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A Viduló Borház pénteken az esti órákban a helyi ipa-
rosoknak és vállalkozóknak mutatta be idei újborait. 
A Márton-napi rendezvényt a Becsei úti pincészet 
nagytermében dr. Dujmovics László tulajdonos ve-
zette, melynek során röviden összefoglalta az idei év 
bortermelők szempontjából lényeges jellemzőit. Kö-
vetkezett a jó borászév kitűnő italainak kortyolgatása 
és a vacsora. A temerini iparosság színe java ott volt, 
az élőzenét az Ötös banda szolgáltatta.  

Újborkóstoló 
a Vindulóban

...hagyományosan terménybetakarítási hálaadó ünnep, de újabban Szent Cecília, az egyházi zene védőszentjének ünnepe is. 
Simovics Balázs kántor ötlete nyomán, a vasárnapi nagymisén találkoztak és együtt énekeltek mindazok a kórusok, zenekarok, 
amelyek egyházi énekeket, zeneszámokat is előadnak. A Szent Cecília templomi kórus mellett jelen volt az Őszirózsa nyugdíjas 
kórus, a Férfi dalárda, a Juventus ifjúsági kórus, a Gaudeamus gyermekkórus és a Dávid csillagai zenekar, valamint a Fúvós 
zenekar. A csoportkép a szentmise után készült.

Krisztus Király vasárnapja...

GyermeKSzínház venDéGSzerepléSe – Szerdán, 
november utolsó napján délelőtt 11 órától Temerinben 
vendégszerepel a szabadkai gyermekszínház a zenélő 
ház-aprókák című verses darabbal. Az előadást hernyák 
György rendezte. A belépőjegy 100 dinár.

Szombaton, november 26-án tart-
ják Temerinben a XX. Tini és Ifjúsági 
Táncdalfesztivált. A gazdasági világvál-
ság továbbra is rányomja bélyegét e ha-
zai magyar könnyűzenei 
fesztivál szervezésére. A 
támogatások még a ta-
valyinál is lassabban és 
vékonyabban csordo-
gálnak. A Magyar Nem-
zeti Tanács a kiemelt 
rendezvények sorába 
iktatta ugyan a Tinit, 
de eddig még egyetlen-
egy dinárt nem küldött. 
Szerencsére a helyi ön-
kormányzat továbbra is 
a rendezvény mögött áll, s vannak még 
segítőkész és a Tinit szívügyüknek tartó 
emberek, zömmel vállalkozók. Nekik 
köszönhetően sikerült összehozni bizo-
nyos pénzügyi keretet – hallottuk a no-
vember 16-án, múlt szerdán a Szirmai 
Károly MME szervezésében megtartott 
sajtótájékoztatón.

Az idei rendezvényt a Hajdúk János, 
Varga Flórián, Füstös Dénes és Ádám 
Csilla összetételű szakbizottság szerve-
zi, sokat segít Nagy Sándor, a Szirmai 

Károly MME elnöke. 
A májusban meghir-
detett pályázatra több 
vajdasági helységből 
39-en jelentkeztek. A 
zsűri és a szervezőbi-
zottság az augusztus 
25-ei meghallgatásuk 
és az akkor készített 
hangfelvételeik újbó-
li meghallgatása után 
úgy döntött, hogy 11 
tini és 6 ifjúsági ver-

senyző léphet fel a fesztiválon, ame-
lyet hagyományosan a sportcsarnokban 
tartanak 19.30 órai kezdettel. A dön-
tő résztvevőinek úgy másfél hónappal 
a fellépés előtt elküldték a Bugyi Zol-
tán stúdiójában elkészített zenei ala-
pokat.

Folytatása a 2. oldalon

A XX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál elé

Daloló tinik és ifjak

A sztárvendég Szeleczki Dávid
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A XX. Tini és Ifjúsági Táncdalfesztivál elé

Daloló tinik és ifjak
Folytatás az 1. oldalról

Az idei döntőre Tiszakálmánfalváról, Zentáról, Múzslyáról, Bajsáról, 
Szentmihályról, Gunarasról, Nemesmileticsről, Törökbecséről, Újvidék-
ről, Oromhegyesről, Tornyosról és Temerinből érkeznek a versenyzők, 
összesen 17-en. Az idén négy temerini énekes: Faragó Georgina, Sánta 
Tímea, Kurcinák Arnold és Sós Krisztina lép közönség elé. Hárman a tini 
kategóriában, egy énekes pedig az ifjúságiban versenyez. Sánta Tímea 
most debütál, a többiek korábban már énekeltek a fesztiválon. A ver-
senyzőket öttagú, eminens zenei szaktekintélyekből álló zsűri – Jovan 
Adamov zeneszerző, Kovács Ferenc zeneszerző, Verebes Ernő író és ze-
neszerző, Füstös Dénes pedagógus és zeneszerző, valamint Hajdúk János 
hangmérnök és zeneszerző – értékeli.

A három évvel ezelőtt bevezetett újításról, a fesztivál megtartása előtti 
úgynevezett „élespróbáról” az idén sem mondanak le a szervezők. Ezt a 
próbát november 19-én, múlt szombaton tartották a színházteremben. 
Az énekesek a fesztiválzenekar kíséretében léptek színre. A fesztiválzene-
kar, a kibővített 3+2 zenekar vezetője Bugyi Zoltán. Ezen kívül a fesztivál 
napjának délutánján a sportcsarnokban is tartanak egy főpróbát.

E temerini fesztivál az elmúlt évek során Vajdaság legszervezettebb 
táncdalénekes vetélkedőjévé nőtte ki magát és valójában az itteni ma-
gyarok országos táncdalénekes vetélkedőjévé vált. Akik a fesztiválon 
kitűnnek, esélyt kapnak a továbblépésre. Több példa is van rá, hogy a 
tini győztesei idehaza vagy éppen külföldön, Magyarországon érvénye-
sültek. Évek során kialakult a támogatók csoportja, köztük van a helyi 
önkormányzat, a Tartományi Kisebbségügyi és a Művelődési Titkárság 
és helyi vállalkozók.

A fesztivál gálaműsorában fellépnek a tavalyi Tini győztesei, valamint 
az idén nyáron megrendezett Kolibri Sztár magyar legjobbjai, Nacsa Adél 
és Orosz Nikoletta, valamint a 11 éves muzslai Páger Szandi, aki fiatal 
kora miatt még nem sorolható be a Tini kategóriába, de lehetőséget ka-
pott tehetségének csillogtatására. A XX. – jubiláris – fesztiválnak három 
év után ismét lesz sztárvendége, az 5. Megasztár döntőse, Szeleczki Dá-
vid. A szervezők hiszik, hogy a mintegy 30 perces, play-backes műsor-
ban előadandó 5-6 zeneszámmal elnyeri a közönség tetszését. A műsort, 
tekintettel, hogy tini fesztiválról van szó, az idén fiatalok, Nagy Gergő és 
Füstös Diana vezeti.

Az Újvidéki Rádió a szokásos módon, élőben sugározza a Tinit, az 
Újvidéki és a Mozaik tévé pedig későbbi időpontokban tűzi műsorra a 
most készülő képsorokat. Az énekesek múlt szombati főpróbájára elké-
szült a rendezvény plakátja, péntektől pedig megkezdődött a jegyárusí-
tás (350 dinár). Jegyek elővételben este 6 órától a Szirmai Károly MME 
klubjában kaphatók, november 26-án, szombaton pedig a helyszínen. 
Érdeklődni lehet a 843-411-es telefonszámon is. •

A Tini szervezőbizottsága sajtótájékoztatót tart. Balról jobbra: 
varga Flórián, Füstös Dénes, ádám Csilla és hajdúk János

...a víz, a szemétszállítás és a távhőfűtés
A községi képviselő-testület legutóbbi ülésén megvitatta, majd 

jóváhagyta a közművállalat 10 százalékos áremelési javaslatát. A 
vállalat szolgáltatásai közül a vezetékes víz, a szemétszállítás és a 
távhőfűtés díjának drágítását kérte. A képviselők szavazattöbbség-
gel elfogadták, hogy a háztartásoknak a csapvíz köbméterenkénti 
31,32 dináros árát 34,45 dinárra emeljék. A családtagonkénti hat 
köbméternél nagyobb fogyasztás esetében maradt a 75,60 dináros 
ár. A gazdaság vállalkozások esetében, a kisiparosoknak, a vendég-
látósoknak és az állattenyésztőknek egyaránt 84,24 dinárról 92,66 
dinárra emelték a köbméterenkénti vízdíjat. A közintézmények és 
a községi költségvetésből élők az eddigi 35,64 dinár helyett 39,20 
dinárt fizetnek a vízért.

