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Élet december 9-e után
Az egyszerűsített honosítási eljárás, az Európai 

Tanács döntése és mindennapjaink a témája a VMSZ 
Temerini Községi Szervezete lakossági fórumának, 
melyet december 13-án tartanak az Első Helyi Közös-
ség nagytermében. Vendégek lesznek: Korsós Tamás 
szabadkai főkonzul, a Szerbiai Képviselőházból Varga 
László, az integrációs bizottság elnöke és Pásztor 
Bálint a kisebbségi frakció vezetője. A rendezvényre 
minden érdeklődőt várnak.

A külföldre utazó szerbiai autósoknak jövőre már 
nem kell a járművük kötelező biztosítását igazoló nem-
zetközi okmányt, az úgynevezett zöldkártyát kiváltani-
uk, közölte a Szerbiai Biztosítók Szövetsége. Európa 
32 országában a szerbiai biztosítást a rendszámtábla 
és a vele járó, a szélvédőre ragasztott matrica bizo-
nyítja, ami kiváltja a zöldkártyát az EU országaiban, 
valamint Horvátországban, Svájcban, Norvégiában, 
Izlandon és Andorrában.

Betlehemi csillag 
karácsonyi koncert 

Vasárnap este 6 órai kezdettel a művelődési köz-
pont színháztermében fellép a budapesti 8in1 ad-
ventista együttes. A jótékonysági koncert bevételét 
játszótér kialakítására fordítják.

Nem kell majd 
a zöldkártya

Egy hónapig tartó alapos és körültekintő 
munka eredményeként kerekedett ki a köz-
művállalat 2012. évi munkaprogramjának 
javaslata, amelyet a vállalat igazgatóbizottsága 
elemzett és elfogadott. A javaslatot a községi 
képviselő-testület véglegesíti.

A javaslattevő Miroszlav Kljajics igazgató 
elmondta, hogy a feladatok meghatározása 
során fokozott figyelmet szenteltek az újabb 
beruházások finanszírozási forrásainak a meg-
határozására. A vállalat régi gépei és technoló-
giája drágítja az ügyvitelt, ami könnyen veszte-
séget okoz. Ezért nélkülözhetetlenek az újabb 
beruházások. Jövőre korszerűsíteni kívánják a 
Telep felé vezető vízvezetéket, kicserélik a víz-
vezeték-hálózat kritikus helyein a fővezetéket, 
hogy a lehető legkisebbre csökkenthessék a 
meghibásodások számát, és tervezik az auto-
matikus klórozó berendezések felszerelését. 
Felújításra szorul a távhővezeték egy szakasza 

a Kossuth Lajos utcában, de be kell fejezni a 
két mini hőtelepet összekötő hálózat kiépí-
tését is. Küszöbön a szeméttelep szanálása, a 
szemét-újrahasznosító telep kialakítása, két 
újabb szemeteskocsi, egy speciális seprő- és 
egy kotrógép beszerzése. A feladatok között 
szerepel még a sportcsarnok szellőztetésének, 
a kóbor kutyák problémájának a megoldása, 
a mezőőrszolgálat működtetése stb.

A beruházásokat saját eszközből, községi 
költségvetési támogatásból, kölcsönökből, 
donációkból tervezik lefedni. A munkaprog-
ramot az önkormányzattal végzett előzetes 
egyeztetés alapján úgy állították össze, hogy az 
elképzelések ne haladják meg a lehetőségeket. 
Az önkormányzat kész beruházni a közművál-
lalatba, de csak akkor, ha lesz pénze. A pénz-
ügyi terv szerint a közművállalat 2012-ben 
262 millió dináros jövedelmet tervez. 
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Még az időjárás sem akadályozta meg 
a közművállalat dolgozóit a piac felújítási 
munkálataiban. Első lépésben felszedték 
a lebontott kioszkok hátrahagyott talapza-
tait, lezárták a vízvezeték-csatlakozásokat, 
majd az Újvidéki utca felől nézve a Petőfi 
Sándor utca jobb oldalára pakolták át 
az összes piaci asztalt a tetőszerkezettel. 
Utána új aszfaltréteggel vonták be az utca 
bal oldalát a Május 1-je és 
a Pasics utcák által határolt 
szakaszon. Ezt követően meg-
kezdték az asztalok vissza-
helyezését, ezek szolgálnak 
majd a felújított és átalakított 
zöldpiacok megtartására. A 
munkálatok miatt a múlt csü-
törtökön nem tartottak heti-
piacot, de a felhívás ellenére 
több árus is elfoglalta helyét 
az ideiglenesen elhelyezett 
asztaloknál portékáját kínál-
va. Nem volt ez másképpen 
szombaton és vasárnap sem. 
Az ünnepek előtti időszakban 
mindig nagyobb a kínálat az 
alkalmi árucikkekből és az 

árusoknak nem kedvez ez a karácsony 
előtti átalakítás, mert nyakukon maradhat 
az áru. Másrészt a vásárlók is a piacon 
szerezhetik be legolcsóbban az ünnepi 
asztalra valót. A piac rendezésével és át-
alakításával kapcsolatban vannak ugyan 
különvélemények, de a többségnek nincs 
ellenvetése.

Folytatása a 2. oldalon

Tervek és lehetőségek
A közművállalat 2012. évi munkatervének javaslatából

Piacrendezés

Ezek az asztalok már végleges helyükön vannak

Megjelent a Jó Gazda decemberi 
száma. Keresse lapárusunknál!
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Kulcsrakész, beköltözhető, idén épült két ház, 100 és 
120 m2-es, eladó (víz, villany, központi fűtés, demit). Csere is 
lehet termőföldért. Tel: 063/8-327-097, 060/34-567-65

Piacrendezés

Folytatás az 1. oldalról
A munkálatok végzésének időpont azonban legtöbben kifogásolják, 

mondván, hogy találhattak volna jobb időszakot is rá.
Gusztony András polgármester elmondta, hogy a piactér rendezése 

még az előző választások előtti kampányban tett ígéret volt. Szeptember 
végéig lebontották a kioszkokat, és most rendezik az így kialakult terü-
letet. Csak most látszik igazán, mennyire tarthatatlan volt a korábbi hely-
zet: egy és ugyanazon aknában szennyvíz- és a ivóvízvezetéket találtak. A 
polgármester szerint korábbi állapotában életveszélyes volt a piacköz. 
Az Újvidéki utca felől nézve a Petőfi Sándor utca felső részen parkolóhe-
lyeket, lejjebb pedig, az utca bal oldalán a korszerűsített piacot alakítják 
majd ki. A munkálatok végzésének üteme nagyban függ az időjárástól. 
Megtörténhet, hogy a befejezéssel meg kell várni a jövő év tavaszát.
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Az árusok egy csoportja szombaton délelőtt is árult a piactéren

Telik az elektronikus és elektromos hulladék összegyűjté-
sére felállított konténer (Fotó: M. D.)

Már most mikulásvirág és ciklámen

SavanovićA
Minden ünnepre szép ajándék 
a cserepes virág! A Bem u. 22-ben 
mindig megtalálja az alkalomhoz illőt!

kertészetben

Tel.: 842-530, 064/234-38-53
Továbbra is zsebbarát árak, szavatolt minőség!

Könyvbemutató

Vékás János kronológiája
Pénteken, december 9-én este hét órai kezdettel a TAKT és a 

művelődéi központ közös szervezésében kerül sor Vékás János 
nagyszabású történelmi kronológiája első kötetének bemutatására 
a képtárában. Vékás a középkori aszkéták kitartásával és a bánya-
munkások szorgalmával immár évtizedek óta rendíthetetlenül hozza 
felszínre a múlt elfeledett vagy berobbantott „tárnáiból”, gyűjti és 
rendszerezi második világháború utáni történelmünk legfontosabb 
tényeit, adatait. Maga is tudatában van annak, hogy munkájával év-
tizedes adósságokat törleszt: olyasmit végez el önszorgalomból, 
amit jobb helyeken kutatóintézetek, egyetemi tanszékek többéves 
csapatmunkával szoktak megoldani. Ehhez nálunk sem a politikai, 
sem a szakmai előfeltételek nem voltak adottak több mint fél évszá-
zadon keresztül, s részben még hiányoznak ma is. Bizonyára nem 
véletlen, hogy ezt a fontos munkát is – a szerző és a kiadó, vagyis a 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet mellett – a Magyar Tudományos 
Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete jegyzi.

A Kronológia első adata 1944. szeptember 6-ára vonatkozik: 
ekkor kezdtek hozzá a szovjet csapatok és Tito partizánjai a Bánát 
elfoglalásához. Az egyik utolsó bejegyzés pedig Nagy Imre magyar 
miniszterelnök nyilatkozatát idézi Magyarország és Jugoszlávia 
kapcsolatainak erősödéséről. A két határpont között zajlott le a dél-
vidéki magyarság teljes jogfosztottsága, majd következett a nagy 
lármával meghirdetett engedmények időszaka, a „vak urnás” sza-
vazás, a parasztüldözések, a Vajdaság etnikai arculatának a szer-
bek betelepítésével történt megváltoztatása, a hadikommunizmus 
és beszolgáltatások, a Sztálin-Tito konfliktus, a Goli otok-i interná-
lások, majd a társadalomnak tett fokozatos szociális engedmények 
időszaka. Ebben a jórészt folyamatosan mostoha légkörben kellett 
szüleinknek, nagyszüleinknek helytállniuk, vagy ha arra nem mindig 
kínálkozott mód, legalább megmaradniuk.

A közel négyszáz oldalas könyv, mely több Temerinnel kapcso-
latos adatot is tartalmaz, a bemutató helyszínén jutányos áron lesz 
megvásárolható. Cs. B.

