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Bojan Marković, a Szerb Nemzeti Bank (NBS) 
kormányzóhelyettese a hét végén azt nyilatkozta, 
hogy Szerbiában az infláció áprilisban érte el a csú-
csot, s 2011 végéig valószínűleg egyszámjegyűre 
csökken. A kormányzóhelyettes emlékeztetett arra, 
hogy 2012 végére az inflációs cél 4, plusz-mínusz 
1,5 százalék. (Vajma)

A múlt csütörtökön és pénteken 
megtartott anyanyelvi és matematikai 
záróvizsgán a Kókai Imre iskola 52, va-
lamint a segédtagozat két tanulója és a 
Petar Kocsics iskola magyar ajkú diákjai 
közül 22 vett részt és tettek kisérettségit. 
Sziveri Béla iskolaigazgatótól megtud-
tuk, hogy gondok nélkül, zökkenőmen-
tesen tartották mindkét nap a vizsgát. 
A tanulók elmondása szerint magyar 
nyelvből a vártnál jóval könnyebb fel-
adatokat kaptak, s ez az eredményen is 
meglátszik. Voltak olyan tanulók, akik 
30-45 perc alatt megoldották a feladato-
kat. A tanulóknak mintegy 90 százaléka 
egy óra alatt befejezte a vizsgát. Mate-
matikából valamennyivel nehezebbek 
voltak a feladatok. Ezen a vizsgán is szép 
eredményeket értek el a diákok. Átla-
gosan másfél óra alatt oldották meg a 

matematikai feladatokat, habár a vizs-
gázóknak mintegy 15 százaléka kihasz-
nálta a rendelkezésre álló maximális 
időtartamot és csak délben hagyta el a 
vizsgatermet.

A záróvizsga elsődleges eredményeit, 
tanulóként és nem osztályokra lebontva, 
már megjelentették az iskola hirdetőtáblá-
ján. Az igazgató elégedett az eredmények-
kel, mivel több tanuló is elérte a lehet-
séges 20 pontot, de nagyon sokan 16-18 
pontot gyűjtöttek egy-egy tantárgyból. Öt 
pontnál kevesebbet egyik tantárgyból sem 
kaptak a diákok. Az igazgató szerint a 
vizsgaeredményeket illetően a mostani 
egyike a legjobb éveknek.

Panaszbenyújtásra tegnap, június 29-
én délelőtt 8 és délután 4 óra között volt 
lehetőségük a tanulóknak és szüleiknek/
gyámjuknak.

Az ország egyes részein, így Vajdaságban és 
Temerinben is megkezdődött az aratás. Noha lap-
zártáig a nagy felvásárlók még nem rukkoltak elő 
a felvásárlási árral, a földművesek elégedetlenek a 
valószínűnek tartott 17-20 Din/kg felvásárlási árral. 
Búzát az ősszel rekordnak számítóan kis területen 
vetettek az országban és a számítások szerint az 
idén mintegy 1,8 millió tonna lesz a kenyérgabo-
na-termés.

Jeleskedtek a záróvizsgán
Lezajlott a kisérettségi

Aratás

Képviselő-testületi ülés
Ma tartja évi szabadságok előtti utolsó ülését a 

községi képviselő-testület. Dr. Matuska Mihály, a tes-
tület elnöke összesen 13 pontos napirendet javasolt. 
Többek között terítékre kerül a község tavalyi költ-
ségvetési zárszámadásának, a mezőgazdasági föld-
terület védelméről és a mezőőri szolgálat megszer-
vezéséről szóló határozat megvitatása. A képviselők 
véleményezhetik a Lukijan Musicki Művelődési és 
Tájékoztatási Központ, valamint a községi Fejlesztési 
Ügynökség tavalyi munkájáról és idei évi munkaprog-
ramjáról, pénzügyi tervéről szóló jelentést.

Véletlenül vagy sem, de egy napra esett 
a piacközi kioszktulajdonosok és alkalma-
zottaik hétfői tiltakozásának megkezdése és 
a gyógyszertár mellett felépített faház – a 
tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és 
esélyegyenlőségi titkárság ajándéka – át-
adása és megnyitása.

Braniszlava Zec, a tüntetők szóvivője 
elmondta, hogy reggel 7 órától délután 3 
óráig mindaddig tiltakoznak a községháza 
bejárata előtt, amíg nem teljesítik követelé-
seiket, vagyis a polgármester nem mond le. 
Az elégedetlenkedő kioszkosok a polgár-
mesterhez intézett lemondási követelést a 
község polgárainak nevében 14 pontban 
fogalmazták meg. Ezek egy része a helyi 
járulék törvénytelen felhasználására és a 
helyi közösségi választások elhalasztására, 
a szennycsatornával kapcsolatos petícióra, 
a kikézbesített félmillió dináros közmű-
illetékre, a kioszkhelyekre kiírt pályázat 
eredménytelenségének körülményeire és 
a tüntetők más, hallásból szerzett értesü-
léseire vonatkoztak. 

Az utóbbi másfél évben több alkalom-

mal is kérték a polgármestert, hogy építő 
jellegű beszélgetés során találják meg a 
közös megoldást, azaz a község szavatoljon 
áthidaló megoldásként valamilyen terüle-
tet a kioszkok áthelyezésére. A bódétulaj-
donosok sérelmezték, hogy a polgármes-
ter kategorikusan visszautasított minden 
beszélgetést velük, 
s hidegen hagyja, 
hogy hova kerülnek 
a kioszkok, amelyek-
ben mintegy 150-en, 
zömmel nők és gyer-
meküket egyedül 
nevelők dolgoznak, 
amivel összesen mint-
egy 500 személy meg-
élhetését szavatolják. 
Velük szemben az új 
faházikóban csupán 
három nő fog majd 
dolgozni, mondta a 
szóvivő.

Folytatása a 
2. oldalon

A polgármester lemondását követelik

Tüntettek a
kioszktulajdonosok Tetőzött az 

infláció

Miroszlav Vaszin tartományi miniszter a tüntetőkkel beszélget
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Régi helyen, új köntösben, 
a PASKA üzlet berkeiben 

szeretettel várjuk vevőinket!
Tekintse meg kibővített üzletünket és árukínálatunkat!

Látogasson el a JNH utca 191-es számú házban levő üzletbe.
MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

0600 / 553 802
021 / 851 101

Processzor AMD AthlonTM II 160u 1.8GHz
Alaplap MSI GF615M-P33
Memória 1GB DDR3 1333MHz
Grafikus k. nVidia® GeForce 7025 int
HDD 320GB SATA II
DVD-író DVD±RW DL
Ház KME CX2E67 500W
Billentyűzet KME KB2401 fekete
Egér KME MA133PP fekete blister
Garancia 24 hónap

Ár: 13 800,00 Din

Folytatás az 1. oldalról
Miroszlav Vaszin tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és esély-

egyenlőségi titkár az ajándékbolt megnyitása előtt elbeszélgetett a til-
takozók csoportjával és elmondta, hogy igyekszik közbenjárni abban, 
hogy a polgármester fogadja a bódétulajdonosokat. Egyébként nem volt 
tudomása arról, hogy Temerinben mi zajlik a városrendezési tervvel 
ellentétes közterülethasználattal kapcsolatosan. Szerinte az előírásokat 
mindenkinek be kell tartani.

A titkár az ajándékbolt megnyitóján többek között kiemelte, hogy a 
tartományi kormány meghatározott célja a Vajdaság-szerte eddig meg-
alakított mintegy 300 nőszervezet tevékenységének erősítése. E célból 
ilyen házikókat, bódékat ajándékoznak a községeknek, azzal a céllal, 
hogy javítsanak a nők társadalmi helyzetén és fokozzák a turizmus fej-
lődését. A házikóban ajándéktárgyakat fognak árusítani.

mcsm

Tüntettek a kioszktulajdonosok

Öt első osztály nyílik
A temerini középiskolában a közgazdasági és 

a gépészeti szakon lehet magyarul tanulni
A végzős általános iskolás tanulók a múlt csütörtökön anya-

nyelvből, pénteken pedig matematikából tettek záróvizsgát, amely-
nek végső eredményét július 3-án, vasárnap reggel 8 órakor hozzák 
nyilvánosságra az iskolákban, de az előzetes eredmények listáját 
már június 29-én megjelentették. A kívánságlistát a jövő héten, jú-
lius 4-én és 5-én adják át a tanulók az általános iskolákban 8 és 15 
óra között. A tanulók hivatalos kívánságlistáját július 10-én jelente-
tik meg az iskolákban.

A felvételt nyert tanulók beosztását július 13-án reggel 8 órakor 
teszik közzé, és azonnal megkezdik a felvételt nyert tanulók beírását 
is. Az első iratkozási kör július 13-án és 14-én 8 és 15 óra között lesz. 
A fennmaradt szabad helyek számát már július 13-án 15 órától köz-
zé teszik. A tanulók a második körre július 14-én 9 és 15 óra között 
adhatják át a kívánságlistát. Július 16-án derül ki, hogy a második 
körben ki melyik középiskolába iratkozhat, mégpedig július 16-án 8 
és 15 óra között, mivel ekkor lesz a második beiratkozási kör.

A temerini Lukijan Musicki Középiskolában a 2011/12-es tanévben 
a szokásos 6 helyett csak öt első osztályos tagozat nyílik, mivel az 
idén nem fognak kereskedőket képezni. Másrészt az illetékesek nem 
fogadták el az iskola kérelmét, hogy a közgazdasági technikusképző 
szak szerb tagozatán is megnyissák az új, az ügyviteli-ügyintézői 
szakot. Így a záróvizsgázott végzősök a helybeli középiskola szerb 
tagozatán közgazdasági technikusnak, női fodrásznak tanulhatnak. 
Ezen kívül választhatnak a gépészeti és fémmegmunkáló szakmák 
közül. Ezek a gépkocsi- és vízvezetékszerelő, valamint lakatos.

