három diplomás kézimunka. Nagyon örülünk,
hogy a hat nívódíj és az ugyancsak hat nagymesteri díj felduzzasztotta csoportunk pontszámát.
Egy nívódíjért ugyanis több pont jár, mint egy
első helyezésért.
• Milyen technikával készültek a kiállított munkák?
– Több fajta technikával. Például készültünk
rábaközi, sárközi, tűfestéses, búzsáki hímzéssel,
de volt a kiállított darabok között nagyírásos,
túrai hímzésű párna is. Most sem maradt ki a
fehér népi hímzés, a richelieu (riseljő), a csipke,
a nógrádi és keresztszemes hímzés. Ügyeltünk,
hogy ne domináljon a fehér népi hímzés, hanem
legyenek különböző tájegységi hímzések is.
• Kik kaptak nívó-, illetve nagymesteri
nívódíjat?
– Csoportunkból nívódíjat kapott Kókai

Julianna és Varga Margit. Ezen kívül asszonyaink
közül négyen nagymesteri díjat kaptak. A legjobbak között levő, de nem dobogós helyezést
elért csapatként nagymesteri diplomát kaptunk
a szervezőktől.
• További terveik?
– Bár kisebb intenzitással, de a továbbiakban is megállás nélkül készülünk a különböző
kiállításokra, rendezvényekre és megmérettetésekre. Hagyományosan részt veszünk a június
eleji babfesztiválon, majd a Vajdasági Kézimunka-kedvelők Szövetségének ugyancsak júniusra
bejelentett kiállításán, valamint júliusban az Illés-napi kiállításon és szokásos teadélutánokon.
Továbbra is kézimunkázunk, tervezünk és szervezünk. Egyébként a szakcsoport minden helyi
rendezvényen, kiállításon részt vesz. Sajnos, a
támogatások hiánya nagyban fékezi munkánkat
– mondta beszélgetőtársunk. •

Csökkent az átlagbér

játszóházban
Érdeklődni a
063/527-992-es
telefonszámon.
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A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint Szerbiában a márciusi nettó átlagbér
35 777 dinár (353 euró) volt, reálisan 1,9 százalékkal kevesebb, névlegesen azonban 0,7 százalékkal több az előző havinál. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az idei márciusi
szerbiai átlagbér reálisan 6,4 százalékkal kisebb a tavalyinál.
A vajdasági nettó átlagbér márciusban is a szerbiai átlag alatt alakult és 34 999 dinárt
tett ki. A dél-bácskai körzetben a nettó átlagbér 39 677 dinár volt, ami 4 százalékkal több az
előző havinál. A temeriniek adók és járulékok nélkül átlagosan 26 710 dinárt kerestek, azaz
7,2 százalékkal kevesebbet, mint egy hónappal korábban.
A dél-bácskai körzet 12 községe közül a márciusi nettó átlagbért illetően Temerin mögött maradt Bács, Petrőc, Szenttamás és Titel. A legtöbbet márciusban ismét az újvidékiek
vihettek haza: átlagosan 43 215 dinárt.
TEMERINI ÚJSÁG
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Kevesebb búza,
több kukorica

E heti körkérdésünk

Nyaral-e az idén?

Folytatás az 1. oldalról

A búzavetés területe csökkent és növekedett a kukoricavetésé a határban. A cukorrépával és a szójával bevetett területek nagysága megközelítőleg a tavalyi szinten van. Egyébként a kukorica felvásárlási ára már
az ősszel is kedvező volt és most is az. Jelenleg 21 dinár körüli a tavalyi
termésű morzsolt kukorica kilójának ára. Mindinkább nyílnak a górék,
mivel a termelőknek pénz kell az újbóli befektetésre. Az eddigi eladási
igényt követte a felvásárlás üteme. A korábban elültetett kukoricák már
szépen kikeltek, három-négy levelesek. Most már időszerű a gyomirtás.
A termelők főleg vegyszereznek, ekéznek, és csak elvétve kapálnak. A
gépi megmunkálás egyre jobban kiszorítja a kézit.
A cukorgyárak valamelyest korrigáltak a tavalyi cukorrépaáron. Ezért
a termelők az idén is megközelítőleg annyi cukorrépát vetettek, mint
tavaly. Támadt ugyan a répabarkó, de nem volt akkora a kártétel, hogy
a termelők újraültessék ezt az ipari növényt. A szójának tavaly is szolid
felvásárlási ára volt és a termesztők elégedettek voltak az eredményekkel. Ezért a határban megközelítőleg annyi a szójavetés, mint egy évvel
ezelőtt. A korábban földbe juttatott magok már szépen kelnek és látszik
a növények sora. A problémás földeken később ültették a szóját, de ott
is még az optimális határidőn belül került földbe a mag.
mcsm

