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Napirendbővítéssel kezdődött a községi képviselő-testület elmúlt heti 
ülése. Nem várt eseménynek számított, hogy a meggyőző többséggel ren-
delkező Haladó Párt (SNS) vezette koalíció egyhangúlag elfogadja Čedomir 
Jankovićnak, az ellenzéki Szerb Radikális Párt (SRS) képviselőjének javas-
latát miszerint tűzzék napirendre a Staro Đurđevo Helyi Közösség területén, 
az Illancs felé vezető úton levő sertéstelep működésének tartós betiltását és 
a vele kapcsolatos határozat meghozatalát.

A képviselők menesztették tisztségéből az oktatási felelőst

Lakóterületen kívülre 
a sertésfarmot!

Szakadó esőben tüntetett a minap kolóniai lakosok egy csoportja a közeli 
sertéstelep bejáratánál a farmról áradó bűz miatt

Számos nézője akadt vasárnap délelőtt a vasútállomásra érkezett tehervonatnak. A mint-
egy 20 kocsiból álló, csigalassúsággal haladó vasúti szerelvényen, amelyet dízelmozdony 
vontatott, konténerek voltak elhelyezve, mindegyiken kettő. Ezek közül jó néhányat óriás-
emelővel nyergesvontatókra raktak, majd mindjárt elszállítottak. Utána a tehervonat – leen-
gedett félsorompók között – áthaladt az átjárón, majd visszatolatott az állomás egy másik 
vágányára. Közben a közúton, mindkét irányban hosszú járműsor torlódott fel.

Tehervonat

D

Október 6-ai 
megemlékezés
Október 6-án, vasárnap délután négy órai kezdet-

tel a kopjafánál emlékezünk meg az 1849-ben Aradon 
kivégzett hős főtisztjeinkről és mindazokról, akik éle-
tüket adták a magyar szabadságért. Cs.

A Lukijan Mušicki Kulturális Központ gyermekheti 
programja október 7-től 11-ig:

Hétfőn, október 7-én 11 órai kezdettel előadás az 
általános iskola felső osztályos tanulóinak az internet 
veszélyeiről. Az előadó Željko Injac, újságíró.

17 órakor a moziteremben rajzfilmvetítés. A Bo-
gyó és Babóca című magyar nyelvű rajzfilmkollázst 
mutatják be az ovisoknak és más érdeklődőknek a 
Vajdasági Vándormozi közreműködésével. 19 órakor 
a galériában Jelena Eror nyolcadik osztályos tanuló 
fotókiállításának megnyitója.

Csütörtökön, október 10-én 13 órakor a színház-
teremben közlekedésbiztonsági előadás.

Pénteken, október 11-én 10 és 12 órai kezdettel a 
Toy Story című animációs filmet vetítik a moziban.

Minden rendezvényre ingyenes a belépés.
Filmvetítés

Október 7-én, hétfőn 20 órai kezdettel a 
moziteremben a Vajdasági Vándormozi bemutatja 
a Viszkis című megtörtént esemény alapján készült 
magyar akciófilmet.

A film 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
A belépődíj ára: 250 dinár, jegyek a helyszínen 

kaphatók a vetítés előtt.

Gyermekheti 
program

Nem fogadták el viszont Robert 
Karannak, az Együtt a mi Temerinünkért 
polgári csoportosulás képviselőjének javas-
latát, hogy kerüljön napirendre a szenny-
víztisztító-telepen történtekről és a közbe-
szerzési eljárásról szóló jelentés, valamint 
a szennyvíztisztító szanálásáról szóló sür-

gős határozat meghozatala. Nem fogadták 
el Karannak azt a javaslatát sem, amelyet 
már 31. alkalommal terjesztett be: szüles-
sen döntés a rossz minőségű városi csapvíz 
háztartási fogyasztásra való használatának 
betiltásáról.

Folytatása a 2. oldalon
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Földet bérelek
064/118-21-72

Folytatás az 1. oldalról
Janković javaslatának célja a környezeti katasztrófa megelőzése. 

A javaslat elfogadása ugyanis megakadályozhatná hogy Staro Đurđevo 
érintett polgárai, illetve több mint harminc vállalkozás elköltözött a 
sertéstelep felől áradó elviselhetetlen bűz és az ólak szellőztetésének 
zaja miatt. A telep 1964-ben az ipari övezetben épült, de a beépítésre 
szolgáló terület kibővítésével lakóterületen belülre került. Úgy hírlik, 
hogy a farmon jóval több sertést hizlalnak, mint amekkorát a kapaci-
tás lehetővé tenne. A beterjesztésnek mintegy 800 polgár petíciója és 
33 vállalkozó aláírása adott nyomatékot. A képviselő-testület ülésén 
részt vett az ügyben érintett polgárok kisebb csoportja is. 

A javaslat megvitatása során a képviselők megértéssel szóltak a ser-
téstelep szomszédságában lakók gondjairól. Kiderült azonban, hogy a 
telep működését önkormányzati határozattal nem lehet betiltani, de 
lépéseket lehet tenni a lakóövezetből való kiköltöztetésre. Erre Đuro 
Žiga polgármester tett javaslatot, amit a képviselők szavazattöbbséggel 
elfogadtak. Eszerint rávehetik a tulajdonost, hogy az üljön le tárgyalni az 
önkormányzattal és a helyi közösség képviselőivel, továbbá, hogy a fel-
ügyelőségek szigorúan ellenőrizzék, betartják-e a farmon a tenyésztésre 
vonatkozó előírásokat. Másfelől utasítják a községi közigazgatást, érte-
sítse a Temerin Agrar Rt. sertéstelep tulajdonosát, hogy az állattartásról 
hozott községi határozat értelmében sürgősen költöztesse lakóterületen 
kívülre a sertésfarmot.

A továbbiakban a képviselők tárgyaltak a község 2019-2023 közötti 
Biztonságfejlesztési Stratégiájáról, majd javaslatot tettek a szerb kormány-
nak, térítésmentesen engedje át a községnek továbbfejlesztési célra azt 
a mintegy kéthektárnyi földet, ahol a Staro Đurđevó-i ivóvízellátó kutak 
vannak. Szó volt a helyi Gas közvállalat 2019. évi programjaira vonatkozó 
módosításokról és kiegészítésekről, amelyekről Gajo Kozomora igazgató 
mondott ismertetőt. Elmondta, hogy a szőregi gázvezeték szemétlerakó-
nál levő részét biztonsági okokból át kell helyezni máshova, és ehhez a 
község tízmillió dinár támogatást nyújt.

Várható vita folyt a közművállalat 2018. évi ügyviteli és pénzügyi je-
lentéséről, valamint a 2018. évi veszteség fedezéséről. A hangadók az el-
lenzéki képviselők voltak. Bírálták a közművállalat munkáját, különösen 
nemtetszésüknek adtak hangot a 36 millió dináros veszteség miatt, aminek 
kisebbik részét a szét nem osztott bevételből fedezik, a nagyobbik rész 
pedig fedezetlen marad. Elhangzott, hogy a távfűtőművek kazánházainak 
35 millió dinár költséggel történő felújításának köszönhetően valamelyest 
csökken az idei távfűtési díjszabás.

A testület Đuro Žiga polgármester javaslatára titkos szavazással fel-
mentette tisztségéből Korana Ćirović oktatási felelőst, a községi tanács 
tagját, továbbá megbízatásának lejártával Svetomir Stojanovićot, a köz-
művállalat igazgatóját, és legfeljebb egy év időtartamra megbízott igaz-
gatónak nevezte ki. 

G. B.

A sertéstelep áthelyezéséről szavaznak a képviselők

Lakóterületen kívülre 
a sertésfarmot! Bővül a csatornahálózat

A temerini szennyvízcsatorna-hálózat idei terveire a Tartományi 
Nagyberuházási Igazgatóság tízegynéhány millió dinárt folyósított, 
de magának a projektnek az összértéke adók nélkül mintegy 18 mil-
lió dinár. A különbséget a község fedezi. 

Annak a szakasznak az építése folytatódik, amely a település 
északnyugati részében az I. L. Ribar és a Rákóczi Ferenc utcában 
a Marko Orešković utcáig, vagyis a 22. lakónegyed bejáratáig már 
megépült. Innen épül majd tovább a gerinccsatorna a Petőfi Sándor 
utcáig, közel egy kilométer hosszan. 

– Az építkezésre még márciusban ki kellett volna írni a közbe-
szerzést, de mivel módosult a községi közbeszerzési eljárás, a ver-
senypályázat kiírására csak májusban került sor. Már megszokhattuk 
– mondta korábban Guszton András, a községi tanács tagja –, hogy 
mindig ősszel kezdődik az építkezés. Akkor, amikor már csapadé-
kosra fordul az idő, és sárosak lesznek az utcák. Hogy mindenki 
láthassa, milyen nehéz ilyen munkát végezni. A következő lépés 
nyilván a 22. lakónegyed csatornázása lesz, mivel a Rákóczi Ferenc 
utcai fővezetéknek csak akkor van értelme, ha arra rákapcsolják a 
22-es lakónegyedet.

Az önkormányzat augusztus második felében hirdette meg a 
csatornaszakasz építésére a közbeszerzési pályázatot, amelyre az 
érdekelt kivitelezők az elmúlt hét elejéig jelentkezhettek. Ezt követte 
az ajánlatok átnézése, majd az építő kiválasztása. Ha minden rend-
ben történik és nem lesz fellebbezés, a kiválasztott kivitelezővel a 
szerződés megkötését követően kezdődhet is csatornázás. A munka 
elvégzésére 120 napot szabtak.

Đuro Žiga polgármester meghirdette a Rákóczi Ferenc utcában 
épülő csatornaszakasz szakértői felügyelésére vonatkozó, kis értékű 
közbeszerzési pályázatot is, amelyre az újvidéki Hidro-dizajn terve-
zőiroda jelentkezett és szeptember elején meg is kapta a munkát.

