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A fővezeték építésének folytatásáról egy 
hónappal ezelőtt kötött szerződést az ön-
kormányzat nevében Zoran Svitić, a közvál-
lalat igazgatója és Ljupko Kalaba, az építést 
végző Graditelj NS vállalat igazgatója. Az 
elmúlt héten meg is kezdődött a csatorna 
építésének folytatása. A munkát mintegy 
száz nap alatt végzik el, és ha az időjárás 
megengedi, akkor újévig befejezik.

A most építésre kerülő csatornaszakasz 
Kolónián a Partizán utcától Járek központ-
jáig 3,5 kilométer hosszú lesz, és mintegy 
72 millió dinárba kerül. Az építés gyorsítása 
érdekében két helyen is dolgoznak. Meg-
építik a főutca páros oldalán húzódó má-
sodlagos csatornarendszert is, amelyre a 
háztartások és középületek csatlakozhatnak. 
A lefektetésre kerülő főcsatorna átmérője 
400 milliméter, a másodlagosé pedig 200. 
A munkálatok során mintegy tízezer köb-
méter földet ásnak ki, beépítenek négyezer 
köbméter homokot, és rendelkeznek majd 
mintegy ötezer köbméter kiásott felesleggel, 
amit máshol töltésnek használnak fel. Ezzel 

a beruházással jelentős számú háztartás és 
középület kapcsolódhat a rendszerre. Az 
új szakaszra megépülte után 158 háztar-
tás kapcsolódhat rá és még 175 háztartás 
a Népfront utcában nemrégen működésbe 
helyezett szivattyúteleptől délre eső utcákból. 
Ez az útba eső középületekkel és tömbhá-
zakkal együtt mintegy 400 új bekapcsolást 
jelent. Jövőre tervezik Járek központi része 
épületeinek a csatlakoztatását, két év múlva 
pedig a nyugati főcsatorna építésének kez-
detét Szőreg felé. E szakasz egyik kritikus 
pontja a közbeeső alacsony fekvésű 22-es 
lakótömb.

A község csatornarendszere egységes 
hálózatként van elképzelve, amely felöleli 
mind a három települést, négy főcsatorna 
iránnyal. A mostani építkezéssel tulajdonkép-
pen a főcsatorna megépítésének a végéhez 
érnek, amivel Járekról a 
másodlagos csatornák 
csatlakoztatásával tudják 
a szennyvizet a tisztítóba 
vezetni.

A szennyvízelvezető főcsatorna építése Kolónián

Nyugdíjasok olimpiája
A községi nyugdíjas egyesület tagsága készül a nyugdíjas olim-

piára. A felkészülésről Varga István, az egyesület elnöke beszélt: – Az 
olimpia Vrnjačka Banján lesz. Pénzhiány miatt csak egy háromtagú 
csapatot küldünk az olimpiára, ők az Első Helyi Közösség Nyugdí-
jas Egyesületének tagjai. A költségek 9500 dinár fejenként, plusz 
útiköltség. Már elküldtük a benevezésüket. A versenykategóriák, 
amelyekben szerepelnek, kosárlabda és labdarúgás. Az olimpia szep-
tember 29-én kezdődik és három napig tart. Selejtezőt tartottunk, és 
kiválogattuk a tagokat, erre Szőregen, egy társas délutánon került 
sor. A csapatot két férfi és egy nő alkotja.

Vándor Bábszínház
Szerdán, szeptember 30-án 18 órakor a rossz idő miatt 

az Ifjúsági Otthonban tartja hatodik előadását a Vándor 
Bábszínház. A tartalomból: Vajdasági történetek Mátyás 
királyról című gyűjtemény volt az ihletője a bábelőadás-
nak. Raffai Judit szerző a könyvben azokat a történeteket 
gyűjtötte össze, amelyek a magyar népi irodalom közked-
velt történelmi alakjáról, Mátyás királyról szálltak apáról 
fiúra nemzedékeken át itt nálunk, a Vajdaságban. A nép-
rajzi szempontból értékes gyűjteményből a gyerekek szá-
mára megfogható és érdekes meséket válogattuk, majd 
rendeztük olyan sorrendbe, hogy azok egysége egyedi 
mesefonalat alkosson. E fonalat ez esetben a mesélő 
nem csupán összeköti a paraván mögött húzódó bábos 
világ és a közönség közt, de ő maga is szerves része a 
történetnek. S mivel sokszor kéri a közönség segítségét, 
a modern világ gyermekei aktív szereplői lesznek a me-
sének, észrevétlenül is elmerülnek saját hagyományaik 
megismerésében: az előadás végén azzal az érzéssel 
térnek haza, hogy Mátyás király nálunk járt...

Örülnénk, ha jelenlétével megtisztelne minket, észre-
vételeivel, építő jellegű kritikával segítené munkánkat!

G. B.

Folytatódik a csatornázás

Befejeződött a távhővezeték javítása a Kossuth Lajos utcában, 
most az út mentén vizesárkot ásnak

Énekelni, játszani szerető gyermekeket várnak a gyer-
mekkórus első találkozójára, amelyre október 3-án kerül 
sor a CMH iroda régi helyiségében (Paska-ház). Csernyák 
Zsuzsannától, a kórus vezetőjétől a következőket tudtuk 
meg: – Október elejétől kezdődnek a gyermekkórus össze-
jövetelei, amelyre nemcsak a régi tagokat várjuk, hanem 
újakat is toborzunk.

Folytatása a 2. oldalon

A gyermekkórus 
első találkozója
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Folytatás az 1. oldalról
Az első találkozó október 3-án, szomba-

ton 11 órakor lesz, amelyre a 4-5 éves gyere-
keket várjuk 10-11 éves korig. E korosztály 
számára alakítjuk ki a foglalkozásokat. Az 
összejövetel célja a kóruséneklés, de mivel a 
gyerekek nem tudnak egyfolytában egy órán 
át nyugodtan állni és énekelni, ezért minden-
nel foglalkozunk, ami a zenével, énekléssel 
kapcsolatos. Kikapcsolódásként énekes já-
tékokat játszunk, vagy különböző hangsze-
rekkel ismertetjük meg a gyerekeket. Így már 
megismerkedtek a gitárral, másik alkalom-
mal a citerával. Egyéb zenei eszközöket is 
bemutatunk, mint például a hangvilla, metro-
nóm, vagy éppen a kottaállvány. A gyerekek 
így megtanulják, hogy ezek mire szolgál-
nak, hogyan működnek. Többnyire népda- 
lokkal foglalkozunk, hiszen a kórus célja 
az, hogy a gyerekekkel megszerettessük a 
kóruséneklést, megismerjék népdalainkat, 
valamint a közösségépítés.

A közkönyvtár hírei

Az idei fürdőidény egyik újdonsága volt a 
medenceközpontban a Szirmai Károly Köz-
könyvtár olvasókuckója, amely nemcsak gye-
rekeknek, hanem a felnőtteknek is tartogatott 
szórakozási lehetőséget. 

A közkönyvtár igazgatója elmondta, öröm 
számukra, hogy életre kelt a kezdeményezés, 
amely újdonság az intézmény tevékenységé-
ben. Minden zökkenőmentesen zajlott, az ol-
vasók részéről pozitív visz-
szajelzéseket és építő jellegű 
észrevételeket is kaptak. A 
fürdővendégek érdeklődése 
leginkább a sajtótermékek 
iránt nyilvánult meg. Legtöb-
ben a napi- és hetilapokat 
keresték. A gyerekek részé-
re különféle műhelymunká-
kat szerveztek, amelyek jó 
hangulatban teltek. A kreatív 
munka keretében a legkiseb-
beknek kifestőskönyveket, 
színesceruzát, rajzpapírt 
biztosítottak és rajzversenyt 
szerveztek, ezenkívül magyar 
nyelvtanfolyamot is tartottak. 
A legjobb rajzokat ingyenes 

fürdőjegyekkel jutalmazták, vigaszdíjként 
pedig fagylaltot kaptak a gyerekek, akik jól 
szórakoztak ez idő alatt, a szülők pedig egy 
kicsit kikapcsolódhattak. Most, hogy megkez-
dődött a tanítás, az iskolák elsős tanulóinak 
egy éves, névre szóló, ingyenes tagsági köny-
vecskét fognak adományozni a gyermekhét 
keretében. A többi olvasó számára az éves 
tagsági díj 500 dinár.

Ingyen tagság az elsősöknek
A gyermekkórus 
első találkozója

Eladó két szőlőskert két víkendházzal 
a Csúrogi úthoz közel, a Nagy partoknál.

Telefonszám: 063/8-110-152
Műanyag zsákokba vagy a képen látható ketrecszerűségek-
be lehet gyűjteni a műanyag flakonokat, amelyeket a köz-
művállalat elszállít és értékesít. Más gyűjtők is érdeklődnek 
irántuk, mert egy nisi vállalat átveszi és feldolgozza.

A budiszavai Sós Kertészet évek óta áru-
sít a temerini piacon minőségi zöldségfélét, 
de palántákkal és különféle virágokkal is ellátja a vá-
sárlóközönséget.
A helyzet többször is úgy alakult, hogy elárusítóhe-
lyünket meg kellet változtatnunk. Ezúttal is így van. 
Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy mostantól a Sós 
Kertészet virágjai a Petőfi Sándor és a Nikola Pašić 
utca sarkán álló ház üzlethelyiségében (a csibetápos 
üzlet mellett) található.

Őszi kínálatunkban egyebek között labdás krizanté-
mot és árvácskát, több féle szobanövényt, fikuszt, 
kaktuszféléket, citromfát, szebbnél szebb orchide-
át és még sok más egyéb dísznövényt kínálunk. Az 
ajándéknak szánt virágokat többféleképpen, ízlésesen 
becsomagoljuk.

