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A 12. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap 
este a budapesti Hősök terén rendezték. 
Az idén is Nagy Arnold, Temerin lovasa 
nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét Fantázia 
nevű lován, akárcsak tavaly. Nagy Arnold 
Baja, Kaposvár, Kecskemét és Zirc lovasát 
győzte le a Millenniumi emlékmű körül 
kialakított különleges versenypályán.

A 2019 leggyorsabb lovasa címet elnye-
rő temerini versenyző a Nemzeti Vágta 
vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát 
és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az 
ünnepélyes díjátadón. Fantázia hátára győ-
zelmi takarót terítettek.

A döntőben másodikként befutó Né-
meth János, Baja lovasa egymillió forin-
tos, a harmadik helyezett Somogyi József, 

Kaposvár versenyzője félmillió forintos ju-
talmat kapott, a további két döntős, Kecs-
kemét és Zirc lovasa 300-300 ezer forintot 
vihetett haza.

Délután megrendezték a nemzetközi 
futam döntőjét is, amelynek győztese az 
Egyesült Királyság lovasa, Liana Nicholas 
lett. Másodikként Csehország, harmadik-
ként Ausztria lovasa ért a célba. Negyedik, 
ötödik és hatodik helyen Szerbia, Törökor-
szág és Suriname versenyzője végzett.

A nemzetközi futamon 12 ország ver-
senyzett, a döntőbe jutottakon kívül Ma-
gyarország, Mongólia, Románia, Kína, 
Szlovénia és Szlovákia lovasa. A lovasok 
nem saját, hanem a Bábolnai Nemzeti 
Ménesbirtokról kölcsönkapott, sorsolással 

Nagy Arnold megvédte címét
A budapesti Nemzeti Vágtán Temerin színeiben 

induló versenyzőként győzött

Tavaly decemberben kezdődött és az év végéig tart Szőregen a 
Kamendini és a Dobrovoljačka utcák között a 64 lakásos lakókomplexum 
építése. A tömbház Horvátország és Bosznia-Hercegovina területéről me-
nekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára épül. 
Ez lesz a község legnagyobb lakóépülete. A többlakásos ház építése a 
Szerb Köztársaság Regionális Lakásprogramja keretében épül. 

Az építkezéshez az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank biztosított 
forrásokat, a temerini önkormányzat telket bocsátott rendelkezésre és 
vállalta a külső rendezéssel és az infrastruktúrával kapcsolatos munkák 
finanszírozását. A beruházás értéke csaknem 1,5 millió euró, a kivitelező 
építővállalat a belgrádi Zlatibor Gradnja AD. Az önkormányzat 20 millió 
dinárt fektet a közműhálózat építésébe. Az építkezést a napokban mun-
katársaival megtekintette Đuro Žiga polgármester.

G. B.

Lakások menekülteknek

A Kertbarátkör szervezésében november 16-án 
megtartják a III. Temerini Borbált. Menü: vendégváró 
kifli, savanyúleves, malacpecsenye körettel, desz-
szert. Borkóstoló és izgalmas nyereményekkel járó 
tombola.

A jó hangulatról a temerini Szimpla Trió együt-
tese gondoskodik. Jegyek elővételben 1000 dináros 
áron. Érdeklődni és helyfoglalás Tényi Irénkénél, tel.: 
+381 63 191 5817.

III. Borbál

Megkoszorúzzák 
Sörös Imre szobrát

Szerdán, október 23-án délután négy órakor a 
temerini tájház udvarán megkoszorúzzák Sörös Imre 
szobrát, ezt követően pedig a Kókai Imre Általános 
Iskola tanulóinak Csorba Béla tart előadást a mártír 
forradalmár életútjáról és az 1956-os forradalomról.

(-a)

kiválasztott shagya-arab őshonos magyar fajtájú lovakkal 
indultak a versenyen.

A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos 
versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és határon 
túli terepülés lovasa mérte össze tudását az elő- és kö-
zépfutamokon. 

A kishuszár vágtán idén Vörös Tamara, Csetény lovasa 
aratott győzelmet Nárcisz nevű pónilován.

A remek időjárásnak köszönhetően több ezren kö-
vették figyelemmel a vágta programjait a kétnapos ren-
dezvény alatt. Az Andrássy úton felállított Vágta Korzóra, 
a részt vevő települések ételeit és italait bemutató vásárra 
is rengetegen voltak kíváncsiak.

Folytatása a 2. oldalon

Nagy Arnold a magasba emeli  az 1848-as huszárszablyát
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November 15-éig jelentkezhetnek a falusi házvásárlás iránt ér-
deklődő fiatal házaspárok a Nemi Egyenjogúsági Intézet pályáza-
tára, hogy falusi környezetben teremtsenek új otthont maguknak. 
A pályázat a tartományi kormány azon intézkedése, amellyel a vaj-
dasági falvakban élő fiatalok ottmaradását, illetve visszatérését 
támogatja. Ez egyben az intézet hetedik pályázati köre, amelyre a 
tartomány összesen 20 millió dinárt különített el költségvetéséből. A 
pályázattal kapcsolatos további információkat az intézet honlapján 
(ravnopravnost.org.rs) találnak az érdeklődők.

Falusi házvásárlásNagy Arnold megvédte címét
Folytatás az 1. oldalról

Dicsőséget hoztam a VajDaságra!
A tavalyi évben is Nagy Arnold győzedelmeskedett a vágtán, így a 

2019-es lovas fesztiválon címvédőként indulhatott. Egy szeptemberben  
adott korábbi nyilatkozatában azt mondta, 2018-as győzelmével dicső-
séget hozott a Vajdaságba. Ennek ellenére nem szállt a fejébe a siker. 
Fantáziával kivételes barátságot ápol, motivációját az ismételt győzelem 
lehetőségéből és a lovával szembeni bizalomból nyeri.

Arnold és Fantázia felkészülése megváltozott a tavalyi gyakorlathoz 
képest, hiszen idén nem vettek részt elővágtán, de határozottságból és 
alázatból most sem volt hiány. ,,Idén természetesen a címvédés a cél, 
szeretnénk újra történelmet írni. Talán az idei Nemzeti Vágta még na-
gyobb kihívásnak bizonyul, mint a tavalyi verseny” – mondta még szep-
temberben. 

Nagy Arnold szerint elengedhetetlen, hogy az elővágtán indulók minde-
nekelőtt megtanulják a biztonságos lovaglást, illetve olyan lóval induljanak, 
amelyben maradéktalanul megbíznak és tudják kezelni. A mindennapi 
edzéseket is fontosnak tartja, hiszen egy lovasnak legalább olyan kiváló 
állapotban szükséges lennie, mint a lovaknak. ,,Ajánlott odafigyelni a 
versenyszabályzat betartására és a higgadt magatartásra, így elkerülhetők 
a balesetveszélyes helyzetek” – hangsúlyozta Nagy Arnold.

(Forrás: a szervező honlapjáról)

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

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

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

Téli időszámítás kezdete: 2019. október 27. vasárnap hajnalban 3:00 
órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. 

Nyári időszámítás kezdete: 2019. március 31. vasárnap hajnalban 
2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát

Az óraátállítás története.- A világon elsőként 1916-ban az USA vezet-
te be a nyári időszámítást energiatakarékossági okok miatt. Ezt hamarosan 
átvette a Föld számos országa is, köztük európaiak. Ám nem alkalmazták 
folyamatosan, voltak olyan évek, amikor nem volt óraátállítás. A nyári idő-
számítást Európában az Unió 1997-ben szabályozta és egységesítette. Az 
óraátállítás vitatott előnyei.- Az energiatakarékosság mellett az óraátállí-
tásnak számos egyéb előnye is létezik. Az egy órával több természetes világí-
tás örömeit élvezhetik mindazok, akik a nappaljaik nagy részét irodákban, 
gyárakban, iskolákban és egyéb fedett helyeken kénytelenek tölteni. Ők 
a munkaidő letelte után még lehetőséget kapnak arra, hogy a szabadtéri 
programok szervezhessenek maguknak. Előnynek nevezhető az is, hogy a 
szabadban végzett munkák ideje meghosszabbítható. Az USA-ban pedig sok-
szor hangoztatják, hogy az óraátállítás által csökkent a bűnesetek száma. A 
nyári időszámítás bevezetése óta azonban időről időre felmerülnek ellen-
vélemények is, amelyek az óraátállítás előnyeit vitatják. Mai napig kérdéses 
az is, hogy az emberi szervezetre milyen negatív hatással van az óraátállítás. 
Nem egyformán tudunk ugyanis alkalmazkodni az új helyzethez. 

Vasárnaptól téli 
időszámítás

Készülődés a télre
október második vasárnapján a temerini Fácán Vadász egyesület 

megkezdte a fácán vadászatát. tóth rudolf vadászmestert a vadál-
lomány állapotáról és a vadászokra váró teendőkről kérdeztük.

