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Karácsony
A második világháború alatt Amerikában szokásba jött, hogy minden család,
ahonnan a fiú háborúba ment, csillagot
tett ki az ablakába. Egyik este az apa és
kisfia együtt sétálnak New York utcáin. A
kisfiúnak tetszett az ablakokban égő soksok csillag. Örömében felkiáltott: „Nézd,
apu, ebből a házból is bevonult egy
fiú!” Majd az egyre sötétebb éjszakában feltűnt az égen az
esthajnali csillag. Fényesen
tündökölt az égen. A kisfiú izgatottan nézte és így
szólt: „Nézd, apu, az Isten
is odaadta Fiát, mert neki is
csillag van az ablakában!”
Ez a kisfiú mintha csak
a betlehemi csillagot látta volna meg
az égen – mely csillag
nekünk is hirdeti: Úgy
szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda érte!” (Jn.
3,16)
Ez karácsony üzenete: Isten szereti az
Ő népét, szereti teremtményeit és elküldte
értünk Szent Fiát, Jézus Krisztust. Kereszténységünkkel úgy vagyunk, mint az orvos
által elvégzett szívátültetéssel. Az orvos a
szervezetbe beleoperál egy másik, idegen
szívet, hogy a beteg életben maradhasson.
De kétséges, hogy a szervezet befogadja-e
az idegen testrészt, az új szívet. Ha igen,
akkor életben marad. Ha nem, akkor belehal. A Gondviselő Isten is mintegy beleoperálta az emberiség életébe Jézust, amikor karácsony éjszakáján emberré lett. Az
Úr Jézus azért jött közénk, hogy új életet,
új szívet adjon nekünk. És vagy kivetjük
Őt az életünkből, mint egy idegen testet,
s akkor végünk van; vagy befogadjuk Őt,
magunkévá tesszük Őt, és akkor lelkileg
meggyógyulunk, új életre támadunk! Azt
tapasztaljuk, hogy az emberek szívében
újból feltámad a vágy a természetfölötti
dolgok iránt. Vágy Jézus megismerése és

szeretete iránt. S ezt a vágyat használják fel
a különböző szekták, melyek főleg az ifjúságot szeretnék megszerezni maguknak.
És sajnos, sokakat megtévesztenek: hamis
útra vezetik a fiatalokat és életük ismét
vakvágányra jut.
Gondoljatok csak
arra,
ami

Svájcban történt: a szekta vezetője megölte a szekta tagjait. Kisgyermekeket és
felnőtteket egyaránt. Ugyanez történt
előzőleg az USA-ban és Kanadában is. S
gondoljatok azokra a szektákra, melyek
elszakítják a fiatalokat a szülői háztól és
egy zárt közösségben akarják leélni életüket. És csak borzalommal említhetem
meg a sátánistákat, akik a Sátán kedvéért válogatás nélkül gyilkolnak: szülőt,
testvért, barátot. Sok hamis próféta akad
manapság is, akik Krisztus nevében kopogtatnak be a családok otthonába. De
Krisztus békéje és szeretete helyett békétlenséget hoznak.
Az Úr Jézus igényt tart mindnyájunk
életére és mindannyiunk munkájára. A mi
hitünk és szeretetünk által akarja megtalálni az elveszett vagy hitetlenné vált embertestvéreket. Vissza kell térnie mindnyájunknak Betlehembe, mert ott ragyogott
fel a hit és szeretet csillaga!
Nagyidai Zsolt
káplán atya

Ára 40 dinár

Betlehemi láng
Cserkészeink közvetítésével jutott el hozzánk a
betlehemi láng, majd pedig a vajdasági cserkészcsapatok által a többi plébániára, onnan pedig otthonainkba. A lángkiosztó ünnepségen, amelyet szombaton tartottak plébániatemplomunkban jelen voltak
a szabadkai, horgosi, zentai, kikindai, illetve idén
először Magyarországról a solti raj képviselői. December 13-án volt a központi ünnepség Bécsben
(hagyomány szerint mindig az örömvasárnap előtti
szombaton), hogy legyen elegendő idő ahhoz, hogy
a helyi plébániákra eljuttatva, a karácsonyt megelőző
szombaton és az azt követő napokban, ki-ki megszervezhesse a saját békeláng ünnepségét.
Cserkészeinket és vezetőiket, nem utolsósorban
pedig a támogatókat dicséri, hogy nem kis fáradsággal eljuthatott hozzánk a szeretet és a béke lángja.
A hangulat, amely betöltötte a Szent Rozália-plébániatemplomot, amikor a cserkészek bemutatták
nagy gonddal összeállított műsorukat, szolgáljon
kárpótlásul minden megpróbáltatásért. A műsort
követően egyenként szólították a vidékről érkező
cserkészcsapatokat, az önkormányzat, a helyi közösség és a civil szervezetek képviselőit, hogy az
ő segítségükkel minél több családba eljuthasson
ez a világító karácsonyi szimbólum. Majd pedig a
templomot megtöltő hívek, vittek otthonaikba a szeretet lángjából.
Közreműködtek a temerini cserkészcsapatok
a Gaudeamus énekkarral és a Dávid Csillagai zenekarral, valamint Ilija Gabriella és Lukács Angéla, akik énekszólóikkal tették ünnepélyesebbé az
eseményt.