Sós Kertészet
Budiszava

Mob.: 063/10-22-559

A budiszAvAi sós Kertészet

A Sós Kertészet újonnan megnyílt temerini üzlete

Gazdag virágkínálatunkbólMinőségünk a többéves tapasztalat terméke
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre bármilyen célból utazni, éjjeli fuvarra, 
teherszállítóra, minibuszra van szüksége, akkor forduljon bizalommal a

Novák-tAXi 
magánvállalathoz
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot 

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

Teherszállítás, 15 fős csoport utaztatása esetén tárcsázza a 
063/507-395-ös mobilszámon Novák Lászlót

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

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 méret szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

Részletfizetés is lehetséges.
Hívja az alábbi számok egyikét: 

846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

Temerin határában a Jegricska Természeti 
Parkot tíz éve hozták létre elsősorban a Vajda-
ság Vizei Közvállalat, a tartomány és a folyóme-
derrel érintett községek együttműködésével. Az 
egyedülálló természeti park Palánka, Verbász, 
Temerin és Zsablya községek területén található, 
a Jegricska mentén. Természeti adottságaiból és 
értékeiből kifolyólag a Jegricskát 2005-ben má-
sod- és harmadfokú védelem alá helyezték.

A természeti kincsekben bővelkedő vízfolyás 
és környéke nemzetközileg is jelentős növény, 
illetve madár élőhelynek számít. Területén közel 
80 növényfaj található meg, melyek közül több 
is szerepel a kipusztulással fenyegetett növény-
fajokat felsoroló Vörös könyvben. Ilyen a fehér 
tündérrózsa, a mocsári páfrány, a sulyom és a 
közönséges rence. A 198 jegyzett madárfaj kö-
zött is számos veszélyeztetett: a cigányréce, a 
vöcsök, a szürke lúd stb. A Jegricskában élő 20 
halfaj közül 14 őshonos. A legjelentősebb fajok 
a süllő, ponty, csuka és a harcsa. A természeti 
értékek mellett számos kikapcsolódási lehe-
tőség is várja a kirándulókat, akik különböző 

műhelymunkákon vehetnek részt, s így ismer-
kedhetnek meg a terület értékeivel, de lehető-
ségük van tudományos kutatások és ökológiai 
műhelymunkák meglátogatására is.

A Jegricska védelem alá helyezésének év-
fordulóján, amelyről a napokban emlékeztek 
meg, az Információs Központban több bemutató 
értekezést tartottak a folyó természeti adott-
ságainak megőrzésével és továbbfejlesztésével 
kapcsolatosan. 

A községi Idegenforgalmi Szervezettel együtt-
működve a civil szervezetek kézimunka-kiállí-
táson mutatták be tevékenységüket. A Jegricska 
elnevezésű képzőművészeti tábor alkotói is be-
mutatták munkáikat. Megnyílt a mintegy 3,5 ki-
lométer hosszú tanösvény, amelyen a kirándulók 
az Információs Köz-
ponttól a madárvilágot 
megfigyelő magaslesig 
sétálhatnak, miközben 
megfigyelhetik a Termé-
szeti Park növény- és ál-
latvilágát.

Tíz éves a Jegricska Természeti Park

Az aranybogrács halfőző versenyen 14 csapat vett részt. A 
zsűri az első díjat a Jó szomszédok csapatának (a képen) ítél-
te oda, második lett a Góbor autószerviz, míg harmadik helyen 
Pásztor Filip csapata végzett, aki egyben a verseny legfiata-
labb szakácsa volt.

A közeljövőben legalább még egy kicsivel olcsóbbá válnak a 
dináralapú hitelek, úgyhogy azoknak, akik most szeretnének köl-
csönhöz jutni, érdemes kivárniuk.

A Dnevnik újvidéki napilap írása szerint ezt a lehetőséget támaszt-
ja alá az a tény is, hogy a Szerbiai Nemzeti Bank (NBS) irányadó ka-
matlába 5 százalékra csökkent, ez pedig automatikusan megnyitja 
a dináralapú hitelek kedvezőbbé válásának a lehetőségét.

Emellett az euróalapú hitelek esetében is csökkenhet a kamat 
mértéke, de várhatóan majd csak a jövő év februárjától, amikor a 
kötelező devizatartalék mértéke 26-ról nagyjából 20 százalékra csök-
ken. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a bankok több szabad eszközzel 
rendelkeznek majd, így várhatóan jó ügyfeleket fognak keresni ezek 
felhasználásához.

Ugyanakkor az infláció már hosszabb ideje alacsony szintű Szer-
biában, jelenleg a mintegy 2,5 százalékos alsó határ körül alakul. Az 
pedig, hogy már néhány éve mindössze néhány százalékos az inflá-
ció mértéke, lehetővé tette az irányadó kamatláb mértékének csök-
kentését. A kamatokra közvetlen hatással levő referencia-kamatláb 
egyébként már hosszabb ideje csökken: 2012 szeptemberében 10,5 
százalékos volt, majd csökkenésnek indult, így a tavalyi évet 8,5 szá-
zalékos irányadó kamatlábbal zártuk, hogy azután az idei csökken-
téseket követően a mértéke jelenleg 5 százalékot tegyen ki.

(vajma)

Kedvező 
dináralapú hitelek

G. B.

Földet bérelek
Tel.: 062/83-93-158
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Az egész nap tartó rendezvény ideje 
alatt a Kárász SHE szervezésében horgász- 
és halfőző versenyt tartottak. A horgászok 
három kategóriában versenyeztek: Az első-
ben a legfiatalabbak 5. osztályos korig (1. 
Erős Hunor 1210 gr kifogott hallal, 2. Stefan 
Đuričić 760, 3. Csoma Laura 720). A máso-
dikban az idősebbek 8. osztályos korig (1. 
Salamon Roland 1180 gr, 2. Müller Krisztina 
1110, 3. Bojan Radović 650 gr). A harmadik 
kategóriában a nők versenyeztek (1. Kurina 
Angéla 1500 gr, 2. Müller Erzsébet 1310, 3. 
Kurina Renáta 1110 gr). A helyezetteket ér-
mekkel jutalmazták. A természeti park igaz-
gatósága köszönő oklevéllel jutalmazta a 
kiállító kézimunkázókat, a Kárász SHE-t és 
az önkormányzatot a jubileumi ünnepség 
megszervezéséért.
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Xvii. dél-bácsKAi töKfesztivál ProgrAmjA

2015. 10. 7. (szerda)
8.00–17.00 – A kiállítás előkészítése, a tökök (kolbász-óriás, 

fehér sütőtök) és tökből készült kompozíciók átvétele. Helyszín: Pi-
actér, Május 1-je utca, 9.00–15.00 – Tökök reszelése hagyományos 
módón. Helyszín: Kertészlak, 11.00 – Görhe készítése és sütése. 
Helyszín: Hofy-Cuki pékség, 16.00  – Tökfaragó verseny kezdete 
általános iskolák részére. Helyszín: Május 1-je utca, 17.00 – Iskolás 
gyermekek rajzkiállításának megnyitója. Helyszín: Lukijan Mušicki 
Művelődési Központ, 18.00 – Kulturális-művelődési programok a 
színpadon, helyi egyesületek bemutatkozója.

2015. 10. 8. (csütörtök)
8.00 – A tökök átvétele vidéki kiállítóktól, 10.00 – A XVII. Dél-

bácskai Tökfesztivál megnyitója. Tökből készült hagyományos ételek 
és italok kóstolója. Kézművesek kiállításának megnyitója. A becsei 
Szivárvány Amatőr Festők alkotása a helyszínen, 10.30 – A bíráló 
bizottság munkája (tökök mérése, legszebb kompozíció kiválasz-
tása), 11.00 – A legszebb konyhakertek – tanácskozás, 12.00 – A 
legszebb konyhakertek a Temerini Kertbarátkör díjazottainak ered-
ményhirdetése, 14.00 – Tökfesztivál  eredményhirdetése. Az óriás-
görhe bemutatója, felvágása és osztása

Egész nap: Kulturális szórakoztató programok a színpadon
Görhe és tökös rétes árusítása (ameddig a készlet tart)
A sörsátorban birkapaprikás és a Kertbarátkör italai kaphatók
MINDEN KIÁLLÍTÓT, RÉSZTVEVŐT, ÉRDEKLŐDŐT SZERETET-

TEL VÁRNAK A SZERVEZŐK
A Temerini Kerbarátkör elnöksége

Info: kertbaratkor@parabolanet.com
Tel.: 063/577-705, www.kertbaratkor.org.rs

Csökkenő mezőgazdasági adóterhek
Két napos ülést tartott a szerb parlament Mezőgazdasági Bizottsága 

a Topolya melletti Brindza tanyán. A készülő kistermelői rendelet, vala-
mint a mezőgazdasági termelők járulékfizetési kötelességére vonatkozó 
rendelet javaslatának megtárgyalása szerepelt napirenden. 

A jelenlévők először meghallgatták a Mezőgazdasági Minisztérium 
jelentését a 2014-es év III. negyedévének munkájáról, majd az egysze-
rűsített jogszabályi keretrendszerről tanácskoztak, amit csak kistermelői 
rendeletként emlegetnek, és ami a kistermelők régiókon belüli értékesí-
tését segítené elő. Fremond Árpád, a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke 
elmondta, hogy a rendelet még nem készült el teljes egészében, de október 
elején már várhatóan nyilvános lesz a javaslat. Amennyiben elfogadják, 
az sokban megkönnyíti majd a kistermelők helyzetét, hiszen legálisan 
értékesíthetik különféle mezőgazdasági termékeiket.