– Az elmúlt két-három évhez hasonlóan az idén is csőre való kien-
gedéssel tudunk fácánt vadászni a temerini határban. Tavaly még egy 
részüket előre kiengedtük, a többit pedig a vadászat napján engedtük 
szabadon. Most azonban úgy döntöttünk, hogy kizárólag a hétvégeken, 
azaz szombat este, vagy vasárnap reggel engedjük ki öket. Ez jó mód-
szernek bizonyult, mert így eredményesen tudunk vadászni. Hogy mi-
ért, annak egyszerű az oka: a hamarabb szabadon engedett madarak 
nagyon hamar, akár egy éjszaka alatt prédává válhatnak, vagy kárt tesz-
nek bennük, ezért a legbiztosabb a vadászat napján való kiengedés. A 
csoprtoknak megközelítőleg száz fácáncsibét osztottunk ki, amelyekkel 
maguk gazdálkodnak. 

– Egyesületünk készülődik a küszöbönálló téli idényre is. A csopor-
tok elkészítik a vadetetőket és a takarmányt. Azon is munkálkodunk, 
hogy támogatóinktól szerezzünk némi takarmányt, azt kiegészítendő, 
amit vásárolunk. Továbbra is nagyon nagy gond a túlszaporodott kár-
tékony vad. Amióta az orális vakcináció megtörtént, a rókáknál és a sa-
káloknál, a fajon belül nincs szelekció. Ennek következtében főként a 
róka- és a sakálpopuláció nőtt meg nagyon. Komoly gond, mert tizedelik 
a vadállományunkat. Igyekszünk nem kilőni a megengedett számú őzet, 
ennek ellenére az őzállomány mégis fogy. Főként a gidáknál észlelhető 
a sakál okozta kár.

T. D.

hamarosan dardlibajnokság
November 6-án este 7 órától az Ifjúsági Otthon nagytermében meg-

kezdődik a 17. temerini dardlibajnokság. Mindazok, akik részt szeretné-
nek venni a hagyományos kártyacsatában, október 30-ig jelentkezzenek 
Ádám Istvánnál vagy Balogh Lászlónál.

A Temerini Kertészkedők Egyesülete november 9-én, szomba-
ton este 7 órai kezdettel libatoros, újbor kóstolós estet rendez az 
Ifjúsági Otthonban. Program: köszöntő, rövid művelődési műsor, 
újborok értékelése, szokásos libatoros vacsora. Desszert: lúdláb 
szelet. Muzsikál a Pásztor trió.

Helyfoglalás vacsorával együtt 900 dinár. Jegyelővétel minden 
este 19 és 20 óra között a Gulyáscsárdában november 6-áig. Tele-
fon: 842-329, 062/464-770.

M. P.

Márton-napi libator

A Lukijan Mušicki Művelődési Központ keretében működő kép-
tár NyITvATARTÁSI IDEJE kedd-péntek 12-19 óra, szombaton 12-16 
óra, vasárnap és hétfőn zárva.
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Három HónaPos 
Tánckurzus 

fiataloknak és felnőtteknek, 
pároknak és egyedülállóknak.

Angol keringő, bécsi keringő, 
foxtrot, disco...

Kezdet november 3-tól.
Telefonszám: 065/64-74-210

Útiköltség-támogatás 
egyetemistáknak

A községi közigazgatási hivatal értesítést tett közzé, mely szerint vaj-
daság AT Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkársága 
és Temerin Község között megkötött szerződés alapján az egyetemisták 
részére 2019-ben útiköltség térítési eszközök kerülnek odaítélésre vajda-
ság AT 2019. évi költségvetéséből. Egyúttal értesítik a temerini község 
területén élő egyetemistákat, hogy a 2019. október-december közötti 
időszakra vonatkozó útiköltség térítésre szóló kérelmeiket a községi 
önkormányzat épületében (Újvidéki utca 326. szám) a földszinti ügyfél-
szolgálat 3. sz. pultjánál legkésőbb október 31-éig adhatják át.

Az egyetemisták útiköltség térítésének feltételei: állandó lakhely 
Temerin község területén, napi szinten történő utazás lakhelyük és a 
főiskola, illetve az egyetem közötti útvonalon, tanulmányaikat állami 
költségen folytatják, első alkalommal iratkoztak be a tanulmányi évre, 
nem laknak kollégiumban, nem részesülnek a köztársasági Oktatási 
és Sportminisztérium által folyósított ösztöndíjban, vagy más alapít-
ványok, szervezetek, illetve vállalatok által folyósított ösztöndíjban

A kérvényhez mellékelni kell: az egyetemista személyi igazolvá-
nyának fénymásolatát, a leckekönyv (index) fénymásolatát (az eredeti 
felmutatásával), igazolást arról, hogy a pályázó nem lakik újvidéki 
kollégiumban és a folyószámlaszám fénymásolatát.

A napokban lomtalanítást végzett a közművállalat, elszállí-
totta a kirakott régi bútorokat, használaton kívüli eszközöket, 
mindent ami feleslegessé vált a házban, lakásban. Mégis, a 
település északkeleti határában, közel a szennyvíztisztítóhoz 
valaki a dűlőút mellé hordta ki használaton kívüli lomtárgyait 
(olyanokat is amelyekből meg lehetett állapítani a kilétét).

G. B.

Lomtalanítás

A temerini határban rendelet tiltja a legeltetést. Ennek ellenére 
a határban időnként nomád pásztorok jelennek meg. Az elmúlt 
héten a Petőfi birok földjén, a Bognár tanyai kiserdőnél tűnt 
fel mintegy 150 juhból álló nyáj a szántáson, így kárt nem tet-
tek. A pásztorok mosoriniak voltak, Boszniából jöttek, másnap 
már tovább is vonultak.

G. B.

Legeltetők 
a határban

Anyakönyv
2019 szeptembere

Ikrei születtek (kisfiú, kislány): Vrekić Danicának és 
Milannak.

Fia született: Santi Laurának, Đuran Sonjának és Stankónak, Csorba 
Dujmovics Annának és Csorba Rolandnak, Šipka Brankának és Gorannak, 
Marić Dankának és Milannak, Szűcs Zsuzsannának és Varga Attilának.

Lánya született: Mitrović Ninának és Đorđenak, Vasić Snežanának, 
Gyuráki Ágotának és Zsoltnak, Grubiša Milanának, Andrić Slobodankának 
és Slobodannak, Đurđević Adrijanának és Nedeljkónak, Banjac Goranának 
és Nikolának, Malinović Stanislavának.

házasságot kötött: Grgić Nebojša és Avramović Ana, Drobac Nikola 
és Jojović Ivana, Ćosić Saša és Delić Aleksandra, Kovačević Dušan és 
Dragojević Danijela, Jelić Dmitar és Ćulibrk Minja, Šneberger Soniboj és 
Riakoli Sanije, Körmöci Arnold és Barna Emese, Csorba Ervin és Petro 
Anikó, Savić Saša és Vojvodić Milica, Vukelić Ranko és Laszló Erika, 
Sedmakov Dragoljub és Knežević Danijela.

elhunyt: Aćimović Nikola (1931), Kohanec (Darázs) Ilonka (1936), 
Varga Lajos (1966), Palavić Vaso (1968), Božanić Dmitar (1933), Pekez 
Nedeljko (1957), Dragica (Šljapić) Marinković (1956), Kalapáti László 
(1951), Đuja (Šućur) Bjelanović (1948), Stefán György (1933).

a Lukijan mušicki Kulturális 
Központ e heti programja

Ma, október 24-én, csütörtökön 11 órai kezdettel Temerin köz-
pontjában a Szabadság szobornál ünnepi megemlékezést tartanak 
Temerin község felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából. A 
szervező a községi önkormányzat, a Lukijan Mušicki Kulturális Köz-
pont és a Szerb-orosz Baráti Társaság.

Holnap, október 25-én, pénteken este 7 órai kezdettel Branislav 
Cvijić és Marija Cvijić, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház szólistáinak 
komolyzenei koncertje a temerini galériában. Műsoron: közismert 
operaáriák és szólódalok. A belépés díjtalan.

Október 26-án, szombaton filmvetítés a temerini moziban: 16 
órától a yetikölyök című 3D-s animációs filmet vetítik szerb szink-
ronfordításban, 18 és 20.30 órától a Katonai akadémia 5 című filmet 
nézheti meg a közönség. A belépőjegy 250 dinár. 
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EgyEdi, kézművEs torták, 
aprósütEményEk készítését vállaljuk 
minőségi alapanyagokból, születésnapokra, 
keresztelőre, házassági évfordulóra 
és különböző eseményekre.
Tortáinkkal igazodunk az ünnepelt 
kívánságaihoz és ízléséhez.
Keressen minket bátran! 
Újvidéki utca 455., tel.: 063/634-622

szánTóföldek 
eladók 

közel a faluhoz a cigány-bara 
és a fehér-árok határrészben, 

összesen 9 hold.
Tel.: 063/500-088

földeT Bérelek
062/10-69-459

Október 19-én Csókán lezajlott az 5. Cs. Simon István vers- és 
Prózamondó Találkozó, amelyre a vajdaság több településéről érkez-
tek diákok, így Temerinből is. vajdasági magyar irók és költők egy-
egy versével vagy prózájával lehetett benevezni. A temeriniek közül a 
3-4. osztályból Gombár Réka és Bado Nikita különdíjban részesültek. 
Huszonegy résztvevővel mezőnyük igen erős volt. A 7-8 osztályból 
Tóth Katarina harmadik lett. A versenyre 62 diák nevezett be.

