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A helyi közművekről és a fejlesztés irá-
nyairól beszélt Željko Džakula, a Temerini 
Közművállalat (JKP) megbízott igazgatója 
abban az interjúban, amelyet Temerin info 
portál munkatársa készített vele és, amely 
a You Tube-csatornán látható.

Az apatini születésű közgazdász fél 
éve irányítja a vállalatot, és mint elmond-
ta, ez alatt az idő alatt sikerült alaposan 
feltérképeznie a községben ezen a téren 
uralkodó helyzetet, az előttünk álló idő-
szakban pedig már a konkrét beruházá-
sokon szeretne dolgozni.

Az interjú során kiemelte, az oktatási 
minisztérium, és ezáltal a Petar Kočić Álta-
lános Iskola tulajdonában lévő sportcsar-
nokban számos befektetésre van szükség. 
Fel kell újítani a padlózatot, cserélni kell 
az ablakokat, de a terem megvilágítása is 
a tervek között szerepel az előttünk álló 
időszakban. Kifejtette: az illetékes tar-
tományi titkársággal folytatott tárgyalás 

során szembesült azzal, hogy Temerin 
azon községek egyike, amelyek az elmúlt 
tíz évben legkevesebb sporttámogatást 
kaptak. Meggyőződése, hogy kitartó mun-
ka eredményeként olyan körülmények 
jöhetnek létre, amelyek a sportélet javát 
szolgálják. A tekepálya felújítására és a 
büfé beüzemelésére is kitért. Elmondta, 
kihívásként éli meg a medenceközpont 
fejlesztésére irányuló teendőket is, mert 
azt látja, hogy a létesítmények karbantar-
tásával kapcsolatban igen sok a gond. Ki-
fejtette, munkacsoport alakult, amelynek 

köszönhetően a fürdő-
zési idény végetértével 
megkezdődhet a me-
dence oldalsó szer-
kezetének cseréje. A 
rövidtávú tervek közé 
sorolta a terep rend-
betételét, a fásítást, a 
vendéglátóipari egység 
beindítását, de korsze-
rűsíteni szeretnék a be-
léptetést, valamint egy 
robottisztító vásárlását 

is fontolgatják. Džakula szerint a szabad-
idős tevékenységek kiszélesítése is fontos 
szempont, így minden bizonnyal felújítják 
a játszóteret, átrendezik a röplabdapályá-
kat, valamint fontolóra veszik, hogy a leg-
kisebbek számára legyen ismét pancsoló 
medence.

Vegye fel a Védőoltást! 
Regisztráljon az 

Euprava.gov.rs oldalon,
vagy hívja a 0800 222 334-es

telefonszámot!

Fejlesztésre szoruló 
közművek

Májusfa állítás

Željko Džakula, a közművállalat (JKP) megbízott 
igazgatója a teendőkről beszélt

PraVoszláV felekezetű olVasóinknak, 
barátainknak, üzletfeleinknek kellemes 

húsVéti ünnePeket kíVánunk!

Христос васкрсе!

Hagyományunkhoz híven, immár harmincnegyedszer 
szervezünk zenés, táncos májusfaállítást április 30-án, 
pénteken 18 órakor a Gulyáscsárda előtt. A fa díszítése 
17 órakor kezdődik. A nagyközönség részéről ide vá-
runk virágot, díszítő elemeket, díszítőket. Az idén történik 
mindez a vírus elleni védekezési elemek alkalmazásával 
(maszk, távolság).

M. P.

A vásári krónikás sem emlékszik már, hogy 
mikor is volt legutóbb temerinben állat- és kirako-
dóvásár. múlt vasárnapra a járvány enyhülésének 
eredményeképp engedélyezték a vásár megtartá-
sát, ám a tavaszias délelőttön mégis kevés volt a 
látogató. beszédjükből ítélve főleg helybeli kis-
gyerekes családok sétálgattak. Vásári beszámoló 
a 9. oldalon. A lenti képen gyerekek szemlélik a 
kiskacsákat.

a közművállalat dolgozói füvet kaszáltak a 
nagybaráig vezető út mentén

Folytatása a 
2. oldalon
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Vásári séta

A kiscsibe volt a sláger
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Folytatás az 1. oldalról
Az interjúban kitért a lakosságot jelentős mértékben érintő csator-

nahálózatra, és mint elmondta, a kommunális infrastruktúra terén 
Temerinnek még van mit tennie. A jelenleg használt tisztítóberendezés 2 
ezer 400 felhasználó kiszolgálására alkalmas. Ez a kapacitás azonban már 
régen kimerült. A soron következő időszakban egy 12 ezer felhasználót 
kiszolgáló teljesítménnyel rendelkező tisztító elegendő lenne. Kiemelte, 
hogy a Környezetvédelmi Minisztérium Temerint azon községek közé 
sorolta, amelyekben sürgősen meg kell oldani a szennyvízgondot. 

A beszélgetés során érintették a hálózati ivóvíz minőségét, ami 
ugyancsak problémás. Emlékeztetett rá, a dolog nem újkeletű. 2003-ban 
ugyanis az illetékes tartományi szervek a magas arzéntartalma miatt meg-
tiltották a temerini víz fogyasztását. Tudni kell azonban, hogy a lakosság 
korábban is ezt a vizet fogyasztotta, és az arzéntartalma nem változott, 
csupán a kritériumok lettek szigorúbbak. Nem állítja, hogy a temerini 
víz minősége eleget tesz az előírásokban támasztott követelményeknek, 
de szem előtt kell tartani azt is, hogy a 43 vajdasági község közül mind-
össze 16-ban nincs jelentősebb gond az ivóvíz arzéntartalmával.

Számos további megoldásra váró feladat van, elsősorban jogi te-
kintetben. Például az 1971 és 1973 között épült vízvezeték a mai napig 
nincs bejegyezve, nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, sem 
a föld alatti vezetékek térképével. Most a legfontosabb feladat a terve-
zési folyamat beindítása, ide értve a  kísérő tervdokumentációkat, ezek 
ugyanis nélkülözhetetlenek a beruházások elkezdéséhez és befejezé-
séhez – mondta Željko Džakula, a JKP megbízott igazgatója a Temerin 
infónak adott interjúban.

ácsi

Fejlesztésre szoruló 
közművek

Lesz magyar csoport
Mint arról már korábban is hírt adtunk, szeptembertől magyar nyelvű 

napközis csoport is indul a Veljko Vlahović iskoláskor előtti intézményben. 
Ezt az információt ismét megerősítették. Mostanra bizonyossá vált, hogy ebbe 
a csoportba a jövőre iskolaköteles gyermekeket irathatják be a szüleik, de 
amennyiben az előírt létszám alapján maradnak szabad helyek, a fiatalabb 
korosztályhoz tartozó gyermekek is felvételt kaphatnak a csoportba. 

A községi oktatási felelős ismételten felkéri a szülőket, hogy vegyék 
igénybe mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az elmúlt hetekben si-
került elérni. Az elektronikus bejelentkezés magyar nyelven is elérhető, 
és feltétlenül fejezzék ki óhajukat, hogy magyar nyelvű oktatási-nevelési 
programot kívánnak gyermekeiknek. Azon gyermekek számára, akik 
már részesei az intézmény ellátásának, az elmúlt napokban kiosztották 
a program folytatására vonatkozó űrlapokat, amelyeken ugyancsak egy-
értelműen feltüntethető az, hogy magyarul, esetleg vegyes csoportban 
kívánják folytatni az óvodai programot. 

Az ígéretek alapján szeptembertől azon vegyes csoportokban, amely-
nek magyar ajkú gyermek is részese, egy magyar óvónő is lesz, aki a 
gyermek anyanyelvén tolmácsolja majd az óvodai programot. A községi 
vezetőség számára továbbra is fontos, hogy kisebbségi jogaink ne csor-
buljanak, ezért a jövőben is oda fognak figyelni. Bármilyen nehézség, 
illetve kérdés adódna a témával kapcsolatban, bátran fordulhatnak se-
gítségért a VMSZ tisztségviselőihez is. A községháza 25. sz. irodájában, 
Urbán Izabellánál, vagy Pásztor Róbertnél kaphatnak segtséget, de a 
843-888-as telefonszámon is érdeklődhetnek.

ÓVodAI IrATkozÁs
A Veljko Vlahović Iskoláskor Előtti intézmény megjelentette a gyer-

mekek idei évi beiratkozási pályázatát. Az óvoda napközis és félnapos 
iskolai felkészítő csoportjaiba is kizárólag elektronikus úton pályázhatnak 
a szülők. A kérelmeik az e-uprava oldalán adhatók át. Mivel a pályázat 
kizárólag elektronikus formában zajlik, nem szükséges az eddig szoká-
sos nyomtatványokat mellékelni (anyakönyvi kivonat, M-nyomtatvány 
a szülők munkahelyéről, stb.) Az e-uprava honlap kapcsolatban áll az 
anyakönyvi hivatallal és a Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosítási Alappal is, 
ennélfogva az óvodának belátása van az említett okmányokba.