Magyarok a 
Vajdaságban 1944-1954

Többet kerestünk
A Köztársasági Statisztikai Intézet közzétett adatai szerint Szerbiában az 

októberi nettó átlagbér 38 167 dinár volt. Bár ez az összeg reálisan 1,9, no-
minálisan pedig 1,5 százalékkal kisebb a szeptemberinél, az előző év azonos 
időszakához viszonyítva az idei októberi szerbiai nettó átlagbér nominálisan 
10,9 százalékkal, reálisan 2,0 százalékkal nagyobb, mint tavaly.

A vajdasági nettó átlagbér októberben is a szerbiai átlag alatt alakult 
és 37 542 dinárt tett ki, noha 1,8 százalékkal növekedett. A dél-bácskai 
körzetben a nettó átlagbér 40 691 dinár volt (0,4 százalékos a növekedés). 
Az adatok szerint Temerinben az októberi átlagkereset 31 435 volt, azaz 
4,5 százalékkal több, mint egy hónappal korábban. 

A dél-bácskai körzet 12 községe közül az októberi nettó átlagbért il-
letően Temerin mögött maradt: Óbecse (30 459 dináros átlaggal), Bács 
(29 286), Szenttamás (27 579), Titel (26 194 din.) és Petrőc (25 260). 
A legtöbbet Újvidéken kerestek, átlagosan 43 719 dinárt.
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Műtrágya, vegyszer és vetőmag kedvező áron. 
Telefonszám: 063/511-650

Az MNT közérdekű felhívása
A Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott Vajdasági magyar 

kulturális stratégiában a népi kultúrával és néprajzzal foglalkozó 
fejezetben a prioritások megvalósítását segítő programok között 
szerepel (V.7.5. fejezet) a néptáncmozgalom erősítése.

A néptáncmozgalom erősítése céljából a stratégiában megneve-
zésre került hat helység, ahol, a regionális szempontokat figyelembe 
véve, mentori műhelyek alakulnának: Bácskában: Szabadka, Topolya, 
Újvidék, Bánátban: Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova.

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala fontosnak tartja, 
hogy ezen hat város magyar művelődési központjaiban megszerve-
zésre kerüljön az a kétéves képzés, amely a művelődési egyesületek 
számára megkönnyítené a néptánc oktatását, koreográfiák betanítását. 
Ezért a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala közérdekű fel-
hívással fordul a művelődési egyesületek felé, és arra kéri őket, hogy 
folyó év december 10-éig jelezzék, ha művelődési egyesületükben 
van olyan személy/tag, aki vállalva ezt a kétéves képzést, tudását az 
őt delegáló művelődési egyesület tagságának adja vissza.

A képzéshez a Magyar Nemzeti Tanács útiköltség biztosításával 
kíván hozzájárulni. Ezért kéri mindazokat a művelődési egyesületeket, 
amelyek érdekeltek ebben a programban, a hozzájuk legközelebb 
lévő helység feltüntetésével az office@mnt.org.rs e-mail címen de-
cember 10-ig jelentsék annak a személynek/művelődési egyesületi 
tagnak az adatait, aki a képzésben részt venne.

Orbán és Martonyi 
Pásztorral tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter a 

korábban vitatott szerb rehabilitációs törvényről és Szerbia uniós tagjelölt 
státuszának lehetőségéről tárgyalt Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) elnökével szombaton, Budapesten.

Mint Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője az MTI-hez eljuttatott 
közleményében kifejti, a tárgyaló felek kifejezték reményüket, hogy a hét-
fői belgrádi parlamenti szavazáson nem változik meg a szerb rehabilitá-
ciós törvénytervezet, amely jelenlegi formájában már nem alkalmazza a 
kollektív bűnösség elvét. Így Magyarországnak sem lesz oka vétót emelni 
Szerbia EU-tagjelölti státuszának elnyerése ellen – tették hozzá.

Mint a közleményben olvasható a kormányfő, a külügyminiszter és a 
VMSZ elnöke egyetértettek abban, hogy a vajdasági magyarságnak és Ma-
gyarországnak is érdeke, hogy Szerbia az európai értékrendbe illeszkedve, 
folyamatosan közeledjen az Európai Unióhoz. A találkozón Martonyi János 
megismételte: Magyarország nem lát okot arra, hogy az észak-koszovói 
problémák miatt ellenezze Szerbia uniós tagjelöltségét.

Két koszovói határátkelő – Jarinje és Brnjak – nyár óta azzal szerepel 
a hírekben, hogy ott egymást követik az erőszakos incidensek, amelyek 
között halálos kimenetelű is volt. A két átkelő közelében észak-koszovói 
szerbek úttorlaszokkal teszik lehetetlenné a forgalmat. Az ellen tiltakoz-
nak, hogy Koszovó saját vámosaira, illetve határőreire szeretné bízni az 
átkelők működtetését. Múlt csütörtökön két magyar katona könnyebben 
megsérült a koszovói Rudare település közelében, amikor egy portugál 
századdal együttműködve úttorlasz-bontási munkálatokat biztosítottak.

A tanácskozáson Pásztor István kiemelt fontosságúnak nevezte több, 
határon átnyúló beruházás megvalósítását, például az Ásotthalom–
Királyhalom határátkelő ügyét, a Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka–
Csikéria–Bácsalmás–Baja vasútvonal újjáélesztését és az óbecsei fürdő-
beruházást – áll a miniszterelnökség tájékoztatásában.

Képzés 
néptáncoktatók részére

A közművállalat úgy tervezte, hogy még 
az idén elvégzi a szőregi út melletti szemét-
telep felszámolásának első szakaszát. Az 
ehhez szükséges mintegy 30 millió dinár is 
a rendelkezésére áll. A projektum magába 
foglalja a helyi hulladéklerakó bezárását, 
valamint a közművállalat felkészítését a köz-
ségben összegyűlő szemét elszállítására 
az Újvidék környékén kialakítandó regioná-
lis telepre. Ám a munkálatokat még mindig 
nem kezdték el, mivel a versenypályázatra 
jelentkező cégek közül kettő is óvást nyúj-
tott be. 

A panaszügyi bizottság elvetette a közmű-
vállalat kérelmét, és új pályázatot kell kiírni, 
hallottuk Miroszlav Kljajicstól, a szeméttelep-
pel gazdálkodó közművállalat igazgatójától a 
minapi sajtótájékoztatón. Szavaiból kivehető 
volt, hogy leghamarabb tavaszra kezdhetik 
meg a szemétlerakó szanálását. Az első sza-
kaszban bekerítik szeméttelepet, majd föld-
réteggel fedik be, amit később erdősítenek. 
A szőregi út menti szemétlerakó bezárását 
követően az Újvidék környékén kialakítandó 

regionális szeméttelepre fogják szállítani a 
temerini szemetet. 

A közművállalat jövő évi tervében sze-
repel egy szemét-újrahasznosító telep lét-
rehozása. Azután már csak az úgynevezett 
szerves szemetet viszik majd a regionális 
lerakóba, az újrahasznosítható anyagokat 
a kiválogatás, osztályozás és csoportosítás 
után tárolják, majd értékesítik. A telep felépí-
téséhez szükséges eszközöket a Környe-
zetvédelmi Minisztériumtól pályázat útján, 
valamint a helyi önkormányzat költségvetési 
támogatásából szándékozzák előteremte-
ni. Mindkét forrásból 14-14 millió dinárra 
számítanak. 

A szemét-újrahasznosításával a köz-
művállalat jövedelemre tehet szert. Ám a 
nagyratörő terv teljesítése szükségessé te-
szi a géppark felújítását. Tervezik egy na-
gyobb szemeteskocsi vásárlását, amellyel a 
regionális hulladéktelepre fogják szállítani a 
kiválogatott és újrahasznosítható hulladék 
nélküli szemetet.

Egyébként eddig már 70 olyan konténert 

helyeztek el az utcákban, amelyekben kizá-
rólag pillepalackot gyűjtenek. Az év végéig 
még 30 ilyen palackgyűjtő kihelyezését ter-
vezik. Úgy tűnik elfogadást nyert a lakosság 
részéről a műanyag palackok ilyen formában 
történő összegyűjtése, ami eddig a szemétte-
lepet duzzasztotta. 

Szemétből jövedelem
Tavaszra kezdik a szeméttelep szanálását

Naponta ürítik a pillepalack gyűjtő konté-
nereket
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Vasárnap ünnepélyes keresztelő volt a plébániatemplomban. A 
nagymise keretében a keresztség szentségében részesült Gál 
Anita (Attila és Gál Gabriella leánya), Német Viktória (Mihály és 
Kurilla Beáta leánya), Gajšak Damir (Goran és Barna Margaretta 
fia), Varga Yenifer (Bonifác és Vígi Orhidea leánya).

Kurcinák Arnold gimnazista hobbiból énekel. Tavaly debütált a Tini 
fesztiválon és kategóriájában második helyezett lett Presser Gábor és 
Sztevanovity Dusan: Az ünnep című dalával. Az idén másodszor lépett 
fel a tehetségkutató rendezvényen és a dobogó legmagasabb fokára áll-
hatott. A zenei szakértőkből álló zsűri a legjobbnak nyilvánította, de a 
közönség is őt tartotta a legjobbnak, és ő lett a közönségdíjas is. Az idén 
tehát kettős sikert aratott a temerini fiatalember.

• Milyen érzés két kategória győztesének lenni?
– Nem számítottam, hogy mindkét kategória legjobbja leszek, de fan-

tasztikus érzés és boldogság elsőnek lenni. Amikor kimondták a nevem, 
szinte el sem hittem, hogy a Tini kategóriában én nyertem a versenyt.

• Miért ezt a dalt választottad?
– Az idén valamennyivel pergősebb dalt szerettem volna választani. 

Keresgéltem, s végül a Nélküled című dalra esett a választásom. Ez valójá-
ban egy lassú, nagyon szép szövegű dal. Huzamosabb ideig gyakoroltam 
és jól sikerült előadnom.