5. Cs. Simon István 
Vers- és Prózamondó 

Találkozó

helytörténeti vetélkedő
Szombaton az Ifjúsági Otthonban a Temerini Múzeumbarátok Egyesü-

lete helytörténeti vetélkedőt tartott a felsős évfolyamok számára, amelynek 
témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc volt. Az egyesület 
immár tíz éve igyekszik népszerűsíteni a történelmet a fiatalok körében, 
főként a helytörténetre fektetnek nagy hangsúlyt. Egyre gyakrabban szer-
veznek vetélkedőket és kirándulásokat történelmi jelentőségű helyekre. 
A helytörténeti verseny a legnépszerűbb a diákok körében, nemcsak a 
diplomák megszerzése, hanem a jutalomkiránduláson való részvétel és 
az itt szerezhető élmények miatt is.

– A vetélkedő témáját minden évben az esedékes történelmi év-
fordulók köré építjük. Az idén emlékezünk meg az Aradon kivégzett 
tizenhárom honvédtiszt, valamint a magyar forradalom és szabadság-
harc véget értének 170. évfordulójáról. Így a mostani verseny e téma 
köré épült, illetve ide tartozik még  a Temerint érintő események, 
melyek a szabadságharc ideje alatt zajlottak – mondta Fúró Dénes, 
az egyesület elnöke. Hozzátette, igyekeznek folyamatossá tenni a ve-
télkedőt és bíznak benne, hogy a jövőben is hasonlóan nagy marad 
az érdeklődés iránta.

Most tíz három-négy fős csapat nevezett be. A verseny hat fordulóból 
állt, a csapatok különböző feladatokban mérhették össze tudásukat. Leg-
több a hagyományos kérdés-felelet típusú faladat volt, ezen kívül akadt 
még bekarikázós, definiálni kellett egyes fogalmakat, a gyerekeknek 
pedig egyértelműen a kirakós tetszett, ahol a forradalom egy jelentős 
személyiségét kellett kirakni, majd megnevezni.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, vAJDASÁG AT, TEMERIN KÖZSÉG, KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁSI HIvATAL, szám: 111-35/2019, TEMERIN, 2019. X. 18.
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkoztatottakról 
szóló törvény 102. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017. 
és 95/18. szám) alapján a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal közzéteszi 
az alábbi

É R T E S Í T É S T
Temerin Község Közigazgatási Hivatala NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE, egy személy határozatlan időre történő felvé-
telére ezen községi szerv Gazdasági és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztályon, 
általános gazdasági ügyletek végzése elnevezésű munkakörben, gyakorló ta-
nácsosi beosztásra.
A nyilvános pályázatot a www.temerin.rs honlapon jelentettük meg.
A jelentkezési határidő az ezen Értesítésnek a Dnevnik napilapban való köz-
zétételétől számított 15 nap.

Marija Zec Pajfer s.k.
a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

A hetedikes Iván Diana nem először jelentkezik a versenyre. Szerin-
te mivel a téma közel áll hozzá, ennélfogva idén sokkal könnyebb volt, 
mint tavaly. A felkészülésre is kevesebb idő kellett. Csapattársai között 
felosztották az anyagot, mindenki megtanulta a sajátját, majd közösen 
ismételtek. A versenyen a legfiatalabb korosztály, vagyis az ötödikesek 
bizonyultak a legjobbnak Balogh Kata, rencsár ágnes, rencsár Béla 
és tóth Vilmos. A csapat  büszkén mesélte, beleadtak mindent, és így 
sikerült is nyerni. Nem számítottak az első helyezésre, a legjobb három  
csapat közé szerettek volna bejutni, de nagyon örülnek az eredménynek. 
Minden versenyző elismerő oklevélben részesült. Az első három helyezett 
csapat az oklevélen és a könyvcsomagon kívül novemberben egynapos 
kirándulás keretében látogat el Péterváradra. A versenyt a Temerini Ön-
kormányzat és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

á. j.

A vetélkedő részvevői

A díjazott versenyzők
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augusztusban új taggal bővült a tóbi-
ás család, így a kis Alíz már ötödik gyer-
meke jánosnak és melindának. a házas-
pár örömmel vállalta, hogy vendégül lát 
takaros, gyermekzsivajtól hangos ottho-
nában. a gyerekeket jános, az édesapa 
mutatta be, többnyire csak szóban, hiszen 
csupán a legkisebbek bújtak elő a fiús 
és lányos szobákból, a többieket csak a 
közös fényképezkedésre tudtuk kicsalni 
a kanapéra: 

– Auróra, a legidősebb lányunk most 13 
éves, őt a 10 éves Alex követi, Andrea az idén 8 
éves, Alvin a hatot töltötte be, Alíz, legfiatalabb 
tagja népes családunknak most két hónapos. 

• tizenöt éve házasok, nagy családot 
terveztek?

– Fiatal korunkban mindketten nagy csa-
ládról álmodtunk, azonban öt gyerekeket nem 
terveztünk, mindössze hármat. Adai származású 
vagyok, egy temerini szórakozóhelyen ismer-
kedtem meg Melindával, majd három hónap-
nyi szórakozás után összeházasodtunk. Két év 
múlva érkezett meg az első baba. Később már 
nem sokat gondolkodtunk, sodródtunk az ár-
ral, alkalmazkodtunk a csemeték érkezésével 
járó feladatokhoz, kötelezettségekhez. 

• minden bizonnyal zűrösek a min-
dennapok. hogyan tudnak minden téren 
helyt állni?

– Nem tagadom, eseménydús napjaink van-
nak. Meggyőződésem azonban, hogy csak úgy 
tudunk működni, ha nem teszünk különbséget 
férfi és női munka között. Nálunk mindenki azt 
csinálja, amit éppen kell. Ha a helyzet úgy kí-
vánja, én is főzök, mosok, takarítok, pelenkát 
cserélek. Igyekszünk a másik válláról levenni a 
terhet és megosztani egymás között a feladato-
kat. Annak ellenére, hogy tervező típus vagyok, 
öt gyerek mellett ez szinte képtelenség, így ná-
lunk leginkább a spontán dolgok jönnek be. 

• minden esetben ugyanazok a gye-
reknevelési elvek váltak be? 

– Próbáljuk önállóságra nevelni őket, és 
ez bevált a gyerekeknél. Már egy iskolai ké-
szülődéskor sem tudunk annyi felé szakadni, 
ezért volt szempont az, hogy önállóan, egye-
dül végezzék el a feladatokat. Mi ott vagyunk, 
figyeljük őket, de helyettünk nem végezhetjük 
el. Mondhatom, hogy szófogadó gyerekeink 
vannak. Régimódi felfogású apuka vagyok, szü-
leimhez, nagyszüleimhez hasonlóan megköve-
telem tőlük a tiszteletet, ám nem arra nevelem 
őket, hogy rettegjenek tőlem. Minden játék és 
bohóckodás ellenére, tudják, hogy hol a határ. 
Gyakran összeveszünk, de este mégis odabúj-
nak mellém. Nagyon különböző egyéniségűek, 
így mi is ennek függvényében viszonyulunk hoz-
zájuk, be kell vallani, ez egy kicsit megterhelő. 

Mint a gyerekek zöme, így ők is nagyon gyakran 
összevesznek, Melindával próbálunk igazságot 
tenni közöttük, leültetjük őket és igyekszünk 
kompromisszumos megoldást találni – mond-
ja János, majd a szerény, halk szavú feleség is 
bekapcsolódik a beszélgetésbe:

– Alíz érkezésével igyekszem a nagyobbak-
kal továbbra is elegendő időt tölteni, hogy ne 
érezzék úgy, hogy velük kevesebbet foglalko-
zom. Nagyon szeretem az állatokat, pecsenye-
csibét és nyuszikat nevelek, így a gyerkőcök-
kel gyakran megyünk vásárokba, piacra a húst 
értékesíteni. 

• hogyan viszonyul a környezet a több 
gyermekes családokhoz?

Ismét a családfő veszi át a szót: – Gyakran 
szégyelljük bevallani, hogy nagycsaládosok va-
gyunk. Tágabb közösségünk nem igazán nézi jó 
szemmel a népes családokat. Gyakran, amikor 
megkérdezik tőlem, hogy hány gyereket neve-
lünk, jól meggondolom, hogy őszinte választ 
adjak-e. Szerbiában felelőtleneknek tartják az 
olyan szülőket, mint mi. Folyton azt a kérdést 
teszik fel: „Belegondoltatok abba, hogy ez mi-
vel jár?” Az ilyen kijelentések elszomorítanak, 
hiszen mi ezt akartuk, és egy másodpercre sem 
bántuk meg. Folyton az anyagiaknál kötünk ki. 
Úgy érzem, a velem egyidősek negatív hozzá-
állást tanúsítanak, sok esetben úgy működik 
a házasság, hogy leülnek, papírra vetik, hogy 
anyagi szempontból hány gyerek vállalható be. 
Mi is egy fizetésből élünk, valamint a szülőktől 
is kapunk egy kis segítséget.