A szociálisan veszélyeztetett gyermekek és azon szülők esetében, 
akik még részesei az iskoláztatási rendszernek, levélben kell mellékelni 
a gyermek, illetve a család szociális helyzetét igazoló bizonylatokat. A 
leveleket a csatolt dokumentumokkal együtt a vrtic.temerin@gmail.
com e-mail címre kell elküldeni. Kérik az érintetteket, hogy a levélen a 
tárgy mezőben tüntessék fel a gyermek teljes nevét és vezetéknevét, illetve 
születési idejét. A gyermekek beiratásának alkalmával szülők kövessék 
az e-uprava honlap utasításait. 

Ha pályázattal kapcsolatban kérdezni szeretnének, a vrtic.temerin@
gmail.com e-mail címen, vagy a 021/843-325–ös telefonszámon kér-
hetnek segítséget. A pályázat május 15-én zárul.

T. d.

a közművállalat munkaszombatot tartott, délelőtt megkezdték 
a fürdőközpont takarítását is. nagyon buzgóan fogtak a mun-
kához, fűvet kaszáltak, mosták, festették a székeket. remélhe-
tőleg hamarosan elkészülnek, és a medenceközpont megnyíl-
hat a fürdőzők előtt. tavaly sokmindenről lemaradtunk, lesz 
mit pótolni. 

m. s.

Takarítás a 
fürdőközpontban

GREEN JOBS 
Minden, ami zöld!

fűnyírást, motoros kaszálást, sövénynyírást és alakítást, 
fametszést, facsemete-ültetést, permetezést saját 

vegyszerrel (alap és/vagy speciális), benzines gallyaprítást, 
mohátlanítást, gyepszellőztetést, térkőtisztítást, 

növények tápozását és rotációs ekével való kisebb kertek, 
virágoskertek kapálását vállalom.

Elérhetőség: 

062/9752-466

kATALIzÁTorokAT LoPTAk
Az újvidéki rendőrség Temerinben őrizetbe vette azt a két huszonhét 

éves csúrogi férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több gépjárműről 
katalizátort loptak. A rendőrség közleménye szerint öt minősített lopást 
követtek el Újvidék környékén, legutóbb azonban Temerinben tetten 
érték őket. 

A katalizátorok mellett egy hidraulikus vágót találtak náluk, valószínű-
leg ezzel távolították el a járművekről a szóban forgó alkatrészt. A rendőr-
ség mind az öt katalizátort visszajuttatta a tulajdonosoknak. (Teminfo)
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ASavanović

Temerin, Bem u. 22.,  
tel.: 064/234-38-53 , 063/19-16-169

az ünnepekre is vásároljon virágot a kertészetben!

virágkertészet kellemes és virágos 
húsvéti ünnepeket kíván pravoszláv felekezetű 
vásárlóinak, üzletfeleinek és temerin polgárainak.

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke kitűzte a helyi 
közösségi választás új időpontját. A döntés értelmében május 9-én já-
rulhatnak az urnákhoz a polgárok a Temerini Első Helyi Közösségben, 
Staro Đurđevón, Járekon és Szőregen. A szavazás lebonyolításának 
feltételei nem változtak, így a szavazópolgárok három lista egyikét ka-
rikázhatják be. 

Mint ismeretes, a helyi közösségi választáson a Szerb Haladó Párt, a 
Szerbiai Szocialista Párt, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség és Vajda-
sági Magyar Demokrata Párt alkotta koalíció (a képen) jelezte részvételi 
szándékát. Ez utóbbi tizenöt tagú listáján tizenhárom a civil szféra képvise-
lői közül került ki. Temerinben 
14 ezer 3 szavazásra jogosult 
polgár szerepel a névjegyzék-
ben, akik május 9-én reggel hét 
és este nyolc óra között a sze-
mélyazonossági igazolvány vagy 
a szavazócédula felmutatásával 
adhatják le a voksukat abban a 
helyi közösségben, amelynek 
területén élnek. (Teminfo)

A választás új időpontja

30+30 € – Hamarosan igényelhető lesz a korábban bejelentett 
30+30 eurós támogatás, jelentette a napisajtó. Az összeget két egyenlő 
részletben folyósítják. Igényelheti minden nagykorú szerb állampolgár, 
akinek Szerbiában van bejegyzett lakcíme, és érvényes személyazonos-
sági igazolványa. Jelentkezni április 28-tól május 15-ig lehet az állami 
kincstárigazgatóság honlapján, május 5-től pedig az e célra nyitott 
telefonközponton keresztül. A nyugdíjasok és a szociális juttatásokban 
részesülők automatikusan, bejelentkezés nélkül kapják meg a segélyt.

kevesebb covid-beteg
Temerinben is csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma. Tomislav 

Ugarković, az egészségház igazgatója szerint ez bizakodásra ad okot, 
azonban, mint mondta, nem engedhetjük el magunkat. A vírus ugyanis to-
vábbra is köztünk van, éppen ezért most is ügyelni kell az óvintézkedések 
szigorú betartására az újabb fertőzések elkerülése érdekében. 

Kifejtette, a tömeges oltás községünkben január 20-a óta folyamatos, 
néhány alkalommal előzetes bejelentkezés nélkül vehették fel a polgárok 
a Sinopharm és a Szputnyik V típusú védőoltást a helyi közösségekben. 
Az igazgató szerint erre hamarosan ismét sor kerül, amiről a polgárokat 
idejekorán értesítik. A jelenlegi járványhelyzet kapcsán elmondta: na-
ponta csaknem negyven tünettel rendelkező pácienst vizsgálnak meg az 
egészségház covid-részlegében, közülük átlagosan nyolcuknál igazolódik 
be a kór jelenléte. 

Az egyes vakcinákról szólva elmondta, a négy típusú oltóanyagból 
10.426 dózist használtak fel, legtöbben a kínai Sinopharmot kapták 
meg (7.473), amit a Pfizer-BioNTech (1.589), a Szputnyik (798) és az 
AstraZeneca (566) követ. A tömeges immunizáció kezdete óta 6.597-en 
vették fel az első adagot, 3.829 polgárt pedig már újraoltottak. A moz-
gáskorlátozottakhoz igény szerint kimennek az egészségház terepi dolgo-
zói, a többiek számára továbbra is két oltóponton: a temerini és a járeki 
egészségházban szervezik meg a tömeges oltást. Jelentkezni változatlanul 
az eUprava honlapon lehet. (Teminfo)

A temerini önkormányzat közzétette a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal 
nyilvános felhívását szubvenciók odaítélésére azoknak a vállalkozóknak, 
akik új munkahelyeket létesítenek, és nyilvántartásban szereplő munka-
nélkülieket vesznek fel.

A költségvetésből a munkaadók minden új munkahelyért 150 ezer 
dináros vissza nem térítendő pénzsegélyben részesülnek. Erre az állami 
támogatásra azok a munkaadók jogosultak, akiknek székhelye Temerin 
Község területén van, a munkanélküliekkel legalább 12 hónapra szer-
ződést kötnek, az utóbbi egy évben nem zárolták folyószámlájukat és 
fizették az adókat, járulékokat. A felhívásra közzétételének napjától le-
het jelentkezni addig, amíg a támogatásra szánt összeg el nem fogy, de 
legkésőbb 2021. május 20-ig. (Teminfo)

tartományi támogatások
A tartományi kormány 773 millió dinárral támogatja a vajdasági ön-

kormányzatok mezőgazdasági, vízgazdálkodási és helyi fejlesztési pro-
jektjeit. Községünk fejlődése szempontjából két jelentős szerződést vett át 
nemrégiben Mladen Zec polgármester a vajdasági kormány épületében. 
Az egyik beruházás, amelynek értéke 40 millió dinár, az ivóvízellátás ja-
vítására irányul Staro Đurđevo és Járek helyi közösségekben, a másik 
szerződés pedig a másodlagos csatornahálózatra vonatkozó projektdo-
kumentáció egymillió dináros költségeit tartalmazza.  (Teminfo)

Vasárnap a telepi szentmise és a nagymise végén búzaszen-
telés volt a templomok bejáratánál. szöllősi tibor plébános (a 
képen) jelképesen megszenteli a temerini szántóföldeket.

Búzaszentelés
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Foglalkoztatási támogatás

Egyházközségi hírek
Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapja, ünnepélyes keresztelés lesz a nagy-
mise keretében. Lelkielőkészület, gyónási alkalom és próba csütörtökön fél 
hatkor. Gyermekeik hitéért imádkozó édesanyák Szent Mónika közössége 
csütörtökön tartja szokásos imáját az esti szentmise előtt 18 órai kezdettel. 
Szeretettel várnak minden édesanyát.
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A szalakóta egy gyönyörű, egzotikus külsejű, 
trópusi színekben pompázó karizmatikus madár, 
amely Eurázsia erdős sztyepp jellegű nyílt terüle-
tein fészkel, de megtalálható Észak-Afrika nyuga-
ti részén is. Ázsiában kelet felé Novoszibirszkig, 
valamint az Indus-völgyéig fordul elő. Odúlakó 
madár, tojásait öreg fák korhadt, vagy más ma-
darak (fekete harkály, zöld küllő) által készített 
odúiban költi ki. 