A betlehemi láng átadása

Boldog karácsonyt kíván olvasóinak
a Temerini Újság!

Sok-sok testvérre gondolok,
kik görnyednek az átoksuly alatt
és velem együtt nézik a karácsonyt
és a havat.
Az élet sürgős utain
be mennyi minden tarkaság elér
és milyen ritkán jön egy igazi ünnep,
ami fehér!
(Dsida Jenő)

Kellemes karácsonyt,
békés, boldog ünnepeket
kíván minden polgárnak
a temerini község önkormányzata nevében
Gusztony András községi elnök

könyvelőségi ügynökség

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt kívánunk
munkatársainknak, ügyfeleinknek
és minden vállalkozónak

Népfront utca 95.
Tel.: 851-433

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog 2009-es esztendőt kíván
Temerin polgárainak a

Zsúnyi–Szilák
Földműves-szövetkezet

Kellemes karácsonyt, boldog, békés
új esztendőt kívánunk minden igaz barátunkank
és minden igaz ellenfelünknek,
minden olvasónak
itthon és a nagyvilágban!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikeres, boldog új
esztendőt kíván
Temerin
polgárainak a
helyi szervezete

Vajdasági Magyar Demokrata Párt

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kíván
vendégeinek és Temerin polgárainak a

Gabi fodrászszalon

Bálok, lakodalmak, találkozók, eljegyzések, búcsúestek
szervezése előtt érdeklődjön a következő tel. számokon:

Temerin, Ady Endre 26.
Telefon: 842-144
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Tizenkilencen az asztal körül
Nagycsaládos szülőkkel beszélgettünk régi karácsonyokról

2002-ben, Dávid unoka bérmálkozásakor teljes volt a Faragó család létszáma. Azóta
még egy unokával gyarapodtak

K

arácsony a Megváltó születésének, a családnak, a szeretetnek az ünnepe. Faragóéknál,
ha teljes a létszám, 19-en ülik körül az ünnepi asztalt. Faragó Györgynek és feleségének,
Veronikának négy gyermeke van: György és Tibor
ikrek, követi őket László, majd a legfiatalabb,
Mónika. Mára már mind a négyen családot alapítottak és mindannyian szülők. Tibi, feleségével
és három leánygyermekével Svájcban, egy Zürich
környéki helységben él. Lacit is külföldre sodorta
a sors, feleségével, fiával és kislányával a magyarországi Székesfehérváron telepedett le. Gyuri és
Mónika Temerinben eresztett gyökeret, itt élnek
párjukkal és két-két gyermekükkel. Mindkettőjüknek egy fia és egy lánya van. A népes család
csak nagyon ritkán tud teljes létszámban összegyűlni a szülőknél, illetve nagyszülőknél.
Általában a nyári hónapokban sikerül ös�szehozni egy-egy teljes létszámú találkozót. Húsvétkor, karácsonykor már nehezebb, hiszen a
külföldön élőknek máskor van a téli szünidő,
másképpen alakulnak a szülők munkahelyi kötelezettségei, mint az itthon élőknek. Az idén karácsonykor sem lehet ki a létszám, Tibi és családja
hiányozni fog az ünnepi asztal mellől. Lélekben
azonban az itthoniakkal töltik az ünnepet, s a
technika csodáinak, a telefonnak, az internetnek
köszönhetően beszélgethetnek, sőt láthatják is
szüleiket, testvéreiket.
A szülők mindketten többgyermekes családban nőttek fel. Családjuk egykori karácsonyi szokásainak emléke máig él bennük. A saját
családjukban ezek ötvözésével ünneplik meg a
szeretet ünnepét.
– Apámék kilencen voltak testvérek és szegény sorsban éltek – emlékezik vissza György
–, mi pedig öten voltunk testvérek. Karácsony
böjtjén este mindig elmentünk a nagybátyámékhoz kártyázni. Addig maradtunk, míg nem kellett
éjféli misére menni.
2008. december 25.