• az állam segíti a népes családo-
kat? 

– Sajnos nem, az ötödik gyermek után már 
a családi pótlék sem jár. Az önkormányzattól 
egyszeri juttatást és autóülést kaptunk, de itt 
ki is merült a támogatások listája. Külföldön 

mindig nagy családról álmodtunk
A ötgyermekes Tóbiás család otthonában jártunk

másként kezelik a nagycsaládokat, támogatják 
őket, itt az embernek fel kell találnia magát. 
Több helyen próbálkoztam már, de mindeddig 
sikertelenül. Rég óta dédelgetett vágyam, hogy 
legyen egy saját vállalkozásom, farmot szeret-
nék kialakítani, sertést, pecsenyecsibét nevelni. 
Az itt megkeresett pénz jól jönne, hiszen egy 
havi fizetésből héttagú család nehezen tud meg-
élni. Nem adom fel, nekem ők a mindeneim, 
a gyerekek adnak erőt ahhoz, hogy nap mint 
nap fölkeljek, dolgozzak, és hogy ne figyeljek 
az emberek véleményére. 

• a külföldre költözésről gondolkod-
tak-e? 

– Feleségem nagyon szeretne kimenni, de 
én nem adom be a derekam, nem tudok innen 
elmenni. A családot nem hagyhatom itt, hiszen 

azért vállaltam őket, hogy velük lehessek. Mind-
addig amíg szikrányi remény van arra, hogy itt-
hon tudjunk boldogulni, Vajdaságban maradunk. 
Itt születtek a szüleim, a nagyszüleim és én is, 
gyerekeimet is itt szeretném tartani. De lehet, 
hogy lesz az életben egy pont, amikor kizáró-
lag anyagi érdekeket szem előtt tartva, be kell 
vállalnom. 

• Kapcsolatuk változott-e az évek során? 
– A gyerekek érkezése megerősítette a kap-

csolatunkat. Noha az elmúlt 15 év során voltak 
viták, nézeteltérések, mindig a gyerkőcök tar-
tották össze a családot. Meggyőződésem, hogy 
mindenre lehet megoldást találni, csak nagyon 
sokszor le kell ülni és beszélgetni. 

• a hatodik gyereket is vállalnák? 
– Ha a sors úgy hozza, igen, de ezt már 

alaposan meg kellene beszélnünk. Hamarosan 
negyven éves leszek, néhány év múlva már nem 
tudom, hogy képes leszek-e arra, hogy dolgoz-
zak, megteremtsem a gyerekeimnek a legszük-
ségesebbeket. Ha mégis úgy alakulna, minden 
bizonnyal vállalnám, ám sűrűbben kérném a 
föntieket, hogy adjanak hosszú távú egészséget, 
hogy fel tudjam nevelni őket.

ÁDÁM Csilla

A Tóbiás család: Alvin (6 éves), János, az édesapa, Auróra (13), Andrea (8), Melinda, 
az édesanya, Alex (10) és a karonülő Alíz (2 hónapos).
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• Vajon miért költözött temerinbe 
Temerinbe? – kérdeztük tőle.

– Munkám miatt nagyon keveset találkoz-
hattam a barátnőmmel, ezért elhatároztuk, hogy 
összeköltözünk, ami meg is történt. Újvi-
déken kerestem munkát, egy menő sza-
lonba jelentkeztem, ahol a város legjobb 
szakemberei dolgoztak. Igazából a barát-
nőm beszélt rá hogy jelentkezzek, mert ne-
kem nem volt bátorságom. Azt gondoltam, 
kevés vagyok én ehhez. Aztán még aznap 
visszahívtak, és másnap már kezdhettem 
is. Eleinte nehéz volt, de belejöttem. Egy 
idő után összeállítottam egy szakáll ápo-
lására alkalmas olajat, és vittem be belő-
le az üzletbe is. Megtetszett a tulajnak, és 
elkezdtem forgalmazni.

• egy ilyen menő munkahelyet 
nehéz otthagyni. mikor döntötted el, 
hogy mégis megteszed, és saját vál-
lalkozást indítasz Temerinben?

– Három évig dolgoztam ott, nagyon 
sok tapasztalattal gazdagodtam, amiért 
hálás vagyok, de egy ilyen munkahelyen 
könnyen elfásul az ember. Nagyon sok 
kuncsaft megfordul ott, mert Újvidék bel-
városában van az üzlet. Napi tizenöt-húsz 
hajvágásom volt, voltak pillanatok, ami-
kor úgy éreztem magam, mintha vissza-
kerültem volna a gyári szalagmunkára. Nem 
élveztem. Ez a fajta munka kiöli az emberből 
a kreativitást. Sokat jelentett számomra az is, 
hogy temerini, illetve óbecsei barátaim rendsze-
resen jártak hozzám hajat vágatni az üzletbe, és 

folyton azt kérdezgették, miért nem nyitok már 
szalont Temerinben. Ennek a szakmának bizo-
nyos szempontból végállomása a saját üzlet, és 
én is úgy gondoltam, feljebb lépek egy szinttel. 

Aki motivált, sokat bíztatott, az a barátnőm volt. 
Számtalanszor megfordult a fehemben a saját 
vállalkozás, de aztán a látomásaimat mindig 
negatív gondolatok követték. Ha ő nincs, nem 
lépek ki a komfortzónámból. 

Ollóval – és szívvel lélekkel • eszerint alátámasztod a szólást, hogy 
minden sikeres férfi mögött áll egy nő? 

– Teljes mértékben. A barátnőmnek köszön-
hetem a legtöbbet, ő mindig egy vezércsillag volt 
számomra. Mind lelki, mind fizikai támogatást 
sokat kaptam tőle. 

• rajta kívül kik támogattak még a 
célodhoz vezető úton?

– Eddig még sehol nem pályáztam, de sze-
retnék majd, például a Prosperitati Alapítvány-
nál. Az üzletem beindításához nem volt szük-
ség nagyobb anyagi támogatásra. Soha nem 
éltem egyik napról a másikra, mindig tettem 
félre pénzt. A párom családja, illetve az én csa-
ládom, valamint a temerini barátaim is nagyon 
sokat segítettek.

• milyen stílusban rendezted be az 
üzleted?

– Retróban, mert azt mindig is szerettem. 
Imádom a régiségeket. Azok az igaziak. A mai 
tárgyak kívülről jól néznek ki, de minőségben 
rosszak. Ha például megnézzük a bútorokat, 
láthatjuk, hogy két falemez közé sűrítenek be 
hulladék fát. Régen minden bútor tömény fából 
készült. Anno mintha több energiát és szeretetet 
fektettek volna ezekbe a tárgyakba. Mára átfor-
dultunk fogyasztói társadalomba, a tömeggyártás 
került előtérbe, ezáltal kimarad a tárgyak lelke. 
A borbélyüzletek berendezése is emberibb, ba-
rátságosabb volt régente. Kézműves edények-
ben álltak a mester szerei, eszközei. Ma már 
ez nincs, a legtöbb helyen műanyagedényeket, 
eszközöket használnak. Törekedtem arra, hogy 
üzletemben minden tárgynak legyen külön je-
lentősége, azt is mondhatnám, lelke. A párom-
mal úgy csináltuk, hogy egy képkeretet az én 
szüleimtől hoztunk, egyet pedig az ő szüleitől. A 
munkapultot édesapám és a nagyapám közösen 
készítették. Amikor belépek az üzletbe, ránézek 
egy-egy tárgyra, érzem, hogy energia és szeretet 
tükröződik belőlük.

 A borbélyszakmában is megjelent a huszon-
egyedik század problémája: eltűnnek a szemé-
lyes kapcsolatok. Én szeretném ezt visszahozni. 
Az újvidéki munkahelyemen is hiányzott. Az em-
berek megfizették a munkámat, de, úgy éreztem, 
belül mindig kicsit üresen maradtam. 

terNoVácz áron

Örlős Géza újonnan nyílt borbélyszalonjában jártunk
az óbecsei születésű Örlős géza középiskolás éveit követően gyárban dol-

gozott napi tizenkét órában, ám fizetése nem sok mindenre volt elég. géza, a 
tizenkét óra meló után sem vesztegette az idejét. Bérkiegészítésként portré-
kat, karikatúrákat rajzolt, tetovált, illetve odahaza borbélyként tevékenykedett 
majd egy idő után csak az utóbbira összpontosított. egyre gyarapodó számú 
vendégei igényeinek a tizenkét órás munka után alig tudott eleget tenni,  fon-
tolgatta tehát a felmondását. Nem sokkal ezután váratlan fordulat következett 
be az életében, aminek hatására be is adta a felmondási kérelmét munkaadó-
jának. „Vezércsillaga” ugyanis temerin felé irányította.