Juhász Attila (VMSZ, Topolya), a Mezőgazdasági Minisztérium állam-
titkára tagja annak a munkacsoportnak, amelyet a mezőgazdasági ter-
melők nyugdíjbiztosítási-járulékfizetési kötelességére vonatkozó rendelet 
kidolgozásával bíztak meg. Az államtitkár ismertette a terepi helyzetet, 
és  beszélt a lehetséges megoldásokról.

Úgy tűnik, méltányos javaslat van kialakulóban, melynek lényege, 
hogy a termelő az általa művelt földterület nagysága, illetve, hogy egy-egy 
földműves háztartás a gazdasági ereje alapján meghatározott járulék fize-
tésére lesz majd kötelezhető. A két hektárnál kisebb területek birtokosait 
valószínűleg felmentik a járulék fizetésének kötelezettsége alól.

Az államtitkár áttörésnek nevezte a mezőgazdasági termelők kötelező 
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékával kapcsolatos fejleményeket. A 
jelenlegi szabályozás szerint a mezőgazdasági termelőknek éves szinten 
mintegy 100 ezer dinárt kell befizetniük nyugdíj- és egészségügyi járulék 
címén, valamint a kisgazdaságok kötelező biztosítására.

(vajma)



TEMERINI ÚJSÁG2015. október 1. 5

• Nyaralás 2015: Legkedvezőbb ajánlataink: Last minute 
kínálatok nagy választéka • Görögország, Törökország, Egyiptom, Tunézia, 

Spanyolország, Olaszország, Montenegró, Horvátország, Bulgária
• Hétvégi utazások, Európa városai • Speciális ajánlatunk: Ljubljana-

Bled 59 € 16.10 • Maribor-Graz 59 € 23. 10 • Opatija-Plitvice 59 € 6. 11 
• Mórahalmi fürdő, szombatonként • Szegedi bevásárlás, szombatonként 

• Repülőjegyek • Nemzetközi egészségügyi biztosítás 
• Teljes turisztikai kínálat

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

Földet bérelek
Tel.: 064/118-21-72

Górcső alatt a gyökérzöldség
Mint az köztudott, jó minőségű gyökérzöldséget nehéz termeszteni. 

Magja rosszul csírázik, csíraképességét korán elveszti, sokáig elfekszik 
a talajban (2-4 hét), és mire nagy nehezen kikel, a gyorsabban csírázó 
gyomok között alig találjuk meg.

Újabban terjed a pillírozott, másképpen drazsírozott vetőmag hasz-
nálata, ami bizonyos szempontból drágább, más megközelítésből pedig 
olcsóbb eljárás. Ha szemenként számolom a drazsírozott mag költségét, 
lényegesen drágább a csupasz magnál, de ha egyenként vetünk, és ke-
lés után, egyeléskor nem kell kétszer-háromszor annyi növényt kivágni, 
akkor még talán olcsóbb is, és a kelés is biztosabb.

Ez utóbbi állításommal bizonyára nem mindenki ért egyet, mondván, 
hogy a drazsé nehezebben kel. A drazsírozott mag csírázásához ugyanis 
sokkal több nedvességre van szükség, mert a drazsé a felrepedéshez sok 
vizet elszív a talajból, és ha nem elég nedves a gyökérközeg, akkor ezt 
akár a mag kárára teszi. Ezért drazsírozott magvetésnél a talajt állandó-
an nedvesen kell tartani.

A petrezselyemgyökér-termesztőknek másik gondja a szerteágazó, 
vagy százlábú termés. A petrezselyem akkor ágazik el, ha a talaj fonal-
férgekkel fertőzött vagy rossz a szerkezete, de nyáron a nagy szárazság 
is okozhatja a répatest torzulását. Van, ahol csak azon múlik a jobb 
minőség, hogy az ásót kicsit mélyebbre kell nyomni, máshol azonban 
az ásást követően a talaj – még ha elég mélyre is ásnak – gyorsan tö-
mődik, átjárhatatlanná válik. Az ilyen talajban szép, szabályos répatest 
nem tud fejlődni, de itt is javasolható, hogy bakhátas termesztéssel pró-
bálkozzanak. Az akár 30-35 cm magas, felül 25-30 cm, alul 70-75 cm 
széles bakhátak tetejére középen két sorban vetik el a magot. Lazább 
talajokon (homok) nincs értelme a bakhátkészítésnek, de kötött talajon 
mindenkinek javasoljuk.

A fentiek annak kapcsán íródtak, hogy a Kertészkedő Egyesület a 
2016-os Nagy öröm a kiskert vetélkedőt a gyökérzöldség jegyében kí-
vánja lebonyolítani. Szolgáljon ez útmutatásul azoknak a kertészkedők-
nek, akik részt kívánnak venni a vetélkedőn. Itt kell megemlíteni, hogy 
a gyökérzöldség állapota csak szemlélet, és csak egy segédpont az osz-
tályozásnál, döntéshozatalnál. 

Gyakorló zöldségtermelőktől megtudtuk, hogy a gyökérzöldség ala-
pos vetésforgót igényel, ezért azonos helyre hosszan tartó ideig ne ves-
sünk zöldségmagot.

B. T., M. P.

…hogy a nyugati temető dél felőli bejáratánál levő roskadozó, 
immár csaknem lakatlan szegényház, meg a Blunzer-sarok éktelen-
kedő, omladozó épületromjai bizony nem árulkodik azok gondossá-
gáról és odafigyeléséről, akiknek ez a hatáskörébe tartozik – mondja 
korombéli „zöld” ismerősöm.

– Kinek mondjam el a véleményem, hogy a köztulajdonban levő, 
bérbe adott szántóföldekből eredő pénzt ne másra, hanem a dűlőutak 
karbantartására fordítsák, úgy, ahogy azt a törvény előírja.

…hogy a temerini határban és a közterületeken, de már a meg-
műveletlen kertekben is embermagasságú parlagfű burjánzik. En-
nek az egészségünkre káros növénynek az irtását törvény írja elő, 
de ez a törvény, úgy látszik, ránk nem vonatkozik, mert irtása nincs 
megszervezve. A növény virágpora igencsak megkeseríti az arra 
érzékeny emberek életét.

…hogy a közterületeken, a kastélykertben, az utcákban beavatat-
lan kezek nagy károkat okozva, féktelenül irtják a fákat, legtöbbször 
haszonlesésből. Vonatkozik ez a vásártéri évszázados eperfasorra 
is, mert itt is rendszeresen történik „fakitermelés”. A közelmúltban 
kivágták a fasor legszebb példányát, egy egészséges, több mint 
másfél évszázados, mézédes fakó epret termő fát. Megszakad az 
ember szíve. Aki pedig elkövette, esze ágába se jutna, hogy legalább 
másikat ültessen helyette. 

Vagy tíz-tizenkét évvel ezelőtt kivágtak egy tucat ostorfát (gala-
gonya), azzal a magyarázattal, hogy ezek bizony nem őshonos nö-
vények, pedig a madarászok megfigyelték, hogy az éhes madarak 
télen előszeretettel csipegetik e fák gyümölcsét. A kivágott fák helye 
a mai napig könyörületre vár. Beszélgetőtársammal arra a megálla-
pításra jutottunk, hogy a környezetünk feletti gondviselés igencsak 
üveglábakon áll. A fákat, növényeket illetően tarthatatlan az állapot. 
A fák kivágását, ültetését, zöldterületek létesítését illene szakember-
re bízni. Tudtommal van diplomás tájépítész polgártársunk, akinek 
véleményét illene kikérni.

A két évvel ezelőtti benzingőz-mentes napon, teszem még hozzá 
én, 500 aláírást gyűjtöttünk össze és adtunk át az illetékeseknek ab-
ban a reményben, hogy az idén már új kerékpárúton karikázhatunk 
a Nagybarára. Petícióban kértük, hogy a község építtessen kerék-
párutat a falu szélétől a Nagybaráig. Ez nem történt meg, és ahogy 
tapasztaljuk, nem is fog történni semmi. 

Vak Jóska egyik kuplészövege jut eszembe ennek kapcsán, 
amely így szól:

Tënnap së vót sëmmi,
mámma së nincs sëmmi,
ismerlek má’ babám,
hónapután, mëg azután,
akkó së lësz sëmmi. MAJOROS Pál

Kinek mondjam el...

Gyökérzöldség vagy fehérrépa
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A telefon helyi használatáról, népsze-
rűségéről és a hálózat egyes szakaszainak 
bővítéséről Varga Zoltán nyugdíjas szerelő-
vel beszélgettünk. Arra vonatkozóan azonban, 
hogy a faluban mikor vették használatba az első 
induktoros telefont, nem találtunk megbízható 
feljegyzéseket, de minden kétségetet kizáróan a 
két világháború közötti időben már használták. 
Bizonyos távírói esetleg telefonos távközlés már 
létezhetett 1899-től, amikor is megnyitották a 
Temerint érintő Újvidék–Óbecse vasútvonalat, 
amelynek mentén oszlopsoron vezetékek voltak 
a szomszédos vasútállomásokkal való kommuni-
káció biztosítására. A vasútállomásról vezetékpár 
húzódott a postára, ahonnan sürgős esetben táv-
iratot (sürgönyt) lehetett küldeni. 

Beszélgetőtársunk a második világháború 
utáni telefonos állapotokról komoly feljegyzé-
sekkel rendelkezik. Tőle hallottuk, hogy a má-
sodik világháborút követően a posta a Kmetovics 
házból, ahol Morse távíró és egy induktoros tele-
fonközpont is működött 6 kapcsolható számmal, 
1945-ben átköltözött abba az épületbe, ahol most 
a községi nyugdíjas egyesület működik.