rek. Édesanyám az apácákhoz járt iskolába, ahol
vallásos nevelésben részesült, s ezt kicsiny korunktól kezdve igyekezett átadni nekünk is. Advent időszakában este nem gyújtottunk lámpát a
szobában. Körben ültünk és karácsonyi énekeket
énekeltünk. Anyám mindig úgy mondta, hogy ez
a várakozás ideje, s majd eljön a kis Jézus, akit
úgy kell várni nekünk gyerekeknek, hogy jól viselkedünk. A lámpát azért nem gyújtottuk meg,
hogy hangulatosabb legyen a szoba. Mi gyerekek
elábrándoztunk a karácsonyon és az énekeket is
nagyon szerettük. Ezek egyike a következő:
Jók legyünk hát gyerekek, gyerekek,
szent karácsony közeleg.
Angyaloknak kara zendül,
Kis Jézuska szállj le mennyből.
Szállj, szállj le, mennyből leszállj!
– Karácsony böjtjén az édesapám behozott a
szobába egy csomó szénát és elmondott egy, a kis
Jézussal kapcsolatos nagyon szép verset, sajnos
már nem emlékszem a szövegére. Utána a szénát
letette az asztal alá, hogy majd azon pihen meg a
kis Jézuska, amikor nekünk a karácsonyfát hozza. Mivel látni akartuk, hogy mikor fog ott megpihenni a Jézuska, nem akartunk elaludni. Egy
alkalommal két kosár szalmát szétszórt az apám
a szobában. Akkor volt csak hancúrozás! Ezt a
karácsonyt lehetetlen elfelejteni. A fáradtságtól
végül mégis elaludtunk, és a szüleink feldíszíthették a karácsonyfát. Kora reggel felébresztettek
bennünket, lámpát gyújtottak és elújságolták,
hogy megérkezett a Jézuska. Nagyon boldogok
voltunk, megfogtuk egymás kezét, a szüleinkkel
együtt körülálltuk a fát és elénekeltük a Mennyből
az angyal-t. A karácsonyfa alatt mindenkinek volt
egy kis ajándék is.
– Szerettem volna folytatni ezt a szép hagyományt, de ez a miénk már más világ. Amikor a
gyerekeink kicsik voltak, nem volt hajnali mise.
A várakozási idő azonban megvolt és a gyerekeink is mindig nagyon várták a karácsonyt, az
ajándékot. Amíg mind a négy gyerek itthon volt,
együtt töltöttük a szentestét és elmentünk az éjféli misére.
Miután fiaink megnősültek, a lányunk férjhez ment, úgy beszéltük meg, hogy mindenki a
saját családja körében fogyasztja el az ünnepi
ebédet, de utána várjuk őket. Karácsony másnapján a közös ebéd nálunk van. Akkor vagyunk
a legboldogabbak, amikor mind a tizenkilencen
körülülhetjük az asztalt.
mcsm

– Nálunk az volt a szokás, hogy karácsony
böjtjén vajjal berántott bablevest főzött anyám.
Utána mákos tészta következett. Alma, dió, méz,
fokhagyma mindig volt az asztalon. Emlékszem,
hogy apám az almáját annyi gerezdre vágta, ahányan ültünk az asztalnál. Mindenkinek adott egy
gerezdet. Sohasem mondta, mi ennek a jelentése,
de később megtudtam, hogy a család összetartozását jelképezte. A diót és a fokhagymát mézbe
mártottuk, úgy ettük. Mindenkinek kellett egy
kicsit enni mindenből.
– Karácsony nagy ünnep volt nálunk. Ezen
a napon a plüss ágyterítő színével felfelé került
az ágyra, egyébként mindig a visszája volt felül.
Ebédre általában volt húsleves, sült hús, s apám
kapott egy kis bort is, amit nem a sült hús, hanem a kalács után fogyasztott el. Főleg linzer és
hasonló édes sütemény került az asztalra.
– Miután megnősültem és családot alapítottam, másképpen alakultak a karácsonyaink.
Munkahelyemen 25 évig három műszakban dolgoztam, a gyerekek meg iskolába jártak, így nagyon nehéz volt összehozni az ünnepi ebédet. A
párom igyekezett a mi családunkban is meghonosítani a szülői házból hozott szokásokat. Később,
amikor már csak egy váltásban dolgoztam, megoldottuk az ünneplést, majd lassan kiröppentek
a gyerekek a családi házból, s módosítani kellett
az ünneplésen is.
– Négyen voltunk
testvérek. Miután a szüleim összeházasodtak,
egy cseneji tanyán teVásároljon és kapcsolódjon be a nyereményjátékba!
lepedtek le, ott születHúzás és eredményhirdetés 2009. január 14-én.
tünk – veszi át a szót
A
főnyeremény
mellett 20 értékes vigaszdíj is vár Önre.
Vera néni. – Anyámék
hatan, édesapámék pe- JNH utca 192., tel.: 843-110, mobil: 063/11-900-89
dig heten voltak testvé-

