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Úgy tűnik, hogy az Újvidék bejá-
ratánál, az autóúton levő közlekedési 
csomópont építése – amihez a temerini 
úton egy, az autóutat áthidaló felüljáró is 
tartozik – a tervezettnél sokkal lassab-
ban történik. A munkálatok befejezésé-
nek májusi határidejét november 11-éig 
meghosszabbították, ám a munkálatok 
jelenlegi állásából ítélve, akkorra sem 
fejezik be az építkezést. A csomópont 
építését az Intermost vállalat végzi és bár 
az állam 43 millió dinárt biztosított a 
célra, s a felüljáró is rég elkészült már, 
nem lehet átadni rendeltetésének, mert 
egy közelben levő épület tulajdonosa 
nem hajlandó arrébb helyezni udvará-
nak kerítését.

A kivitelező projektum igazgatója a 
Dnevnik napilapnak elmondta, hogy a 
vitatott parcella, amelyiken az útnak át 
kellene haladnia, valójában nem is ma-
gántulajdon. Az illető törvénytelenül ki-
sajátította és megnagyobbította udvarát. 
Az ügy már 3,5 hónapja a bíróságon van, 

de ismerve bírósági gyakorlatunk lassú-
ságát, eltelik még egy idő, hogy a város 
visszaszerezze tulajdonát és megépülhes-
sen rajta a bekötőút, ami után lehetővé 
válik a temerini felüljáró használata.

Van azonban még egy probléma. A 
közelben van a gázvezeték, amelynek 
áthelyezésére a Naftagas szabad kor-
ridort kér a várostól. Mindaddig, amíg 
nem készül el a temerini csomópont, 
nem lehet hozzáfogni a nemzetközi úton 
levő új felüljáró építéséhez, és annak 
befejezése előtt nem kezdhetik el a Kátyi 
úton levő csomópont két új 
felüljárójának megépítését 
sem.

A Dnevnik informáto-
ra elmondta azt is, hogy az 
Intermost szerb–francia ve-
gyes vállalat, amelynek fel-
adata az autóút két pályájá-
nak és vele párhuzamosan 
két kísérő út, továbbá 15 
híd (hosszuk 15–110 mé-
ter) megépítése. A munká-
latokat hátráltatja, hogy az 
útban levő villamos távveze-
tékeket sem helyezték még 
át. Gond, hogy a munkálatok 
késéséért a legtöbb bírálatot 
kapják, holott a rendezetlen 
vagyonjogi kérdések, a be-
ruházó részéről kellőkép-
pen elő nem készített terep 
az oka mindennek.

G. B.

Sok még a tennivaló a temerini úti csomópontnál

Csak a híd áll
Lassan halad a temerini úti csomópont építése

A község négy általános iskolájában szeptember else-
jén 291 első osztályos tanuló kezdi meg a tanévet. Közülük 
62 diák tanul magyar, 229 pedig szerb nyelven. A Petar 
Kocsics iskolában 12-en a magyar, 125-en a szerb tannyel-
vű tagozaton tanulnak. A Kókai Imre iskolának a három 
tagozaton 50 elsős tanulója lesz. Járekon 68, Szőregen 
pedig 36 elsős kisdiákot fogadnak az iskolák. 

A technikai középiskolába, amely szeptember else-
jétől hivatalosan is a temerini születésű jeles szerb po-
éta és egyházfi, Lukijan Musicki nevét viseli, 180 elsős 
beiratkozását tervezték, ám ez a létszám eddig nem telt 
be. A tanévkezdésig még 59 tanuló iratkozhat be az elsős 
tagozatok egyikére. Szabad hely a női fodrász, és a fém-
megmunkáló szakon van. Mivel az iskola udvarában nem 
történt meg a férőhelybővítés, két tagozat tanulói továbbra 
is a Petar Kocsics iskola termeit használják.

Fertőtlenítik a csapvizet
A közművállalat honlapján közölte, hogy a hőség és a 

vezetékes víz nagyméretű fogyasztása miatt növelni kénytele-
nek a vezetékes víz klórszintjét. A fertőtlenítésnek ez a mód-
ja közismert a világon és nem jelent veszélyt a fogyasztókra. 
A szokásosnál több klór miatt azonban a csapvíz zavaros és 
klór illatú lehet. Kérik a polgárokat, hogy az eredményesebb 
fertőtlenítés céljából gyakrabban nyissák meg a csapokat és 
öblítsék ki a házi vezetéket.

62 magyar 
elsős

A Szigeti Sándor ME pénteken, 
29-én 20 órakor tartja összejövetelét 
a parkban levő kertészlakban. Napi-
renden szerepel a méhek egészségé-
nek megvédése, azaz a varroa elleni 
védekezés. A gyűlés után a méhé-
szek átvehetik a varroa elleni lapocs-
kákat (Varozan, Superstrip).

L. B.

Méhészhírek

Az iskolanaptár szerint az idén szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik 
a tanítás. A Kókai Imre Általános Iskolából kapott értesülés szerint 
a felsős tagozaton, a délelőtti váltásban, fél nyolckor az A/D, míg a 
délutáni váltásban, 13.30 órakor a B/C osztályok kezdenek.

Az alsós tagozatoknál a beosztás a következő: délelőtti váltásban 
kezdenek a 2. a (Varga Fehér Hajnalka tanítónő), a 2. d (Illés Ildikó), 
a 3. a (Hornyik Mária), a 3. b (Morvai Szilvia), a 4. a (Đumić Gabriel-
la) és a 4. d (Kurcinák Gizella) osztályok, valamint az alsós kisegítő 
tagozat 1-4. osztályig (Lipót Georgina).

A délutáni váltásban indul az 1. a (Pálinkás Éva), az 1. b (Gergely 
Laura), az 1. d (Bozso Szilvia), a 2. b (Ádám Rozália), a 3. d (Góbor 
Márta) és a 4. b (Kohanec Mónika) osztály, valamint a felsős kisegítő 
tagozat (Morvai Melinda).

A Telepen délelőtti váltásban a 3. c (Novák Erzsébet) és az 1. c 
(Fodor Aranka), míg a délutániban a 2. c (Karanović Izabella) és a 4. 
c (Szenes-Zsúnyi Erika) osztály indul. 

Ki mikor megy
iskolába
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Új Zastavák árusítása 
A közművállalat keretében működő javítóműhelyben, a műszaki 

vizsgát végző osztályon és az autóiskolában jelenleg 17 foglalkoztatott 
dolgozik. Az utóbbi két évben szorgalmazták a műhely és az ügyviteli 
helyiségek rendezését, a szerszámok, a berendezések és a géppark fel-
újítását. Tavaly óta a műszaki vizsgát végző helyiség mellett működik az 
autómosoda is. Az idén a kragujevaci Zasztava Autók vállalattal kötöttek 
együttműködési szerződést. A temerini műhely a Zastava felhatalmazott 
szervize lett, ahol megjavítják és elvégzik a kötelező ellenőrzéseket az 
újonnan vásárolt gépkocsikon a szavatossági időszakban. A július végén 
aláírt újabb szerződés értelmében Temerinben új Zasztava járműveket, 
valamint eredeti alkatrészeket fognak árusítani. Az év végéig tervezik a 
műszaki vizsgálatvégző felszerelés kibővítését.

Ellenőrzés a vásáron
A július 1-je óta hatályos állategészségügyi törvény értelmében a köz-

társasági felügyelőség és az állategészségügyi szakemberek kötelesek ellen-
őrzést tartani a kirakodó- és állatvásárokon. A legutóbbi vásárban már a 
bejáratánál felállított ellenőrzőhelyen végezték feladatukat az említettek.

Dr. Dujmovics Csaba állatorvos elmondta, hogy a törvény kötelezi 
őket e feladatok végzésére, másrészt sok jószág „eltűnik” egy-egy vásár 
alkalmával. Egyébként az Európába igyekvő országban már vannak ha-
sonló ellenőrzések. Az állatokat nem elegendő csak megjelölni. A gazdák 
kötelessége nyilvántartást vezetni a jószág úgymond „mozgásáról”.

A nyilvántartás alapján a szakemberek követhetik az állat egészsé-
gi állapotát a születésétől a jószág életének a végéig. Az állatok adatait 
megtudhatják a járlatlevélből, valamint az úgynevezett kék kartonból. A 
júliusi marhavásárra mintegy 200 állatot hajtottak fel. Az állatorvosok 
pedánsan feljegyezték az állatok azonosító számát, és ennek alapján 
a számítógépes nyilvántartásban ellenőrizhetik és követhetik a jószág 
mozgását, azaz, hogy honnan érkezett egy-egy állat és eladása esetén 
hová kerül. Sajnos, de ebben a vásárban is megtörtént, hogy bejegyzet-
len állat cserélt gazdát.

Augusztus 30-án, szombaton, a Falco Természetkedvelők Egye-
sülete munkanapot szervez, a Jegricska partján lévő Bognár-tanyán. 
Gyülekező a Kókai Imre iskola előtt 8 órakor. Az akcióra kerékpá-
rokkal megyünk! A résztvevők hozzanak magukkal evő-
kanalat és tányért.

A tervezett program: madárgyűrűzés, munkaakció, 
ebéd, előadás a békákról, majd az előadás befejezése után 
indulás haza! Esős idő esetén a munkanap elmarad!

Szeretettel várják a Falco tagjait!