G. B.

A községi képviselő-testület az elmúlt héten jóváhagyta a köz-
művállalat fűtési idényre vonatkozó távfűtési és kéményseprési 
díjszabását. Ebből kiderül, hogy a lakások, irodahelyiségek és in-
tézmények fűtése az idei télen is kettős elszámolás alapján törté-
nik. Az egyik, amit egész évben a fűtött helyiség alapterülete után 
fix díjszabásként számolnak el, és ez adóval együtt 35,16 dinár 
négyzetméterenként. A másik, amit a mért hőmennyiség után kell 
fizetni, és havonta változhat, kWh-ként 6,06 dinár. Az elmúlt évihez 
hasonlítva a fűtés díja nem drágult. Ellenkezően mindkét tarifa 
esetében elhanyagolhatóan olcsóbb lett. A távfűtési hővezetékre 
kapcsolás díja 9600 dinár.

A gázkémények ellenőrzése és a tanúsítványkiadás magánszemé-
lyeknek 500, jogi személyeknek 3600 dinár. A fával, szénnel és egyéb 
más anyaggal történő fűtés esetén a kéményenként az ellenőrzés 
és tanúsítvány kiadása magánszemélyeknek 240, jogi személyeknek 
1800 dinár. A kémény tisztítása 360, illetve 1800 dinár.

G. B.

Nem drágul a távfűtés 
és a kéményseprés
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EgyEdi, kézművEs torták, 
aprósütEményEk készítését vállaljuk 
minőségi alapanyagokból, születésnapokra, 
keresztelőre, házassági évfordulóra 
és különböző eseményekre.
Tortáinkkal igazodunk az ünnepelt 
kívánságaihoz és ízléséhez.
Keressen minket bátran! 
Újvidéki utca 455., tel.: 063/634-622

Szülők figyelmébe

Ismét autósülés 
gyerekeknek

A községi közlekedésbiztonsági tanács az idén már másodszor hir-
detett pályázatot ingyenes, 0+ korcsoportos, gyermekeknek való autós-
ülések kiosztására. Az autósülés elnyerésére pályázhatnak mindazok a 
Temerin község területén élő szülők, akiknek gyermeke 2019-ben szü-
letett. A pontos adatokat tartalmazó jelentkezési lap letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról, vagy kérhető a temerini községháza épületében az 
ügyfélszolgálat 1. sz. pultjánál.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
1. A szülők személyi igazolványának fénymásolatát. 2. A gyermekek 

születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát. 3. A munkaviszonyban 
levő szülőktől igazolás a nettó havibér összegéről, illetve a munkanél-
küliek esetében bizonylatot a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatalból. A do-
kumentációt a temerini községháza épületében az ügyfélszolgálat 1. sz. 
pultjánál kell benyújtani.

Amennyiben a pályázat által kiosztásra tervezett és a rendelkezé-
sünkre álló 20 autósülésnél több jelentkező lesz, a kisebb havi bevétel-
lel rendelkező szülők előnyben részesülnek. A hiányos vagy nem teljes 
dokumentációval érkező jelentkezések nem kerülnek elbírálásra. Azok-
nak a jelentkezését, akik a közlekedésbiztonsági tanácstól már kaptak 
autóülést, nem veszik figyelembe.

A pályázatra október 7-éig lehet jelentkezni.

Önkiszolgáló autómosó

Temerinben 47 242 
dinár az átlagbér

A Köztársasági Statisztikai Intézet a napokban közzétette a jú-
liusra vonatkozó átlagbérek összegeit. Ezek szerint Szerbiában 
55 042 dinár volt a nettó átlagbér, a bruttó pedig 76 056 dinár. Vajda-
ság az átlagos nettó bér 42 197 dinár volt júliusban, a bruttó pedig 
72 201 dinár. Az Újvidéken élő polgárok júliusi nettó átlagkeresete 
60 324 dinár, illetve 83 346 dinár az átlagos bruttó bére, ami egyben 
a legnagyobb átlagbér is Vajdaság szintjén. Az újvidéki közel 18 ezer 
dinárral magasabb a vajdasági átlagbérnél. Temerinben a júliusi net-
tó átlag 47 242 dinár volt, a bruttó pedig 65 439 dinár, ami ötödik a 
Dél-bácskai 13 község közül.

A közölt adatok az összes bér átlagának keresztmetszetét mu-
tatják, és nem a valós összeget, amelyet a szerbiai dolgozók kap-
nak. A statisztikában a legreálisabb elszámolt bér az úgynevezett 
mediális bér, amelyet a Szerbiában dolgozó polgárok fele kap kézhez, 
és amelyről szintén nyilvántartást vezet a Köztársasági Statisztikai 
Intézet. Az adatok szerint a mediális nettó bér Szerbiában 42 534 
dinár, illetve 58 642 dinár a bruttó, vagyis ez az az összeg, amelyet 
a polgárok többsége keres.

A jelenlegi devizaárfolyam szerint (117,5 dinár 1 euró) az átlag-
kereset 468,1 eurót ér, és 31,9 euróval marad le az 500 euró mögött, 
ami a cél.

G. B.

Temerinben tartóztatták le a szerb származású, 31 éves Daniel 
Vojnovićot, akit nemcsak a szerb, hanem a német rendőrség is kere-
sett. A fiatalember ellen nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben több 
bűncselekmény elkövetése miatt – írja a 021.rs hírportál.

Három év és nyolc hónapos börtönbüntetését töltötte Németországban, 
de márciusban megszökött. A 31 éves férfi 2014-ben rálőtt egy kidobóra 
és megsebesítette. A szerb származású férfi több betörésben is részt vett, 
a börtönben pedig súlyos sérüléseket okozott a cellatársának. Még nem 
lehet tudni, kiadják-e Németországnak.

Körözött bűnöző 
rendőrkézen 

A hét végén szerény ünnepség keretében a Kolónián átadták 
rendeltetésének a Vujić család (a képen) önkiszolgáló autó-
mosodáját. Ezzel Temerinben háromra nőtt az önkiszolgáló 
autómosodák száma.

közel a faluhoz 2,25 hold 
II. osztályú föld sürgősen eladó

060/3-773-407
A kommunális vállalat október 7-e és 11-e között lomtalanítást 

végez. Az elszállítást a háztartási szemét szállításának napján tör-
ténik, tehát a szokásos beosztás lesz érvényben. A vállalat illetéke-
sei felhívják a figyelmet arra, mi minden tekinthető lomnak, olyan 
nagyméretű hulladéknak, amit elszállítás végett ki lehet helyezni 
az utcára: használt, illetve működésképtelen háztartási gépek, régi 
bútordarabok, autógumik stb. Nem gyűjtik be és nem szállítják el a 
növényi és állati eredetű hulladékot és az épületeken végzett kőmű-
vesmunkák után keletkezett hulladékot sem (levél, gally, nyesedék, 
kerti hulladék, istállótrágya, sutt).

Őszi lomtalanítás
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A múlt hét végén a Muravidékre látoga-
tott a temeriniek egy csoportja. Az egynapos 
kiránduláson Szlovénia magyarok lakta vidé-
kének néhány jellegzetességét volt alkalmuk 
megtekinteni. 

Az út első állomása Dobronak, magya-
rul Lendvavásárhely volt, ahol elsőként az 
Energia Parkban és a közvetlenül mellette 
levő Bakonaki-tó partján tettünk egy sétát.  

A hagyomány szerint gyógyító energiákkal 
rendelkező erdő mindenkit elvarázsolt. A 
százéves fák lombjain áthatoló napsuga-
rakkal vegyülő, láthatatlan jótékony sugár-
zás, a madárdal és a szellő muzsikája, a 
levelek zizegése és a kellemes csend iga-
zi felfrissülést nyújtott a többórás utazást 
követően. Az erdő közepében található a 
Szent Vid kápolna, ahol – állítólag – a leg-
erősebb energiaáramlást mérték, mögötte 
pedig az ugyancsak különleges energiákkal 
rendelkező Szent Vid forrás. A hagyomány 
szerint a forrás vize jótékony hatással bír a 
látás- és hallásproblémák esetén, valamint 
az emésztőszervi, idegi és bőrrendellenessé-
gek enyhítésében. A Bakonaki-tó ugyszintén 
elvarázsolta a kirándulókat. A tó egyszer 
hullámzó, másszor sima víztükre és a tavat 
körülölelő buja növényzet különös látvány 
volt a szemnek.

A frissítő sétát követően folyatattuk utun-
kat a második állomás felé, ami talán az 
egyik legnépszerűbb és legcsábítóbb volt a 
főként nőkből álló kirándulócsoport tagjai 
számára. Dobronak másik nevezetességét, 
az orchideafarmot és a trópusi kertet tekin-
tettük meg. Az „Ocean Orchids” Közép-Eu-
rópa egyetlen orchideatermesztő vállalata, 
ahol egy trópusi kertet is kialakítottak a tu-
risták számára. Mint megtudtuk, az orchi-
deák egyéves növénypalántaként érkeznek 
a négy hektáros üvegházba, ahol egészen a 
virágzásig nevelik őket, biztosítva számuk-
ra a trópusi feltételeket. A farmon 160 féle 
Phalaenopsis orchideát termesztenek. A nép-
szerű növények a legkülönfélébb színekben 
és árnyalatokban pompáznak. Az orchideák 

mellett megtekintettük az 1500 négyzetmé-
ternyi területet felölelő mesterséges trópusi 
kertet is, ahol több mint 400 különböző tró-
pusi növényt szemlélhettünk meg az eredeti-
hez hasonló méretben és körülmények közt. 
Olyan növényeket láthattunk, amiket csak a 
boltok polcairól vagy a fűszeres tasakokból 
ismerünk, ilyenek az ananász, a banán, a 
papaya, a noni, de láthattuk, hogyan terem 

a bors, a kávé és a vanília. Mindezeken túl 
számos szobanövényként ismert trópusi nö-
vénnyel is találkoztunk, mint a legkülönfé-
lébb páfrányok és pálmák, filodendronok, 
fikuszok, szobafenyő, flamingó, vitorlavirág, 
vízipálma és még sorolhatnám. 