A NOVÁK hentesüzletben és minimarketben
5 csirke vásárlásával
tévékészüléket nyerhet!
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Minden apró részlet fontos
Az Exclusive aranyművesüzlet tulajdonosával beszélgettünk
Az ékszer – készüljön aranyból, ezüstből
– minden alkalomra találó és megfelelő ajándék. Manapság nemcsak nők, de férfiak is
szívesen viselik. Községünkben jelenleg több
aranyművesüzlet is működik. Ezek egyike a főutcai Exclusive, amely majdnem két éve fogadja
vásárlóit.
• Mit mutat az elmúlt időszak mérlege? – kérdeztük Füstös Fehér Ildikó okleveles aranyművestől és kereskedőtől.

Elnyerték a vásárlók bizalmát

– Jövő év februárjában lesz két éve, hogy
üzletünket megnyitottuk. Az elmúlt időszakban
arra törekedtünk, hogy mindenben elérhetők
és megbízhatók legyünk. A kínálattól a csomagolásig minden apró részletre odafigyelünk. Minden áru, az aranyékszer esetében
pedig kimondottan lényeges a csomagolás.
Mivel a vásárolt ékszer legalább 90 százalékát ajándéknak szánják a vásárlók, ezért
különös gonddal készítjük el az alkalomhoz
illő csomagolást. Az ízlésesen becsomagolt
ékszer elnyeri a megajándékozott tetszését, s
ez növeli az üzlet hírnevét. Az ékszerek zömét
plüssdobozba csomagoljuk, de vannak különböző nagyságú és alakú, ízléses színes kartondobozaink is. Az elmúlt időszak tapasztalata
szerint a vásárlók igénylik az alkalomhoz illő
díszes csomagolást. Most már minden alkalomra szavatolhatjuk a legtetszetősebbeket.
Ékszerkínálatunkat is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a vásárlók kedvében járhassunk.
Minden súlyú és fajtájú ékszerből nagy kínálatunk van. Például a nyakékek, a láncok, a
gyűrűk esetében nemcsak egy típusú, hanem
10-15 fajta, és mindegyik nagy választékban
szerepel a palettánkon. Van közöttük kézi és

gépi kidolgozású, többek között drágakővel,
opállal díszített is. A vásárlók igénye változatos. Üzletünkben mindenféle törtaranyat
is átveszünk, és új ékszerre cserélünk. A vásárlók kihasználják ezt a lehetőséget. Jelenleg
nagyon kedvezményes a törtarany átcserélése,
illetve eladása, mivel magas a grammonkénti
ár. A szakmában eltöltött több mint másfél
évtizedes tapasztalatom alapján állíthatom,
hogy a törtaranynak most van a legkedvezőbb ára. Az ékszerek árát
úgy alakítjuk, hogy hozzáférhető legyen a vásárlóknak.
Figyeljük az árak alakulását, hiszen a világpiaci ár a
mérvadó az eladási ár és a
törtarany árának meghatározásakor. Tulajdonképpen
a tőzsdei ár szabályozza az
árakat, illetve annak alapján
határozzuk meg az eladási
értéket. Nagyobb vásárláskor kedvezményben részesítjük a vásárlót. Jelenleg a
karácsonyi és újévi ünnepek időszakában minden
vásárlót megajándékozunk.
Az aranyékszerek mellett nagy választékban
kínálunk minőségi ezüstékszert is. Itt sem
marad el az alkalomhoz illő díszcsomagolás.
Ékszert nagyon sokféle alkalomból vásárolnak, kedvelt ajándék újszülöttnek, születésnapra, eljegyzésre, esküvőre, s egyéb családi
ünnepekre is. Az elmúlt időszakban kialakítottuk az érdeklődésnek megfelelő nagyobb
választékot. Kívánságra a kért nevet, dátumot
ingyen belevéssük a vásárolt karcsatba, medálba, jegygyűrűbe.
• A szaporodó aranyművesüzletek befolyásolják-e munkájukat?
– Egészséges konkurenciára szükség
van. Szerintem a Temerinben működő többi
aranyművesüzlet nincs rossz hatással munkánkra. Nagyon fontos szem előtt tartani a vásárlók
igényét, ezért arra törekszünk, hogy mindenből minőséges kínálatunk legyen, jó árakkal
dolgozzunk és esztétikus, szép csomagolást
szavatoljunk ékszereinknek. Kedves kiszolgálóink nagyon kellemes légkörben szolgálják ki
a vásárlókat. Minden apró részletre odafigyelünk. Az eltelt időszakban kialakult a vásárlói
körünk is. Akik nyitás után nálunk vásároltak,
azok továbbra is hozzánk jönnek.