Munkanap a természetben

Dr. Dujmovics Csaba és kollégái munka közben

Fejlődéslélektani 
szolgálat kellene
Nincs magyarul beszélő szakember

A szülők veszik elsőként észre, ha gyermekükkel nincs valami rendjén: 
később kezd beszélni, selypít, nem úgy mozog, nem olyan ügyes, mint a 
többi. Ilyenkor sokan nem tudják, mit kell tenniük, hova kell fordulni-
uk. Az is megtörténik, hogy titkolni igyekeznek a gyerek hiányosságait 
vagy maguk próbálják helyrehozni azokat. Vannak, akik szégyellik, hogy 
gyermekük elüt az átlagtól, őt okolják az előállt helyzetért, türelmetle-
nek vele és gyakran a tettlegességtől sem riadnak vissza, amivel aztán 
végképp kiölnek minden kezdeményező készséget belőle. A hiányossá-
gok felfedésére és nevén nevezésére először akkor kerül sor, mikor a 
gyermek iskolakötelessé válik, és a szakember, a pszichológus felméri 
iskolaérettségüket. További tesztelésre hívja ugyanis azokat a gyereke-
ket, akik az ún. ötödik kategóriába kerültek, vagyis a legkevesebb pon-
tot gyűjtötték, az öt különböző feladattípusnál magasan átlagon aluli 
képességet mutattak fel.

– Temerinben nincs olyan fejlődéslélektani szakszolgálat, amely-
hez azokat a szülőket utalhatnánk, akik gyerekével bármelyik területen 
gondok vannak – mondja Bori Mária iskolapszichológus. – Újvidéken 
a Zmaj Ognyen Vuk utcában van fejlődéslélektani tanácsadó, itt kiváló 
szakemberek – logopédus, reedukátor (defektológus) – dolgoznak. A 
gyermek képességeinek fejlesztésében fontos és hasznos munkát végez-
nek. Miután felmértük a gyerek hiányosságait, ezek a szakemberek tudnak 
célzatos feladatokkal és fejlesztő gyakorlatokkal oda hatni, hogy éppen a 
kérdéses területen fejlődjön a gyerek, de komplett fejlesztést is végeznek. 
Tudják, mi a teendő, hogy a memória vagy a logikai készség, a térbeli 
viszonyok érzékelése vagy a grafomotorika, ami az íráskészség alapja, 
fejlődjön. Sajnos, nincs közöttük magyarul tudó szakember. Jómagam, 
pszichológusként, itt helyben, csupán fel tudom tárni a problémákat, 
de nem tudok segíteni. Legalább négyéves továbbképzés kellene ahhoz, 
hogy a fejlesztésre irányuló feladatokat is végezhessem.

– Amennyiben a szülő nem vállalja, hogy szerb nyelven értekezzen 
az orvos-szakemberrel, akkor sajnos egyedül marad a problémával, 
mert itt, az iskolában csak annyit tudunk segíteni, amennyit a tanítók 
egyetemi vagy főiskolai éveik alatt megtanultak. Úgy gondolom, min-
denképpen vállalni kell a szakmai segítséget, mert ha a kisgyermekek 
nem is beszélnek szerb nyelven, a szülők segédletével megérthetik, hogy 
milyen feladatokat kell elvégezniük. Természetesen mindez egyszerűbb 
lenne, ha volna magyarul tudó szakember. Környezetünknek tehát égető 
szüksége van ilyen profilú szakemberekre, s a temerini fiatalokra vár, 
hogy segítsenek ezen a problémán, logopédiát, defektológiát kellene 
választaniuk egyetemi tanulmányként. S ha len-
nének magyar nyelvet is beszélő helybeli szak-
emberek, itt, Temerinben is megalakulhatna a 
fejlődéslélektani szakszolgálat.

mcsm

Eladó Opel Astra karaván, G-model, 2.0 DTL, 
98-as, klíma, első festés. 

Kifogástalan állapotban, a tulajdonostól.
Tel.: 844-474, 063/8-414-628 (Fade)

Sóvéi (Ravno Selo) liszt 900 Din/25 kg, 
tejoltó 100 Din/l

Tibinél Csáki L. u. 11., 
tel.: 844-011, 063/392-800
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Továbbépül az iskola
Tavaly szeptember másodikán nyitották meg a Petar Kocsics Általános 

Iskola kolóniai részlegének új épületszárnyát, amely szép előcsarnok-
kal, tornateremmel, a felsős tanulóknak tantermekkel épült. Nem sokkal 
később folytatták az építkezést, mégpedig az alsós tagozatok részére. A 
munkálatok jól haladnak, már a tetőnél tartanak. Az építkezést a Vajda-
sági Nagyberuházási Alap és a község finanszírozza. A régi iskolaépületet 
az óvodásoknak engedik át.

Ismét népszavazás?
Határozathozatalokkal ért véget szerdán a Magyarok VII. Világkong-

resszusa, amelyet augusztus 16-a és 20-a között tartottak meg Budapesten. 
A zárónapon egyebek között határozatot fogadtak el arról, hogy újabb 
népszavazást kezdeményeznek a határon túli magyarság állampolgár-
ságának ügyéről, ennek kiírásához legalább egymillió aláírást akarnak 
összegyűjteni a törvényben előírt 200 ezer helyett. A kongresszus hatá-
rozatban szólította fel a magyar népet, hogy támogassák ezt a népszava-
zási kezdeményezést.

Két, Temerin jellegzetességeit megörökítő pannó hívta fel a figyelmet 
helységünkre a múlt hét közepén Budapesten megszervezett Szent István-
napi ünnepségen, a vajdaságiak erre az alkalomra időzített nagyszabású 
bemutatkozásán.

A sajtó csakúgy, mint a prezentációt szervező Vajdasági Rádió és 
Televízió már bőven beszámolt a kétnapos: augusztus 19-ei és 20-ai vaj-
dasági és szerbiai részvételről, melynek mintegy 400 résztvevője között 
találkozhattunk Klinec Magdolna üvegfestővel, az Unikát műhely tulajdo-
nosával és Kabács János bortermelővel, a Kabács Borház tulajdonosával. 
A Lánchíd közelében, a pesti Alsó Rakparton közös sátorban állították 
ki termékeiket, egyfelől a szebbnél szebb, egyedi festett üvegeket, poha-
rakat, tányérokat, másfelől a borokat (különösen az almabor váltott ki 
érdeklődést), a pálinkát, a sátor két oldalán pedig a már említett pannók 
hívták fel a figyelmet városkánk/falunk nevezetességeire.

Meg kell jegyeznem, nem kis sikerrel, hisz még a tősgyökeres temerini 
is végiggyönyörködte a képsort, de a munkaszüneti napon sétálgató fő-
városiak és a temérdek turista közül is sokan megálltak, érdeklődtek, 
vásároltak a sátornál.

A két helybeli a Vajdasági Turisztikai Szövetség szervezésében jutott 
el a nagyszabású vajdasági bemutatkozásra, ami, be kell vallani, minden 
igyekezet ellenére kissé eltörpült a hatalmas Szent István-napi budapesti 
kavalkádban, amikor városszerte csaknem 90 nagyszabású rendezvényt 
jegyeztek.

N-a

Az újvidéki Građanski list értesülése sze-
rint ismeretlen tettes eltulajdonított 80 ezer 
dinárt a Temerini Községi Bíróság épületében 
az intézmény egyik irodájából. A nem min-
dennapi lopás még valószínűleg július ele-
jén történt, s az egyik ott dolgozó alkalmazott 
megtakarított pénzéről van szó és nem – mint 
ahogyan először hitték – a bírósági széfben 
őrzött pénzekről.

A betörő egy alkalmas tárggyal észrevétle-
nül feltörte az épület gondnokának irodájában 
levő fából készült íróasztal fiókját, amelyben 
a pénz volt és eltulajdonította a megtakarított 
pénzt, amelyet az alkalmazott ott tartott.  Az 
újvidéki lap értesülése szerint a bíróság elnöke 
nem fűzött kommentárt a már több mint egy 

hónapja tartó nyomozáshoz, de megerősítette 
a lopás tényét.

Elmondta továbbá, hogy a lopás idején ép-
pen rendes évi szabadságát töltötte, de amint 
visszatért, a helyettese nyomban értesítette őt 
a történtekről. Hozzáfűzte, hogy a vizsgálat 
még mindig tart, de a nyomozás érdekében 
további részleteket nem közölhet, tény azon-
ban, hogy a lopás megtörtént. A nyomozás 
érdekében, s mert annak során hazugságde-
tektort szándékoztak alkalmazni – csak néhány 
nappal ezelőtt hozták nyilvánosságra az ese-
tet. A nyomozást folytató rendőrség szerint 
a tettes lehet kívülálló, de az sincs kizárva, 
hogy az intézmény valamelyik alkalmazott-
járól van szó. 

Mindenesetre tény, hogy hazugságdetek-
tor-vizsgálatnak vetették alá a bíróság három 
dolgozóját, akiknek a károsulthoz hasonlóan 
szabad bejárata volt az irodába, ahonnan a 
pénz eltűnt. A detektorvizsgálat kimeneteléről 
az ügyben nyilatkozó rendőrségi forrás nem 
szolgáltatott adatott.