Az orchideafarmról Lendvára utaztunk, 
ahol további élmények vártak ránk. Itt a 
Lendva-hegyen álló Vinarium kilátótorony-
nál álltunk meg először. A mindössze né-
hány évvel ezelőtt épült 53 méter magas kör 
alakú torony tetején 360 fokos panorámá-
ban láthattuk a környező országok, Szlo-
vénia, Ausztria, Horvátország és Magyaror-
szág területét. Egyedülálló látványt nyújtott 
a magasból letekinteni a környező dombok 
oldalain fekvő szőlősökre erdőkre.  

A kirándulás következő állomása a 
lendvai vár volt. A belváros fölött magaso-
dó L alakú vár épületéhez lépcsős út vezet 
fel, de megérte a fáradság, mert mind a 
kilátás, mind az épület helyiségeiben talál-
ható emlékszobák és kiállítások maradan-
dó élményeket nyújtottak. A várban meg-
tekinthettük Zala György szobrászművész 
alkotásainak kicsinyített másait, közöttük 
a budapesti Hősök terén található millen-
niumi emlékmű is helyet kapott. Láthattuk 
még a Gálics-féle képzőművészeti és lep-
kegyűjteményt, a néprajzi kiállítást és az 
aktuális tárlatokat. 

Útban hazafelé már Magyarországon tar-
tottunk még egy pihenőt, és egy kaposvári 
sétával zártuk a tartalmas kirándulást. Szá-
mos élménnyel gazdagodva, feltöltődve és 
vidáman érkeztünk haza.

TÓTH Dianna 

Muravidéki orchideák
Temeriniek szlovéniai kiránduláson

A kirándulás résztvevői az orchideafarm előtt

Ebben a tanévben is ellátogatnak Temerinbe a 
Kókai Imre Általános Iskola tanulóihoz a szabadkai 
Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Isko-
lából, hogy matematikai műhelymunkát tartsanak a 
3–8. osztályos tanulók számára a Petar Kočić Álta-
lános Iskolában.

A műhelymunkák célja játékos módon tanulni a 
matematikát. Az első foglalkozást szeptember 23-án 
tartották. További időpontok: október 7-e és 21-e, va-
lamint november 4-e. A harmadik, ötödik és hetedik 
osztályosokat az említett napokon 16.15 h és 17.30 h 
között várják. A negyedik, hatodik és nyolcadik osz-
tályosoknak pedig 17.45h és 19 h között tartják meg 
a foglalkozásokat. A szervezők minden érdeklődő 
diákot szeretettel várnak.

T. D.

Matematikai 
műhelymunka

Az igazságos 
Mátyás király 

Temerinben vendégszerepelt hétfőn az Újvidéki 
Színház Színes Szilánkok diákszínpada. Az igazságos 
Mátyás király című előadást mutatták be a temerini 
gyerekeknek. A vendégszereplésre a Zmaj Játékok 
„Minél többet olvasol, annál nagyobb és erősebb 
vagy” elnevezésű projektumának köszönhetően került 
sor. A népmesefeldolgozás Németh Attila és Pongó 
Gábor rendezésében került színre. A teltházas gye-
rekközönség nagy tapssal jutalmazta a kis színészek 
alakítását. T. D.

Tini audíció
A Szirmai Károly MME 

közleménye
A Tini és ifjúsági énekes vetélkedő audícióját ok-

tóber 5-én és 6-án, szombaton és vasárnap 11 órai 
kezdettel tartjuk a színházteremben.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szerve-
zők.

Földet 
bérelek

063/89-20-687



TEMERINI ÚJSÁG2019. október 3. 5

Legújabb, tizenegyedik előadásán dolgozik a 
Vándor bábszínház vidám, kreatív, összeszokott 
kis csapata. Nyolc éve járják a vajdasági falva-
kat, hogy a legkisebb településekre is elvigyék 
a népmesét és a bábok varázsát. A bemutatók 
helyszíne, a körút első állomása 
rendszerint a temerini Tájház, 
itt viszik közönség elé a magyar 
népmese napjára készült elő-
adásukat. Az idén a népszerű és 
a gyerekek körében jól ismert 
mese: A szorgalmas és a rest 
lány történetének feldolgozása 
mellett döntöttek. Míg a mese 
levonja a tanulságot, az előadás 
inkább kérdéseket tesz fel, majd 
végül az ítélkezés lehetőségét is a kis közönségre 
bízza. Teszi ezt a Vándor Bábszínháztól már jól 
megszokott játékos és interaktív módon, hisz a 
gyerekek a mostani produkcióban is aktív ré-
szesei a történetnek, szinte az elejétől a végéig. 
A bemutató előtti utolsó próbák egyikén kopog-
tattunk be a családi ház udvarában próbaterem-
mé átalakított épület ajtaján, hogy a legújabb 
előadásról és az elmúlt nyolc évről faggassuk a 
kéttagú társulatot.

– A Vándor bábszínház számára mindig 
fontos szempont volt az, hogy a legkisebbe-
ket bekapcsoljuk az előadásba, az elmúlt évek 
során bebizonyosodott, hogy erre igény van 
– mondja Garbac Sarolta, a társulat tagja: 
– Odafigyeltünk arra, hogy ne csak a paraván 
legyen, ami mögött a bábok játszanak, hanem 
a kezdetektől fogva kapocs szerettünk volna 
lenni a gyerekek és a bábok között. Megvizsgál-
tuk azt, hogy mi tetszik nekik, mire van igény. 
Azt láttuk, hogy nagyon élvezik, amikor bele-
szólhatnak, amikor őket is bekapcsoljuk. Bí-
zom abban, hogy a pénteki bemutatatón ezen 
meggyőződésünkben még inkább megerősí-

tenek a gyerekek. A Tájház számunkra már 
egy állandó kis fészeknek számít, ahol ez al-
kalommal is a kis elsősöket jutalmazzuk meg 
előadásunkkal. 

• Nyolc év, tizenegy előadás és felbe-
csülhetetlen számú közön-
ség, ez jellemzi a Vándor 
bábszínházat. Hogyan in-
dult a bábos történet? 

 – Egy kis csapat voltunk 
a Művelődési és Tájékoztatá-
si Központ keretében, ahol az 
igazgatónő ötlete volt, hogy a 
gyerekeknek is nyújtsunk vala-
mi állandó programot, így meg-
alakult a bábszínház – folytatja 

a történetet Sarolta: – Az akkori csapat az ot-
tani dolgozókból állt. Jól megértettük egymást, 
együttműködtünk, bele is vágtunk a munkába, 
viszont valahol véget ért a történet. Nem szerettük 
volna mindezt veszni hagyni, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy civil szervezetté alakulva folytatjuk 
a bábszínházat. Az volt a tapasztalatunk, hogy 
Temerinben erre igény van, de hamar kiderült 
az is, hogy egész Vajdaság-szerte szükség van egy 
olyan bábszínházra, amely elmegy a vajdasági 
magyar gyerekekhez. A kezdetben csatlakoz-
tunk az akkor még Molnár Róbert által vezetett 
ÁMON stúdióhoz, amit később át is vettünk tőle. 
Ekkor hárman voltunk, Varga Zsúnyi Éva is a 
csapat meghatározó részét alkotta. Felvállaltuk 
azt, hogy bejárjuk a Vajdaságot, elvisszük a leg-
kisebbekhez a népmesét. Mára már nagyon jó 
kapcsolataink van az óvónőkkel, a tanítónők-
kel, a gyerekek is szeretnek bennünket. Tény 
az, hogy egyre kevesebben vannak, elfogyott a 
kicsi közönségünk. Talán éppen azok a szülők 
vándoroltak el tömegesen külföldre, akiknek 
óvodás, kisiskolás gyerekei vannak. 

A kezdetekben autodidakta módon képeztük 
magunkat, nagyon sok mindent egyedül kellett 
kitapasztalnunk – kapcsolódik be a beszélgetés-
be Tóth Lívia: – Idővel rájöttünk arra is, hogy 
egy klasszikus színházi darabra írt szövegkönyv 
nem alkalmazható teljes egészében bábszínház-
ra. A szöveget mi magunk készítettük el a nép-
meséből, annak függvényében, hogy mi az, ami 
a bábbal működik, és mi az, ami nem. Hasonló 
volt a helyzet a bábkészítés terén is, fel kellett 
találnunk magunkat. Azt tűztük ki célul, hogy az 
egész Vajdaságot bejárjuk, és a legkisebb falvak-
ba is elvisszük a magyar népmesét. A Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. a kezdetektől fogva támogat 
bennünket, a tartományi kisebbségi titkárságtól 
is kaptunk már támogatást, de az önkormányzat 
is felismerte a társulat közösségmegtartó erejét. 
E három forrásból tudjuk évről-évre biztosítani 
azt, hogy az előadások elkészüljenek.

Interjú Garbac Saroltával és Tóth Líviával, 
a Vándor Bábszínház tagjaival

A mese az kell • Családanyák vagytok, a bábozás mel-
lett mindketten dolgoztok. Az előadás vagy 
a körút végére kimerültök? 

– Amikor az előadás megy, pörög és ott van-
nak a gyerekek, kapcsolatban vagyunk velük, 
mindig ad egy olyan energiát, ami nem tud ki-
merülni. Egyedül az tud visszavenni a lelkesedé-
sünkből, hogy egy nap alatt több helyszínt bejár-
va fel kell állítanunk a díszletet, majd lebontani 
azt – mondja Lívia. – Az egyik legkimerítőbb 
utunk Nyugat-Bácskában, Bezdán környékén 
volt, akkor hat előadást játszottunk. De amikor 
meglátod a terembe beérkező gyerek arcát, az 
mindig feltölt és lendületet ad. 