• A Tini után fellépsz-e máshol is?
– Nagyon szeretek énekelni. Remélem, felkérnek, hogy másutt is 

fellépjek. Majd kiderül, hogy mit hoz a jövő. Mivel a Tini gyakorlata, 
hogy az előző évi rendezvény győztesei a következő évben a gálaműsor 
résztvevőiként lépnek fel, jövőre biztosan nem versenyzem. Az azt köve-
tő évben azonban már elérem a felnőtt korhatárt és versenyezhetek az 
ifjúsági kategóriában. Nem állok el a további versenyzéstől.

• Gondoltad-e, hogy az idén nyersz?
– Nem. A színpadon azonban mindent beleadtam és az eredmény 

nem maradt el. A dobogó legmagasabb fokára állhattam. Nagyon sok 
ajándékot kaptam. Egyebek között egy medált, két serleget, virágot, 
diplomát, festményt stb.

• Nehéz összeegyeztetni az iskolát az énekléssel?
– Az óbecsei gimnázium másodikos tanulója vagyok. Nehezen ugyan, 

de sikerült megoldanom, hogy az éneklés ne menjen a tanulás kárára. •

A XX. Tini temerini legjobbjai

Kettős siker

A HOFY CUKI boltjaiban legolcsóbb a kenyér:
a Telepen, a központban a Népfront utcában, 

a Petőfi Sándor utcában és a járeki üzletünkben

Alacsonyabb árak:

Népfront utca 97, telefon: 844-669

Vásároljon a Hofy cuki boltjaiban, megéri!

Barna kenyér 30 Din
Fehér kenyér 35 Din
Túrós burek 60 Din

Húsos burek 70 Din
Pizza szelet 75 Din
Sós kifli 20 Din

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

Lakodalmakra is vállalunk rendelést.

Újdonság: Fél kilós korpás kenyér 40 Din

Az egészségesebb táplálkozásért házi készítésű

100%-os almalé 
és céklás almalé

tartósító szer, cukor és víz hozzáadása nélkül.
Érdeklődjenek a 063/82-230-28-as telefonon

December 30-án zárul a községi tanács pályázata
A községi tanács a kultúra és művészet fejlesztése céljából pályá-

zatot hirdetett támogatások odaítélésére a 2012. évben. A művelődési 
támogatásra kizárólag temerini székhelyű művelődési egyesületek és 
túlnyomórészt kulturális tevékenységet végző szervezetek jelentkezhet-
nek december 30-áig. A pályázat útján támogatás igényelhető műked-
velő és a művelődési egyesületek tevékenységének társfinanszírozására, 
kulturális projektumok és programok finanszírozására, könyvek és 
folyóiratok megjelentetésének társfinanszírozására.

A jelentkezési űrlapokat a Községi Közigazgatás iktatójában szemé-
lyesen adhatják át a jelentkezők, de postázhatják is a Temerin Község, 
Újvidéki utca 326., 21 235 Temerin címre, Pályázat–kulturális tevé-
kenységre 2012. megjelöléssel. A jelentkezési űrlapot személyesen a 
községháza 5-ös számú első emeleti irodájában vehetik át a pályázni 
óhajtók, de letölthetik a www.temerin.rs internetes honlap kultúra 
megjelölésű fejezetéből is. 

Kérik a pályázókat, hogy tartsák magukat a megszabott határidő-
höz, mivel a késve érkezett és hiányos pályázati anyagot nem veszik 
figyelembe.

A projektum kiválasztásáról bizottság határoz a vonatkozó községi 
szabályzat értelmében. A pályázat eredményét közzéteszik a községi 
honlap művelődési fejezetében. Érdeklődni a 843-613-as telefonszá-
mon vagy a tepic.kultura@temerin.rs e-mail címen lehet.

Ünnepélyes keresztelés

Művelődési támogatás

Tűzifa eladó: tölgy, 
gyertyán és akác

Köbmétere 4000 dinár, házhoz szállítással, 
részletfizetésre is – megbeszélés szerint. 

Csere is lehetséges rosszvasért.
Telefonszám: 064/277-14-43.
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Adventi és karácsonyi koszorúk, 
 ikebanák (természetes és műfenyőből), 

kopogtatók, asztali- és sírdíszek.
Bálázott fenyő és tűzőszivacs is kapható.

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

Szombaton

Karácsonyi 
kézimunka-kiállítás

A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka Szakkör az idén is 
megszervezi hagyományos, eladással egybekötött karácsonyi kézimun-
ka-kiállítását, melyen a szakkör tagjai valamint a vidéki szakkörökből 
érkező vendégek állítják ki munkáikat. A hagyományokhoz híven az idei 
kiállításon is bemutatják azoknak a III. és IV. osztályos általános iskolás 
tanulóknak a munkáit, akikkel a szakkör tagjai foglalkoztak.

Pethő Julianna, a szakkör elnöke elmondta, hogy kilenc évvel ezelőtt 
kezdtek foglalkozni az alsós tanulókkal. Évente két alkalommal, a hús-
véti és a karácsonyi ünnepek előtt tanítják a gyerekeket. Három héten 
át rajzórán, műhelymunka keretében kézimunkáztak a diákokkal. Egy-
egy csoportban egy asszony négy tanulót tanított. Az idén az alapöltések 
elsajátítása mellett piros Mikulás-csizmát is készítettek gyerekek. Mint 
eddig minden évben, az idén is kiállítják a gyerekek munkáit a szombati 
kézimunka-kiállításon.

– Az idén a szokásosnál egy héttel korábban, de a szokványos helyen, 
az Ifjúsági Otthon nagytermében szervezzük karácsonyi kiállításunkat – 
mondja Pethő Julianna. – December 10-én, szombaton délután fél négykor 
alkalmi műsor keretében nyitjuk meg az eladással egybekötött kiállítást, 
amelynek anyagát december 13-áig mindennap délelőtt 9 és este 6 óra 
között tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállított kézimunkák karácsonyi 
és más motívumokkal készülnek. Szeretnénk bemutatni a temerinieknek a 
nemzetközi és a szövetségi kiállításra új technikákkal készült munkáinkat 
is. Szakcsoportunk 32 egyesülettel tartja a kapcsolatot, illetve vesz részt 
a teadélutánozásban. A karácsonyi kiállításunkra öt helységből várunk 
vendégkiállítókat, ők is különböző technikával készített munkáikat mu-
tatják be. A gyermekkézimunkák mellett az idén karácsonyi motívumú 
gyermekrajzokat is kiállítunk Utcai Dávid rajztanár együttműködésének 
köszönhetően. A kézimunkák mellett most is kiállítjuk a barkácsolt mun-
kákat, az alkalmi kompozíciókat, és a festett üvegeket. mcsm

Móricz Eszter tanítónő IV. b osztályának tanulói Pethő Julian-
nával és a Mikulás-csizmával

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

A község immár hetedik alkalommal írt ki ösztöndíjpályázatot 
egyetemisták részére. A pályázatra 97-en jelentkeztek, közülük 82 
egyetemi hallgató kapta meg az önkormányzat ösztöndíját. A szer-
ződéseket november 29-én írták alá. Az ünnepi fogadáson jelen volt 
Gusztony András polgármester, aki rövid üdvözlő beszéde után 
személyesen nyújtotta át a főiskolai és egyetemi hallgatóknak a 
szerződéseket.

Urbán Izabella, a községi tanács oktatással megbízott tagja ar-
ról szólt, hogy az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint tavaly volt, 
azaz a másod- és harmadévesek 4-4 ezer dinárt, a negyedévesek és 
a mesterfokon tanulók pedig 5-5 ezer dinárt kapnak 10 hónapon át 
a folyószámlájukra, ami a mai nehéz gazdasági helyzetben jelentős 
segítséget jelent a családoknak.

Kurilla Erika az újvidéki Ügyviteli Főiskola harmadéves hallga-
tója, már tavaly is községi ösztöndíjas volt.

– Tavaly is jól jött, az idén is nagyon jól jön a községi támoga-
tás – mondja Erika. – Költhetem a pénzt könyvekre, fedezhetem az 
utazási költséget, de vásárolhatok ruhaneműt vagy más szükséges 
cikket. Az idén is 4 ezer dinárt kapok havonta, mindig nagyon jókor 
jön a pénz. Üzenem a fiatalabbaknak, hogy tanuljanak, megéri.

Tóth Karolina, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának bel-
ügyi szakán másodéves hallgató.

– Egyetemen tanulni költséges dolog, nekem nagyon sokat jelent 
az ösztöndíj. Felhasználhatom tankönyvek vásárlására, útiköltségre. 
Az egyetem mindenkinek nehéz, mivel alkalmazkodni kell az új kör-
nyezethez. Nekem azért még nehezebb volt a kezdet, mert az általános 
és a középiskolát egyaránt magyar nyelven fejeztem be. Csak egy 
megoldás van, tanulni kell, igyekezni, és akkor lehet előre haladni. 
Általában úgy tanulok, hogy sokszor elolvasom az anyagot, aláhú-
zom a lényeges részeket. Az évenkénti és az összesített tanulmányi 
átlagnak is legalább 8,50-nek kell lennie. Ez elég szigorú mérce, de 
igyekezni kell és elérhető. Vagyunk itt többen is az ösztöndíjasok 
közül, és ez a bizonyíték rá, hogy lehetséges. •

Aláírták az 
ösztöndíjszerződéseket

Kurilla Erika és Tóth Karolina
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Botrányos: közel kétmillió dinár, 2500 
svájci frank, hordozható számítógép, táska 
és két Nokia telefon szárad a lelkén Svetozar 
Čiplić volt emberi jogi és kisebbségügyi mi-
niszternek – írja a Večernje novosti.