Braniszlav O., a kárvallott az újvidé-
ki újság munkatársának azt mondta, hogy 
nagy áldozatok árán, munkaidő után vég-
zett asztaloskodásból megkeresett és félre-
tett pénzről van szó, s hogy másfél évtizede, 
amióta a bíróságon dolgozik, soha nem hallott 
még hasonló esetről. A fizetéséből alig-alig 
tud megélni, tette hozzá.

A rendőrség az átfogó vizsgálat során 
mindenkit kihallgatott, aki a pénz közelébe 
juthatott, de tettest még nem nevezett meg, 
írja az újság.

Lába kelt a pénznek

Black Rose koncert 
a Patriots Motorosklubban

augusztus 29-én, pénteken 
este 21 órától

Belépés ingyenes

Még kapható a

TEMERIN KÉPEKBEN,
a Temerini Újság kiadásában megjelent képeskönyv

A korábban megadott helyeken: Koroknaynál, 
a szerkesztőségben és Varga Zoltánnál a piacon.

Amíg a készlet tart

Temeriniek a Szent István-napi budapesti rendezvényen

A festett üveg és  
a bor sikere
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek
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Klajner Izabella és Szalai Szabolcs
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Az óvodásokról az elmúlt iskolaév végén készült felvételek közlését kezdi meg a lap ezen a héten Varga Szitár Jolán óvónő csoport-
jával. A felső sorban, balról jobbra Valika néni mellett: Teleki Hunor, Erőss Barnabás, Babinszki Csilla, Kókai Dávid, Faragó Rita, 
Giric Tamás, Magyar Vivien, Kothai Arnold, Varga Dóra, Prikkel Ákos, Répási Krisztián és az óvónéni. Középső sor: Teleki Emese, 
Papp Lóránd, Hegedűs Zoltán, Kothai Tímea, Nacsa Tétény, Molnár Heléna, Czakó Krisztián, Fehér Karolina, Nagy Ákos, Úri Orso-
lya. Ülnek: Erdélyi Léna, Bakó Milán, Tóth Klaudia, Đermanov Stefan, Hévízi Laura, Hevér Attila, Mészáros Beáta, Teleki Árpád, Sós 
Erika, Teleki Attila. A felvétel készítésekor hiányzott Pásztor Szilvia. A csoportból mintegy 16-an indulnak iskolába.

Óvodások csoportképe

Sarok Jánosnak és Irénkének 
50. házassági 

évfordulójuk alkalmából 
szívből gratulál

 fiuk, Csaba, menyük, Erika 
és unokáik, Marietta 

és Bettina

FOTOCOLOR Emil

A KERTBARÁTKöR HíREI – Az elnökség felhívja a tagság figyel-
mét, hogy még ma lehet jelentkezni  a szentesi szakmai kirándulásra. 
Indulás szeptember 5-én.
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A Gombár házaspár több évtizede foglalko-
zik zöldségfélék termesztésével, a termést pedig 
a piacon értékesítik. Zöldség, sárgarépa, bab, 
paradicsom, hagyma, krumpli található a piaci 
asztalukon. Lévén, hogy paradicsombefőzés ide-
je van, az idei paradicsomtermésről kérdeztük 
Gombár Rozáliát. Mint elmondta, korábban két 
holdon termesztették e zöldségfélét, majd egy 
holdra csökkentették a termőterületet, az idén 
pedig már csak fél holdra szorítkoztak. Ennek 
egyszerű az oka: csökkent a vásárlóerő. 

A termelő ma nincs elkényeztetett helyzet-
ben. Valamikor a paradicsomot is különösebb 
gond nélkül értékesíteni lehetett a zöldségpia-
con, ma más a helyzet. Növekedett a kínálat, az 
áruházláncokban folyamatosan kapható zöldség 
és gyümölcs, paradicsom is. 

Gombárék kipréselik és nyers vagy főtt lé 
formájában árulják. Az utóbbi években mind 
többen vásárolnak nyers paradicsomlevet, amit 
csak fel kell forralni. Az idén igen nagy kereslet 
mutatkozik a kész, befőzött lé iránt.

A képen látható boroskelyhet Pecze József 
adományozta a temerini tájháznak. A zo-
máncos cserép ivóedény feltehetően 
egy borkedvelő kocsmai asztaltársaság 
tulajdona lehetett, rajta az alábbi fölirat 
olvasható: Itt nyugszik a Klubb 1933 
II 25-én. Huncut Aki kinem issza 
Mert a Klubb nevére szégyent hozna

 Köszönettel tartozunk még az alábbi 
adományozóknak: Hoffmann Ferenc – 
vastárgyakra korróziógátló,  Remlinger 
Mihály – nyoszolya, Sós Imre – fa satu, 
csiga, bognárszerszám, gyaluk, metszőol-

ló, fafúró, sarló, Kókai Zoltán – cseresznyefa, 
Varga László – szarvszabályzó, Ürmös Erzsé-
bet – féderes ülés, Kiss József – szentképek,  

Füstös Margit, – szék, mozsár, Fácán 
vadászegyesület – akácfaoszlopok,  
Micsutka Krisztián – fűrészek, 
gyaluk, kaszakalapáló,  Vasas műhely 

– agyag, Faragó György és Piroska 
– díszvirág, Pásztor Vince – szent-

képek, Tőke Attila – tetőfa, Ökrész 
Mária – szentképek, ágyterítő, Sós Zol-

tán – kotlaház, kanna, diódaráló, Tamás 
Piroska – dohányvágó, hajóslámpa, mo-

zsarak, mérleg, vasalótartó, karbidlám-
pa, kávépörkölő, krumpliporozó, petró-

leumos üveg, Sós Sándor (Tiszakálmánfalva) 
gyerekszánkó, fejősszék, festékdaráló, fakanál, 
herőceszaggató, vasedény, kávédaráló, sajtár, 
szűrő, kézifúró, ekéző, körtés mérleg, kaptafa, 
borotvaélesítő, furgancs, tokmány, Kovács Bor-
bála – zászló, Balázs János – favágás,  Tiszta 
János  – gumijavítás.

*
Szombaton, augusztus 30-án 19 órai kezdet-

tel a tájházban bemutatásra kerül Fazekas László 
solti költő Tollal és szóval címmű verseskötete. 
Az est vendégei Sinkovits-Vitay András színművész 
és Czár Iván solti plébános.

A belépő ingyenes, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők.                           Á. I.

A tájház hírei 

A pálya kávézójában
Pénteken: Absinth-party

Szombaton: Slobodan prelaz-rockest

Paradicsombefőzés ideje

Már évek óta az Arizona fajta magot ültet-
jük, ennek a termése színre, ízre és tartósságra 
is nagyon jónak bizonyult. Néhány napig is el-
tartható leszedve, mert megtartja keménységét, 
a befőzött lé pedig ízletes.

– Nálunk a paradicsom feldolgozása ha-
gyományos módon történik, kézi munkával, 
ugyanúgy, mint szüleink, nagyszüleink idejé-
ben. Már szedés közben megindul a válogatás, 
a feldolgozásra alkalmatlan termést haza se 
hozzuk, kint hagyjuk a földön. Itthon meg-
mossuk, öblítjük, majd asszonyok aprítják, 
kivágják belőle a zöld szárrészt, a sérült és 
flekkes felületeket is eltávolítják, úgyhogy a 
darálóba már csak egészséges felaprított da-
rabok kerülnek. Gépi munkával ilyen alapos 

válogatást nem lehetne végezni.
– Munkásaink, akikkel már hu-

zamosabb ideje dolgozunk, egy nap 
alatt körülbelül másfél tonna para-
dicsomot tudnak feldolgozni. Ebből 
a mennyiségből mintegy 1000 liter le-
vet kapunk. Reggel az az első dolgunk, 
hogy megtöltjük a két beállított kotlát 
és kifőzzük a tartalmukat. Reggeli után 
üvegekbe töltjük a felforrt paradicsom-
levet. Közben készül az eladásra 
szánt nyers paradicsomlé, majd 
a napi utolsó mennyiségből is-
mét két kotlával kifőzünk. Így 

párhuzamosan készíthetjük a 
nyers és a kész, kifőzött és palackozott 
paradicsomlevet.

Az idén az időjárás kedvezett a nö-
vénynek. Folyamatosan érik, egészséges, 
szép a termés. Ha továbbra is kedvező 
lesz az időjárás, akkor a betakarítás kö-
rülbelül egy hónapig tart, addig beérik az 
összes termés. Egyébként a szezon körül-
belül egy hónappal korábban kezdődött 
a szokásosnál, a forróság miatt.

Szorgos asszonykezek tisztítják a paradicsomot

A nehezebb munka a férfiak dolga

Csak egészséges paradicsom kerül a darálóba
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A NOVÁK hentesüzlet 
bővített árukínálatából:

• Többfajta kenyér, péksütemény az M&M pékségből 
• tej és tejtermékek • kávé • cukorkák, csokoládé, sós és 
édes kekszek • csomagolt aprósütemény a hétvégeken 

• étolaj, fűszerek, szárazmetéltek 
• fagylalt, üdítők, sör • főzelék és zöldségfélék.

TOVÁBBRA is: konyhakész csirke, sertéshús, hentesáru, 
rostélykolbász, csevapcsicsa, plyeszkavica.

Rendelésre grilleznek egész csirkét, vagy csirkeszeleteket
JNH u. 192., tel.: 843-110, munkaidő hétköznapokon és 

szombaton 5.30–21.30, vasárnap 6–12 óra.
Mindig a vásárlók szolgálatában!

