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Uniós projekt zárórendezvénye

Ára 50 dinár

Öltsünk
maskarát!
Jövő vasárnap (15-én) lesz az utcabál

Pénteken Topolyán megtartották a Képzőművészet a bácskai régió turizmusának
fejlesztésében elnevezésű határon átnyúló
európai uniós projekt zárórendezvényét. Az
eseményen jelen voltak a programban részt
vevő három település, Topolya, Temerin
és a magyarországi Jánoshalma küldöttei, vezetői.
A projektbemutatót követően Kislinder Gábor, Topolya község polgármestere és Czeller Zoltán, Jánoshalma
város polgármestere és Ádám István a

TAKT elnöke (jobbról az első) együttműködési megállapodást írt alá.
A TAKT elnöksége ezúton mond köszönetet Döme Szabolcs és Milinszki János projektmenedzsernek, akik szakmai
tudásuk legjavát nyújtva, másfél éven át
végezték a kicsit sem egyszerű uniós pályázat lebonyolítását. Rajtuk kívül hálával
tartozunk még az Eulink és a Falco civil
egyesületeknek, akik a projektum során
ugyancsak segítségünkre voltak.
Á. I.

Sziveri Jánosra emlékeztek
A huszonöt évvel ezelőtt elhunyt költőre,
Sziveri Jánosra, az Új Symposion egykori
főszerkesztőjére emlékeztek ismerősei, tisztelői, jó barátai vasárnap délelőtt a temerini
tájháznál. Családjával 1984 nyarán költözött Temerinbe, noha csak egy évig éltek
itt, mégis szoros kapcsolat fűzte a községhez. Már a hetvenes évek közepén fiatal,
az ismeretlenség homályából felbukkanó
költőként részt vett a helyi író–olvasó találkozókon, temerini tisztelői már akkor is
tudták, hogy új módon és stílusban, új gondolatokat közvetítő költővel állnak szemben.
A kezdeti, formátlanul lázadó alkotót az élet
viszontagsága, megpróbáltatása egy valóban
nagy formátumú tragikus világlátású költővé
érlelte – mondta a megemlékezésen Csorba
Béla: – Sziveri János tragikus világlátása abból származott, hogy feltétlen igazságigényű
alkotó volt, összeütközését a hatalommal, az
akkori politikával ez a feltétlen igazságigény
okozta. Költészete ennek ellenére tele van
groteszk elemekkel, iróniával, humorral.
Verseinek egy jelentős része itt, Temerinben
született, Illés Sándor mellett ő a második

A farsang csúcspontja általában a „farsangfarka”,
a hamvazószerda előtti három nap. Sok helyen ekkor
rendeznek télbúcsúztatót vagy karnevált.
Az Első Helyi Közösség tanácsának közelmúltban
megtartott ülésén megtudtuk, hogy a XIV. utcabál február 15-én lesz a központban.
A jelmezbe öltözött farsangolókat 13 órára várják
a piacközben felállított színpadnál. A menet 14 órakor
indul a Petőfi Sándor utcából, az Újvidéki utcán halad
tovább, a következő villanyrendőrnél balra kanyarodik
a Kossuth Lajos utcába, majd a Nikola Pašić utcán
keresztül ismét a piacközbe fordul. A felvonulókat
idén az is a TEFÚ fúvószenekar kíséri. A menetben
ott lesznek a tuskóhúzók, és lesz bőgőtemetés is, a
művelődési műsort a Szirmai Károly MME szervezi.
A farsangolókat fánkkal, forró teával és forralt borral várják.
A farsangi felvonulást az Első Helyi Közösség
valamint Pásztor Éva és családja szervezi és finanszírozza, támogatója a Kertbarátkör, amely most is 70
liter minőségi bort adományoz a szervezőknek.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak az utcabálra és kérik a polgárokat, a civil egyesületek tagjait, a gyerekeket, hogy lehetőség szerint jelmezben,
maskarában jelenjenek meg.

olyan alkotó, aki magas szinten beemelte
az irodalom világába, köztudatába ezt a kis
települést, ahol élünk.
A megjelentek megkoszorúzták a tájház alkotói, irodalmi, költészeti feltámadása. Kiss Igor felolvasfalára a kilencvenes években elhelyezett ta a költő A péterváradi hídnál alkonyodik című versét.
Á. Cs.
emléktáblát, amely azért került oda, hogy
megtörjék azt a csendet, ami övezte az életművét. Mint elhangzott
kétszer hallgattatták el,
1983-ban, amikor lehetetlenné tették számára
a Vajdaságban a költői,
alkotói létet, másodszor
pedig a halála után: –
Most, huszonöt évvel a
halála után értünk el
addig a pontig, hogy
Sziveri ismét a magyar
irodalmi élet figyelmének a középpontjába
került. Sokan olvassák,
sokféleképpen közelítik meg ezt az életművet,
megtörtént Sziveri János A koszorúzás részvevői

Küszöbön az
A földek egy százalékát
adóelőleg fizetése
vették bérbe

Az önkormányzatnak járó jövedelem jelentős részét, a polgárokra
kivetett adók képezik. Ide sorolódik a vagyonadó és a földadó is. Tavaly
már a módosítások szerint történt az adókivetés. A vagyonadót a családi
házak, lakások területi holléte szerint és alapterülete alapján határozták
meg. Földadót, a kataszteri jövedelem alapján már jó ideje nem fizetnek
a temeriniek. Mintegy másfél éve a községi képviselő-testület döntése
értelmében új elszámolási mód lépett életbe. A földadó alapját a szántóföld piaci értéke képezi.
A kivetést azonban csak nagy nehézségek árán tudták elvégezni,
mivel a kataszter és az adóhivatal adatbázisa nem volt egymással összeegyeztethető. Így hát, csak tavaly, az év végén érkeztek meg az egyesített
adóvégzések, amelyen feltűntették a házak, lakások utáni vagyonadót is.
A kettő összegéből kellett kivonni a már befizetett előleget, a megmaradt
összeg pedig a 2014 évi adóhátralékra vonatkozott, amit az év végéig
sokan be is fizettek.
Földre összesen 3724 adóvégzés kerül kézbesítésre, Temerinben
a legtöbb, mintegy 2300, ennyi személynek van földje a határban, nem
számítva azokat, akiknek földje az úgynevezett tágabb építkezési zónában, a település szélein van. Nekik az idén kézbesítik az adóvégzéseket.
Házuk, lakásuk, egyéb vagyonuk után, tavaly mintegy kilencezren kaptak adóvégzést, közülük ezren nem vették át, de ez nem mentesíti őket
kötelezettségük alól. A nagyobb hátralékkal rendelkezők figyelmeztetést
kaptak, s akik erre sem reagáltak, kényszermegfizetési eljárással számolhatnak. Esetükben előbb a büntetést, majd a kamatokat hajtják be,
és csak legvégül az alapadó összegét.
A községi képviselő-testület november végén adóemelést szavazott
meg, aminek értelmében növelték a mezőgazdasági termelők földjére
kivetett adót. Ez a jövő évre vonatkozóan mintegy 1770 dinárt jelent hektáronként, holdban számítva 1000 dinárt.
Értesülésünk szerint az idén már figyelmeztetés nélkül is minden
befizetésből előbb a hátralékokat vonják le és csak utána az alapadót.
Ezért fontos az, hogy mindenki ügyeljen a negyedévenkénti befizetési
határidőre. A 2015. évre vonatkozóan, az új végzések megérkeztéig
előlegként minden negyedév kezdetétől számítódóan 45 napon belül
kell a tavalyi végzésen feltűntetett utolsó negyedév adóját rendezni. Ez a
határidő február 15-én jár le. Végzést és számlát majd csak később és
egyszer küldenek.
G. B.