• Az elmúlt nyolc év során összerá-
zódtatok, a munka során kiegészítitek 
egymást.

Ismét Sarolta veszi át a szót: – Szerencsés ta-
lálkozás a miénk, mert Lívia pszichológiát tanult, 
én pedig színészetet, így ezt a kettőt ötvözni tud-
juk. Ha a színész nem érzi azt, amit éreznie kell, 
akkor a báb sem mutatja. Színésznek kell lenni 
a paraván mögött bábbal a kézben, de akkor is, 

amikor kijövünk onnan, ugyanakkor szükség van 
a pszichológusra is, amikor a gyerekeket szó-
laltatjuk meg. Nagyon sok helyen visszavárnak 
bennünket, és gyakran úgy emlegetnek, hogy a 
„nagy néni” meg a „kis néni”. 

• Ismerik a gyerekek a meséket? 
– Persze, ezek közismert mesék, erre a oda-

figyelünk a történet kiválasztásakor. Azt tapasz-
taljuk, hogy bekapcsolódnak, pontosan tudják, 
hogy miről van szó. A báb egy csodálatos eszköz 
a színész kezében, a gyerek azonnal a meséhez 
köti a bábfigurát, egy olyan mesebeli lényt kép-
zel mögé, akinek megnyílhat, aki őt is meg tudja 
nyitni. Ha szól hozzá, válaszol neki, nyíltan és 
mindenféle szorongás nélkül. Ezek azok a kicsi 
pluszok, élmények, amiért érdemes csinálni, 
annak ellenére is, hogy kevesen vagyunk. Hiva-
tásként tekintünk a bábozásra, kreatív munka, 
feltölt bennünket – teszi hozzá Sarolta. 

A további tervek kapcsán kiemelték: A Ván-
dor bábszínház a pénteki (holnapi) temerini 
bemutatót követően a gyermekhéten az adai gye-
rekeket szórakoztatja, október végén két napot 
Budapesten töltenek, ahol a Magyarok Házában 
bábkészítő foglalkozást szerveznek, tavaszra pe-
dig egy németországi turné vár a társulatra.

ÁDÁM Csilla Garbac Sarolta

Tóth Lívia
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Tóth Tamás tanyája. -Tóth Tamás nádfede-
les, szabadkéményes tanyája volt a Kertészlapos 
egyik legrégebbi lakóépülete. Az 1800-as évek 
végén Tamás édesapja, József, az akkori községi 
bíró építtette. Ötven hold földje volt, ebből tizen-
hét a tanyaudvar körül, mögötte pedig jókora 
gyümölcsös. A család növénytermesztés mellett 
állattenyésztéssel is foglalkozott. A jószágról bé-
res gondoskodott, a tejterméket pedig kofa révén 
értékesítették. 

Amikor Tamásról a gazdaság a szintén Tamás 
nevű fiára szállt át, a tanyaudvar négy sarkába egy-
egy jegenyefát ültetett. Az egyik tisztes kort meg-
ért jegenyéről, amit már messziről lehetett látni, 
az arra járók „jegenyefás tanyának”nevezték. A 
család a tanyán élte mindennapjait, de amikor a 
gyerekek iskolakötelessé váltak, a faluban lakó 
nagyszülőktől jártak iskolába.

Tamás 1972-ben a tagosításkor a tanyaépüle-
tet bontásra eladta, és családjával együtt a nyugati 
határrészben gazdálkodó apósához, a Bakos-ta-
nyára költözött. 

A tanya nélkül maradt parasztgazda sehogyan 
sem tudott kibékülni az új rezsimmel. Ha egy kicsit 
felöntött a garatra, máris szidta a kommunistákat. 
Szája miatt egy alkalommal három hónapot ült. A 
Magyar Szóban egy bizonyos Nagy Mihály a napilap 
1946. augusztus 6-án megjelent számában, ízlés-
telenül kigúnyolja az egykori tanyagazdát. 

Tóth Lajos tanyája. - A 42 holdas nagygaz-
da többnyire a faluban, tullabarai házában lakott, 
a kertészlaposi tanyán felesek és harmadosak 
gazdálkodtak. A rendszerváltást követően 1946-
ban az új hatalom teljes vagyonelkobzásra és öt 
év szabadságvesztésre ítélte, mert az államnak 
képtelen volt beszolgáltatni a 24 mázsa búzát. 
Másfél évig raboskodott Dečaniban, de Užicéban 
és Nišben is. A tanyáról minden mozdítható tár-
gyat elvittek. Az épületek sokáig üresen álltak, 
végül a szövetkezet emberei lebontották.

Ternovácz Istvánnak a Pusztulj, kulák! c. ri-
portkönyvben így nyilatkozik: „Egyetlen bűnöm 
volt, hogy volt valamim, és hogy nem tudtam be-
adni azt, ami nem termett meg.” Az 1970-es évek-
ben szegényesen élő öreglegényt a titói korszak 
pártkatonái közül sokan csak „Skót Lajosnak” 
csúfolták.     

Kiss Mihály tanyája. - Kiss Mihálynak a 
hetedik dűlőben, egy tagban tizennégy hold földje 
volt. Egy hold szőlő egy jókora gyümölcsössel, 
a többi szántó. Birtoka közepére először csak 
egy kunyhót épített, ami nélkülözhetetlen volt a 
szőlőskert megműveléséhez. Fia, Ferenc az 1920-
as évek végén már itt alapozta meg gazdaságát. 
Előbb tanyát épített istállóval, majd sorra meg-
épültek a mezőgazdasági termeléshez szükséges 
melléképületek is.

A tejet a tanyán dolgozták fel, és kofák révén 
értékesítették. A II. világháború záró szakaszának 
szelét a kertészlaposiak is jócskán megérezték. 
Boldogasszonyfalva felől gyakran tettek látogatást 
náluk italra szomjazó orosz katonák. Többnyi-
re a szőlőskertes tanyákat keresték. Amikor az 
egyik közeli tanyán nemi erőszakot is elkövet-
tek, a környékbeliek félelmükben egy tanyára 
jártak össze aludni. Egy másik „fölszabadító” 
csoport Ádám Sándor tanyagazdát sza-
badította meg diódás rádiójától és ösz-
szes mézétől. Kissék ruhaneműjüket és 
valamirevaló holmijukat batyuba kötve 
szárkúpba rejtették, de este kénytele-
nek voltak az egerek elől visszavinni a 
tanyára. Egy alkalommal épp ilyenkor 
érkeztek meg a hívatlan vendégek, és 
elvitték mindenüket.

Pár nap múlva egy orosz tiszt is be-
tért hozzájuk italra. A tanyagazda, aki-
nek sikerült a tiszttel valahogyan meg-
értekeznie, elpanaszolta, hogy egyik este 
orosz katonák elpakoltak mindent.

– Azok nem orosz katonák vol-
tak, hanem  orosz ruhába öltözött 
boldogasszonyfalvi cigányok. Itt van egy 
papír, ha orosz jön a tanyára, mutassák 
föl neki! –  adta ki az utasítást a katona-
tiszt. Úgy is történt: amikor legközelebb 
az oroszok arra jártak, meglátták az iro-

A Kertészlapos 
eltűnt tanyavilága (4.)

1945-ben nyomban a háború végetérte 
után meghozták az agrárreformról szóló tör-
vényt, amelynek elsődleges célja a magántu-
lajdon megszüntetése volt. Abban az időben 
Temerinben 25 parasztot szemeltek ki arra, 
hogy konfiszkálják a vagyonát. Az államosított 
termőföld, tanya, lovasfogat, mezőgazdasági 
gép, stb... alkották az újonnan alakult szövet-
kezetek vagyonát. A paraszt nem ritkán több 
éves börtönbüntetésre volt kárhoztatva.

F. S. egy ilyen kisemmizett gazda volt. 
Csemetéje, aki a zárdába járt általános isko-
lába, talpraesett diák volt. Bármit kérdeztek 
tőle, mint a karikacsapás, úgy vágta rá a vá-
laszt. A szocializmus és vívmányainak dicső-
ítése azonban – lévén, hogy odahaza mást se 
hallott, csak az akkori rendszer szapulását 
– sehogyan sem fért a fejébe. A bajuszszag-
gató rendszer szekerét toló ember hírében 
álló tanítója felszólítván őt az egyik órán a 
következő feladatot szabta rá:

– Nos, Sándor, a múlt héten tanultunk a 
szocializmus egyik vívmányáról, a szövet-

kezetek megalakulásáról. Sorolj fel egy pár 
Temerinben működő szövetkezetet.

– Nem tudok egyet se – vont vállat a ne-
buló.

– No, gyere csak ide és nézz át túloldalra!
Látod mekkora betűkkel van kiírva a szö-

vetkezet neve. Olvasd csak, no!
A „kis kuláknak” kapásból megvolt a vá-

lasza: – Nem látok én semmit.
– No, gyerek, szépen fogsz papírt, ceru-

zát, átsétálsz a túloldalra és lemásolod a fel-
iratot! – mondta a tanító, gondolván, hogy 
majd csak „megtöri” a csökönyös gyereket. 
Amikor azonban az, visszatérvén a túloldal-
ról közölte, hogy „elvesztette” a papírt meg 
a ceruzát, betelt a pohár.

– Az agráreform célkitűzéseit nem tudod, 
ugye? De arra, hogy tudd, az apádnak hány 
hold földje van egy tagban a tanya körül, arra 
megvan az eszed?

– Hallja, arra bizony igen! – vágta rá a 
„kulákcsemete”.

(T. I. elmondása alapján gyűjtötte Á. I.)

A kis okos „kulák”

mányt, rögtön sarkon fordultak. A 2. világháború 
után a szőlőt kiszedték, csak a gyümölcsös ma-
radt meg. A tagosítás alól ők sem voltak kivéte-
lek. 1972-ben a tanyától megválva kénytelenek 
voltak a faluban, a tullabarai házukban folytatni 
a gazdálkodást.  