Örlős Géza munka közben

A temerini cserkészek október 20-án 
facsemetéket ültettek a telepi templom 
kertjében. A Kókai Kertészet jóvoltából 
3 cseresznye és 3 meggyfa került föld-
be. Minden őrs kapott egy facsemetét, 
amit ők helyeztek földbe, és ők is fogják 
gondozni. 

A rövid, de annál jelentősebb prog-
ramnak kedvezett az időjárás, kelleme-
sen meleg vasárnap délután volt. Cser-
készegyenruhában felvontuk a zászlót, az 
őrsök megkapták a gyümölcsfákat, ásót, 
lapátot, vödröt és a helyet, ahova el kellett 

ültetniük. Miután elültették, meglocsolták, 
őrsi fohászt mondtak, melyben megkö-
szönték a lehetőséget, valamint erőt és 
kitartást kívántak a csemetének. Ezt követ-
te egy rövid uzsonnaszünet, majd minden 
őrs megtartotta a saját őrsi foglalkozását. 
A programot zászlólevonással zártuk.

Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink 
megtanulják, hogyan járulhatnak hoz-
zá környezetünk és bolygónk egészsé-
géhez. A közösen megtett apró jóságok 
pedig erősítenek mindannyiunkat, mint 
egy csapatot.

Cserkészek faültetése

V. N.
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az 1970-ben a muzslyán megtartott 
aranymikrofon-vetélkedő azon túl, hogy a 
Fortuna zenekar megszerezte temerinnek 
az első aranymikrofont, még egy szem-
pontból lett számunkra jelentős: a legjobb 
versmondónak járó Aranymikrofonnak 
különös elő- és utótörténete, sőt temerini 
vonatkozása is lett. Ugyanis a kanizsai 
születésű versenyző zentát képviselve ve-
hette át az aranymikrofont, és az már több 
mint 45 éve Temerinben van.

Kollár Mária, az 1970-es Aranymikro-
fon-vetélkedő győztes versmondója, szavaló-
ja: – Valóban így van. Az történt ugyanis, hogy 
Kanizsán az elődöntőn a bírálóbizott-
ság döntése alapján nem én jutottam 
tovább. Engem is megdicsértek, és a 
rádió munkatársai rábeszéltek, hogy a 
zentai gimnázium tanulójaként vegyek 
részt a zentai elődöntőn. Úgy is történt, 
és ott simán nyertem. Így eljutottam a 
három napon át tartó nagybecskereki-
muzslyai záróműsorra.

• az elődöntőben többek kö-
zött a bácstopolyai Lichi anna, a 
kanizsai Bicskei István, az adai 
szilva irén, az óbecsei Nešić Vera, 
az újvidéki Pakai Verona és a tö-
rökbecsei ábrahám irén versmon-
dók voltak a vetélytársaid. A való-
ban szépen szavaló, jó versmondók közül 
hárman jutottatok be a döntőbe: te, Lichi 
Anna és Pakai Verona. Komoly vetélytár-
sak ellen kellett, és sikerült bizonyítanod. 
Mikor kezdted megszeretni a verseket, a 
versmondást?

– Ötödikes korom óta szeretem a verseket 
és részt vettem versenyeken, az akkori magyar 
tanárnőm, Péter Klára szívesen foglalkozott ve-
lem akárcsak Saffer Veronika. Elég sok verse-
nyen részt is vettem, sőt nyertem is. Gimnáziumi 
magyartanárom Szloboda János meg középisko-
lás koromban segített a versenyekre, a fellépé-
sekre való felkészülésben. Például tanácsokat 
adott a becsei KMV előtt, ahol minden évben si-
keresen szerepeltem. Szloboda tanár úr dolgozta 
ki velem az Aranymikrofonra Illyés Gyula Bartók 
című versét is. Hogy ezt a nem könnyű verset 
hűen tudjam közvetíteni. Még mindig emlékeze-
temben van, hányszor elmondatta velem:

„Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége”
sorokat ne elnagyolva, hanem lassabban, 

szinte tagolva mondjam. Boncolgattuk a verset, 
minden részletét elemeztük …Most, így utólag 
az az érzésem: annak ellenére, hogy akkor úgy 

mondtam el, hogy győztem vele, akkor még nem 
is voltam igazán érett erre, és hogy most jobban 
mondanám.

• Noha te nem voltál annyira elégedett 
magaddal, a zsűri szerint mégiscsak a te 
versmondásod volt a legjobb, a győztes.

 – Igen, igen… nagyon izgultam, de azért 
iparkodtam úgy elmondani, ahogy a legjobban 
tudtam, éppen akkor ott, és örültem annak, 
hogy az eredményhirdetés után odajött hozzám 
a többi versenyző és gratuláltak, mert szerintük 
is jól szavaltam. Sajnáltam, hogy ez a verseny 
velejárója: egyikünknek csak úgy lehet nyerni, 
hogy a másik veszít… És később a tanítványa-

imat is arra biztattam, hogy ne keseredjenek 
el, ha nem győznek, mert nem lehet másképp 
szavalóversenyen részt venni, csak úgy, hogy 
felkészülsz arra: egyszer nyerünk, egyszer ve-
szítünk…

• szüleid, osztálytársaid?
 – Örültek a szüleim is, az osztálytársaim is. 

Abban az évben a becsei középiskolások ver-
senyén nemcsak versmondásért, hanem a szí-
nészi alakításomért is díjban is részesítettek: 
azt mondták, fiatal lány létemre nagyon jól el 
tudtam játszani Meterlinck: A vakok című elő-
adásban a Vak Öregasszonyt. Keserű humorral 
mondhatnám, hogy most már nem sokat kelle-
ne színészkednem, hogy „eljátsszam”  a vakot 
is, meg az öregasszonyt is. De az öregedés ne 
árnyékolja be a szép emlékeket: Az idő mú-
lása, meg hogy milyen régen történt mindez, 
egyrészt elkeserítő, másrészt meg örülhetünk 
annak, hogy megértük a sokéves jubileumot, 
és még van, akivel együtt felidézhetjük az él-
ményeket…Mondhatnám öniróniával: „Régi 
dicsőségünk hol késel az éji homályban…” 
A becsei díjátadáson is meg az Aranymikrofon 
után is ajánlották, sőt biztattak, hogy válasszam 
a színészi pályát. Gondoltam erre én is, hogy rá-
diószínész leszek. A szinészetire nem sikerült a 
fölvételim, de felajánlották, hogy a középiskolás 
érettségimmel jelentkezzek be a színházhoz és 
ott szükség szerint alkalmaznak majd kezdet-

Aranymikrofon vetélkedő Nagybecskerek-Muzslya, 1970 (3.)

a leendő tanárnő sikere

ben egy-egy mellékszerepre, később meg je-
lentősebb feladatot is rám bíznának. Ehelyett 
a Magyar Tanszékre iratkoztam. Nem bántam 
meg, hogy nem a színészi pályát választottam. 
Bár, az Újvidéki Rádió ösztöndíjasaként fejeztem 
be az egyetemet, és gondoltam, majd a rádióban 
fogok dolgozni, de nem így lett.

• Nem sajnálod, hogy nem lettél hiva-
tásos előadóművész, hanem „csak” arany-
mikrofon-győztes versmondó és magyar-
tanár?

– Nem, egyáltalán nem. Magyarszakos ta-
nárként munkába álltam Temerinben, ahol jól 
fogadtak a kollégák is, a gyerekek is, a szülőkkel 
tudtam együttműködni, megszerettem a tanítást 
és Temerint, a temerinieket. Persze Újvidék kö-
zelsége is szerepet játszott ebben, meg az, hogy 
itt is volt egy olyan gárda, olyan emberekkel, 
akik igyekeztek a kultúrát művelni, terjeszteni, 
rádióműsorokban vettem részt, fellépéseken, 
irodalmi műsorokon tehettem azt, amit szeretek, 
a Szirmai Díj átadására rendszeresen meghívtak 
felolvasni, közreműködni. Mindezért örültem, 
hogy nem maradt abba az, amiért tulajdonkép-
pen az Aranymikrofont kaptam: verset mondtam 
vagy szöveget tolmácsoltam. Remélem, a közön-
ség örömére. A diákjaim lehet, hogy nem min-
dig örültek annak, hogy én nagyon szerettem és 
szeretem a verseket, de igyekeztem elérni, hogy 
ők is felfedezzék a költészet szépségét. Volt, hogy 
ezt sikerült elérnem, és annak nagyon örültem. 
Némelyiknél ennek épp az ellenkezőjét értem 
el. Főleg azt tartottam feladatomnak, hogy to-
vábbadjam azt a tudást, amit én kaptam a taná-
raimtól, a foglalkozási módot, ahogyan énvelem 
gyakoroltak a tanáraim. Hogy a tanítványaim, 
az én szavalóim is sikeresek legyenek. Sokszor 
elemeztünk együtt szövegeket, akár fellépés-
re, akár versenyre készültünk. Nyertünk is elég 
sokszor és sok helyen. tóth gabival például 
bejutottunk a vajdasági döntőbe, de a Nemes 
Nagy Ágnes szavalóversenyeken is nagyon szép 
eredményeket értünk el. Az elég hosszú listáról 
most csak úgy hirtelenjében előjön Szvincsák 
sarolta, Faragó Krisztina, micsutka me-
linda, horváth endre, szűcs rita, mészá-
ros ibolya, horváth ágota, Nagyidai zsolt, 
szkotovics eszter, Nemes anikó, László 
judit és mások neve. Az önképzőkörök jegyző-
könyveit lapozva annyi szép élmény jut eszembe, 
amit irodalomszerető gyerekek körében éltem 
át, hogy nem sajnálom azt az időt, amit rájuk 
szántam, velük töltöttem.