Egyházközségi hírek
A vasárnap megbérmált fiatalok plébániai hittanra jönnek pénteken de. 10
órára, vagy du. 5 órára.
A Feltámadási menet ünnepélyes fogadása a kálvárián jövő vasárnap du.
4 órakor, majd a templomba kísérjük a feltámadási jelvényt, ahol alkalmi
ima és műsor lesz.

Rendőrségi krónika
Községünk területén április 29-étől május 5-éig egy bűncselekményt, nyolc rendbontást és négy közlekedési balesetet jegyeztek
– áll a temerini rendőrállomás jelentésében. A balesetekben két személy súlyosan, négy pedig könnyebben megsérült. Az anyagi kár
összesen mintegy 650 ezer dinár.
Április 29-én éjszaka fél tizenegy tájban Temerinben, a Kiss Ferenc
és a József Attila utcák kereszteződésénél történt baleset. P. M. temerini
lakos Opel Astra típusú személygépkocsijával a József Attila utcán Óbecse
irányába tartott, az útkereszteződésben elvesztette uralmát járműve felett
és a villanypóznának ütközött. A balesetben a járművezető és útitársa
könnyebben megsérült, az anyagi kár mintegy 100 ezer dinár.
Április 30-án délelőtt fél tizenkettő tájban Temerinben Cs. D. kulai
lakos Mercedes típusú személygépkocsijával az R104-es úton Szőreg
irányába tartott és az 51-es kilométerkőnél ütközött az ugyanabba az
irányba haladó Opel Kadet típusú személygépkocsival, amelyet G. R.
szőregi lakos vezetett. A balesetben a Mercedes vezetője súlyosan megsérült, az anyagi kár mintegy 170 ezer dinár.

Szeretne jó minőségű fényképet?

Keresse fel az Újvidéki utca 381. szám alatt
újonnan megnyílt

Jóska foto stúdiót
(a volt tejcsarnok mellett az udvarban).

A jó fénykép a legszebb emlék!
Telefonszám: 063/71-20-213

2011. május 12.