Fischer „Stofl” Hans tanyája. - A német 
lakosság elűzését követően a tanyáról széthúztak 
mindent. Az épület 1947-ben leégett, de a tago-
sításig még lakták a szövetkezet munkásai, Sós 
Antal és Kiss Gyura Mátyás, majd a tanyaépületet 
a szövetkezet elbontotta. Góborék a München 
mellett letelepedett Fischer családdal évtizedeken 
át tartották a kapcsolatot.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

veteményes kert

gyümölcsfák

tanyabejárat

fészer
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fészer
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Ádám János tanyájának helyszínrajza Pásztorné 
Ádám Teréz elmondása alapján
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Hogyan lehet a különféle közösségek-
be szerveződött emberiséget egy masszává 
összegyúrni annak érdekében, hogy utána 
valóban uralmat lehessen gyakorolni fe-
lettük globális intézmények által?

A válasz nem is olyan bonyolult: szét kell 
verni azokat a közösségi formákat, ame-
lyek évszázadokon, sőt évezredeken ke-
resztül közös identitású, összetartó és egy-
mással szolidáris csoportokra tagolták az 
emberiséget. Erre azért van szükség, mert a 
hagyományokon alapuló közösségek nem fo-
gadják el, hogy olyan intézmények és személyek 
irányítsák őket, akiket nem ismernek, akikhez 
semmilyen kapcsolat nem köti őket, akiket nem 
tartanak identitásuk részének – s ilyenek a glo-
bális intézmények is, ilyen az ENSZ, a Kereske-
delmi Világszervezet, a Nemzetközi Valutaalap, 
s ilyen lenne egy, még csak 
célként létező Európai Egye-
sült Államok is.

Igen ám, de hogyan le-
het szétverni a régi, hagyo-
mányos közösségi iden-
titásokat? Hogyan lehet 
szétverni a hagyományos 
családot, a lokalitásokat, 
a vallási közösségeket, 
az államot és a legszé-
lesebb identitást, a nem-
zetet? Erőszak helyett ki-
finomultabb módszert szükséges alkalmazni, 
mégpedig elméletekkel kell megalapozni a 
szép, új világtársadalom és világkormány-
zás korszakát. A közvéleményben, a nyilvá-
nosság előtt, az egyetemeken, a médiában és a 
sajtóban, az összes társadalmi alrendszerben. Fel 
kell építeni az ehhez szükséges beszédmódot, a 
politikai korrektséget (PC), s ezt kell követel-
ményként mindenki elé állítani, amit, ha nem tar-
tanak be, megfelelő megtorlásban részesülnek. 
De mi legyen az új világrend szemléleti sarok-
köve?

Semmi más, mint az eGyén mindenek elé 
helyezése. Az egyén mércévé állítása, az egyén 
központi szerepének hangsúlyozása a minden-
kori közösségekkel szemben. A totális, mindent 
átható individualizmus. Az egyéni szabadság ab-
szolutizálása, amelynek nem állhat útjában sem-
miféle közösségi norma, szempont és elvárás, 
főleg nem közösségi erkölcs. Nem lehetséges 
olyan mitudat, identitás, ami az egyéni szabadság 
útjában állhat. Tehát az egyén korlátok nélküli 
szabadságát, közösségekkel, hagyományos in-
tézményekkel szembeni teljes felelősséghiányát 
kell normává tenni, s ha ez működni kezd, akkor 

megkezdődhet az emberi csoportok, identitások 
felszámolódása.

Mindehhez kapóra jött vagy a legin-
kább megfelelt az úgynevezett frankfurti 
iskola tanaiból kibomló, eredő tudomá-
nyos szemléletmód, a kulturális marxiz-
mus. A globális elitnek tökéletesen megfelelt ez a 
filozófiai iskola, míg a frankfurtiak mélységesen 
azonosultak a globalisták jövőképével és vízió-
ival. A világelit és a liberális tudományos iskola 
nagy találkozása volt ez a második világháború 
utáni időszakban, főleg a hatvanas-hetvenes évek-
től kezdve. Melyek a kulturális marxizmus 
legfontosabb szemléleti jegyei? (Erről majd 
legközelebb – a szerk. megj.)

Kiindulópontja az, hogy minden létező, szü-
letéstől fogva vagy a hagyományokból következő 
különbséget – legyen az faji, nemi, etnikai, vallá-

si – nem létezőnek tekint, s az emberek szabad 
identitásválasztására vezeti vissza a létmódot. 
Minden ember egyenlő abban, hogy szaba-
don dönti el, milyen etnikumhoz, nemhez, 
valláshoz kötődik, s bármilyen, az állam-
tól vagy a társadalomtól eredeztethető, 
szabályozásból, hagyományból vagy er-
kölcsi követelményekből eredő késztetést 
bármilyen adott intézmény elfogadására 
alapból elutasít.

Innen nézve a közösségi intézmények olyan 
építmények, amelyek mesterségesek és lerom-
bolhatók, ha az egyéni szabadságot gátolják. 
Erich Fromm és Herbert Marcuse alapozta meg 
például a szexuális másság iránti feltétlen tiszte-
letet, ugyanis abból indultak ki, hogy a szexuális, 
nemi különbségek sem mások, mint társadalmi-
lag meghatározott és kényszerített állapotok, nem 
a természettől valók, s ezáltal megváltoztathatók 
(így jutottunk el napjainkra a nyugat-európai 
semleges vécékig).

Ebből már következik, hogy a hagyomá-
nyos európai kultúra intézményei korláto-
kat jelentenek a totális egyéni szabadság 
előtt. Többek között korlát a neMzeTTu-

DAT, amely ebben a megközelítésben káros, 
más nemzeteket elnyomni akaró nacionaliz-
musként jelenik meg, és helyettesíthető az 
egyén szabadságát sokkal jobban szolgáló 
kozmopolitizmussal, világpolgársággal.

Káros a NEMzETÁLLAM, amely béklyókba 
helyezi az individuumot, helyette sokkal adekvá-
tabb az államnélküliség vagy a világkormányzás. 
Káros a VALLÁS (mint a társadalom intézmé-
nye), mert olyan építmény, amely hamis tudatra 
épít és agresszívan befolyásolja az egyént, s elve-
tendő a hagyományos, férfi és nő házasságára és 
gyerekvállalására épülő CSALÁD is, mert ez is 
csak társadalmi építmény, amely az individuális 
önkiteljesítés elé állít „mesterséges” akadályokat. 
Vagyis: kritizálható az állam és a társada-
lom minden olyan intézménye, amely év-
századok óta megvan és működik.

Innen érthetjük meg azt, hogy ma már egyre 
szűkebb és szűkebb kisebbségek fedeződnek 
fel a horizonton, hiszen az egyének mindenfé-
le, önként vállalt azonosságát el kell ismerni, 
felszabadítva őket vagy őt a többség „kulturális 
elnyomása”, a „kötöttségek” alól. Mindez külö-
nösen látványosan mutatkozik az egyre egyedibb 
és bizarrabb nemi identitások számának expo-
nenciális növekedésében; ha nem maradtam le, 
akkor, úgy tudom, ma már hetvenkétféle szexu-
ális jelleg különböztethető meg.

Vagyis, a totális individualizmus korszakában 
a globális fősodor minden, teljesen egyedi iden-
titást is elismertet, így egyre irracionálisabb és 
szűkebb kisebbségek jönnek létre, ami végül oda 
vezet, hogy minden egyes individuum egy ki-
sebbség lesz, tehát létrejön hét és fél mil-
liárd különálló entitás a földön, a totális 
atomizáltság és szétesettség állapotában. 
Ez viszont azzal jár – s nyilván ez is a cél –, hogy 
az individuumok nem támadhatók, semmilyen 
norma alá nem vonhatóak, semmilyen közössé-
gi felelősséggel nem tartoznak senkinek. Vagyis 
innentől minden elfogadható, semmi és senki 
nem bírálható semmilyen döntéséért, hiszen ő is 
egy védendő kisebbség, akinek egyénre szabott 
jogokat kell adni – s így mindenki mindenkitől 
teljesen szabad és független lesz.

De persze azt a globalisták is pontosan tud-
ják, hogy egy ilyen, totálisan atomizált társadalom 
azonnal széthullana darabjaira.

Éppen ezért, ezen a ponton lép be a megol-
dás: a világkormányzás és világtársadalom. 
A kör bezárul. Ideje tehát, hogy ezt felismerjük 
és tegyünk ellene. Itt és most.

FRICz Tamás, politolgóus, 
a budapesti Magyar Nemzetben

Egy kis nagypolitika – kölcsönvett helyzetelemzés (2.)

A világtársadalom 
liberális víziója

Fiúk
Lányok

Finyok

Háromrészes, kölcsönvett írásokból álló 
cikksorozatunkkal – az 1. rész múlt heti szá-
munkban jelent meg – a liberalizmus esz-
méjét igyekszünk megvilágítani. Ez az az 
ideológia, amely – úgy tűnik – egyre inkább 
uralkodóvá válik a nyugat-európai vezető 
társadalmi és politikai csoportokban.
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A Trianoni békeszerződés (1920. június 4.) 
aláírása után számos, az újonnan meghúzott 
határokon kívülről származó személy, főként 
tisztviselők, katonák, rendőrök, tanítók mene-
kültek az anyaországba családjaikkal együtt. 
Ugyanakkor több irredenta, szélsőséges moz-
galom is alakult, amelyek tagjai bűnbakokat 
kerestek az újonnan kialakult helyzetért. Ezek 
közül talán legismertebb a Kettős Kereszt Vér-
szövetség volt, amely szervezet a zsidókat és 
az ország első embereit tartotta felelősnek. Az 
állományt tisztek, illetve közkatonák alkották, 
és terrorcselekmények egész sorával igyekez-
tek likvidálni a bűnösnek tartott személyeket. 
Hírhedt vezéreik a Kovács-fivérek (Tibor, Kor-
nél és Sándor) voltak.