(Folytatása következik)
Varg -ajó- zsef

Kollár Mária szaval, korabeli felvétel

A szervezők szeretettel várják a temerini 
aranymikrofon-vetélkedőkön résztvevőket 
is az M-stúdióban 2019. október 26-án 18 
órakor kezdődő Aranymikrofon-találkozó-
ra. A belépés ingyenes. Érdeklődni, helyet 
foglalni: e-mailben: rnshu021@gmail.com, 
vagy a 0648195627 számon.
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a századfordulón vidékünkön, így 
Temerinben is fellendült a kereskede-
lem és a kisipar. ennek köszönhetően 
pedig szinte minden nagyobb települé-
sen pénzintézetek alakultak, melyeket a 
helyi tehetősebb családok tartottak a ke-
zükben. helységünkben számos bank ala-
kult ebben az időszakban, melyek közül a 
legismertebb a temerini takarékpénztár 
volt, mely 1903-ban kezdte meg munká-
ját, és egészen a második világháborúig 
működött. a részvényesek soraiban a va-
gyonosabb temeriniek mellett a környező 
települések polgárait is megtalálhatjuk. a 
két világháború között a források szerint 
temerinben női bankár is volt. a Friss 
Ujság 1935. február 10-i számában  vele 
történt végzetes esetet olvashatjuk: ,,elfog-
ták a falu női bankárjának gyilkosait - el-
játszatják a banditákkal a rémdrámát.

Az elcsatolt Bácsmegyében lévő Temerin 
községben 1932 augusztusában állatias ke-
gyetlenséggel meggyilkolták és kirabolták 
Fábián Andrásné 65 éves dúsgazdag asz-
szonyt, aki a falu bankárja volt, Fábiánné 
magas kamatra kölcsönzött kisebb-nagyobb 
összegeket a falubelieknek. A gyilkosok 
nemcsak az ott talált mintegy 300 ezer di-
nárt vitték el, hanem megsemmisítették az 
öregasszony adósainak váltóját és a könyveit 
is, amelyekbe a tartozását jegyezte. A ha-
tóságok arra gyanakodtak, hogy Fábiánné 
valamelyik adósa követhette el a gaztettet. 
A nyomozás során három gyanúsítottat őri-
zetbe vettek, de végül is, mivel nem volt ko-
moly bizonyíték ellenük, szabadon engedték 
őket. Pénteken azután az újvidéki rendőrség 
elfogott egy Steck János nevű fiatalembert, 
akit már napok óta Józsa Béla rovott multu 
iparossal láttak. Steck őrizetbevételére az 

A női bankár gyilkosai
Temerin a XX. század eleji pesti sajtó hasábjain adott okot, hogy három év óta külföldön él 

és néhány héttel ezelőtt érkezett Újvidékre. 
Vallatása során szó került a temerini gyil-
kosságra is. Ekkor Steck zavart lett, elvö-
rösödött és végül is bevallotta, hogy ő és 
Józsa Béla követték el a gaztettet. Elmondta, 
hogy a kérdéses éjszaka behatoltak a gazdag 
öregasszony házába és baltával agyonverték, 
majd kirabolták. Elfogták Józsa Bélát is, va-
lamint egy Magyar Éva nevű nőt és annak 
Ilonka nevű leányát, mert mint kiderült, a 
rablógyilkosságról ők is tudtak és többezer 
dinárt kaptak a zsákmányból. A gyilkosokat 
helyszíni szemlére viszik és eljátszatják velük 
a rablógyilkosságot.”

A tragikus sorsú Fábián Andrásné leány-
kori neve Kovács Erzsébet volt, aki 1865. kö-
rül született. A temerini halotti anyakönyvek-
ben megtalálható az elhalálozására vonatkozó 
bejegyzés, mely szerint 1932. augusztus 28-án 
gyilkolták meg. A halál okaként pedig agyráz-
kódás van feltüntetve, amit minden bizonnyal 
a balta okozott.

Fúró Dénes

Wolpert „szaferi” Franz (Franci) 
tanyája. - A módos 
jószágkereskedő 1944 
októberében a parti-
zánterror áldozata lett 
(A temerini razzia – 43. 
számú áldozat). Földjét 
államosították, a tanya 
pedig közprédává vált.

Wolpert „szaferi” 
johann (szepi) ta-
nyája. - A német la-
kosság elűzése után a 
lakatlan tanya nagyon 
hamar összedőlt. A tég-
lával borított tanyaud-
varban föltörő gyomot 
a tagosításig a szomszéd 
tanyák tulajdonosai jó-
szágaikkal legeltették.

Varga Vince ta-
nyája. - Balla Illésnek 
és Franciskának, mivel 
nem lehetett gyerme-
kük, örökbe fogadták 
unokaöccsüket, Varga 
Vincét. Az 1930-as évek 
elején, amikor az örök-
befogadott megnősült,  
Balláék vettek a házas-
párnak egy istállót a 
Kertészlaposon. A fiatalok mindaddig abban 
laktak, amíg az istálló közelében tanyát nem 
építettek. Vargáék kommenció fejében dol-

gozták el Balláék földjét, de mint a legtöbb 
tanyán, állattenyésztéssel is foglalkoz-
tak, kofálkodtak. A tejterméket több-
nyire kerékpárral az újvidéki halpiacra 
vitték értékesíteni.

A két iskolaköteles fiú, János és Ist-
ván előbb a tanyáról, majd Balláéktól járt 
iskolába. Nyaranta nyelvtanulás céljából 
több napon át egy boldogasszonyfalvi 
családnál vendégeskedtek, majd ugyan-
ilyen célból a szomszéd településen élő 
két gyerek jött a kertészlaposi tanyára 
magyarul tanulni. 

1968-ban Vincéék, a tanyát hátra-
hagyva, hazaköltöztek Balláék nagyutcai 
házába, a tanyai gazdaságot attól kezdve 
a tagosításig fia, János vezette. 

1972-ben az elvett földet a szövet-
kezet Tullabarán kárpótolta, míg János 
a lebontásra ítélt tanyáért cserébe a Te-
lep végén, az úgynevezett Heréskertben   
kapott telket ház-
építés céljából. 

giricz jános  
tanyája. - A ku-
tyaluki borbély-
mester tanyája 
meglehetősen 
kicsi volt, se 
gyümölcsös, se 
szőlő nem övez-

te. A tanya körüli 12 
hold földet, melyből 
két hold a nagynénje, 

A Kertészlapos eltűnt tanyavilága (7.)

az 5. dűlő tanyái
Pilátus Rozália tulajdonát képezte, felesek 
munkálták meg. A lakóépületet a háború után 
Úri Pál lakta a családjával, 1956 őszétől 1961 
őszéig Uracs Jánosék, majd ezt követően a  
tagosításig  Morvaiék. A felesé volt az iga, a 
gépezet és a munkaerő, azaz a föld megmun-
kálása, a gazdáé pedig a  tulajdonában levő 
föld és feles lakhelye, a tanya.

Az utód nélküli gazda tanyáját sem kerül-
te el a tagosítás szele. Az épületeket a szö-
vetkezet nagyon gyorsan lebontotta. Uracs 
János a következőképen emlékszik vissza 
gyerekkorára: 

Tizennégy évesen, esőben, szélben, a 
tőlem mindössze két évvel idősebb Bartók 
Jánossal minden pénteken biciklivel az új-
vidéki piacra hordtuk a tejterméket. Apám 
hajnali 2-kor parasztkocsival a becsei út mel-
letti Faragó tanyára szállított bennünket és a 
portékát, mert egész éven át ott volt a kerék-
párunk. Onnan bekarikáztunk a székvárosi 
piacra eladni az árut. Ami nem kelt el, azt a 
Zágráb cukrászda rendre fölvásárolta tőlünk. 
Késő délután értünk haza.