• További terveik?
– A szakmában maradni. A jelenlegi bérelt
üzlethelyiség helyett szeretnénk egy saját üzletet. Nagyobbat, hogy meglévő árukínálatunkat
tovább bővíthessük. Például az arany- és ezüstékszer mellett kínálhatnánk órákat, kristályokat
vagy exkluzívabb divattárgyakat is.
• Karácsonyra vásárolnak az emberek ékszert?
– Igen. Zömmel férfiak vásárolnak ékszert
hölgyeknek. A gyűrűk, a karcsatok, a fülbevalók a legkeresettebb ajándékok. Ezekből kerül
majd a karácsonyfa alá. Vannak, akik újévkor
ajándékozzák meg szeretteiket.
• Milyen hatással van az üzlet a családi életükre és hogyan töltik el a közelgő
ünnepeket?
– Nehéz összeegyeztetni az üzleti és a magánéletet. Háromgyermekes szülők vagyunk
és még kicsik a gyerekeink. A vállalkozásunk
teljes embert és maximális odafigyelést igényel,
ugyanígy a gyermekeink is. Csak a nagyszülők
segítségével vezethetjük férjemmel együtt sikeresen az üzletünket és nevelhetjük gyermekeinket. Eszter és Szabolcs, az ikerpár 2,5 éves
és nagyon várják az idei karácsonyt. Számukra
most a karácsonyfa, az ajándékok és minden,
ami az ünneppel jár, külön élményt jelent. Most
tudatosodik bennük az ünnep és a hozzá kapcsolódó események köre. Az ünnep számukra
akkor lenne az igazi, ha esne a hó. Az idősebb
kisfiunk, Tamás 5 éves és ő segített a kicsiknek megrendelni az ajándékokat. Jóval az ünnep előtt összeállították a levelet és elküldték
a Jézuskának. Most nagyon várják érkezését
és számlálják a napokat. Üzletünk karácsony
napján zárva lesz, otthon, családi körben ünnepelünk. Mint általában év közben mindig, az
ünnepekben is édesanyám lesz a konyhafelelős.
Ő fogja az ünnepi asztalra varázsolni a finom
menüt. Az éjféli misén mindenképpen szeretnénk ott lenni. A plafonig érő karácsonyfát még
a mise előtt feldíszítjük a párommal, alá kerülnek az ajándékok is. Így a gyerekek már kora
reggel megtudhatják, hogy mit hozott nekik a
Jézuska. Karácsony után újévig, szinte az utolsó
pillanatig nyitva lesz az üzletünk. Tapasztaltuk,
hogy mindig vannak olyanok, akik az utolsó
pillanatra halasztják a vásárlást, nekik, de nekünk is nagyon jól jön, ha az utolsó percben
megoldódik az ajándékozás gondja egy nálunk
vásárolt ékszerrel. Valószínűleg a szilveszterestét is otthon, családi körben töltjük, és együtt
várjuk a 2009-es évet.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk minden kedves polgártársunknak! •

Karácsonyi buli – a pálya kávézójában

24-én, szerdán este DJ LASSER + TÁNC – mézes pálinka
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Manócska első karácsonya