Népzenei és játéktábor
A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület szervezésében folyó 

hó 15-e és 21-e között került sor a III. Temerini Népzenei és Játék-
táborra. A helyszín, mint ahogy eddig minden évben, most is a Kókai 
Imre Általános Iskola volt. A részvevők száma az idén 43 volt, zömmel 
helybeliek, de érkeztek vendégek Magyarcsernyéről, Torontálorosziról, 
Ókérből, Kuláról, Óbecséről, Adáról és Csókáról. A legfiatalabb résztve-
vő 6 éves volt, a legidősebb 16. A gyerekek napi 6 órán át tanulhattak, 
ki-ki a saját hangszerén és korcsoportjában. A furulyásokkal Banyac 
Krisztina, a kezdő vonósokkal Vas Endre, a haladó vonósokkal Szabó 
Árpád foglalkozott. A citerások tábora volt a legtömegesebb, oktatásuk 
három korcsoportban folyt. 

A kezdőket Tóth Zsolt, a középhaladókat Takács Éva, a haladó cite-
rásokat Dévity Valéria tanította. A szervezők a délutáni pihenők során és 
esténként kézség- és ügyességfejlesztő játékokkal szórakoztatták a tábor 
lakóit. A múlt vasárnap a gyerekek megnézték a Róna citerazenekar Le-
ment a nap, még sincs este című koncertjét, egyúttal megtekintették a 
tájházat is. A tábor csütörtökön, 21-én gálaműsorral zárult, ahol a  gye-
rekek és a szervezők ízelítőt adtak abból, amit a táborban tanultak. 

A szervezők úgy ítélik meg, hogy a rendezvény sikeres volt és jó han-
gulatban telt, a gyerekek bizonyára elégedetten tértek haza. Szeretnék, 
ha jövőre még tömegesebb lenne, mert fontosnak tartják, hogy a felnö-
vő nemzedékek ápolják őseink hagyományát, másfelől a tábor öregbíti 
Temerin hírnevét. Ezúttal mondanak köszönetet mindazoknak, akik mun-
kával, támogatással vagy bármi egyéb módon hozzájárultak a rendezvény 
létrejöttéhez és zökkenőmentes lebonyolításához: a Hofi Cukynak, Paska 
vegyeskereskedésnek, Jánosi húsboltnak, Hornyík Imrének-Agrofarm, 
Transformának, Lóc bádogosnak, Törteli díszkertészetnek és Horváth 
László borásznak.                                                                          D. V.

Rendőrségi krónika

Karambol
A temerini község területén augusztus 15-étől 22-éig két bűntényt, 

három rendbontást és három közlekedési balesetet jegyeztek – áll a 
belügyi osztály jelentésében. A közlekedési balesetekben senki sem 
sérült meg, az anyagi kár összesen 310 ezer dinár. A rendőrállomás 
dolgozói 16 személy ellen tettek szabálysértési feljelentést, 33-at pedig 
a helyszínen megbírságoltak. A szabálysértési bíró előtt négy jármű-
vezető azért felel, mert műszakilag hibás járművet vezetett, három 
pedig azért, mert ittasan ült kormánykerék mögé. Két járművezető 
még nem szerzett jogosítványt, egy járművezető a jelzőlámpa piros 
fényénél haladt át, egy pedig bejegyzetlen járművet vezetett.

Augusztus 15-én este 9 órakor Temerinben, az Újvidéki és a 
Csáki Lajos utcák kereszteződésénél történt baleset. M. J. plandistei 
lakos Opel típusú személygépkocsijával az Újvidéki utcán Újvidék 
irányába tartott és az útkereszteződésben balra kanyarodáskor üt-
között az Újvidéki utcán az ellentétes irányból érkező Hyundai típusú 
személygépkocsival, amelynek kormánykerekénél G. Gy. helybeli 
lakos ült. Az anyagi kár mintegy 200 ezer dinár.

Szerb Köztársaság, Vajdaság AT, Temerini községi önkormányzat, gazda-
sági, mezőgazdasági és környezetvédelmi osztály, ikt. sz. 501-15/08-03, 
kelt 2008. 08. 13-án, Temerinben
A fenti szerv az Eljárási Törvény 192. szakasza, valamint a Környezetre 
Gyakorolt Hatás Felméréséről Szóló Törvény 3. szakasza, 14. bekez-
dése értelmében  

HATÁROZATOT
hoz  és megállapítja az alábbi projektum környezetre gyakorolt hatása 
felméréséről szóló tanulmány terjedelmét és tartalmát: 12 000 csibe be-
fogadására alkalmas minifarm építése, az építkezés helye Temerini Ka-
taszteri Község 1755, 1756, 1757, 1758/1, 1758/2 sz. parcella, a Temerini 
község területe, projektumgazda Vuksanović Agra, Kis Ferenc utca 31., 
Temerin mint projektumgazda egyben megállapítja a nevezett személy 
kötelességét környezeti hatástanulmány elkészítésével kapcsolatban a 
vonatkozó törvények és jogszabályok szerint.
A tanulmánynak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 
• a helyszín és a közvetlen környezet környezeti állapotának bemutatása 
• a projektum lehetséges jelentősebb környezeti hatásainak leírása • az 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a keletkező hulladékokat, ki-
váltképpen az ürüléket a vonatkozó törvényben előírt módon kezelik • az 
intézkedéseket, amelyekkel a törvényekben és a jogszabályokban foglalt 
módon  biztosítják az elhullott állatok tetemének és az állati eredetű hulla-
dékok szakszerű és a vonatkozó törvényekben és jogszabályokban leírt 
módon történő kezelését • az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy 
a létesítmény a patás-, a hasított körmű és a szárnyas állatok tartására 
és tenyésztésére szolgáló állategeszségügyi-egeszségügyi szabályzat 
figyelembe vételével épüljön • az intézkedéseket, amelyek a vonatkozó 
szabályzatokban megállapított folyamatos állategészségügyi–egészség-
ügyi ellenőrzést biztosítanak • az intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
levegő és a hulladékvizek minőségének megőrzését és azt, hogy a ki-
bocsátások a törvényben megszabott határértékek között maradjanak, 
ideértve a zajszintet • a tűzvédelmi intézkedéseket • a létesítmény kör-
nyezeti hatása folyamatos figyelemmel kísérési programját.
A jelen határozat indoklásában az áll, miszerint nevezett kérelmezte a 
jelen szervnél, állapítsa meg, hogy milyen terjedelmű és tartalmú kör-
nyezetvédelmi hatástanulmányt kell készíttetnie, ezt a közvélemény elé 
tárták, s miután a törvényi határidőn belül nem érkezett rá kifogás, meg-
hozták a jelen döntést.
A meghozott Határozatról a helyi hivatalos nyelven megjelenő helyi lap 
közöl értesítés. A határozat ellen a megjelenéstől számított 15 napon 
belül a Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Titkár-
ságnál lehet.

Sokasodnak a tömbhá-
zak városunkban. A la-
kások iránt igen nagy az 
érdeklődés, az építkezés 
bejelentése után négy-
zetméterenkénti 700-750 
eurós áron gyorsan el 
is kelnek. A legnagyobb 
érdeklődés a kétszobás 
lakások iránt van. Egy-
előre ott folyik építkezés, 
amerre elhalad a csator-
na. Vélhetően akkor-
ra üzembe is helyezik, 
amikorra a lakások el-
készülnek, így nem okoz 
majd gondot a lakóknak 
(és környezetüknek) a 
szennyvízelvezetés.

Földet bérelek és mezőgazdasági 
szolgáltatást végzek.

Telefon: 064/067-80-53

Képünk a Döme-ház telkénél készült
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Hát igen, nekem két zenei életem van, az 
egyik ide köt Temerinbe, a másik Székesfehér-
várra. Temerinben az ANT együttes egyik osz-

lopos tagja vagyok immáron 23 éve, Székesfe-
hérváron pedig egy rock-zenekarban játszom, 
amely mindössze két éve alakult. 

Együttesünk 1985-ben alakult, kezdetben 
Tedy-Bedy néven, majd a következő évben fel-
vettük az azóta is állandó ANT nevet. Az alapfel-
állás a következő volt: Vigh Roland: billentyűs 
hangszerek, Ikotin Rudolf: dobok, Faragó Mi-
hály: basszusgitár, Faragó László: gitár, ének. 
Kezdetben rockzenével próbálkoztunk, ismert 
magyarországi együttesek zenéjét játszottuk. 
Csakhamar rájöttünk, hogy ez a zenei műfaj 
nem hoz pénzt a konyhára. Még az alapvető 
hangszerek beszerzése is igen körülményes volt, 
hiszen akkor még valamennyien tanulók vol-
tunk. Lakodalmazásba fogtunk. Megfogadtam, 
legfeljebb 3-4 évig művelem ezt a műfajt, utána 
visszanyargalok a rockhoz, de nem így történt. 
Huszonegy év után kezdtem el újból rockzenével 
is foglalkozni. Az elmúlt 23 éves zenei pályafutá-
som alatt sok helyen felléptünk, és megszerettem 
e műfajt, mert nem csak a klasszikus lakodal-
mas zenét játsszuk, hanem rockot, tánczenét, 
és általában minden olyan stílust, amit be lehet 
lopni a lakodalmak világába. 