A magyar tanyavilágban élő nép közkedvelt 
madara. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint számos népi el-
nevezése: kékszalakóta, kék-
csóka, zöldkánya,zöld csóka, 
kékvarjú, vasvarjú, vaskánya, 
szaricsóka, tengeri vagy árva-
szajkó, kékmátyás, vasmadár, 
kalangyavarjú... – hogy csak 
a legismertebbeket említsük. 
Utóbbi nevét arról a jelleg-
zetes szokásáról kapta, hogy 
nyár derekán, amikor fió-
kái már kirepültek a fészek-
odúból, ezáltal az állomány 
feltünően meggyarapodott, nagy számban üldö-
gélnek a gabona- és szénakalangyákon, s onnan 
leselkednek táplálékukra (kalangya= különféle 
formájú és méretű szénarakás).

Valamikor közönséges fészkelőnek számított a 
Vajdaságban is, itteni állománya azonban mintegy 
négy-öt évtizeddel ezelőtt erős apadásnak indult. 
Olyannyira, hogy a 2000-es évek elejére már csak 
15-20 fészkelő pár maradt, és a teljes kihalás szé-
lére került tartományunkban.

Ezt felismervén, a szabadkai Riparia Termé-
szetbarátok Egyesületének ornitológusai men-
tőakcióba fogtak. Magyarországi mintára – a 
szalakóta számára megfelelő – mesterséges fész-
kelő odúkat kezdtek gyártani, és azokat a célfaj 
számára megfelelő élőhelyeken kihelyezni. Nagy 
örömükre, következő tavasszal a telelőhelyükről 
hazafelé tartó szalakóták egyre-másra foglalták el 
a kihelyezett műodúkat. Felbuzdulva a sikereken, 
a mentőprojektekbe bekapcsolódott a Szerbiai 
Madártani és Madárvédelmi Egyesület is. Alapít-
ványoknál pályáztak a projekt támogatására, ami-
nek köszönhetően más érdekelt civil szervezetek 
is bekapcsolódhattak a munkába. Egyesületünk, 
a Falco is csatlakozott a projekthez, és mi is el-
kezdtük gyártani az odúkat. Azokat kitelepítettük 
a megfelelő élőhelyekre, Temerin, Bácsföldvár, 
Zsablya, valamint Közép-bánságban Táros, Elemér, 
Nagybecskerek és Aradác környékén. 

Az első odúkat 2008-őszén helyeztük ki az 
említett területeken, és a siker nem maradt el. A 
következő év tavaszán a kirakott 19 odúból há-
romban megtelepedtek a szalakóták. Folytattuk 
az odúk telepítését, és ahogy évről-évre egyre 
többet raktunk ki, egyre több pár telepedett meg 
bennük. Igencsak örültünk a sikernek, de nem 
titkolt vágyunk az volt, hogy községünk területé-

re is visszacsaljuk ezt a gyönyörű madarat, amely 
legutóbb 1982-ben fészkelt községünk keleti ha-
tárrészében, egy elhagyott tanya kertjében álló 
öreg, odvas eperfában. A következő évben a tanyát 
felszámolták, a fákat – köztük az eperfát is – ki-
vágták, a szalakóták pedig más vidékre költöztek. 
Községünk határában összesen 12 odút helyez-
tünk ki számukra az évek folyamán, de sokáig 
csak félsikereink voltak. Többször figyeltünk meg 
ugyanis szalakótákat őszi vonulásuk alkalmával az 

odúk környékén, de tavasszal nem jöttek vissza 
költeni bennük, egészen 2020-ig. Tavaly kora tava-
szon egy új odút helyeztünk ki (a tizenkettediket), 
és két hét múlva megjelent egy pár szalakóta az 
odúnál, elfoglalta és költött is benne. Harminc-
nyolc év kihagyás után újra! Nemrégiben két fia-
tal madarász barátommal körbejártuk a temerini 
odúkat, és a megrongálódottakat megjavítottuk, 
vagy újakra cseréltük. 

Reméljük, hogy a tavaly megtelepedett pár 
költése nemcsak egy egyszeri próbálkozás volt, 
hanem bennük egy visszatelepülő populáció elő-
hírnökeit „üdvözölhetjük”.

BALoGH István

Egy pompás madár 
visszatérése

Újra fészkel a szalakóta Temerinben

a hím szalakóta ajándékot hozott párjának

Hogy eladják
ha hatásos és megnyerő egy reklám, 

akkor felfigyelünk rá, megjegyezzük, miről 
is szól, és az első adódó alkalommal meg-
vásároljuk a hirdetett tisztítószert vagy 
egyebet, illetve igyekszünk kipróbálni a 
meghirdetett szolgáltatást. általában csak 
az extrém magas ár riaszt bennünket visz-
sza elhatározásunk végbevítelétől.

a legtöbben tisztában vagyunk azzal, 
hogy csak a reklámfilmekben válik néhány 
másodperc alatt csillogóvá a koszos fürdő-
szoba, tűnnek el mosás közben ruháinkról 
a makacs foltok stb., s mégis bedőlünk a 
hatásos szövegnek. Persze vannak olyan 
reklámok is, amelyek valós dolgokat kí-
nálnak és mindennemű „nagyítás” nélkül 
mutatják be a kérdéses terméket. Ha az 
ilyeneket megtaláljuk és megvásároljuk, 
tényleg nem csalódunk. Csak lehet, hogy 
az igazi, például vízkőtisztító szerre való 
rálelés előtt már néhány fajtát kipróbál-
tunk, de a reklámban bemutatott hatás el-
maradt. s minden egyes csalódás után ne-
hezebben szánjuk rá magunkat egy újabb 
fajta, csodás reklámú beszerzésére. Pedig 
a sok hamis között ott van az igazi is, csak 
annyira nehéz ráakadni, mint kagylóban 
az igazgyöngyre!

ma már a mosáshoz is számos szert, 
újabban pedig színfogó kendőt is hasz-
nálunk. Az utóbbiból jómagam is vásárol-
tam, folyamatosan használtam is, habár 
nem tudtam egyértelműen eldönteni, hogy 
hasznos dolog-e, vagy csak azért kell, mert 
a reklámban láttam, mert környezetemben 
mások is vásárolják. A napokban azon-
ban meggyőződtem, hogy mégis jobb lesz 
nélküle mosni, hiszen a mosnivalót szín, 
anyagminőség és -fajta szerint szétválo-
gatva mosom a megfelelő hőfokon. a fe-
hér biztosan nem fogja befogni a fehéret, 
illetve a kék elszínezni a kéket. sajnos, de 
ez a felismerés nem volt ingyen, mosógé-
pem ugyanis működés közben egyszerűen 
leállt, és az összes kis lámpája villogásával 
jelezte, hogy valami gond van. Próbáltam 
újraindítani, de amikor a piszkos víz le-
szívásához, a csavaráshoz és a tiszta víz 
beszívásához ért, ugyanúgy villogással 
reagált. A problémát csak a mester tud-
ta elhárítani. a csőrendszerben dugulást 
okozott a „beszippantott” színfogó kendő. 
s nem is csak egy, hanem kettő jutott el 
a mosógép szűrőjébe, és zárta el végér-
vényesen a víz útját. kérdésemre, hogy 
akkor miért reklámozzák, ha ilyen galibát 
okozhat, a mester adta meg az egyszerű 
választ:

– azért, hogy eladják!
mcsm

AIrsoFT – Az új csAPATjÁTék
A taktikai csapatjátékok igen hatékonyak 

a csapatépítő tréningek során, hiszen közös 
munkára, közös problémamegoldásra kész-
tetik a résztvevőket. Ilyen taktikai csapatjáték 
az airsoft is. 

Az új sportág nagyon hasonlít a jól ismert 
és sokak által kedvelt paintball nevű katonai 
játékra, és immár a temeriniek is kipróbálhat-
ják. A nemrégiben megalakult Hidra egyesület 
az extrémsport kedvelőinek nyújt biztonságos, 
erőszakmentes szabadidős tevékenységet. A 
japán eredetű hobbi-sport során több csapat 
próbálja legyőzni egymást, mégpedig úgy, hogy 
ebben fontos szerepet játszanak a valódira ha-
sonlító légfegyverek, amelyek 6 mm átmérőjű 
műanyag golyókat lőnek ki. Az egyesület a tég-
lagyár környékén tartja gyakorlatait. Tervezik 
a tagság bővítését és a sportág népszerűsí-
tését. (Teminfo)
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Szerte a világon, így nálunk is, meglehetősen 
rögös az útja a környezetvédőknek. A legtöbbször 
nemigen értik, hogy mit is akarnak. Elmondom 
a saját példámat. 

Sokféleképpen próbáltam megoldani a bevá-
sárlást úgy, hogy ne kelljen 3-4 műanyag zacskót 
vásárolnom, vagy elvennem a pénztárnál. Nekivág-
tam már kosárral, hátizsákkal, vászontáskákkal, 
újrahasználható műanyag zacskókkal, stb., de 
igazából egyik se vált be, mert minden bevásár-
lásból újabb zsacskókkal értem haza.  