Ismét karácsony van. Manócska ott áll a
feldíszített fa előtt, és gyermeki csodálattal
nézi a sok színes csillogó-villogó díszt. Tavaly
még csak elképzelni tudtam ezt a pillanatot, és
íme, egy újabb év múlt el, most mindhárman
a fenyő előtt állunk: Manócska, aki maholnap
egyéves, mellette Apa és Anya – azaz
jómagam.
Annyira vártam már, hogy
lássam Manócska tekintetét, amikor először megpillantja a karácsonyfát. A reakciója olyan
volt, amilyent mindig
is szerettem volna. A
szobában nem égett
lámpa, csak a karácsonyfát körülölelő
égősorok villogtak
ritmusosan. Amikor
beléptünk, láttam,
hogy kikerekedett
a szeme, és csak nézett, ámult. Aztán ránézett Apára, vissza a fára,
utána rám és ismét a fára,
majd kikerekedett szemekkel,
fülig érő szájjal, mind a hat fogát
kivillantva, hangos sikongatásba kezdett.
Boldog volt. Én is boldog voltam. Számomra
ezt jelenti a karácsony. Bár szívemen mély seb
húzódik, amit felejthetetlen fájdalom okozott,
mégis úgy éreztem, boldog vagyok.
A nagy örömöt rövid időre félbeszakítva
felkapcsoltuk a lámpát, odamentünk a fához,
és amikor megpillantotta a temérdek csomagot a fa alatt, nyomban kikívánkozott Apa
ölelő karjaiból. Amint földet ért, odamászott

az ajándékhalómhoz, és hozzákezdett kibontásukhoz. Neki még ez jelenti a karácsonyt.
Csak álltam ott, és néztem. Gyönyörködtem benne. Arra gondoltam, hogy jövőre majd
elmondjuk neki, hogy az ajándékot a Jézuska
hozta, mert jó gyerek volt. Aztán majd azt is
elmondjuk egyszer, megpróbálva nem
összetörni benne a gyermeki hit
világát, hogy az ajándékokat
mi vesszük. Úgy gondolom,
nem kell túl korán bevezetni a gyerkőcöt a felnőttek világába. Abba,
hogy manapság a karácsony arról szól, hogy
ki vesz nagyobb, ki
vesz több ajándékot.
Rohanunk, készülődünk, világít az egész
utca, egyik évben
még csak egy házon,
a következő évben már
mindegyiken ott a fényfüzér. Ettől az utcán olyan
világos van, hogy felesleges
bármi más térvilágítás. Feledésbe merült már a régi, meghitt
készülődés, még nagyszüleink korából, mikor még a szaloncukrot is házilag
készítették. Igen, mondanák sokan, akkor
még volt erre idő…
Találjuk meg a módját, hogy az ünnep lényege ma is az legyen, hogy a család együtt készülődik az ünnepre, nemcsak anyagiakban,
hanem lelkiekben is.
Kívánok ezzel minden kedves olvasónak
boldog karácsonyt!
Anya

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!

Ünnepeit tervezve
gondoljon a Rozika étteremre!
Újévi vacsoráját rendelje meg nálunk!
Mi elkészítjük kedvező áron és ha óhajtja,
el is szállítjuk terített ünnepi asztalára.

Kellemes ünnepeket kívánunk!
Kossuth Lajos utca 12.
tel.: 843-749, 063/870-56-44

2008. december 25.

Olvasóink
figyelmébe!
Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a
Temerini Újság idei évi utolsó száma egy
nappal korábban, tehát már kedden (dec. 30án) kapható lesz. Kérjük t. hirdetőinket, hogy
hirdetéseiket ennek megfelelően egy nappal
korábban, tehát lehetőleg már a hét végén,
de legkésőbb vasárnap délig szíveskedjenek
a szokásos módon és helyeken leadni.
E lapszámunk melléklete temerini részleteket ábrázoló színes kis kártyanaptár lesz.
A Temerini Újság falinaptára a 2009. év első
számában jelenik meg.
A szerkesztőség

A lelkes támogatóknak köszönhetően az
idén is megjelenik a Temerini Harangszó
karácsonyi száma, egyházközségünk
időszakos lapja. Az éjféli mise és az ünnepi szentmisék után kerül kiosztásra. A
kisújság legszebb írásai a Megváltó születésével foglalkoznak, de olvashatunk
képekkel illusztrált írásokat a Falakon
Kívüli Szent Pál bazilikáról, a jubiláló
ipartestületről és a helyi katolikus közösség életéből is.
Kedves olvasóinknak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

RETRO DISCO
SZILVESZTER 2008/09

Szilveszterezést szervezünk az iparosok klubjában
A 80-as és 90-es évek legnagyobb slágerei,
pop, rock, disco, italo.
Érdeklődni lehet Bálint Csabánál a 064/227 99 64-es
telefonszámon (16 és 21 óra között) vagy
Kovács Lászlónál (Kokszi) a következő e-mail címen:
kovacs@kstp.at (Ausztria)
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festmények
A Lukijan Musicki Művelődési és Tájékoztatási Központ kiállítótermében (a mozi
volt várótermében) december 27-én, szombaton délután 5 órakor megnyílik Dujmovics
György 4. önálló festménykiállítása. Mintegy
30, zömmel temerini részleteket ábrázoló
80 x 60 cm méretű munkát tekinthet meg
a közönség.