*
A 3+2 együttes nagy zenei forradalmát 

meglovagolva, a nyolcvanas évek derekán mi 
is kiadtunk két bakelitlemezt A. N. T. (Abszolút 
Nosztalgikus Társaság) együttes néven. Majd 
koncertezni kezdtünk Vajdaság-szerte. Jöttek 
a lakodalmak, báli mulatságok és egyéb fel-
kérések. 

Az 1989-es temerini teltházas koncertünk 
(a sportcsarnokban még a lépcsőkön is ültek) 
emlékezetes maradt számunkra. Ekkor már a 
harmadik lemezt készítettük, ami sajnos soha 
nem jelent meg, mi több, nem is rögzítettük 

a dalokat. Ekkor a következő volt a felállás: 
Stojšić Đorđe: billentyűsök, Koncz Sándor: gi-
tár, billentyűsök, basszusgitár, Csorba Zoltán: 

basszusgitár, sza-
xofon és mi, Fara-
gó György, Ikotín 
Rudolf és jómagam 
Faragó László. 

1995-ben meg-
jelent egy kazettánk 
a Kadencia budapes-
ti kiadó gondozásá-
ban. 

Az elmúlt 23 év 
alatt a zenekarban 
játszott többek kö-
zött: Kollár László, 
Ikotín Dénes, Pász-
tor Árpád, Papp 
Tibor, Góbor At-
tila, Paska Tibor, 

Kovacsics István, Horváth József, Balla Gá-
bor, Ilija Géza, Burai Károly, Kanalas Róbert, 
Kenderesi Zoltán… 

Jelenleg hattagú a zenekar: Góbor Attila (bil-
lentyűs hangszerek - ének), Vígi Ferenc  (billen-
tyűs hangszerek), Faragó Mihály (basszusgitár 
- ének), Ikotín 
Rudolf (dobok 
- ének), Balázs 
Zoltán (szaxo-
fon - ének), Fa-
ragó László (gitár 
- ének). Valamint 
a m e n n y i b e n 
igény van rá, két 
kisegítő szaxofo-
nos: Ikotín Dé-
nes és Faragó 
György.  

Egyebek kö- 
zött a követke- 
ző helyeken lép-
tünk fel: Újvi-
dék, Óbecse, 
Bácsföldvár, Péterréve, Ada, Zenta, Torontál-
torda, Szentmihály, Szabadka, Nemesmilitics, Szil-
ágyi, Csantavér, Tiszakálmánfalva (Budiszava), 
Telecska, Törökbecse, Torontáloroszi, Bács-
feketehegy, Kishegyes, Szenttamás, Temerin, Sze-
ged, Etyek, Csólyospálos, Tázlár, Baja, Zombor, 
Budapest, Seregélyes, Schwetzingen.

Az ANT zenekar honlapja: http://www.ant.
laza.hu/ 

Az EVM rockzenekarom 2006-ban ala-
kult és az alapítókhoz csatlakoztam még a 
kezdetekben. A jelenlegi felállás a követke-
ző : Huszics Márton (gitár), Kis Milán Gergő 
(dobok), Héder Sándor (basszusgitár), Szél 

László (szájharmonika), Faragó László (gi-
tár, ének) 

A magyar rockzene klasszikusait játsszuk. 
Nincs szándékunk senkinél nagyobbnak lenni, 
nem akarunk más tollával ékeskedni, mindösz-
sze egyet akarunk, szívből zenélni, szórakoztatni 
embereket, hogy elfeledjék napi gondjaikat. Ez 
sikerül a HBB, Edda, Omega, P.Mobil, Bikini, 
Piramis, Beatrice, Vikidál Gyula, Deák Bill Gyula 
vagy bárki más révén a nagyok közül. Ha valaki 
szívből játszik, azt a nagyérdemű úgyis észreve-
szi, és számunkra nincs jobb érzés, mint mikor 
több száz ember velünk együtt énekel. 

A nyáron volt egy fergeteges bulink a 
temerini Evergreenben. Számomra és a fiúk 
számára is felejthetetlen élmény volt. A temerini 
fiatalok, mint megannyiszor, most is kitettek 
magukért. Nagy rajongással fogadták az ismert 
dallamokat, minket ugyanúgy. 

*
Nekünk megadatott, hogy együtt léphettünk 

színpadra, és én együtt énekelhettem Vikidál 
Gyulával, az élő rocklegendával. Hálás vagyok 
az égnek és Gyulának ezért. Egyetlen közös pró-
bánk sem volt, de a zene szeretete és a közönség 
tisztelete fűtött bennünket, és Gyula hangja, mint 
mindig, most is elvarázsolt bennünket. Isten 
éltesse őt erőben, egészségben még nagyon so-
káig, hogy ne csak mi, hanem fiaink, unokáink 
is hallhassák és felnézhessenek rá. 

Végül még csak annyit, a közös fellépésünk 

hatalmas élmény volt számunkra, soha nem fog-
juk elfeledni. Gyula, nagyon szépen köszönjük 
a lehetőséget! 

Magyarországi és szerbiai fellépésünk szín-
helyei: Székesfehérvár, Seregélyes-Szőlőhegy, 
Székesfehérvár (Köfém Csarnok, Művelődési 
Ház), Agárd (horgászverseny), Pákozd, (sport-
pálya), Úrhida (focipálya), Agárd (Napsugár 
Strand), Tolna, Inota, Pusztaszabolcs, valamint 
Temerinben az Evergreen... Az EVM rockzenekar 
honlapja: http://www.evmzene.atw.hu/.

Youtubos videók a koncertekről megnéz-
hetők a http://www.youtube.com/user/evmzene 
címen.

Ha volna két életem...
Faragó László vall zenei pályafutásáról

Faragó László és Vikidál Gyula a színpadon

Az EVM rockzenekar és Vikidál Gyula a közös fellépés után
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M. C.: – Legszívesebben ki sem moz-
dulnék a lakásból. Különösen most, hogy 
a nyár elején beszereltettük a légkondi-
cionálót, ami szavatolja a kellemes benti 
hőmérsékletet. A házon kívül elvégzen-
dő feladataim időpontját vagy a reggeli 
vagy az kora esti időpontra teszem. Sze-
rencsére a személygépkocsinkban is van 
klíma.

Z. S.: – Mivel közel lakom a munkahelyem-
hez, mindennap gyalog teszem meg az utat. Sze-
rencsére csupán néhány percről van szó, nem 
kell a felforrósodott gépkocsiban szenvednem 
hazáig. A munkahelyemen üzemel a légkondi-
cionáló, nincs hőség, a halaszthatatlan ügyeket 
pedig elintézem a reggeli órákban. Otthon a for-
ró nyári napokon általában fürdőruhát húzok, 
és ha nagyon melegem van, naponta többször 
is zuhanyozok.

V. L.: – Az idei rekkenő hőséget csak 
fokozták a politikai történések. Nagyon 
kimerítettek a gyakori ülésezések és a ke-
mény tárgyalások. Örülök, hogy az utób-
biak befejeződtek, és a hőség elől végre 
elmenekülhetek a Tiszára horgászni.

G. R.: – Egészségügyileg nem okoz gondot a 
meleg nyár, s frontérzékeny sem vagyok. Ugyan-
úgy végzem napi teendőimet, mint az év többi 
évszakában. Nincs légkondicionálóm, ha úgy 
érzem, hogy nagyon meleg van, bekapcsolom a 
ventilátort.  Nem utazom hűsölni a tengerpartra 
vagy a hegyekbe. A nyár jellegzetessége, hogy 
meleg van. Elviselem.

P. T.: – Élvezem a meleg nyári napokat. 
Ilyenkor is elvégzem a szokásos időben 
a feladataimat. Különösebb egészségügyi 
panaszaim nincsenek. Nyári hőségben a 
hideg zuhany frissít fel a legjobban.

A PASKA öNKISZOLGÁLó
egész évben a vásárlók szolgálatában áll. Az árucikkek széles palettáját kínálja 

a lehető legkedvezőbb áron. Hétről hétre akciós árú termékek a polcokon.
Látogasson el a JNH utca 191-es számú házban levő üzletbe.

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

E heti körkérdésünk

Élet forróságban
M. R.: – Kimondottan szeretem a nyári me-

leget. A jelenleginél magasabb hőmérsékleten 
is jól érzem magam. A párás, nyomasztó mele-
get már kevésbé szeretem, s néha az éjszakai 
forróság is kellemetlen. Van klímánk, de csak 
nagyritkán kapcsoljuk be. Idén hét napot töl-
töttem a montenegrói tengerparton.

B. S.: – A munkám miatt folyamatosan 
a szabadban vagyok, ezért az évi szabad-
ságom ideje alatt többnyire a lakásban 
tartózkodom. Házunk falai 60–65 centi-
méter vastagok és megvédenek bennünket 
a hőségtől. Ventilátoron kívül más hűtőbe-
rendezésünk nincs. Ilyenkor sok gyümöl-
csöt, zöldség- és főzelékfélét fogyasztunk 
és a pincehidegre hűtött Grísza-féle víz a 
kedvenc italunk.