Tíz százalékkal növekszik a szemétszállítás díja is mind a pol-
gároknak, mind a különböző zónába sorolt jogi személyeknek és 
más csoportoknak. A háztartási szemétszállításért a továbbiakban 
a családtagonként 77,76 helyett 85,54 dinárt fizetünk. A Temerinen 
kívüli székhellyel rendelkező jogi személyek, amilyenek például a 
bankok és a biztosítók az első körzetben az eddigi 1620 dinár helyett 
1782 dinárt, a második körzetben levők pedig az eddigi 1080 dinár 
helyett 1188 dinárt fizetnek. Az első körzetben működő kávézók, 
bárok, éttermek, pékségek, valamint pékárut és egyéb tésztafélét 
forgalmazók, benzinkutak és gazdasági társaságok az eddigi 864 
dinár helyett 950,40 dinárt fizetnek. A második körzetben ugyanezek 
540 dinár helyett 594 dinárt fizetnek. Az első körzetben működő kis 
élelmiszerüzletek, vegyesáru-boltok, valamint az egészségügyi cik-
keket, gyógyászati termékeket, kozmetikumokat árusító kiskereske-
dések és büfék az eddigi 648 dinár helyett 712,80 dinárt fizetnek. A 
második körzetben 324 dinárról 356,40-ra nőtt a szemétszállítási díj. 
A szabók, aranyművesek, fodrászok, borbélyok, órások, vegytisz-
títók, kozmetikusok, pedikűrösök, trafikosok és egyéb kisiparosok 
az első körzetben az eddigi 324 dinár helyett 356,40 dinárt, a máso-
dik körzetben pedig 250dinár helyett 275 dinárt fizetnek ezentúl. Az 
első körzetben működő ügyvédi irodák, villanyszerelők, háztartási 
gépjavítók, valamint gépjármű-kereskedők, -karbantartók és -javítók 
az eddigi 216 dinár helyett 237,60 dinárt, a második körzetben pedig 
108 dinár helyett 118 dinárt fizetnek. 

Az első körzethez tartozik a petőfi Sándor és a Kossuth lajos 
utcáknak a népfront és a pasics utcákkal határolt szakasza, vala-
mint az Újvidéki utcának a J. J. zmaj és a marko Oreskovics utcák 
közötti szakasza. ebben a körzetben hétfőn és pénteken szállítják 
el a szemetet. A felsoroltakon kívül tevékenykedők a második kör-
zetbe tartoznak. Tőlük a háztartási szemétszállítás beosztási rendje 
szerint viszik el a szemetet. 

A 2011/2012-es fűtési idényben a természetes és a jogi szemé-
lyek, valamint a községi költségvetés felhasználói az eddigi 161,8 
dinár helyett egységesen 178,04 dinárt fizetnek négyzetméterenként 
a távhőfűtésért. Az árak adóval együtt értendők.

mcsm

Megdrágult...

Brikett eladó, 
tonnája 15 000 dinár.

házhoz szállítás, részletfizetésre is – megbeszélés szerint.
Csere is lehetséges rosszvasért.

Telefonszám: 064/277-14-43
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Miután a közelmúltban eltávolították a bódékat arra számítottunk, 
hogy a tér mielőbb visszakapja régi arculatát, hogy ismét lesz egy összefüg-
gő, egységes egészet alkotó terünk, ahol szükség szerint rendezvényeket, 
felvonulásokat lehet tartani, egyszer pedig, szebb időkben, mint ahogy az 
látható megannyi más közeli és távoli városban, sétálóutcát lehet majd 
kialakítani. A szebb idők eljöveteléig pedig az egységes főtér Temerin 
központjában enyhíthetne az eddigi szűkös parkolási gondokon.

Várakozásainkkal ellentétben, egészen más van kialakulóban. Temerin 
község hivatalos Internetes honlapján megjelent egy terv, melyet két héttel 
ezelőtt a Temerini Újság is közölt. Sajnos, egy ilyen jelentős dologról, mely 
évtizedekre meghatározza Temerin főterének arculatát, a polgároknak 
semmilyen alkalmuk nem volt 
véleményt nyilvánítani.

A terv szerint a piacteret 
felapróznák, a tér közepén 
meglévő aszfaltos út mellett 
mindkét oldalon a gránitkocká-
kat felszedik és helyükbe füvet 
meg fákat ültetnének. Ezeken 
túl mindkét oldalon a járdák 
irányában lenne valamennyi 
parkoló, majd egyirányú út a 
gépkocsiknak, amelyeken a 
parkolóba lehetne behajtani.

Mi, temerini polgárok erélyesen tiltakozunk a gránitkockák felszedése 
ellen! Egyetlen egyet se vegyenek fel, hanem inkább pótolják a hiányzókat. 
Fű és fák nem valók a meglevő aszfaltút mellett felszedendő gránitkockák 
helyébe, hiszen okkal feltételezhető, hogy a füvet vagy más növényt már 
másnap kitaposnák, a fákat kitörnék. A gránitkockák felületét könnyű 
tisztán tartani, a füvet vagy más zöld felületet nem.

A felkínált tervben szerintünk is elfogadható, hogy a járda mellett, a 
tér két oldalán legyen egy-egy fasor, kisebb zöldövezettel. De a tér marad-
jon meg egységes egésznek, térnek, annak, ami régebben is volt, hiszen 
az felbecsülhetetlen érték, örökségünk része, s ha a gránit felszedésével 
egyszer tönkreteszik, többé már senki sem állítja azt vissza.

Temerini polgárok egy csoportja (név és cím a szerkesztőségben)

e heti körkérdésünk

A piactér rendezési tervéről
p. T.: – ha megvalósul, szépülni fog a városközpont. Jelenleg, 

így rendezetlenül majdnem csúnyább, mint amikor ott voltak a ki-
oszkok. Talán az egyedüli előny, hogy a nap bármely szakában lehet 
parkolni a piacközben. Bízom az elképzelések megvalósulásában, 
habár ahhoz pénz is kell. van erre pénze a községnek? egyébként a 
piacköz rendezése azt is jelenti majd, hogy a többi kisebb helységhez 
hasonlóan, itt is parkoló díjat szednek majd. valószínűnek tartom, 
hogy a központban dolgozók kieszelnek majd maguknak valamilyen 
könnyítést, mint ahogyan más helységekben is teszik.

K. J.: – Nekem hiányoznak a bódék. A kisüzletek tulajdonosai for-
galomcsökkenésre panaszkodnak, most kevesebben mennek arra. A 

piacköz rendezésének talán ez a hátránya. Lát-
tam a rendezési tervet, ha megvalósul, szép lesz 
a központ e része.

T. F.: – nem volt szép látvány a bódéktól 
hemzsegő piactér, és ha már lebontatták őket, 
akkor sürgősen rendezzék a területet és ala-
kítsák ki a parkolókat. naponta itt vagyok és 
megfigyeltem, hogy a járművezetők nagyon 
rendetlenül parkolnak, gyakoriak a koccanások. 
A forgalom igencsak intenzív az utca beosztása 
meg nem a legjobb. A csütörtöki és vasárnapi 
piacra és a parkolókra gondolok. árusként szin-
te egész Vajdaságot bejártam, de sehol sem lát-
tam, hogy a járművek végighaladhatnak a piac 

közepén. nálunk hiába teszik ki a behajtani tilos táblát, a járművek 
jönnek és mennek. Szigorúbb ellenőrizés kellene. A rendezési tervet 
nem láttam, de ha van, akkor sürgősen valósítsák meg.

K. I.: – Eltűntek a kioszkok, több a parkoló. Különösebben nem ér-
dekel a terület rendezése, a téma nemigen foglalkoztat. Azt azonban 
tudom, hogy terv már van, kíváncsi leszek megvalósításra. Tervben so-
hasem szűkölködnek. Remélem, nem csak választási fogás a terület 
rendezése. A bódék helyének a rendezésén kívül a piacot is rendezni 
kellene és alaposabban felügyelni. Hiába az útlezárás, a tiltó tábla, a 
gépkocsivezetők figyelmen kívül hagyják és közlekednek akkor is, ami-
kor javában tart a piac.

T. A.: – most egészen más kép fogad bennünket a petőfi Sándor 
utca e szakaszán. évek során változtak ugyan az épületek az utcá-
ban, de most láthatóvá váltak egyes régebbi, szép épületek, ame-
lyek akár emlékeket ébresztenek az emberben, nosztalgiázhatunk 
is. Felrovom azoknak, akikre tartozik, hogy a kioszktulajdonosokat 
nem kötelezték az alapzatok eltávolítására, az eredeti állapotot kel-
lett volna visszaállíttatni. így majd a községi pénzen kell eltakarítani 
a talpazatokat, ami számomra érthetetlen megoldás.

r. D.: – Most áttekinthetőbb ugyan a Petőfi Sándor utca e szakasza, 
de nincs több parkoló, ott maradtak az alapzatok, amire parkolni nem 
lehet. A terület rendezési terve szép, nagyon jó volna, ha azonnal kivite-
leznék is. Akkor végre rendezett közterület és szabályos parkolásra való 
elegendő terület is lenne némi zöldövezettel ötvözve. mcsm

A városrendezési terv szerint jóváhagyott ideiglenes kioszkok 
alatti közterület bérbeadására meghirdetett pályázaton a köz-
pontban kijelölt helyek mindegyikére egy zimonyi cég tette a 
legjobb ajánlatot. Később azonban csak a számára előnyös 
helyekre fizette ki az öt évre szóló bérleményt. mivel a volt 
Ugled sarkán levő eddigi bérlő hoppon maradt, kénytelen volt 
a helyet átengedni az új bérlőnek. A bádogbódét a napokban 
lebontották, csak az otthagyott törmelék jelzi a helyét. Az új 
bérlő szándékát egyelőre nem lehet tudni, vélhetően olyan lé-
tesítmény kerül a szóban forgó helyre, amely nem rontja majd 
az utca képét. 