ÁDÁM István
(Folytatjuk)

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

hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

novák-TaXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot, 

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

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig
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APRÓHIRDETÉSEK
• Vágnivaló csirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Telefon: 062/31-88-12.
• Megművelésre (haszonbérbe) a ko-
lónián kiadó két telek. Petar Drapšin 
u. 125 és 127. Tel.: 062/962-41-17 és 
3-846-876.
• Eladó 6,5 hold föld a Gyórgyában. Te-
lefon: 063/8-469-439.
• Házak eladók Temerin központjában, 
a Nikola Pašić utca 58/1, J. J. Zmaj u. 
37., a Népfront és a Tanító utcában, 
több ház a JNH utcában, a Bosnyák 
utca 31-ben, valamint új, azonnal be-
költözhető egy- és kétszobás lakások 
és ház Bácsföldváron, ára 7500 euró. 
Telefon: 064/40-55-431.
• Eladó két parcella szántóföld a turjai ha-
tárban, határos a temerinivel: 2 hold első 
osztályú (4060 KO Turja) és 3 hold első 

osztályú szántóföld (4059 KO Turja), föl-
des útról közelíthető meg. Ár: 8000 euró/
hold, telefon: 063/534-415.
• Házat vennék Temerinben, 70–85 ezer 
euró értékűt. Komoly vásárló, fizetés 
készpénzben az újévi ünnepek idején. 
Ajánlatokat a 060/33-0-33-44-es tele-
fonszámra várok.
• Eladó felújított régi kaucs, két fotel és 
egy kisasztal. Ára 6000,00 dinár. JNH 
utca 3. Telefon: 064/233-13-53. 
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Tel.: 060/71-61-312 (Attila).
• Lakás kiadó, valamint eladó egy 120 
férőhelyes keltető, T12-es motorkerék-
pár, hegesztő, egy smederevói és egy 
újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.

• Eladó keveset használt Cam 3/1 ba-
bakocsi (világos barna színű), ára 25 
ezer dinár, új kisbicikli, pótkerekekkel, 
kiskosárral 2–4 éves kislánynak, ára 5 
ezer dinár. Tel.: 065/64-74-210.
• Temerinben a központ közelében novem-
ber 1-jétől kiadó udvari, kisebb kétszobás, 
félig bútorozott lakás, központi fűtés gáz-
zal, kábeltévé. Tel.: 064/386-0-391.
• Építkezésre való telket, kertet vennék, 
illetve lebontásra való öreg házat. Te-
lefon: 063/8-327-097.
• Első osztályú 2,5 hold szántóföld eladó 
Temerinben. Telefon: 061/13-79-401.
• Libák (5 kg) és kacsák eladók élve. 
Ugyanott kóróseprű 300 dinár/darab. 
Telefonszám: 843-397.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 

készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• 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.
• Kerékpárok szervizelése, javítása, új és 
használt kerékpáralkatrészek árusítása, 
valamint használt kerékpárok árusítása. 
Alkatrészek motorfűrészhez (lánc, kard 
stb.), valamint Tomos motorokhoz. Vörös-
marty Mihály u. 12., tel.: 064/20-72-602. 
• vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tele-
fonszám: 063/8-143-147.

földeT 
Bérelek

063/89-20-687

legalIzácIóval 
kaPcsolaTos 

dokumenTácIó elkészíTése
arT sTudIo ProjekT 

Temerin, Nikola Pašić u. 43.
Telefonszám: 063/529-611
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ÚRI Lászlótól 
(1949–2019)

PÁLINKÁS Imre 
(1980–2018)

HAJDZSER Zoltán 
(1949–2019)

Szeretett öcsémtől 
és bátyámtól

Szomorú egy éve, 
hogy nem vagy már 

velem drága jó gyermekem

Szomorú 9 hónapja, 
hogy nincs közöttünk 

drága jó férjem

VÉGSŐ BÚCSÚ MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben 
megmaradt az örök 
szeretet, ami feledni 
nem enged tégedet.
Nyugodjál békében!

Szerető nővéred, 
Katica családjával 

és húgod, Erzsi

Egy váratlan percben 
az életed véget ért, 
mint a vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Az élet csendesen 
megy tovább, fájó emléked 
elkísér egy életen át.

Szerető édesanyád

A búcsúszó, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, elmentél, 
de gondolatban örökké 
velem maradsz.
Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes.

Szép emléked őrzi szerető 
feleséged, Erzsi

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenkét éve, hogy nincs 

közöttünk szerettünk

SZŰCSNÉ 
NAGY Erzsébet 

(1941–2007)

A múltat felidézve 
könnyes lesz szemünk, 
ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk.

Csillagnyi öröm, 
melyet szereztél nekünk, 
köszönjük, hogy 
voltál nekünk.

Szeretteid

GYÁSZJELENtÉS
Fájó szívvel tudatjuk a ro-
konokkal, ismerősökkel és 
barátokkal, hogy szeretett 
fiunk

NÉMEtH Csongor 
(1969–2019)

temetése október 31-én, 
délután 2 órakor lesz az 
esztergomi belvárosi teme-
tőben.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy 

nincs közöttünk szerettünk

CSÁNYINÉ 
BUDI Klaudia 
(1983–2017)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Míg köztünk voltál, 
mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.

Szeretteid

Mindenszenteki kínálatunk:
bálázott fenyő, tűzőszivacs, toboz, cirok élő- és 

műfenyő alapú koszorúk, sírdíszek, 
élővirág-kompozíciók, csokrok, fejfák.

nagy-lackó kertészet és 
feltámadunk temetkezési vállalat

Népfront utca 52., 
tel.: 021/843-079, 062/863-821-8

MEGEMLÉKEZÉS
Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk édesanyánkra, anyó-
sunkra, nagymamánkra és dédinkre halálának harmadik év-
fordulóján

DUJMOVICS Márta 
(1929–2016)

Sírjára szálljon áldás és nyugalom, 
emléke szívünkben örökre megmarad.

Gyermekei családjaikkal

Miserend
25-én, péntek 8 órakor: szabad szándék, 17 órakor horvát 
nyelvű szentmise.
26-án, szombaton, 8 órakor: a héten elhunytakért, valamint: 
†Sétáló István, Fekete Rozália és a család elhunytjaiért, vala-
mint: †Urbán Imre, Sándor, Anna, Ikotin Vince, Katalin, elh. 
nagyszülőkért és elh. hozzátartozókért, valamint: †Majoros 
István, Surján Margit és a család elhunytjaiért.
27-én, évközi 30. vasárnap a Telepen 7 órakor: a népért, 
a plébániatemplomban 8.30 órakor: Szűzanya tisztele-
tére a Túlabarai Rft. élő és elhunyt tagjaiért, 10 órakor: 
†Bedekovics Mária és elhunyt családtagjaiért.
28-án, hétfőn, 8 órakor: Szentháromság tiszteletére há-
lából.
29-én, kedden 8 órakor: †Varga Somogyi Pál, Bujdosó 
Margit és a család elhunytjaiért.
30-án, szerdán 8 órakor: Szent Antal tiszteletére.
31-én, csütörtökön 17 órakor: †Ökrész Imre, elhunyt szü-
leiért, az Ökrész és a Tóth család elhunytjaiért.

egyházközségi hírek
A Csantavéri Szent Antal plébániatemplom felszentelésének 
90. évfordulója november 10-én délután 4 órakor.

ikebanák, koszorúk, különféle sírdíszek műanyag, 
selyem és élő virágból, műfenyőkoszorúk többféle 

nagyságban, bálázott fenyő, vágott és cserepes 
krizantém több színben, megrendeléseket is vállalunk.

mécsesek, mécsesbetétek és 
új fejfák is beszerezhetők.

Népfront utca 103. tel.: 842-515, 842-251

Közeledik mindenszentek és halottak napja!
A Kókai virágüzlet és temetkezési vállalat 
az idén is felkészülten várja vásárlóit:

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.
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MEGEMLÉKEZÉS

tAMÁSNÉ KISS Piroskára 
(1936–2018)

tAMÁS Lászlóra 
(1930–1998)

Fájó szívvel emlékezünk szerető szüleinkre

Gyászba borult a szülői ház, felejthetetlen a nap, 
amikor bennünket örökre itt hagytak. 
Lelkük elszállt, mint hópihe a fényben, 
ragyognak ránk fényesen, csillagként az égen.
Szívünkben őrizzük drága emléküket.

Nyugodjanak békében!

Lányuk, Ildikó és vejük, Lajos

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 17 éve, hogy 

nincs közöttünk

URBÁN Imre 
(1950. 11. 9.–2002. 10. 25.)

Álmok, ezernyi emlék, 
szép szavak, mosoly, 
nyomot hagyott bennünk, 
mindezt köszönjük, 
hogy voltál nekünk.
„Amikor Isten látta, 
hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, 
a légzés túl nehéz lett, 
átölelt és mondta: 
Gyere haza!”
Hiányzol nagyon!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

LENGYEL Matildtól 
(1929–2019)

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

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

Fájó szívvel búcsúzik 
 tőled lányod, Marika, 

dédunokád, Dzsasztina, 
férje, Robi és ükunokád, 

Robika

MEGEMLÉKEZÉS
Ma, október 24-én 9 éve, hogy elment Ő, 

kinek emlékét szeretettel szívemben őrzöm

özv. DINYÁSKI teodorné 
komori BEDEKOVICH Mária Gertrúd 

zongora- és énektanárnő 
(1936–2010)

„Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk,
múlt és emlék: minden elmarad.” (Was Albert)

Nagyidai Zsolt

Plébánia: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, 
anyósomtól, nagymamánktól és déditől

özv. ÁDÁM KOMISZÁR Katalintól 
(1929–2019)

Számunkra te sohasem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldjad meg Atyám, 
és mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.