M. Z.: – Nem terveztünk ugyan az idén nyaralást, de a körülmények
úgy alakultak, hogy utazhatunk. A főidényben és a tengerpartra szándékozunk menni. Nagyon csábító a görögországi tengerpart, de a hos�szú utazás miatt inkább a montenegrói üdülés mellett döntöttünk. Olyan
helységet néztünk ki a kínálatból, ahol sok szórakozóhely van, tiszta és
homokos a tengerpart. Mivel nem szeretnénk a nyaraláson is állandóan
főzőcskézni, ezért a félpanziós szállodai ellátást választottuk. Oda és
vissza azonban saját gépkocsinkon utazunk.
K. T.: – Nem, mivel az idei évi szabadságunk alatt elvégezzük
az általános lakásfestést. E feladatok elintézése után már nem lesz
időnk nyaralni. Ha utaznánk, akkor kizárólag a görög tengerpartra
mennénk. Egyszer már voltunk és annyira tetszett, hogy visszakívánkozunk. Jártunk már a montenegrói tengerparton is, de többé
nem mennénk oda. Görögország sem drágább és jóval jobbak a
feltételek, mint Montenegróban.
K. E.: – A vállalati szakszervezetnek köszönhetően kedvezményesen üdülhetek az egyik hazai gyógyfürdőben. Szeptemberben
utazhatom. Mivel vihetem a házastársamat is, ezért kettesben megyünk. Számára fizetni kell az üdülést, de az árat több havi részletben
törleszthetem. A mai pénzügyi helyzetünkben nagyon örülünk ennek
a lehetőségnek.
Z. M.: – Nem. Már évek óta nem engedhetjük meg magunknak
a tengerparti, de még a magyarországi gyógyfürdői üdülést sem.
Mindketten munkaviszonyban vagyunk, de keresetünkből alig futja
a rezsire és a fogyasztói kosárra. Ezért az idén is nyaralás helyett
csak nosztalgiázunk, felidézzük az egykori igazi, szép és felejthetetlen nyaralások emlékét.
J. E.: – Nem futja nyaralásra. Mindketten munkaviszonyban vagyunk,
de a gyerekeink egyetemisták. Iskoláztatásukra kell a pénz. Jelenleg
egyetlenegy dinárt sem tudunk félretenni nyaralásra.
O. I.: – Évek óta nem voltunk sehol nyaralni. Így lesz ez az idén
is, itthon maradunk és nem utazunk.
B. K.: – Néhány év kihagyás után az idén ismét nyaralunk. A férjemmel elutazunk pécsi rokonainkhoz, és majd onnan átjárunk Harkányba.
Amikor időnk megengedi, akkor utazunk legalább egy hétre. A párom
nem szereti a tengert, ezért választottuk a gyógyfürdőt. Számomra az a
lényeg, hogy pihenhessek, és ne kelljen naponta főzni. Mindig jobb az
étel, amit készen tesznek elénk az asztalra.
P. É.: – Barátaink meghívtak bennünket Svájcba. Ha vendégül
látnak bennünket, akkor az útiköltséget csak kiszorítjuk! Eddig rendszeresen nyaraltunk, általában valamelyik tengerparton, de az idén
mást tervezünk. Feltétlenül a nyári szünidőben utazunk, mivel iskolás gyerekeinket is visszük. Az időpontot azonban a mezőgazdasági
munkák függvényében jelöljük ki. Feltételezhetően már június végén
megyünk a Zürich melletti kisvárosba, ahol barátaink élnek. Legutóbb
1989-ben jártunk náluk. Ideje már ismét világot látni!
mcsm
APRÓHIRDETÉSEK
• Három hold és 2,5 kvadrát termőföld
eladó, valamint egy 8 méteres felvonó.
Telefonszám: 064/369-02-79.
• Eladó 1997-ben gyártott Yugo Tempo
1,1, fehér színű, kitűnő állapotban, téli
felszereléssel, bejegyezve október
5-éig. Érdeklődni a JNH utca 242-ben,
vagy a 841-201-es telefonszámon.
• Eladó hét hónapos hasas tehén. Telefonszám: 063/81-38-435.

TEMERINI ÚJSÁG

• Lakás kiadó május 15-étől, ház eladó,
valamint morzsolt kukorica kicsiben,
vietnámi sertéssonka és bekeretezett
gobelin. Telefonszám: 840-439.
• Álló, fiókos mélyhűtő eladó, 250 literes.
Telefonszám: 063/81-75-134.
• Lakás kiadó a Rákóczi Ferenc utca
177-ben, tel.: 842-226, 851-698.
• Hízó és hasított sertés eladó. Munkás
utca 7., telefonszám: 841-021.
További hirdetések a 11. oldalon
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Végső búcsú

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik feledhetetlen szerettünk

Egy szomorú éve, hogy
nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk, szeretett
férjem, édesapánk, apósunk
és tatink

Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól

Vejemtől

ERLAUER Csaba
(1958–2011)
búcsúztatásán megjelentek, illetve
részvétüket más módon kinyilvánították.
Szeged–Temerin

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre

özv. KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalintól
(1931–2011)
BÓDY Kornel
(1944–2010)
Elmentél tőlünk,
de nem vagy messze,
szívünkben maradsz
most és mindörökre.
A búcsú, mit
nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben, míg élünk,
velünk maradsz.
Emléked fájó szívvel
őrzik szeretteid

Köszönetnyilvánítás
ERŐS Istvánra
(1948–1998)
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet.
Számunkra te nem leszel halott,
élni fogsz örökké, mint a csillagok.

Nem fogjuk már
elgyengült kezed,
nem tekint ránk
aggódó szemed.
Megpihenni tért
két dolgos kezed,
drága jó édesanyánk,
Isten veled!
Szerető fiad, Szilvi és
menyed, Katica

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ
A szeretett mamától és
déditől

Ő már ott van, ahol
nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.
Láttuk szenvedésed,
könnyező szemed,
mindig fájni fog, hogy
nem tudtunk segíteni neked.
Emléked szívébe zárta
szerető feleséged, fiad,
menyed, két unokád
párjaikkal és dédunokád
10

Apósod, Jani

MEGEMLÉKEZÉS
Május 7-én volt hat hete,
hogy elveszítettük, akit nagyon szerettünk

VÉGSŐ BÚCSÚ

FEHÉR Mihályt
(1934–2011)

KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalintól
(1931–2011)

temetésén megjelentek.

KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalintól
(1931–2011)
Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka
volt az életed.
Virág a kezünkben,
szívünkben fájdalom,
szálljon a sírodra
áldás és nyugalom!
Emléked megőrzi
unokád, Tünde,
unokavejed, Ákos és
dédunokád, Kristóf

Legyen békés és
áldott örök álmod.

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik
édesanyánk, anyósunk és
nagymamánk

SZAKÁL
BELOVICS Anna
(1944–2011)

FEHÉR Mihály
(1934–2011)

Elmentél csendben,
nem búcsúztál, de emléked
örökre velem marad.

Szeretett édesanyámtól és
nagymamánktól

Feleséged, két fiad, menyeid és unokáid:
Szilvia és Norbika

Május 7-én volt szomorú hat
hete, hogy nincs közöttünk
szerettünk

SÓS Tibortól
(1962–2011)

Mint gyertyaláng
lobban el az élet,
mint a gyors folyó,
rohannak a hónapok.
Az élet ajándék,
mely egyszer véget ér,
de emléked
szívünkben örökké él.
Lányai, Erika, Anna, Teri
családjaikkal

Egy gyertya
most érted égjen,
ki fenn laksz
a magas égben!
Fenn a csillagok között
angyalok vigyáznak rád,
kezed lenyújtva
vigyázol ránk.
Kérjük a jó Istent,
hogy ő ott fenn
boldog legyen, hisz
úgy szeretett minket,
hogy csak jót érdemel!
Gyászoló szerető lányod,
Zsuzsi és unokáid:
Endre, Ervin és Lenke

Török László

K őfaragó műhelye
Készítünk mindenféle síremléket, többféle anyagból.
tel.: 021/6915-869, mob. tel.: 063/520-234

TEMERINI ÚJSÁG

Minden elmúlik,
minden véget ér,
de drága emléked
szívünkben örökké él.
Emlékét megőrzi
fia családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

ZSÉLINÉ
GERO Franciskától
(1924–2011)
Tudjuk, hogy elmentél, és
nem jössz vissza többé,
de emléked szívünkben
élni fog mindörökké.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled szerető lányod,
Franciska, valamint
unokád, Tibi családjával
2011. május 12.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Fájó szívvel búcsúzunk a
szeretett nagymamától,
dédmamától

Tizenöt éves osztálytalálkozónk alkalmából kegyelettel
emlékezünk

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamától

özv. KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalintól
(1931–2011)

PAÁR Daniella
(1981–2006)

ZSÉLINÉ
GERO Franciskától
(1924–2011)

Egyszerű ember volt ő,
de szívből szeretett,
s mi úgy szerettük őt,
ahogy csak lehetett.

„Aki szeretteinek
szívében él, az nem
hal meg, csak távol van,
és mindenki, aki
hazatér az Úrhoz,
a családban marad.”

Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él,
s örökké velünk marad.
Emlékét szívébe zárta
unokája, Csaba,
unokamenye, Valika,
két dédunokája,
Kinga és Angelika

(Szent Ágoston)

KÖVEZSDI Csongor
(1980–2007)

Emléked őrzi: fiad,
menyed, valamint
unokád és unokavejed

VÉGSŐ BÚCSÚ
Imádott nagymamánktól és
dédnagymamánktól

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és végtiszteletadóknak,
akik szeretett édesanyánk,
anyósunk, nagymamánk és
dédmamánk

DUJMOVICS Emília
(1981–2008)
volt osztálytársainkra,
valamint
PÁLFI Ilona
CSÁKY András
osztálytanítóinkra

KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalin
(1931–2011)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!
Szeretetét és emlékét
szívünkbe zártuk.
A gyászoló család

2011. május 12.