A magyar tanulók az ügyviteli-ügyintézői és a gépészeti és fém-
megmunkáló szakon tanulhatnak tovább. Az előzőn négy, az utóbbin 
három évig tart az oktatás. •

Temerini plakátok 
belgrádi ragasztóval
A VMDP körzeti szervezetének közleménye

Csütörtök reggelre „ismeretlen” kezek plakátokat ragasztot-
tak ki a helyi közösség bejáratára és a volt Teleház ablakaira a 
közelebbről meg nem fogalmazott ifjúságnak követelve a helyi 
közösség otthonát. Nincs rá konkrét bizonyítékunk, de alapos 
a gyanúnk, hogy a látszólag nemes követelés mögött valójában 
pőre pártpolitikai érdekek húzódnak meg.

A községet irányító koalíción belül ugyanis a közelmúltban 
feszültséget váltott ki a Demokrata Párt követelése, ami szerint a 
helyi közösség épületében működő Teleház helyére a Demokrata 
Párt felügyelete alatt működő, és annak politikai céljait szolgáló 
községi ifjúsági irodát kellene elhelyezni. A Vajdasági Magyar De-
mokrata Párt ezt ellenzi. A mi felfogásunk szerint az ifjúsági iroda 
nem állhat politikai párt szolgálatában, még a jelenlegi burkolt, 
leplezett formában sem, hanem a község teljes ifjúságának ér-
dekeit kell, hogy szolgálja, nemzeti, felekezeti, politikai és egyéb 
különbségtétel nélkül. 

A Magyar Koalíció pártjainak (VMDP, VMSZ) közös álláspontja, 
hogy a volt Teleház helyiségeit vissza kell adni eredeti rendelte-
tésüknek, vagyis ott kell elhelyezni Baranyi Károly és Baranyiné 
Markov Zlata hagyatékát. Megengedhetetlen, hogy e két európai 
rangú szobrászművész alkotásai továbbra is egy raktárban poro-
sodjanak. (A Baranyi Galériát a 90-es években, politikai döntéssel 
szüntették meg, s helyére az egykori Panonska Bankát szállásolták 
be, majd később annak megüresedett helyét örökölte a Teleház, 
amely működésének első éveiben fontos népnevelői feladatokat 
látott el az informatika terén.)

Amikor álláspontunkat politikai partnereinknek kifejtettük, a 
Demokrata Párt egyik vezetője azzal kívánt nyomást gyakorolni, 
hogy közölte, ezerötszáz aláírással, petícióval fogják kierősza-
kolni az ifjúsági iroda áthelyezését a Helyi Közösség épületébe. 
Nahát!...

Nem kell hozzá túl sok fantázia, hogy lássuk, a plakátragasz-
tási akció csupán a Magyar Koalíció és az Első Helyi Közösség 
elleni politikai nyomásgyakorlás eszköze, amit további kísérletek 
fognak követni, hiszen a választási kampány igazi feldübörgése 
előtt „valakiknek” igencsak nagy szükségük lenne a helyi közös-
ség épülete és helyiségei fölötti egyeduralomra.

Ebben azonban ne számítsanak se a megértésünkre, se az 
engedékenységünkre. 

CSoRBA Béla, a VMDP körzeti elnöke
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Június 22-én kiscserkész est volt a telepi templomkertben. 
A lelkes csapat elemózsiával és nagy jókedvvel vágott neki 
az estnek. Minden adott volt a jó szórakozáshoz és a nyársa-
láshoz. A parázs és a nyársbotok már várták a „sütkérezni” 
vágyókat. A cserkészek játszhattak cserkészfocit vagy sima 
focit, a legérdekesebb mégis a cserkészrögbi volt. Minden 
feltétel adott volt, hogy mindenki jól érezze magát. Vidáman 
nézünk a nyár és a táborok elé.

Kiscserkész est

Június 18-án délután két óra tájban halálos kimenetelű munka-
helyi baleset történt Szőregen, az EKo RECYCLING gumigyár ud-
varában. M. Sz. szőregi lakos villástargoncával rakományt szállított 
az udvarban. A rakomány leadásakor elvesztette uralmát járműve 
felett és felborult vele. A balesetben a villástargonca vezetője életét 
vesztette, az anyagi kár mintegy 30 ezer dinár.

Nincs uborkaszezon
A nyugdíjas-egyesület elnökével beszélgettünk
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesülete a legtömegesebb 

és legaktívabb helyi civil szervezetek egyike. Folyamatosan a tagság 
szolgálatában áll. Gondoskodik a tagok különböző árucikkel, tüzelő-
vel való ellátásáról, felkutatja a kedvezményes árú szolgáltatásokat, 
rendezvényeket, kirándulásokat szervez az idős emberek szórakozta-
tására. A forró nyári napok sem akadályozzák meg a vezetőség tagjait 
szokásos teendőik végzésében. Hétfőn, kedden és csütörtökön 9 és 
11 óra között fogadják irodájukban a tagokat, illetve az egyesületbe 
újonnan beiratkozó nyugdíjasokat.

• Hány tagja van az egyesületnek? – kérdeztük Varga István el-
nöktől.

– Az év első félévének végén járunk, és már hétszáz-egynéhány ta-
gunk van. A továbbiakban is felvesszük sorainkba az új tagokat, illetve 
felújítjuk a régi tagok tagságát. Azok a nyugdíjasok, akiknek legfeljebb 
20 ezer dinár a havi járandóságuk, valamint a pártoló tagjaink is, 200 
dináros évi tagsági díjat fizetnek. Akinek nagyobb nyugdíja van, az 
összeg egy százalékát fizeti tagsági díjként. A 80 évnél idősebb nyug-
díjasokat ingyen, tiszteletbeli tagként írjuk be a nyilvántartásba.

• Jelenleg mivel foglalatoskodnak?
– Június 25-én, múlt szombaton a tagság egy csoportja meghívásra 

Mórahalomra utazott és részt vett az aratóünnepségen. A mórahalmi 
nyugdíjasok csoportja július 20-án, Illés-napján viszonozza a temeriniek 
egynapos látogatását. A támogatók számának csökkenésével csak 
augusztus második felében tervezzük a tagság vérnyomás- és vércu-
korszintjének szokásos mérését. Készülünk az Illés-napi ünnepségre, 
amelynek keretében vendégeinkkel részt veszünk az ünnepi menetben 
és az esti ünnepségen. Az Őszirózsa vegyes kórus, amely jól szerepelt 
a közelmúltban megtartott Durindón, a Szent Cecília templomi kórus-
sal karöltve megtartja hagyományos fellépését. Már évek óta barát-
kozunk és ápoljuk kapcsolatainkat a bezdáni nyugdíjasokkal. Az idén 
is egy közös kirándulás szervezését tervezzük. Tavaly a Kátai-tanyán 
találkoztunk és töltöttünk el egy felejthetetlen napot, az idén pedig a 
Fruska gorába készülünk. Téli tüzelőrendelést még elfogadunk.

• Érinti-e a szén árának emelése a nyugdíjasokat?
– A temerini Bor fateleppel van hosszú távú együttműködési szer-

ződésünk, amely velünk szemben nem élt az engedélyezett 20 százalé-
kos áremelési lehetőséggel és csak június 1-jén növelte a tüzelő árát. 
A nyugdíjasok körében legkedveltebb kolubarai szén ára a 9 százalé-
kos árnöveléssel most 6400 dinár, a kosztoláci széné a 8,1 százalékos 
növeléssel 6900 dinár. A szárított szén tonnáját 10 százalékkal drágí-
tották és most 11 400 dinár az ára. Legtöbbet az úgynevezett Kovin 
kocka nevű szén drágult, 15,7 százalékkal és most 7900 dinárba kerül 
tonnája. Ezekbe az árakba a forgalmazó beleszámította a fuvar díját is. 
A nyugdíjasoknak december 1-jéig kell törleszteni a teljes vételárat, a 
forgalmazó október elsejéig köteles leszállítani a megrendelt mennyi-
séget. A tűzifa köbméterének ára egyelőre még változatlan.
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Rendőrségi krónika

Proletár utca 17, telefon: 063/8169-125

SZTR ELEKtROUNIvERZaL
Belső és külső villanyszerelési 

munkálatok, fővezetékek, 
csatlakozások, automata biztosítékok, 

villámhárítók szerelése.
15 éve az Önök szolgálatában!

HELYESBÍTÉS
Csak most vettem észre, hogy a Temerini Újság június 16-ai számában 

az aláírásommal megjelent közleménybe (Nemcsak a pólók feliratával 
van baj) egy értelemmódosító hiba került. Az eredeti szöveg az óvoda 
kapcsán még a magyar nyelvhasználattal szembeni „rigid” (vagyis me-
rev) magatartásról beszél, ami viszont általam ismeretlen okok folytán a 
lap hasábjain már „frigid”-ként látott napvilágot, és hát ez egészen mást 
jelent. Mivel ez a jelző az adott szövegkörnyezetben nem csak helytelen, 
de – nyilván akaratlanul – esetleg emberek érzékenységét is sértheti, 
kérem a Szerkesztőséget a helyesbítés elvégzésére!

Temerin, 2011. június 28. CSoRBA Béla
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A c. osztály, felső sor balról jobbra: Morvai László, Hevér At-
tila, Nagy Sándor, Gálik Zoltán, Simon Rozália, Pásztor Erzsé-
bet, Kiss Mária, Balogh László, Pásztor Mihály, középső sor: 
Vida Ilona, Kohanecz Gizella, Gergely Marianna, Gergely Ilona, 
Uracs Katalin, ülnek: Gyuráki Zsuzsanna, Lantos Etelka osz-
tályfőnök, Kovács Erzsébet tanítónő, Verbai Valéria, Pásztor 
Piroska, Ádám István.

Az a osztály: Molnár (Majoros) Margit, Fehér (Hugyi) Kata-
lin, Pápista Sándor, Bujdosó (Lukács) Gizella, Kasza József, 
Kövezsdi (Fürjes) Zsuzsanna, Mészáros (Nagy) Kornélia, 
Kohanec (Varga) Ilona, Illés (Pethő) Etelka, Sarok ottó, Góbor 
(Merkovity) Franciska, Dudás (Kurilla) Katalin, Pálinkás János. 
Guggolnak: Vajda János, Répási Pál, Horváth (Kabács) Anna, 
Horváth (Bozóki) Ilona.