Korábban, amikor felkészületlenül tértem be 
vásárolni, és még hátizsák sem volt nálam, meg-
esett, hogy meglehetősen komikus helyzetben ta-
láltam magam. Többen megmosolyogtak, amikor 
fizetés után nadrág- és kabátzsebeimbe kezdtem 
gyömöszölni a vásárolt árucikkeket, amelyekből 
a derékszíjam mögé és az ölembe is jutott. Mert 
egyetlen zacskót sem voltam hajlandó se vásárol-
ni, se elvenni. Értetlenül néztek rám az emberek. 
A pénztárosnő és a mögöttem állók egyaránt, de 
amikor idahaza elkezdtem kipakolni az asztalra 
– a család is. 

Egy kicsit talán mégis elmozdult a helyzet. 
Mostanában már én mosolygok magamban, ami-
kor egyezkednem kell az eladókkal, akik auto-
matikusan húzzák elő a zacskót, s rakják bele az 
árut. Nem is nagyon értik, hogy mit akarok. Nem 
nyúlok a megtöltött nejlonzacsiért, farkasszemet 
nézünk egymással a kasszánál. Mint a westernfil-
mekben. Vajon ki fog előbb pislantani. Bevallom 
az elejében én vallottam kudarcot. És vittem a cso-
magban, amit vettem. De az utóbbi időben nem 

mozdulok. Amikor kezd kényelmetlenné válni a 
helyzet, azzal nyitok, igen, jól hallotta, amit mond-
tam. És elmondom, hogy egy félórán belül nem 
akarok a kukába dobni öt darab nejlonzacskót. 
Ilyenkor általában oldódik a helyzet, elmosolyod-
nak, és kipakolják a zacsikból, amit vásároltam. 
Olykor még meg is jegyzik: bárcsak többen len-
nének azok, akik így állnának hozzá dologhoz. A 
környezetvédelemhez. Előfordult már az is, hogy 
utána jót beszélgettünk a témáról. 

Szélmalomharcnak tűnt sokáig ez az eltökélt-
ségem, és nem látszott, hogy va-
laha sikerrel járok. De jó okom 
volt rá, mert a szeméttel együtt 
a zacskók is halmozódtak a 
portán. 

Bizonyára nem csak nekem 
okozott lelkiismeretfurdalást a 
hulladék mennyiségének a nö-
vekedése. És szerencsére egy-
re többen keresik a megoldást. 
Mivel nyugatabbra és északabra 
is több figyelmet szentelnek e 
témának, magyaroszági netes 
fórumokat böngészve bukkan-
tam rá a megoldhatatlannak 

tűnő probléma megoldására. Így hívják a kel-
léket: hálós pamut textilszütyő egyoldali 
behúzózsinórral. A képen látható, hogy nem egy 
forradalmi technikai áttörésről van szó. Csupán 
arról, hogy kiküszöbölték a fentebb említett egyéb 
„kellékeknek” a hátrányait. Kis helyen elfér több is 
(a kosárral ellentétben); strapabíró és tartós (az 
újrahasznált zacskókkal ellentétben); átlátszó (a 
vászontáskákkal ellentétben), így a pénztárnál lát-
szik, mi van benne; a legtöbb pamutból készül, így 
majd le is bomlik; be lehet húzni a tetején (nem 
kell szétszaggatni, mint a becsomózott műanyag 
zacskót); szellős, könnyen mosható.

Szinte minden pakolható bele, de én főkép-
pen gyümölcs, zöldség és péksütemény szállítá-
sára használom. Egy kormány- vagy oldalkosár 
azonban jó szolgálatot tesz, ha biciklivel vagyunk 
a megpakolt szütyők szállítása során. Ez a hátrány 
azonban azzal az óriási előnnyel járt a mi esetünk-
ben, hogy vagy egy éve már alig hozunk haza mű-
anyag zacskót. Megoldás van! Kifogás nincs! 

TÓT kÁsA Attila

hálós pamut textilszütyő egyoldali behúzózsinórral

Magyar népmesemondó 
vetélkedő

A múlt héten lezajlott a Szirmai Károly Köz-
könyvtár által szervezett magyar népmesemon-
dó verseny. Az Itt a vége, fuss el véle elnevezésű 
vetélkedőt az idén a megszokottól eltérő módon 
bonyolították le.

A járványügyi korlátozások tiszteletben tar-
tása miatt nem élőben, hanem videófelvételek 
formájában hallgatta meg a zsűri a versenyző-
ket. Összesen tizenegy résztvevő jelentkezett a 
megmérettetésre, akik szereplését kollár Má-
ria, Lukács sára, Gusztony Endre, sétáló 
Ildikó és Tóth dianna értékelte. A bírálat 
során a színpadi jelenlétet, a temerini nyelvjá-
rást, az élőszó jelenlétét a mesemondásban és 
a követhető mesemondást vették figyelembe. A 
mesemondók két korcsoportban versenyeztek: 
az első és a másodikosok, illetve a harmadik és 
a negyedik osztályosok csoportjában. 

A versenyen a következő eredmények szü-
lettek: A fiatalabb korcsoportban Béres kin-
ga és zakinszky Emina első díjban részesül-
tek. A második helyen Varga Anna és Vortity 
Anasztászia végzett, a harmadik helyezést pe-
dig Garbac Adél és Tóth Máté érdemelte ki. 
A harmadik és a negyedik osztályosok közül 
kurczinák Lara bizonyult a legjobbnak, má-
sodik lett Parókai Maja, a harmadik helyezést 
pedig zavarkó Anikó és surján Emma kap-
ták. Különdíjat érdemelt ki kurczinák Lea. A 
zsűri döntése alapján Béres kinga, zakinszky 
Emina, Varga Anna, Vortity Anasztászia 
és kurczinák Lara továbbjutottak a zentai 
döntőbe. Az ünnepélyes eredményhirdetést csü-
törtökön délután fél kettőkor tartják a könyv-
tárban. T. d.

aPróhirdetések
• hízók eladók. nikola Pašić u. 204., telefon: 
063/523-746.
• Traktoristát és állatok gondozására munkást ke-
resünk (férfit vagy nőt). Telefon: 063/69-75-68.
• gyöngytyúk tojás (gigant – hibrid) eladó. te-
lefon: 063/414-301.
• Malacok eladók. Telefon: 843-397.
• kapuk és kerítések szakszerű festését válla-
lom. telefon: 069/40-74-944.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, 

antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es 
motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyü-
mölcspálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. 
Telefon: 840-439.
• eladó kihúzható kaucs két személyre (kihúz-
va), 140x200 cm, ágyneműtartóval. 064/546-
21-62. 

Nejlonzacskó helyett szütyő

megkezdődött a vitaminokat és nyom-
elemeket tartalmazó kormánycsomagok 
kézbesítése. a csomagokat a postások, 
megadott névsor szerint juttatják el a 
nyugdíjasoknak. V. z.

immunerősítő 
csomagok
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– Mindig is szerettem a fát mint anyagot, 
és mint élőlényt. Az évek során párhuzamo-
san gyűjtöttem mindkettőt. A ház körül mindig 
akad barkácsolni való. Kezdetben a különböző, 
számomra érdekes fadarabokat igyekeztem fel-
használni. Láttam bennük fantáziát, voltak elkép-
zeléseim, és idővel ezeket meg is valósítottam. 
Megmunkáltam a különböző deszkadarabokat, 
rönk- és gyökérmaradványokat, amelyekből 
egyedi alkotások készültek a kezem alatt. Első 
munkáim a rusztikus stílusú lámpák voltak. 

• Mit mondanál el legelső munkáidról?
– Az első fadarabok, amiket felhasználtam 

a munkáimhoz, édesanyám kertjéből származ-
tak. Ez egy a természet által érdekesen kialakult 
üreges fűzfatuskó volt. Jó ideig őrizgettem ezt 
az alapanyagot, mire megfogalmazódott ben-
nem a konkrét elképzelés, hogy mire szeret-
ném felhasználni. Ebből készítettem el a legelső 
dekoratív lámpát, amit a mai napig őrizgetek. 
Otthonunkat ékesíti és kedves emlék számomra. 
Ezután régi gerendákból készítettem gyertyatar-

Egy élhetőbb településért (2.)
Nagy Imre egyetemi tanárt kérdeztük

• Mi kell ahhoz, hogy Temerin elindul-
jon ezen az úton? Befolyásoló tényező-e 
a politikai szándék?

– Teljesen mindegy, hogy mely párt van ha-
talmon, itt az elhatározás a fontos, hiszen miután 
beindul a folyamat, ebből mindenki profitálhat. 
Az európai uniós forrásokat is ki lehetne hasz-
nálni, de ehhez az kell, hogy legyen egyfajta foly-
tonosság. Jó példa erre Ada vagy Óbecse, ahol 
éppen ilyen módon valósult meg a fejlesztés.

• A szennyvízhálózat kiépítése is egy 
olyan téma, amely párttól függetlenül min-
denki számára egyaránt fontos, azonban 
nagyon kis előrelépések történnek az 
ügyben.