Rendőrségi krónika
Temerin község területén január 23-ától 30-áig négy bűncselekményt (lopást, kábítószer előállítást és forgalmazást,
hivatalos személy elleni támadást), két rendbontást, két közlekedési balesetet és egy tűzesetet jegyeztek – áll a temerini
rendőrállomás heti jelentésében. A közlekedési balesetekben
keletkezett anyagi kár összesen mintegy 35 ezer dinár.
Temerinben a rendőrség őrizetbe vett két helybelit, akiket azzal gyanúsít, hogy kábítószerrel kereskedtek. Az intézkedés során egyikük
rátámadt az egyik rendőrre, majd megszökött a helyszínről. A belügyi
dolgozók azonban hamarosan elfogták, közölte az újvidéki rendőrség.
A két temerini illetőségű férfi egy Ford típusú járművel közlekedett,
amelyben a hatóság egy kilogramm kábítószert, valószínűleg marihuánát talált. A Dnevnik című újvidéki lap értesülése szerint a hatóság az
újvidéki Limanon és a telepen összesen ötven kilogramm vágott dohányt
is talált, és elkobozta.
Január 23-án 16 óra tájban Temerinben, az Újvidéki utca 242-es
számú ház előtt M. D. Zsablyai lakos az Union-malom előtt parkolta pótkocsis tehergépkocsiját, amelyben egy ismeretlen járművezető mintegy
30 ezer dináros kárt okozott.
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Pethő Magdolna az állami földek
bérbeadásának második köréről
A múlt héten volt a licitáció második köre, amelyben összesen
123,6054 hektár állami földet kínáltak bérlőknek. A temerini kataszteri
községben 15, a járekiben 4 és a szőregiben 2 parcella bérbeadását
hirdették meg. A kikiáltási árak ezúttal 30 százalékkal alacsonyabbak
voltak, 24 500 és 53 920 dinár.
– A második kör is csak egy kicsivel volt sikeresebb az elsőnél
– mondja Pethő Magdolna, a községi bizottság elnöke. – A meghirdetett 21 komplexumból csupán háromra tettek az érdeklődők
ajánlatot, ezek a járeki kataszteri községben vannak, a temerini és a
szőregi földekre egyetlen ajánlat sem volt. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy nagyon kevés volt az első osztályú föld, főleg harmadés negyedosztályúak voltak, füves, nádas területek, amelyek nem
alkalmasak mezőgazdasági termelésre. A második körben így az
összterületnek egy százalékát sikerült bérbe adni, a kikiáltási árnál
néhány száz dinárral magasabb áron.
– Ezzel lebonyolítottuk a második kört és kezdődhet az idei bérbeadás. A hirdetmény megjelentetése előtt a községi képviselő-testület köteles meghozni az évi programot.
mcsm

Felújítják a régi
határátkelőt
Ahhoz, hogy az utas a röszkei határátlépőtől autópályán Szegedre
jusson, megyei matricát kell vásárolnia 5000 forintért, amely egy évre
szól. A horgosi határátkelő rövid szakasz, pontosabban 900 m, ezért sokan háborogtak a rendelet miatt. A magyar állam egyelőre nem hajlandó változtatni álláspontján a megyei matrica megvételét illetően, viszont
úgy tűnik, mégis lesz megoldás: a régi horgosi határátkelő újbóli megnyitása. Az emberek ezt nem először hallják, ezért érthető, hogy sokan
kételkednek abban, hogy ez valóban megtörténik-e. De ezúttal van remény, a megnyitás tervéről számolt be a napokban Szabadkán a magyar
fűkonzul Babity János, valamint ugyanerről nyilatkozott a napokban a
horgosi helyi közösség elnöke, Bacskulin István is. Már eldőlt, hogy a
megújuló átkelő épületeit miként osztja fel egymás között a két fél, valamint az is, hogy kinek milyen feladatokat kell elvégeznie a felújításhoz.
Bizakodhatunk tehát abban, hogy az ígéretek beteljesülnek, méghozzá
még a nyáron. (Pannon)

Illés László és csapata az idén is megszervezi

a bérmálkozási
és elsőáldozási
ünnepi ebéd
elkészítését, illetve elfogyasztását
az ünneplő családok részére
Érdeklődni a
062/48-78-78-as telefonon
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Könyv a Nagy Háborúról

Több munka, több munkás
Bohócki Katarina vállalkozó a tavalyi
eredményekről és idei terveiről

A képtárában a múlt pénteken este mutatták be a K. József
temerini bútorasztalos első világháborús emlékiratait tartalmazó kiadványt, amely karácsony táján jelent meg a Forum
Könyvkiadó és a temerini Múzeumbarátok Egyesületének
gondozásában. Naplószerű, de regénynek is tekinthető kiadványról van szó, amelyet Csorba Béla és Ökrész Károly (jobbról) rendezett sajtó alá. K. József emlékiratainak egy részét
2010-ben a Létünk folyóirat már közzétette, a kiadvány a folyóirat könyvsorozatának második része. A könyvbemutatón
a kiadványt méltatta Brenner János (balról), a Forum képviseletében és Bence Erika (középen), a Létünk főszerkesztője.
A bemutató után az első világháborúban részt vett temeriniek
harctéri fényképeiből készült molínókból nyílt kiállítás, amelyről Magyar Dániel, az egyesület elnöke mondott rövid ismertetőt. Lukács Imre és Darázs Imre citerakísérettel korabeli és
első világháborús katonadalokat adott elő.

• Milyen eredménnyel zárták a múlt évet? – kérdeztük
Bohócki Katarinától, a Katarina Önálló Kisipari Műhely vezetőjétől.
– Sikerült teljesíteni a tavalyi tervet, egész évben volt munkánk
és jól zártuk az évet. Az új évet is úgy kezdtük, hogy varrodánknak
van munkája és ígéret partnerünktől a folyamatosságra. Reménykedek, hogy az idei évet a tavalyinál jobb eredménnyel fejezzük be.
Tavaly 8–10 nőt foglalkoztattunk, nem volt lehetőségünk a dolgozók
számának növelésére, az idén azonban erre is sor kerülhet.
• Miből látja ezt?
– Most sokkal nagyobb a kínálat munkából, több külföldi vállalat, például oroszok, németek, olaszok is keresnek olyan kisipari
műhelyeket, amelyek beszállítói munkát vállalnak, most válogathatunk a partnerek között. Ezek a külföldi vállalatok leginkább azért
jöttek Szerbiába, mert tisztában vannak azzal, hogy minőségi munkát kapnak olcsón. Mi azért a régi partnert továbbra is megtartjuk,
de próbálkozunk újakkal is. A magasabb ár mindenesetre csábító.
Megtörténhet, hogy több munkát kapunk és növelhetjük dolgozóink
számát. Csak olyan dolgozók jöhetnek számításba, akik szeretik ezt
a szakmát, amely azonban sohasem tartozott a jól fizetettek közé,
és ma sem az.
• Van-e konkurens cég?
– Vagyunk többen is, de profiljaink különböznek. Többen vannak
azok, akik tréningruhákra, pólókra szakosodtak, míg kevesebben a
könnyű és nehézkonfekcióra. Tudomásom szerint Temerinben csak
ketten vállalunk ilyen jellegű munkát.
• Milyen lesz az idei nyári divat?
– A nyári ruhák kizárólag természetes anyagokból készülnek.
Divatos a kosztüm, a nadrág, a blúz. Dominál a homokszín, az egérszürke és természetesen a fekete. A ruha és a szoknya hossza térden aluli, a nadrág szára fentről lefelé kissé szűkül, a kosztümkabát
karcsúsított.
mcsm
Tömeges csődeljárások – A hét elején 70 olyan cég ellen indítottak csődeljárást, amely csak papíron létezik, és egyetlen
dolgozója sincs. Becslések szerint további hasonló ésszerűsítési
intézkedés során mintegy ötezer dolgozó kerül elbocsátásra kisebbnagyobb végkielégítéssel. (Szerbiai RTV)

LOVASBÁL
Egy első világháborús kép a kiállított tablókról: A közelmúltban elhunyt Matić Machmer Gertrúd tanárnő édesapja, dr.
Machmer Mihály helyi orvos (szemüveggel, balról), valahol a
galíciai fronton

A

Savanović

a Rózsa Sándor Lovasklub
szervezésében
Menü: májgombócos húsleves, vegyes hústál, hajnali
terítés rostonsült, ital nagy választékban, kedvező áron.

kertészet

színes, virágos Valentin-napot kíván!
Vásároljon a szivárvány színeiben pompázó cikláment,
korallvirágot (Kalanchoe) vagy primulát 100–250 dinárért!
Lepje meg kedvesét színpompás virággal
a szerelmesek napján!
Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
2015. február 5.

február 21-én
az Ifjúsági Otthonban

A tombola főnyereménye: kiscsikó!
A vendégeket a péterrévei Karaván együttes szórakoztatja.
Ha a farsangi időszakban szeretne kikapcsolódni és
jót mulatni, legyen ott a Lovasbálban.