Emléküket
kegyelettel őrizzük!
Az 1995/96-ban végzett
nemzedék diákjai

özv. KATONÁNÉ
ZSÉLI Katalintól
(1931–2011)
Elmentél tőlünk,
de nem vagy messze.
Szívünkben maradsz
most és mindörökre.
Szerető unokád, Csilla,
unokavejed, Szilveszter
és dédunokáid,
Vince és Ágota

Miserend
12-én, csütörtökön este 7 órakor:
†Karácsondi Jánosért, Soós Viktóriáért, elh. gyermekeikért: Margitért, Katalinért és Mihályért.
13-án, pénteken reggel 8 órakor: Betegekért.
14-én, szombaton reggel 8 órakor:
A hét folyamán elhunytakért, valamint
az előzőleg elhunytakért: †Darázs Andrásért és elh. szüleiért, valamint †Paár
Daniella Elizabettáért és Francia Ár-

APRÓHIRDETÉSEK
• Családi ház eladó a Pap Pál
utca 97-ben, valamint viroviticai
fejőgép. Tel.: 063/526-295.
• Szőnyegek mélymosását
vállalom. Pap Pál utca 16.,
tel.: 843-581, 063/77-96-326,
064/204-18-85.
• Öreg, nagyformátumú téglát
vennék. Tel.: 063/8-327-097,
060/3-456-765.
• Kaszálást, sodrást és préselést vállalok. Telefonszám:
063/69-75-68.
• Motorkerékpár MZ 250-es és
Sidi csizma, 44-es méretű, eladó. Tel.: 061/68-200-82.
• Két és fél éves kos eladó.
Perczel Mór u. 1/1., telefonszám: 843-166.
• Bútorozott lakás egy személynek kiadó. Tel.. 842-469,
065/419-19-22.
• Idősebb személynek bevásárlást, sétát segítő járóka eladó. Tel.: 021/844-052.
• Mindenfajta bútor kidolgozása rendelésre is, méret és ízlés
szerint: konyhabútorok, szekrénysorok, valamint különféle
asztalok hozzáférhető áron. Tel.:
844-878, 063/8-803-966.
• A Gyöngyszigeten eladó telek gyümölcsössel együtt,
nincs vízközelben. Telefonszám: 062/424-734.
• Gerendák és horogfa, betonoszlopok, biber cserép és piros
cserép eladó. Tel.. 842-469.
• Okleveles magyar nyelv- és
irodalom szakos tanár magánórákat ad. Telefonszám:
062/81-557-68.
• Háromszárnyas, összecsukható fogas, egy műtrágyaszóró, két kisebb pótkocsi, valamint
egy Vitrex fejőgép eladó. Dózsa
György u. 15., tel.: 841-385.
• Ház eladó a Marko Oreskovics u. 13-ban, Skrabán Endre-festmények, használt mező-

pádért, valamint: †Bódy Kornelért, a
Bódi, a Csévári, a Lakatos és a Takács
nagyszülőkért és a család többi elh. tagjáért, valamint: †Csordás Piroskáért.
Du. 5 órakor nászmise keretében
esküdnek: Baka Szabolcs és Klinecz
Szilvia.
15-én, húsvét 4. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: †Zarnóczkiné Licht
Terézért,
8.30-kor a plébániatemplomban:
Bedekovics Máriáért, Ikotinné Simon
Magdolna keresztanyáért, 10 órakor:
TEMERINI ÚJSÁG

gazdasági gépek, kétéves, alig
használt 1000 wattos elektromos fűkaszáló, 350 köbcentis
ČZ motorkerékpár, külön hozzá való új alkatrészek, Piaggio
49 köbcentis, 2000-es kiadású
(újvidéki postás) motorkerékpár, 350 kg-ig mérő fa mázsa,
valamint Yugo 1100-hoz (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).
• Alig használt tornagép, vadonatúj konyhabútor, ágyak matraccal, szekrények, éjjeliszekrények
és komputerasztalok, ATX motorkerékpár (2001-es), kétszobás, összkomfortos régebbi ház,
Zastava 101-es, kombinált frizsider mélyhűtővel, keltetőgépek,
kandalló, asztalosoknak munkaasztal gépekkel és szerszámokkal felszerelve, sank négy
székkel, Gillera szkuter (49 köbcentis), kéménybe köthető gázkályhák, sarokpad asztallal, székekkel, tévék, klarinét, odzsaci
morzsoló-daráló (csövesen is
darál), mázsa súlyokkal, APN
4-es motorkerékpár, babaágyak,
babakocsik, kaucsok, fotelok, 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, vákuumos ablakok
és teraszajtók, varrógépek, szőnyegek, cserepek, vasaló, tüzelős- és gáz üzemelésű központi
kályhák. Csáki L. u. 66/1., tel.:
841-412, 063/74-34-095.
További hirdetések
a 9. oldalon

A népért.
16-án, hétfőn: Szabad a szándék.
17-én, kedden 8 órakor: A Szűzanya
tiszteletére ajánlják a nagyutcai új rózsafüzér társulat tagjai.
18-án, szerdán 8 órakor: A Szűzanya
tiszteletére ajánlják a túlabarai rózsafüzér társulat tagjai.
19-én, csütörtökön este 7 órakor: A
Szűzanya tiszteletére ajánlják a nagyutcai rózsafüzér társulat tagjai.