A volt emberi jogi és kisebbségügyi mi-
niszter minisztériumának felszámolása után 
óriási adósságot hagyott a kormányra. Közel 
kétmillió dinár, 2 500 svájci frank, hordozható 
számítógép, táska és két Nokia telefon eltű-
nése szárad a lelkén. Svetozar Čiplić neve 
azért marad meg a vajdasági magyarok em-
lékezetében, mert az ő miniszterkedésének 
az időszakára esett a kisebbségi nemzeti ta-
nácsokról szóló, sokat bírált szerbiai törvény 
kidolgozása. Nem sokkal az után, hogy a jog-
szabály elfogadásra került, a minisztérium ta-
karékoskodásra hivatkozva önálló intézmény-
ként megszűnt létezni. A kormány hónapok 
óta hiába követeli Čiplićtől, hogy számoljon 
el a szabálytalanul elköltött pénzzel és az el-
tűnt műszaki eszközökkel. Ezen túlmenően, 
Čiplić diplomata útlevelétől sem volt hajlandó 
megválni, annak ellenére sem, hogy ennek 
használatához tisztsége megszűnését köve-
tően már nem lett volna joga. A felsoroltak 
mellett terhére írják azt is, hogy nem szolgált 
magyarázattal még egy számítógép és egy 
fényképezőgép eltűnésének ügyében, ame-
lyeket korábbi állítása szerint egy szabadkai 
szolgálati út során veszített el. 

A Novosti újságírója betekintést nyert 
azokba a dokumentumokba, amelyek arról 

tanúskodnak, hogy Svetozar Čiplić nem ren-
deltetésszerűen használta a rábízott bank-
kártyát. Čiplićet már korábban felszólították, 
térítse meg a rábízott pénzek törvénytelen fel-
használásából eredő károkat. Ez év márciusá-
ig a nála lévő 6938-as számú bankkártyáról 1 
millió 995 ezer 442 dinárt költött el jogszerűt-
len módon. Ezeket a költségeket 2008-ban és 
2009-ben halmozta fel. Ezen túlmenően egyik 
külföldi útja során Szerbia svájci diplomáciai 
képviseletén 2500 svájci frankot kért kölcsön. 
Svetozar Čiplić rengeteget utazott, és szórta 
a pénzt. Bútor- és ruhaszalonokban, köny-
vesboltokban is szolgálati bankkártyájával 
fizetett. Kiadásait pedig nem igazolta szám-
lákkal. Hét nap állt a rendelkezésére, hogy 
törlessze adósságát. A volt emberi jogi és 
kisebbségügyi miniszter azonban a mai napig 
nem adott választ a vele szemben megfogal-
mazott követelésekre – írja a Novosti.

Magyar szempontból az eset azért érde-
mel figyelmet, mert Svetozar Čiplić éveken át 
előszeretettel mutatkozott vezető kisebbségi, 
köztük vajdasági magyar tisztségviselők tár-
saságában, és ő állt annak a szakértői cso-
portnak az élén, amely a kisebbségi nemzeti 
tanácsokról szóló törvényt kidolgozta. Ko-
rábban a szerbiai alkotmánybíróság bírája-
ként tevékenykedett. A Večernje novosti cikke 
után olvasható kommentek közül az egyikben 
találóan az olvasható, hogy „ha ilyen az em-
beri jogi miniszter, akkor milyenek az igazi 
tolvajok?”

...akkor milyenek a tolvajok?
Rendőrségi krónika

Községünk területén november 25-étől 
december 2-áig egy bűncselekményt, két 
rendbontást, három közlekedési balesetet 
és egy tűzesetet jegyeztek – áll a temerini 
rendőrállomás jelentésében. A balesetek-
ben senki sem sérült meg, az anyagi kár 
összesen mintegy 230 ezer dinár.

November 25-én reggel 7 óra tájban 
Temerinben, a Petőfi Sándor és a Nikola Pasics 
utcák kereszteződésénél D. M. temerini lakos 
Fiat Punto típusú személygépkocsijával a Nikola 
Pasics utcán Óbecse irányába tartott és az útke-
reszteződésben ütközött a Petőfi Sándor utcán 
Szőreg irányába haladó Iveco típusú tehergép-
kocsival, amelyet V. B. temerini lakos vezetett. 
Az anyagi kár mintegy 80 ezer dinár.

November 25-én délelőtt fél 11 tájban 
Temerinben az Újvidéki utca 308-as számú ház 
előtt Gy. M. temerini lakos Zastava Yugo típusú 
személygépkocsijával a forgalomba való be-
kapcsolódáskor ütközött egy Ford Escort típu-
sú személygépkocsival, amelyet H. N. temerini 
lakos vezetett. Az ütés erejétől a Ford kilendült 
és nekicsapódott egy Iveco típusú tehergép-
kocsinak, amelyet S. J. vezetett. Az anyagi kár 
mintegy 100 ezer dinár.

November 25-én délután fél kettő tájban 
Temerinben, az Újvidéki utca 442-es számú 
ház előtt M. D. járeki lakos Zastava Yugo típu-
sú személygépkocsijával, amelyet az ugyancsak 
járeki M. M. vontatott Zastava Florida típusú 
személygépkocsijával, a benzintöltő állomásra 
való kanyarodáskor nekiment az egyik kútnak. 
Az anyagi kár mintegy 50 ezer dinár.

November 26-án hajnali két óra tájban tűz 
ütött ki Temerinben, a Bem József utca egyik 
családi házának kéményében. A tüzet sikerült 
megfékezni, személyi sérülés nem történt, az 
anyagi kár mintegy 20 ezer dinár.

Egy nap 
három baleset

Brikett eladó, tonnája 15 000 dinár.
Házhoz szállítás, részletfizetésre is – megbeszélés szerint. 
Csere is lehetséges rosszvasért. Telefonszám: 064/277-14-43

December 31-re, 
szilveszterezésre és 

január 1-jére 
kiadó a 

Balaton vendéglő.

Érdeklődni a 
064/38-111-26-os 

vagy a 
060/156-51-70-es 
telefonszámon.
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Virágüzlet

Népfront u.103., tel.: 842-515, 842-251

Tekintse meg adventi kínálatunkat: 
asztali és ajtódíszek, adventi koszorúk, vendégvárók.

Mikulásvirág – különböző színben, 
fenyőágak és adventi sírdíszek. 

• Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új • Új •

Dil butik
Hazai kötött- és pamukáru férfiaknak, 

nőknek és gyerekeknek – nagy választékban.
Temerin, Marko Oreskovics u. 18.

Nyitvatartás: munkanapokon 16–20, 
szombaton 9–20, vasárnap 16–20 óráig.

Múlt vasárnap délelőtt sikeres nyúlvadászatot szervezett a Fácán Vadászegyesület. 
A vadászok egy csoportjáról a nyúlvadászat után készült a felvétel a túlabarai va-
dászotthon tőszomszédságában. (Fotó: Móricz Dénes)

NyúlvadászatKéményseprés 
kérhető

Az eddig földgázzal fűtő háztartások közül 
sok áttért a kemény tüzelőre főként a fatüze-
lésre. Ez azonban azzal is jár, hogy a kályhák 
és csövek mellett a kéményt is rendben kell 
tartani. A legtöbben még a fűtési idény kezde-
te előtt kitisztították-kitisztítatták kéményüket. 
Temerinben már huzamosabb ideje főleg vi-
déki kéménysöprők látják el ezt a nem éppen 
egyszerű feladatot, vagy egyedül a házigazda 
kotorja ki kéményét. A közművállalat értesíti 
a polgárokat, hogy ha kéményseprőre lenne 
szükségük, jelezzék igényüket személyesen a 
marketing osztályon, vagy tárcsázzák a 843-
666-os telefonszámot.

Jövő csütörtökön

Az Első Helyi Közösség-nyugdíjas 
Egyesülete december 15-én, jövő csü-
törtökön szervezi meg az idei harmadik 
ingyenes szűrővizsgálatot. Aki szeretné 
megméretni vérnyomását és vércukor-
szintjét, jelentkezzen 8 és 11 óra között 
az Ifjúsági Otthon nagytermében, ahol a 
volontőr egészségügyi dolgozók várják 
őket. Kérik a nyugdíjasokat, hogy a szűrő-
vizsgálat előtt vegyék be gyógyszerüket, 
de ne reggelizzenek, s már az előző este 
is csak könnyű vacsorát fogyasszanak, és 
ne igyanak szénsavas italt. A szervezők 
minden nyugdíjast szeretettel várnak az 
idei utolsó vizsgálatra.

Szűrővizsgálat

Francia Szabolcs 
cSoNTkovácS
Fájdalmak, gerincbántalmak, 
végtagproblémák, fejfájás stb. 
kezelése csontkovácsolással.
A természetes 
gyógyuláshoz vezető út.
Telefonszám: 060/383 94 88

Harminc éves a 
temerini néptánc-

mozgalom
A temerini Szirmai Károly Magyar Művelő-

dési Egyesület 2011. december 10-én, szom-
baton 19.30 órai kezdettel néptánc-népzenei 
gálaműsort tart a színházteremben. Fellépnek 
a valamikori és jelenlegi néptáncosok, gyer-
mekcsoportok.

Koreográfus Lukács Imre, alkalmi népzenei 
együttes Szabó Árpád vezetésével kíséri a fellé-
pőket. Az egyesület vendége az adai Vadvirág 
néptánccsoport lesz. Jegyelővétel 150 dináros 
áron az egyesület klubhelyiségében minden nap 
18 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a szervezők.

2011. december 8-án délelőtt 11 órakor 
a Lukijan Mušicki Művelődési Tájékoztatá-
si Központ kistermében megnyílik a Liszt 
Ferenc emlékkiállítás, a zeneszerző szüle-
tésének 200. évfordulója tiszteletére.