Időhúzó taktika
Ülésezett a képviselő-testület
A községi képviselő testület hétfőn
megtartott ülésén a radikális képviselők
folytatták a testület munkájának megnehezítésére irányuló taktikájukat, amit legutóbb is alkalmaztak. Már a jegyzőkönyv
megvitatásakor többen és többször is szót
kértek közülük és azt állították, hogy a
testület elnöke nem az ügyrendi szabályzat szellemében vezeti az ülést. A napirendet egyórás vita után véglegesítették,
és Gusztony András polgármester javaslatára törölték belőle a szennyvízcsatornára vonatkozó határozat kiegészítéséről
szóló javaslatot.
Még az érdemi munka kezdete előtt az
a határozat született, hogy a továbbiakban
korlátozzák a felszólalások és replikák
időtartamát. Ezt követően megerősítették
három képviselő mandátumát, akik utána esküt tettek. A jövő évi költségvetésről
szóló határozat meghozatala előtti vitában ugyancsak az ellenzéki tanácsnokok
kértek szót.
Egyebek között hangot adtak annak a
meggyőződésüknek, hogy a költségvetés
nem fejlesztési célokat, hanem a kormányzó koalíció partnereinek érdekeit szolgálja, hogy megszegték a vonatkozó jogszabályokat, hogy túlságosan nagy összegeket
irányoznak elő a tisztségviselők juttatásaira
stb. Az ülés további részében napirenden
szerepelt még a közművállalat módosított
árjegyzékének a megvitatása is.

Húznak a nadrágszíjon
Az Első Helyi Közösség tanácsa elfogadta a 2009. évi pénzügyi tervet,
mely szerint 20 százalékkal kevesebb
bevételre számítanak az ideinél.
Az Első Helyi Közösség tanácsának múlt heti
ülésén többek között megvitatásra került a jövő
évi pénzügyi tervjavaslat. Puskás Tibor tanácselnök a téma kapcsán elmondta, hogy 24,5 millió
dinár bevételre számítanak a helyi járulékból, 1
millió dinárt terveznek különböző donációkból,
kompenzációkból, további 1,5 millió dinárt pedig a földgázvezetékre való rákapcsolás díjából.
Jövőre is jelentkeznek különböző pályázatokra és ezekből a forrásokból 1,5 millió dinár
bevételt terveznek. Így a tervezett összjövedelem valamennyivel több mint 29,5 millió dinár
és ez mintegy 20 százalékkal kevesebb az idei
pénzügyi tervben körvonalazottnál. Tervezéskor
ugyanis szem előtt tartották, hogy folyamatosan
növekszik a munkanélküliek száma, egyre több
dolgozónak fizetnek minimálbért, s hamarosan
sor kerül az FKL magánosítására is. Aki minimálbért kap, az nem fizet helyi járulékot, s ha
valamilyen okból kifolyólag az említett vállalatban több dolgozó munka nélkül maradna, még
kisebb lehet a helyi járulék összege. A tanács
döntése értelmében negyedévenként, a befolyt
jövedelem arányának megfelelően folyósítják
a támogatásokat. Az ilyen módon való kifizetés
érzékenyen érintheti a sport- és a civil szerve-

K

ét alkalmi rendezvény keretében lehetett különféle ajándékokat, műtárgyakat vásárolni az
ünnepekre. A Kókai Imre Általános Iskola diákjai saját készítésű
munkáikat árusították az iskola folyosóján, az Első Helyi Közösség
termében pedig vajdasági nemezelők, szövők, fazekasok, fafaragók,
festők és üvegfestők, virágkötők,
gyöngyfűzők, gipszöntők, könyvárusok kínálták portékáikat (lent).