A d osztály (Petar Kocsics iskola), állnak: Tóth Dénes, Ko-
csicska (Ivanics) Magdolna, Nemes László, Bollók (Nagy) 
Magdolna, Kiss Attila, Fuszko Zoltán, Bálint Tibor, Dujmovics 
(Giric) Kornélia, Petrik (Nagy) Erzsébet. Ülnek: Ádám Károly, 
Magyar (Mészáros) Jolánka, Móricz (Gyetvai) Ilona, Bartusz 
(Matuska) Borbála, Pintér Magdolna osztályfőnök, Kurcinák 
(Patarica) Gizella és Samu (Gero) Zsuzsanna.

A b osztály: Horváth István, Sági Gabriella, Pásztor Zsuzsan-
na, Vince István, Parókai Magdolna, Úri Mária, Pásztor Mária, 
Pethő Valéria, Varga Katalin. Ülnek: Lócz Géza, Bakos Árpád, 
Kovács Erzsébet tanítónő, Kurcinák Árpád, Mészáros Erika, 
Vígi Aranka.

Az 1975/76-os generáció diákjai nemzedéktalálkozót szerveztek szombaton, június 25-én. Reggel szentmise keretében emlékeztek meg az el-
hunytakról, délután osztályfőnöki órán idézték fel a diákéveket, este pedig a Rubin 2 étteremben reggelig tartó mulatsággal ünnepelték meg a 35 
éves osztálytalálkozójukat. (Foto Zsuzsi felvételei)-

Szarvas Sándor kiállítása
A művelődési központ szervezésében 2011. július 9-től ismét egy 

temerini származású művész tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők: 
Szarvas Sándor faszobrász, bábtervező és -készítő munkáit láthatjuk 
képtárunkban.

Szarvas Sándor az elemi iskolát Temerinben fejezte be, majd ezek 
után az újvidéki Tanítóképzőbe iratkozott. 1953-tól 1956-ig Szótér 
Jánosnál tanult faszobrászatot. 1959-től az újvidéki bábszínház szá-
mára készített bábokat, 1961-től pedig az újvidéki bábszínház bábter-
vezője. Mindezek mellett 1963 és 1965 között Szótér János fafaragó 
műhelyében dolgozott, 1965-ben pedig mestervizsgát tett. 1972-től a 
Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének tagja. 1973-
ban Újvidék város jóvoltából tanulmányúton volt a budapesti Állami 
Bábszínháznál. Készített bábokat a kraljevói, pristinai, kragujevaci 
bábszínházak és az Újvidéki Televízió gyermekműsorai részére is: a 

harmincöt éves munkássága alatt több mint 100 előadáshoz mintegy 
1500-2000 bábot tervezett, illetve készített. A legnagyobb elismerést 
munkásságának ezen területéért 1979-ben kapta: a szerbiai bábszín-
házak fesztiváljának különdíját érdemelte ki a Lav Usztinov Fasínpár 
c. előadás bábjaiért. 

A bábkészítés mellett sohasem hagyta abba eredeti foglalkozását, 
a faszobrászatot. Egyéni megrendelésekre számos remekmű került ki 
kezei alól (képkeretek, tükrök, csillárok, lámpák, stílbútorok stb.), mun-
káit számos helyen a mai napig megtekinthetjük: ő restaurálta a szent-
tamási és a topolyai római katolikus templomok oltárait, alkotója a Novi 
Travnik-i (Bosznia) római katolikus templom tabernákulumának és az 
újvidéki püspöki templom ereklyetartójának. Domborművei és díszítőele-
mei eljutottak az Egyesült Államokba is, valamint aranyozott formában 
Magyarországra, Németországba, Svájcba és olaszországba. 

A kiállítás megnyitójára a szervezők szeretettel várnak minden 
érdeklődőt.

35 éves osztálytalálkozó
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A községi tanács környezetvédelmi reszortja 
az idén is meghirdette a legrendezettebb ud-
var elnevezésű versenyt, amelyre 26 háztartás 
nevezett be. Az idén első alkalommal felkér-
ték a község oktatási intézményeit is, hogy ver-
senyezzenek a legszebb iskolaudvar elnevezés 
megszerzéséért. Az öttagú bizottság 
júniusban bejárta a benevezett ház-
tartások udvarait, valamint az óvo-
da/iskolaudvarokat, értékelte a lá-
tottakat és összeállította a legjobbak 
listáját. A legrendezettebb udvar a 
községben hangzatos címet a Rá-
kóczi Ferenc utca 163-as szám alatt 
levő udvar érdemelte ki, amelynek 
tulajdonosa Biacsi István és felesé-
ge, Irén. Az iskolaudvarok közül el-
ismerésben részesült a középiskola, 
valamint a szőregi általános iskola. 
A bizottság minden helyi közösség-
ben megnevezte a három legszebb 
udvart, de Kolónián csak két díjat 
osztottak ki, mivel csupán ennyi je-
lentkező volt.

A múlt pénteken, alkalmi ünnepség keretében 
nyújtották át a díjazottaknak és a verseny részt-
vevőinek az oklevelet, az önkormányzat vásárlási 
utalványát és a támogatók ajándékcsomagjait. 

Törteli Aranka, aki az idén is tagja volt a 
bírálóbizottságnak, elmondta, hogy a koráb-
bi évekhez viszonyítva érződik a változás, a 
fejlődés az udvarok gondozásában. Nagyon 
sok szép udvart láttak az idén is, de sajnos 
nem minden szép udvar tulajdonosa nevezett 

be a versenyre. Sokan azzal magyarázták ezt, 
hogy a kertet csak saját örömükre és nem 
versenyzés céljából rendezik. Pedig egy-egy 
ilyen verseny jó alkalom a meglévő tudás gya-

Helyi közösségenként a legszebb udvarok tulajdo-
nosai a Biacsi házaspárral (jobbról az elsők)

Biacsiéké a legszebb udvar
Kihirdették a legszebb udvar verseny győzteseit

rapítására, új ismeretek szerzésére és nem 
utolsósorban gazdag jutalom is jár a verseny-
zőknek. A bizottság az udvarokban nemcsak 
a virágokat, a növényeket értékelte, hanem a 
teljes összképet. Külön figyelmet fordítottak 
a pihenősarokra, a kertben levő vízfelületre, 
kerti utakra, az épületek és a kert közötti esz-
tétikai összhangra. 

A kertekben és udvarokban a növények mel-
lett különböző díszítőelemeket is láttak. Közöt-
tük különböző gipszfigurákat, házilag készített 
virágtartó edényeket, de felújított, átfestett és 
növények befogadására alkalmas régi tárgya-
kat is.

– A legszebb udvarrá nyilvánított nagy kert-
ben például nagyon sok régi tárgy található – 
mondja Aranka. – A korábbi években kifogá-
soltuk, hogy a növények helyett inkább ezek 
a tárgyak dominálnak. Az idén nagy változást 
észleltünk. Láttuk, hogy a Biacsi házaspár kert-
jében a növényeken a hangsúly, és csak szerény 
kísérőkké váltak az érdekes, régi tárgyak. S így 
együtt alkotnak egy szép egészet. Valójában íz-
lés dolga, hogy ki mit szeret kertjében látni, 
illetve mennyi időt szánhat a rendezésére. Szá-
momra külön öröm, hogy az évelő virágokat 
egyre inkább megismerik, elfogadják és ültetik 
az emberek.

Az Első Helyi Közösségben első helyezéssel 
jutalmazták Branko Keszics udvarát, második 
díjat kapott Goszpava Ruzsicsics és harmadikat 
Sétáló Erzsébet. 

mcsm

A művelődési központ nyári programjairól
A legtöbben az idén is itthon töltik nyári szabadságukat. Az elmarad-

hatatlan házimunka elvégzése, a lakás rendbe hozása mellett azonban 
a szabadságolók szeretnének pihenni és szórakozni is. A nyári időszak 
rendezvényeinek csúcsa már évek óta az Illés-napi rendezvénysorozat. 
Az utóbbi néhány évben azonban a Lukijan Musicki Művelődési és Tájé-
koztatási Központ is igyekszik nyári programokról gondoskodni. 

Az idén az Illés-napi ünnepség kapcsán megszervezik Szarvas Sán-
dor temerini származású fafaragó művész életmű kiállítását a képtárban. 
A kiállítás megnyitását július 9-ére, a jövő hét végére tervezik.

A művelődési központ minden évben szervez nyári képzőművészeti 
tábort, amelynek megtartási időpontja szinte minden évben ütközött a 
TAKT táborának időpontjával, hallottuk Ágoston Mária igazgatónőtől. 
Habár a két tábor jellegéből adódóan nem vetélytársa egymásnak, a 
művelődési központban szeretnék, ha a TAKT tábor művészei is be-
kapcsolódnának a Jegricska táborba és fordítva. A TAKT táborban, 
amelyet a Hevér-tanyán szerveznek, inkább a fiatalok próbálkoznak az 
új technikák elsajátításával, míg a Jegricska képzőművészeti táborba 
festőművészeket hívnak, hogy megfessék Temerint. A táborban készült 
alkotásokból eladással egybekötött kiállítást szerveznek. A képek árából 
származó bevételt a nyári színpad építésének munkálatai finanszírozá-
sára fordítják. A tábort augusztus első hétvégén szervezik meg, melynek 
több kísérőrendezvénye is lesz, többek között egy vízi színházi bemutató 
(Radnóti-est) a Szirmai Károly MME közreműködésével.

A képzőművészek közül bemutatkozik alkotásaival Nemes István, a 
Magyar Szó volt műszaki szerkesztője, az akvarell szerelmese, rajta kívül 
szerveznek egy Pechán-kiállítást, továbbá bemutatják Bogdan Suput al-
kotásait és használati tárgyait: íróasztalát, festőállványát, ecseteit stb.