Később a telefonközpont kapacitását 20 vo-
nalra növelték, majd a további bővítések ered-
ményeként 1955-ben már 55 előfizetőt jegyez-
tek. Nagy hátrányt jelentett, hogy Újvidék felé a 
vasút menti oszlopsoron egyetlen vezeték szol-
gált telefonálásra, így a székváros felé egyszerre 
egy beszélgetést lehetett lebonyolítani (helyben 
ugyan többet is, de a posta munkaideje alatt). A 
központban a postáskisasszony kézzel végezte a 
kapcsolásokat, bejelentkezők kérésére. A helyi 
hálózatot Laza Manojlović újvidékről és Varga 
András temerini szerelő tartotta karban. Az előfi-
zetők vállalatok, társadalmi-politikai szervezetek, 
rendőrség, egészségház, községháza, tűzoltóság 
voltak. A magánszemélyek közül telefonja Varga 
mesternek és az egészségház sofőrjének, Nagy 
Károly – mentős Karcsi bácsinak volt. 

Temerin az újvidéki körzetben az utolsók 
között kapott automata telefonközpontot, 1972-
ben. Zsablyán, Bácson, Petrőcön sokkal előbb 
volt, mint nálunk. Ezt abban az időben sokan 
nehezményezték, és az akkori Temerini Újság-
ban is felrótták. A posta új épülete is 1972-ben 
épült fel a város központjában, ide szerelték be 
az Iskra gyártmányú automata telefonközpontot, 
amelyet az év július 1-jén helyeztek üzembe. A 
központ kapacitása 400 öt számjegyű szám volt. 
Kezdetben jóformán kizárólag vállalatok, tár-
sadalmi-politikai szervezetek, közintézmények 
voltak az előfizetők, mindössze 61-en, szinte 
ugyanazok, akik a korábban induktoros tele-
fonnal rendelkeztek. 

Röviddel a temerini automata telefonközpont 
üzembe helyezése után Járekon 40 előfizetőt ki-
szolgáló alközpontot adtak át rendeltetésének, 
Szőregen pedig egy kisebbet 20-szal. Akkoriban 
három légvonal kötötte össze Temerint Járekkal 
és egy Szőreggel. Újvidék felé 12 vezetékpár mű-
ködött, amely közül 11-et telefonálásra, egyet 
pedig távirat küldésre használtak – ezeken a 
vonalakon működtek a távírógépek, más né-

ven teleprinterek vagy telexek. Abban az időben 
Temerinben hat teleprinter működött: egy-egy 
a rendőrségen, a községházán, az Ugledban, a 
téglagyárban és még két vállalatban. Az előfizetők 
számtárcsával vagy billentyűzettel a telefonhoz 
hasonló módon tudták felhívni egymást, és a táv-
gépíró útján pedig szöveges üzenetet küldtek.

A polgárok akkor még nemigen érdeklődtek 
a telefon bevezetése iránt. Az automata központ 
kapacitásának fele az üzembe helyezést követő 
egy év múltán is szabad volt. Ám nem sokkal 
később, miután az emberek megtapasztalták e 
készülék hasznosságát és a kapcsolattartás le-
hetőségét a külföldön dolgozó családtagokkal, 
ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés. Rövid idő 
elteltével minden szám gazdára talált, még ikervo-
nalak is létesültek (egy számon két előfizető). En-

nek következményeként sokáig nem lehetett tele-
fonhoz jutni. A postáról kivezető vonalak egészen 
1981-ig a vasút menti póznákra voltak telepítve. 
Ezután fektették le a nagy kapacitású koaxiális 
kábelt Újvidék felé, aminek köszönhetően nem 
csak az egyidejű beszélgetések száma növekedett, 
hanem a telefonhang minősége is.

A község és a posta közötti megbeszélések 
eredményeképpen 1981-ben sor kerülhetett a 
telefonközpont bővítésére, amivel további 800 
szám bekapcsolása vált lehetővé, ezzel a köz-
pont kapacitása 1200 szám lett. Járekon 160, 
Szőregen pedig 100 új előfizető bekapcsolására 
nyílt lehetőség. Többen úgy számították, hogy ez 
egy jó időre elegendőnek bizonyul, ám a várako-
zásokon felül csakhamar minden szabad szám 
elkelt, meglehetősen borsos áron. 

A következő bővítés 1991-ben kezdődött, 
amikor már korszerű, digitális telefonközpontot 
szereltek fel, amivel 3248-ra bővült a kapcsolható 
készülékek száma.  Temerin és Újvidék között 
104-re növekedett a vezetékek száma, vagyis egy 
időben összesen ennyien beszélgethettek a szék-
várossal, vagy annak telefonközpontján keresztül 
az ország vagy a világ más városaival. A temerini 
posta épületében levő központhoz kapcsolódó-
an új központokat helyeztek üzembe a Telepen 
és Kolónián is. A bekötött számok alapján tudni 
lehet, hogy az előfizetők mely városrészben lak-
nak, vagyis hogy melyik szám tartozik a telepi 
központhoz, és melyik a postán üzemelőhöz, 
esetleg Kolóniához, Járekhoz vagy Szőreghez. 

Fejlesztés jó ideje nem történt, szabad szám 
most is van. Az idősebb előfizetők vagy elhalá-
loztak, vagy lemondták az előfizetést, és ezáltal 
számok szabadultak fel. A vezetékes telefon egyre 
inkább veszít népszerűségéből, a fiatalok inkább 
mobilt használnak. Nagy a kínálat, lehet válogatni, 
újabban a kábeltévé szolgáltató is kínál vezetékes 
telefonszolgáltatást. 

Veszíti népszerűségét 
a vezetékes telefon

A távbeszélő (telefon) feltalálásakor 
még nem volt igény telefonközpontra. Ké-
sőbb jöttek rá arra, hogy olyan berendezést 
kell készíteni, amelyen keresztül össze le-
het kapcsolni az új találmány használóit. 
Az ötletet bár Puskás Tivadaré volt, más 
nevére szabadalmazták 1878-ban. A beren-
dezést sokat fejlesztették, és az egész vi-
lágon elterjedt.

A kézi kapcsolású központ Temerinben is 
működött a múlt század hetvenes éveinek ele-
jéig. A telefonközpont kezelője, amint észlelte 
a híváskezdeményezést – amihez a hívó félnek 
a telefonkészülék induktorának (áramfejlesz-
tő) kis karját kellett néhányszor megteker-
nie –, kézi dugaszolással létrehozta a kívánt 
kapcsolatot. A nagyobb központok kezelése 
megerőltető munka volt. Néhány korszerűsí-
téssel félautomata, majd teljesen automata, 
végül digitális telefonközpontok alakultak ki. 
Újvidéken 1927-ben ezer számmal helyezték 
üzembe az első automata telefonközpontot. 
Negyvenöt évvel később Temerinben is.

A temerini posta dolgozói, balról az első Varga András, adatközlőnk, Varga Zoltán 
édesapja (Banko Pál felvétele, az 1960-as évek vége)

G. B.
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Angol, német és szerb
nyelvtAnfolyAmok

Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681

– A Kókai iskolába jártam, majd az 
óbecsei gimnáziumban folytattam a tanul-
mányaimat. Ott szerettem meg a kémiát 
Gálfi Attila tanárom révén, majd az Újvidéki 
Egyetem Természettudományi Karának kémia 
szakára iratkoztam. Az első év 
nagyon nehéz volt a magyar ál-
talános és középiskola után, de 
túléltem. A tanárok kedvesek és 
megértőek voltak a magyarokkal 
szemben, segítettek, ha nem jól 
fejeztük ki magunkat. Kivárták, 
hogy összeszedjük gondolatain-
kat, elmondjuk, amit tudunk. Ez 
nekem nagyon jólesett és báto-
rított, mert sem az évfolyamtár-
sak, sem a tanárok között nem 
volt senki, aki bántott vagy sér-
tegetett volna, mert magyar va-
gyok. A szerb évfolyamtársak inkább fölnéz-
tek ránk, amiért volt annyi bátorságunk, hogy 
szerbül vállaltuk a továbbtanulást. Többen 
mondták közülük, el sem tudnák képzelni, 
hogy más nyelven tanuljanak, mint az anya-
nyelvük. Nagyon jól beilleszkedtem, barátokat 
szereztem, tartottuk a kapcsolatot, de csak az 
egyetemen, mivel én szinte éjjel-nappal tanul-
tam. Sokat tanultam azért, hogy ösztöndíjat 
szerezzek, és így segítsek a szüleimnek. Az 
első évben még nem tudtam az ösztöndíjak-
ról, de másodikban már állami és temerini 
községi ösztöndíjhoz jutottam. A harmadik 
évben állami, a Magyar Nemzeti Tanácstól 
pedig demonstrátori ösztöndíjat, a negyedik 
évben úgyszintén ezt a kettőt kaptam, míg a 
mesterfokozaton állami és Váradi ösztöndíj-
ban részesültem. Természetesen ehhez meg 
kellett lennie a 8,5 fölötti átlageredménynek, 
az utolsó két évben ezt 9-re emelték. Az ösz-
töndíjakhoz szükséges átlag elérése érdeké-
ben  nagyon keményen tanultam.

Az első négy évet általános szakon végeztem, 
majd a mesterképzésen, az ötödik éven a szerves 
kémiát választottam. 

• Mi volt az a kémiában, ami téged 
megfogott, amiért választottad?

– Nagyon szeretem a vegyi reakciókat, a 
szerves kémiát pedig különösen. Természete-
sen akadtak olyan tantárgyak, amelyeket nem 

kedveltem, mégpedig 
azokat, amelyek inkább 
a fizikához, mint a ké-
miához állnak közel, de 
megbírkóztam velük.

• Volt-e olyan vizs-
ga, amelyikre kétszer 
kellett menned?