Plébánia: 844-001
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ASZTALITENISZ
A ligás küzdelmek minden szinten, így a temerini csapatok számára is befejeződtek. Pillanatnyilag az
idény legrangosabb eseményei zajlanak a hazai és a nemzetközi színtéren is. Idehaza a szuperligák első
négy helyezettje kezdte meg a múlt
hét végén a rájátszást, ugyanekkor
pedig a hollandiai Rotterdamban
megkezdődött az e hét végéig tartó egyéni és páros világbajnokság.
Mindkét említett rangos eseménynek van temerini részvevője is.
Pető Zoltán már egymás után
hatodik idényben jutott csapatával
a rájátszásba. Az előző öt idényben
a belgrádi csapatok – a C. zvezda és
a Partizan – színeiben, ezúttal pedig
első ízben a szabadkai Szpartakban
szerepelve valósította ezt meg, ami
a hazai csapatbajnokságban szereplő versenyzők közül eddig még senkinek sem sikerült. Az egyik elődöntő szombati első összecsapásán
a Banat Nagybecskereken 3:0-ra
nyert a Szpartak ellen, a visszavágót pedig kedden este játszották. A
küzdelem két győzelemig folyik, ha
a Szpartak egyenlít, akkor a harmadik találkozóra holnap kerül sor.
Pető Zsolt a négy férfi és három
női versenyzőből álló szerb válogatott tagjaként kezdte meg vasárnap
szereplését az egyéni és páros világbajnokságon. A kezdés rendkívül jól sikerült, a temerini fiú a selejtező csoportban előbb a laoszi
Fatafonet verte 4:2-re, majd pedig
a csilei Moját 4:0-ra, így csoportelsőként mérkőzhetett a főtáblára
jutásért. Itt is dél-amerikai ellenfele volt az argentin Tabacsnik személyében és miután őt is legyőzte
4:1-re, Pető felkerült a 128-as főtáblára. Ezen a világbajnokságon a
világranglista 169. helyéről rajtolt
és 306 versenyző vetélkedésében
harcolta ki a főtáblára való jutást.
Hétfőn megkezdődtek a párosok küzdelmei is, ahol a férfiaknál Pető az első világbajnokságán
szereplő fiatal Crepuljával játszik
első ízben együtt, míg vegyes párosban ismét a valamikori ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Pető

Zsolt–Fehér Gabriella pár indul
harcba. A férfipárosok selejtezőjében Pető folytatta sikeres sorozatát. Crepuljával az oldalán két
győzelemmel szereztek jogot arra,
hogy a következő körben a főtáblára jutásért mérkőzhessenek.

KÉZILABDA
I. férfi liga
JAGODINA–MLADOSZT TSK
28:27 (10:13)

Az alsóházban egymás mögött álló két csapat összecsapásán
kézilabdázóink a mérkőzés háromnegyed részében vezettek, de
mégis vereséggel tértek haza. Csapatunk az első félidőben háromgólos előnyre tett szert, és a vezetést
egészen a 45. percig tartotta. Ekkor
a hazaiak két egymás utáni találattal
19:18-ra fordítottak, és a mérkőzés
végéig meg is tartották az egygólos
előnyt. A jagodinai kapus a döntő
pillanatokban néhány kitűnő védéssel fosztotta meg a Mladoszt TSK-t
az egyenlítési lehetőségtől. A győzelmet követően a 12. helyen álló
Jagodina két pontra közelítette meg
a 11. Mladoszt TSK-t.
II. női liga
PANCSEVO–TEMERIN 35:22
(17:10)

Az eddig azonos pontszámú és
a 3. helyért vetélkedő csapat ös�szecsapásán valóságos hajótörést
szenvedtek lányaink, hiszen arra
senki sem számított, hogy 13 gólos vereséggel térnek haza. Ily módon a pancsovaiak most már kétpontos előnnyel állnak csapatunk
előtt a táblázat 3. helyén.