– Ha elkészül a nyári színpad, esetleg egy kölcsönkért emelvényen 
tarthatja előadásait a tavaly november elseje óta működő bábszínház, de 
bemutathatnak szabadtéri színpadra alkalmas darabokat is. A gyermekek 
számára kialakított játszótéren műhelymunkás foglalkozásokat terveznek. 
Bár a klasszikus értelemben vett mozizás időszaka lejárt, a nyári színpa-
don kisebb közönség számára lepergethetnek egy-egy filmet. A távolabbi 
elképzelések szerint a középkorúak számára is lesznek vonzó programok, 
filmvetítések, rock-, dzsessz- vagy népzenei együttes fellépése. •

Kiállítás, tábor, 
nyári színpad

SchwEppES+vOdKa ÉS 
JäGER paRtY

A pÁLYa KÁvÉZóJÁbaN
pénteken és szombaton

dj huni, dj Shadow

FIataLOK FIGYELEM! Július 6-án indul 
a szokásos sportszerda, 17 órától várunk benneteket!

Minőségi italok hihetetlenül alacsony áron!
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XX. Tini Fesztivál

Felhívás
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egye-

sület az idén is megrendezi a Tini és Ifjúsági 
Táncdalénekesek Vetélkedőjét,  november 19-
én, a temerini sportcsarnokban. A könnyűzenei 
énekes vetélkedőn a jelentkezők két kategóri-
ában versenyezhetnek: a 13–18 évesek, vala-
mint a 18–25 évesek korcsoportjában.

A versenyzőknek három, 1995 után megje-
lent dalt kell előadniuk a július–augusztusban 
megtartandó audíción, ahol a szakzsűri javas-
latára egy dalt választanak ki a novemberi dön-
tőre. A szervezőbizottság döntése alapján az 
előző évek győztesei is közönség és szakzsűri 
elé állhatnak, ha vállalják a megmérettetést. Je-
lentkezési határidő: 2011. július 15. Az audíció 
pontos időpontjáról és helyszínéről a szerve-
zőbizottság értesíteni fogja a jelentkezőket. 
Jelentkezni személyesen a Szirmai Károly MME 
címén lehet Temerinben, a Petőfi Sándor utca 
19. szám alatt,  vagy telefonon a 021/843-411-
es számon, vagy e-mailben a szirmaim.m.e@
gmail.com címen. A jelentkezési lap letölthető 
a www.szirmaimme.info jelzésű honlapról.

A szervezőbizottság

Laza Kosztics szerb író halálának 100. és 
a nevével fémjelzett alap megalakulásának 
20. évfordulója alkalmából szervezett jubi-
leumi program keretében pályázatott írtak 
ki tanulók és fiatalok számára. 
Az irodalmi és sportpályázat té-
mája az Első sportsikerem volt. 
A jutalomban részesült tanulók 
köréből a zsűri különösképpen 
felfigyelt a temerini Kókai isko-
la 3. és 4. osztályos tanulóinak 
munkájára. A Laza Kosztics Alap 
egy felejthetetlen, élményekben 
gazdag kirándulással jutalmaz-
ta a magyar anyanyelvű temerini 
diákokat.

Úri Anita, a Kókai Imre Ál-
talános Iskola szerbtanárnője a 
kirándulást követően elmondta, 
hogy az Internetről töltötte le a 

pályázatot. A tanulók fogalmazást írtak a 
megadott témáról, olyan eredményesen, hogy 
június elején egynapos belgrádi jutalomki-
ránduláson vehettek részt. A rendkívül jól 

A Kókai Imre Általános iskola 8. b osztálya. A felső sorban balról jobbra: Kovács 
Albert, Zavarkó Dávid, Jankovity Alex, Hévízi Károly, Németh Roland, Dudás Albert, 
Badó Richárd, Majoros Árpád. Alsó sor: Utcai Dávid osztályfőnök, Gyuráki László, 
Faragó Georgina, Varga Éva, Pap Marijana, Zelenka Anna, Francia Anita, Nagy Rita, 
Szabolcski Noémi, 
Saković Sandra

Végzőseink

Katarina hercegnőnél
Jutalomkiránduláson a temerini gyerekek

A jutalomkirándulás résztvevői Katarina hercegnő 
társaságában

megszervezett kirándulás gazdag programjá-
nak keretében az olimpiai bizottság dedinyei 
székházában találkoztak Vlade Divac egykori 
kosárlabdázó hírességgel, a Szerb Olimpiai 
Bizottság elnökével, jártak a Crvena Zvezda 
stadionban és a múzeumban, megtekintet-
ték a királyi palotát (Stari dvor), ahol alkal-
muk volt találkozni és közös fotót készíteni 
Katarina hercegnővel. A nyereménykirán-
dulás programjában szerepelt még a Szent 
Száva-templom meglátogatása, séta a Knez 
Mihailo utcán és a Kalemegdán parkban.

– Az internetes pályázatra több mint 20 
tanuló munkáját küldtem el – mondja a ta-
nárnő. – Közülük tizenkettő nyert. A gyerekek 
kedvenc sportágukról írtak. A fiúk témája fő-
leg a foci, a lányoké pedig a tánc, az aikidó 
volt, mivel jelenleg ezek a legnépszerűbbek 
a gyerekek körében. A továbbiakban is figye-
lemmel kísérem az internetes pályázatokat. 
A gyerekek tudásának, képességének és ér-
deklődésének megfelelőket letöltöm majd 
a világhálóról. Az adott témára fogalmazást 
írunk, és pályázunk a következő iskolaév-
ben is. •

pROFI SIStEM
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

alumínium és pvc-műanyag ajtókat és ablakokat 
hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, szúnyoghálókat és 

garázsajtókat az Ön kívánsága és a megadott mérete szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

Hívja az alábbi számok egyikét: 
846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

Érettségizőink figyelmébe
Kérjük a végzős középiskolásokat, juttassák el szer-
kesztőségünkbe érettségi képüket, személyi és ta-
nulmányi adataikkal együtt, ha szeretnék megje-
lentetni a Temerini Újságban. A szerkesztőség
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Megismétlik az árverést
Komolyra fordult a piacközben 
lebontásra ítélt 19 kioszk ügye

Az utóbbi időben gyakori beszédtéma a piacközi bódék, kioszkok 
és panelépületek lebontása és az így üresen maradt terület rendbe ho-
zása. A jelenlegi községi vezetés egyik koalíciós partnerének, a Magyar 
Koalíciónak választási ígérete volt a kérdéses létesítmények és kioszkok 
lebontása. Valójában a koalícióban levő többi párt is támogatta az el-
képzelést, és időközben sem gondolták meg magukat az ügyet illetően. A 
községi képviselő-testület tavaly májusban döntött arról, hogy a piactéren 
ez év június 1-jéig le kell bontani azokat a kioszkokat és panelépületeket, 
amelyek nem felelnek meg a városrendezési előírásoknak.

EMI-tábor
Magyarkanizsán tartják a 6. Délvidéki EMI-tábort július 8–10-ig. 

Célja, hogy önfeledt kikapcsolódást nyújtson a nemzetben gon-
dolkodó fiataloknak, ezzel is erősítve az anyaország és az elcsa-
tolt részek közti kapcsolatot. Esténként rockegyüttesek koncertjei 
várják az érdeklődőket, napközben pedig színvonalas előadások, 
kerekasztal-beszélgetések meghallgatására lesz lehetőség. Idén 
is lesznek Kárpát-medencei borkóstolók, filmvetítések és gyer-
mekprogramok. 

A részletes program a következő címen található: http://emitabor.
hu/delvidek/program/

A Kertbarátkör hírei

A Kertbarátkör küldöttsége a hétvégén Jánoshalmán járt az 
ottani Gazdakör vendégeként. A Jánoshalmi napok alkalmá-
val sok ismerőssel találkoztak, többek között honfitársunkkal, 
Nagyidai Zsolt tisztelendő atyával, aki jánoshalmi plébános. A 
társaság megtekintette a templomot, a plébános úr pedig be-
mutatta a kápolnát, a parókiát, ahol szívélyes fogadtatásban 
volt részük.

Jogi szempontból van némi különbség a kioszkok között. Valójában 
egyetlenegy sem legális, mivel tulajdonosaik nem újították fel a terület-
használati szerződést. Ám vannak olyan bódék, amelyek már az elfoga-
dott rendezési terv szerint az előirányzott helyeken épültek. Ezeket – a 
főutcára és az egykori Ugled épületére néző hét kioszkot – nem bontják 
le, de árverést hirdetnek az általuk, valamint a község területén jóváha-
gyott többi kioszk által elfoglalt, vagy még ki nem használt közterület 
bérbevételére. 

Valójában a közterületek kiadását végző községi bizottság már má-
sodik alkalommal hirdeti meg a kioszkok és kisebb panellétesítmények 
ideiglenes felállítására kijelölt területek nyilvános árverés útján történő 
bérbeadását. Első alkalommal, június 16-án, az árverést a lebontásra 
ítélt kioszkok és panelépületek tulajdonosai rendbontásukkal meghiú-
sították. Az érdeklődők bár bejelentkeztek a licitációra és be is fizették 
a letéti összeget, árveréskor azonban nem jelentkeztek, mivel tartottak 
a terembe bevonuló hangoskodóktól. Így egyetlen helyet sem adtak bér-
be. Ezek után a községi tanács úgy döntött, hogy újabb pályázatot hirdet. 
Most már az érdeklődőknek írásbeli árajánlatot kell tenniük (hasonlóan 
a földbérléshez) a kérdéses terület bérlésére vonatkozóan. Aki a legtöb-
bet kínálja, megkapja a terület használati jogát. A pályázatra július 6-áig, 
jövő szerdáig jelentkezhetnek az érdeklődők. Az ajánlatokat tartalmazó 
borítékok nyilvános felbontása július 7-én, csütörtökön reggel 8 órai 
kezdettel lesz a községháza alagsori nagytermében.

mcsm

A főutcai kioszkok maradhatnak
A képviselők rendelkeztek, de június 1-jéig egyetlen lebontásra ítélt 

épület sem tűnt el a piactérről, habár a községi közigazgatás több ízben 
is értesítette a létesítmények tulajdonosait a határozatról, illetve figyel-
meztette őket a kiszabott határidőre. Most mégis úgy tűnik, hogy a folya-
mat azért beindult, mivel a községi kommunális felügyelő a kérdéses 15 
kioszk esetében meghozta a kötelező lebontásról szóló végzést, amelyet 
attól függően, hogy melyik tulajdonosnak mikor tudták azt átadni, június 
7-e és 14-e között kikézbesítettek. 