– Ez egy alapvető környezetvédelmi igény. A 
gyorsan növekedő lakosságot nem tudja követ-
ni az infrastruktúra kiépítése, és ez mindenhol 
gondot okoz. Magyarországon még 2004-ben, 
az uniós csatlakozás idején kellett volna telje-
sen megoldani a kétezernél több lakossal ren-
delkező települések közcsatorna-hálózatát, ez 
azonban még ma sem történt meg. A beruházás 
drága, és hosszadalmas. Az a jó, hogy ilyen te-
kintetben nincs visszaút, egyszer be kell fejezni. 
Sokkal nagyobb probléma az, hogy vannak olya-
nok, akik nem akarnak a hálózatra csatlakozni. 
A tömbházaknak fel sem szabadna épülniük 

enélkül, ugyanis olyan területen élünk, ahol ez 
nélkülözhetetlen.

• Környezetvédelmi szempontból 
meddig odázható ez folyamat?

– Mindaddig, amíg nem jelentkezik egy 
olyan szennyezés, tömegfertőzés, ami a csator-
nahálózat hiányából ered. Nagyon sok helyen 
olyanok a talajvíz viszonyok, és az emésztőgöd-
rök vízszintje, hogy kiömlik belőle a szennyvíz. 
Ez komoly szennyezési forrást jelent, amit köz-
pontilag kell megoldani.

• A szemétkérdés is megoldásra vár, 
ilyen tekintetben a regionális hulladék-
tároló jelenthet alternatívát?

– Ezek, sajnos, nagyon lassan működő 
ügyek, így amíg nem épül meg, kizárólag fél-
megoldások vannak. A szelektív gyűjtésnek is 
megvan a saját hulladékfeldolgozói háttéripa-
ra. Amennyiben az összegyűjtött műanyagot, 
vagy más hulladékot hetente nem viszik el a 
feldolgozóba, akkor azt valahol el kell helyezni. 
Ugyanez a helyzet pl. a diófa levéllel, hiszen ha 
az emberek tudják, hogy hova szállíthatják el, 
minden bizonnyal nem gyújtják fel azt.

• A Temerint elkerülő út 1973 óta sze-
repel a községi területrendezési tervben. 
Lát arra esélyt, hogy ez valaha elkészül? 
Mit nyerünk ezáltal?

– Temerinen áthalad a Szabadka-Belgrád 
nemzetközi autópálya, a régi nemzetközi út. 
Ezzel szemben olyan frekventált közlekedés van, 
amit most már nem tudunk irányítani. Sok a 
gépkocsi, nagy a mozgás, az átmenő forgalom 
itt megy, de ezt helyi szinten nem tudjuk meg-
oldani, ez magasabb szintű egyeztetést igényel. 
Ilyen megfontolásból lenne szükség az elkerülő 
útra, ami már 1973-ban bekerült a területren-
dezési tervbe. Tény az, hogy nagyon sok pénz-
be kerül, de valakinek el kellene kezdenie, és 
akkor megvalósítható. Az Y elágazás kiépítése 
Szabadkán is több éven át tartott, de elkészült. 
Látjuk azt, hogy bonyolulttá vált a településen 
belüli közlekedés is, és talán észszerű lenne a fő 
utcával párhuzamos utcákat összekötni Járektól 
egészen Temerinig. 

• Több alkalommal beszélt már a me-
zővédő erdősávokről, ezek milyen funk-
ciót töltenek be?

– Látjuk azt, hogy mennyire kopasz a 
temerini határ, nincsenek fák, zöld szigetek, 
fasorok. Abba, hogy miként rendezik a regi-
onális jellegű utak melletti területet, mi nem 
avatkozhatunk bele, de a határban nem kellene 
megengedni, hogy a gazdák beszántsák a földje-
iket az útig vagy az aszfaltig. Ezekbe a sávokban 
később fasorokat ültethetnénk. Erre rengeteg 
jó példa van Vajdaság-szerte.

(Vége)
ÁdÁM csilla

Varga Balázs

Egyedi asztali lámpa
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IzGALMAs BonszAI nEVELés
• A természet, a növények, a fák közel állnak hozzád. Ennek ékes bizonyítéka az ud-

varban gondosan elhelyezett több tucatnyi bonszai fa. Ezek hogyan kapcsolódnak a tevé-
kenységedhez?

– élőlény formájában ugyanolyan fontosak számomra a fák, mint maga a faanyag. 
több mint tíz éve gyűjtöm ezeket a növényeket. korábban mindössze a fásítás volt a cél, 
később egy barátom ötlete alapján kezdtem el érdeklődni a bonszai növények iránt. sokat 
kutattam, információkat gyűjtöttem és tanultam mielőtt nekiláttam volna a feladatnak. a 
legelső ilyen növényem egy tölgyfa volt, amit makkról neveltem. ez a leglassúbb folyama-
ta egy bonszai fa nevelésének, de sikerült. azóta az állományom 40-50 példányra 
gyarapodott. egy ilyen fa kialakítása évtizedekbe telhet. ahogyan a kínaiaknál és a 
japánoknál generációról generációra öröklődik ezeknek a növényeknek a tartása, 
úgy nekem is ez a célom. szeretném, ha majd a gyerekeim, és majdan az unokáim 
is folytatnák a bonszai fák nevelését, gondozását. 

• Milyen fák szerepelnek a gyűjteményedben?
– az elmúlt évek során tölgy, galagonya, juhar, borostyán, tiszafa, fenyő, és 

egyéb fákkal gazdagodott a gyűjteményem. 
• Milyen módon nevelhető bonszai fa?
– a nevelésnek több módja is lehet. a magról való nevelés az egyik 

legidőigényesebb folyamat. ültethetünk is bonszait dugványról, légbujtással, vagy 
a jamadori módszerrel, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a természetből kivá-
lasztunk egy facsemetét, és tálban neveljük tovább. az utóbb említett módszer a 
legközkedveltebb, mivel ezzel érhetünk el a legrövidebb idő leforgása alatt szép 
eredményeket. 

• Mennyi törődést igényelnek a növényeid?
– növekedési idényben mindennap gondoskodni kell a megfelelő vízellátás-

ról. elengedhetetlen a növények rendszeres tápozása. biztosítani kell számukra 
a megfelelő védelmet a betegségek és a kórokozók ellen. tehát fontos az állandó 
odafigyelés. mint említettem, több éves munkám van ezekben a fákban, ezért a szí-
vemhez nőttek. szinte családtagként tekintünk rájuk, ezért nem esik nehezemre a 
gondoskodás. gyűjteményemet tovább szeretném gyarapítani. nagy vágyam, hogy 
egy gyertyánfa is helyet kapjon bonszai növényeim között. 

Varga Balázs kézművessel beszélgettünk
A temerini Varga Balázshoz mindig is közel állt a természet. Kedveli az élő-

világot, a növényeket, az állatokat. otthonában bonszai növényeket gondoz, de 
a fát mint alapanyagot is szívesen alkalmazza. korábban hobbi szinten foglal-
kozott fafaragással. Ám ahogyan egyre több rusztikus stílusú lámpa, bortartó és 
virágállvány született a keze alatt, úgy szaporodtak a megrendelései is. A kéz-
műves fafaragóval az általa készített dísztárgyakról, bútordarabokról beszél-
gettünk, és arról, hogy hogyan kapcsolódik mindezekhez a miniatűr növények 
iránti érdeklődése.

tókat, az öreg deszkadarabokat is újrahaszno-
sítottam, fogasokat készítettem belőlük. Cipész 
nagyapám kaptafáit is felhasználtam, amikből 
úgyszintén fogas készült. Néhány hónap múl-
va már megrendelésekre dolgozva folytattam 
a munkát. A kínálat az elkészült dísztárgyakból 
tevődött össze, de kibővítettem a megrendelők 
elképzeléseivel. Újabb egyedi lámpák, fogasok, 
virágállványok, polcok készültek, amelyeket 
már értékesítettem. Kézműves, és egyedi tár-
gyak, bútordarabok ezek, amelyekből mindig 
csak egy készül, és nincs két egyforma. Ettől 
különlegesek.

• Milyen kérésekkel fordultak hozzád 
a megrendelők?

– A legtöbben saját ötlettel. Egyeztetjük a 

megrendelő elképzelésit, azzal, ami megvaló-
sítható. Ha szükséges, további ötletekkel állok 
elő, így alakul ki a végleges megoldás. Előfordul, 
hogy olyan anyagokat igényel az elképzelt dísz-
tárgy, ami nálunk nehezen, vagy nagyon drágán 
szerezhető be, ezért alkalomadtán némileg mó-
dosítunk az elsődleges elképzelésen. Törekszem 
a vásárlóimat maximálisan kiszolgálni. 

• Hogyan befolyásolta a járvány a mun-
kát?

– Több kézművessel is kapcsolatban állok, 
közülük sokan a tömegrendezvények, kirako-
dóvásárok, kiállítások hiányára panaszkodnak. 
Ezek az események azok, ahol a kézműiparban 
dolgozók a nagyközönség számára megmutat-
hatják portékáikat. Nem mellesleg az értékesítés 

nEM küLön nöVényFAj
tévhit az, hogy a bonszai egy növényfaj. tulaj-

donképpen természethű kis fákról van szó azzal a 
különbséggel, hogy tálban neveljük őket.

bonszai szinte minden fás szárú növényből ne-
velhető. a növénynek méretarányosnak kell lennie 
a fa törzsével és ágrendszerével. a növény nevelé-
sének ideje alatt arra kell törekedni, hogy a fának 
egyre apróbb levelei legyenek, egyre szélesebb 
gyökérnyaka és vastag törzse.

a fa mint anyag és mint növény szempontjából is fontosak számukra. Nekem 
nincs összehasonlítási alapom, mert az elejétől 
fogva főként az internet kínálta lehetőségeket 
igyekszem kihasználni reklámozásra és érté-
kesítésre is egyaránt. 