Ebbe a társaságba keveredett bele egy 
temerini, akiről a következő cikk szól, amely 
a Pesti Napló 1925. augusztus 18-i számában 
jelent meg: „Reismann Jakab zongoragyáros 
meggyilkolásával kapcsolatban sokat emlege-
tett Kovács-fivérek egyike, Kovács Ágoston, 
aki ez év április 18-ikán útlevelet kapott és ju-
goszláv megszállott területre utazott, érdekes 
följelentéssel fordult nemrégiben az újvidéki 
ügyészséghez.

Érdekes adatok derülnek ki a volt tarta-
lékos főhadnagy följelentéséből, amelyet rá-
galmazás és becsületsértés címén nyújtott 
be a szabadkai Bácsmegyei Napló szerkesz-
tősége ellen.

– Kérem az eljárás megindítását nevezett 
lap szerkesztősége ellen, – írta feljelentésében 

Kovács Ágoston, mert azt irták rólam, hogy 
egyike vagyok azoknak a Kovács-fivéreknek, 
akik Reismann zongoragyárost Budapesten 
meggyilkolták és kirabolták. Azt írta rólam 
a lap, hogy a büntetés elől kormányzói am-
nesztiával szabadultam. Becsületemben sértve 
érzem magamat a megjelent újságcikkek mi-
att, amelyek nekem egyébként rengeteg kárt 
okoztak. A bonyhádi templomnak egy ezüst 
pásztorbotot, egy püspöksüveget és egy pár 
püspökkesztyűt adományoztam. Ezen csele-
kedetemért a pápától magas kitüntetésben ré-
szesültem. A pápai kitüntetést nagy ünnepség 
közepette 1924-ben a bonyhádi templomban át 
is nyújtották az azt kísérő okirattal egyetem-
ben. Három évvel ezelőtt feljelentettek a buda-
pesti rendőrségen, hogy merényletet tervezek 
gróf Bethlen István miniszterelnök ellen. A vád 
alapján le is tartóztattak, el is ítéltek, úgyhogy 
kénytelen voltam megszökni Magyarország-
ról. De azért is menekülnöm kellett, mert Léh 
László újvidéki kereskedő feljelentett Buda-
pesten, hogy jugoszláv kém vagyok. Amikor 
hazajöttem Temerinbe lakó szüleimhez, Léh 
László meglátott és tovább híresztelt rólam 
mindenfélét, köztük azt, hogy egyike vagyok 
Reismann zongoragyáros gyilkosainak. Kérem 
tehát ő ellene is eljárni hamis vád és hatóság 
előtti rágalmazás miatt. Mivel pedig azt állí-
totta rólam Budapesten, hogy jugoszláv kém 
vagyok, kérem őt hazaárulás büntette miatt 
azonnal letartóztatni. Teljesen tönkretettek, 
üzletet senkivel sem tudok kötni, minden ke-

reseti lehetőségemtől megfosztottak, kérem 
azért az újságcikkek szerzőit egymilló dinár, 
Léh Lászlót pedig félmillió dinár kártérítés ere-
jéig elmarasztalni.

Az újvidéki ügyészség pénteken foglal-
kozott Kovács Ágoston följelentésével és 
megállapította, hogy Kovács Ágoston 1919-
ben és 1920-ban mint főhadnagy teljesített 
szolgálatot a magyar nemzeti hadseregben. 
1921-től 1925-ig Bonyhádon dohánytőzsdéje 
volt. A jugoszláv belügyminisztérium B. B. B. 
osztálya 1922-ben Kovács Ágostont jugoszláv 
állampolgári jogától megfosztotta. Kovács 
egyébként április 18-án magyar útlevéllel jött 
Budapestről Temerinbe, ahol a hatóság előtt 
azt állította, hogy Rómába megy zarándokút-
ra. Róma helyett azonban Konstantinápolyba 
utazott, ahol jelenleg is tartózkodik ismeretlen 
körülmények között. Az újvidéki ügyészség 
mindezek alapján úgy határozott, hogy visz-
szautasítja Kovács Ágoston följelentését és 
kártérítési keresetét.”

Kovács Ágoston (1895. július 4-én szüle-
tett, szülei: János és Barna Eszter) minden 
bizonnyal az impériumváltás alatt szökött 
Magyarországra, hogy ott kezdjen új életet. 
Azonban hamarosan a terrorszervezet tag-
jaival lépett kapcsolatba és így keveredett 
gyanúba, amelynek során 1922. augusztus 
18-án 17 órakor tartóztatták le Budapesten. 
A vád az állami rend felforgatása volt. Mivel 
nem volt egyértelmű bizonyíték a vádak be-
igazolására, ezért már 1922. november 29-én 
szabadlábra helyezték. Az erre vonatkozó 
adatokat a budapesti fogolytörzskönyvek 
őrzik.

FÚRÓ Dénes

Temerin a XX. sz.-i pesti sajtó hasábjain

A hamis vádlott

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy 
postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, véreredmények 

hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-tAXit
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot, 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje, Žiko (Zsiga) máris 
a háza előtt várja kényelmes taxijával

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Savanović fóliakertészetA
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta. A szokásos kínálatban: 
örökzöldek, sziklakerti növények, szobanövények: 
Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz.
Újdonság a murvafürt (Bougainvillea).

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki utca 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre 
beültetés: 063/19-16-169

Tilos az építési hulladék lerakása
A szőregi út melletti hulladéklerakóra továbbra is tilos a hulladék 

épületanyagot (suttot) és egyéb építési törmeléket szállítani. A tiltás a 
hulladéktelep karbantartása idejére érvényes.

A VASÁRNAPI VÁSÁRBAN újdonság volt a természetes 
anyagból készült kisgyermekhinta, ami kiságyként is használ-
ható. Az árus legfeljebb 15 kilós babának ajánlotta. Ára 2000 
dinár volt.
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Tojás 6-13 din/db 
Zöldség 100-200 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Sárgarépa 100 din/5kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Szárazbab 280-300 din/kg
Burgonya 40-50 din/kg
Káposzta 50 din/kg
Paradicsom 60-100 din/kg
Uborka 40-80 din/kg
Paprika 40-100 din/kg
Cékla 50 din/kg
Spenót 200 din/kg
Zellergumó 50-100 din/db
Karalábé 3 db/100 din
Karfiol 200 din/kg
Fokhagyma 400-500 din/kg
Erős paprika 10-20 din/db
Tök, cukkini 50 din/kg
Dió, mogyoró  800-900 din/kg
Alma 50-70 din/kg
Birsalma 50-60 din/kg
Körte 80-100 din/kg
Szőlő 120-130 din/kg
Őszibarack  50-70 din/kg
Szilva 50-60 din/kg
Füge 100 din/kg
Görögdinnye 30-40 din/kg
Sárgadinnye 40-50 din/kg
Méz 600-900 din/kg 
Főzni való kukorica 100 din/5 db

Paradicsomlé 150 din/l
Hal 250 din/kg
Házi szappan 100 din/db

Malac 230 din/kg
Bárány 300 din/kg
Birka 220-250 din/kg
Ló 1-1,2 euró/kg
Kecske 200 din/kg
Gida 4000 din/db
Kisborjú  250-300 euró/db
Galamb  500-600 din/db
Kiscsirke  50 din/db
Gyöngyös 700 din/db
Nyúl 1000-1200 din/db
Németjuhász kutya 200 euró/db
Puli kutyakölyök 2000 din/db
Tacskó 2000 din/db
Szerszámnyél 300-500 din/db
Falétra 3000-8000 din/db
Ásó, villa, lapát 500-600 din/db
Balta 500-800 din/db
Fejsze 1000-1200 din/db
Fa virágtartó 2500-4200 din/db
Szénagyűjtő gereblye 2000 din/db
Kaszanyél 500 din/db
Kaszapenge 1000-1200 din/db
Metszőolló 500-600 din/db
Szalmabála 100 din/db
Fűszénabála 200 din/db
Hereszénabála 300 din/db

Napraforgómag  300 din/l
Kissöprű 100 din/db
Ciroksöprű 200-250 din/db
Korósöprű 350 din/db
Kukoricahordó kosár 600-700 din/db
Akácfaasztal paddal 250 euró
Káposztagyalu 1000-2000 din/db
Kézi gyümölcsdaráló 4000 din/db
Pálinkafőző kazán 200 l 800 euró/db
Fémhordó 200 l 2250 din/db
Műanyag hordó 200 l 2100 din/db
Öntöttvas rostély 2500-3000 din/db
Bogrács 25 l 3000 din/db
Rádióhangszoró 2500 din/db
Diódaráló 500 din/db
Használt kerékpár 100-200 euró/db
Elektromos kerékpár 400-500 euró/db
Locsolócső 25 m 800 din/guriga
Paradicsompasszírozó 800 din/db
Húsdaráló 3000 din/db
Talicska 2500 din/db
Zománcos kályhacső 300 din/m
Bőrszandál 2000 din/pár
Bőrklumpa 2000-2500 din/pár
Mangalicasonka 1200 din/kg
Mangalicaszalonna 1000 din/kg
Malacpecsenye 1400 din/kg
Báránypecsenye 1600 din/kg
Marha- v. birkapörkölt 500 din/adag
Kürtőskalács 150 din/db
Zselé- és dióscukor 60-80 din/0,10 kg
Mézes pogácsa 120-150 din/0,5 kg
Házi pálinka 500-800 din/l

PIAC, 2019. Ix. 29.

Vásár, 2019. Ix. 29.