A Petőfi Sándor utcának az Újvidéki és a Nikola Pasics utcák által 
határolt szakaszán van négy, már huzamosabb ideje használaton kívül 
álló kioszk is, amelyek tulajdonosai már korábban megkapták a kötelező 
lebontásról szóló végzést. Lényegében minden tulajdonosoknak 15 nap 
állt rendelkezésére létesítményének lebontására. Most már a legkésőbb 
átadott végzések esetében is lejárt a fellebbezési határidő, amivel csak 
kevesen éltek.

Megtudtuk, hogy vannak olyanok is, akik már új üzlethelyiség után 
néztek, piacközi létesítményüket lekapcsoltatták a villany- és vízvezeték-
ről, és várják a kényszerbontásról szóló végzés kézbevételét. E végzés 
átvételétől számított 8 napon belül ugyanis még minden tulajdonos saját 
költségén és önszántából eltávolíthatja létesítményét.

A fellebbezők esetében a községi tanács hoz másodfokon döntést, 
amely ellen már nincs lehetőség további panaszbenyújtásra. A továbbiak-
ban a kommunális felügyelő meghozza a lebontás engedélyezéséről szóló 
végzést, amelyben pontosan feltünteti, hogy mikor, melyik vállalkozó és 
mennyiért fogja elvégezni a kioszk vagy panelépület lebontását. Ezt a mun-
kadíjat – amely vélhetően nagyobb lesz, mint abban az esetben, ha saját 
szervezésben történne a bontás – megfizettetik a tulajdonosokkal. 

Az illetékesek remélik, hogy a létesítmények tulajdonosai belátják, 
hogy az önkormányzat komolyan vette a piactér rendezését, és amint 
megjelenik a bontóbrigád, és a buldózer ledönti az első kioszkot, a többi 
kioszktulajdonos önszántából megkezdi a bontást és az eltakarítást. 
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A közterületeken álló ideiglenes montázs- és 
más létesítmények felállításának feltételeiről és 
módjáról szóló határozat 8. szakasza (Temerin 
Község Hivatalos Lapja, 10/05., 14/06. és 6/10. 
szám), és A kioszkok és a kisebb montázsléte-
sítmények felállítása céljából használatra adott 
területek odaítéléséről szóló szabályzat 2. szaka-
szának 1. bekezdése (Temerin Község Hivatalos 
Lapja, 5/07. szám) alapján Temerin község köz-
területeinek kiadását végző bizottság

H AT Á R o Z ATo T
hoz

TEMERIN KöZSÉG TERÜLETÉN 
KIoSZKoK ÉS KISEBB 

MoNTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK 
IDEIGLENES FELÁLLÍTÁSA CÉLJÁBóL 

HASZNÁLATRA KIADó TERÜLETEK 
NYILVÁNoS ÁRVERÉS ÚTJÁN, 

ÍRÁSBELI AJÁNLAToK BEGYűJTÉSE 
ÁLTAL TöRTÉNŐ oDAÍTÉLÉSÉRŐL 

SZóLó

P Á LY Á Z AT
kiírásáról

 
A kioszkok és kisebb montázslétesítmények 

ideiglenes felállítása céljából használatra kiadó 
területek 1 évi időszakra bérelhetők ki. Ameny-
nyiben az előírt feltételeknek eleget tesz, a bér-
lő minden elkövetkező évben a bérletet 5 éves 
időszakra meghosszabíthatja.

A pályázaton azok a jogi és természetes sze-
mélyek vehetnek részt, akik tevékenységük vég-
zése alapján az illetékes szerv nyilvántartásában 
szerepelnek (a továbbiakban: a pályázó).

A pályázónak jogában áll az ajánlatát a pályá-
zatban található helyek legtöbb egyharmadára 
benyújtania. 

A kioszkok és kisebb montázslétesítmények 
ideiglenes felállítása céljából használatra kiadó 
területeket tartalmazó terv grafikus ábrázolása 
Temerin Község Közigazgatási Hivatalának hir-
detőtábláján tekinthető meg.

A Bizottság azokat az ajánlatokat fogja figye-
lembe venni, melyek postai szolgáltatáson ke-
resztül vagy személyesen átadva a Közigazga-

tási Hivatal iktatójához 2011. július 6-án 14.00 
óráig beérkeznek. 

Az ajánlatokat Temerin község közterületei-
nek kiadását végző bizottságnak (a továbbiak-
ban: Bizottság) Temerin Község Közigazgatási 
Hivatala iktatójánál (21235 Temerin, Újvidéki 
utca 326.) munkanapokon 8.00-tól 14.00 óráig 
lehet átadni.

A pályázatra való jelentkezéskor az alábbia-
kat kell benyújtani:

jelentkezési űrlapot, mely tartalmazza az 1. 
ajánlattevő adatait, a tárgyat képező hely 
adatait és a felkínált járadékösszeget,
tevékenységük végzése kapcsán az ille-2. 
tékes szerv nyilvántartásában szereplő 
természetes személyek esetében a sze-
mélyi igazolvány fénymásolatát 
az illetékes szervnél nyilvántartott tevé-3. 
kenység végzését igazoló bizonylatot
képviseleti megbízás és meghatalmazás4. 
bizonylat a befizetett kezességi összeg-5. 
ről
bizonylat az eddig kapott adók és egyéb 6. 
közterhek kifizetéséről (a köztársasági és 
helyi illetékes adóhivatal által kiadott bi-
zonylatok).

A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borí-
tékokat minden munkanapon Temerin Község 
Közigazgatási Hivatalának portásfülkéjénél le-
het átvenni. A jelentkezési űrlap tartalmával az 
ajánlattevőt időben ismertetni kell.

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának is-
mérvét a felkínált legnagyobb járadékösszeg 
jelenti.

Ha ugyanarra a helyre két vagy több ajánlat-
tevőnél ugyanaz a járadékösszeg szerepel, azt 
az ajánlattevőt helyezik előnybe, aki időbelileg 
előbb átnyújtotta ajánlatát.

A beérkezett ajánlatok nyilvános felbontására 
Temerin Község Köizgazgatási Hivatal (Újvidé-
ki utca 326.) alagsori üléstermében 2011. július 
7-én reggel 8 órai kezdettel kerül sor.

A terület odaítélési jogának megszerzésé-
re megállapított járadék kezdőösszegét a ki-
oszk vagy kisebb montázslétesítmény fajtájára, 
alapterületére és rendeltetésére megállapított 
kommunális illeték évi összegében kell megál-
lapítani.

A pályázó köteles a pályázaton való részvé-
tel szavatossági összegét a 840-821804-68-as 

– I.
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Temerin település

sor-
sz. hely a terület az alábbi címen helyezkedik el felülete típusa kikiáltási ár 

dinárban
kezességi ösz-
szeg dinárban

1. 1-1. hely Az Újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 9 m2 négyszögletű 32.400,00 3.240,00

2. 1-2. hely Az Újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 9 m2 négyszögletű 32.400,00 3.240,00

3. 1-3. hely Az Újvidéki utca és a Kiss Ferenc utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 18.900,00 1.890,00

4. 2-1. hely Nađ Kosta utca (a csatornánál) 9 m2 négyszögletű 10.800,00 1.080,00

5. 2-2. hely Nađ Kosta utca (a csatornánál) 9 m2 négyszögletű 10.800,00 1.080,00

6. 3-1. hely A Dózsa György utca és az Ivo Lola Ribár utca sarka 6,75 m2 négyszögletű 16.200,00 1.620,00

7. 3-2. hely A Dózsa György utca és az Ivo Lola Ribár utca sarka 6,75 m2 négyszögletű 16.200,00 1.620,00

8. 4-1. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 10,66 m2 négyszögletű 63.960,00 6.396,00

9. 4-2. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

10. 4-3. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

11. 4-4. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

12. 4-5. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

13. 4-6. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

14. 4-7. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 6,76 m2 négyszögletű 40.560,00 4.056,00

15. 4-8. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 5,46 m2 négyszögletű 32.760,00 3.276,00

16. 4-9. hely Az Újvidéki utca és a Petőfi Sándor utca sarka 5,46 m2 négyszögletű 32.760,00 3.276,00

17. 6. hely A Népfront utca és a Kossuth Lajos utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 31.500,00 3.150,00

18. 7. hely A Csáki Lajos utca és a JNH utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 12.600,00 1.260,00

19. 8-1. hely A November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 56.160,00 5.616,00

20. 8-2. hely A November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 56.160,00 5.616,00

21. 8-3. hely A November 29. utca 23,4 m2 hatszögletű 56.160,00 5.616,00

22. 8-4. hely A November 29. utca 35,1 m2 nyolcszögletű 84.240,00 8.424,00

23. 9. hely Az Újvidéki utca és a Lukijan Mušicki utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 18.900,00 1.890,00

24. 11. hely Az Újvidéki utca (a tömbháznál) 5,76 m2 hatszögletű 20.736,00 2.074,00

25. 12. hely Az Újvidéki utca és a Csáki Lajos utca sarka 5,25 m2 négyszögletű 18.900,00 1.890,00

Járek település

sor-
sz. hely a terület az alábbi címen helyezkedik el területe típusa kikiáltási ár 

dinárban
kezességi ösz-
szeg dinárban

26. 3-1. hely A Mladen Stojanović utca 45,50 m2 négyszögletű 163.800,00 16.380,00

27. 3-2. hely A Mladen Stojanović utca 45,46 m2 hatszögletű 163.656,00 16.366,00

28. 3-3. hely A Mladen Stojanović utca 8,96 m2 hatszögletű 32.256,00 3.226,00

29. 3-4. hely A Mladen Stojanović utca 5,67 m2 négyszögletű 20.412,00 2.041,00

30. 3-5. hely A Mladen Stojanović utca 18 m2 négyszögletű 64.800,00 6.480,00

31. 4 (1+2+3). hely A Mika Bosnić utca 95 m2 vegyes 342.000,00 34.200,00

II. –
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számlaszámra befizetni, mely a járadék kezdő-
összegének 10%-át teszi ki.

A területet elnyert pályázó befizetett szava-
tossági összegét bele kell számítani a járadék-
összegbe. Az a pályázó, aki az árverésen nem 
kapott területet, a terület odaítéléséről szóló 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 
napon belül visszakapja a pályázaton való rész-
vétel címén befizetett szavatossági összeget.