V. I.: – Délelőtt 10 és délután 4 óra között 
általában nem tartózkodom a szabadban. Kis-
kertünkben a kora reggeli és a késő délutáni 
órákban dolgozunk. Éjszaka kinyitjuk az ab-
lakokat, hogy a légáramlat felfrissítse a lakás 
levegőjét. Reggel becsukjuk az ablakokat és 
lehúzzuk a redőnyöket. A 25 oC hőmérsékle-
ten remekül érzem magam a házban. A fiamék 
légkondicionáló berendezéssel hűtik a lakásu-
kat, ugyanúgy 25 fokra,  de náluk fázom, ezért 
mi nem is szereltettük fel a berendezést. Idén 
nem a tengerparton, hanem az egyik szerbiai 
gyógyfürdőben nyaraltunk.

mcsm
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Miserend
29-én, pénteken reggel 8 órakor: Szent 
Antal tiszteletére.
30-án, szombaton reggel 8 órakor: A két 
hét folyamán elhunytakért, valamint az 
előzőleg elhunytakért: †Jánosi Imréért, 
Sörös Rozáliáért, Petro Istvánért, †Kókai 
Istvánért és Hajdúk Piroskáért, valamint: 
†Nagy Józsefért, valamint: †id. Nagy Zoltá-
nért és Varga Máriáért, valamint: †Gandis 
Kálmánért. 
31-én, évközi 22. vasárnap a Telepen 
reggel 7 órakor: ifj. Pásztor Józsefért, id. 
Pásztor Józsefért, a Kurilla és a Pásztor szü-
lőkért és Kurilla Rozáliáért. De. 8.30-kor: 
†Ferenczi Mihályért, Dujmovics Ilonáért, 
elh. gyermekeikért és a nagyszülőkért. De. 
10 órakor: A népért.
Szeptember 1-jén, hétfőn 8 órakor: Egy 
szándékra.

2-án, kedden 8 órakor: Szent Antal tisz-
teletére.
3-án, szerdán 8 órakor: Egy szándékra.
4-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor ün-
nepi nagymise, este 6 órakor: Simon And-
rásért, Kovács Katalinért, Simon Lászlóért 
és Kövesdi Csongorért.

Egyházközségi hírek
31-én, vasárnap a diákok évkezdő szent-
miséje lesz, előtte szombaton délelőtt 11 
órától gyónási alkalom a számukra. 
Augusztus 31-én, vasárnap délután a fér-
fiak zarándoklata a doroszlói búcsúra.
Szeptemberben az esti szentmisék este 6 
órakor lesznek.
Szeptember 4-én, a Szent Rozália-plé-
bániatemplom búcsúja.
Kisasszonykor, szeptember 8-án, aki 
részt szeretne venni a zarándoklaton, je-
lentkezhet Mészáros Teréznél.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nenától

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébettől 

(1952–2008)

Életed maga a világosság 
volt. A jóság és szeretet 
megtestesülése voltál. 
Téged szeretni 
a legszebb érzés a világon. 
Minden lépteden virág 
nyílt. A nyom, amit hagytál 
a szívünkben, lelkünkben, 
mélységesen él bennünk, 
örökké.

Renike és Sanja

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket hétfő 
délután 2 óráig szíveskedjenek leadni.

APRóHIRDETÉSEK
Hízó eladó (110 kg) Nikola Pasics u. 61. Tel.: 
844-318.
• Szalagfűrész eladó (50 cm nagyságú kerék, 
2 kW-os motor). Tel.: 063/544-042.
• Eladó egy Zastava 101-es Scala személy-
gépkocsi, biber cserép, mosógép, mélyhűtő 
és rozmaring. Tel.: 065/34-22-177.
• A faluhoz és a kőúthoz közel fél hold föld el-
adó, megfelel gyümölcsösnek, szőlősnek. Tel.: 
064/37-47-091.
• Idősebb házaspárt keresünk egy becsei úti 
tanyára, megőrzés céljából. Tel.: 842-472.
• Régi VHS videofelvételek – lakodalmak, 
keresztelők, születésnapok vagy más ren-
dezvények felvételeinek digitalizálása, DVD-
re írása, számítógépes kidolgozással. Tel.: 
063/195-13-10.
• Szőnyegek mélymosását vállalom. Pap Pál 
u. 16., tel.: 843-581, 064/204-18-85.
• Lakás kiadó a Kókai Imre u. 9/1-ben. Tel.: 
840-372.
• Szőnyegek, ülőgarnitúrák, matracok 
mélytisztítását vállalom a helyszínen. Tel.: 
064/437-92-23.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyha-, szek-
rénysor, asztalok minden méretben és íz-
lés szerint, hozzáférhető áron. Tel.: 844-878, 
063/8-803-966.
• Házi cseresznye- és meggypálinka, jó álla-
potban levő etetőszék, bébi hordozókosár, 
komputerasztal, vaskapu kiskapuval, csirke-
ketrec, disznóölő pisztoly, alig használt nem 
kihúzható hármas ülőrész két fotellal (fával 
kombinálva), elektromos fűkaszáló (1000 
és 1600 W), vadonatúj hidrocil, 350 literes 
akvárium fölszereléssel, 120 literes kony-
hai kazán, televízió (37 és 55 cm), kandal-
ló, szobakerékpár (50 euró), kettes ülőrész, 
csónak, atesztált utánfutó, mélyhűtők (210 
és 310 l), hódsági gyártmányú morzsoló-da-

ráló, járóka, álló hinta kisbabáknak, komplett 
nappaliszoba-bútor (220 euró), vashordók, 
gőzelvonó, varrógép. Csáki Lajos utca 66/1., 
telefonszám: 841-412, 063/74-34-095
• Televíziók, DVD-k, számítógépek, valamint 
egyéb elektronikai eszközök javítása. Pan-Tech 
Kft., Ady Endre utca 13., tel.: 844-297.
• Ebédlőasztalok székekkel, két automatic 
motorkerékpár, komplett pumpafej (régi faj-
ta), Plamen kályha (5-ös), DVD-lejátszó, bőr 
varrására alkalmas varrógép, olcsó kaucsok 
és fotelek, ülőkád, kukoricafelvonó, nagy-
kapacitású elektromos fölöző (100 literes), 
tévéasztal, pálinkafőző kazán, üvegballo-
nok, öntöttvas kotla, csónakmotor, klarinét, 
mikrosütő, körfűrész motor nélkül, sarok ülő-
garnitúrák, kaucsok, hármas ülőrészek, ga-
rázsajtó, tüzelős sparheltok, villanytűzhelyek, 
kombinált gáz- és villanytűzhely, mózeskosár, 
kiságyak, fürdőkádra szerelhető babakád, 
luszterok, akkumulátoros Trotico, harmoni-
kaajtó, szőnyegek, ruhanemű (50 Din/darab), 
komplett műholdvevő-készülék, villanymotor-
ok, kerékpárok stb. Csáki Lajos utca 66/1., 
telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.
• Secskázógép, gázkályhák (8-as), kombinált fri-
zsider-mélyhűtő, szekrénysorok, Kreka Weso, 
központi fűtéshez kályha (Tam Stadler), szlovén 
gyártmányú vákuumos ablakok és ajtók redőny-
nyel együtt, vízfilteres porszívó, bébi fürdetőkád 
pelenkázóasztallal és polcokkal (gyári), bejárati 
vas balkonajtó, autóba való bébiülés, alig hasz-
nált Peugeot márkájú férfikerékpár, vadonatúj 
matrac (160x200), komplett konyhabútorok (60 
és 110 euró), termoakkumulációs kályha (3,5, 
4,5 kW), kotla és kotlaház, alig használt modern 
babakocsik, férfi versenykerékpár, gázpalac-kok, 
vadonatúj bársonyöltönyök, vadonatúj női far-
mernadrágok, üzenetrögzítő, cserép-villanykály-
ha, mázsa (750 kg-ig mér), Renault-motor. Csáki 
L. u. 66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095.

További apróhirdetések a 12. oldalon

MEGEMlÉKEZÉS
Szeptember 1-jén lesz fájdalomban eltelt egy hónapja, hogy 
nincsen közöttünk testvérem és nagybátyánk

Az idő halad,
de az emlékek és
a szeretet marad.
Minden elmúlik,
minden véget ér,
de emléked a szívünkben
mindörökké él.

Szerető húgod, Katalin 
családjával

PATARICA János 
(1927–2008)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondok köszönetet 
a TSK labdarúgóklubnak, 
hogy a múlt vasárnapi mér-
kőzés előtt egyperces hall-
gatással adóztak férjem

VARGA István 
(1938–2008)

emlékének, mert öt évtize-
den keresztül önként támo-
gatta a klubot és maga is 
játékosa volt. Köszönet a 
sporttársaknak és a szur-
kolóknak.

Gyászoló felesége és 
gyermekei családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megrendülve búcsúzunk kolléganőnktől

CSÚZDINÉ POVÁZSÁN Erzsébettől 
(1952–2008)

Tested a földben nyugszik, 
lelked a mennyben pihen, 
oltalmazzon és áldjon meg 
a mindenható Isten.

Emlékét őrzi 
a temerini egészségház dolgozói közössége
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apó-
somtól és nagytatámtól

TÓTH Páltól 
(1928–2008)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet. 
Szorgalom és munka volt 
az életed. Elfeledni téged 
soha nem lehet, csak meg 
kell tanulni élni nélküled.
Virág a kezünkben, 
szívünkben fájdalom, 
szálljon a sírodra 
áldás és nyugalom.

Emlékét örökre 
szívébe zárta fia, Palkó, 

menye, Erzsébet és 
egyetlen unokája, Ernő

IN MEMORIAM

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébet 

(1952–2008)

Ilyen szép voltál, 
amikor megismertelek, 
ilyennek is zártalak 
a szívembe örökre.