Jegyek 1500 dináros áron Morvai Sándornál
(tel.: 060/090-10-15) válthatók.
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A rádió privatizálásáról
Levél az MNT Tájékoztatási bizottságához

A temerini székhelyű Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Központ igazgatója, Ágoston Mária levélben fordult Németh Ernőhöz, a Magyar
Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága elnökéhez az általa vezett intézmény
magánosítási eljárásával kapcsolatban. Levelét Csorba Béla, a VMDP elnöke
küldte meg a Temerini Újságnak, kérve a levél közzétételét.
A „Lukijan Mušicki” MTK-t 2006-ban ala- hozott létre, „Temerini Művelődési Központ”
pította Temerin Község képviselő-testülete, mű- elnevezéssel. Az új Központ úgymond átemelte
velődési intézményként. Az intézmény eredeti a művelődés tevékenységi köröket a „Lukijan
alapító okirata szerint két „szektorral” ren- Mušicki” MTK-tól, míg az alapító a „Lukijan
delkezett, egy tájékoztatási és egy művelődési Mušicki” MTK tevékenységéből törölt mindent
szektorral. A tájékoztatási szektor az alapítást a rádiózáson kívül, ezáltal privatizálhatóvá téve
megelőzően 1971-től működő „Temerini Rádió” az intézményt, csak találgatható célokból. Jelen
tevékenységét és vagyonát ölelte fel. 2006-tól a pillanatban az MTK kizárólag rádióként mű„Lukijan Mušicki” MTK, ahogyan azt megelő- ködik, magyar és szerb nyelvű műsort is sugázően a „Temerini Rádió” is, magyar és szerb roz. A folyamatot jelentős számú törvénysértés
nyelvű szerkesztőséget működtetett. Emellett, az követte.
intézmény alapszabályai és más általános aktusai
Milovan Balaban, a temerini községi tanács
is a kultúráról szóló törvénnyel összehangoltak, oktatási megbízottja a „Magyar Szó” 2015. januaz intézmény egész működése is erre a törvény- ár 4-én megjelent hétvégi számában a temerini
re alapozódott.
rádióról szóló nyilatkozatában elmondja, hogy
A magánosítási törvény és a tömegtájékoz- „a községi hatalom azt szeretné, hogy a magátatási törvény sem ad választ arra a kérdésre, nosítás után is megmaradjon kétnyelvűnek a
hogy hogyan magánosíthatók azok az intézmé- rádió”, valamint, hogy a községi hatalom megnyek, amelyek jogállásukat tekintve művelődési tesz mindent annak érdekében is, hogy a rádió
intézményként működnek és a rádiós tevékeny- dolgozói is megőrizzék állásaikat, de hozzáteszi,
ség bejegyzett „javno glasilo”-ként és csupán hogy „többet nem mondhatok erről a folyamatkülönálló tevékenységi formaként jelenik meg. ról, mert nem nyilvános”. Azt tudom mondani,
Ezzel a problémával több vajdasági művelődési hogy a jelenlegi községi hatalom semmit nem
tájékoztatási központ szembesült.
tesz sem azért, hogy a rádió megmaradjon kétAz elmondottaknak is köszönhetően az MTK- nyelvűnek, sem azért, hogy megmaradjanak a
ra vonatkozó magánosítási indítvány nem került szerkesztőségek alkalmazottai. Ami viszont igaz
beadásra a 2014. szeptember 15-ei határidőn Milovan Balaban nyilatkozatából, az az, hogy a
belül.
folyamat egyáltalán nem nyilvános. A folyamatSzeptember végén megváltozott a temerini ról a nyilvánosságnak semmi tudomása sincs,
községi hatalom összetétele, és a jelenlegi kor- az alapító egyáltalán nem működik együtt még a
mánypártokból összeálló koalíció a hatalom- privatizálás előtt álló intézménnyel sem. Teljesen
ra kerülésétől kezdve mindent megtett a rádió rendezetlen a dolgozók kérdése és az „Lukijan
magánosíthatóságáért, természetesen azt han- Mušicki” MTK vagyonának sorsa is.
goztatva, hogy a rádió és a kétnyelvű tájokozEhelyütt nem szükséges hangsúlyoznom,
tatás megmentése a cél. Alapítóként a temerini hogy a vajdasági magyarság számára mennyire
községi képviselő-testület egy új jogi személy fontosak a magyar nyelven sugárzó közszolgáAz érdeklődők szíves figyelmébe ajánlom a tényt, hogy
különböző rendezvényekre bérelhető a felújított, patinás

Gulyáscsárda

Konyhájában kedvére süthet,
főzhet saját szervezésében,
vagy a mi besegítésünkkel.
Garantáltan mérsékelt árak,
keresztelő, eljegyzés
külön engedménnyel.
Látogasson el hozzánk,
mindent megbeszélünk.
Cím: Gulyáscsárda, Majoros Pál, Temerin,
Petőfi Sándor u. 71. Tel.: 842-329, mob: 062/464-770
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lati rádiók és hogy ezek fennmaradását milyen
jelentős mértékben veszélyezteti a közfinanszírozásuk idei megszűnése. Nyilvánvaló, hogy az
új tulajdonosnak nem érdeke a magyar nyelvű
közszolgálati műsorok fenntartása. Elég csak
az előzőleg magánosított önkormányzati rádiók
sorsát figyelembe venni. Nem értek egyet azzal
az állásponttal, miszerint a hatályos tömegtájékoztatási törvény elégséges garanciákat lát elő,
hogy öt évig megmaradhasson a privatizációt
megelőző műsorstruktúra és profil. Az az álláspontom, hogy a törvény nem biztosítja sem
a „tisztességes” privatizációt, a magyar szerkesztőségek és a magyar nyelvű közszolgálati
műsorok megmaradását. Példaként ehelyütt
csak azt említeném, hogy a törvény nem lát elő
megfelelő szankciókat arra az esetre, ha a médiumot magánosító új tulajdonos nem tartja
tiszteletben a kisebbségi nyelveken való tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét.
Nyilvánvaló, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem veheti át a „Temerini Rádió”, illetve
a „Lukijan Mušicki” MTK alapítói jogait. Csak
támogatni tudja a Tájékoztatási Bizottság kezdeményezését, amely a privatizálandó médiumok
helyzetének a felmérésére vonatkozik. Viszont
úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy az MNT és
annak illetékes bizottsága arra helyezné a hangsúlyt, hogy mi történik majd a magyar nyelvű
szerkesztőségekkel a privatizációs eljárások lezárását követően, azzal kellene, hogy foglalkozzon, hogy miképpen történik ezen médiumok
privatizálása. Ebben a pillanatban azt sem lehet
felmérni, hogy hány médium kerül felvásárlásra,
hány médiumot bontanak részvényekre a dolgozók részére, illetve hány médiumot törölnek
majd a nyilvántartásból.
Arra van szükség, hogy a Magyar Nemzeti
Tanács minden törvényes lehetőségével élve
hatékonyan segítse a magyar műsorokat is sugárzó rádiókat, most, a július 15-éig tartó időszakban. Sajnos eddig ezt a támogatást eddig a
Magyar Nemzeti Tanács részéről nem érzékeltem, de remélem ez Önöknek köszönhetően
változni fog.

A Viva Plus cég Temerinben

új gyógyszertárat
nyitott.
Az üzlet a J. J. Zmaj utca 26. szám alatti
emeletes épület földszintjén található,
a Grozd zöldség- és gyümölcsüzlettel szemben,
a Dingač vendéglő saroképülete mellett.
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 7.30–20.00 óráig
Vasárnap zárva.
Vasárnapi ügyeletet a Viva Plus cég
Petőfi Sándor u. 17. szám alatti üzlete tart
reggel 7 és este 10 óra között.
Érdeklődni a 851-851-es telefonszámon
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Ünnepélyes keresztelés

A vasárnapi nagymisén ünnepélyes keretek között az alábbi gyermekeket keresztelték meg: Dorka (Faragó László és Répási Szilvia lánya), Lehel (Balo Attila és Illés
Ágnes fia), Konor (Király Krisztián és Grácsik Nóra fia), Teodóra (Zélity János és
Tóth Tímea lánya) és Levente (Törteli Róbert és Simon Éva fia).

Gábriel az idei első újszülött
Látogatóban a családjánál
Az idei év első temerini újszülöttje a Varga család, Zita és Tamás második gyermeke,
Gábriel. A január 5-ére várt csecsemő csak hét
nappal később, január 12-én 14.43 órakor született, súlya 3650 gramm, testhossza 55 centiméter volt.
A baba és édesanyja a szokásosnál tovább
bent maradtak az újvidéki
szülészeten, de mostmár itthon vannak. Gyakori vendégek a nagyszülők és testvérek,
akik segítenek Zitának, elvégzik a házimunka egy részét,
ebédet főznek, vigyáznak a
picire. Gábriel jó kisbaba,
eszik és alszik, Emese nagyon
várta, és féltékenység nélkül
szeretgeti naphosszat.
– Már korábban tudtuk,
hogy fiúgyermeket várok.
A nevet még az első gyermekünk születése előtt választottuk ki. Az elsőszülött
kislány lett, és így a Gábriel A Varga család
fiúnév megmaradt. Nem mondhatnám, hogy
a második szülés könnyebb volt, Emese gyorsabban megszületett. Nagyon aranyosak voltak
a szülészek, mindent megtettek, hogy rendben
haladjanak a dolgok.
– Amikor felmentem a szülészetre, csak az
egészségügyi betétet és a telefont vihettem magammal. Amint befejeződött a szülés, rendbe tettek és a picit is átnézték, megfürdették, hozták a
mobiltelefonomat, és azonnal közölhettem a hírt
a férjemmel. Amikor a szülőteremből átvittek a
szobába, már jól éreztem magam, felállhattam,
2015. február 5.