LABDARÚGÁS
Szerb liga – vajdasági cs.
SZLOGA–DOLINA (Padina) 0:0

Az első félidőben a Szlogából
Miljin, a Dolinából pedig Csizsik
kísérletezett góllövéssel, de egyikük sem volt eredményes. A gólínség a második félidőben is tartott. A
hazaiak a hajrában növelték a ritmust, mindinkább beszorították a
védekező Dolinát, de a támadóknak
sehogyan sem sikerült áttörniük a
vendégek szilárd védelmi falát.
A hét végén a Szloga szomba-

Íjászat
Május 7-én, szombaton, a Hunor Íjászegyesület tagjai részt
vettek a Péterváradon megtartott 3D kategóriájú íjászversenyen,
ahonnan 5 éremmel tértek haza. A következő eredmények születtek: Klajner Roland aranyérmes a tradicionális íjak kategóriájában,
Varga Ákos aranyérmes a csigás íjak kategóriájában, Kabács Antal
ezüstérmes vadászreflex kategóriában, dr. Nagy Zoltán bronzérmes az olimpiai íjak kategóriájában, Moisko Árpád bronzérmes
longbow kategóriában.
CS. R.

ton a 3. helyen álló és még bajnoki álmokat dédelgető Cement vendége lesz Beocsinban.
CSSZK PIVARA (Dunacséb)–
MLADOSZT 2:1 (1:0)

A felsőházi cselárevói és az alsóházi járeki csapat összecsapásán a hazaiak voltak a kezdeményező csapat, de a járekiak csak
minimális vereséget szenvedtek,
sőt az utolsó 10 percben kihagyták az egyenlítési lehetőségeket.
A CSSZK a vezetést a 42. percben
szerezte meg tizenegyesből, majd a
71. percben növelte az eredményt
2:0-ra. Tíz perccel a mérkőzés vége
előtt Szlobodan Ratics 25 méterről
erős lövéssel lepte meg a hazai kapust és szépített 2:1-re. Szombaton
16.30 órakor a járeki gárda vendége a 2. helyen álló, bajnokesélyes
Nova Pazova-i Radnicski lesz.
Újvidéki liga
TSK–TATRA (Kiszács) 4:1 (2:0)

A TSK az őszi 5:0-s kiszácsi
győzelem után másodszor is nagy
arányban verte a Tatrát. A jól játszó temerini csapat a 22. percben
Lavrnja góljával szerezte meg a vezetést, a félidei 2:0-t pedig Sörös
25. percben lőtt gólja jelentette. A
második félidő is a TSK fölényével
telt el, időnként hosszú percekig

csak a vendégek térfelén folyt a játék. A tartalékként beálló Letics alig
két perc játék után, az 55. percben,
3:0-ra növelte a TSK vezetését, majd
a 75. percben Lavrnja újabb góllal
4:0-ra. Minden esély megvolt arra,
hogy a TSK az őszi 5:0-t még felül
is múlja, de ez nem történt meg,
ugyanis játékosaink a mérkőzés teljes időtartama alatt több helyzetet
hagytak kihasználatlanul. Az ötödik
gól mégis megszületett, de nem a
TSK számlájára írták. A játékvezető
a 82. percben túlságosan szigorúan
a TSK kárára ítélte meg Dakics és
Svonja összeütközését csapatunk tizenhatosában és tizenegyeshez juttatta a vendégeket, amit Vargec értékesített is és így alakult ki a 4:1-es
végeredmény.
A TSK e hét végén nem játszik
bajnoki mérkőzést, mivel 25. fordulóbeli ellenfele, az újvidéki Ajaksz
a bajnokság tavaszi részének kezdetén kilépett a ligából.
FRUSKOGORSZKI PARTIZAN
(Bukovac)–SZIRIG 1:1

A szőregiek a náluknál 10 ponttal többet gyűjtő bukováciak otthonában értek el értékes döntetlent. A
vendégcsapat gólját Tekics lőtte.
A Szirig vasárnap a
tiszakálmánfalvi Dinamót látja vendégül 16.30 órakor.
P. L.

Eladók külföldről behozott tévék, nem LCD.

Ugyanitt eladó 12 V-os lakókocsiba való
36 cm-es tévé, nyitott babakocsi CHICCO, új, olcsón.
Megtekinteni csak május 23–27-ig lehet
a megbeszélt időpontban.
Telefonon május 23–27-ig hívhatnak
(különben külföldi hívás).
Tel.: 063/7-096-233 vagy emailen: kovacs@kstp.at
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