Emlékkiállítás

Januárban lesz 
nagyobb a számla

Miután a községi képviselő-testület legutób-
bi ülésén jóváhagyta a közművállalat díjszabás-
módosítási javaslatát tíz százalékkal drágult a 
csapvíz, a szemétszállítás és a távhőfűtés. Az új 
árak december 1-jétől érvényesek, tehát a drá-
gábban elszámolt fogyasztást majd csak a janu-
árban kézbesített közműszámlán tüntetik fel.

Csütörtökön, december 8-án az Újvidéki u. 365-ben, 
az iparosok otthonában megnyílik az 

EL-KA cég pirotechnikai üzlete.
Kínálatukban: rakáték, petárdák, 
tűzijátékok, újévi díszek, játékok, 
műfenyők, ajándéktárgyak stb.
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• 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

Árleszállítás az Édenben!
Petőfi Sándor utca 58.

Disznóvágáshoz kínálunk nagyon kedvező áron 
kimérésre darált borsot, fehérborsot, szemes borsot, 
darált köményt, szemes köményt, sót, fűszerpaprikát, 

rizst, szójadarát és különböző fűszerkeverékeket.

A közelgő ünnepek süteményihez: 
darált kekszet, tejszínhabport, porcukrot, 

mogyorót, kikirikit, kókuszreszeléket, tejport és 
még sok mást, amire Önnek is szüksége van.

A megfázás megelőzésére sok fajta tea kimérésre.

Bútorozott lakás kiadó a Petőfi Sándor utcában (piactér). Tel.: 063/569-782.

Szigetelték a 
Tájház falait

A gangot majdnem teljes hosszában 
alá kellett falazni

Tégla és szigetelés került az elmállott vertfal 
helyére

Az elporladt, kitalicskázott föld

A nedvesség megtette a magáét
A Telepen újra nyitva a

Novák 
HeNTeSÜZLeT!

Csirkehús, felvágott, 
kolbász, rolád, 

Karagyorgye szelet stb.
AkcióS árAk!
Rendelésre grillcsirke 
egészben, szeletelve! 

Négykilós csomag 1750 dinárért!
Újvidéki utca 586. 

(az új Duga mellett), 
tel.:  063/167-48-79, 
munkaidő 8-19 óra.

A temerini Tájház lassan visz-
szanyeri eredeti formáját. A nyáron 
nád került a cserép helyébe, nem-
régiben pedig kívül-belül eltávo-
lították a vertfalakból az elmállott 
részt, szigetelték és téglával rakták 
be. Ádám István, az épület gondno-
ka, képsorokban örökítette meg a 
munkálatokat, amelyek költségeit 
pályázaton nyerték el.



TEMERINI ÚJSÁG2011. december 8. 9

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AU-
TONÓM TARTOMÁNY, Településrendezési, 
Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezet-
védelmi Osztály, Szám: 501-24/2011-04, 
TEMERIN, 2011.XI.25.
A Településrendezési, Lakás- és Közmű-
vesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztály 
A környezeti ártalmak felméréséről szóló 
törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Köz-
lönye, 135/04. és 36/09. szám), 10. szakasz 
4. bekezdés, Az általános közigazgatási 
eljárásról szóló törvény (JSZK Hivatalos 
Lapja, 33/97. és 31/01. szám), 192. sza-
kasz 1. bekezdés és a Temerini Kat. Közs. 
9786/16-os parcelláján (Temerin, Újvidé-
ki u. sz. n.) található TROGLAV Kft.-nek 
(Temerin, Népfront u. 38.), a környezetre 
nem veszélyes másodlagos nyersanyagok 
átvétele és elsődleges feldolgozása elne-
vezésű projektum hordozójának az emlí-
tett projektum környezeti ártalma felméré-
se szükségessége eldöntésére vonatkozó, 
2011. XI. 18-i keltezésű, 501-24/2011-04-es 
sz. kérelme alapján, meghozta a 

V É G Z É S T
1. Megállapítjuk a Temerin község területén 
(Népfront u. 38.) működő TROGLAV Kft. 
projektumhordozó környezetre nem veszé-
lyes másodlagos nyersanyagok átvétele és 
elsődleges feldolgozása elnevezésű projek-
tuma környezeti ártalmának felmérésére 
vonatkozó hatástanulmány kidolgozásának 
szükségességét, melyet Temerini Kat. Közs. 
9786/16-os parcellájára (Temerin, Újvidéki 
u. sz.n.) terveztek.
A környezeti hatástanulmánynak az aláb-
biakat kell tartalmaznia:
1. A projektumhordozó adatai, A projektum 
kivitelezésére tervezett helyszín leírása
2. A projektum leírása
3. A projektumhordozó által felülvizsgált fő 
alternatívák ismertetése
4. A lokáció és a szűkebb környezet (makro 
és mikro lokáció) környezeti állapota be-
mutatása
5. A projektum lehetséges jelentős környe-
zeti hatásainak felvázolása
6. Baleset esetén felléphető környezetre 
való hatása
7. A környezetre valamennyi jelentősebb ár-
talmas hatás megelőzésére, csökkentésére 
és – ahol csak lehet – elhárítására irányuló, 
tervszerű intézkedések felsorolása

8. A környezeti hatás megfigyelésének 
programja
9. A 2. és 9. pontban említett adatok nem 
technikai, rövidített változatú bemutatása
10. A műszaki- és szaktudásra, vagy a 
szakmai hozzáértésre vonatkozó hiányok-
kal kapcsolatos adatok, a szükséges adatok 
beszerzésének lehetetlensége
11. A környezeti ártalmak felméréséről szó-
ló törvényben (SZK Hivatalos Közlönye, 
135/04. és 36/09. szám) olvasható összes 
környezetvédelmi intézkedés
12. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény-
ben (SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 
88/10. szám) foglalt intézkedések
13. A másodlagos nyersanyagként vagy 
energia előállítására használt hulladék be-
gyűjtésének, szállításának, raktározásának 
és feldolgozásának feltételeiről és módjáról 
szóló szabályzatban (SZK Hivatalos Közlö-
nye, 88/10. szám) található intézkedések
14. A hulladék minősítése A hulladékok ka-
tegorizálásáról, kivizsgálásáról és minő-
sítéséről szóló szabályzat (SZK Hivatalos 
Közlönye, 56/10. szám) alapján
15. Azon intézkedések, melyek biztosítani 
fogják a hulladékgumikkal A hulladékgumik-
kal való gazdálkodás módjáról és eljárásá-
ról szóló szabály (SZK Hivatalos Közlönye, 
81/10. szám) alapján történő eljárást
16. A vizekről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 30/10. szám) alapján a föld alatti 
vizek minőségének és földterületek védel-
mére irányuló intézkedések 
17. A levegő védelméről szóló törvényben 
(SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. szám) 
meghatározott intézkedések
18. A levegő minőségét megfigyelő program, 
mely összhangban van a Vízminőségre vo-
natkozó föltételekről és annak folyamatos 
megfigyeléséről szóló rendelettel (SZK Hi-
vatalos Közlönye, 11/10. és 75/10. szám)
19. A zajvédelemről szóló törvény (SZK Hi-
vatalos Közlönye, 36/10. és 88/10. szám) 
által kiszabott zajvédelmi intézkedések
20. A zajszint mérésének módszereiről és 
a zajszintmérésre vonatkozó beszámoló 
tartalmáról és terjedelméről szóló szabály-
zat (SZK Hivatalos Közlönye, 72/10. szám) 
alapján kidolgozott zajszintmérő és megfi-
gyelő program
21. A természetvédelemről szóló törvényben 
(SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. 

szám) meghatározott intézkedések
22. Tűzvédelmi intézkedések
23. Más illetékes szerv és szervezet fölté-
teleinek és jóváhagyásainak beszerzése 
és mellékelése 
24. A tanulmány kidolgozásában részt vevő 
személyek, illetve a felelős személyek álta-
lános adatai, szakképzettségük feltüntetése, 
a kidolgozás időpontja, a felelős személy 
aláírása és a tanulmány kidolgozására fel-
hatalmazott szervezet pecsétjével hitele-
sített aláírás.
A projektumhordozó ezen végzés átvételé-
től számítva legkésőbb 1 éven belül köteles 
benyújtani a környezeti hatástanulmány-
ról szóló jóváhagyási kérelmet, ellenkező 
esetben a hatástanulmány jóváhagyására 
benyújtott kérelemről az adott körülmények 
alapján születik döntés.