és az ablaknál állva vártam Tamást. Egy szobában voltam a bébivel, de este általában elvitték
és hagytak pihenni.
Az édesapa derekasan kiveszi részét a baba
körüli teendőkből, fürdet, pelenkáz.
– A szülők, testvérek jönnek és szeretik
megdajkálni a kisbabát. Amikor hazaérek a

munkából, én vállalom a baba felügyeletét, szórakoztatását, hogy Zita pihenhessen egy kicsit.
Éjszakánként is felváltva altatjuk, ha a helyzet
úgy kívánja. Szívem szerint szeretnék még egy
gyermeket.
Emese nem féltékeny a kistestvérre – mondja az anyuka. – Türelmesen megvárja, hogy megszoptassam a babát és utána játszak vele vagy
reggelizzünk. Emese is nagyon jó kisbaba volt
és nagyon szeretett szopni. Egyelőre Gábriel is
ilyen és nincs vele különösebb gondunk.
mcsm
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Drágul a
háztartási gáz
Március 2-án a Srbijagas átlagosan 13,
az összes többi gázelosztó pedig átlagosan 5,6 százalékkal növeli majd a gáz árát
a szerbiai háztartások és kisfogyasztók
számára – jelentette be a szerb energetikai ügynökség.
Az áremelést követően a Srbijagas háztartási fogyasztóinak köbméterenként 52,4
dinárt kell fizetniük az energiahordozóért, a többi szolgáltatónál pedig 53,2 dinár
lesz a gáz köbméterenkénti ára adó nélkül.
Az ok a dollár árfolyamának erősödése. A
Srbijagas esetében a hálózat használati
díja is megnövekszik, ami az ehhez a szolgáltatóhoz tartozó háztartásoknak átlagosan 13 százalékos áremelkedést jelent. A
szerbiai háztartások mintegy 10 százaléka,
azaz 249 ezer háztartás használ földgázt.
2013 szeptembere óta a Srbijagas – a kormány által kiírt pályázat nyomán – olyan
áron látja el az elosztó cégeket, amelyet
összehangolnak a behozatali és hazai felvásárlási árakkal.
(Beta)

Tavasz vagy
hosszú tél?
Nemsokára jön a tavasz, hiszen a
palicsi állatkert macija nem riadt meg a
saját árnyékától, hanem a borongós időben jóízűen falatozott. Gyertyaszentelő
(február 2.) napjáról több népi hiedelem
is ismert, ezek közül az egyik Európa legnagyobb termetű ragadozójára, a barnamedvére hivatkozik. Azt állítja, hogy ezen
a napon a téli álmot alvó medve felébred,
kitekint a barlangja bejáratán, hogy megnézze, milyen az idő. Ha derült az ég és
szépen süt a nap, enyhe a levegő, akkor
visszamegy és folytatja az alvást. Tudja,
hogy még nincs vége a télnek. Ha viszont
hideg, téli időt talál, kinn marad, mert érzi,
hogy hamarosan vége a télnek, rövidesen
megenyhül az idő.
A palicsi állatkert mackójának télen
is jut élelem, ezért nem mindig viselkedik
úgy, mint a vadonban élő társai. Ha hiszünk a népi babonákban és a palicsi barnamedve megérzésében, akkor a tavasz
hamarosan beköszönt. Az észak-bácskai rokonnak azonban ellentmondanak
a budapesti állatkert lakói. Hosszú telet
jósoltak a magyar főváros barnamedvéi,
amint arról a magyar hírközlő szervek is
beszámoltak.
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Az ének a legszebb szó
Szombaton tartották a III. Zengő Délvidék elnevezésű
népzenei szemlét
Bodor Anikó népzenekutató emlékére és
a kultúra napja alkalmából tartották szombaton este a színházban a III. Zengő Délvidék
elnevezésű népzenei szemlét a Szirmai Károly
MME szervezésében. Az
egybegyűlteket Nagy Sándor, a művelődési egyesület elnöke köszöntötte,
majd a rendezvény jelentőségéről, megtartásának
szükségességéről és fontosságáról Szabó Tóth
Gabriella, a Durindó és
a Gyöngyösbokréta művészeti tanácsának elnöke szólt, aki vállalta a
műsorvezető szerepét is.
Egyebek között elmondta, hogy ez a szemle abban különbözik a többi
hasonló rendezvénytől,
hogy itt a 15 és 30 év
közötti fiatalokat szán- Szabó Annamária
dékozzák megszólítani, meghallgatni, akik
a vajdasági népzenei gyűjtésekből vállogatnak
és akiknek produkcióit egy szakzsűri érté-

keli, de nem rangsorolja. Eredményhirdetés
tehát nincs és mindenki győztes, aki fellép.
Minden fellépő kíváncsi saját fejlődésére, a
szakemberek véleményére, útmutatásaira.
– Mostanság szinte hetente
halljuk, hogy ki szeretne külföldön szerencsét próbálni
térségünkből, vidékünkről –
mondja Szabó Tóth Gabriella. – Talán még nagyobb súlya van ezeknek a találkozási
alkalmaknak, hiszen nagyon
fontos, hogy lássuk egymást,
hogy együtt legyünk. Ezek azok
a pillanatok, amelyeket sehol
máshol nem tudunk megélni
a nagyvilágban. Aki elmegy,
az idegen környezetben kell,
hogy újrafogalmazza önmagát,
az életét. Elveszti a gyökereit,
a barátait, akikkel félszavakból is nagyon jól megértették
egymást. Más ember lesz belőlük, más szokásosokkal, más elvárásokkal.
Az ember néha, ha csak rövid időre is, de szeretne újra gyerekké lenni, és időnként egy-egy

Együtt 2015-ben is

SIKERCSAPAT évnyitó műsora
„Köszönöm, hogy létezel…”
Rozika étteremben Kossuth Lajos u. 12
Február 15-én, vasárnap 16 órakor

A Kertbarátkör hírei
Ma, csütörtökön este 7 órakor az Újvidéki Növénynemesítő Intézet szakembereinek
előadásait hallgathatja meg a közönség:
Kukoricafajták, előadó: dr. Goran Bekavac,
Szójatermesztés, előadó: dr. Vojin Đukić.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

röpke pillanatra ez sikerülhet is, mert egy-egy
illat, érzés, gondolat visszaidézi a régi szép
időket. Úgy szeretne visszagondolni egy-egy
korábban megélt pillanatra, de sajnos idegenben ez nagyon nehezen megy. Mély sebeket
ejt az ember lelkében. Ezek a találkozók is
egy-egy olyan alkalom, amit senki sem feled
el egykönnyen.
A szemlén 15 műsorszám hangzott el, zenekarok, csoportok, szólisták léptek közönség elé, olyan fiatalok, akik büszkék szülőföldjükre és hagyományaikra. Az est vendége
volt Csizmadia Anna és barátai, valamint Szabó Annamária és a Fokos zenekar. A zsűriben
foglalt helyet Bárdosi Ildikó népdalénekes, a
budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia népdaltanára, Joób Árpád, a nyíregyházi főiskola
Zenei Tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője és Borsi Ferenc, az óbudai népzenei
iskola népzenetanára.
mcsm

2015. évre előfoglalási lehetőség

hűtőkocsikra és
lakodalmas sátorra
teljes felszereléssel.
Ugyanitt 40 m2 üzlethelyiség kiadó
a Kossuth L. u. 52. szám alatt.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az
Oriflame tagokon kívül is.

Jelentkezni február 7-ig lehet
a Kossuth Lajos u. 14-ben.

Telefonszám: 060/156-51-70, Badó
A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakicá BS

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több hónapos törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínáljuk
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket

Angol, német és szerb
nyelvtanfolyamok
Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681
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Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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Méhvírusok és a varroa atka
Majoros Arnold az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági–Állatorvosi Karán végezett 2005-ben. Utána mindjárt munkába állt Óbecsén, a kombinátban. A csődeljárás után fölmondott és a temerini állatorvosi rendelőben folytatta a munkát.
2011 áprilisától szabadúszó állatorvos. Ekkor kezdett méhészettel foglalkozni.
Igaz, nem nagy kapacitással, mindössze 14-15 családdal. Elejében csak a család
részére termelt mézet, most már jut eladásra is. Nős, három gyermek édesapja.
Nagyfia negyedikes, lánya másodikos, a legfiatalabb kisfiú pedig hároméves.