Az a pályázó, aki eláll az odaítélt terület hasz-
nálatától, nem kapja vissza a befizetett szava-
tossági összeget.

Az ajánlatok nyilvános felbontását akkor tart-
ják meg, ha a megszabott határidőben legalább 
egy ajánlat beérkezik.

A nem teljes és késve benyújtott ajánlatokat 
nem veszik figyelembe és visszaküldik az aján-
lattevőhöz.

Az ajánlatok nyilvános felbontásának meg-
tartásáig az ajánlattevőkről nem szabad felvi-
lágosítást adni.

A Bizottságnak a nyilvános árverés megtar-
tásának napjától számított három napon belül 
oda kell ítélnie a területet, és az erről szóló ha-
tározatot Temerin Község Közigazgatási Hiva-
talának hirdetőtábláján meg kell jelentetni.

Az a pályázó, aki az árverésen területet ka-
pott, a Bizottság határozatának jogerőre emel-
kedésétől számított 8 napon belül be kell hogy 
fizesse a felkínált járadékösszeget, mert ellen-
kező esetben a Bizottság a terület kiadásáról 
szóló határozatában az őt követő legkedvezőbb 
ajánlattevőnek fogja felajánlani a tárgyat képe-
ző helyet.

A terület odaítéléséről szóló határozatot a Bi-
zottságnak a pályázat minden résztvevőjének 
meg kell küldeni, akiknek a kézbesítéstől szá-
mított 8 napon belül a községi tanácsnál joguk 
van a határozat ellen panaszt benyújtani.

A Községi Közigazgatási Hivatal a Bizottság 
határozata és a felkínált járadékösszeg befize-
téséről szóló bizonyíték alapján és A közterüle-
teken álló ideiglenes montázs- és más létesít-
mények felállításának feltételeiről és módjáról 
szóló határozat 10. szakaszával (Temerin Köz-
ség Hivatalos Lapja, 10/05., 14/06. és 6/10. 
szám) összhangban végzést hoz a pályázónak 
a közterület ideiglenes elfoglalásának jóváha-
gyásáról. 

Amennyiben a területet kapott pályázó a ha-
tározat jogerőre emelkedésétől számított két 
hónapon belül az illetékes szervtől nem szerzi 
be a közterület ideiglenes elfoglalásának jóvá-
hagyásáról szóló végzést, jogát veszíti a kiosz-
tott hely használatára.

A járadék összege nem tartozik a helyi kom-
munális illeték összegéhez.

Ezt a pályázatot Temerin Község Közigazga-
tási Hivatalának hirdetőtábláján, a Naše novine 
és a Temerini Újság elnevezésű helyi újságok-
ban, valamint Temerin község honlapján közzé 
kell tenni.

A helyeket tartalmazó táblázat a pályázat ré-
szét képezi. (Lásd az előző oldalon)

A szóban forgó területeken felállított ideigle-
nes létesítményekben az alábbi tevékenysége-
ket lehet végezni: sajtó és dohánycikkek, emlék-
tárgyak, szerencseszelvények, divatékszerek, 
autóbuszjegyek, gyertyák árusítása, továbbá 
könyvek, iskolai fölszerelések és papíráruk áru-
sítása, kis képtárak, ajándékboltok üzemelte-
tése, kulcskidolgozó műhely, fénymásolási és 
könyvbekötési szolgáltatások nyújtása és egyéb 
hasonló tevékenységek.

Mindezeket a tevékenységeket (melyek a 
tervezett ideiglenes létesítmények jövendőbeli 
rendeltetését határozná meg) azon termékek 
eladása vagy ipari-szolgáltatási tevékenység 
űzése alkotja, melyek esetében az érvényben 
levő egészségügyi-higiéniai előírások nem kö-
vetelik meg a vizesblokk biztosítását.

A kiírt pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoz-
tatást Temerin Község Közigazgatási Hivatala 
helyiségeiben (Újvidéki utca 326., I. emelet, 6. 
számú irodahelyiség) vagy a 021-843-888-as 
telefonszám 107-es mellékén Marić Vinkától 
kaphatnak.

Szerb Köztársaság
VAJDASÁG AT

TEMERIN KöZSÉG
KöZIGAZGATÁSI HIVATAL

A közterületek kiadását 
végző bizottság

Marija Zec Pajfer s. k.,
a bizottság elnöke

Szám: 353-02/2011-04
Temerin, 2011.VI.22.

– III.
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Miserend
30-án, csütörtökön 19 órakor: †Vécsi Pálért és 
elh. szüleiért. A szentmise után esküdnek: Varga 
Bonifác és Vígi Orhidea.
1-jén, elsőpéntek, 8 órakor a Telepen: Jézus Szí-
ve tiszteletére a Telepi RFT. élő és elh. tagjaiért. 
Este 7 órakor: †Karácsondi Mihályért.
2-án, szombaton reggel 8 órakor a hét folyamán 
elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: 
†Zsúnyi Mihályért, Tóth Borbáláért és elh. szülei-
kért, valamint: †Úri Józsefért, valamint: †Matuska 
Mátyásért és Kovács Katalinért, elh. gyermekeikért 
és a család elhunyt tagjaiért, valamint: †ifj. Kele-
men Jánosért. Du. 5 órakor nászmise keretében 
esküdnek: Szűcs Ervin és Bado Szilvia.
3-án, évközi 14. vasárnap: 7 órakor a Telepen: 
†Faragó Lászlóért, de. 8.30-kor: A népért,
de. 10 órakor: †Ladik Ilonáért.
4-én, hétfőn reggel 8-kor: szabad a szándék.
5-én, kedd reggel 8 órakor: szabad a szándék.
6-án, szerdán reggel 8-kor: szabad a szándék.
7-én, csütörtökön este 7 órakor: †Paár Daniella 
Elizabettért és Francia Árpádért.

APRóHIRDETÉSEK
• Kiadó házat, illetve műhelyt keresek hosszabb 
távra. Telefonszám: 063/93-83-231.
• Virágok eladók: Szűz Mária könnye 70 és 150 
Din, egy méteres filodendron 3000 Din. Újvidé-
ki utca 407., tel.: 844-123.
• Mindenfajta bútor kidolgozása, rendelésre is, 
méret és ízlés szerint: konyhabútorok, szekrény-
sorok, valamint különféle asztalok hozzáférhető 
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Eladó egy 25 liter tejet adó fejőstehén kéthetes 
bikaborjúval. Újvidéki u. 602., tel.: 841-336.
• Megnyílt az M-D Pile nevű friss tisztított csirkét 
árusító üzlet a Petőfi Sándor utca 26-ban. Telefon-
szám: 069/1462-743.
• Takarmányárpa eladó, ára 23 Din/kg. Telefon-
szám: 842-748
• Ház eladó a Táncsics Mihály 30. szám alatt, 100 
négyzetméter lakóterületű, az udvarban garázs, 
melléképület, ólak. Tel.: 021/845-217.

További apróhirdetések a 14. oldalon

Az idei osztálytalálkozó szervezésekor, öt-
ven évvel mögöttünk, úgy döntöttünk, hogy az 
egyre fárasztóbb sporttalálkozó helyett, felele-
venítjük a hetvenes évek elején igen népsze-
rű, ma már feledésbe merült játékot, a gomb-
focit. Magáról a játékról annyit, hogy ennek 
a rendkívül dinamikus gombjátéknak a böl-
csője a Telepen volt. Játéksza-
bályát valószínűleg a tőlünk idő-
sebb telepi diákok alkották meg, 
mi pedig szánk íze szerint állan-
dóan módosítgattuk. Így történt 
meg, hogy a hetvenes évek ele-
jére kialakult gombfoci-játék-
szabály nagyban különbözött az 
ugyanilyen név alatt futó vidéki 
asztali játékoktól. 

Az 1961-es generáció tele-
pi tagozatából szinte valameny-
nyi fiú (Pápista Sanyi, Sörös Jós-
ka, Kocsicska Csaba, Salamon 
László, Fekete Sándor, Hevér At-
tila, Pálinkás János, Péter István, 
Nagy Sándor, Darázs Mihály) a 
betűvetéssel egy időben kezdte 
el pöcögtetni a futballlabdának 
titulált inggombot. Péter Pistát 
külön kiemelném, mint a gombfocibajnok-
ságok egyik főszervezőjét. Ötödik osztályban, 
miután a telepiek bejártak a központi iskolá-
ba, a faluból még három személyt vettek be a 
bandába, Kasza Jóskát, Balogh Lacit és jóma-
gamat. Ekkorra már a menő futballországok 
mind elkeltek, választék nem volt, nekem Ke-
let-Németország jutott.

A gombfoci nagyon olcsó szórakozás, csak 
megfelelő gomb kell hozzá. Ezek leginkább a 
szekrényben lapuló nagykabátokról kerültek 
le. Ez a kisebb baj, de ha történetesen a nagy-
kabátról titokban levágott gomb jó játékosnak 
bizonyult, pillanatok alatt az egész arzenál a 
joghurtos pohárba került, erősíve a csapat já-
tékosállományát, vagy pár csokoládéért kül-
földre szerződtetett. Érdekes, a cimborák kö-
zül senki sem árulta el, hogy mi történt télen, 
amikor a szülők magukra vették a gomb nél-
küli nagykabátot.

Minden évben másik „országban” került 
megszervezésre a világbajnokság. Ilyenkor a 
házigazda ország udvara tele volt gombfocizó 
gyerekekkel, akik méretre készült sperlemez 
pályán kergették a „labdát”. A vendégcsapat-
ok zsíroskenyérrel vendégelték meg.

Az alábbi történet ékesen illusztrálja azt a 

közösségi szellemet, ami a Telepen a gombfoci 
körül alakult ki. Egyik világbajnokság alkalmá-
val a házigazda olasz csapat edzője a járdán fe-
lejtette legjobb játékosát, Luigi Rivát, melyen a 
darálóba tartó nagyapja véletlenül keresztültol-
ta szemes kukoricával megpakolt biciklijét. A 
gomb kettétört. A mai napig rejtély, hogy Péter 

Pista nagyapja biciklije volt a gombtörő, vagy 
titokban az ellenfél, Nagy Sándor törte kettő-
be a gombot, nehogy a játékos újabb gólt lő-
jön. Másnap a gyufásdobozban eltemetett olasz 
csatár virágoskerti temetésén a világbajnoksá-
gon résztvevő országok képviselői kötelezően 
meg kellett, hogy jelenjenek.