– Nem volt. Mindegyi-
ket elsőből letettem. Év 
elején ugyanis beosztást 
készítettem. A nehezebb 
vizsgákat vettem előre, és 
azonnal elkezdtem tanul-

ni, így az első vizsgaidőszakra el is készítettem. 
Nyárra már mindig a könnyebbek, az egysze-
rűbbek maradtak. Így szabadidőm is volt, és 
minden következő évfolyamon sikerült tiszta 
lappal indulnom.

• Maradt-e időd szórakozásra?
– Nemigen. Szabad-

időmet inkább a család-
dal töltöttem, szórakoz-
ni nemigen jártam el. A 
nagy bulizások sohasem 
vonzottak, inkább a szű-
kebb baráti társasággal 
múlattuk az időt, szá-
momra ez jelentette, je-
lenti a kikapcsolódást.

Negyedik után dip-
lomamunkát kellett írni, 
a mesterképzés után 
pedig mestermunkát. 
Ez labormunkából, a 
munka leírásából és 
annak megvédéséből 
áll. A legnehezebb rész 
a labormunka volt. Eh-

Itthon szeretnék maradni
Faragó Ágota mesterdiplomás kémikussal beszélgettünk

Mostanában főleg arról hallani, hogy a fiatalok nyakukba veszik a világot 
és ki itt, ki ott próbál munkát találni, ki a szakmájában, ki pedig nyelvtudás 
híján, ahol helyt tud állni. Faragó Ágota még csak 24 éves, de a nyár végén 
már mesterdiplomával a kezében kopogtatott be a Nemzeti Foglalkoztatási 
Hivatal irodájába. Itthon szeretne maradni és munkába állni. Erős a családi 
kötődése, ami csak úgy maradhat meg, ha itthon talál munkát. Végzett ve-
gyész, aki bármely kutatóintézeti laboratóriumban megállná a helyét. Egy-
előre a futaki középiskolától kapott munkaajánlatot, ahol kémiatanárként 
dolgozhat, nem teljes munkaidővel.

A diplomamunkájához végzett komoly kísérletek, egy új rákbetegség 
elleni gyógyszer kikutatása, előállítása, és az ahhoz vezető számos vegyi 
folyamat eredményének kivárása – talán első pillanatban úgy tűnik, hogy 
nagyobb kihívást jelentene, mint diákokat oktatni –, de Ágota ebben is 
megtalálta a motivációt: nem csak tanítani akar, hanem megszerettetni a 
diákokkal a kémiát.

hez mentort kellett választani. Sikerült a lehető 
legjobb tanárnőhöz kerülni. Mivel a tanárnő a 
rákos megbetegedés elleni gyógyszerkutatás 
terén végzett kísérleteket, mi ebbe a munkába 
kapcsolódtunk be egy évfolyamtársammal. Fel-
adatunk az volt, hogy egy új gyógyszer kifejleszté-
séből vegyük ki a részünket. Amikor ezzel meg-
voltunk, átadtuk a biólógusoknak. Ott folytatták 
a kísérleteket az anyaggal. Mi tulajdonképpen a 
tanárnő által kutatott gyógyszer kifejlesztéséhez 
szükséges kísérletek egyik szakaszában vettünk 
részt, ebben segítettük őt.

• Milyen munka a gyógyszerszinté-
zis?

– Aprólékos és precíz, semmi rohanás. Las-
san, lépésről-lépésre lehet csak haladni. Ennek 
ellenére nem mindig biztos a siker, hogy A és 
B anyagból majd C-t, egy új anyagot kapunk. 
Van, hogy meg sem indul a kémiai reakció, 
máskor igen, de nem sikerül kitisztítani az új 
anyagot.

• Öt év kemény munka után kémikus 
vagy mesterfokozatú diplomával a kezed-
ben. Munka vagy továbbtanulás, esetleg 
pihenés, mi a terv?

– Ezzel a képesítéssel dolgozhatok labo-
ratóriumban vagy kutatóintézetben taníthatok. 
Mivel én aktív ember vagyok, és nem tudok ott-
hon tétlenül ülni, elvállaltam a kémiatanári ál-
lást a futaki középiskolában. Igaz, hogy a teljes 
óraszámtól még messze vagyok, de remélem, 
hogy máshol is keresnek majd vegytantanárt 
és több órám lesz. A tanári állás, különösen a 
kevés órás, nem sok pénzzel jár, de elsődle-
ges célom, hogy idehaza találjak munkát, mert 
nekem a család nagyon fontos, és nem szíve-
sen mennék el innen. Kivéve, ha más választás 
nem marad.

• A tanításban mi a kihívás számod-
ra?

– A diákok általában nem szeretik a kémi-
át. De ha már én vagyok a tanáruk, szeretném 
megszerettetni velük. Rávezetni őket, hogy meg-
lássák benne a szépet.

csj

Faragó Ágota
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 – A jugoszláviai magyar újságírás nyugtalan 
és vidám szívű vándora. Hangulatai szerint cse-
lekvő ember volt, nem sokáig tudott egy helyben, 
egy munkahelyen maradni. Újabb s újabb meg-
bízatásoknak tett eleget, kereste és elfogadta az 
újabb s újabb kihívásokat. 

A mozgás, a lobogás, a napra- és tettrekész- 
ség volt az éltető eleme. Temerinben szegény 
sorsú munkáscsaládban született. Ott helyben 
fejezte be az általános iskolát, Szabadkán járt 
gimnáziumba, a belgrádi képzőben nyert taní-
tói képesítést. A felszabadulás után egy ideig a 
temerini népbizottságban hivatalnokoskodott, 
majd 1948-ban elszegődött hírlapírónak. Mint 
annak idején minden újságíró, ő is a Magyar 
Szónál kezdte pályafutását, s neve csakhamar 
egybeforrt a riporter fogalmával. Mindig a te-
repet járta, a helyszínen, a hírforrás közvetlen 
közelében tanyázott, innen küldte tudósításait. 
Ha valaki akkoriban riportert mondott, ak-
kor Szerencsés Józsefre gondolt elsősorban. 
Ő volt az egyik első háború utáni jugoszláviai 
magyar újságíró, akinek munkásmozgalmi 
dokumentumriportjai 1963-ban Szavatokban 
parázs címmel könyv alakban is megjelentek. 
Ezekben az években már az Újvidéki Rádió 
munkatársa. A hagyományos sajtó katonája 
jól tudott váltani, ő lett hamarosan a hallga-
tó „személyes ismerőse”. Ő honosította meg 
ugyanis az induló rádióban a helyszíni köz-
vetítést, s alighanem benne tisztelhetjük az 
első jugoszláviai magyar rádiószemélyiséget. 
Sportmérkőzések közvetítésével, az újvidéki 
vásár megnyitójáról és más eseményekről adott 

helyszíni hangképeivel vált ismertté nálunk, de 
az országhatárokon túl is.

Azt szokták mondani, hogy a rádióközvetí-
tő nem lesz, hanem születik. Ez bizonyára így 
van, de nem elvetnivaló az évek során felgyü-
lemlő tapasztalat sem. Nos, ezt a gyakorlatban 
felhalmozott tudást Szerencsés József önzetlenül 
megosztotta azokkal, akik majd helyébe lépnek, 
Gyula Károllyal, Bencze Lajossal... Így aztán, 
amikor elérkezettnek látta az időt, nyugodtan 
továbbállhatott, úgy is mondhatnánk: újabb ka-
landokba bocsátkozhatott. Egy időben visszatért 
a Magyar Szóba – a lap első állandó belgrádi 
tudósítója, majd főszerkesztő-helyettese lett –, 
de csakhamar még egy nagy fába vágta a fejszét. 
A hetvenes évek elején, mint az induló Újvidéki 
Televízió magyar nyelvű tájékoztatási műsorá-
nak főszerkesztője, hozzáfogott a szerkesztőség 
megalapozásához, a napi híradók állandósí-
tásához. Jóllehet a belgrádi tévének 1968-tól 
délutánonként rendszeres napi informatív adása 
volt, mégis az Újvidéken, 1973-ban fél nyolc órai 
adásidővel beindult félórás híradót tekinthetjük 
a tévé teljes értékű, valódi „napilapjának”. Az 
esti híradó meg még néhány műsor beindítása 
Szerencsés József nevéhez fűződik.

Pályájának vége felé tartományi tájékozta-
tási titkárhelyettes lett. A fő tisztviselői poszton 
nem érezte mindig jól magát, hiányzott a szer-
kesztőség dinamizmusa, bár ez a megbízatása 
mintha összhangban lett volna a múló évekkel. 
Lehet, hogy az örökifjú bohém, az örökké lán-
goló Szerencsés József éppen ezzel a ténnyel 
békélt meg legnehezebben.

Szerencsés József

Táncház

Ki volt 

Temerin, 1922. június 16.–Újvidék, 1980. február 19.
Legutóbbi számunkban ért véget Ökrész Károly: Temerini nyomtatott saj-

tó múltjából című összefoglaló cikksorozata. Ennek mintegy folytatásaként 
közöljük Kalapis Zoltán Életrajzi kalauz: Ezer magyar biográfia a délszláv 
országokból (III. köt., 195. old) c. munkájából a temerini születésű Szeren-
csés József életrajzát, aki Temerinből indult és a második világháború utáni 
vajdasági magyar újságírás egyik jeles alakjává vált.

Az olvasó írja

Tisztelt szerkesztőség,
lapuk múlt heti számában megjelent egy 

írás, amely nem elégíti ki a lelkiismeretes 
újságírás mércéit, mivelhogy nem ténysze-
rű. Az írás Nógrádi Györgyöt idézi, anélkül, 
hogy helyesbítené az illető által kifejtett, 
tényként beállított nebulózisokat. Konkré-
tan, az írás azt állítja, „[…] amikor az Ameri-
kai Egyesült Államok [...] bejelentette, hogy 
egy árva migránst sem hajlandó befogadni 
[...].” Az Egyesült Államok előzőleg 70 000 
menekültet fogadott be a világból évente, 
beleértve Szíriát, ezt nemrég megnövelték 
100 000-re, idézem a New York Times cik-
két http://www.nytimes.com/2015/09/21/
world/europe/us-to-increase-admission-
of-refugees-to-100000-in-2017-kerry-says.
html?_r=0

Tudnám értékelni, ha a Magyarország 
kormányát szolgáló propaganda helyett 
releváns információkkal szolgálnának, az 
adott témakörön belül, például a menekültek 
helyzete Vajdaság területén sokkal életbe-
vágóbb lenne.