A piactér a múlt század 60-as éveiben. 
Banko pál felvétele 

Az egészségesebb táplálkozásért házi készítésű

100%-os almalé 
és céklás almalé

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

A piactér 
megcsúfítása ellen

(M. D.)
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• Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok • Zöld Sorok •

A Kókai Imre iskolában az idén, több választható tantárgy közül, egy osztályra való 
hatodikos tanuló a természetvédelem mellett döntött. Az órákat szombatonként, 
blokkórák formájában tartjuk. A tévé és az Internet távoli tájakra kalauzolja gyerme-
keinket, s eközben néha nem hagy időt a saját értékeinket megismerni, megszeret-
ni, megbecsülni. ezeken az órákon kilépünk a négy fal mögül, hogy szétnézhessünk 
„saját házunk táján”. 
múlt szombaton a Törteli kertészet fogadta a kíváncsi gyerekeket. A kertészet végé-
ben tenyésztett állatokról érdeklődtünk. házigazdánktól nagyon szép összefoglalót 
hallottunk az állatok eredetéről, tartásmódjáról, előnyeikről, viszonylagos hátránya-
ikról. A szürkemarháknál még megtartottuk a tisztes távolságot, de a csacsi és a 
mangalicák már élvezettel tűrték a simogatást. Az őshonos rackajuhok után bemu-
tatásra kerültek a szárnyasok, letűnt tanyavilágok elmaradhatatlan szereplői. visz-
szafelé jövet a sok őszi növényben gyönyörködtünk. ráadásként a most is aktuális 
komposztálás titkairól hallottunk. Szeretnénk megköszönni a tanulók nevében is a 
Törteli lászlónak és Arankának a tartalmas délelőttöt. zelenKA Angéla

A hattyú kétségkívül az egyik legszebb és 
legcsodálatraméltóbb vízi madár. Az em-

ber a történelem során mindig nagy becsben tar-
totta. Az ókori görög mitológiában is megjelennek, 
mint Apolló isten szent madarai, vagy mint a sze-
rencsétlen Küknosz, kit Zeusz hattyúvá változtat. E 
ifjú szerelmesről lett a faj latin neve Cygnus.

A Cygnus olort, magyarul a Bütykös hattyút 
szinte mindenki ismeri. Tavainkon a tavaszi és 
nyári hónapokban jelennek meg, de az állatker-
tekben is szívesen tartott díszmadár. A gyerekek 
csodálják, a felnőttek nagy része is kedveli és 
méltóságteljesnek tartja ezt az állatot. Nagy ré-
szük, de nem mindenki. Szeptember 8-án a Bá-
nom tónál három fiatal egyed esett az orvvadász-
ok áldozatául. A szemtanúk elmondása szerint 
reggel 6 óra tájban durrogásra lettek figyelme-
sek. Egyesek azonnal kirohantak otthonukból, 
mert hát kíváncsiak voltak, mi történt. 

Először nem láttam semmit, mert sötét volt 
még. Mikor egy kicsit kitisztult a látásom, rög-
tön észrevettem egy fehér furgont a tó mellett, 
vallja az egyik szemtanú, aki sajnos nem tudta 
megmondani sem az autó típusát, sem a rend-
számát. A furgon körül három–négy férfi sürgö-
lődött.Egyszer csak észrevettek, amint ott állok 

tőlük száz méterre egy szál pizsamában. Biztos 
jót gondoltak rólam (nevetés). Ekkor hírtelen 
elkezdtek kapkodni, beszálltak a járműbe, és 
elhúzták a csíkot a falu, Temerin felé. Odamen-
tem a tóhoz, és ekkor felfigyeltem fel valamire, 
ami a vízen úszott. Amikor jobban megnéztem, 
láttam, hogy az egyik kishattyúról van szó, már 
elpusztult. Itt él a tavon egy hattyú család. Három 
éve minden tavasszal visszatérnek. Első évben 
még csak négy fiókájuk volt, a következő évben 
már hat, az idén pedig nyolc. Erről lehet megál-
lapítani, hogy jól érzik itt magukat. A nyolcból öt 
fióka maradt, ezért tudom, hogy hármat lőttek 
meg. A másik kettőt valószínűleg elvitték.

Olyan szelíd madarakról van szó, főleg az 
öregek azok! A fiókák nem bíznak bennem, de 
a két öreg a kezemből eszik. Kinek volt szíve 
bántani őket, teszem fel a kérdést. Igen, kinek 
volt szíve? Kit zavartak? Hazavitték és megették? 
Nem hinném.

De akkor miért? Netán valakinek meg-
dézsmálták a hálóját, amit illegálisan feszí-

tett ki? No, de elég a találgatásból. Amire nincs bi-
zonyíték, azzal nem sokra megyünk, ha igaz is...

Egyes vadászismerőseim ugyanígy fel 
vannak háborodva, mert a vadászat nem 

A múlt tél folyamán a vasút menti kis-
erdőkben történt fairtásról azt gondoltuk, 
hogy egyedi esettel állunk szemben. erről 
különben hosszabb cikk jelent meg a zöld 
sorokban ne vágj ki minden fát! címmel. De 
sajnos, tévedtünk.

egyik nap elindultam madarászni a kis-
erdőbe (a faluhoz közelebb lévőbe). mi-
kor odaértem az erdő mellé, a szomszé-
dos parcellán megpillantottam két férfit és 
egy nőt, akik a törésből elmaradt kukori-
cát böngészték. Szóba elegyedtem velük, 
és megkérdeztem tőlük, vajon tudják-e, 
ki vagy kik vágták ki a fákat tavaly. nem-
mel válaszoltak és hozzátették: Biztosan 
szegény emberek voltak. pedig szerintem 
tudták, hogy az idő alatt is valakik éppen 
„dolgoznak” bent. erről akkor bizonyo-
sodtam meg, amikor bementem az erdőbe 
és meghallottam, ahogy fűrészelnek (kézi 
fűrésszel). elindultam a hang irányába, 
s mire odaértem, már ki is dőlt a fa. Két 
harmincas éveiben járó férfi állt mellet-
tem zavarodottan. Kérdeztem, hogy miért 
teszik ezt, mire csak hebegtek valamit, és 
azt mondták, hogy „a laminált padlóhoz 
kell nekik”.

Mondtam nekik, ha nem hagyják abba, 
feljelentem őket. Összeszedték magukat 
és elmentek. Később láttam amint a kuko-
ricásból kihajtottak egy yugo típusú sze-
mélygépkocsival és elhúztak Újvidék felé. 
Tovább sétáltam az erdőben és a kivágott 
fákat számláltam. Már hetek óta járhattak ki, 
annyi megcsonkított fatörzset észleltem. 

végül még csak azt fűzöm hozzá, hogy 
szerintem, aki nagyon szegény, annak a fá-
ról nem biztos, hogy a lamináltpadló jut leg-
először az eszébe.

v. B., F. z.

Szegény 
favágók

Hattyúk tava

V. B., F. Z.

az összevissza lövöldözésből áll. A vadász eteti a 
vadat, gondoskodik a természetről és vadászik, 
de ezt szigorú szabályok szerint teszi. Ezért a 
valódi vadászoknak ki kellene állniuk a termé-
szetvédelem mellett, és ki kellene közösíteniük 
maguk közül azokat, akik nem oda valók. Azokat 
pedig, akiket netán orvvadászaton kapnak rajta, 
nyugodt lelkiismerettel feljelenthetik. Azért hogy 
a vadászat újra nemes tevékenységgé váljon, ne 
csak véres öldöklős sport legyen.

Befejezésül pedig el szeretném monda-
ni, a szemtanúk kérték, ne írjuk le a ne-

vüket, fényképet ne közöljünk róluk, mert félnek 
az esetleges következményektől. Nem csodálom, 
mert fordított társadalomban élünk, ahol a tisz-
tességes polgárnak kell félnie.

Természetvédelem
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www.most-hid-temerin.com
Vészhelyzet a szennyvíztisztítónál. 

Közelharc a földért. 
Keresse a Facebookon is!

műtrágya, vegyszer és vetőmag kedvező áron. 
Telefonszám: 063/511-650

Profi SiStem
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

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

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

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

A vásártéren vasárnap a déli órákban kivágtak egy száz év 
körüli eperfát, aki a fát kivágta állítólag rendelkezett hozzá 
engedéllyel

A május 1-je utcának a piacköz-
ből való bejáratánál levő fabó-
dé lebontása után a tulajdonos 
nem kapcsoltatta le a vízcsa-
pot a vezetékről. Szombaton a 
járókelők arra lettek figyelme-
sek, hogy letört a földből kiálló 
csap vége és szökőkútszerűen 
ömlött a víz a közelben parko-
ló járművekre. A közművállalat 
dolgozói zárták el a vezetéket.

Szökőkút
Fo

tó
: S

. A
.

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

készíttessen naptárt!
Akár egy példányban, nagy formátumban, színes 

képpel, egyedi megoldással.
Ugyanott hagyományos naptárak megrendelhetők.

Hívja a 843-750-es telefonszámot.