A nyolcadik osztály befejezésével végleg 
megszűnt az asztali gombfoci. Az utánunk jövő 
generációt ez a szórakozás már nem érdekel-
te. Szinte hihetetlen, hogy kedvenc gyermek-
kori játékunkat, a gombokat valamennyien 
megőrizzük. Így kerülhetett sor, harmincöt év 
után, a tájház nyári fészere alatt egy nosztalgia 
gombfocibajnokság megszervezésére. Felejt-
hetetlen élmény volt. A mérkőzések szüneté-
ben régi emlékek elevenedtek fel, a résztve-
vők elhozták a füzetbe írt eredményeket, a 
kézzel írt sportújságot, zászlókat stb. Egyszó-
val, öröm volt újra inggombbal célozni a du-
góval és ducigombbal védekező léckaput. Meg-
fontolva George Bernard Shaw drámaíró azon 
mondását, hogy – Nem azért felejtünk el ját-
szani, mert megöregszünk, hanem attól öreg-
szünk meg, hogy elfelejtünk játszani –, úgy 
határoztunk, hogy évente szervezünk gomb-
foci-találkozót.

Nosztalgikus 
gombfocibajnokság

Fölső sor, balról jobbra: Tóth László – bíró, Nagy Sán-
dor (Anglia) 2. helyezett, Ádám István (Kelet–Német-
ország) 4. helyezett. Ülnek: Darázs Mihály (Brazília) 5. 
helyezett, Pápista Sándor (Chile) 3. helyezett, Pálinkás 
János (Svédország) 1. helyezett

Zöldség 70 din/csomó
Sárgarépa 40 din/csomó
Burgonya 25-35 din/kg
Borsó 100-110 din/kg
Káposzta 20-35 din/kg
Paradicsom 40-70 din/kg
Spenót 40-50 din/1/2 kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Fokhagyma 10 din/db
Málna 300 din/kg
Őszibarack 60-80 din/kg
Sárgabarack 100-140 din/kg
Mogyoró 900 din/kg
Dióbél 800 din/kg
Túró 220-250 din/kg

PIAC, 2011. VI. 26.

Kisebb, szerényebb házat vagy házrészt keresek megvételre.
Telefon: 063/75-98-444

ÁdÁM István
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A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett óminktól

BEMEKNÉ 
FEJES Etelkától 

(1931–2011)

Legyen csendes álmod, 
találj odafent 
örök boldogságot.
Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, el nem feledünk.

Emléked megőrzik  
unokáid: Ellus, Dániel, 

Júlia és dédunokád, 
Szelina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett apámtól, apósom-
tól és nagyapánktól

OLÁH Mihálytól 
(1944–2011)

Oly hirtelen jött 
a szomorú pillanat, 
elhagytál minket 
egy röpke perc alatt.

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben, míg élünk, 
te velünk maradsz.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled, fiad, Pero, 

menyed, Branka és 
unokáid, Nikola és Vlado

MEGEMLÉKEZÉS
Július 1-jén lesz nyolc szo-
morú éve, hogy nincs közöt-
tünk az, akit nagyon szeret-
tem, drága fiam

ILLÉS János 
(1959–2003)

A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már.
Csak állok a sírodnál 
könnyes szemmel, némán, 
nincs kinek elmondani, 
hiányod mennyire fáj.

Minden szál virág, mit 
sírodra teszek, elmondja, 
mennyire hiányzol nekem.

Az élet csendben megy 
tovább, de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő is ott lesz veled.

Örökké gyászoló 
szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve múlt június 28-án, hogy szeretett feleségem, 
édesanyánk, anyósom és nagymamánk nincs közöttünk.

KASLIKNÉ RÁITY Márta 
(1960–2009)

Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. 
Nincs már velünk, kit szerettünk, 
de lélekben együtt lehetünk.

Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, 
fülünkben újra megcsendül a hangod.

Gyertyát gyújtunk, mécseseket, 
ezek a fények világítsanak Neked.

Emléked őrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS

TÓTH Pálra 
(1930–2006)

Elmúlt öt év, nem kérdez, nem mesél, habár a napok 
tovaszállnak, az emlékek élnek és csendben fájnak.

Legyen áldott és békés pihenésed.

Nem feledünk!
Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve múlt, hogy szeretett 
öcsém, sógorom és nagybá-
tyám nincs közöttünk.

BUJDOSÓ János 
(1944–2010)

Elmentél szerényen és 
csendesen, ahogy 
az életedet élted.
Sok mindennel 
harcot vívtál, csak 
a halállal nem bírtál.

Legyen nyugodt és 
áldott a pihenésed!

Szeretettel őrizzük 
emlékedet.

Nővéred, Rózsi, 
sógorod, Imre 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Július 2-án lesz egy éve, hogy örökre itt hagyott bennünket sze-
retett férjem és édesapánk

ÚRI József 
(1953–2010)

Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik. 
Vezetik útját, amíg csak álmodik. 
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép! 
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él! 
Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk! 
Mondják meg azt neki, hogy: Sohasem feledünk.

Drága emlékét szívébe zárta 
felesége, Irén és lányai, Anita és Anikó

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

BEMEKNÉ 
FEJES Etelkától 

(1931–2011)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Nyugodjon békében!

Gyászoló lányod, Magdi 
és vejed, Péter

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

BEMEKNÉ 
FEJES Etelkától 

(1931–2011)

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

(Szent Ágoston)

Gyászoló lányod, Borcsi 
és férje, Jakob

Egyházközségi hírek
30-án, csütörtökön 17.30-kor keresztelési találkozó azon 
szülők és keresztszülők számára, akik vasárnap keresztelik 
gyermeküket.
A hagyományokhoz híven, a Jézus Szíve ünnepét követő va-
sárnapokon, főként most, a család évében nagy hangsúlyt 
fektetünk a jubiláló házasokra. Július 3-án, a nagymise kere-
tében a 10 éves házasok áldásban részesülnek. Előtte péntek 
este 8-kor találkoznak a hittanteremben.
A család évében, július 9-én 9 órától egész napos rendez-
vény lesz Doroszlón a Szentkúton, melyre egyházmegyénk 
családjait hívogatjuk.
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MEGEMLÉKEZÉS
Július 2-án lesz egy szomorú éve, hogy nincs közöttünk drá-
ga jó bátyám

ÚRI József 
(1953–2010)

Ha lelkünkben lehull egy csillag, 
nyomban égő seb fakad, de vér-rubintól 

fényes útja örökre fáj a fény alatt.

Öcséd, János családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett öcsémtől és nagy-
bátyánktól

OLÁH Mihálytól 
(1944–2011)

Oly hirtelen jött 
a szomorú pillanat, 
elhagytál minket 
egy röpke perc alatt.

A búcsú, mit 
nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben, míg élünk, 
te velünk maradsz.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled nővéred, Ilona 

családjával

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, 
jó barátoknak, szomszé-
doknak és ismerősöknek, 
akik szeretett édesanyám, 
anyósunk, nagymamánk 
és dédmamánk temetésén 
megjelentek, koszorú- és 
virágadományukkal fájdal-
munkon enyhíteni igyekez-
tek.

MÉSZÁROSNÉ 
MÓRICZ Matild 

(1920–2011)

Egy szép napon 
elmúlnak az évek, 
a szülői szívből 
kialszik az élet.

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de emléke örökké 
szívünkben él.

Szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól, nagymamánk-
tól, dédmamánktól

MÉSZÁROSNÉ 
MÓRICZ Matildtól 

(1920–2011)

Mikor elmentél, kialudt 
egy csillag, az angyalok a 
mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent 
elvesztettünk téged, 
a legtisztább angyalát 
a földnek és az égnek.

Kit őriz a szívünk, nem hal 
meg soha, kit lelkünkben 
látunk, nem hagy el soha.

Szerető fiad, Anti, 
menyed, Gizi, unokáid, 

Angéla és Attila 
párjukkal, dédunokáid, 
Diana, Dorián és Dávid

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

LUKÁCS Krisztián 
(1996–2001)

KOHANEC Illés 
(1929–2001)

FODOR Margit 
(1930–2006)

TALLÓ Gáspár 
(1933–2006)

Mint gyertyaláng, lobban el az élet, mint gyors folyó, rohannak az évek.
Az élet ajándék, ami egyszer véget ér.

Drága emléketek és hiányotok szívünkben örökké él.

Tíz éve már, hogy lelked, 
mint a fehér galamb csendesen 

messzire szállt, azóta is 
hiába keresünk téged, 

már senki sehol nem talál.
Szívünkben örökké élsz! Szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 

elvesztettük, akit nagyon szerettünk

PARÓKAI Imrét 
(1934–2009)

Árván maradt minden, amit annyira szerettél, 
drága kezeiddel amit teremtettél. Örök az arcod, nem 
szállt el a szavad, minden mosolyod a lelkünkben maradt.
Legyen áldott az emléked, nyugodt, békés a pihenésed. 
Oda vágyott megpihenni, hisz odalenn már nem fáj semmi. 
Hogy férjem és édesapánk milyen drága kincs, 
azt csak az tudja, akinek már nincs. 
Égbe szállt a drága lelked, szeretteidet ne feledd, 
édes férjem, édesapánk, édes tatánk, Isten veled.

Emlékét őrzik szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett jó anyósomtól, 
nagymamámtól és dédnagy-
mamámtól

MÉSZÁROSNÉ 
MÓRICZ Matildtól 

(1920–2011)

Jézus, te vagy az élet és 
a halál ura, adj neki 
békét és nyugalmat.

Drága emlékét szeretettel 
és tisztelettel örökre 
szívünkben őrizzük:

menyed, Rózsa,  
unokád, Izabella és 
dédunokád, Nikola

VÉGSŐ BÚCSÚ
Bátyámtól, sógoromtól, nagy-
bácsinktól

OLÁH Mihálytól 
(1944–2011)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök békes és nyugalom.
Nyugodjál békében.