Tisztelettel, rendszeres olvasójuk
Gyuráki Mihály

Tisztelt Gyuráki Mihály!
Köszönjük hozzászólását. Elmondjuk, 

hogy Nógrádi György cikkét gondolatéb-
resztő olvasmánynak szántuk és nem azért, 
hogy véleményével vitába szálljunk, vagy 
hogy „helyreigazítsuk”. A szóban forgó bu-
dapesti szakértő egyetemi tanár, a téma el-
ismert nemzetközi szaktekintélye, vélemé-
nyére sok helyen adnak, még akkor is, ha 
nem mindig értenek egyet vele. Némelyek 
kellemes modoráért, sziporkázó és közvet-
len stílusáért kedvelik. Erről Ön is meggyő-
ződhet a világhálón. Ami a Temerini Újság 
„Magyarország kormányát szolgáló propa-
gandáját” illeti – megmosolyogtató állítás, 
mert nem vagyunk ebben a helyzetben. És 
az is megmosolyogtató állítás lehetne, hogy 
az Ön által hivatkozott („fő csapásirányú”) 
lap mindig kielégíti a lelkiismeretes és tény-
szerű újságírás mércéit, jóllehet az valóban 
tényszerű, hogy az Egyesült Államok me-
nekülteket fogad be.

A szerkesztő

A cseneji csibefarm 
muNKást vAgy 

MuNkáSNőT kereS 
állandó, bejelentett munkaviszonyba. 

Rendszeres fizetés.
Az utazásról oda-vissza gondoskodunk.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon:

063/511-932

Pénteken este az Ifjúsági Otthonban táncházat szervezett a Szirmai Károly MME 
gyerekek és felnőttek részére. A jó hangulatról a szabadkai Juhász zenekar gondos-
kodott. A következő táncházat október végére tervezik a szervezők.
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APRÓHIRDETÉSEK
• Földet bérelek. Tel.: 069/19-72-125.
• Eladó 3,5 hold föld a nádaljai határ-
ban a faluhoz közel, a benzinkúttal 
szemben, az aszfaltút mellett. Tele-
fonszám: 064/244-11-08.
• Két hold föld eladó Gospođincin, a 
Vodoplod határrészben. Érdeklődni a 
063/52-65-44-es telefonszámon.
• Eladó 2 hold 3 ár szántóföld a vá-
sártérnél, a Petőfi Sándor utca folyta-
tásában, közel a köves úthoz. Továb-
bá eladó kotlaház öntöttvas kotlával, 
húsos dézsa, morzsoló, daráló, ser-
tésetető. Tel.: 842-104.
• Temerinben új ház eladó, 100 m2 
alapterületű, 800 méterre a központtól. 
Szent Illés utca 2. Ára 23000 euró. Te-
lefonszám: 069/19-59-604.
• Ház kiadó, közel a központhoz. Te-
lefonszám: 065/2-842-155.
• Harmonika órák kezdőknek és hala-
dóknak. Tel.: 064/38-87-706.
• Ház eladó a Bolmán utca 3. sz. alatt. 
Telefonszám: 064/87-26-234.
• Zongoraórák, zeneelmélet, szolfézs és 
kamarazene. Tel.: 064/38-35-568.
• Pótkocsira szerelt 180 literes pá-
linkafőző kazán kiadó. Tel.: 844-055, 
064/122-76-94.

• Vadonatúj, német gyártmányú, felnőt-
teknek való háromkerekű kerékpár el-
adó. Nikola Pašić utca 53., telefonszám: 
3-841-901.
• Takarítást, idősebb személyek ré-
szére bevásárlást vállalok. Telefon-
szám: 063/8-960-459.
• Vágnivaló csirkék élve vagy konyha-
készen eladók. Sonja Marinković u. 7., 
telefonszám: 841-800.
• Többfajta, kitűnő minőségű, több-
éves gyümölcspálinka eladó. Tele-
fonszám: 060/34-56-765.
• 1989-es évjáratú Yugo 55-ös eladó, 
bejegyezve 2016. júliusáig, kitűnő álla-
potban. Tel.: 843-615, 062/97-55-179.
• Zongoraórák, zeneelmélet, szolfézs 
és kamarazene. Tel.: 064/38-35-568.
• Ház kiadó a Rákóczi Ferenc utca 107-
ben. Tel.: 841-393, 063/76-230-75.
• Kedvező áron, kitűnő állapotban 
levő LCD és LED televíziók eladók, 
valamint minden típusú televízió, 
mikrosütő és elektronikai berende-
zés javítását vállalom. Ady Endre u. 
13., tel.: 069/1-844-297.
• Betonoszlopok (2–3 m) gyümölcsösök, 
kertek, téglafalak kerítéséhez, lehet ki-
vitelezéssel, többféle betonszegély, le-
folyók, térlapok, betonkutak, szegély 

gömbök, oszlopokra betontető többféle 
méretben. Telefon: 060/34-56-765.
• Ház kiadó. Tel.: 064/51-74-921.
• Fakivágást, szükség esetén gyökér-
rel (kockázatos helyen is), tűzifa ösz-
szevágását, hasogatását és berakását, 
valamint fűkaszálást motoros kaszával 
(trimmer) és elhanyagolt telkek rendbe-
tételét vállalom. Tel.: 064/20-72-602. 
• Eladó új, 2013-ban épült 110 m2 alap-
területű, 30 m2-es terasszal, beköltöz-
hető ház a Munkás utcában (víz, vil-
lany, központi fűtés). Lehet csere is 
termőföldért. Tel.: 063/8-327-097.
• Eladó két használt teraszajtó, vákuu-
mozott üveggel. Tel.: 063/8-503-307.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-
ös telefonszámon.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m 
széles és 110 m hosszú), építkezési 
engedéllyel. Tel.: 063/539-768.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35. 
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és egyéb felesleges tárgyakat 

padlásról, garázsból, pincéből. Azon-
nal fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• Takarítást vállalok (tel: 841-412), kel-
tetőgép 100 férőhelyes, jó állapotban 
levő használt kerékpárok, nagy és kis-
méretű szőnyegek, futószőnyeg, szlo-
vén gyártmányú ajtók, ablakok, vas be-
járati ajtó, televíziók, íróasztal székkel, 
tüzelős kályhák, ebédlőbe való vitrin és 
tálalóasztal, mélyhűtőláda, kombinált 
frizsider mélyhűtővel, villanytűzhely, 
szekrénysor, komplett konyha, Kreka 
Weso kályha, butánpalackos kályha (pa-
lackkal), tévéállvány, betegek részére 
kerekes járóka, új interfon kamerával, 
akkumulátoros jeep és kisautó, roller 
(35-38 nagyság), parkettacsiszoló gép, 
slajfológép-zsiráf, morzsoló-daráló, sa-
rok ülőgarnitúra, fekete színű alacsony 
szekrény, 200 kg-ig mérő mázsa (8000 
Din), villanyradiátor, eredeti kormány, 
bal első ajtó, tetőkárpit, autóra való 
zárt csomagtartó, sank négy székkel, 
kéménybe köthető gázkályhák (50–60 
euró), babaágyak matraccal (5000 Din), 
kaucsok, fotelok, varrógépek. Csáki La-
jos utca 66/1., telefonszámok: 841-412, 
063/74-34-095.
• Tizenhét inches Samsung monitor, 
20 euró (képcsöves, használt). Tele-
fonszám: 063/8-503-307.

Hamis elsősegélycsomagok

(vajma)

A doboznak egyebek között tartalmaz-
ni kell:

• individuális első kötszer egy párnával 
(12 cm x 10 cm), 1 db;

• kalikó kötszer – beszőtt szélekkel 
(8 cm x 5 cm), 2 db;

• kalikó kötszer – beszőtt szélekkel (2,5 
cm x 5 cm), 1 db;

• steril géz (1 m), 2 db;
• steril géz (1/2 m), 2 db;
• steril géz (1/4), egyenként csomagolt 

(80 cm x 25 cm), 4 db;
• vazelinnal átitatott géz (10 cm x 10 

cm), 2 db;
• ragtapasz, 2 db;
• adhesive kötszerek – ragtapasz (10 

cm x 8 cm), 2 db;
• háromszög kendő (100 cm x 100 cm x 

140 cm, sűrűsége 20 x 19), 5 db;
• egészségügyi vatta, 10 dkg;
• kesztyű, egyszeri használatra, 5 pár;
• görbe olló, 1 db;
• biztonsági tű, 5 db;
• egyszeri használatú mesterséges lé-

legeztető maszk, 2 db;
• hőszigetelő alufólia, 1 db;
• szódabikarbóna.

(A minisztérium hivatalos szórólapjáról)

Olyan hamis elsősegélycsomagok töm-
kelegét adják el Újvidéken és Szerbia más 
városaiban, amelyeken a Galenika felirat ol-
vasható, s ugyanúgy néznek is ki, mint a va-
lódiak. Mivel a polgárok nem nyithatják ki, 
hogy ellenőrizzék a tartalmát, nagyon gyakran 
olyan csomagot vásárolnak meg, amelyben 
csak papír zsebkendő meg némi vatta talál-
ható, írja az Alo.