TEMERINI ÚJSÁG 2019. október 3.10

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó alig használt 30 kW-os kály-
ha központi fűtéshez, esztergapad, 
mélyhűtőláda, porszívó, tisztított dió. 
Telefonszám: 841-417.
• Temerinben a központ közelében 
november 1-jétől kiadó udvari, ki-
sebb kétszobás, félig bútorozott la-
kás, központi fűtés gázzal, kábeltévé. 
Telefonszám: 064/386-0-391.
• Lakás kiadó, valamint eladó egy 120 
férőhelyes keltető, T12-es motorkerék-
pár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümlcspálinka és egy új elektro-
mos rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Építkezésre való telket, kertet ven-
nék, illetve lebontásra való öreg há-
zat. Telefon: 063/8-327-097.
• Eladó 6,5 hold föld a Gyórgyában. Te-
lefonszám: 063/8-469-439.
• Kiadó egyszobás berendezett lakás. 
Érdeklődni a 3-840-149-es telefonszá-
mon (18 és 19 óra között).

• Eladó 2,75 hold szántóföld a 
goszpogyinci úton, valamint 2 hold a 
Kisbaránál. Telefon: 062/121-57-44. 
• Kukoricafelvonó (8 m), jó állapotban, 
valamint 350 literes mélyhűtőláda 
eladó. Telefonszámok: 3-842-721, 
062/89-36-120.
• Eladó új, 30 m2-es beköltözhető lakás, 
ára 24 500 euró. Tel.: 064/40-55-431. 
• Vágnivaló csirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković u. 
7., telefon: 021/3-848-200.
• Eladó felújított régi kaucs, két fotel és 
egy kisasztal. Ára 6000 dinár. JNH utca 
3. Telefon: 064/223-13-53. 
• Földet bérelek. Tel.: 064/118-21-72.
• Malacok, hízók, valamint kóróseprű 
eladó. Telefon: 843-397.
• Konyhakész nyúlhús eladó. Tele-
fonszám: 062/41-21-60.
• Lelkiismeretesen és becsületesen el-
tartanék idősebb személyt saját házam-
ban, vagyonáért vagy nyugdíjáért. Tele-
fon: 063/14-64-131.

• Két és fél hold első osztályú szántó-
föld eladó Temerinben. Telefonszám: 
061/13-79-401.
• Ház kiadó a Táncsics Mihály utca 23/1-
ben, érdeklődni a Táncsics Mihály u. 23. 
sz. alatt. Telefonszám: 845-219.
• Eladó háromfázisú 5 kW-os 
termokályha, fekvőbeteg részére ál-
lítható ágy decubitus matracokkal és 
ehhez ajándékba tolókocsi, valamint 
új szobai vécé. Újvidéki utca 276., te-
lefon: 060/68-44-155.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Temerinben a Túlabarán eladó 5 
hold első osztályú szántóföld, két 
tagban, közel egymáshoz. Lehet 
együtt vagy külön-külön. Telefon: 
063/78-72-803.

• Kerékpárok szervizelése, javítása, új és 
használt kerékpáralkatrészek árusítása, 
valamint használt kerékpárok árusítása. 
Alkatrészek motorfűrészhez (lánc, kard 
stb.), valamint Tomos motorokhoz. Vörös-
marty M. u. 12., tel.: 064/20-72-602. 
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tele-
fonszám: 063/8-143-147.
• Fakivágást, szükség esetén gyökér-
rel, (kockázatos helyen is), tűzifa ösz-
szevágását, hasogatását és berakását, 
valamint fűkaszálást motoros kaszával 
(trimmer) és elhanyagolt telkek rendbe-
tételét vállalom. Tel.: 064/20-72-602.
• Női és férfi télikabát, hinta, kerékpá- 
rok (női, férfi és gyermek 3-12 éves ko-
rig), munkásnadrágok, többféle sport-
cipő és cipő, valamint függöny eladó. 
Proletár u. 65., tel.: 062/56-97-73.
• Eladó 3,5 hold föld a Hevér-tanya kö-
zelében, locsolásra alkalmas. Telefon-
szám: 021/3-851-689 (Kovács).

Miserend
4-én, első pénteken a Telepen 8 órakor: Jézus Szíve tisz-
teletére egy beteg  testi-lelki gyógyulásáért, 17 órakor: az 
újvárosi rózsafüzér-társulat élő és elhunyt tagjaiért.
5-én, szombaton 8 órakor: a héten elhunytakért.
6-án, évközi 27. vasárnap, a Telepen 7 órakor: Szűzanya 
tiszteletére a telepi rózsafüzér-társulat élő és elhunyt tagja-
iért, a plébániatemplomban 8.30 órakor: †Faragó Tibor, 
Béres Imre, a Faragó és a Béres nagyszülőkért, 10 órakor: 
a népért.
7-én, hétfőn a Telepen 8 órakor: a Rózsafüzér Királynője 
tiszteletére ajánlják fel a temerini rózsafüzér-társulatok, azt 
követően egyórás Szentségimádás.
8-án, kedden 8 órakor: szabad szándék.
9-én, szerdán  8 órakor: szabad szándék.
10-én, csütörtökön 17 órakor: szabad szándék.

SzErb KözTÁrSASÁG – VAJdASÁG AT, TEMEriN KözSéG, TEMEriNi KözSéGi KöziGAz-
GATÁSi HiVATAL, TELEpüLéSrENdEzéSi, LAKÁS- éS KözMűVESíTéS-üGyi éS KörNyE-
zETVédELMi OSzTÁLy, SzÁM: 501-57/2019-04, ТEMEriN, 2019. iX. 24.

É R T E S Í T É S
A PROJEKTUM KÖRNYEZETI ÁRTALMÁNAK FELMÉRÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁSTANUL-

MÁNY JÓVÁHAGYÁSÁNAK KÉRELMEZÉSÉRŐL 
értesítjük a nyilvánosságot, hogy az újvidéki székhelyű SCAN METALS Kft. (Újvidék, Jovan 
Đorđević u. 4.), Temerinben, Temerin község területén, a járeki kataszteri község 2649/1-es szá-
mú parcelláján meglévő Veszélyes és nem veszélyes hulladékraktározás kapacitásának bővítése 
elnevezésű prOJEKTUM beterjesztője kérelmezte a projektum környezeti ártalma felméréséről 
szóló hatástanulmány jóváhagyását.
A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 20. szakaszának 1. és 2. bekezdésével össz-
hangban a fent említett szerv NyiLVÁNOS bETEKiNTéST biztosít a tárgyat képező hatásta-
nulmányba a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben (Temerin, Újvidéki u. 326., 
9. számú iroda) 2019. iX. 25-étől 2019.X.14-éig terjedő időszakban munkanapokon reggel 8 és 
13 óra között.
A tárgyat képező hatástanulmány nyilvános bemutatása és a vele kapcsolatos közvita a Temerini 
Községi Közigazgatási Hivatal 9. számú irodahelyiségeiben (Temerin, Újvidéki u. 326.) 2019.X.15-
én 12.00 és 13.00 óra között kerül megtartásra.
A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 20. szakaszának 4. bekezdésével összhangban 
a tárgyat képező hatástanulmány nyilvános bemutatásán és a vele kapcsolatos közvitán részt 
vesz a projektumhordozó és a tanulmány készítője is.

Az eljárást vezeti: Milinszki Pethő Gabriella, okl. biológus
Osztályvezető: Goran Grković, okl. építészeti mérnök

Gyászjelentés
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és tisztelték, hogy szeretett fiunk

néMetH Csongor 
grafikusművész 

(1969–2019)

súlyos betegségben Magyarországon elhunyt.

Gyászoló szülei, németh Mátyás és Gizella

A plébánia telefonszáma: 844-001

Szántóföldek eladók közel a faluhoz 
a Cigány-bara és a Fehér-árok 
határrészben, összesen 9 hold.

Tel.: 063/500-088

Egyházközségi hírek
• Október 1-től a köznapi esti szentmisék 17 
órától vannak. 
• A hónap első vasárnapján, október 6-án, 
keresztelések lesznek a tízórai nagymise 
keretében. Előzőleg keresztelési találkozó, 
megbeszélés, lelki előkészület, gyónási le-
hetőség a szülők és keresztszülők részére, 
csütörtökön, október 3-án 15.30 órakor.
• A 2020-as budapesti Eucharisztikus Kong-
resszusra készülve egy órás gitáros szentség-
imádást tartunk a hónap első csütörtökén, 

október 3-án, a 17 órai szentmise után.
A 2020-as budapesti   Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus lelki előkészületeként min-
den vasárnap, de lehetőség szerint minden nap 
is imádkozzunk egyénileg családjainkban és 
közösségeinkben a Kongresszus sikeréért!
• Nyitott hétvége a szerzetességről 17–35 
éves nőknek, Nagybecskereken a Boldogasz-
szony Iskolanővéreknél október 25–27-ig. 
Jelentkezni október 11-ig lehet e-mailben 
vagy a Facebookon meghirdetett eseménynél 
található linken keresztül. Kapcsolat: Makai 
M. Csilla nővér.
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MeGeMléKezés
a héten elhunyt

sétálÓ 
nOVáK Franciska 

(1928–2019) 

Újvidék–Temerin
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FeltáMADUnK
temetkezési 

magánvállalat 
tul.: lACKÓ tünde 

népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MeGeMléKezés

PetRIK Dénes 
(1958–2019)

PetRIK Antal 
(1935–2007)

Fájdalmas hat hete és tizenkét éve, hogy nincsenek 
közöttünk, akiket nagyon szerettünk

Nem vagy sehol, csak szívem mélyén érzem, 
hogy lüktet a csend, s a halkuló világ 
úgy sóhajt érted, mint kint az őszi erdőn 
a levele után rezzenő faág.

Nem vagy sehol, csak konok némaságom 
őriz, mint álmot, mint elvesztett csodát, 
s mint nyarak tündöklő mosolyát az őszbe, 
úgy viszlek magammal emlékként tovább.

(Kormányos S.)