Ma világszerte a mézelő méheken élősködő
varroa atka (Varroa destructor) okozza a legnagyobb gazdasági kárt a méhészek számára.
Majoros Arnold állatorvos magiszteri fokozata
elnyerésének témája a méhvírusoknak és a betegségek fő terjesztőjének, a varroa atkának a
kimutatása és elterjedése
volt a temerini méhesekben. Vele beszélgettünk.
• Munkája során
hány méhészetre terjesztette ki vizsgálódását?
– Munkám során négy
méhészetet teszteltem, és
mindenhonnan 5-5 kaptárból vettem mintát. Az
atkák száma 3-33 között
volt. Ez igen jó eredménynek számít, mert még a
legfertőzöttebb családok
átlag állapota is elfogadható. A vírusokat illetően
fontos tudni, hogy ha a
kaptárokban a méhek 80
vagy 100 százaléka elpusz- Majoros Arnold
tul, ott 2-3 fajta vírust is ki lehet mutatni. Tehát a
méhvírusok is nagy gazdasági kárt okoznak. A vírusokkal kapcsolatos vizsgálódásom eredményei
a méhesekben ugyancsak eltérőek voltak. Bár
sokféle méhvírust ismerünk, a legelterjedtebb
hatnak a jelenlétét vizsgáltam, melyből egy nem
volt kimutatható. A vizsgált méhesekben kaptáronként legalább 2-3 vírust találtam.
• Ejtsünk szót arról, hogy valójában
mi is a varroa atka?
– Az atka egyfajta parazita, amely a méhek
testfelületén megtapadva azok szövetnedveiből,
vérrel és más nedvekkel táplálkozik, miközben további kórokozókat (pl. vírusokat) is
terjeszthet. A közelmúltig az atka általában
a Varroa jacobsoni néven volt ismert. Azonban kiderült, hogy valójában két hasonló, de
jól elkülönülő fajból áll. A nálunk tenyésztett
háziméh parazitája a Varroa destructor. Ezek
az atkák csak méhek kolóniáiban élősködve
képesek szaporodni. A terjesztett betegségek
hatására a mézelő méhek legyengülnek és a
méhész szakszerű gondozása nélkül elpusztulnak.
• Megfigyelése során, milyen következtetésekre jutott, milyen a temerini
méhesek egészségi állapota?
– A méhesek állapota nagyon különböző,
2015. február 5.

vagyis ha jó a méhész, odafigyel és időben reagál
a veszélyre, akkor el lehet érni, hogy atkamentesek legyenek a méhcsaládok. Ez nagyon fontos
a téli áttelelésre vonatkozóan. A gondatlan méhészeknél a szakszerűtlen kezelés során az atka
gyorsan terjed. Ezért a fajt a méhészek korunk
legnagyobb ellenségének
tartják, hiszen a méhcsaládok sorát pusztíthatja el
az élősködő.
• Hol telepszenek
meg az atkák?
– Az atka inkább a dolgozókon telepszik meg, de
az egész családot képes
megfertőzni, még az anyát
is. Mivel a munkásméhek
repülnek ki a kaptárból,
inkább ők fertőződnek
meg, mondhatjuk, hogy
az ő betegségük. Munkásméhből van 60-70 ezer egy
családban, anyaméhből egy
és hereméhből 1000-3000.
Ebből látszik, hogy százalékban is mely méheken
van belőle több.
• Mi a károsítás eredménye?
– Ezzel kapcsolatban említem, hogy a
munkásméhek csak 42 napig élnek, a telelő
méhek októbertől márciusig, vagyis hat hónapig. Mármost ha nincsenek erős, egészséges
telelő méheink, akkor nem lesz új fiasítás sem
márciusban, amikor az anyaméh megkezdi a
petézést. Egy üres, elhagyatott kaptárt fogunk
találni. Végső soron, még ha az atkák nem is
pusztítják el teljesen a méhcsaládot, kisebb
lesz a szaporulat, elmarad a hordás, a méhek
kevesebb mézet gyűjtenek, és emiatt a méhészt
anyagi veszteség éri.
• Hogyan szaporodik, jut el más méhcsaládokba az atka?
– Nagyon kell ügyelni a külső tényezőkre,
vagyis arra, ha közelünkben idegen méhcsaládok érkeznek a legelőre, vagy ha szomszéd
kezd méhészkedni és hiányosak az ismeretei,
nemigen gondozza méheit. Ilyenkor a méhek
terjesztik egymásra a parazitát. A nőstény atka
nagyon gyorsan sok tojást tud lerakni, gyakran
10-12 tojást is egy petézett sejtbe, de előfordul
a húszon felüli is egy helyen. Az atka a nagyító alatt a kullancsra hasonlít, hiszen ennek a
családjába tartozik. Sokan észre sem veszik,
mert összetéveszthető a virágporral. De figyelTEMERINI ÚJSÁG

A magiszteri munkájának témáját a méhészetből merítette, mert úgy látta, hogy ez
hiányszakma, nem csak nálunk, hanem Európa-szerte is. Csak nagyon kevés állatorvos foglalkozik méhegészségüggyel.
– Munkám során először alkalmaztam e
területen azt a módszert, ami tulajdonképpen a mikrobiokémia szakterületét érinti, és
amit PCR-metódusnak hívnak. Lényegében
ez a DNS-láncok másolásáról, klónozásáról
szól, az eljárás több fajta betegség megállapítására és tanulmányozására alkalmas.
A humán- és az állatorvosi medicinában
nem ismeretlen eljárás, de a méhek viszonylatában munkámmal úttörő vagyok. Dolgozatom megvédése során a bizottságot
nem is annyira a betegségek leírása érdekelte, mint inkább ennek a módszernek az
alkalmazása. Az újvidéki állatorvosi intézet
viruszológusai, egy egész csapat áll még a
munkám mögött, ők segítettek a kísérletek
elvégzésében. A magiszteri munkámat 2014.
november 18-án védtem meg – mondja Majoros Arnold.

mesebb szemlélődéssel meglátszik a feje, a
teste és a lábai is.
• Milyen védekezési módszereket alkalmaznak a méhészek?
– Temerinben igyekszünk úgy megszervezni az atkairtást, hogy kétfajta kezelést alkalmazunk. Személy szerint kis csapatommal végig is
kísérjük a folyamatot. Előkészítjük a méheket
a telelésre, ami szeptember közepén van. Ekkor füstös kezelést alkalmazunk. Ez megöli az
atkák erős hatvan százalékát. Amikor a kinti
levegő hőmérséklete 10 Celzius fok alá esik,
de a legalkalmasabb az 5-6 körüli hőmérséklet, akkor jön az oxálsavas kezelés, ami úgy
történik, hogy minden léputcába 5-10 ml folyadékot juttatunk, ami megöli a megmaradt
atkákat. Lehetséges a hangyasavas kezelés is,
de a Szigeti Sándor Méhész Egyesületben nem
alkalmazzuk, mert szigorúbb elővigyázatosságot igényel. A méhek inkább a füsttel való kezeléskor nyugtalanok, kiröpülnek a kaptárból.
Az utóbbikor már nem annyira.
• Hogyan történik a méhcsaládok kezelésének ellenőrzése?
– Ennek legelterjedtebb és legegyszerűbb
módja, ha fehér papírt helyezünk a kaptáralj deszkájára és az utolsó füstölést követően megszámláljuk a papírra hullott atkákat.
Ha százon felül találunk, akkor már igen komoly baj van. Ha csak 10-20-at, akkor kevésbé, mert a következő kezelés elpusztítja a
megmaradtakat.
• Szerbiában mi a helyzet a méhesekben?
– Mondható, hogy az atkát általában kordában tudjuk tartani. A méhészeknek inkább
a vírusos és más betegségek megjelenésére
kell jobban odafigyelni.
G. B.
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A jubileum jegyében A kanadai Rákóczi Alapítvány
Az Első Helyi Közösség Kézimunka-kedvelők Köre a legrégebpályázatot hirdet
bi kézimunka szakkör a községben. Az elnöki tisztséget majdnem
négy évtizedig Giricz Terézia töltötte be, most pedig már majd két
éve Barna Rozália.
• Hogyan értékeli tavalyi munkájukat?
– Ismét egy sikeres év van mögöttünk. Rendkívül elégedett vagyok, mert részt vettünk a Vajdasági Kézimunka-kedvelők Szövetségének kiállításán, eljutottunk a regionális kiállításra, ott voltunk
az Illés-napi kiállításon és megszerveztük húsvéti és karácsonyi
kiállításunkat. Több kiránduláson vettünk rész és rendszeresen
foglalkoztunk a gyerekekkel. Kimagasló eredménynek tartom, hogy
a szövetségi kiállításon kaptunk három serleget. Az egyiket azért,
mert klubunk az alakulás óta folyamatosan tagja a szövetségnek, a
másikat én kaptam a csoport vezetéséért, a harmadikat pedig azért
kaptuk, mert az újvidékiekkel, topolyaiakkal és pirosiakkal osztott
kiállító teremben a legszebben rendeztük el a kézimunkáinkat.
• Mit terveznek még erre az évre?
– Az idén a szokásosnál korábban, már január 7-én nekilendültünk
a munkának. A szakkör megalakulásának 40. évfordulója ugyan már
elmúlt, de a jubileumi ünnepséget csak most tervezzük, valószínűleg
március 8-án tartjuk meg. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának
köszönhetően megvan rá a pénzünk. Néhai elnökasszonyunk 39 évig
állt a csoport élén és nagyon készült az évfordulóra, sajnos nem
valósíthatta meg elképzelését. Miután én kerültem a szakkör élére,
az anyagiak miatt elnapoltuk az ünneplést. Az a tervünk, hogy teadélutánt tartunk, bemutatjuk a serlegeinket, díjakat, elismeréseket,
a klub megalakulásáról pedig az alapító tagok fognak beszámolni.
Az ünnepség után legfontosabb teendőnk lesz a ballagó diákok táskájának az elkészítése, folytatjuk a gyerekekkel való foglalkozásokat
is. Majd beindulnak a kiállítások, készülünk a szövetségi kiállításra,
a MIRK-re, a Magyarok Házában való bemutatkozásra, a regionális
kiállításra. Minden szerdán 15 és 18 óra között találkozunk az Ifjúsági Otthon nagytermében – fejezte be az elnöknő.
mcsm

Temerin, Újvidéki u. 340.
Tel.: 021 270-2349, 062 422-823
www.sunnynstours.rs

• Nyaralás 2015 – előtörlesztés esetén engedmény • Speciális ajánlatunk
március 6-8: Opatija, Plitvice, Rovinj, Pula 59 € • Március 6-8: Ljubljana,
Bled, Postojna 59 € • Mórahalmi fürdő, szombatonként
• Szegedi bevásárlás, szombatonként • Szerelmesek napja Európa
nagyvárosaiban • Európai nagyvárosok hétvégenként • Telelés
• Repülőjegyek • Nemzetközi utasbiztosítás • Teljes turisztikai kínálat

Ha Újvidékre, orvoshoz, kórházba, bevásárolni
vagy vidéki rokonaihoz szeretne utazni,

HÍVJON TAXIT!