I n d o k l á s
A TROGLAV Kft. projektumhordozó 
(Temerin, Népfront u. 38.) kérelmezte a 
környezetre nem veszélyes másodlagos 
nyersanyagok átvétele és elsődleges fel-
dolgozása elnevezésű projektumának kör-
nyezeti ártalma felmérése szükségessége 
eldöntését, amely a Temerini Kat. Közs. 
9786/16-os parcelláján (Temerin, Újvidéki 
u. sz. n.), Temerin község ipari övezetének 
4-es blokkjában található. A tervezett havi 
átlagkapacitás: 200 tonna vas, 30 tonna 
alumínium, 5 tonna réz, 10 tonna műanyag, 
10 tonna gumi.
A környezeti ártalmak felméréséről szóló 
törvénnyel összhangban a benyújtott ké-
relemről a tömegtájékoztatási eszközök 
útján, pontosabban a Dnevnik napilapban 
és a Temerini Újság hetilapban való megje-
lentetés által értesítettük a nyilvánosságot, 
az érintett szervek és szervezetetek közül 
pedig a Temerin KKV-t, a Temerin község 
Kiépítési és Településrendezési Szakigaz-
gatósága Közvállalatot és a Temerini Első 
Helyi Közösséget. Az érdekelt szervek, 
szervezetek és a nyilvánosság a törvény-
nyel meghatározott határidőn belül osztá-
lyunkhoz nem nyújtották be véleményüket, 
ezért a végzést a fentieknek megfelelően 
hoztuk meg.
A beterjesztő kérelmét, a helyszínre vonat-
kozó adatokat és a lehetséges környezeti 
hatásokat megvizsgálva, valamint figyelem-
be véve, hogy a szóban forgó projektum na-

ponta több mint 50 tonnás kapacitással bír, 
ami által jelentős környezeti hatás okozható 
– azon projektumok jegyzékére vonatkozó 
rendelet 14. pontjának 2. alpontja, melyek-
nél kötelező elvégezni a környezeti hatás-
tanulmányt, valamint azon projektumok 
listájára vonatkozó határozat, amelyeknél 
kérni lehet a környezeti hatástanulmányok 
felmérését (Szerb Köztársaság Hivatalos  
Közlönye, 114/08. szám) – a jelen szerv úgy 
döntött, hogy szükséges környezeti hatás-
tanulmány készítése.
A környezeti hatás felmérésére vonatkozó 
törvény 10. szakasza 5. bekezdése előírja, 
hogy a környezeti hatástanulmányt jóváha-
gyó végzésben az illetékes szerv meghatá-
rozhatja a tanulmány tartalmát és terjedel-
mét. Ez ebben az esetben megtörtént.
Az említett tanulmány terjedelmét és tartal-
mát A környezeti hatás felméréséről szóló 
törvény 17. szakasza (SZK Hivatalos Köz-
lönye, 135/04. és 36/09. szám) alapján ha-
tároztuk meg.  
A környezeti hatástanulmány jóváhagyásá-
nak kérelmezésére vonatkozó benyújtási 
határidőt A környezeti hatás felméréséről 
szóló törvény 16. szakaszának 3. és 4. 
pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. 
és 36/09. szám) írja elő.
A meghozott végzésről szóló értesítést a 
helyi lapban azon térség hivatalosan hasz-
nált nyelvén tesszük közzé, mely magába 
foglalja a tervezett projektum hatását.
Jogorvoslat:
A végzés ellen a Tartományi Településren-
dezési, Építkezési és Környezetvédelmi Tit-
kárságon lehet fellebbezni.
A végzés kézbesítésétől számított 15 napon 
belül a fellebbezést ezen szervnél, vagy 
közvetlenül a 380,00 dináros közigazgatási 
illeték kifizetése után lehet átadni.
Az okmányt kézbesíteni:
• a projektum hordozójának
• a közzététel érdekében a nyilvános tájé-
koztatási eszközöknek, éspedig:
1. Dnevnik
2. Temerini Újság
archívumnak

Osztályvezető: Lepa Rodić s.k., 
okl. építészmérnök
Az eljárást vezette: 

Milinszki Pethő Gabriella,  
s.k., okl. biológus

Ma este, december 8-án 7 órai kezdettel szakmai előadás lesz 
a Kertészlakban. Vendég dr. Bodnár Károly, a Szegedi Tudomány-
egyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karának dékánja és 
helyettese, dr. Horváth József. Ismertetik a kar képzési programját, 
a lehetőségeket a vajdasági, illetve temerini diákok ezen az egyete-
men való képzésére. 

Szakmai élőadást is tartanak a hallgatóknak nemrégiben zárult 
kutatási projektjükről, amely a mezőgazdasági vállalkozók innová-
ció-érzékenységével állt kapcsolatban, különös tekintettel a ma-
gyarországi agrárvállalkozók főbb problémáira. Az előadás után a 
téma megbeszélése.

Szakmai előadásAz NEFMI és a Balassi Intézet 
szülőföldi pályázata

A Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület értesíti 
az érdeklődőket, hogy a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Miniszté-
riuma a Balassi Intézettel közösen szülőföldi pályázatokat hirdet:

• miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy rész-
képzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali 
tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében. 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012 
január 10-e, 15 óráig. A pályázatokat 2011. december 10-étől lehet be-
nyújtani. A pályázati felhívások teljes szövegét a www.martonaron.hu és 
a www.balassi-intezet.hu honlapon olvashatják el. Jelentkezéssel kap-
csolatos információk a 024/670-031-es telefonszámon vagy személyesen 
Szabadkán a Ptuji utca 1-es szám alatt kaphatók. Pályázat amatőr fotósok részére

A Magyar Várvédők Egylet fotópályázatot hirdet, amelyen kizárólag 
amatőr fotósok vehetnek részt. Megkötések: • A képeknek tükrözniük 
kell a téli hangulatot • Minden pályázó maximum két várral nevezhet. 
Váranként legalább öt, maximum tíz saját készítésű fotóval • A képeken 
csakis a színkorrekció, a kontraszt és a fényerősség változtatható. • A 
kép mellé kérjük a vár rövid ismertetését. (Fellelhetősége, mai állapo-
ta stb.)

A pályamunkákat 2012. március 1-jéig várjuk az alábbi címre elkül-
deni, név, postai cím, telefonszám mellékelésével: kovacszoltan811012@
gmail.com

Közeleg az új év, cége, vállalkozása 
számára vagy saját használatra

készíttessen naptárt!
Akár egy példányban, nagy formátumban, színes 

képpel, egyedi megoldással.
Ugyanott hagyományos naptárak megrendelhetők.

Hívja a 843-750-es telefonszámot.
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik testvérünk, nagy-
bátyánk, sógorunk

MATUSKA Sándor 
(1938–2011)

temetésén megjelentek 
vagy telefonon, táviratban 
fejezték ki részvétüket.

Legyen békés és 
áldott a pihenése!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
December 9-én lesz szomo-
rú 2 éve, hogy elhunyt

VARGA József 
fodrász 

(1920–2009)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzi öcséd, 
Imre, Margitka, Manyi 

családjával és 
Imi családjával

MEGEMLÉKEZÉS A dRáGA SZüLőKRőL

URACS József 
(1928–1995)

HORVáTH Matild 
(1937–2001)

Csillaggá változtatok, barangoltok az égen, 
gyertek mifelénk, úgy mint réges-régen! 
Látjuk ragyogásotok, várjuk érkezésetek, 
csak az a legnagyobb baj, hogy ti ezt nem érzitek.

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

Adhat az élet kincset, palotát, 
de egyet nem adhat kétszer, édesanyát és édesapát.

Emléküket szeretettel őrzik fiaik, Zoltán és Tibor, 
menyeik, Marika és Etelka, unokáik, Zolika, Ferike és Mónika

Egyházközségi hírek
8-án, csütörtökön az esti szentmise után a Miasszonyunk 
Világi Rendjének tagjai találkoznak.
Adventi szombatokon de. 10 órától 12-ig gyónási alkalom 
a gyermekeknek.
Az ifjúság részére 10-én, szombaton este 5 órakor: Don 
Bosco c. film vetítése.
11-én advent 3. vasárnapján templomainkban gyűjtés a hely-
beli legrászorultabbak javára.
Idősek és betegek adventi otthoni lelkipásztori látogatása: 
Kedd, december 13.: Kossuth Lajos utca és Bosnyák utca. 
Szerda, december 14.: Hársfa utca, Széchenyi István utca.
Csütörtök, december 15.: Gyónóbúcsú.

APRÓHIRDETÉSEK
• Vágni való csirkék élve vagy konyhakészen 
eladók. Sonja Marinković u. 7., telefonszám: 
841-800, 063/803-73-83.
• Motorfűrészekhez új láncok, kardok eladók. 
Láncok élesítését vállalom. Ugyanott Tomos 
automatik motorkerékpár eladó. Tel.: 844-076 
(15 óra után), 062/894-36-43.
• Alig használt elektromos rokkantkocsi (Vitafon) 
eladó. Tel.: 842-584, 063/78-24-003.
• Hízók eladók (180–200 kg). Ady Endre u. 
26., telefonszám: 842-144.
• Húsz-huszonöt kilós malacok eladók. Érdeklőd-
ni a Dózsa György u. 50-ben, tel: 841-427.
• Malacok eladók. Telefonszám: 843-397.
• Hízók eladók. Érdeklődni a 063/523-746-os 
telefonszámon.
• Felpucolt pulykák eladók, házhoz szállítjuk. 
Tel.: 840-010, 063/86-65-024.
• Fakivágást, valamint tűzifa felvágását és be-
hordását vállalom. Tel.: 064/207-2-602.
• Mindenfajta keménytüzelésű kályha javítá-
sa, ugyanott piros- és kiscserép eladó. Te-
lefonszám: 063/8-637-332.
• Külföldi márkás, használt női és gyermek ru-
hanemű eladó kedvező áron. Munkaidő: 13–20 
óráig. Népfront u. 4/2, tel.: 063/504-694.
• Bálázott hereszéna, merkantil napraforgó 
és választási malacok eladók. Újvidéki utca 
602., tel.: 841-336.
• Panel fűtőtest, mérete 1200x600, jó állapotban, 
valamint üzemképes Argo márkájú gázkályha (14 
kW) eladó. Tel.: 063/87-60-410, 842-359.
• Fizikából és matematikából különórákat tar-
tok általános- és középiskolásoknak, valamint 
egyetemistáknak. Tel.: 063/8-712-744.
• Születésnap, névnap, szilveszterezés és egyéb 
ünnepségek megtartására kiadó a volt Golf ven-
déglő. Érdeklődni a 840-522-es telefonszámon, 
vagy a helyszínen, az Újvidéki utca 478/2-ben. 
• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics Mihály 
utca 23-ban. Ugyanott rozmaring eladó. Ér-
deklődni a 23/1-ben, tel.: 845-219.
• Gázüzemelésű FÉG és APK EMO gázkályhák 
központi fűtésre, kotlaház kotlával, két nagy, 
erős hangszóró, alig használt masszív bukó-
sisak, Samsung és Philips televíziók (72 cm), 
keményfából készült stílbútor, kitűnő állapotban 