• Milyen terveid vannak a fafaragással 
kapcsolatban?

– Bővíteni szeretném szerszámkészletemet. 
Gépek beszerzését is tervezem, amelyek meg-
könnyítenék a munkámat. Szeretném kihasz-
nálni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, mert 
úgy látom, hogy igény mutatkozik a munkáimra. 
Az emberek kedvelik a természetes anyagok-
ból, egyedi stílusban készült dísztárgyakat az 
otthonaikban. Remélem, hogy ez a jövőben is 
így marad. Bővíteni szeretném a kínálatot, szá-
mos tervem van. TÓTH dianna

szimetrikus asztali lámpa

türelemre, kitartásra és odafigyelés van szükség amíg 
ezek a nagyszerű külsejű növények kialakulnak.
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136. Illés András tanyája. – Illés 
András (sz. 1910) 1952-ben elhatárzta, 
hogy eladja vásártéri házát és az Újföldek-
ben levő öt hold szántóföldjére tanyát épít. 
A deszkaoromzatú egyablakos szállásnak 
elöl volt a szobája, utána a konyha, a kamra, 
a végén pedig az istálló. Ritkaságnak szá-
mít, hogy a nyári konyhát az istálló mögé 
építették. A részben bekerített tanyaudvar 
előtt gyümölcsös díszlett. Az istállóban szar-
vasmarhák és 2-4 igavonó ló volt. A tejet a 
feleség, Illésné Horváth Teréz dolgozta föl, 
majd férje kerékpárral az újvidéki piacra 
szállította értékesíteni. Később ezt az utat az 
Újvidéken dolgozó gyerekük, András motor-
kerékpárral tette meg. De ekkor már nem 
piacra, hanem megadott címekre, úgyneve-
zett „helyekre” vitte a portékát. Bevásárolni 
piaci napon a Tullabarára a Lahos vagy a 
Dohányos boltba jártak, darálni pedig az 
úgyszintén tullabarai Patarica Mátyáshoz. 
A gyerekek a tanyáról az iskolába vezető 
utat gyalog tették meg. Télen Wolpertékkal 
és Samuékkal jártak össze bandázni, ami 

kártyázásból és tökmagozásból állt, egyéb 
köszöntők vagy mulatságok nem voltak. 

A család időközben szétszéledt. Katalin 
és Teréz férjhez ment, András előbb a tég-
lagyárban, majd a szövetkezetben állt mun-
kába traktoristaként, Péter úgyszintén, míg 
János fuvarozásból tartotta el családját. 

András és felesége élete végéig a tanyán 
gazdálkodott. 1977-ben, miután a feleség 
távozott az élők sorából, András minden 
vasárnap, miután a jószágok körül elvégzett, 
kerékpárra ült, és körbejárta a gyerekeit. 
Gyakran megesett, hogy a lányánál fölvette 
az ünneplő ruháját, és elment a templom-
ba is. 

Két év múlva András is követte feleségét. 
A gyerekek az öt hold földet szétosztották, 
a tanyát pedig 1982-ben lebontották. A ta-
nyahely mára már beerdősödött. 

Adatközlő: Illés András sz. 1948.
137. Ökrész László tanyáját legkö-

zelebbi számunkban ismertetjük.
138. nagy Gáspár tanyája. – Testvé-

re, János szállása (135.sz. tanya) közelében 

eltűnt temerini tanyavilág

Az újföldi tanyák (6.)
épült fel 1910-ben Nagy Gáspár úgynevezett 
„új” tanyája. Feleségével, Czakó Gizellával 
1950-ig gazdálkodtak a tanyán, amikor a 
tanyai élettel felhagyva végleg a nagyutcai 
házukba költöztek. Gáspár több közéleti 
tisztséget is betöltött. Első elnöke volt az 
1955-ben alakult Bácska Állattenyésztő Szö-
vetkezetnek, valamint több ízben megválasz-
tották egyházközségi képviselőnek is. 

Két gyermeke közül egyik sem folytatta 
a mezőgazdaságot. Gáspár fia, miután be-
fejezte tanulmányait, kivándorolt Németor-
szágba, ahol a szakmájában, orvosként te-
vékenykedett. Néhány év múlva lánya, Jolán 
is követte testvérét. 

A szülők halála után a gyerekek eladták 
a tanyát és a földet Zelenka Zoltánnak, aki 
az 1990-es években kénytelen volt lebonta-
ni az akkor már romosodó tanyát. Ma már 
csak a falrom és a tanyaudvar tanúskodik 
az egykori Nagy szállásról.

Adatközlő: Zelenka Zoltán sz.1958.
139. Wircz-tanya. – „Úgy hallot-

tam, hogy mitülünk főjebb vót egy Wircz-
tanya.” 

Adatközlő: Samu István sz. 1954.
(Folytatjuk)

ÁdÁM István
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A vásári krónikás sem emlékszik már, hogy mikor is volt 
legutóbb Temerinben állat- és kirakodóvásár. Múlt vasárnap-
ra a járvány enyhülésének eredményeképp engedélyezték a 
vásár megtartását, ám a tavaszias délelőttön mégis kevés volt 
a látogató. Beszédjükből ítélve főleg helybeli kisgyerekes csa-
ládok sétálgattak. 

A majálist megelőző vásárban a malac kilónkénti ára élő-
súlyban 240-250 dinár körül alakult. Volt, aki 8 malacért 35 
000 dinárt, de olyan is, aki egy párért 9000 dinárt kért. Bárányt 
több helyen is árultak. Esetükben egységes volt az ár, kilónként 
280 dinár. A kecskegida 3000, a fejőskecske 8000 dinárba ke-
rült. Lábasjószágból nagy volt a felhozatal, de az áprilisi vásár 
slágere mégis a kiscsibe volt. Többen is vásároltak kiscsibét 
40-50 dinárért. A kiskacsa 150-200, a kisliba 350-400 dinárba 
került. Kisnyuszit 400-500, galambot 500 dinárért vehettünk. A 
drótszőrű tacskókért 6000-8000 dinárt kértek. Feltűnően nagy 
volt a lóvásár kínálata. A felvásárlási ár a lovak nemétől, korától 
és súlyától függően kilónként élősúlyban 1 és 1,5 euró között 
alakult. Egy 2 éves csődörért például 1000 eurót kértek.

A kirakodóvásáron egyre nagyobb a használtáru-felhozatal. 
Ezek az árucikkek szinte már kiszorítják a kisiparosok termé-
keit. Többen is nézegették a kerti garniturákat, az ár hallatán 
azonban elszállt a vásárlási szándék. A tölgyfaasztal két paddal 
együtt 200, míg a két pad, két szék és az asztal komplett 300 
euró volt. A góré folyóméteréért 70 eurót kértek. Megdrágult 
a söprű, a kissöprűkért 120-150, a közepesekért 200-250, 

míg a nagyobbakért 300-400 dinárt kért a söprűkötő. A met-
szőolló 600, a kézifűrész 800 dinár volt. A majálisra készülők 
a 16 literes bográcsot 1800, az öntöttvasrostélyt 4000, míg a 
sütőtárcsát 2000-2500 dinárért vehették meg. A mák- és dióda-
ráló egyaránt 1200 dinárba, illetve 10 euróba került. A strand-
papucsok párja 500-600, a bőrpapucsoké 1500, a klumpáké 
2500 dinár volt. Akciós áron vásárolhattunk 30 ruhacsipeszt 
200, illetve 9 mosogatószivacsot 100 dinárért. 

Megdrágult az üstben főzött, kenyérrel és salátával tálalt 
temerini marha- és birkapörkölt adagja, 600 dinárért kínálták. 
Növekedett a vásár különlegességének, a bárány- és malac-
pecsenyének is az eladási ára: 
az előzőért kilónként 1700, az 
utóbbiért 1500 dinárt kértek. A 
lepénybe helyezett sült kobász, 
pljeszkavica, cigánypecsenye 
adagja egyaránt 250-300 dinár 
volt. A fagylaltosok egy-egy gom-
bóc fagyiért 50, illetve adagért 
mennyiségtől függően 100-200 
dinárt kértek. A különböző íze-
sítésű kürtőskalács 200 dinárba 
került. Tíz deka cukorka – diós, 
zselés, krumplicukor – 70-80 
dinár volt.

MÓrIcz dénes

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

KovácS 
(Szül. FÉSüS) Katalin 

(1947–2021) 

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

FELTáMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LAcKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

vÉGSŐ BÚcSÚ

HoRváTH László 
(1947–2021)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen áldott 
és békés a pihenésed!
Temerin–Heilbron

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 11 éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
mamink

GRISZáNÉ 
vARGA Rozália 

(1923–2010)

Pihenj csendesen, 
hol nincs fájdalom. 
Szívünkben itt leszel, 
míg élünk a világon. 
Könnyes az út, mely sírodhoz 
vezet, a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.
Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zek a hat hete elhunyt édes-
anyámra

SÖRÖSNÉ 
LEPáR Katalinra 

(1947–2021)

Hogy egy édesanya 
milyen drága kincs,
azt csak az tudja, 
akinek már nincs.
Mindent adhat az ég 
kétszer, márványt,
kincset, palotát. 
Csak egyet nem 
adhat kétszer,
Szerető édesanyát!