Pihenésük legyen békés és áldott!
Drága emléküket szívünkben őrizzük mindörökké.

szeretteik

VéGsŐ BÚCsÚ 
a Dachauban elhunyt 

Katica nénitől

sCHÜtz 
VARGA Katalintól 

(1930–2019) 

Kedvességére, 
figyelmességére 
emlékezni fogunk.
Nyugodjon békében!

jóska és erzsi 
családjaikkal

MeGeMléKezés
Október 1-én volt harminc-
négy éve, hogy örökre itt 
hagyott bennünket édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és dédnagyapánk. Szomorú 
szívvel emlékezünk rá

BÚs IstVán 
(1926–1985)

Sokszor 
csendesen kesergett, 
Ha kérdeztük, mi fáj, 
azt felelte: az Élet. 
Hatvan évet sem 
élt ezen a világon, 
Fiatalon elment 
tőlünk távol.

Nyugodjon békében.

szerettei

MeGeMléKezés
Öt éve, hogy örökre 
eltávozott szerettünk

KARáCsOnyI Dénes 
(1945–2014)

„Ezüstös fejszesuhanás 
játszik a nyárfa levelén. 
A semmi ágán ül szívem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok.”

(József A.)

Nyugodjál békében!

szerettei

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

MeGeMléKezés

steFán György 
(1933–2019. 9. 27.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól, nagyapánktól és dédapámtól

steFán Györgytől 
(1933–2019)

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, 
Isten áldja meg érte a lelkedet.

Fájó szívvel búcsúzik tőled fiad, Oszkár, 
menyed, Gyöngyi, unokáid, Krisztina, Attila, Krisztián, 

unokavejed, Csabi, pici dédunokád, Karolina, 
valamint szilvia

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyánktól, nagymamánktól, dédmamánktól, 

anyósunktól és testvéremtől

sétálÓ nOVáK Franciskától 
(1928–2019)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen már a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Áldott szép emléked mindörökre megőrizzük.
Vigyázzon Rád a Jóisten, szívből kérjük, 
vigyázzon Rád, nyugodjál békében!

Újvidék–Temerin

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Szomorú szívvel mondunk 
köszönetet a rokonoknak, 
barátoknak, utcabelieknek, 
ismerősöknek és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szerettünk

steFán György 
(1933–2019)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönetet mondunk 
az egészségház dolgozóinak 
odaadó munkájukért. Köszö-
net a lelkiatyának a szívhez 
szóló búcsúztatásért.

Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ

„Csak azok halnak meg, 
akiket elfelednek, 
akikért sohasem 
hullatnak hiánykönnyeket...”

steFán Györgytől 
(1933–2019)

Búcsúzik tőle neci 
és Csaba családjukkal
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lABDARÚGás
Vajdasági liga – Déli csoport

PODUnAVAC (Belegiš)–
slOGA 1:2 (1:0)

Az első félidőben a hazai-
ak, a szünet után pedig a vendé-
gek nyújtottak jobb teljesítményt. 
A temerinieknek Tomić és Banović 
góljával sikerült fordítaniuk, a má-
sodik találatuk a 87. percben szü-
letett. A Sloga szombaton 15 óra 30 
perckor a belcsényi Cementet fo-
gadja.

MlADOst–HAjDUK (Divoš) 
0:2 (0:1)

A hetedik fordulóban a negye-
dik vereségét szenvedte el a járeki 
együttes. A hazaiak az első gólt a ta-
lálkozó elején kapták, miután rosz-
szul állították fel a lescsapdát. Utána 
volt esélyük kiegyenlíteni, de a ven-
dégek is eltalálták a szemöldökfát. 
A divošiak a második félidő köze-
pén állították be a végeredményt. A 
Mladost szombaton a Slogával mér-
kőzik meg Erdővégen. A járekiak 
kilenc ponttal a táblázat kilence-
dik helyén vannak, egy ponttal és 
egy hellyel előzik meg a községi ri-
vális Slogát.

Újvidéki liga

jeDInstVO (Piros)–tsK 4:0 
(2:0)

Súlyos vereséget szenvedett a 
liga legjobb csapatától a múlt szer-
dán a TSK. A pirosiak az első, majd 
a második félidőben is két-két gólt 
lőttek a rossz napot kifogó Vojvodić 
kapujába.

TSK: Vojvodić, Đukić, Var-
ga, Tanasić, Milosavljević, Lukić, 
Pantoš, Paska, Klisara, Pupovac 
(Nikolić), Kosić (Dimitrov).

tsK–OMlADInAC 
(Stepanovićevo) 4:0 (3:0)
A vasárnap délutáni mér-

kőzés már jobban sikerült a 
temerinieknek, akik az első perc-
ben megszerezték a vezetést. 
Pupovac lépett meg védőitől a jobb 
szélen, a középre gurított lapos lab-
dát pedig Vukelja lőtte a hálóba. A 
33. percben a középhátvéd Lukić 
szaladt előre, Pupovachoz passzolt, 

aki kilőtte a hosszú sarkot. Ugyan-
ez a játékos a 40. percben is beta-
lált egykori csapata ellen, Pupovac 
hasonló módon szerzett gólt, mint 
percekkel korábban.

A második félidőben esett az 
iram, a temeriniek azonban szerez-
tek még egy találatot. A 74. perc-
ben Paska csavart mesterien a háló-
ba. Előtte Đukić érthetetlen módon 
megrúgta egyik ellenfelét, és piros 
lapot kapott.

A TSK a héten is két mérkőzést 
játszik. Szerdán a kupa ötödik for-
dulójában a pirosi Jedinstvót lát-
ja vendégül 15 óra 30 perckor. 
Vasárnap is hazai találkozó vár a 
temeriniekre, hiszen a táblázaton 
16. helyezett Futog érkezik a vásár-
téri pályára. Ez a meccs is 15 óra 
30 perckor kezdődik. A TSK a ki-
lencedik forduló után 18 ponttal 
hatodik a táblázaton.  

TSK: Vojvodić, Đukić, Bajić, 
Milosavljević, Lukić, Tanasić, 
Paska, Vukelja (Pantoš), Pupovac 
(Nikolić), Kosić, Drinić (Klisara).

sIRIG–nOVI sAD 1:2

HAjDUK (Csúrog)–sIRIG 0:0
A szőregiek az újvidéki Slavijával 

játszanak vasárnap hazai pályán a 
tizedik fordulóban.

KézIlABDA
Első női liga – Északi csoport
A Temerin női csapata ezen a 

szerdán játssza a rumai Sloven elle-
ni második fordulós mérkőzését.
első férfi liga – északi csoport

MLADOST TSK–INĐIJA 22:19 
(11:8)

A járeki csapat 10:5-re is veze-
tett az első félidőben, az inđijaiak 
azonban a szünet után fordítottak, 
nem sokkal a találkozó vége előtt 
18:17-es előnyük is volt. A 19:19-
es állás után a hazaiak szereztek há-
rom gólt, és bebiztosították a győ-
zelmet. A Mladost TSK a harmadik 
fordulóban a Hercegovinával mér-
kőzik Szécsányban.

AsztAlItenIsz
Négy temerini fiatal is asztalhoz 

állt a múlt héten Nagybecskereken 
a nemzetközi szövetség által szerve-
zett rangos korosztályos versenyen, 

amelyen 35 országnak csaknem 
250 asztaliteniszezője vett részt. A 
serdülők mezőnyében Orosz And-
rás felülmúlta orosz és szlovák rivá-
lisát a csoportban, majd a legjobb 
32 között 3:1-re kikapott angol el-
lenfelétől. Varga Dánielnek nem si-
került nyernie a csoportküzdelmek-
ben, melyek során tunéziai, katari 
és angol vetélytársa volt. Az ifjúsági-
ak mezőnyében Mladen Puhača az 
első helyen végzett csoportjában, 

mivel legyőzte katari és bolgár ri-
válisát, majd a főtáblán, a legjobb 
64 között 4:3-ra kikapott a cseh já-
tékostól. A lányok mezőnyében Ve-
gyelek Dóra vereséget szenvedett 
orosz és horvát ellenfelétől is, így 
nem jutott tovább a csoportból.

A Temerin felnőtt férfi csapata 
szombaton folytatja szereplését az 
első ligában, a harmadik forduló-
ban az Ada vendége lesz.

T. n. T.

Orosz András a negybecskereki versenyen 

Az öregfiúk vendégszereplése
Szeptember második hétvégéjén a magyarországi Győr- 

asszonyfán vendégszerepeltek a TSK veterán labdarúgói, a Király 
Bálint Emléktornának voltak a résztvevői, ahol a TSK-n kívül részt 
vett még a szlovákiai Feldbár és a hazai öregfiúk csapata. Kiváló 
vendéglátásban volt részük a csapatoknak ott-tartózkodásuk alatt. 
Többek között a polgármester is fogadta a csapatokat az önkor-
mányzat irodájában. Szombat délután a mérkőzések kezdete előtti 
megnyitó beszédében a polgármester méltatta Temerin szülötte, 
Király Bálint érdemeit, és köszönetet mondott  neki mindazért, amit 
élete során tett a győrasszonyfai fociért és a faluért. A megnyitás 
után lebonyolításra kerültek a mérkőzések. A feldbáriak 5:4-es győ-
zelmet arattak a Győrasszonyfa felett, míg a TSK 6:1-es vereséget 
mért a hazai csapatra. A TSK góllövői: Varga, Verebélyi, Paska T. 
(2) és Uracs F. (2). A mérkőzések után a csapatok a győrasszonyfai 
temetőben megkoszorúzták Király Bálint sírját. A nap lezárásaként 
közös vacsorán vettek részt a csapatok, ahol a barátkozás mellett 
megbeszélték a jövő évi időpontokat az újbóli találkozás és barát-
kozás folytatására.

U. Z.

Tűzifa eladó, összevágva, 
fuvarral együtt, 3000 din/m3.

Telefon: 063/77-96-326 vagy 843-581