Két újonnan épült földszintes ház (100 és 120 m2-esek) eladó, 
víz, villany, központi fűtés beszerelve. Csere is lehet termőföldért.

telefon: 063/8-327-097, 060/34-567-65.

Óriás tamburatök, karalábé, retek és hasonlók láthatók a csütörtöki 
piacon, bizonyára az idei időjárás következményeként, gondolná az em-
ber. A moholi Csúzdi Endre piaci asztalán például feltűnően méretes fehér 
jégcsapretekkel találkozhatunk.

– Egy japán cég nemesítése, csak 
az a helyzet vele, hogy a többi zöld-
ségféléhez képest elenyésző területen 
termesztjük, és különlegességként 
inkább vásárlóinknak kedveskedünk 
vele. Az 1000 szemet tartalmazó ve-
tőmagcsomag ára 30 euró – mondja 
a termelő. – Géppel és szemenként 
vetjük. Nem igényes, egyszer-kétszer 
kellett a bolháktól megvédeni. A kifej-
lett példány akár 5 kilót is nyomhat, 
az általunk termesztettek között 3 ki-
lós példány is akadt. Az idén nagyon 
kevés eső esett, mi nem öntöztünk, 
mégis óriásra nőtt a jégcsapretek. Ér-
dekességként elmondom, hogy az itt 
élő kínaiak gyakran vásárolnak nálam akár 5–7 kilót is. Jómagam nyersen 
fogyasztom, és nagyon ízlik. Sokan idegenkednek tőle, mert a méretéből 
azt az egyébként téves következtetést vonják le, hogy fás, esetleg erős. Aki 
azonban egyszer megkóstolja, visszajáró vásárlóvá válik.

Óriásretek

Csúzdi endre a méretes jég-
csapretekkel (Fotó: m. D.)

A Temerini Kertbarátkör 14 tagú csapata Jánoshalmán 
járt az esélyegyenlőségi nap keretében. A Kertbarátkör 
kézimunkázói és a bácskossuthfalvi virágkötők a hagyo-
mányőrző kiállításon szép kézimunkákat és virágkötészeti 
termékeket állítottak ki. A kiállításon a Kertbarátkör bemu-
tatkozására is sor került. A délutáni órákban Mozgáskor-
látozottak Jánoshalmi egyesületének, akik a rendezvény 
szervezői, helységeinek avatásán is részt vett a csapat. A 
program az esti pöttyös bállal fejeződött be. KBK

elektromos háztartási kisgépek vására lesz ma, november 24-én, 
a nyugdíjasoknak az első helyi Közösség nyugdíjas-egyesületének 
szervezésében. A vásárt a nyugdíjasok klubjában tartják (Újvidéki 
utca 314.) 9-től 15 óráig.

Vásár nyugdíjasoknak
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A hOFy CUKI boltjaiban legolcsóbb a kenyér:
a Telepen, a központban a népfront utcában, 

a petőfi Sándor utcában és a járeki üzletünkben

Alacsonyabb árak:

Népfront utca 97, telefon: 844-669
vásároljon a hofy cuki boltjaiban, megéri!

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

húsos burek 70 Din
pizza szelet 75 Din
Sós kifli 20 Din

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

Lakodalmakra is vállalunk rendelést.

Újdonság: Fél kilós korpás kenyér 40 Din

árleszállítás az Édenben!
Petőfi Sándor utca 58.

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

rizst, szójadarát és különböző fűszerkeverékeket.

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

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

A megfázás megelőzésére sok fajta tea kimérésre.

Újdonság a spiráltuja
Az ősszel ültessünk fát – Néhány szaktanács 

kertünk, udvarunk rendezésére
Az ősz a határban és kiskertjeinkben egyaránt a termény-betakarí-

tás ideje. Ilyenkor derül ki, hogy egész évben jól dolgoztunk-e, hogy az 
időjárás mennyire befolyásolta a termények fejlődését, minőségét. Az 
ősziek betakarítása után nyomban megkezdődik az őszi–téli szántás, a 
kertészek kiskertjüket rendezik: összegyűjtik a növényi maradványokat, 
felássák, felszántják a területet. Most van a faültetés ideje is.

• milyen növényeket ültessünk most? – kérdeztük Mira 
Szavanovicstól.

– Évelő örökzöld növényt, gyü-
mölcsfát, cserjét, rózsatövet. Jobban 
meggyökereznek, mint tavasszal. A 
növények teljes egészében felkészül-
tek a telelésre, a hideg túlélésére. Fát 
ültetni legjobb ősszel, mert szinte 100 
százalékos a meggyökerezés. A je-
lenlegi időszak ideális a gyepek léte-
sítésére is. A fű a búzafélék nemzet-
ségébe tartozik, és a kikelt növény 
jobban bokrosodik ősszel, mint ta-
vasszal. Egyébként füvet szinte az 
év minden szakában vethetünk, de 
ősszel a legjobb.

• milyen irányzatok tapasztalhatók a kerteket és az udvarok ren-
dezésében?

– Kiment divatból a sziklakert, mivel egyre kevesebben kérik kiala-
kítását. Dívik az örökzöld növény, a fenyő, a smaragdtuja, a sövény, az 
élőkerítés. Az udvar különböző helyeire ültessünk egyéves növényeket, 
hogy legyen kertünkben virágos oázis is. A többibe ültessünk füvet, hogy 
az zöld szőnyegként vegye körül a növényeinket. Eddig csak igen ne-
hezen lehetett árnyékban zölden tartani a pázsitot. Egyes újabb fajták 
már árnyékban is gyönyörűen zöldellnek. Aki füvet szeretne telepíteni, 
érdeklődjön a szaküzletekben az új fajták iránt.

• A sövények, élőkerítések milyen alakban díszíthetik kertün-
ket?

– Európát meghódította a formára nyírt sövény, ez az irányzat elju-
tott hozzánk is. Jelenleg igen menőnek számít a spirálformára nyírt sma-
ragdtuja, mások más formát alakítanak ki belőle. A különböző nagyságú 
smaragdtujáknak mi adjuk meg a formáját itt, a kertészetünkben, ez lehet 
spirál vagy más alakzat, később évenként egyszer elég utána nyírni. Akik 
kellő kézügyességgel rendelkeznek, egyedül formázhatják növényeiket. 
Előtte azonban ajánlatos legalább egyszer-kétszer szakember segédle-
tével és felügyelete mellett végezni.

• hol találjunk helyet a spiráltujának?
– Az udvarban bárhol jól érzi magát, de sokan kettős falú, különleges 

cserépbe ültetik. Ezek a cserepek drágábbak, de nem fagy el bennük a 
növény gyökérzete. Ha az udvarban szándékozzuk elhelyezni, ássunk 
egy fél méter mély gödröt, az aljára helyezzünk némi tőzeget, és abba 
ültessük a növényt. Az őszi ültetés garantáltan sikeres lesz. Némelyek egy-
maguk ültetnek fát, mások ezt a munkát szakemberre bízzák. Bármiként 
van is, midig tartsuk szem előtt az adott növény természetes élőhelyét. 
Az örökzöldek természetes élőhelye például szinte mindig hegyvidék, 
köves, száraz területtel, nedves levegővel. Vajdaságban egészen más a 
helyzet. Különösen olyan nyarakon, mint amilyent az idén is volt, a levegő 
páratartalma alacsony, ezért nedvesíteni kell. Ha túlöntözzük a növényt, 
gyökérzete megrothadhat. Az a fontos, hogy a levegőben legyen nedves-
ség. Ezt a növény környékén a reggeli órákban végzett permetezéssel 
érhetjük el, amikor is nedvességet juttatunk a levegőbe.
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Jövő héten

Leltár a gyógyszertárban
A temerini egészségházhoz tartozó gyógyszertárakban már a 

jövő héten megkezdődik az áruk szokásos év végi összeírása. A 
temerini központi gyógyszertárban jövő kedden és szerdán, azaz 
november 29-én és 30-án leltároznak.

A kolóniai gyógyszertárban ugyancsak november 30-án, a 
szőregi és a járeki gyógyszertárban egyaránt december 1-jén lel-
tároznak. A gyógyszertárak az áruösszeírás idején zárva tartanak, 
a betegek máshol válthatják ki gyógyszereiket.

A Tájházban még a tél beállta előtt 
sikerült befejezni a munkálatokat. A 
tetőcsere után a falak szigetelésén is túl 
vagyunk. Nem kis munka volt a 0,5–0,8 
méteres vert falakat átvágni, és szigete-
lőanyaggal ellátni, hiszen legtöbb he-
lyen a fal annyira át volt nedvesedve, 
hogy azonnal leomlott. Ilyen estben tel-
jes szélességben alá kellett falazni.

Az Európai Unió felé december vé-
géig el kell végezni az IPA-elszámolást, 
majd tavaszra, amikor a falak kiszárad-
tak, jöhet a tapasztás és a meszelés.