levő iker babakocsi, babahordozók, babaket-
rec, etetőszékek, gyermekkerékpárok, digitális 
fényképezőgép, Gillera szkuter (49 köbcentis), 
fűkaszáló, mikrosütők, 10 literes bojler, alufelnik, 
ágyak matraccal, szekrények, éjjeliszekrények 
és komputerasztalok, ATX motorkerékpár (2001-
es), keltetőgépek, kandalló, asztalosoknak mun-
kaasztal gépekkel és szerszámokkal felsze-
relve, sank négy székkel, kéménybe köthető 
valamint falra szerelhető gázkályhák, odzsaci 
morzsoló-daráló (csövesen is darál), babaágy 
pelenkázóasztallal együtt, babakocsik, akkumu-
látoros kisautó, kaucsok, fotelok, kihúzható ket-
tes és hármas ülőrészek és sarok ülőgarnitúra, 
szekrénysorok, ebédlőasztalok székekkel, kom-
puterasztal, íróasztal, tévéasztal, konyhabútor 
egyben vagy darabonként, dohányzóasztalok, 
mélyhűtők, mosógépek, villanytűzhelyek, vákuu-
mos ablakok és teraszajtók, varrógépek, szőnye-
gek, cserepek, vasaló. Csáki Lajos utca 66/1., 
telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.
• Középkorú házaspár idős személyek gondo-
zását vállalná ingatlanjukért. Tel.: 840-062.
• Disznóvágást, sózást és füstölést vállalok. Te-
lefonszám: 064/47-55-969.
• Mindenfajta bútor készítése, rendelésre is, 
méret és ízlés szerint: konyhabútorok, szek-
rénysorok, valamint különféle asztalok hozzá-
férhető áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Németórákat adok általános és középiskolás-
oknak. Telefonszám: 063/71-97-600.
• Temerinben a Tanító utca 14-ben eladó 
100 négyzetméter alapterületű ház, kisipa-
ri és gazdasági tevékenységre alkalmas 
melléképületekkel, valamint nagy udvar-
ral (250 m2) és kerttel (350 m2). Érdeklődni 
a 842-682-es telefonszámon vagy a Tanító 
utca 6/4-ben. 
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom szakos ta-
nár magánórákat ad. Telefon: 062/81-557-68.
• Temerinben a Tanító utca 14-ben eladó egy 
Bagat varrógép, komplett, 1954-ben készült 
hálószobabútor, konyhakredenc és egyéb bú-
tordarabok. Érdeklődni a 842-682-es telefon-
számon vagy a Tanító utca 6/4-ben.
• Sűrűre szőtt nádszövetet (stukatúrt) és nádle-
mezt (préselt nád) kínálok díszítésre, árnyéko-
lásra, szigetelésre. Majoros Pál, Petőfi Sándor u. 
71 (a Gulyáscsárda mellett), tel.: 842-329.

Ezt is kiszámították: a szerbiai polgárok 
átlag 178 eurós kenőpénzt adnak, főként or-
vosoknak, rendőröknek, valamint az állami 
adminisztrációban dolgozó hivatalnokok-
nak, derült ki a ENSZ fejlesztési programja 
(UNDP) keretében megvalósított A szerbiai 
korrupcióellenes intézkedések ösztönzése 
című projektumból. 

William Infante, az ENSZ állandó szerbiai 
koordinátora a Media Gallup által elvégzett 
kutatások eredményeit ismertetve elmondta, 
a megkérdezett szerbiai polgárok majdnem 
40 százaléka azt nyilatkozta, hogy a legszű-
kebb környezetéből valaki már kénytelen volt 
kenőpénzt adni, valamint, hogy a polgárok 
„már megszokták a korrupció jelenlétét”.

Infante elmondta, a polgárok 44 szá-
zaléka adott már pénzt orvosoknak, 26% 
rendőröknek és 19% az állami közigazga-
tásban dolgozóknak, azok a polgárok, akik 
kenőpénzt adtak, az esetek 70 százalékában 
maguk kínálták fel, 37%-ban pedig kérték 
tőlük. Az ENSZ szakembere szerint a korrup-
ció jelenleg a harmadik helyen áll Szerbiá-
ban a polgárokat leginkább sújtó társadalmi 
problémák sorában, s hozzátette, hatéko-
nyabb mechanizmusokat kell kidolgozni a 
korrupciós esetek jelentésére. „A polgárok 
megszokták a korrupciót, amit ez a felmérés 
is alátámaszt, amelyben a polgárok 88 száza-
léka úgy véli, a korrupció megszokott dolog 
Szerbiában”, mondta Infante. (Tanjug)

Az átlagos kenőpénz 178 euró
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MEGEMLÉKEZÉS
December 6-án volt 4 éve, 
hogy itt hagyott bennünket 
unokánk

KÖVESdI Csongor 
(1980–2007)

Hiába a könny, 
hiába a gyász, 
ha soha nem jön vissza, 
kit annyira vársz.

Hideg a sír, sötét, 
annyira kegyetlen, egy 
szerető szívet rejt odalent.

Nehéz volt temetni, 
nem lehet feledni.

Emléked őrzi szerető 
Uracs mamád és 

nagyapád

MEGEMLÉKEZÉS
December 2-án volt szomo-
rú 30 éve, hogy szeretett 
édesapám, apósom, tatám 
itt hagyott bennünket.

SALAMON Antal 
(1911–1981)

Szeresd a jó apát, 
amíg szeretheted, 
hordozd a szívedben 
ezt a drága kincset. 
Mert hogy egy édesapa 
milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, 
akinek már nincs.

Emlékét 
szívünkben őrizzük.

Lánya, Boriska, veje, 
Sanyi és unokája, árpád

MEGEMLÉKEZÉS
Hét szomorú éve, hogy örök-
re itt hagyott bennünket sze-
retett édesanyánk

ZSAdáNYI Margit 
(1934–2004)

Elvitte a derűt, a fényt, 
a meleget, csak 
egy sugarat hagyott itt, 
az emléket.

Bennünk él egy arc és 
a végtelen szeretet, 
amit tőlünk 
soha senki el nem vehet.

Szerető lánya és 
fia családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk a tizenegy éve elhunyt 
édesanyánkra, anyósunkra 
és nagymamánkra

LEHOCKI Katicára 
(1938–2000)

A temető kapuja szélesre 
van tárva, útjait naponta 
sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, 
mécsest visz kezében, 
s olyan is, aki 
bánatot szomorú szívében.

Tizenegy éve már, 
hogy ezt az utat járjuk, 
megnyugvást lelkünkben 
még ma sem találunk.

Te voltál nekünk a biztató 
remény, nehéz 
napjainkban is 
az utat mutató fény.

Múlik az idő, de a fájdalom 
nem csitul, szemünkből a 
könny naponta kicsordul.

Tudjuk, hogy csodára 
hiába várunk, 
nyugodj békében, 
csak ennyit kívánunk.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

MATUSKA Sándor 
(1938–2011) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTáMAdUNK
Temetkezési 

magánvállalat, tul.:  
LACKÓ Tünde, 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079 

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs közöttünk

SAROK Szilveszter 
(1929–2011)

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni. 
Nem volt időm arra, el kellett indulni.

Feledni az életben lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, 
nem feledjük soha. Nyugodjon békében!

Emléked őrzi testvéred, János családjával

MEGEMLÉKEZÉS
December 6-án volt négy 
éve, hogy drága gyerme-
künk és bátyám itt hagyott 
bennünket

KÖVESdI Csongor 
(1980–2007)

Amióta hárman maradtunk, 
más lett az élet, kimaradt 
az öröm és a mosoly.
Nyugtat, hogy 
elérted az örök 
békét és nyugodalmat.

Csendben várjuk 
a másnapot, 
az újbóli találkozásunkat. 
Tudjuk, az angyalok 
veled vannak.

Anyu, apu és Gábor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
unokaöcsém és unokatest-
vérünk

KÖVESdI Csongor 
(1980–2007)

Valaki hiányzik 
a napjainkból, valaki, 
ki gyorsan elment 
az életünkből.

Rövid volt az idő, 
szinte alig ismertünk, 
de amíg élünk, 
soha nem feledünk.

Emléked szívünkbe 
zártuk: nenád, 
Anita és Anikó

Miserend
8-án, csütörtökön Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fo-
gantatásának ünnepe, a Telepen 8 órakor: †Góbor Sándorért 
és elh. szüleiért, a plébániatemplomban de. 10 órakor lesz 
szentmise, este 5 órakor: Fourier szent Péter tiszteletére, a 
Miasszonyunk Világi Rendjének élő és elhunyt tagjaiért.
9-én, pénteken: szabad a szándék.
10-én, szombaton 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, va-
lamint az előzőleg elhunytakért: †Balla Jánosért, az elh. Balla 
és Kelemen nagyszülőkért és minden elhunyt szerettükért, 
valamint: †Matuska Ferencért, valamint: †ifj. Varga Józsefért, 
Menyhárt Matildért, id. Varga Józsefért, Fodor Katalinért és 
Tényi Károlyért, valamint: †Horváth Matildért, Uracs Józse-

fért, a Horváth és az Uracs nagyszülőkért.
11-én, ADVENT III. vasárnapja, a Telep 7 órakor: szabad a 
szándék, a plébániatemplomban 8.30-kor: †Dévityné Dörner 
Hajnalkáért, †Dévity Istvánért és Milkovity Éváért és az el-
hunyt családtagokért, 10 órakor: A népért.
12-én, hétfőn 6.30 órakor: szabad a szándék.
13-án, kedden 6.30 órakor: Szent Antal tiszteletére.
14-én, szerdán 6.30 órakor: szabad a szándék
15-én, csütörtökön 17 órakor: †Pásztor Zalánért és elhunyt 
nagyszülőkért.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy 
nincs velünk

BALLA János 
(1929–2007)

Hiányod és emléked 
szívünkben él.