Szerettünk temetése ma, október 24-én 11 és 12 óra között 
lesz a németországi Mülheim an de Ruhr városban.

Szerető fiad, László családjával

VARGA Imre 
(1933–2019. 10. 19)

Temetkezési vállalat, 
Népfront utca 109., 

tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Nyugodjék békében!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek, 
barátoknak, akik szeretett 
édesanyám

LENGYEL Matild 
(1929–2019)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
vigasztaló szavaikkal igye-
keztek enyhíteni fájdalma-
mon.
Külön köszönetet mondok 
ápolójának, Urbán Katicá-
nak, valamint Németh Mar-
gitnak, Jankovics Piroská-
nak és Lóc Magdolnának 
segítségükért.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántornak a megható bú-
csúztatóért.
Temerin–Becse

Drága emlékét megőrzi 
lánya, Marika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől, aki 
Németországban elhunyt

ÁDÁM 
KOMISZÁR Katalin 

(1929–2019)

A sír eltakar, 
a virág elhervad, 
a könny felszárad, 
de a szeretet a szívünkben 
örökké megmarad.
Temerin–Mülheim an de Ruhr

Emléked őrzi húgod, 
Rozália és sógorod, János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztanyám-
tól, aki Németországban 
elhunyt

ÁDÁM 
KOMISZÁR Katalin 

(1929–2019)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, legyen 
áldott és békés a pihenésed.
Temerin–Mülheim an de Ruhr

Emléked őrzi 
keresztlányod, 

Franciska családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy el-
vesztettük szeretett édes-
anyánkat és feleségemet

CSÁNYINÉ BUDI Klaudiát 
(1983–2017)

Maroknyi fény, tengernyi 
bánat maradt utánad. 
Bár múlik az idő, 
de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny 
naponta kicsordul.
De hagytál magad után 
annyi szép emléket, 
hogy feledni 
sosem fogunk téged.

Fiaid: Denisz és Dániel, 
valamint férjed, Róbert
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – Déli csoport

SLOGA–SLOBODA (Donji 
tovarnik) 1:0 (0:0)

A hazai csapat öt sérült, illet-
ve eltiltott játékosa nélkül állt ki a 
mérkőzésre, amelynek első félideje 
nem hozott sok izgalmat. Az egyet-
len találat a 60. percben született, 
amikor Lazar Tomić beadása után 
a temeriniek csapatkapitánya, Pász-
tor Róbert lőtt a hálóba. A Sloga tíz 
forduló után 3 győzelemmel, illet-
ve 4-4 döntetlennel és vereséggel 
a táblázat középmezőnyében fog-
lal helyet. A temeriniek szombaton 
Mačvanska Mitrovicára utaznak, 
ahol a listavezető Podrinjevel mér-
kőznek meg 14 órai kezdettel.

A Sloga labdarúgói a múlt szer-
dán 4:1-re kikaptak Belcsényben 
a Cementtől az Újvidéki kupa elő-
döntőjében. A másik elődöntőben 
a pirosi Jedinstvo 8:0-ra felülmúlta 
idegenben a Susekot, így tavasszal 
majd a Cement és a Jedinstvo küzd 
meg egymással a serlegért.

CRVENA ZVEZDA (Újvidék)–
MLADOSt 0:2 (0:2)

A járekiak elhozták a bajnoki 
pontokat a nejlon piac melletti pá-
lyáról. Leđanac már a találkozó ele-
jén fejjel betalált az újvidékiek há-
lójába, míg az első félidő közepén 
Ninković tizenegyesből növelte az 
előnyt. A találkozó hátralevő részé-
ben mind a két oldalon voltak lehe-
tőségek, de további találat nem esett. 
A járeki csapat az ötödik győzelmét 
aratta a bajnokságban, ami mellett 
öt veresége van. A Mladost szom-
baton délután 2 órakor a vojkai 
Sremacot látja vendégül.

Újvidéki liga

tSK–NOVI SAD 1:1 (0:0)
Az Újvidéki liga előző idényé-

nek második és harmadik helye-

zettje mérkőzött meg egymással, és 
mint kiderült, a két csapat idén is 
hasonló játékerőt képvisel. A kelle-
mes időnek köszönhetően szépszá-
mú közönség jelent meg a vásárté-
ri pálya lelátóin, az első félidőben 
azonban nem sok említésre méltó 
dolog történt a pályán. A temeriniek 
kapusának egy alkalommal nagyot 
kellett nyújtózkodnia, hogy hárít-
sa az újvidékiek lövését. A vendé-
gek háromszor is sárga lapot érő 
módon szabálytalankodtak a haza-
iak legjobb játékosán, Pupovacon, 
akit a második félidő elején sérü-
lés miatt le kellett cserélni.

A 60. percben Vojvodić csak a 
gólvonalról tudta kikanalazni a ka-
puba tartó fejest. A TSK a 68. perc-
ben alakította ki az első lehetőséget, 
amelyből gól született. Drinić pasz-
szát a csereként beálló Nedeljković 
vette át, majd nagy erővel a kapu-
ba bombázott. A találat után a 
temeriniek a védekezésre fektették 
a hangsúlyt, Bajić a gólvonalról fe-
jelte ki a labdát, majd Milosavljević 
szerelése kellett ahhoz, hogy a ven-
dégek ne kerüljenek száz százalé-
kos helyzetbe. Úgy tűnt, hogy a ha-
zai csapat megszerzi a győzelmet, a 
bírói ráadásban azonban Bajić ka-
rára pattant a labda, a játékvezető 
pedig tizenegyest ítélt, amelyet az 
újvidékiek értékesítettek, s végül 
talán igazságosnak nevezhető dön-
tetlen született.

A TSK a döntetlennel egy he-
lyet előrelépett a táblázaton. A 
pirosi Jedinstvo 34 ponttal az 
első, az Indeks 29 ponttal a má-
sodik, a Šajkaš 25 ponttal a har-
madik, a TSK szintén 25 ponttal a 
negyedik. A temeriniekre könnyű-
nek tűnő mérkőzés vár vasárnap 
14 órai kezdettel Csúrogon a sereg-
hajtó Hajduk ellen. A csúrogiak az 
eddigi 12 mérkőzésükön összesen 
64 gólt kaptak.

TSK: Vojvodić, Tanasić, Bajić, 
Milosavljević, Lukić, Klisara 
(Vukelja), Kosić, Paska, Pupovac 

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközök révén hozzájárul:

tartományi művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság – Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

A támogató nem feltétlenül ért egyet az általa támogatott cikkek tartalmával

Névjegykártyák, meghívók, 
öntapadó feliratok, cégtáblák stb. 

a Temerini Újság nyomdájában.
Tel.: 843-750

(Nedeljković), Rosić (Pantoš), 
Drinić.

SIRIG–FRUŠKOGORSKI 
PARtIZAN (Bukovac) 1:0
A szőregi csapat vasárnap a 

13. fordulóban a ŽSK ellen játszik 
Zsablyán.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

tEMERIN–DOLOVO 31:26 
(15:11)

A temerini lányok az ötödik for-
dulóban megszerezték idei máso-
dik győzelmüket. Ezen a hétvégén 
torontálvásárhelyi (debelyacsai) 
vendégszerepés következik.
Első férfi liga – Északi csoport

POtISJE PLEtEKS (Ada)–
MLADOSt tSK 30:23 (15:9)

Az adai csapat már az első fél-
időben jelentősebb előnyre tett 
szert, és a szünet után csak az volt 

a kérdés, hogy hány gólos különb-
séggel nyer. A járekiaknak továbbra 
is két diadaluk van az idén. A hato-
dik fordulóban is idegenbeli mér-
kőzés vár rájuk, mégpedig Šiden 
Radnički ellen.

ASZtALItENISZ
A temeriniek egy csoportja részt 

vett a Belgrádi Trófea nevű korosz-
tályos tornán, amelyen erős mezőny 
gyűlt össze. Ebben az erős mezőny-
ben sikerült megszereznie az első 
helyet a serdülők között Orosz And-
rásnak, aki a csoportban kettő győ-
zelmet aratott, utána pedig további 
öt mérkőzést megnyert a főtáb-
lán, és kiérdemelte az aranyérmet. 
Varga Dániel ugyanebben a kate-
góriában a negyeddöntőig jutott. 
Az ifjúságiak mezőnyében kiváló-
an szerepelt Vegyelek Dóra, hiszen 
bronzérmes lett. Mladen Puhača a 
legjobb 16 között búcsúzott.

T. N. T.

Orosz András a serleggel, hátul Aleksandar Karakašević, a 
szerb szövetség elnöke

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

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