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
és Milenković (Novák) Klára máris
a háza előtt várja kényelmes taxijával!

Megbeszélés szerint a helyszínen megvárják
az ügyét intéző kuncsaftot, akinek kérésre tolmácsolnak is.

Utazzon kényelmesen és biztonságosan!
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A 22. Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre
2015-ben. Pályázhatnak: • azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek; • 15. életévüket 2015. június
30-ig betöltötték, és még nem töltötték be a 19. életévüket; • elkötelezetten
érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt; • az alább megadott
pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek; • korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hozzátartozástól függetlenül. A
pályázathoz csatolni kell: • önéletrajzot (családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök,
szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi
feladatok;) • tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész, ill. közéleti
személyiség ajánlását • nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban. A pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 17. A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról:
a referensek e-mailben értesítik a pályázókat május elején.
Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a Magyarságismereti
Mozgótáborban, melynek a részvételi költségeit az Alapítvány fedezi.
A pályatételek – max. 3 oldal terjedelemben várjuk a kidolgozott
pályamunkákat az alábbi témák egyikére: 1. A szóbeli történelem fontossága és megőrzése. Milyen aktív módszerekkel tudnánk biztosítani
az idősebb generáció elsőfokú tapasztalatainak megőrzését. Interjú egy
környezetemben élő idős személlyel, aki átélte ezeket a tragikus történelmi eseményeket, pontosabban: Malenkij robot, holokauszt, délvidéki
megtorlások. 2. Történelmi hagyományaink környezetemben – múlt jelen
és jövő (eredeti elképzelések műemlékek megmentésére és felhasználására) 3. Mennyire tartod fontosnak népi hagyományaink (népzene,
néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit
tudnál tenni ennek érdekében? 4. Értelmezd a ‘Nyelvében él a Nemzet”
ismert mondást valamely általad ismert író, költő munkája alapján. Hogyan hatott munkájuk az összmagyarságra? 5. „A gyökér megmarad...”
– Személyes családi történet, elbeszélés a felvidéki magyarok kitelepítésének idejéből. Interjú egy idős személlyel, aki átélte a hontalanság éveit.
Milyen módon befolyásolta az életét ez az esemény?
A Magyarságismereti Mozgótábor célja: Határon túli magyar fiatalok
magyarországi táboroztatása, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel.
Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális
értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.
Helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap) időpontja: 2015.
július 2. – 2015. július 13. szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a
Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest), Rákóczi Alapítvány (Kanada),
magyarországi Templomos Lovagrend.
A pályázatokat ELSŐSORBAN elektronikusan várjuk a rakoczidelvidek@
gmail.com e-mail címre. A pályázat postai úton is beküldhető (ez esetben
is kérjük az elektronikus verziót is) az alábbi címre: Gergely Barnabás,
Ivo Lole Ribara 1/2, 21235 Temerin Szerbia. A kanadai Rákóczi Alapítvány délvidéki referensei: Bajusz Erika, Gergely Barnabás, Meleghy
Nándor, Korom Mari.

Batyubál

Február 14-én, Valentin napján az Ifjúsági Otthonban
Batyubál, a már ismert mottóval:
Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek!
Muzsikál a The End együttes.
A belépőjegy 600 dinár, érdeklődni
Oláh Lászlónál a 844-983-as telefonszámon

TEMERINI ÚJSÁG

2015. február 5.

Miserend
6-án, elsőpénteken a Telepen 8 órakor: egy elhunytért, a plébániatemplomban 17 órakor: egy élő család szándékára.
7-én, szombaton: a hét folyamán elhunytakért, Szentségimádás a Telepen 8–9 óráig.
8-án, évközi 5. vasárnap, a Telepen 7 órakor: †Paár Daniella
Elizabettért és Franczia Árpádért, a plébániatemplomban
8.30-kor: egy elhunytért, 10 órakor: a népért.
9-én, hétfőn 8 órakor: egy elhunytért.
10-én, kedden 8 órakor: egy elhunytért.
11-én, szerdán a plébániatemplomban 10 órakor: a
Lourdes-i Szűzanya tiszteletére a templomi imacsoport szándékára. 17 órakor: ünnepi búcsúi szentmise – betegek kenetének kiszolgáltatása – gyertyás körmenet – agapé.
12-én, csütörtökön 17 órakor: egy elhunytért.

Egyházközségi hírek
A templomi imacsoport, immár hagyományosan, február
2-án kezdte a Lourdes-i kilencedet. Minden nap 14 órai
kezdettel a templom téli kápolnájában imádkoznak, az Újsoron Jánosi Franciskánál 15 órakor, a Telepen: Pászti Erzsébetnél, (B. Kidrič u. 25.) 17 órakor, Zavarkó Máriánál
(S. Kovačević u. 37.) 14 órakor, Fodor Józsefnénál (Újvidéki
u. 573.) 16 órakor.
APRÓHIRDETÉSEK
• Új, 100+30 négyzetméteres, földszintes családi ház eladó, 2012-ben
épült, beköltözési engedéllyel, telekkönyvezett (víz, villany, központi
fűtés, demit), vagy elcserélhető termőföldért. Tel.: 060/34-567-65.
• Eladó 1987-es TAM 130 T11 billenőszekrényes kamion, nagyjavított, bádogolt, festett, lehet csere személyi kombiért. Telefonszám: 063/8-327-097.
• Kiadó házat vagy lakást keresünk Temerinben négytagú család
részére. Telefonszámok: 069/23-62-304, 063/86-45-780.
• Kémia és matematika órák (felvételi előkészület egy helyen!) Telefonszámok: 021/843-949, 063/72-92-024.
• Különórákat tartok kémiából általános- és középiskolások számára. Telefonszám: 069/425-6-900.
• Bútorozott egyszobás lakás kiadó a Petőfi Sándor u. 52ben (Piactér). Csak telefonos egyeztetés után tekinthető
meg. Telefonszám: 063/569-782.
• Hízó és csutka eladó. Telefonszám: 840-163.
• Eladó Temerinben a Becsei út mellett fél hold szőlő
vikendházzal és egy hold földdel, valamint a futballpálya
mögött két jog fészerrel, árammal és kúttal, alkalmas jószágtartásra. Telefonszám: 065/66-51-806.
• A szűk központban, a nyugdíjasok udvarában, földszintes, 60
m2-es, egy éve teljesen felújított, jól szigetelt lakás nagy grillterasszal, saját parkolóval, kerttel, gázzal és fáskamrával, minőséges teljes berendezéssel eladó. Újvidéki u. 314/3. Ára: 55 000
euró. Telefonszám: 844-064.
• Üzlethelyiség kiadó, két szinten 480 m2, saját parkoló, bejárat. Telefonszám: 063/10-55-480.
• Vágni való csirkék eladók élve vagy konyhakészen. Sonja
Marinković utca 7., tel.: 841-800, 060/529-34-10.
• Eladó alig használt piros színű odžaci morzsoló-daráló.
Ajándékba adnék patkányos kiskutyákat, egy évesek. Fodor
Pál, Újvidéki utca 289., tel.: 846-298 (12–13 óra között).
• Csutka eladó. Telefonszám: 063/78-77-035.
• Kiadó 56 m2-es lakás különálló és külön bejáratú melléképületben. Telefonszám: 063/10-55-480.

2015. február 5.