Így járt az újvidéki illetőségű G. N. is, aki 
azt mondja, igencsak meglepődött, amikor 
kinyitotta az elsősegélydobozt, természetesen 
akkor, amikor erre valóban nagy szüksége 

volt. Kívülről pontosan úgy nézett ki, mint 
azok a csomagok, amelyeknek kötelezően ott 
kell lenniük minden szerbiai gépjárműben, 
csakhogy ebben a dobozban nem volt jófor-
mán semmi. „Megsérült a gyerekem, én pedig 
gyorsan az autóban levő elsősegélycsomagért 
mentem, mert más éppen nem volt a közel-
ben. Kibontottam a steril gézt, de a csomagok-
ban géz helyett mindössze egy csomag egy-
szerű papír zsebkendőt találtam, szalvétába 
tekerve. Majd kibontottam a kötszert, abban 
pedig egyszerű vatta volt, szintén szalvétába 
csavarva. Megdöbbentem” – mesélte, illetve 
feltette a kérdést, hogy vajon mit történik, ha 
még nagyobb lett volna a gond.

A Galenika gyógyszergyár illetékesei 
ugyanakkor arról számoltak be, hogy látták 
a fényképeket és megdöbbentek. Állításuk 
szerint annak a csomagnak semmi köze a 
gyárukhoz, s feljelentést fognak tenni ismeret-
len személy ellen a nevükkel és márkájukkal 
való visszaélés miatt.

„Annak a készletnek semmi köze hozzánk, 
hamisítás áldozatai vagyunk, és ez rombol-
hatja a hírnevünket. Ezt bizonyítja, hogy a 
képen látható csomagot márciusban gyártot-
ták, holott sem a Galenika, sem a Galenika 
Pharmacia nem gyártott még az idén elsőse-
gélycsomagot” – fejtették ki a vállalat kép-
viselői.

A temerini rendőrállomás közlése sze-
rint az elmúlt egy hetes időszakban két 
bűncselekményt és három közlekedési bal-
eset jegyeztek, a közrendet egy alkalommal 
sértették meg. Szeptember 24-én délelőtt a 
közleményben meg nem nevezett személy 
garázdaság bűncselekményét (rongálás) 
követte el a Szerb Vasúti Társaság közvál-
lalat sérelmére. Ugyanezen a napon délután 
két óra tájban a Njegoš utcában veszeke-
dés során veszélyes eszközzel életellenes 
bűncselekmény követtek el O. T. terhére. A 
közlekedési balesetekben három személy 
könnyebben megsérült, az anyagi kár ösz-
szesen mintegy 110 ezer dinár.

Rendőrségi hírek
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MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy örökre eltá-
vozott szerettünk

KARÁCSONYI Dénes 
(1945–2014)

„Emléke oltva van 
a földbe, melyen élt, 
mélyen bocsátja be 
megáldott gyökerét.

S idő és a világ bevégzik 
a művet, mit véghez jutni 
sors s élet nem engedett.”

(Vörösmarty)

Nyugodjál békében!

Szerettei MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú húsz éve, hogy 
örökre távozott szerettei 
köréből

PÁSZTOR András 
(1932–1995)

Talán nem volt ő akárki, 
talán nem élt hiába, 
hisz nem csak önmagáért 
küzdött a földnek porában.

Ne emlékezz rám búsan, 
család, rokon, barát, 
add meg a könnyet, 
de élj és szeress tovább!

Nem felejthet, aki szeret 
nem múló az emlékezet, 
könny a szemben, 
bú a szívben, 
felejteni nem lehet.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

KOVÁRCSIKNÉ 
SÁGI Ilona 

(1925–2015)

Egyszerű ember volt, 
de szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük őt, 
ahogy csak lehetett.

Elment közülünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de emléke örökké 
velünk marad.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett 

volt osztálytársunktól

NAGYIDAI Nándortól 
(1955–2015)

Mind elmegyünk 
egy szép napon, 
ha a küldetés véget ér, 
el sem búcsúzunk, 
az életünk csak ennyit ér.

Emléked megőrzik volt 
osztálytársaid 

a 8. c osztályból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósunktól, nagyma-
mánktól és dédnagymamától

FEKETÉNÉ VERBAI Teréztől 
(1941–2015)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk téged.

Szerető fiad, Zoltán, menyeid, Angéla és Erzsike, 
unokáid, Tímea, Adrien, Sanyi, Laci, 

unokamenyed, Marina és kicsi dédunokád, Bianka

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve hiányzol közülünk

KARÁCSONYI Dénes 
(1945–2014)

„Midőn a roncsolt anyagon 
diadalmas lelked megállt: 
S megnézve bátran 
a halált, hittel, reménnyel 
gazdagon indult 
nem földi utakon, 
egy volt közös, 
szent vigaszunk.
A lélek él: Találkozunk!”

(Arany)

Szeretettel emlékezik rád 
nővéred, Katica 

és családja 
Németországból

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy el-
vesztettük szerettünket

KLAJNERNÉ 
KABÁCS Annát 

(1961–2014)

Ott pihensz, 
hol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Lányod, Hajnalka, 
vejed, Ervin és két 

unokád, Szabina és Edvin

Miserend
2-án, pénteken: elsőpéntek, a Telepen 8 órakor: egy 
szándékra, a plébániatemplomban 17 órakor: †Mikustyák 
Sándorért, Móricz Jolánkáért, elh. szüleikért és Móricz 
Gizelláért.
3-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért. 
4-én, évközi 27. vasárnap, a Telepen 7 órakor: egy szán-
dékra, a plébániatemplomban 8.30 órakor: egy szándékra, 
10 órakor: a népért.
5-én, hétfőn 8 órakor: szabad a szándék.
6-án, kedden 8 órakor: szabad a szándék.
7-én, szerdán 8 órakor: Szűzanya tiszteletére a Temerinben 
működő rózsafüzér-társulatok élő és elh. tagjaiért.
8-án, csütörtökön 17 órakor: egy élő családért.

Egyházközségi hírek
• A köznapi esti szentmisék október 1-jétől 17 órakor kez-
dődnek.
• Szentségimádás a telepi Lourdes-i Boldogasszony vikária 
templomban október 7-én, szerdán. A 8 órai szentmise 

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk a 30 éve elhunyt édesapánkra, 

apósunkra, nagyapánkra és dédapánkra

Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobbant 
családjáért, 
messze vitted Istenem.

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek, 
nem felednek téged.

BÚS Istvánra 
(1926–1985) Szerettei

után szentségkitétel, azt követően egy óra 
szentségimádás az Oltáriszentség előtt, 
majd szentségbetétel.
• Ünnepélyes gyermekkeresztelések október 
4-én, a 10 órai nagymise keretében lesz. Elő-
zőleg keresztelési találkozó, lelki előkészület, 
gyónási lehetőség a szülők és keresztszülők 
részére, október 1-jén, csütörtökön 15.30 
órakorkor.
• A Pasztorális Tanács gyűlése csütörtökön 
18 órakor a hittanteremben.

• Az I. osztályos gyermekek szülei helyesen 
tették, ha gyermekük keresztelésével járó 
kötelezettségeként, az iskolában választható 
tantárgyként a hitoktatást választották szá-
mukra. Ahhoz, hogy gyermekük vallási ne-
velése teljes legyen egyházi szempontból, va-
gyis hogy szentségekhez járuljon (elsőgyónó, 
elsőáldozó, bérmálkozó), be kell íratni a 
plébánián is. Az egyik szülő megteheti ezt a 
családi könyvecskével a plébániai irodában 
keddtől péntekig de. 9-11 óra között.
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MEGEMLÉKEZÉS
Húsz éve, hogy örökre távo-
zott közülünk

PÁSZTOR Péter 
(1939–1995)

Szeretetét és jóságát 
míg élünk, nem feledjük.

Nyugodjon békében!

Emlékét őrzi fia, Öcsi 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc és fél éve, 
hogy nincs közöttünk, akit 
nagyon szerettünk

MORVAI Imre 
(1952–2006)

Ő csillagok közt él már, 
angyalok közt jár, ott, 
ahol csendből épül vár, 
s a lelkére Isten vigyáz már.

Legyen pihenésed békés, 
emléked áldott.

Szerető felesége 
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Október 2-án lesz egy éve, 
hogy a hirtelen halál elra-
gadta tőlünk unokaöcsémet, 
unokatestvéremet, nagybá-
tyánkat

MAGYAR Györgyöt 
(1959–2014)

Pihenése felett őrködj, 
jó Istenem!

Csendes álmát így nem 
zavarja semmi sem.
Szívünkben megmarad 
szép emléke.

Legyen áldott a pihenése! 
Nyugodjál békében!

Emlékét megőrzi 
Darabos nena és 
Irén családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú húsz éve, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

PÁSZTOR Péter 
(1939–1995)

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked 
szívemben örökké él.

Özvegyed, Verona

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy el-
vesztettük szerettünket

KLAJNERNÉ 
KABÁCS Annát 

(1961–2014)

A virágok elhervadnak, 
a sír eltakar, de akit 
szerettünk, a szívünkben 
örökké megmarad.

Emléked megőrzi lányod, 
Csilla, vejed, Róbert és 

két unokád, Laura és 
Szabolcs

MEGEMLÉKEZÉS A SZERETETT SZüLŐKRŐL

MAJOROSNÉ 
JÁNOSI Franciska 

(1920–1984)

MAJOROS József 
(1912–1992)

Hulló könnyeink mossák sírotok hantját, 
áldja meg az Isten lelketek nyugalmát. 
A sírotokon elhervad a virág pár nap alatt, 
de a szeretet a szívünkben örökké megmarad.
Legyen pihenésetek békés, emléketek áldott.