Tájház
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Giliszta és elefántfej
A temerini születésű Szarvas Sándor 
bábfigura-készítővel beszélgettünk

A gyerekek szeretik a mesét, ma is szívesen néznek bábelőadást. Ám a 
számítógépek virtuális világában élő gyermekek nehezen tudják elképzelni, 
hogy a múlt század ötvenes éveiben fából készítettek bábfigurákat. A temerini 
születésű Szarvas Sándor 1952-ben kezdett bábokat alkotni. Az akkori taní-
tónők bábcsoportjának is ő készítette a marionetteket. Később az Újvidéki 
Bábszínház bábtervezője- és készítőjeként dolgozott egészen nyugállományba 
vonulásáig. Röviddel azután, hogy munkát kapott a bábszínházban feleségé-
vel, Szarvas Vecsera Rozinyóval együtt közösen kezdték tervezni, formálni 
és készíteni a bábfigurákat. Munkájukért számos elismerésben részesültek, 
1979-ben például a Szerbiai Hivatásos Bábszínházak Fesztiválján különdíjat 
kaptak, 2007-ben a szerbiai bábszínházi kultúra előmozdításáért végzett 
munkájukért kiérdemelték a Bosko Zekovics-díjat.

Az idei gyermekhét rendezvényeinek keretében a művelődési központ ga-
lériájában megszervezték a Szarvas-házaspár retrospektív bábkiállítását.

• Mit mutattak be?
– Igyekeztünk úgy összeállítani a kiállítást, hogy tükrözze munkás-

ságunkat. Elhoztuk azokat a figurákat, amelyeket rendbe tudtunk tenni, 
köztük egy temerinit. 1954-ben készült és az itteni tanítónők mutattak be 
vele előadást. A bábszínháznak készített bábúk között a legrégebbi 1961-
ből, a legújabb 1992-ből való. Egy előadáshoz sikerült összegyűjtenünk 
szinte az összes marionett bábút, amelyeket fából faragtam. A jelmez, a 
kosztüm a feleségem keze munkáját dicséri. A múlt század hatvanas éve-
inek vége óta dolgozunk együtt a különböző bábszínházak és az Újvidéki 
Televízió részére is. A bemutatottak között vannak olyanok, amelyeknél a 
fehér habanyag alapot fedtünk be textillel. A bábfejet agyagból és gipszből 
formáltam meg, kiöntöttem a negatívot és arra megközelítőleg 13 réteg 
újságpapírt ragasztottam.

• Különböző típusú figurák voltak láthatók...
– Igen, az elmúlt évtizedek során rengeteget változott a bábkészítés 

technikája. Amiket én megismertem és készítettem az elejében, azok cér-
nás fabábok voltak. Következtek a kézfejre húzható, kesztyűs megoldások, 
ezeket könnyebben lehetett mozgatni, egyszerűbb volt velük játszani, mint 
a marionettekkel. A mai bábokkal nem vagyok elragadtatva, ez már nem 
az én világom.

• Van-e kedvenc bábja?
– A legkisebb egy  ujjnyi nagyságú giliszta volt és nyolc horgászzsinór 

mozgatta, a legnagyobb alkotásunk pedig egy 2,5 méteres elefántfej, amelyet 
fóliából készítettünk. Kifejezett kedvencem nincs, a gyerekeké viszont az a 
sárga kiskacsa, amelyet műtermünkben immár 14 éve őrzünk.

• Nyugdíjasként is dolgozik?
– Immár 18 éve nyugállományban vagyok, bábukat nem készítek, teljes 

egészében leköt a fafaragás, ami valójában a szakmám.

Szarvas vecsera rozinyó és férje, Szarvas Sándor a temerini 
kiállításon, háttérben a bábúk

mcsm

Új helyen, a JNH u. 172-ben az
Éva Bizományi Üzlet és Piroshop!
Újdonság: töltény, fegyver, vadász-horgász felszerelés/kellék.

Látványos és szakszerű tűzijáték!
Tel.: 064/154-24-11, 843-915, www.piroshop-eva.com
Nyitva: hétköznap 8–20, szombaton 8–17 óráig és 

vasárnap délelőtt is.

Az utolsó néhány megmaradt használt tévékészülék 
kiárusítása. Importból származó képcsöves televíziók 
(nem LCD, nem plazma, nem LED) jutányos áron.

Minden készülék áron alul!
Hívni csak november 28-a és 
december 1-je között lehet!
telefonszám: 063/709-6233

Virágüzlet

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

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

mikulásvirág – különböző színben, 
fenyőágak és adventi sírdíszek. 

Az elmúlt heti kártyacsatán a listavezetőknek nem kedvezett a sze-
rencse. Hét győzelemmel és csupán egy vereséggel a Milinszki–Móra és 
a Faragó–Vrestyák párosok vették át a vezetést.

Dardli

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

Dil butik
Hazai kötött- és pamukáru férfiaknak, 

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

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

Már most mikulásvirág és ciklámen

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

kertészetben

tel.: 842-530, 064/234-38-53
Továbbra is zsebbarát árak, szavatolt minőség!
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AprÓhIrDeTéSeK
• Fakivágást, valamint tűzifa felvágását 
és behordását vállalom. Telefonszám: 
064/207-2-602.
• Küföldi márkás használt női és gyer-
mek ruhanemű eladó kedvező áron. 
munkaidő: 13–20 óráig. népfront u. 
4/2, telefonszám: 063/504-694.
• Panel fűtőtest, mérete 1200x600, jó 
állapotban, valamint üzemképes Argo 
márkájú gázkályha (14 kW) eladó. Tele-
fonszám: 063/87-60-410, 842-359.
• Bálázott hereszéna, merkantil nap-
raforgó és választási malacok eladók. 
Újvidéki utca 602., tel.: 841-336.
• Pazini pulykák eladók élve, rendelés-
re tisztítva, megbeszélés szerint lehet 
félpulyka is. Érdeklődni a 064/488-9-
714-es vagy a 063/7-00-50-94-es tele-
fonszámokon. 
• Fizikából és matematikából külön-
órákat tartok általános- és középisko-
lásoknak, valamint egyetemistáknak. 
Tel.: 063/8-712-744.
• Születésnap, névnap, szilveszterezés 
és egyéb ünnepségek megtartására ki-
adó a volt Golf vendéglő. Érdeklődni a 
840-522-es telefonszámon, vagy a hely-
színen, az Újvidéki utca 478/2-ben. 
• Számítógépek javítását, szerelését 
vállalom. Tel.: 062/896-23-43.

• Használt női kerékpár, kitűnő állapot-
ban, eladó. Telefonszám: 842-709.
• malacok eladók. rákóczi Ferenc 
utca 192., tel.: 841-472.
• Malacok eladók. Perczel Mór utca 1/1., 
telefonszám: 843-166.
• vágni való csirkék élve vagy kony-
hakészen eladók. Sonja marinković u. 
7., tel.: 841-800, 063/803-73-83.
• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics Mi-
hály utca 23-ban. Ugyanott rozmaring 
eladó. Érdeklődni a 23/1-ben, telefon-
szám: 845-219.
• Középkorú házaspár idős személyek 
gondozását vállalná ingatlanjukért. 
Telefonszám: 840-062.
• Disznóvágást, sózást és füstölést vál-
lalok. Tel.: 064/47-55-969.
• mindenfajta bútor kidolgozása, 
rendelésre is, méret és ízlés szerint: 
konyhabútorok, szekrénysorok, vala-
mint különféle asztalok hozzáférhető 
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Németórákat adok általános és közép-
iskolásoknak. Tel.: 063/71-97-600.
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom 
szakos tanár magánórákat ad. Telefon-
szám: 062/81-557-68.
• ház eladó a marko Oreskovics u. 
13-ban, Skrabán endre-festmények, 
350 köbcentis Čz motorkerékpár új 

motorral, külön hozzá való új alkat-
részek, piaggio 49 köbcentis, 2000-es 
kiadású (újvidéki postás) motorkerék-
pár, 350 kg-ig mérő fa mázsa, vala-
mint yugo 1100-hoz (peugeot-moto-
ros) hűtő előtti új maszk, és zastava 
101-hez új hátsó, alsó ülés és kétva-
sú leszkováci eke nagy deszkával, ol-
csón. érdeklődni a nikola pasics u. 
134-ben, vagy a 842-316-os telefonon 
(8–12 és 16–20 óra között).
• Temerinben a Tanító utca 14-ben eladó 
100 négyzetméter alapterületű ház, kis-
ipari és gazdasági tevékenységre alkal-
mas melléképületekkel, valamint nagy 
udvarral (250 m2) és kerttel (350 m2). 
Érdeklődni a 842-682-es telefonszámon 
vagy a Tanító utca 6/4-ben. 
• Temerinben a Tanító utca 14-ben el-
adó egy Bagat varrógép, komplett, 
1954-ben készült hálószobabútor, 
konyhakredenc és egyéb bútordarab-
ok. érdeklődni a 842-682-es telefon-
számon vagy a Tanító utca 6/4-ben.
• Sűrűre szőtt nádszövetet (stukatúrt) és 
nádlemezt (préselt nád) kínálok díszítés-
re, árnyékolásra, szigetelésre. Majoros 
Pál, Petőfi Sándor u. 71 (a Gulyáscsár-
da mellett), tel.: 842-329.
• hízók eladók az Ady endre u. 20-
ban. Telefonszám: 844-298.