Fájó szívvel emlékezik rád 
fiad, Nandi

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

id. vARGA Szilveszterre 
(1922–2000)

Vannak, kik téged e földön 
nem felednek, örökre, teljes 
szívből, nagyon szeretnek. 
Reméljük, látsz minket, s 
onnan fentről vigyázol ránk, 
ha már nem lehetsz 
mellettünk. 
Reméljük, tudod, 
hiányzol nagyon!

Szerető lányod, 
Ili és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlé-
kezek a hat hete elhunyt 
nenámra

SÖRÖSNÉ 
LEPáR Katalinra 

(1947–2021)

Szíve nemes volt, keze 
dolgos, élete nehéz, 
álma legyen boldog.
Csak az hal meg, 
akit elfelejtenek, örökké él, 
akit igazán szeretnek.

Fájó szívvel emlékezik 
rád húgod, Magdi 
Németországból

tojás                          6-13 din/db 
zöldség                120-160 din/kg
sárgarépa               40-50 din/ kg
sárgarépa                 100 din/5kg
szárazbab             250-350 din/kg
Újkrumpli                    150 din/kg
Burgonya               200 din/10 kg
káposzta                     150 din/kg
savanyú káposzta      100 din/kg 
Paradicsom          220-250 din/kg

saláta                       40-50 din/db
karfiol                  200-250 din/kg
retek                40-50 din/csomó
zeller                      50-100 din/db
karalábé                  50-60 din/db
Paprika                200-250 din/kg
uborka                        150 din/kg
spenót                        200 din/kg
Vöröshagyma          40-50 din/kg
Újhagyma         100 din/3 csomó
Fokhagyma                 500 din/kg

Dughagyma                300 din/kg
tök                              150 din/kg
torma                           500 din/kg
alma                       70-100 din/kg
banán                  140-150 din/kg
Citrom                         120 din/kg
Dióbél                          900 din/kg
mogyoró                     800 din/kg
mák                             500 din/kg
méz                      600-800 din/kg
Paprikapalánta            10 din/db

PIAC, 2021. IV. 25.

Vásári séta
A kiscsibe volt a sláger

feltűnően nagy volt a lóvásár kínálata
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MEGEMLÉKEZÉS
Április 27-én volt szomorú két éve, hogy édesanyám elhunyt.

SZEKERES (FEJES) Katalin 
(1941–2019)

„Ez a legszebb csodálatosság, 
Lelkünket fölravatalozzák, 
Megyünk 
Éltünk és minden: istenhozzád.
Élet s Halál között evezve 
Szent zavarral csábit a Messze, 
Megyünk
Tünődés vizére eresztve.” (Ady Endre)

Emlékét őrzi fia, Endre

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

id. SÓS Ferenc 
(1940–1988)

SÓS Tibor 
(1962–2011)

akik 33, illetve 10 éve nincsenek közöttünk

Szívemben őrzöm emléküket, mint napsugarat 
a tenger, elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel.

Legyen nyugodt és békés a pihenésed!

Feleséged, illetve édesanyád, Margit

MEGEMLÉKEZÉS

id. SÓS Ferenc 
(1940–1988)

SÓS Tibor 
(1962–2011)

33 éve, illetve 10 éve, hogy nincsenek közöttünk

Már eltűnt régen a hajó veled és én még 
mindig kendőt lengetek. S amíg távolba 
réved a szemem, arcod vonásait idézgetem. 
Tengerverés csapdos a partokon,
benne hangod zenéjét hallgatom, 
s a szélben, mely hajamba beletép, 
ott érzem még a kezed melegét.

Éva és Edit 
családjukkal

Éva és Edit családjukkal, 
valamint Erzsi

MEGEMLÉKEZÉS

LUKácSNÉ 
FEHÉR Rozália 

(1949–2020)

id. LUKácS József

(1944–2013)

Minden ünnep oly üres, ha nincsenek már 
velünk azok, akiket olyan nagyon szerettünk. 
Hiszen nélkülük más értelmet nyer az életünk. 
Nincs nap, hogy ne érezné őket a lelkünk, 
és hogy ne vágyódna utánuk a szívünk. 
Nagyon hiányoznak ők nekünk! De velünk van 
a szeretetük, mi pedig szeretettel emlékezünk…
Lelketek fönt a magas égben, a síron túl is, 
felettünk őrködnek.

Szerető gyermekeik családjukkal

Fél élve, hogy nincs közöt-
tünk szerető édesanyánk, 
anyósom, nagymamánk

7 és fél éve, hogy nincs közöttünk 
szerető édesapánk, apósom, 
nagyapánk

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv BoRDA 
BAKoS Margit 

(1939–2021. 4. 25.)

vARGA Lajos 
(1935–2021. 4. 25.)
temerini lakosokról.

nyugodjanak békében!

özv ÉBERHARDT 
SoMoGyI Rozália 
(1935–2021. 4. 22.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy 

nincs közöttünk szeretünk

KAToNáNÉ 
ZSÉLI Katalin  
(1931–2011)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott és békés a pihenésed.

Emléked őrzi 
szerető családod

vÉGSŐ BÚcSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk anyámtól, anyósomtól, 

a mamánktól és dédimtől

özv. GRNJáNÉ PUSKáS Rozáliától 
(1931–2021)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fénylő csillag.

Emléked őrzi fiad, Misi és családja

Miserend
30-án, pénteken, 8 ó.: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért; 
17 óra: horvát szentmise †Tepić Dragan.
1-jén, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán elhunytakért; va-
lamint: †Lukács Ágoston, Mészáros Ágoston, a Lukács és a 
Mészáros család elhunytjaiért, valamint †Ternovácz Tibor.
2-án, Húsvét 5. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: Egy szándék-
ra; a plébániatemplomban 8:30-kor: † Czakóné Bujdosó Ilona, 
Bujdosó Pál és Vargáné Czakó Terézia; 10 órakor: Népért
3-án, hétfőn, 8 ó.: Szűzanya tiszteletére
4-én, kedden 8 órakor: Szentlélek tiszteletére
5-én, szerdán 8 órakor : Szűzanya tiszteletére hálából 
6-án, csütörtökön, 19 órakor: Újvárosi Rózsafüzértársulat 
élő és elh. tagjaiért.

Az egyházközségi híreket lásd a 3. oldalon
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs mellettem drága fe-
leségem

SÖRÖSNÉ 
LEPáR Katalin 

(1947–2021)

Láttam szenvedésed, 
könnyező szemed. 
Mindig fájni fog, hogy
nem tudtam segíteni neked.
Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, nyugalmadat 
nem zavarja senki.
A te szíved pihen, mert 
a fájdalmat csak a 
földiek érzik. Könnyes 
az út, mely sírodhoz vezet.
A jó Isten őrködjön 
pihenésed felett!

Gyászoló özvegyed, 
István

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS Péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS Péter 
(1962–2004)

Fájdalmas 23 éve hunyt el 
apósom, tatánk és dédink

A múltat felidézve könnyes lesz a szemünk, 
ezernyi emlék, mely nyomott hagyott bennünk. 
Csillagnyi öröm, melyet szereztetek nekünk, 
köszönjük, hogy voltatok nekünk.

Emléküket kegyelettel őrzi Magdi családjával

Fájdalmas 17 éve hunyt el szeretett 
férjem, édesapánk és tatánk

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

id. SÓS Ferenc 
(1940–1988)

SÓS Tibor 
(1962–2011)

Szomorú 33 éve, illetve 10 éve, 
hogy nincsenek közöttünk drága szeretteink

Az élet elmúlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Emléketeket őrzi fiad, Illetve öcséd, Feri családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nem vagy már közöttünk

SÖRÖSNÉ 
LEPáR Katalin 

(1947–2021)

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, 
szívünkből szeretünk, 
s nem feledünk téged!
Nyugodjál békében.

Emléked őrzi fiad, István, 
menyed, Ella és unokáid: 

Éva és Emma

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy el-
vesztettük, akit nagyon sze-
rettünk

SÖRÖSNÉ 
LEPáR Katalin 

(1947–2021)

Ne fájjon nektek, hogy már 
nem vagyok, hiszen napként 
az égen nektek vagyok. 
Ha szép idő van, s kék 
az ég, jusson eszetekbe 
sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, 
soha ne sírjatok, inkább a 
szép dolgokon kacagjatok.