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCSNÉ SÖRÖS Mária 
(1911–1992)

KOVÁCS János 
(1911–1985)

Szeretettel emlékezünk szüleinkre

Ők már találkoztak, és ott vannak, 
ahol béke és nyugalom van. 

Ott pihen lelkük, ahol többé nincs fájdalom.
Ők számunkra nem haltak meg, 

szívünkben és emlékeinkben tovább élnek.

Emléküket őrzik szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS
Húsz éve, hogy hiányzik kö-
zülünk szerettünk

PÁSZTOR Péter 
(1939–1995)

Mint gyertyaláng lobban el 
az élet, mint gyors 
folyó rohannak az évek.
Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked 
szívünkben örökké él.

Lányod, Veronka 
családjával

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
drága testvéremtől

FEKETE Teréztől 
(1941–2015)

Egész életedben 
dolgozva éltél, 
de egy csendes 
éjjel elmentél. 
Örök álom zárta le 
a szemed, pihenni tért 
két dolgos kezed.

Szomorú az út, 
amely a sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

Nyugodjál békében!

Gyászoló testvéred, 
Nándor és Eszti ángyi 

családjával

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, jó bará-
toknak és mindazoknak, 
akik édesanyám és nagy-
mamánk

FEKETÉNÉ 
VERBAI Teréz 
(1941–2015)

temetésén megjelentek, 
sírjára a kegyelet virága-
it helyezték és részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

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

Nyugodjon békében!

Gyászoló szerettei

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

 özv. FEKETÉNÉ 
VERBAI Teréz 

(1941–2015. 9. 23.)

 özv. GERONÉ 
JAKuBEC Julianna 
(1933–2015. 9. 26.)



LABDARÚGÁS
Szerb liga – Vajdasági csoport

DOLINA (Padina)–SLOGA 0:1 
(0:1)

A hazaiak jobban kezdték a 
találkozót, még a kapufát is el-
találták, az első félidőben még-
is a temerini csapatnak sikerült 
gólt szereznie. Džepina egy szög-
let után fejelt a kapuba a 28. perc-
ben. A második félidőben Grujić 
megkapta a második sárga lapját 
és kiállították, ez azonban a ven-
dégeket nem akadályozta meg ab-
ban, hogy megszerezzék a győzel-
met. A Sloga szombaton a Zentával 
játszik a kolóniai pályán.

Vajdasági liga – Újvidéki-
szerémségi csoport

ŽSK (Zsablya)–MLADOST 1:1 
(1:0)

A listavezető és eddig veret-
len csapat ellen a papírforma 
szerint nem sok esélyük volt a 
járekiaknak, mégis egy ponttal tá-
voztak Zsablyáról. A hazaiak már 
a 10. percben vezetéshez jutottak 
egy tizenegyesből. Ezután vissza-
esett az iram, a támadók előtt nem 
adódott sok gólhelyzet. A járekiak 
ráadásul a 85. percben Stojšić pi-
ros lapja miatt emberhátrányba 
kerültek, ám a találkozó utol-
só percében egy jobboldali be-
adás után Pavlović kiegyenlített. 
A Mladost a nyolcadik fordulóban 
is idegenben játszik, szombati el-
lenfele a Veternik lesz.

Újvidéki liga

TSK–JEDINSTVO (Piros) 1:0 
(0:0)

Megszerezte idei első hazai 
győzelmét a temerini csapat. A 
találkozó lassú iramban kezdő-
dött, az első félidő hajrájában 
viszont a hazaiaknak több gól-
szerzési lehetőségük is adódott. 
Többnyire szabadrúgások után 
kerültek helyzetbe, a labda egy 
alkalommal a vendégek kapusá-
ról a szemöldökfára pattant. Nem 
sokkal a szünet után a temeriniek 
tizenegyest reklamáltak, a játék-
vezető azonban nem mutatott a 

büntetőpontra. A 70. percben a 
pirosiak is gólt szerezhettek volna 
egy ellentámadást követően, sze-
rencsére a kapufa megmentette a 
TSK-t. Pár percre rá Varga fejelt 
jól egy szöglet után, a vendégek 
kapusa azonban bravúrosan há-
rított. A szurkolók már-már kezd-
ték azt hinni, hogy döntetlennel 
ér véget a találkozó, a 86. perc-
ben viszont megszületett a győz-
tes találat. Egy szabadrúgás után 
Višekrunához pattant a labda, aki-
ről lemaradtak a védőjátékosok, 
így közelről a hálóba lőtt. Ugyanez 
a játékos a bírói ráadásban újabb 
gólt szerezhetett volna, kicselez-
te a kapust, de oldalra sodródott, 
és onnan már nem tudott beta-
lálni a hálóba. A TSK hat fordu-
ló után hét ponttal 11. a tábláza-
ton. Csapatunk vasárnap 15 óra 
30 perces kezdettel Péterváradon 
lép pályára. 

TSK: Petković, Laušev, 
Mandić, Varga, N. Stojanović, 
N. Tomić (M. Tomić), Ostojić, 
Zeljković (Pilić), Višekruna, 
Kovačević, Savić (Blanuša).

SuSEK–SIRIG 2:1

A szőregiek elveszítették idei 
veretlenségüket, sorozatban ara-
tott öt győzelem után kaptak ki, 
de így is elsők maradtak a táblá-
zaton. Ezen a hétvégén a bánostori 
Proleterrel mérkőznek hazai kö-
zönség előtt.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

RAVANGRAD (Zombor)–
TEMERIN 30:20 (16:9)

A hazaiak tulajdonképpen az 
első félidő közepéig bebiztosítot-
ták a győzelmet, hiszen negyed-
órányi játék után már 9:3-ra vezet-
tek, a különbséget pedig könnyen 
megőrizték a találkozó végéig. A 
temerini lányok a bajnokság har-
madik fordulójában az adai Ha-
lász Józsefet látják vendégül.

Második férfi liga – 
Északi csoport

A Mladost TSK-nak a Beočin 
ellen kellett volna játszania a múlt 
héten, a találkozót azonban elha-
lasztották.
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ASZTALITENISZ
Pető Zsolt az oroszországi 

Jekatyerinburgban szerepel az 
Európa-bajnokságon, amelyen 
először a csapatversenyeket tart-
ják. Szerbia a csoportjában előbb 
3:2-re kikapott Franciaországtól, 
utána 3:2-re legyőzte Magyaror-
szágot, majd 3:0-ra veszített Por-
tugáliától. Ezzel nem sikerült meg-
szereznie az első két hely egyikét, 
így nem jutott be a negyeddöntő-
be, hanem a kilencedik helyért 
folytatta a küzdelmet. A csapat a 
helyosztó mérkőzéseken 3:2-re 
legyőzte vasárnap Ukrajnát, majd 
hétfőn 3:2-re kikapott Oroszor-
szágtól. Kedden, lapzárta után Ma-
gyarország volt a szerbiai asztali-
teniszezők ellenfele, akkor dőlt el, 
hogy a 11. vagy a 12. helyen fejez-
ték-e be az Európa-bajnokságot. 
Pető nem kezdte jól a versenyt. A 
csoportmérkőzések során a fran-
ciák ellen kettő, majd a magyar 
és a portugál csapat ellen egy-egy 
mérkőzést veszített el. Ezt követő-
en a helyosztó találkozók során 
sem tudott győzelmet aratni. Pető 
párosban Marko Jevtovićtyel az ol-
dalán és egyéniben javíthat az Eb-
n, amely vasárnapig tart.

A klub fiatal tagjai Aleksinacon 
szerepeltek az elmúlt hétvégén 
pontozásos versenyen. A juniorok-
nál Orosz Nikolett a legjobb 16, 
Pero Tepić a legjobb 32, Bálind 
Valentin pedig a legjobb 64 kö-
zött esett ki. Vegyelek Dóra nem 
jutott tovább a csoportból a fiata-
labb serdülők mezőnyében.

A felnőtt férfi csapat a hétvé-
gén lejátsza második mérkőzését 
a második liga északi csoportjá-
ban. A fiúkra fontos mérkőzés 
vár, mivel a bajnoki címre törő 
debelyacsai Spartacus érkezik 
Temerinbe. A rangadó vasárnap 
20 órakor kezdődik a sportcsar-
nok nagytermében. A klubvezető-
ség minden érdeklődőt szeretettel 
vár és egyben felhívja a figyelmet, 
hogy megindult a fiatalok részére 
az asztalitenisz iskola, ahová to-
vábbra is lehet jelentkezni.

TEKE
Első vajdasági liga

TSK–DŽAMBO INVEST 
(Újvidék) 8:0 (3123:2959)
Magabiztos győzelmet aratott a 

temerini csapat a sereghajtó újvi-
dékiek ellen, akik könnyen kies-
hetnek a ligából, ha olyan rosszul 
folytatják a szereplést, mint aho-
gyan a TSK ellen játszottak. Játé-
kosaink mind a hat egyéni pár-
harcot megnyerték. Jelenleg 2-2 
győzelemmel és vereséggel a táb-
lázat középmezőnyében foglal-
nak helyet. A TSK október 10-én 
a Slovennel játszik Rumán.

TSK: Giric 515, Kalácska 543, 
Balo P. 542, Tomić 501, Majo-
ros 546, Varga és Balo A. 476 
(371+105)

DŽAMBO INVEST: I. Mandić 
és Hiža 490 (235+255), Đurić 
533, Jovanović 507, Benić és 
Ljubinković 489 (234+255), 
Cvijanović 473, R. Mandić 467.

T. N. T.

A Bozsó fuvarozó C és E kategóriás 
TEhErAuTósofőrT keres 

állandó munkára.
Érdeklődni 7-től 15 óráig munkanapon 

az alábbi  telefonszámon:

063/776-33-35
Tűzifa eladó, köbmétere 2500 Din 

fuvarral, összevágva. Tel.: 063/77-96-326