Gyászoló férjed, István

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, a volt mun-
katársaknak, barátoknak, ut-
cabelieknek, akik szeretett 
halottunkat

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébetet 

(1952–2008)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

MEGEMlÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk 
szerettünkre halálának ne-
gyedik évfordulóján

TÓTH Sándor 
(1932–2004)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehelet.”

(Petőfi)

Szerettei

MEGEMlÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elveszítettük szeretett fiun-
kat

VÍGI Zsoltot 
(1982–2008)

Ó, édes Istenem, 
miért ez a nagy fájdalom,  
ami lelkünket gyötri, 
vigaszt nem találva? 
Hiába szállnak álmok, 
árnyak, szívünket bánat 
nyomja, mikor a múltba 
nézünk. Vajon miért 
bennünket ért ez  a 
borzalmas fájdalom?  
Ne vádoljunk senkit a 
múltért, a vád már úgyis 
hasztalan. Ó, édes 
Istenem, segíts és maradj 
velünk bánatunkban.

Örökké gyászoló 
édesanyád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Osztálytársunktól

FARAGÓ Imrétől

Tovaszálltak az évek, de 
nem halványul az emlék. 
Él bennünk a kép, milyen is 
volt nem is olyan rég. Elmen-
tél tőlünk, csendben, mint a 
lenyugvó nap, de emléked 
örökké velünk marad.

Volt osztálytársaid 
a 8. b-ből

MEGEMlÉKEZÉS SZERETTEINKRŐl

TAllÓNÉ FEJES Ilona 
(1926–2003)

TAllÓ Gáspár 
ny. kőfaragó 
(1909–1992)

VARGA-SOMOGYI József 
Joky – kőfaragó 

(1948–1995)

E hó 24-én volt 5 szomo-
rú éve, hogy szeretett édes-
anyám és nagymamám beteg 
szíve megszűnt dobogni

Tizenhat éve múlt, hogy 
szeretett édesapám és 
nagytatám örökre itt ha-
gyott bennünket

Tizenhárom éve múlt, hogy 
örökre elvesztettük szere-
tett férjemet és édesapá-
mat

Tovaszállt öt szomorú év, de nem halványul az emlék, él bennünk egy régi kép,  milyen is volt 
valamikor rég. Elmentek tőlünk, de nincsenek messze, szívünkben élnek ők, most és mindörökre!

Kanada–Temerin                                                         Szeretteitek: Icuka és Ernesztina-Tina

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

MEGEMlÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébet 

(1952–2008. 8. 20.)

özv. MAGYARNÉ 
KORHEC Erzsébet 
(1927–2008. 8. 21.)

MEGEMlÉKEZÉS

DUJMOVICS Emília 
(1981–2008)

Hat hete nem vagy közöttünk. 
Nagyon hiányzol.

Anyu, apu, lívia, Zsolti és Dani

VÉGSŐ BÚCSÚ

Erzsitől

Az élet egy viharos tenger, 
melyben csak küzd, 
dolgozik az ember, 
és mire céljára talál, 
csónakját felborítja a halál.
Míg élünk, őrizzük emlé-
kedet.

Zsuzsa és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébettől 

(1952–2008)

Szívünkben őrizzük emléked, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, szomorúan, 
nagy-nagy szeretettel.

Húgod családjával
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A plébánia telefon-
száma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Elmegyek, ha szólítanak, utánam minden itt marad. Össze 
leszek már én törve, ártatlanul meggyötörve, s utánam min-
den itt marad.

POVÁZSÁN Erzsébet 
(1952–2008)

Emléked őrzik az 1967-ben végzett 
osztálytársaid és a tanító bácsi

MEGEMlÉKEZÉS
Soha el nem múló szere-
tettel és fájdalommal em-
lékezünk drága jó férjemre, 
édesapánkra, apósomra 
és tatikánkra, aki augusz-
tus 28-án három éve, hogy 
eltávozott közülünk.

NAGY József 
(1924–2005)

Tovaszállt három év, de 
nem halványult az emlék. 
Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre 
megőriznek téged.

Szeretetét és jóságát 
örökre szívünkbe zártuk: 

felesége és két lánya, 
Borcsi és Margitka 

családjukkal

MEGEMlÉKEZÉS
Augusztus 25-én volt szo-
morú 6 éve, hogy nincs kö-
zöttünk felejthetetlen drága 
kislányunk, akit mindennél 
jobban szerettünk

POVÁZSÁN Margitka 
Maca 

(1962–2002)

Drága kislányunk, te most 
is velünk vagy, csak a 
szívünkből egy darab 
kiszakadt, s ez a darab te 
magad vagy.
Magaddal vittél sok színes 
álmot, magaddal vittél sok 
boldogságot.
Mikor nyugszik a hajnal, 
pihen a táj, nem tudunk 
aludni, mert a szívünk 
nagyon fáj.

Fájó szívű szerető 
anyád, tata, kislányod, 

Mónika, bátya 
családjával, nenád, Kató 

és férjed, Anti

MEGEMlÉKEZÉS
Szomorúságban és bánat-
ban múlt el hat hét azóta, 
hogy utolsót dobbant drága 
jó férjem szerető szíve.

VARGA János

Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, ha azon 
végigmegyek, a szívem 
szakad meg.
Virágot viszek egy néma 
sírra, de ezzel téged 
nem hozhatlak vissza.
Hálával gondolok egész 
életedre, csókot lehelek 
sírhantod kövére.
Pihenj csendesen a porló 
hant alatt, s én őrizem 
árván édes álmodat.

Szerető feleséged, 
akinek nagyon hiányzol

MEGEMlÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elvesztettük szeretett fia-
mat, testvéremet és édes-
apámat

VÍGI Zsoltot 
(1982–2008)

Valaki hiányzik közülünk,  
elment, csendben távozott,  
nem búcsúzott, üzenetet 
sem hagyott, de emléke 
szívünkbe záródott.
Állunk a sírodnál könnyes 
szemmel, némán, hisz 
nincs kinek elmondani, 
hiányod mennyire fáj.
Valahol a távolban halljuk 
a hangodat, álmunkban 
látjuk arcodat. 
Téged elfeledni nem lehet, 
csak meg kell tanulni élni 
nélküled. Segíts, Istenem, 
adj erőt, hogy haladjak az 
úton nélküle, aki szeretett 
és akit szerettünk.
Te velünk maradsz.

Fájó szívű édesanyád, 
húgod és kisfiad, Viktor

MEGEMlÉKEZÉS
Augusztus 29-én lesz szo-
morú hat hete, hogy édes-
apám, apósom és tatánk

VARGA János

eltávozott közülünk.

Nézzetek az égre, 
a tűzpiros napra, éjjel 
álmodozva a millió csillagra.

Ott vagyok én azon a 
csillagon, mosolygok rátok, 
mikor rám gondoltok.

Megsimogatom sebző 
szíveteket, őszülő hajatokat, 
fájó lelketeket, és 
meglátjátok, egy szép 
napon találkozunk 
azon a ragyogó csillagon.

Fiad, Norbert, menyed, 
Emma, két pici unokád, 

Áron és Patrik

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondok köszö-
netet mindazoknak a roko-
noknak, ismerősöknek és 
szomszédoknak, akik fele-
ségem

FODORNÉ OlÁH Katalin 
(1935–2008)

temetésén megjelentek, utol-
só útjára elkísérték és rész-
vétnyilvánításukkal fájdalma-
mon enyhíteni igyekeztek. 
Köszönet a sok virágért és 
a koszorúért. Nehéz az el-
múlás, de a szenvedést te-
hetetlenül nézni is nehéz.
Adjon az Úr örök nyugodal-
mat neki!

Örökké gyászoló szerető 
férje, Pál

MEGEMlÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
elvesztettük szeretett uno-
kánkat és unokaöcsémet

VÍGI Zsoltot 
(1982–2008)

Nézzetek az égre, 
a tűzpiros napra, éjjel 
álmodozva a millió csillagra. 
Ott vagyok én azon a 
csillagon, mosolygok rátok, 
mikor rám gondoltok. 
Megsimogatom sebző 
szíveteket, őszülő hajatokat, 
fájó lelketeket, és 
meglátjátok, egy szép 
napon találkozunk 
azon a ragyogó csillagon.

Legyen áldott a pihenésed, 
az angyalok elmondják ne-
ked, hogy soha nem fele-
dünk téged.

A gyászoló tata, 
mama és bátya

MEGEMlÉKEZÉS
Hat hete, hogy váratlanul itt hagytál bennünket

DUJMOVICS Emília

Szép emléked szívünkben őrizzük, 
nem feledünk.

Márta nagyid és nagybátyáid családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett lányomtól

CSÚZDINÉ 
POVÁZSÁN Erzsébettől 

(1952–2008)

Lelked, mint a fehér galamb, 
csendesen messzire szállt. 
Hiába keres könnyes 
szemünk, már soha nem 
talál. De tudjuk, hogy a 
csillagok között a 
legfényesebb te leszel, 
utat mutatsz, mert szívünkben 
mindörökké létezel.