• Kotlaház kotlával, két nagy, erős hang-
szóró, alig használt masszív bukósisak, 
Samsung és Philips televíziók (72 cm), 
keményfából készült stílbútor, kitűnő ál-
lapotban levő iker babakocsi, babahor-
dozók, babaketrec, etetőszékek, gyer-
mekkerékpárok, pelenkázószekrény, 
digitális fényképezőgép, Gillera szkuter 
(49 köbcentis), fűkaszáló, mikrosütők, 
vadonatúj 50 literes és 10 literes boj-
ler, alufelnik, ágyak matraccal, szek-
rények, éjjeliszekrények és komputer-
asztalok, ATX motorkerékpár (2001-es), 
keltetőgépek, kandalló, asztalosoknak 
munkaasztal gépekkel és szerszá-
mokkal felszerelve, sank négy szék-
kel, kéménybe köthető valamint falra 
szerelhető gázkályhák, odzsaci morzso-
ló-daráló (csövesen is darál), babaágy 
pelenkázóasztallal együtt, babakocsik, 
akkumulátoros kisautó, kaucsok, fotelok, 
kihúzható kettes és hármas ülőrészek 
és sarok ülőgarnitúra, szekrénysorok, 
ebédlőasztalok székekkel, komputer-
asztal, íróasztal, tévéasztal, konyhabútor 
egyben vagy darabonként, dohányzó-
asztalok, mélyhűtők, mosógépek, vil-
lanytűzhelyek, vákuumos ablakok és 
teraszajtók, varrógépek, szőnyegek, 
cserepek, vasaló, gáz üzemelésű köz-
ponti kályhák. Csáki Lajos utca 66/1., te-
lefonszám: 841-412, 063/74-34-095.

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

Tűzifa eladó: tölgy, 
gyertyán és akác

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

Csere is lehetséges rosszvasért.
telefonszám: 064/277-14-43.

Jó MinősÉgű 
HáziPáLiNka eLadó.

Vilmoskörte, barack, eper, 
birsalma, marella, ringló, szilva, alma.

Telefonszám: 063/106-22-31

rendőrségi krónika

Községünk területén november 11-étől 18-áig két bűncselek-
ményt, két rendbontást és négy közlekedési balesetet jegyeztek – áll 
a temerini rendőrállomás jelentésében. A balesetekben egy személy 
súlyosan megsérült, az anyagi kár összesen mintegy 248 ezer dinár. A 
rendőrállomás dolgozói 6 személy ellen tettek szabálysértési feljelen-
tést, 22 személy esetében készítettek bírságolási jegyzőkönyvet. 

november 12-ére virradóra Temerinben, az Újvidéki utcában kirabol-
ták a Metal Szenta vállalatot. A másik bűncselekményt november 17-ére 
virradóra Járekon követték el, ahol kirabolták a belgrádi Stampa Szisztem 
Mladen Sztojanovics utcai kioszkját.

november 13-án Temerinben, a József Attila utca 19-es számú ház 
előtt T. I. temerini kerékpáros Újvidék irányába tartva ütközött egy isme-
retlen típusú, ugyanabba az irányba haladó személygépkocsival. Vezető-
jének kiléte eddig ismeretlen. A kerékpáros súlyosan megsérült, az anyagi 
kár mintegy 1000 dinár.

Egy súlyos sérülés
Miserend

25-én, pénteken 8 órakor: †Ökrész Imréért, elh. szüleiért és a 
nagyszülőkért, az Ökrész és a Tóth család elh. tagjaiért. Este 5 
órakor horvát szentmise.
26-án, szombaton 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint 
az előzőleg elhunytakért: †Lénárt Imréért, Sziráczki Piroskáért, 
a Némedi és a Sziráczki szülőkért és a nagyszülőkért, valamint: 
†Horváth Ferencért és elh. hozzátartozóiért, †Fekete Katalinért 
és elh. hozzátartozóiért, valamint: †Szilákné Nagy Ilonáért, Nagy 
Andrásért, Klinecz Erzsébetért és Tóth Franciskáért.
27-én advent I. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: †Kocsicska Im-
réért, a plébániatemplomban 8.30-kor: †Guszton Andrásért, 10 
órakor: a népért.
28-án, hétfőn 6.30 órakor: szabad a szándék.
29-én, kedden 6.30 órakor: szabad a szándék.
30-án, szerdán 6.30 órakor: †Fejes Andrásért, Elek Franciskáért és az 
elh. nagyszülőkért.
December 1-jén, csütörtökön este 5 órakor: szabad a szándék.

Földet bérelek és kisebb, szerényebb 
családi házat vagy házrészt vennék.

telefonszám: 063/7-598-444
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MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk az, akit nagyon 
szerettünk

VArGÁNÉ 
BAkoS katalin 

Tinka 
(1954–2001)

Virág a kezünkben, 
szívünkben fájdalom, 
szálljon a sírodra 
áldás és nyugalom.

Marad a nagy bánat, és 
egy csendes sírhalom, 
szívünkben örök 
gyász és fájdalom.

Fájó szívvel gyászol két 
gyermeked, édesanyád 

és testvéred családjával

MEGEMlÉkEZÉS
Két év múltával kegyelettel 
és szeretettel emlékezünk 
halottunkra

kASlIk Istvánra 
(1918–2009)

Ha emlegettek, 
köztetek leszek, de fáj 
ha látom könnyeteket.

Ha rólam szóltok, 
mosolyogjatok, emlékem 
így áldás lesz rajtatok.

Szeretetét és jóságát 
örökké szívünkben őrizzük.

Szerető felesége, 
katalin, lánya, veje és 

két unokája családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett bátyámtól

GYUrÁkI Páltól 
(1930–2011)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Nyugodjon békében!

Szép emléked 
megőrzi szerető öcséd, 
János, felesége, Ilonka 

családjukkal

MEGEMlÉkEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
szerettünkre, akit három éve 
örökre elveszítettünk

BAlÁZS Jolán 
(1936–2008)

Nyugodjon békében!

Szeretetét és jóságát 
szívükbe zárták

szerettei

MEGEMlÉkEZÉS
November 28-án lesz szo-
morú három éve, hogy nincs 
közöttünk az, akit nagyon 
szerettünk

SZIlÁkNÉ NAGY Ilona 
(1941–2008)

Tovaszállt három év, de 
nem halványul az emlék.
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt 
nem is oly rég.

Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre 
megőriznek téged.

Szeretteid

MEGEMlÉkEZÉS
November 27-én lesz egy 
éve, hogy nincs közöttünk, 
akit mi nagyon szerettünk

SZlIMÁk Zoltán 
(1960–2010)

Súlyos az éjszaka, 
fénytelen a nappal, 
tele van az élet 
gyásszal és panasszal.

Emberi törvény 
kibírni mindent, 
menni, menni tovább, 
még akkor is, ha örökké 
fáj a szomorú valóság.

Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzik 
szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ

SESZTÁk Józseftől 
(1921–2011)

Teste a földben nyugszik, 
lelke a mennyben pihen, 
oltalmazza és áldja meg 
a mindenható Isten!

Emlékét megőrzik 
gondózói, a Stubán 

család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól és 
anyósomtól

NAGYNÉ 
MEZŐ rozáliától 

(1915–2011)

Arany volt a szíve-lelke, 
munka és a család volt 
az élete.
Két fáradt kezét a 
munka megtörte, 
az élet vihara gyötörte.
De ő soha 
nem panaszkodott, 
csak kedvesen mosolygott.

Emlékét megőrzi: 
szerető lánya, 

Erzsike és veje, Feri

Egyházközségi hírek
Adventben a hajnali misék 6.30 órakor lesznek.
Ezentúl köznapokon a szentmisék a téli kápolnában lesznek, 
szombat kivételével.
Péter, a kőszikla c. film vetítése november 24-én, csütörtö-
kön este 5.30-kor a hittanteremben.
BÉRMÁLÁSRA KÉSZÜLŐ fiatalok bemutatkozása a közösség 
előtt november 24-én, vasárnap a 10 órai szentmisén, ame-

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
örökre távozott közülünk 
szeretett jó férjem, édes-
apánk, apósunk és nagy-
apánk

VArGA Imre 
kereskedő 

(1932–2011)

Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

Maradt a bánat, 
egy csendes sírhalom, 
szívünkben örök 
gyász és fájdalom.

Nyugodjon békében!

Emlékét fájó szívvel  
megőzri a 

gyászoló család

lyen bérmaszüleikkel együtt vesznek részt.
Előtte szombaton a bérmálkozásra készülők próbája de. 
10 órakor. Azt követően lelki előkészületként gyónási al-
kalom számukra.
Ez miatt a VII. b osztály plébániai hittana elmarad.

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik sze-
retett édesapám, apósom, 
nagyapánk és dédink

GYUrÁkI Pál 
(1930–2011)

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításukkal, vi-
rágadományukkal fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek.

Köszönet Szungyi Lász-
ló esperesplébánosnak és 
Simovics Balázs kántornak 
a megható szavakért és bú-
csúztatóért.

Legyen békés és 
áldott a pihenése!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apó-
somtól, nagyapánktól és 
dédinktől

GYUrÁkI Páltól 
(1930–2011)

Megfordulok, 
de merre menjek?

Hiszen te nem vagy már 
sehol, soha.
Sehol már nem lellek, 
s mindig itt leszel valahol.

(Váci Mihály)

Emlékét örökké 
szívünkben őrizzük!

Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei
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A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk

SZABÓNÉ 
SESZTÁk katalin 

(1956–2011)

Oly hirtelen jött a szörnyű 
pillanat, eltűnt egy élet, 
csak a sírhalom maradt.

Szívünkben emléked 
örökké megmarad.

Gondozóid, 
a Stubán család

MEGEMlÉkEZÉS
Szeretett férjemről, édes-
apánkról, nagyapánkról, 
dédapámról és apósunk-
ról, aki hat hónapja nincs 
közöttünk

GUSZToNY András 
(1937–2011)

Nap mint nap 
emlegetünk és
fájó szívvel rád gondolunk.
Hozzád már csak 
a temetőbe mehetünk, 
hogy sírodra 
virágot tegyünk.

Bár nemes szíve 
többé már nem dobog, 
emléke köztünk 
örökké élni fog.

Emlékét őrzi felesége, 
Ica, gyerekei, Bandi, laci 

és Marika családjukkal

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMlÉkEZÉS
a héten elhunyt

PÁlINkÁS Imre 
(1932–2011)

temerini lakosról.

Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki!

MEGEMlÉkEZÉS

VArGA Vince 
(1919–2003)

VArGÁNÉ TÓTH rozália 
(1926–2006)

Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre

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

Él bennünk egy emlék, 
milyen is volt valamikor rég.

Szívünkbe zárva, kik fontosak nekünk, 
bármerre járunk, ők ott lesznek velünk.

Fiuk, Vince, menyük, Julianna és 
unokáik, Norbert és róbert

MEGEMlÉkEZÉS 
November 16-án volt szomorú 6 hete, hogy nincs közöttünk 
szerető édesapám, apósom és nagyapám

ISMAIloVSkI durmiš 
(1934–2011)

Virágerdő sűrűjében pihen egy apai szív csendesen. 
Már nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
mi szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

lányod, Anita, vejed, Feri 
és kis unokád, laura

MEGEMlÉkEZÉS
November 25-én lesz 7 éve, hogy elmentél és 
soha vissza nem tértél. Fájó szívvel emlékezünk 
szerettünkre: férjemre, édesapánkra, nagyapám-
ra és apósomra

A temető kapuját őrzi a bánat, 
könnyű oda bejutni, de nincs kijárat. 
Csak a szél töri meg a csendjét, 
fejünkbe bekúszik egy borús emlék. 
Mikor elmentél, kialudt egy csillag, 
mert a föntiek hozzájuk hívtak.

Mécsesek lángja imbolyogva ég, 
fejünk felett felhős, szomorú az ég. 
A sok emlék szívünkben él, 
imáinkról suttog a hideg őszi szél.

Nyugodjál békében!

Köszönet mindazoknak, 
akik megemlékeznek róla. Szeretteid

ökrÉSZ Imrére 
(1944–2004)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamámtól

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
míg élünk, őrizzük őket.

Emlékét megőrzi: 
unokája karolina, 

unokaveje Józsi és 
dédunokái, 

Corina és dominik

NAGYNÉ 
MEZŐ rozáliától 

(1915–2011)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalmas szívvel búcsú-
zunk drága jó édesapám-
tól, apósomtól és nagyta-
tánktól

PÁlINkÁS Imrétől 
(1932–2011)

Szomorú az út, 
mely sírodhoz vezet, 
megpihent 
a te jóságos szíved.

A szív egyet dobbant, és 
megállt. Távozásod 
sosem lesz emlék csupán.

Bennünk örökké élsz, 
egy életen át, 
s odafentről vigyázol ránk.

Szép emléked szívébe 
zárta szerető lányod, 

Piroska, vejed, János, 
unokáid, Anita és Artúr

VÉGSŐ BÚCSÚ

kUrIllA Szilvesztertől 
(1929–2011)

Nyugodjál békében!

Emléked 
szeretettel megőrzi

vejed, Joci, fiad, Zoltán 
családjával, unokáid, 
rózsika, Stefan és Eli 

családjaikkal
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köSZöNETNYIlVÁNíTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága jó 
férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapám, apósunk temetésén 
megjelentek és utolsó útjára elkísérték.

CSErNYÁk Péter 
(1937–2011)

Továbbá köszönet mindazoknak, akik a hat hétig tartó súlyos 
betegsége alatt imával támogattak bennünket!
Budapesti Szent István kórház orvosainak és ápolóinak lelkiisme-
retes munkájukért. A Jó Isten jutalmazza meg mindannyiukat!

Köszönet a temerini, újvidéki, szilágyi, szabadkai, kispiaci, 
solti, kiskunfélegyházi, üllői, pesti rokonoknak, ismerősöknek, 
jó barátoknak, akik fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönjük Msgr. Dr. Pénzes János püspökatyának és a 
lelkipásztoroknak az imákat és a részvétnyilvánításukat.

Hálás szívvel köszönjük a kispesti KDNP képviseletében meg-
jelenteknek a temetésen való részvételüket.

„A halál nem jelent semmit,
csupán átmentem a másik oldalra.” (Szt. Ágoston)
„A szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor 13,8)

Nyugodjál békében!
Temerin–Budapest

Gyászolják: felesége és az öt gyermeke családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom sze-
retett drága jó férjemtől, aki-
vel 59 évet éltünk boldog 
házasságban, majd hosz-
szú súlyos betegség után 
az Úr magához vette

PÁlINkÁS Imre 
(1932–2011)

Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak és végtiszteletadóknak, 
akik utolsó útjára elkísérték, 
a kegyelet virágaival búcsút 
vettek tőle.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak a méltóság-
teljes szertartásért és a vi-
gasztaló szavakért.
Köszönet dr. Petri József-
nek, dr. Gyurgyevity Jasmi- 
nának, valamint a nővérek-
nek az önzetlen segítségü-
kért.
Nyugodjál békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafenn 
örök boldogságot.

Jóságod nem feledi 
szerető felséged, Ilonka 

és lányod, Piroska 
családjával

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú hat hete, hogy el-
vesztettük drága jó bátyá-
mat

koCSICSkA Ferencet 
(1947–2011)

Ne hidd, hogy 
feledni fogunk, a sors 
bármerre vezet bennünket, 
emléked szívünkbe véstük, 
a szív pedig nem feled.

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de az emléked 
örökké bennünk él.

Emléked őrzi 
öcséd, Imre családjával

MEGEMlÉkEZÉS
Szomorú 6 hete, hogy nincs 
közöttünk szerető férjem, 
apánk, apósunk és nagy-
apánk

ISMAIloVSkI durmiš 
(1934–2011)

Az élet csendesen 
megy tovább, de 
fájó emléke elkísér 
egy életen át.

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

Hogy mennyire hiányzik, 
csak mi fogjuk tudni. 
Ami fáj, 
soha nem fog elmúlni.

Szerető feleséged, 
rozika és családja

köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet a rokonok-
nak, barátoknak, utcabeli-
eknek és mindazoknak, akik 
szerettünk

NAGYNÉ 
MEZŐ rozália 
(1915–2011)

temetésén megjelentek, ko-
szorú és virágadományukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.

Külön mondunk köszönetet 
a lelki atyának és a kántor-
nak a megható gyászszer-
tartásért és a vigasztaló sza-
vakért.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett mamámtól

NAGYNÉ 
MEZŐ rozáliától 

(1915–2011)

Az élet egy viharos tenger, 
melyben csak dolgozik és 
küzd az ember, 
s mire céljára talál, 
csónakját felborítja a halál.

Emlékét megőrzi: 
unokája, Nelli, 

unokaveje, Feri és 
dédunokája, krisztina

K őfaragó műhelye
Készítünk mindenféle síremléket, többféle anyagból.

tel.: 021/6915-869, mob. tel.: 063/520-234

Török lászló

Temetkezési vállalat, Népfront 
u. 109., tel: 842-515, 842-251

MEGEMlÉkEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

kUrIllA Szilveszter 
(1929–2011. 11. 16.)

SESZTÁk József 
(1921–2011. 11. 16.)

GYUrÁkI Pál 
(1930–2011. 11. 17.)

özv. NAGYNÉ 
MEZŐ rozália 

(1915–2011. 11. 18.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a testvéreknek, ro-
konoknak, szomszédoknak, 
horgásztársaknak és mind-
azoknak, akik drága halot-
tunk

kUrIllA Szilveszter 
(1929–2011)

temetésén megjelentek, a 
kegyelet virágaival, valamint 
részvétnyilvánításukkal bú-
csút vettek szerettünktől.

Hálás köszönet a lelkiatyá- 
nak és a kántor úrnak a 
méltóságteljes szertartá-
sért és vigasztaló szava-
ikért.

Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőled 
 a gyászoló család



lABdArÚGÁS
Újvidéki liga

Fr. PArTIZAN (Bukovac)–TSk 
1:2 (0:0)

Az élcsoport sorrendjéről döntő 
rangadó mérkőzésen az első félidő-
ben nem született gól, bár a TSK már 
ebben a játékrészben a legalább két-
gólos előnyre is szert tehetett vol-
na. A második félidő nagyon rosszul 
kezdődött a temeriniek számára. A 
48. percben a TSK kapujára lőtt lab-
dába a védőjátékos, Csípő olyan sze-
rencsétlenül ért bele, hogy az a te-
hetetlen temerini kapust becsapva 
védhetetlenül vágódott a hálóba. A 
hidegzuhanyt követően fiaink igye-
keztek minél előbb kiegyenlíteni, 
ami a 60. perc táján sikerült is. 
Letics a tizenhatos vonaláról küldött 
szabadrúgása hozta meg az egyenlí-
tést. Tíz perccel később Letics má-
sodik góljával a TSK megszerezte a 
vezetést. Ezt a mérkőzés végéig si-
került megtartania, így a szombati 
mérkőzés után már biztos volt, hogy 
a vasárnapi Szirig–Mladoszt találko-
zó kimenetelétől függetlenül a TSK 
nem csak őszi bajnok lesz, hanem 
több pontelőnnyel fogja várni a tava-
szi folytatást. Hogy ez az előny hány 
pont lesz, arról vasárnap Szőregen 
született döntés.  

SZIrIG–MlAdoSZT 2:2 (2:1)

Szerb liga –Vajdaság
Szépszámú temerini focikedve-

lő is végignézte a szőregi mérkő-
zést, kíváncsian arra, hogy a TSK 1, 
3, 5 esetleg 6 pontos előnnyel lesz 
őszi bajnok. A szőregiek ezúttal is 
valóban mindent megtettek a győ-
zelem érdekében és cáfolták meg a 
temeriniek megalapozatlan gyanúsít-
gatásait, hogy majd átengedik a pon-
tokat az újvidékieknek és ezzel tör-
nek borsot a TSK orra alá. Sajnos, a 
Szirignek mégsem sikerült győznie, 
de a 2:2-es döntetlen is azt jelentette, 
hogy a TSK végül 5 pontos előnnyel 
nyerte az őszi részt a Mladoszt előtt. 
A szőregiek a 8. percben szerezték 
meg a vezetést, majd a 30. perc-
ben lőtt újabb góllal már 2:0 volt az 
eredmény. A félidő utolsó percében a 

Mladoszt 2:1-re szépített. A második 
játékrészben is a hazai csapat játszott 
jobban, több gólhelyzetet is kidolgoz-
tak a szőregi labdarúgók, köztük két 
100 százalékosat is, de a labda se-
hogy sem akart újból a Mladoszt ka-
pujába kerülni. A büntetés az utolsó 
pillanatokban, a négyperces hosszab-
bítás végén következett, a Mladoszt 
2:2-re egyenlített.

SZloGA–ZAdrUGAr 
(lázárföld) 3:2 (0:1)

Az utolsó előtti őszi fordulóban, 
az utolsó itthoni mérkőzését játszó 
Szlogára jócskán ráijesztett az utolsó 
helyen álló Zadrugar, hiszen a ven-
dégcsapat a 28. percben megszerez-
te a vezetést és ezt az egygólos előnyt 
a szünetig meg is tartotta. A máso-
dik félidőben aztán megmutatkozott 
az, ami az elsőben még nem volt fel-
tűnő, hogy a vendégek edző nélkül 
és mindössze egy tartalék játékossal 
érkeztek a találkozóra. A hazaiak a 
49. percben Mijin révén egyenlítet-
tek, majd a 60. percben ugyancsak 
Mijin góljával átvették a vezetést is. A 
mérkőzés legjobbjának, Mijinnek a 
77. percben lőtt gólja számára mes-
terhármast, a Szlogának pedig biztos 
győzelmet jelentett. A vendégeknek 
még volt annyi erejük, hogy a 82. 
percben lőtt újabb góllal szorossá 
tegyék a végeredményt. A Szloga a 
hétvégi utolsó fordulóban a Kikinda 
vendége lesz.

rAdNICSkI (N. Pazova)–
MlAdoSZT 2:1 (1:1)

Nagy ellenállást tanúsítottak a 
járekiak a listavezető és mindeddig 
veretlen pazovaiak pályáján, sőt ke-
vés hiányzott ahhoz, hogy kiharcol-
ják a döntetlent. A Radnicski a 20. 
percben lőtt góllal szerezte meg a 
vezetést, de a Mladoszt a 40. perc-
ben Jovanovics nagyszerű húszmé-
teres szabadrúgás-góljával egyenlí-
tett. A második félidő elején, az 55. 
percben lőtt góllal ismét a hazaiaké 
volt a minimális előny. A 80. perc-
ben a járekiak előtt állt a lehetőség 
az egyenlítésre, a hazaiak kapusa 
azonban egy picivel gyorsabb volt 
Sztojánovicsnál és meghiúsította ezt 
a lehetőséget. Az utolsó fordulóban 
a Mladoszt szombaton saját közön-
sége előtt a Dunav elleni mérkőzés-
sel fejezi be őszi szereplését.

kÉZIlABdA
I. férfi liga

MlAdoSZT TSk–
ZSElEZNICSAr (Ingyija) 19:20 

(8:13)

A járekiak az első félidőben ve-
szítették el ezt a találkozót, hiszen 
2:1-es kezdés és 5:5 után megen-
gedték a vendégeknek, hogy mind-
össze 15 perc alatt ötgólos előnyre 
tegyenek szert. A második félidő-
ben már jobban játszó hazaiak az 
előnyt fokozatosan faragták le, de 
a rengeteg kiállítás miatt 20 per-
cet játszottak emberhátrányban – a 
vendégek csak tízet –, így az egyen-
lítés már nem sikerült és csapatunk 
újabb mérkőzést veszített el. A haza-
iak igen elégedetlenek voltak a já-
tékvezetői páros ténykedésével, a 
mérkőzés küldöttének intézkedé-
se után megfékezésükre a jegyző-
könyvvezető asztal mellett rendőrök 
posztolták végig a találkozót.

II. női liga

TEMErIN–SZPArTAk 
(Szabadka) 31:26 (15:13)

Habár a hazai csapat nem a 
legjobb összeállításban vette fel a 
küzdelmet, mégis könnyed játék-
kal késztette megadásra a szabad-
kaiakat és folytatta sikeres őszi sze-
replését.

koSÁrlABdA
I. szerb liga – észak

MlAdoSZT TElETEHNIkA–
VrBASZ 90:79

Biztos hazai győzelemmel a 
Mladoszt a nyolcadik forduló után 
már egyedül áll a táblázat 3. helyén, 
mindössze 2, illetve 1 ponttal lema-
radva az előtte állóktól.

TEkE
I. vajdasági liga

kordUN (kljajicsevo)–TSk 
8:0 (3511:3230)

Eredmények – Kordun: Pru-
ginics 544, Vuletics 578, Susilovics 
573, Kurtes 612, Jovetics 607, 
Trkulja 597.

TSK: Varga A. 513, Varga Zs. 
499, Varga M. 528, Micsutka 559, 
Tóth 568, Giric 563.

Az utolsó előtti őszi fordulóban 
a TSK az esélytelenek nyugalmával 
lépett pályára a listavezető és mind-
eddig veretlen Kordun otthonában 
és a tartalékos összeállításban sze-
replő temerini gárda a papírformá-
nak megfelelően minden párharcot 
elveszítve szenvedett 8:0-s vereséget. 
Vasárnap az utolsó fordulóban Be-
csén a TSK a 2. helyen álló újvidéki 
Ada Computers ellen sem számíthat 
győzelemre, hacsak nem okoz vá-
ratlan meglepetést.

ASZTAlITENISZ
A ligaküzdelmek hajrája előtti 

utolsó szünetben tartott versenye-
ken a temerini asztaliteniszezők 
nagyszerű sikereket jegyeztek. To-
polyán az újoncok tartományi csa-
patbajnokságán a fiúk mezőnyé-
ben a temerini csapat 2. lett és így 
az eredményhirdetésnél a Vajdasá-
gi Asztalitenisz Szövetség serlegét 
vehette át. A Vranesevics, Tomics, 
Tepics, Bálint összeállítású csapat 
az előcsatározások során könnye-
dén verte egyaránt 3:0-ra az újvidé-
ki Egység, a Csóka és a keresztúri 
Ruszin együttesét is. Az elődöntő-
ben fiaink – akik tavaly harmadi-
kok voltak – a tavalyi bajnok Hor-
gos együttesét győzték le 3:2-re. A 
döntőben a tavalyi 2. helyezett há-
zigazda, Topolya ellen mérkőztek 
és ezt a mérkőzést 3:2-re elveszít-
ve léptek a tavalyi harmadikról, a 
második helyre a tartomány legjobb 
csapatainak vetélkedésében.

Ugyanekkor a klub versenyzői-
nek egy csoportja a magyarországi 
Jánoshalmán a II. Mák János Em-
lékversenyen vett részt és tért haza 
egy kosárnyi éremmel, köztük két 
arannyal is. Az újonc lányok vetél-
kedésében Orosz Nikolett lett első, 
a veteránok 40–51 éves korcso-
portjában pedig ugyanezt valósítot-
ta meg Nagyidai Zoltán. Az ifjúsági 
korosztályú fiúknál Nagyidai Gábor 
ezüstérmes lett, a veteránok 30–
40 éves csoportjában pedig Orosz 
András állhatott fel a dobogó máso-
dik fokára. Ugyancsak második és 
ezüstérmes lett a veteránok össze-
vont korcsoportjában a Nagyidai–
Orosz páros.

P. L.

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

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

ISSN 1451-9216

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