Öccse, Árpád családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk édes-
apámra

OLÁH Györgyre 
(1915–1956)

aki immár 55 éve nincs kö-
zöttünk, de emléke örökké él 
bennünk.
Legyen nyugodt a pihenése!

Fia, Árpád családjával
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ASZTALITENISZ
Június 30-án az asztaliteni-

szezők számára már lezárul a 
mindössze két hétig tartó átiga-
zolási időszak. A temerini klub 
játékosállományában az elmúlt 
idényhez viszonyítva a követke-
ző változások történtek: a má-
sodik ligából kieső női csapatot 
erősítő két topolyai versenyzőnő, 
Bencsik Elvira és Holló Laura visz-
szatért anyaegyesületébe, Topo-
lyára. A temerini klubba viszont 
az újvidéki Radnicskiból egy év 
után visszaigazolt a serdülő kor-
osztályú Jovan Vranesevics, aki 
szüleivel együtt belátta, hogy hi-
bát követett el, amikor egy évvel 
ezelőtt meggondolatlanul távozott 
Temerinből. Remélhető, hogy az 
egy elvesztett évet be tudja pótolni 
és erősítése lesz jó képességű ser-

dülő csapatunknak. Ugyancsak az 
újvidéki Radnicskiból a temerini 
klubba igazoltak a Mrkobrad test-
vérek, Mladen és Milana. A felnőtt 
korosztályú Mladen a férficsapat-
ban való szereplésre számíthat, 
míg a serdülő korosztályú Milana 
Orosz Nikolett mellett, a női csa-
pat biztos tagja lesz. Az asztalite-
nisz klub iskolájából első ízben 
hivatalosan igazolt játékosok lesz-
nek Bollók Klementina, Gyuráki 
Emma, Varga Katalin és Nagyidai 
Andrea, akik mindannyian a vaj-
dasági ligás női csapatban fognak 
majd szerepelni. Mellettük az asz-
talitenisz iskola növendékei kö-
zül Pásztor Krisztián került még 
az újonnan igazolt játékosok lis-
tájára.

Pető Zoltán mindössze egy 
idény után távozott a szabadkai 
Szpartakból és az új idényben az 
ugyancsak szuperligás Kikinda so-
raiban fog szerepelni.

1. Vojvodina 24 21 1 2 749:524 43
2. Kikinda II. 24 20 1 3 726:622 41
3. Pancsevo 24 18 1 5 754:593 37
4. Szpartak 24 13 3 8 655:599 29
5. Temerin (-1) 24 13 2 9 529:531 27
6. Lehel 24 12 1 11 641:652 25
7. Jabuka 95 24 10 2 12 588:624 22
8. Szrem 24 10 0 14 675:667 20
9. Vrbasz 24 8 0 26 553:612 16
10. Radnicski 24 7 1 16 630:660 15
11. Mladoszt 24 7 1 16 581:680 15
12. Ravangrad 24 6 0 18 589:627 12
13. Apatin 24 5 1 18 550:775 11

Kézilabda – A második női liga végső táblázata:

APRóHIRDETÉSEK
• Eladó Peugeot 405-ös turbo dízel, 
magyar bejegyzéssel 2012. március 
30-ig., fullfölszereléssel, 1989-es ki-
adású. Garázsolt, első kézből, irány-
ár 3000 euró. Érdeklődni a  021/843-
956-os telefonszámon.
• Eladó borjas tehén pirostarka bikabor-
júval, két hasas disznó (előhasik, 4. hó-
nap) és 23 kilós kismalacok. Ugyanott 
többfajta virág, főleg kaktuszok kedvez-
ményes áron. Telefonszám: 843-397.
• Hízó eladó. Ady Endre u. 20., tele-
fonszám: 844-298.
• Bútorozott szoba kiadó, jó állapotban 
levő APN 4-es motorkerékpár eladó. 
Telefonszám: 841-760.
• Négytonnás, billenőszekrényes pót-
kocsi eladó. Perczel Mór u. 1/1., te-
lefonszám: 843-166.
• Előnevelt 3 hetes kishegyesi pecse-
nyecsirkék eladók (14 db + 20 kg táp 
3000,00 Din). Tel.: 063/8-599-388.
• Hízók eladók. Nikola Pasics u. 204., 
tel.: 841-483, 063/523-746.
• Házi vágást, füstölést, sózást, párolást 
vállalok. Tel.: 063/8-469-439 (Tamás).
• Egyéves fekete keverék kiskutyát 
ajándékozok. Tel.: 064/ 3-505-843.
• Vágni való csirkék élve vagy konyha-
készen eladók. Sonja Marinkovics u. 7., 
telefonszám: 841-800.

• Pecsenyecsibe konyhakészen ren-
delésre Novákéknál. Érdeklődni, ren-
delni a Kossuth Lajos u. 59-ben, vagy 
a 063/167-48-79-es számon.
• Husquarna 137-es benzines motorfű-
rész, láncok és kardok eladók, valamint 
láncok élesítését vállalom. Bosztán u. 
8/1, tel.: 844-076, 062/894-36-46.
• Anya és lánya együtt vagy külön-kü-
lön takarítást és egyéb házimunkát, 
gyermekőrzést vagy idősek felügye-
letét vállalja. Érdeklődni a 060/0194-
192-es mobilszámon.
• A nyári Csicsergő óvoda júliustól kinti 
programmal várja a 3–6 éves gyereke-
ket. Jelentkezni Fúró Edit óvónőnél a 
843-219-es telefonon.
• Szőnyegek és matracok mélytisztí-
tását végzem a helyszínen, megbe-
szélés szerint kedvezményesen havi 
lakáskarbantartást is vállalok mély-
tisztítással. Tel.: 060/0844-464.
• Eladó fejős kecske kiskecskével, va-
lamint ház a Rákóczi Ferenc u. 34. sz. 
alatt. Érdeklődni a 063/848-53-99-es 
telefonszámon.
• Ház eladó a Marko oreskovics u. 
13-ban, Skrabán Endre-festmények, 
használt mezőgazdasági gépek, két-
éves, 350 köbcentis ČZ motorkerék-
pár, külön hozzá való új alkatrészek, 
Piaggio 49 köbcentis, 2000-es kiadá-
sú (újvidéki postás) motorkerékpár, 

350 kg-ig mérő fa mázsa, valamint 
Yugo 1100-hoz (Peugeot-motoros) 
hűtő előtti új maszk, és Zastava 101-
hez új hátsó, alsó ülés. Érdeklődni 
a Nikola Pasics u. 134-ben, vagy a 
842-316-os telefonon (8–12 és 16–20 
óra között).
• Öreg házak adaptálását, valamint te-
tők javítását és átalakítását vállalom. 
Tel.: 843-415, 063/8-637-332.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefon-
szám: 840-292.
• Ház eladó a J. J. Zmaj utca 42. szám 
alatt, 150 négyzetméteres lakóterüle-
tű, 1979-ben épült. Az udvarban ga-
rázs, ólak és góré. Tel.: 063/527-279, 
063/517-102, 063/569-136.
• Kétszobás, összkomfortos régeb-
bi ház, mikrosütők, vadonatúj 50 li-
teres és 10 literes bojler, alufelnik, 
alig használt tornagép, vadona-
túj konyhabútor, ágyak matraccal, 
szekrények, éjjeliszekrények és kom-
puterasztalok, ATX motorkerékpár 
(2001-es), Zastava 101-es, kombinált 
frizsider mélyhűtővel, keltetőgépek, 
kandalló, asztalosoknak munkaasz-
tal gépekkel és szerszámokkal fel-
szerelve, sank négy székkel, Gillera 
szkuter (49 köbcentis), kéménybe 
köthető gázkályhák, tévék, klari-
nét, odzsaci morzsoló-daráló (csö-
vesen is darál), mázsa súlyokkal, 

babaágyak, babakocsik, kaucsok, 
fotelok, kihúzható kettes- és hár-
mas ülőrészek és sarok ülőgarnitú-
ra, szekrénysorok, ebédlőasztalok 
székekkel, komputerasztal, íróasztal, 
tévéasztal, konyhabútor egyben vagy 
darabonként, dohányzóasztalok, tü-
zelős kályhák, Kreka Weso kályhák, 
tűzhelyek, frizsiderek, mélyhűtők, 
mosógépek, villanytűzhelyek, vákuu-
mos ablakok és teraszajtók, varrógé-
pek, szőnyegek, cserepek, vasaló, 
tüzelős- és gáz üzemelésű központi 
kályhák. Csáki Lajos utca 66/1., tele-
fonszám: 841-412, 063/74-34-095.
• Lakás kiadó, ház eladó, valamint 
morzsolt kukorica kicsiben, vietná-
mi sertéssonka és két bekeretezett 
gobelin. Tel.: 840-439.
• Nyulak eladók élve vagy konyhakés-
zen. Telefonszám: 062/498-418.
• Sűrűre szőtt nádszövetet (stuka-
túrt) és nádlemezt (préselt nád) kí-
nálok díszítésre, árnyékolásra, szige-
telésre. Majoros Pál, Petőfi Sándor 
u. 71 (a Gulyáscsárda mellett), tele-
fonszám: 842-329.
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom 
szakos tanár magánórákat ad. Telefon-
szám: 062/81-557-68.

További apróhirdetések 
a 11. oldalon

KÉZILABDA
A bajnokság befejeztével a má-

sodik ligában szereplő női csapa-
tunk esetében adósak maradtunk 
az utolsó forduló eredményével és 
a végső táblázattal, mivel a temerini 
lányok az útzárlatra való hivatkozás 
miatt nem utaztak el a Szpartak el-
leni negyedik helyről döntő mér-
kőzésre. A temeriniek hiányos in-

doklása miatt a liga igazgatója 10:0 
arányban a vendéglátó együttes ja-
vára igazolta a mérkőzést, ami el 
is döntötte a 4–5. hely kérdését. 
Csapatunkat ezen kívül egy pont 
levonással büntette, aminek való-
jában nincs jelentősége, annak vi-
szont igen, hogy emellett még 40 
ezer dináros büntetést is kirótt a 
temerini klubra. P. L.