Emléked szeretettel 
őrizzük: unokád, Attila, 
unokamenyed, Melinda 

és két dédunokád, 
Hanna és viktor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nem vagy közöttünk

TERNovácZ Tibor 
(1965–2020)

„Gyújts egy gyertyát, s légy lélekben vele.
Kérdezd meg, hogy más létsíkon él-e?
Emlékezz rá, tisztán, szeretettel,
Ő már lélek, Földet megjárt ember.
Neki könnyű, már mindent megértett,
mért bántotta, miért fájt az élet.
Álmaidban vissza-visszatéved,
figyelmeztet és tanítgat téged.
Ha szavára oda is figyelnél,
lelked mélyén megnyugvásra lelnél.
Gyújts hát gyertyát, s merülj el magadba,
fényt láss, mintha felnéznél a Napba,
ha a lelked végre tisztán látod,
megértheted Te is a világot…”

(Aranyosi Ervin)
Emléked kegyelettel őrzi szerető családod

KÖSZÖNETNyILváNíTáS
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánk-

tól, anyósomtól, nagymamánktól és dédnagymamánktól

GRNJA PUSKáS Rozáliától 
(1931–2021)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, utcabelieknek és minden végtiszte-
letadónak, akik szerettünk temetésén megjelentek, koszorú- és 
virágadományukkal, vigasztaló szavaikkal fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.
Külön köszönet az egészségház mentő- és sürgősségi osztály dol-
gozóinak odaadó segítségükért. Köszönet a lelkiatyának és a kán-
torúrnak a megható búcsúztatásért, valamint Kihúth Rozáliának és 
Urbán Katalinnak a nehéz napjainkban nyújtott segítségért.
Legyen nyugodt és békés a pihenésed!

A gyászoló család

vÉGSŐ BÚcSÚ
Szeretett édesanyámtól, 

nagyitól és déditől

GRNJA 
PUSKáS Rozáliától 

(1931–2021)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka 
volt az egész életed. 
Elfeledni téged soha 
nem lehet, csak meg 
kell tanulni élni nélküled. 
Számunkra te sosem 
leszel halott, mert a jók 
örökké élnek, mint a csillagok.

Emlékét szeretettel őrzi 
lánya, Zsuzsa, unokái, 

Éva és Edit, 
unokaveje, Ivan, 

dédunokái: Annamária, 
vanja és Matea



éppen az „olyan ő” című zeneszámot 
hallgatom. a ritmusa jó, de a szövege még 
találóbb: 

Nézd, ez a vizsga más, ugye, nagyon 
magas itt ez az elvárás?

Anyuék persze az igazi változatát hall-
gatják. hát, innen az ötlet, hogy megke-
resem. és rátaláltam. szinte minden nép-
szerű zenének meglelem a paródiáját. na, 
persze régen az „Itt van a gumimaci” című 
dal volt a ház kedvence. De, hát mikor is 
volt az? talán tíz évvel ezelőtt. igen, em-
lékszem rá, és arra is, amikor a cumizásról 
akartak leszoktatni. négyéves lehettem és 
sajnos félbevágták a cumimat ollóval. na, 
azután soha többet nem vettem a szám-
ba. 

amíg kicsi voltam és izgága, a mama 
nyáron mindig hívott, hogy menjek el ját-
szani hozzájuk. akkor még könnyű dolguk 
volt, mert egy nagy lavórt teleengedtek me-

leg vízzel, és én bizony elszórakoztam ott. 
igaz ki-be szaladgáltam vizesen a házba. 

Amióta nagy vagyok és csak mobilozok, 
ülök a számítógép előtt, azóta már nem na-
gyon hívogatnak. Vajon, most mekkora 
edényt kellene nekik teleengedni vízzel? 
Hát nincs is már akkora. Észrevettem, hogy 
nagy, terebélyes kezem lett. mondja is apa 
sokszor: ez a gyerek olyan lesz, mint én, 
még nagyobb.

Anya azt mondja: – Te jó ég, olyan ma-
gas már, mint én.

Gréta azt mondja: – Zéti cipője na-
gyobb, mint az anyjáé.

tata azt mondja: – Okos, mint az 
apja.

mama azt mondja: – Hát már megint ki-
nőtte azt a nadrágot, amit vettem neki.

a karácsonyi és a húsvéti családi ebéd 
nem múlik el, hogy ne hallanám a már meg-
szokott kijelentést. 

Éspedig: – A Zétinek nagyobb a feje, 
mint a Viktornak, pedig fiatalabb tőle há-
rom évvel. A fülei meg, mint az öregap-
jáé.

amíg kicsi voltam, kedves és szófo-
gadó, alsóban még a tanító néni is így di-
csért: – Zétény, igazán igyekszel, jó lesz 
ez így.

Amióta nagy vagyok és egy kicsit lom-
ha, még a suliba se kell menni a vírus miatt. 
dicséretet azért kaptam így is még jártunk 
suliba, mert azt hiszem én voltam az egyik 
tanuló, akivel lehetett dolgozni az órán. De, 
egyszer angolórán én is benne voltam a 
mókában, de lelkiismeret-furdalásom volt 
és a tanítás után azért bocsánatot kértem 
a tanárnőtől a hangoskodásért. hamaro-
san visszaáll minden a régi kerékvágásba 
a sulival kapcsolatban, de addig is ezt így 
már egész jól megszoktam. ugyanis este 
11 után megyek ágyba és valamikor éjfél 
után alszom el. reggel zoom óra lesz. ha 
nem alszom el. na, de a kamerát úgysem 
fontos bekapcsolni.
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LABDARÚGáS
vajdasági liga – déli csoport

PODRINJE (Mačvanska 
Mitrovica)–SLoGA 0:1 (0:0)

A jól védekező temeriniek a 82. 
percben döntötték el a múlt szerdai 
találkozót, amikor Mijić szabadrú-
gása után Zelić fejelt a hálóba.

MLADoST–HAJDUK (Divoš) 
3:0 (1:0)

A járekiak a tavaszi idény talán 
legjobb játékával rukkoltak elő a 
hétközi fordulóban, győzelmük na-
gyobb arányú is lehetett volna, a há-
rom találat mellett ugyanis a kapu-
fát is eltalálták.

SLoGA–MLADoST 0:0
Az első félidőben a járeki csapat 

volt a jobb a községi rangadón, a hajrá-
ban Kovačević kétszer is közel járt ah-
hoz, hogy gólt szerezzen. A szünet után 
már a temerinieknek is voltak helyze-
teik, de csak kapufáig jutottak, a háló 
nem rezdült meg. A Sloga zsinórban az 
ötödik mérkőzésén nem kapott gólt, 
és 36 ponttal tizedik a táblázaton. A 

Mladost egy ponttal lemaradva a 11. 
A Sloga a 28. fordulóban a Ce-

menttel játszik Belcsényben, a Mladost 
pedig a Boraccal (Šajkaš) mérkőzik 
hazai pályán.

Újvidéki liga

FRUŠKoGoRSKI PARTIZAN 
(Bukovac)–TSK 1:4 (0:1)
A temeriniek sorozatban a ne-

gyedik meccsükön arattak győzel-
met: a Sirig, a Fruškorac és a ŽSK 
után a Fruškogorski Partizan ellen 
sikerült begyűjteniük a három baj-
noki pontot. Az első félidőben Paska, 
majd a szünet után sorrendben 
Jovanović, Đanković és Milosavljević 
talált be a hálóba. A bukovaciaknak 
a 88. percben sikerült szépíteniük, 
amikor már gyakorlatilag biztos volt, 
hogy a vendégek nyernek.

A TSK a következő mérkőzését – 
az ünnepre való tekintettel – nem va-
sárnap, hanem hétfőn játssza, 17 óra 
30 perckor a Petrovaradint fogadja. 
A táblázaton az éllovas Veternik to-
vábbra is öt ponttal előzi meg a má-
sodik temerinieket.  

TSK: Vojvodić, Brezsnyák, 
Stričević, Milosavljević, Soldat, 
Bobot, Paska (Tomić), Nikolić 

(Jovanović), Klaić (Grgić), Đanković 
(Mirilović), Kosić.

SIRIG–SLAvIJA (Újvidék) 0:2
A szőregiek sorozatban a negye-

dik meccsüket veszítették el: a TSK, a 
Šajkaš és a Veternik után a Slavijától 
kaptak ki, és a táblázaton lecsúsztak 
a hatodik helyre, noha pár hete még 
a harmadikak voltak. A Sirig hétfőn a 
Titel vendégeként lép pályára. 

ASZTALITENISZ
vajdasági liga – nők

TEMERIN FERocooP–
ToRNADo II. (Szentmihály) 4:2

A 13. fordulóban bravúros győ-
zelmet arattak a temerini lányok a 
szentmihályi csapat ellen.

Eredmények: Fincsúr Zs.–
Kószó 3:0, N. Stojković–T. Bibu 
1:3, Varga L.–M. Bibu 3:0, 
Fincsúr,Stojković–Kószó,T. Bibu 
0:3, Fincsúr–T. Bibu 3:0, Varga–
Kószó 3:2.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

HALáSZ JÓZSEF (Ada)–
TEMERIN 31:26 (15:15)

A temerini lányok hétfőn este a 
listavezető és veretlen adai csapat 
otthonában léptek pályára, ahol a 
második félidő elejéig tartották a 
lépést a hazaiakkal. A következő 
fordulóban is nehéz mérkőzés vár 
rájuk, a második helyezett rumai 
Sloven ellen.

diákfogalmazás

Én – magamról, meg hogy még ki milyen

ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai ügyintézés-
re, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést vállalunk kombival

T. n. T.

gero zétény 7. a.