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szomorú négy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
nagynénénk

Szeretett unokaöcsémtől

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, nagymamánktól

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
NOVÁK Margit
(1929–2011)
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s amíg élünk,
addig őrizzük őket.
Szerettei

Köszönetnyilvánítás

Az erőd elfogyott,
a halállal megküzdeni
nem tudtál,
így búcsúszó nélkül
csendben távoztál.
Emlékét megőrzi
Zoli bátya és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

Ezúton mondunk köszönetet
a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és mindazoknak, akik szomszédasszonyunkat

özv. KOCSICSKÁNÉ
KOVÁCS Erzsébettől
(1932–2015)
A jó Isten áldja meg
két dolgos kezed és adjon
örök nyugodalmat neked.
Legyen csendes álmod,
találj odafenn
örök boldogságot.
Emlékét kegyelettel őrzik
szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, apósomtól és drága jó tatánktól

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)

PRUGOVACSKI Steficát
(1935–2015)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
Szerető szomszédai

Oly hirtelen jött
a szörnyű pillanat,
eltűnt egy élet,
csak a fájdalom maradt.
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
hiányod és emléked
örökké szívünkben él.
Nyugodjál békében!
Fájó szívvel búcsúzik
tőled keresztapád,
keresztanyád és
unokatestvéred, Laci

• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és egyéb felesleges
tárgyakat padlásról, fészerből, pincéből. Azonnal fizetek. Telefonszám: 063/8-043-516.
• Hízók eladók (120–130 kg), Nikola Pašić u. 204., telefonszámok: 841-483, 063/523-746.
• Vásárolok régi pénzt, antik tárgyakat, sztrippeket, albumokat képecskékkel, régi papírt. Telefonszám: 064/468-23-35.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m széles és 110 m hosszú),
építkezési engedéllyel. Telefonszám: 063/539-768.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet (messzinget), bronzot, alumíniumot, ólmot, motorokat, autókat, kádakat, kályhákat,
villamos készülékeket, hulladék kábelt és hulladék papírt. Legjobb
ár, fizetés készpénzben. Tel.: 064/468-2335.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös telefonszámon.
• Bálázott szójaszalma és kukoricaszár eladó. Tel.: 069/159-00-66.
További apróhirdetések a 12. oldalon

TEMERINI ÚJSÁG

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk,
szerető szíveddel,
de egy könnycsepp
a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon
érted ég.
S bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki
el nem vehet.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
szívből szeretünk,
s nem felejtünk téged.
Emléked örökre
szívünkben él!
Szerető lányod, Izolda,
vejed, László, valamint
unokáid, Erik és Kevin
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VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett keresztapámtól

Fájó szívvel búcsúzok szeretett férjemtől

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.
Nyugodj békében,
legyen csendes álmod,
találj odafenn
örök boldogságot.
Emléked szeretettel
őrzik: keresztlányod,
Angéla, Csaba,
Mónika és Árpád

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, édesapánktól, apósunktól és drága tatánktól

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Ezúton mondunk köszönetet
a nagyszámú rokonságnak,
jó barátoknak, a nászas�szonyoknak, szomszédoknak, valamint a DTD Ribarstvo munkaközösségének,
akik a temetésen megjelentek, részvétnyilvánításukkal,
koszorú- és virágadományukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet
dr. Tóth Ibolya doktornőnek,
valamint ft. Szungyi László plébánosnak a megható
gyászszertartásért.
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom!
A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesanyámtól
és Kismamánktól

Szeretett unokaöcsémtől

KISSNÉ ÚRI Máriától
(1924–2015)
TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Állok a sírodnál, könnyes
szemmel, némán, nincs
kinek elmondani,
hiányod mennyire fáj.
Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál
minden összetépett.
Szótlanul elmentél,
nem jössz vissza többé,
de emléked és szereteted
szívemben él mindörökké.
Maradt a nagy bánat és
egy csendes sírhalom,
szívemben örök gyász
és fájdalom.
Minden szál virág, amit
a sírodra teszek, elmondja,
mennyire hiányzol nekem.
Szerető feleséged, Ica

Él bennünk egy régi kép,
milyen is volt valamikor rég.

KISSNÉ ÚRI Máriától
(1924–2015)

Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben
őriznek téged.

Kérlek édesanyám,
nyújtsd felém a kezed,
csak még egyszer
halljam dobogó szívedet...

Köszönetnyilvánítás

Mulandó minden a világon,
mint harmat a letört
virágon, csak egy nem,
ami a sírig elvezet,
a hű, szelíd emlékezet.

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett
édesanyám, nagymamánk
és dédmamám

Menye, Mária, unokái,
Renáta és Marika
családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászomtól

Csendes a temető,
nem jön felelet,
arcomat mossák
a keserű könnyek.

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Teste földben nyugszik,
lelke menyben pihen,
oltalmazza és áldja őt
a mindenható Isten.
Emlékét megőrzi
Antal bátya családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

Hideg sírköveden
kezem pihentetem,
itt vagyok édesanyám,
rád emlékezem!
Fájó szívvel búcsúzik
tőled szerető lányod,
Manci és unokád, Robi
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)

Fájdalomtól megtört szívvel
búcsúzunk a drága édesapától, apóstól és tatától

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Velünk élsz
az emlékeinkben,
minden rólad szóló
történetben, szívünkben
mindig szeretve
és soha el nem feledve.
Fájó szívvel búcsúzik
tőled Jancsi bátya,
Erzsi ángyi, Laci
és Bözsi néni

Nászasszonyod, Katica

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

KOCSICSKÁNÉ
KOVÁCS Erzsébet
(1932–2015)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
szálljon sírjára
áldás és nyugalom.
A gyászoló család
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VÉGSŐ BÚCSÚ

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s míg élünk, őrizzük őket.
Testvéred, Miska
családjával

TEMERINI ÚJSÁG

TALLÓ Zoltántól
(1957–2015)

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

Most felnézek
és kinyitom az eget,
még egy percre,
hogy elmondjam neked,
hogy megnyugtassalak,
nem vagyok árva,
mert itt vagy velem,
a lelkembe zárva.
S most én őrizlek, védelek,
míg felettem is elszállnak
a hűtlen évek, s mielőtt
bezárulna az ég,
még két szót felkiáltanék,
mit ritkán mondtam,
azután elengedlek:
Apu, szeretlek!
Lányod, Diána, vejed,
Csaba és kis unokád,
Ámorka

KISSNÉ ÚRI Mária
(1924–2015)
temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra,
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat
tul.: LACKÓ Tünde
Népfront u. 52.,
tel.: 843-079

2015. február 5.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú 23 éve, hogy szeretett édesapám és nagytatám beteg szíve megszűnt
dobogni.
Édesapám, nagytatám,
hiányzol nagyon!

Szomorú hat éve, hogy elvesztettük, akit szerettünk

Ma van egy éve, hogy nincs közöttünk szeretett édesanyám
és nagymamám

MAJOROSNÉ KISS Borbálát
(1930–2009)

UTCAI Borbála
(1937–2014)

Emlékét őrzik szerettei
TALLÓ Gáspár
nyug. kőfaragó
(1992–2015)
Ne fájjon nektek,
hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen
nektek ragyogok.
Ha szép idő van,
s kék az ég, jusson
eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok soha ne
sírjatok, hiszen szívetekben
jó helyen vagyok.
Kanada, Waterloo

Szeretteid: Icuka,
Ernesztina és Emil

Temetkezési vállalat, Népfront u.
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

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

MEGEMLÉKEZÉS

(Juhász Gyula)

Halálának huszadik évfordulóján fájó szívvel emlékezek
szeretett férjemre

Marika és Zita

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc éve, hogy nincs közöttünk szeretett fiunk,
édesapám, férjem, testvérem, nagybátyánk és vejünk

NAGYIDAI Károlyra
(1927–1995. II. 8.)
„Hideg, sötét éj van: itt ülök szobámban
Kihűlt, fásult szívvel, búsan, egyedül...
Odakint a hűvös, őszi éjszakában
Hervasztó, hideg szél egy dalt hegedül.
Hervasztó, hideg szél miről is dalolhat,
Mint az elmulásról?... Ismerem e dalt...
Édes reményekről, amelyek csak voltak,
Melyeknek emléke őrületbe hajt!...”
Temerin–Újvidék

(Ady Endre)

MAGYAR Zoltán
(1956–2006)
„Várunk a csendes félhomályban
Valami csodás balzsamot,
Mely elfeledtet mindent, mindent
S meggyógyít minden bánatot…”
(Ady Endre)

Gyászoló felesége

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc éve, hogy nincsenek közöttünk

Emléked őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 18 éve, hogy nincs
közöttünk szerető bátyám

Szomorú 1 éve, hogy nincs
közöttünk szeretett ángyom

TALLÓ Mihály
(1935–1997)

TALLÓ Erzsébet
(1937–2014)

Prugovački Štefica
(1935–2015. 1. 31.)
PAÁR Daniella Elizabett
(1981–2015)

özv. Kocsicskáné
Kovács Erzsébet
(1932–2015. 2. 1.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
2015. február 5.