Legyen békés és 
áldott a pihenésed!

Szeretteid



KOSáRLABdA
I. szerb liga – észak

MLAdOSZT TT–KIKINdA 87:64
A 10. fordulóban a táblázat 3. 

helyén álló csapatunknak köny-
nyű dolga volt és fölényes győzel-
met aratott a táblázat utolsó helyén 
kullogó kikindaiak ellen. A hét végi 
fordulóban is győzelemre számít a 
csapat, bár idegenben Topolyán ját-
szik, de a vendéglátók szintén a liga 
leggyöngébbjei közé tartoznak.

ASZTALITENISZ
II. férfi liga – észak

RAdNICSKI (Újvidék)–
TEMERIN 0:4

Eredmények: Gyukics–Nagyidai 
1:3, Beljanszki–Mrkobrad 1:3, 
Tyetkovics–Pető 2:3, Gyukics, 
Tyetkovics–Nagyidai, Pető 0:3.

A három valamikori ókéri játé-
kost felvonultató újvidéki csapat a 
táblázat sereghajtója, így a mérkő-
zés esélyese a temerini gárda volt, 
de arra mégsem számítottunk, hogy 
a csapat maximális, 4:0-s győzelmet 
könyvel el. Már az első összecsa-
páson Nagyidai 3:1-re verte a ha-
zaiak legjobbját, majd a mérkőzés 
legfiatalabb szereplője, Mrkobrad 
győzte le a legidősebbet, Beljanszkit, 
aki tavaly még az edzője volt. Pető 
a markában lévő sima 3:0-s győze-
lem helyett eljátszadozva elsősorban 
a saját idegeivel, megengedte, hogy 
Tyetkovics nem csak 2:2-re egyen-
lítsen, hanem a döntő ötödik játsz-
mában 10:6-ra vezetve négy meccs-
labdája is legyen. Ekkor Pető ismét 
észbekapott és 10:10 után 14:12-
re megnyerte a játszmát, így 3:2-re 
a meccset is, csapatunk pedig ezzel 
3:0-ra vezetett. A páros már csak 

formaság volt, Nagyidai és Pető ezt 
fölényesen nyerték 3:0-ra.

A bajnokság őszi részét a csapat 
tehát a lehető legjobban, fölényes 
győzelemmel és a bennmaradáshoz 
szükséges rendkívül fontos 2 pont 
megszerzésével fejezte be.

dél-bácskai férfi liga

TEMERIN II.–VOJVOdINA BAG 
(Bácsföldvár) 2:4

Eredmények: Vranesevics–
Polyák I. 0:3, Tepics–Benkő Á. 2:3, 
Bálint–Benkő T. 3:2, Vranesevics, 
Tepics–Polyák I., Benkő Á. 0:3, 
Vranesevics–Benkő Á. 3:2, Bálint–
Polyák I. 0:3.

A bajnoki címre pályázó és a 
veterán Polyákot és idősebb Benkőt 
felvonultató földváriak ellen az utol-
só idei mérkőzésen nagyszerű el-
lenállást tanúsítottak a temerini 
fiatalok, sőt, mindössze 2 pont hi-
ányzott ahhoz, hogy akár a győzele-
mért harcolhassanak. Ez azért nem 
valósult meg, mert a második össze-
csapáson a hármas számú temerini 
játékos, Tepics a vendégek egyes 
számú játékosa, Benkő Ákos ellen 
az ötödik játszmában 11:9-re veszí-
tett, tehát emiatt lett végül 4:2 a ven-
dégeknek, nem pedig 3:3, ami után 
Tepics a csapatgyőzelemért játszha-
tott volna az idősebb Benkővel.

*
A női csapat már november kö-

zepén befejezte a bajnokság őszi ré-
szét. Hullámzó teljesítménye miatt 
helyezése jóval gyengébb a lehetsé-
gesnél. Csapatunk legyőzte a Topolya 
II.-t és a Csóka II.-t, de háromszor 
is 4:3-ra veszített, így elszalasztotta 
az alkalmat, hogy veretlenül legyen 
őszi bajnok. A Becsétől elszenvedett 
4:3-as vereség idegenben még érthe-
tő, a Horgostól idehaza ugyanilyen 
eredményű vereség már kevésbé, 
az összes többi mérkőzését elveszí-

tő Ruszintól viszont már szégyen volt 
4:3-ra kikapni. Mindennek ellenére 
csapatunk a tavaszi folytatásban még 
harcban lesz a feljebbjutásért vívan-
dó selejtezőkre vezető 2. helyért.

KÉZILABdA
I. férfi liga

MLAdOSZT TSK–SZPARTAK 
VOJPUT (Szabadka) 21:27 

(11:13)
Csapatunk újabb meccset ve-

szített el idehaza, sőt ezúttal igen 
meggyőző gólkülönbséggel, így mi-
vel már csak egy mérkőzése ma-
radt hátra a bajnokság őszi ré-
szében, egész biztos, hogy nem 
végez előrébb az utolsó előtti hely-
nél. Jelenleg azonos pontszámú az 
utolsó helyen álló Jagodinával. A 
sportcsarnokban lejátszott mér-
kőzésen a jó képességű vendég-
csapat az első félidőben még csak 
két góllal volt jobb a hazaiaknál, 
de a másodikban már teljes egé-
szében kibontakozott fölénye és 
végeredményben hat góllal nyert. 
A hazaiak közül csak Grujicsics 
tűnt ki hét góljával, amivel egyéb-
ként a mérkőzés legeredménye-
sebbje volt, de teljesítménye még 
a szorosabb eredmény eléréséhez 
is kevésnek bizonyult.

II. női liga

MLAdOSZT (Szerbcsernye)–
TEMERIN 27:28 (14:12)

Az első félidőt a hazaiak nyer-
ték és a másodikban is nagyobbá-
ra vezetésben voltak, de egy perc-
cel a befejezés előtt a mérkőzés és 
csapatunk legeredményesebbje, 
Maricsics nyolcadik góljával veze-
téshez juttatta a Temerint. A hazaiak 
az utolsó támadást nem tudták gól-

ra váltani, így csapatunk minimá-
lis arányban nyert a 2. helyen álló 
csernyeiek ellen. Mivel a 3. helyezett 
Spartacus is veszített ebben a fordu-
lóban, a 4. helyen álló temeriniek 
a pontok számát tekintve utolérték 
a torontálvásárhelyieket, a két csa-
patnak pedig csak egy pont hátrá-
nya van a Mladoszttal szemben. A 
hétvégi utolsó őszi fordulóban tehát 
lányaink akár a 3. helyet is vissza-
szerezhetik.

IX. dARdLIBAJNOKSáG
A negyedik összejövetel és 

16 forduló lejátszása után a 
dardlibajnokság élmezőnyének ál-
lása a következő:

1–3. Ádám–Gusztony 13:3
 Csorba–Dusa 13:3
 Milinszki–Móra 13:3
4–5. Faragó–Vrestyák 12:4
 Magyar–Nász 12:4
6. Pásztor–Tóth 11:5
7. Hornyik–Répási 10:6

TEKE
I. vajdasági liga

A tekézők az elmúlt hét végén 
fejezték be a bajnokság őszi részét 
és értesüléseink szerint a klubban 
elégedettek a csapat őszi teljesít-
ményével, amely a 9 bajnoki fordu-
lóban négy mérkőzést nyert és ötöt 
veszített el, a megszerzett 8 pont-
tal pedig a 6. helyen várja a tava-
szi folytatást. A csapat csúcsteljesít-
ménye a 3. helyezett újvidéki Ada 
Computers legyőzése volt, a mély-
pontot pedig a zombori Vihortól 
elszenvedett vereség jelentette. A 
többi előtte álló csapattól a TSK ve-
szített, az utolsó hármat pedig le-
győzte, így végeredményben a négy 
győzelemmel és az öt vereséggel 
teljesítette a kitűzött tervet.

P. L.

1. Kordun 9 9 0 0 63:9 18
2. Spartacus 9 6 0 3 41:31 12
3. Ada Computers 9 6 0 3 37:35 12
4. Polet 9 5 1 3 39,5:32,5 11
5. Szloven 9 5 0 4 39:33 10
6. TSK 9 4 0 5 35:37 8
7. Vihor 9 3 1 5 36:36 7
8. Szlavia 9 2 0 7 25,5:46,5 4
9. Szrem 9 2 0 7 24:48 4
10. Matica Szpartak 9 2 0 7 20:52 4

1. Bácstopolya II. 7 6 1 24:8 12
2. Csóka II. 7 5 2 23:13 10
3. Temerin 7 4 3 25:17 8
4. Becse 7 4 3 20:18 8
5. Horgos 7 4 3 20:20 8
6. Miletics 7 3 4 16:20 6
7. Ruszin 7 1 6 13:27 2
8. Kanizsa 7 1 6 9:27 2

Teke – A liga végső őszi  táblázata:

A vajdasági női liga északi csoportjának végső őszi táblázata:

Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Alapító 
és főszerkesztő: Dujmovics György (D). Közreműködött: Móricz Csecse Magdolna (mcsm, •), Nemes János (N. J.), 
Pető László (P. L.), további bedolgozó munkatársak Góbor Béla (G. B.), Ökrész Károly és mások. Kiadó: Temerini Újság 

Kisipari Műhely. Cím: YU 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70/1, tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. 
A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pasics u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szer-
kesztőségben, a lap terjesztőjénél, továbbá a JNH utca 229 szám alatt, tel.: 842-178. A Temerini Újság 1995. március 16-ától jelenik meg önfenntartó ma-
gánlapként. Nyomda: Temerini Újság. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8