Fájó szívű édesanyád
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LAPUNK MűKÖDTETÉSÉHEZ HOZZÁJÁRUL A SzÜLőFÖLd ALAP IrodA ÉS A SzErB KÖzTárSASáG MűVELődÉSI MINISzTÉrIuMA

lABDARÚGÁS
Szerb liga – vajdasági csoport

MlADOSZT–PAlICS KOMING 
1:0 (0:0)

A járeki csapat az első for-
dulóban, idegenben kivívott győ-
zelmét követően saját közönsége 
előtt is győzelemmel mutatkozott 
be és mindössze két forduló után 
a zombori Radnicski mellett csak 
a Mladosztnak van 100 százalékos 
teljesítménye.

Az első félidő főszereplője a 
kikindai Monostori játékvezető 
volt, aki már ebben a játékrészben 
hét sárga lapot mutatott fel, ebből 
hármat a Mladoszt, négyet pedig 
a Palics játékosainak, a járeki Sz. 
Raticsot pedig ki is állította. A hazai 
csapat bár emberhátránnyal küz-
dött, a második félidőben a saját ja-
vára döntötte el a mérkőzés sorsát. 
A csereként beálló Mandics jobb ol-
dali beadása az 50. percben a fiatal 
és tehetséges Zechez került, ő pedig 
10 méterről a kapus fölött talált a 
hálóba. Öt perccel a mérkőzés vége 
előtt a játékvezető a vendégcsapat 
egyik játékosának, a második sárga 
lapot is felmutatta, majd pedig ki-
állította. A játékoslétszám tehát ki-
egyenlítődött, az eredmény viszont 
nem változott.

A Mladoszt a harmadik forduló-
ban a hódsági Teksztilac Itesz ven-
dége lesz.

VERSEC–SZlOGA 1:1 (0:1)
A házigazda verseci csapat 

mindenáron meg szerette volna 

szerezni a győzelmet, a jól játszó 
kolóniaiak azonban áthúzták szá-
mításaikat. A Szloga már a 23. perc-
ben Dragojevics révén megszerezte 
a vezetést. Az 50. percben a játék-
vezető kiállította Vukoját, így csapa-
tunk szinte a teljes második félidőt 
emberhátrányban küzdötte végig. 
Ennek ellenére jól ellenállt a ha-
zaiak ostromainak és csak a játék-
vezetői ráadásban kapitulált. A 92. 
percben a verseci Tiszmenar 25 
méterről leadott lövéssel eltalálta 
a kapufát, a visszapattanó labdát 
pedig Kelecsevics helyezte a Szloga 
üresen maradt hálójába.

Szombaton a Szloga a listave-
zető zombori Radnicskit fogadja 
egy máris rangadónak nevezhető 
mérkőzésen. Csapatunk győzelem 
esetén a táblázat élére állhat, vagy 
pedig – ha a járekiak Hódságon si-
keresek lesznek – a Mladosztot jut-
tatja vezető pozícióba.

Újvidéki liga

BACSKA (Begecs)–SZIRIG 3:2

TSK–TATRA (Kiszács) 3:1 (2:1)
A mérkőzés kezdete előtt egy-

perces hallgatással adóztak a TSK 
nemrég elhunyt volt játékosa, Var-
ga István (Stipe) emlékének.

A jobb képességű temerini 
csapat már az 5. percben vezetés-
re váltotta fölényét. Vorkapics talált 
a Tatra üresen maradt kapujába. A 
vendégek a 36. percben szabadrú-
gásból egyenlítettek, de a TSK a 43. 
percben újabb góllal válaszolt. Ez-
úttal Sztojanovics volt eredményes. 

A második félidőben csak a hazai 
csapatnak sikerült újabb gólt elér-
nie és ezzel biztossá tenni a győzel-
met. A 70. percben kavarodás tá-
madt a Tatra kapujának előterében 
és Todorovicsnak sikerült növelnie 
az eredményt. 

Vasárnap máris községi rang-
adóra kerül sor. Szőregen délután 
öt órai kezdettel a Szirig és a TSK 
csap össze.

*
A TSK öt serdülőcsapata 

Járekon vendégszerepelt. Négy mér-
kőzést megnyertek, egyet pedig el-
veszítettek. Eredmények:
99-es korosztály: Mladoszt–TSK 5:2, 
góllövőink Mijajilovics és Medics.
98-as korosztály: Mladoszt–TSK 0:4, 
góllövők Grujicsics, Milojevics, Pető 
és Nikolics.
96/97-es korosztály: Mladoszt–TSK 
0:5, góllövők Perisics (2), Paska, 
Jovicsics és Kraguljac.
94/95-ös korosztály: Mladoszt–
TSK 0:2, góllövők Markovics és 
Tomics.

Kadétok: Mladoszt–TSK 1:5, gól-
lövőink Sörös, Fodor, Novakovics, 
Karacs és Jokics.

E hét végén a TSK pályáján lesz-
nek a visszavágók.

N. J.

ASZTAlITENISZ
A szuperligás és első ligás csa-

patok képviselőinek jelenlétében 
pénteken Belgrádban véglegesítet-
ték a 2008/2009-es versenynaptárt 
és a versenyszabályzatot.

Megejtették a sorsolást is. Mint 
várható volt, a javasolt új mérkőzés-
lebonyolítási rendszert elfogadták, 
e szerint az új idényben a korábbi 
években érvényes 2x2 játékos plusz 
két páros helyett a régebbről ismert 
három játékos három elleni rend-
szer tér vissza. A kilenc egyénit kö-
vetően, ha valamelyik csapat elő-
zőleg nem éri el a hat győzelmet, 
tizedikként egy páros mérkőzést is 
lejátszanak, a végeredmény tehát 
– akárcsak eddig – 5:5-ös döntet-
len is lehet.

A versenynaptár szerint a baj-
nokság – mint még eddig soha ilyen 
korán – már a jövő hét végén elkez-
dődik. Első ligás férfi csapatunk az 
első fordulóban Nagybecskereken 
az újonc Sztenesz vendége lesz.

P. L.

KÉZIlABDA
Barátságos női mérkőzés

TEMERIN–ZAJECSAR 25:23 
(11:10)

A temerini lányok végig irányí-
tották a játékot, de az első félidőben 
csak egy góllal voltak jobbak. A má-
sodik félidőt szintén egy góllal, így a 
mérkőzést két góllal nyerte a hazai 
együttes. Csapatunk legeredménye-
sebb góllövői Osztojics 7, valamint 
D. Milinovics 6 találattal voltak. Az 
egyetlen új csapattag, Andrijasevics 
is jól mutatkozott be, két gólt do-
bott, ezzel is igazolva, hogy már be-
illeszkedett a csapatba.

N. J.

APRóHIRDETÉSEK
• VW Golf 2 dízel, 1991-es kiadású, 
felújított motorral, első kézből eladó. 
Tel.: 842-147 vagy 633-0745.
• Szójaaratást vállalok, holdanként 
3600 dinárért, szecskázással. Tel.: 
063/55-40-11.
• Ádám cserepes virág eladó külön-
böző nagyságban 1–1,5 méter maga-
sak. Tel.: 062/10-71-545.
• Eladók kitűnő állapotban levő mező-
gazdasági gépek, fejőgép, törőgép-
hez mindenféle alkatrész, valamint 
Skrabány-festmények. Tel.: 842-316.
• Traktoristát felveszünk. Tel.: 
065/8-261-816.

• Sövényvágást vállalok, ugyanott roz-
maring eladó. Perczel Mór u. 26., tel.: 
844-578.
• Rozmaring eladó nagyobb meny-
nyiségben. Tel.: 063/765-80-87, 
844-304. 
• Malacok eladók, ugyanott nagyobb 
mennyiségben sertéstrágya kapha-
tó ingyen. Nikola Pasics u. 14., tel.: 
844-051.
• Hízódisznók eladók, 150–200 kilóig. 
Érdeklődni esténként 20–21 óráig a 
842-806-os telefonon.
• Családi ház eladó (telek 1100 négy-
zetméter) a Rákóczi Ferenc utca 
97-ben. Tel.: 843-145, 841-488, 
064/2-30-30-70.

• Kiadó új, nem bebútorozott kétszo-
bás lakás a piactérhez közel. Tel.: 
063/8-749-654.
• Kiadó kétszobás nem berendezett la-
kás, központi fűtéssel, a kádfürdő köze-
lében. 064/386-0391, 842-916.
• Eladó két hasas tehén és két hasas 
üsző, vörös színűek. Tel.: 836-055, 
064/424-86-71.
• Vágni való csirkék eladók. Sonja 
Marinković u. 7., tel.: 841-800.  
• Eladó használt, távirányítós tévé, 
fehér színű beton díszhattyú, rozma-
ring nagyobb mennyiségben. Újvidé-
ki utca 258., tel.: 844-111.
• Két hold föld, a faluhoz közel, eladó. 
Tel.: 063/8-925-840.

• Nagy, vaskonstrukciós hambár és 
motorfűrész eladó. Kiadó a Mujkó-féle 
vendéglő. Tel.: 846-130,063/429-948.
• Banat fajtájú heremag eladó. Tel.: 
063/824-71-51.
• Idős, magányos személyek, eset-
leg ágyban fekvő betegek gondo-
zását vállalom, beleértve főzést, 
takarítást, vasalást. Jelentkezni a 
060/146-8-229-es telefonon.
• Bejárónőt keresek félnapi, könnyű há-
zimunkára. Fizetés megegyezés szerint. 
Tel.: 840-522.
• Jó állapotban levő, nagyobb méretű 
csirkeketrec és egy disznóölő pisz-
toly eladó. Tel.: 063/73-04-969.
További apróhirdetések a 9. oldalon