FRANCIA Árpád
(1970–2015)

Szomorúan szól egy kis falu harangja,
ezt drága gyermekeink többé már nem hallják.
Ott kinn a temetőben van egy csendes sírhalom,
szívünkben örök gyász és fájdalom. Sok tervetek volt még,
de emlék lett csupán, elmondani nem tudjuk, hiányotok
mennyire fáj. Házunk táján csak a bánat, csend maradt,
fájdalmas az út, mely sírotokhoz vezet.
A jó Isten őrködjön pihenésetek felett.
Hiányotok fáj, s örökké így is marad,
ti mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.
Talló tata, mama és keresztapád, Laci

TEMERINI ÚJSÁG

Nézek sötét éjszakába, rég elhunyt idők homályos titkába,
s amint belenéztem hosszasan merülve a ködök országában,
míg megelevenülnek és előttem járnak a hajdani képek,
mind egykor oly élők, mind egykor oly épek.
Talló László és családja

A plébánia telefonszáma: 844-001
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ASZTALITENISZ
Pető Zoltán és Zsolt a szerb válogatott tagjaként részt vett a World
Tour sorozat budapesti versenyén,
amelyen világranglista pontokat is
lehetett szerezni. Zoltán a csoportküzdelmek során 4:1-re legyőzte a
cseh Reitspiest, majd 4:0-ra kikapott a lengyel Zatowkától, így a második helyen végzett és nem jutott
tovább. Zsolt a világranglistán elfoglalt helyezése alapján a főtáblán kapott helyet. Az első fordulóban 4:2re legyőzte a finn Olah Benedeket,
majd a második körben, a legjobb
32 között 4:0-ra kikapott a lengyel
Goraktól, így kiesett. Egyébként a
szerbiai játékosok közül Zsolt volt
az egyetlen, aki bejutott a második
fordulóba, a többiek az első fordulóban vagy a csoportokban kiestek.
A versenyt a női mezőnyben egy japán, a férfiaknál pedig egy hongkongi asztaliteniszező nyerte meg.
Az elmúlt hétvégén egyéni tornán
nem vettek részt a temerini fiatalok,
csapataink pedig vereséget szenvedtek a ligaküzdelmek során.
I. férfi liga
BAČKA PALANKA–TEMERIN 4:1

Eredmények: Balaban–Tomić
3:0, Kaman–Tepić 3:0, Vručinić–
Nagyidai 2:3, Balaban–Tepić 3:1,
Vručinić–Tomić 3:0.
II. női liga – északi csoport
EGYSÉG (Újvidék)–TEMERIN 4:1

Eredmények: Frank–Bollók
3:1, Palatinus–Vegyelek 2:3, Kovács–
Nagyidai 3:0, Kuručić, Kovács–
Nagyidai,Vegyelek 3:2, Frank–
Vegyelek 3:0.
I. vajdasági férfi liga
TEMERIN II.–VOJVODINA 2011
(Újvidék) 2:4

Eredmények: Bálind–Vujčin
1:3, Vučenović–Šiška 3:0, Orosz–
Vladisavljević 0:3, Puhača, Hévízi–
Vujčin, Šiška 0:3, Bálind–Šiška 3:2,
Puhača–Vujčin 0:3.

LABDARÚGÁS
A TSK vasárnap délelőtt 11 órakor megkezdte a felkészülést a tavaszi bajnokságra, amely márciusban

kezdődik. A temeriniek a hatodik
helyről várják a folytatást az Újvidéki
ligában. A névsorolvasáson nem volt
jelen az összes játékos, így még nem
lehet pontosan tudni, hogy kik állnak majd az edző rendelkezésére.
Az átigazolási időszak még tart, de
már biztosra vehető, hogy Dragan
Dragosavljević a járeki Mladostba,
Mihajlo Kozomora pedig a temerini
Slogába igazol, a TSK csapata tehát
tovább gyengül. A távozókat valószínűleg fiatal futballisták helyettesítik. Az edzői teendőket továbbra
is Vladimir Pajčin látja el.
– Az első edzésen voltak hiányzók, de bízom abban, hogy hamarosan összeáll a keret, és tudni fogom,
hogy kikre számíthatok a bajnokság
folytatásában. A legnagyobb gond
az, hogy kevés labdarúgó áll a rendelkezésemre, így ha lesznek sérülések meg eltiltások, akkor nem igazán lesz kivel helyettesítenem őket.
Az átigazolási időszakban rendre elhagy bennünket néhány játékos a
kezdő tizenegyből, aminek mindig
megérezzük a következményét. Az
őszi idényben főleg az idegenbeli
meccseken voltak hiányzók, tartalékosan pedig nem tudtuk mindig
helytállni. Ez látszott az eredményeken, hiszen hazai pályán jól szerepeltünk, vendégként viszont gyakran pontok nélkül maradtunk. Ami
a célokat illeti, szeretnénk megőrizni a hatodik helyet, amelyen jelenleg
vagyunk. Jó lenne néhány pozíciót
előre lépni, de a jelenlegi kerettel
ez nem lesz könnyű. Az első felkészülési mérkőzést a tervek szerint
február 11-én vívjuk Gospođincin a
házigazda Jedinstvo ellen – mondta
Vladimir Pajčin.
A Sloga labdarúgói már másfél
hete megkezdték a téli alapozást.
Az első edzésen 24-en vettek részt,
köztük néhány új játékos, akik megpróbálják beverekedni magukat az
első csapatba. A kolóniaiak 26 pontot gyűjtöttek össze az ősszel, amivel
a negyedik helyen vannak a Szerb
liga vajdasági csoportjában, és csak
a rosszabb gólarányuk miatt nem
előzik meg a harmadik Dolinát. A
bajnoki címért minden bizonnyal
az egyaránt 35 pontot szerző Zenta
és a dunacsébi ČSK küzd. A Sloga
nyolc barátságos találkozót vív a

Nyaraljon görögországban
és törökországban!
Kitűnő kínálat, árengedmény

a Kompas és az OKTOPOD
utazási irodák kínálatából.

Travel

843-735, 060/0843-735

APRÓHIRDETÉSEK
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idősek gondozását vállalom (tel: 841-412),
kombinált tűzhely (2 gáz, 2 villany), mini
tűzhely (gáz+ villany lerni), butánpalackos kályha (palackkal), Gorenje mosógép, fürdőszobai szekrény tükörrel,
Samsung tévé egyenes ekránnal (62
cm), fa tévéállvány, betegek részére
kerekes járóka, Samsung tévé (52 cm),
ára 50 euró, új interfon kamerával, szobakerékpár, 55 kW-os központi kályha
Tam-Stadler, frizsider, zsalugáterek, bejárati- és belső ajtók, akkumulátoros
jeep és kisautó, roller (35-38 nagyság),
üzemi varrógép, 12 programos futógép,
parkettacsiszoló gép, asztal sarokpaddal és három székkel, franciaágy, előszobaszekrény, slajfológép-zsiráf, mor-

bajnokság kezdete előtt. Az első
fordulóban máris rangadóra kerül
sor, hiszen a listavezető Zenta vendégszerepel Temerinben.

TEKE
A hétvégén megkezdődnek a tekézők ligaküzdelmei. A TSK, amely
a kiváló második helyről várja a
folytatást az Első vajdasági ligában,
a tavaszi idény első mérkőzésén a
sereghajtó Vihorral játszik idegenben. A zombori csapat az apatini
Junaković-fürdő melletti pályán fogadja a temerinieket, akik a bajnokság őszi részében fölényesen, 7:1-re
legyőzték a Vihort. A TSK hat győzelemmel és három vereséggel foglalja
el a második helyet a táblázaton.

CSELGÁNCS
Több száz induló részvételével
szombaton és vasárnap rendezik
meg a TSK hagyományos nemzetközi korosztályos versenyét, amelyet már 31. alkalommal tartanak

zsoló-daráló, sarok ülőgarnitúra, két
kettes ülőrész (45 euró/db), fotelek (15
euró/db), fekete színű alacsony szekrény, négy éves színes televíziók, motorkultivátorok, 200 kg-ig mérő mázsa
(8000 Din), álló mélyhűtő (négy éves),
villanyradiátor, eredeti kormány, bal
első ajtó, tetőkárpit, autóutánfutó, autóra való zárt csomagtartó, sank négy
székkel, kéménybe köthető gázkályhák (50–60 euró), babaágyak matraccal (5000 Din), babakocsik, kaucsok,
fotelok, varrógépek, szőnyegek. Csáki
Lajos utca 66/1., telefonszámok: 841412, 063/74-34-095.
• Tizenhét inches Samsung monitor,
20 euró (képcsöves, használt). Tel.:
063/8-503-307.
További hirdetések a 9. oldalon

meg Temerinben. A sportcsarnokba még Oroszországból is érkeznek
cselgáncsozók, akárcsak a szomszédos országokból, többek között
Magyarországról, Romániából és
Bulgáriából. A fiúk és a lányok mezőnyében is egyaránt hat kategóriában tartanak versenyeket, az 1995ös korosztálytól egészen a 2006-os
korosztályig. A legjobbak érmeket
kapnak. A belépés ingyenes lesz az
érdeklődők részére.
T. N. T.

Dardli
Véget ért az idei dardlibajnokság.
Tegnap, február 4-én a legjobb négy
páros, (Csikós-Tőke, Kovács-Vörös,
Magyar-Okiljević, Pásztor-Tóth)
ült az asztalhoz, hogy egymás közötti összecsapások során eldöntse, kit illet meg a bajnoki cím. A
dardlibajnokság többi résztvevője
vagy a rájátszás mérkőzéseit kísérte figyelemmel, vagy pedig kötetlenül zsugázott.
Á. I.
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