Egyházközségi hírek
Karácsonykor az éjféli mise előtt fél 12-től
rövid műsor lesz, karácsony napján pedig
a 10 órai szentmise előtt, fél 10-től. Karácsonyi miserend: előeste a Telepen, éjféli
mise, reggel 8-kor a Telepen pásztorok miséje, de. 10 órakor ünnepi nagymise, este 5
órakor horvát nyelvű szentmise lesz.
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zeteket.
A helyi közösség eszközeiből jövőre mintegy
5,5 millió dinárt terveznek a járdák javítására.
A közvilágítás karbantartására 1,2 millió dinárt,
a sportegyesületek munkájának dotálására 1,7
milliót, a civil szervezetek munkájának támogatására 2,1 milliót, a szennyvízcsatorna-hálózat
építésére 7,5 milliót, a helyi utak javítására pedig
1,8 millió dinárt terveznek költeni. A kiadások
összege megegyezik a bevételekével.
– Nagyon örülnénk, ha megvalósulhatna
a jövő évi pénzügyi terv – mondta a tanácselnök. – A támogatások átutalása negyedévenként
történik majd, tehát a jóváhagyott támogatások
első részét csak áprilisban folyósíthatjuk, megvalósított jövedelmünk arányában, a harmadik
negyedévi támogatást pedig októberben. Ezt
követően összegezzük az addig folyósított támogatásokat, s majd utána kiderül, hogy december közepéig folyósíthatjuk-e a tanács által
jóváhagyott teljes összeget.
– Szigorúan kell ügyelnünk a bevételek és
kiadások összhangjára. Véletlenül sem szabad
túlköltekeznünk. A szennyvízcsatornára kötelezően szavatolnunk kell a 7,5 millió dinárt. 2009től a helyi járulék is a községi költségvetés eszközének számít. Ennek tükrében módosulnak a
kifizetések is, vagyis csak ha a községi kasszából
megtörtént az átutalás, akkor tud majd a helyi
közösség is fizetni.
mcsm

Karácsonyi vásár

Temerini témájú
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Mikulás- és szeretetcsomagok Újévi batyubál
Mészáros Terézia a Caritas helyi szervezetének karácsony
előtti tevékenységéről

Az egyházközségünkben működő Caritas is öt csomag karácsonyra. Meg is illetődtem,
folyamatosan segíti a rászorulókat. Évről évre amikor megkaptam az üdvözlőlapot, amelyen
többen zárkóznak fel a segíteni szándékozók so- köszönetet mondanak az adományozóknak és
rába, amivel bővül a segítségnyújtás lehetősége az aktivistáknak. Elítéljük cselekedetüket, de
is. Mind többen és többfajta adományt juttatnak azért róluk sem feledkezünk meg karácsonya Caritas helyi szervezetébe. Megtörtént, hogy kor, a szeretet ünnepén.
lakodalomból való élelmiszert, máskor tüzelőt
– Karácsony táján igen sok dolgunk van,
(brikettet) ajánlottak fel, hogy szentestén egyet- de aktivistáink szeretettel látják el a feladatailenegy családban se fázzanak a gyerekek.
kat. Örömmel tölt el, hogy jönnek és segítenek.
– A ruhaneműt és lábbelit egész évben gyűjt- Ez idő tájt nagyobb az összefogás, még inkább
jük – mondja Mészáros Terézia, a Caritas veze- megnyilvánul az emberek szeretete. Az adakotője. – Ezen kívül három alkalommal szervezünk zási vágy, az egymáson segíteni akarás erősebb
gyűjtést Temerinben. A hívek hozzájárulásával – most, mint az év többi szakaszában. Nyilvántara templomban összegyűjtött pénzből és a termé- tásunkban 20 aktivista szerepel, s mindannyiszetbeni adományokból
an részt vettek a mun– az idén 150 Mikuláskában. Voltak, akik a
csomagot készítettünk,
templomban gyűjtötték
amelyeket aktivistáink
az adományokat, mások
elvittek a gyerekeknek.
készítették a Mikulás- és
Ez már az évek során
a szeretetcsomagokat,
bejáródott aktivitásunk.
vagy házhoz szállították
A templomban az utóbazokat. Nagyon szép
bi években gyűjtünk a
gesztus a tüzelőbrikettet
központi Caritasnak is,
gyártótól, hogy gondolt
ugyanis tagja vagyunk a
a többgyermekes, szegényebb körülmények
püspökségi Caritasnak,
az pedig a nemzeti
között élő családokCaritasnak. S ennek a
ra és hogy húsvétkor
fenntartásához a mi pléhúsz, most pedig harbániánk is hozzájárul.
minc zsák tüzelőt ajánErre a célra advent mádékozott. Úgy érzem,
sodik vasárnapján szer- A Caritas-aktivisták egy csoportja: hogy egyre többen adaveztük meg a gyűjtést. Mészáros Terézia, Ferenci Erzsébet, koznak, és egyre bővül
– Advent harmadik Kiss Margitka, Kalácska Franciska és az adományfajták listája
vasárnapján hagyomá- Petrovics Magdaléna
is. Lakodalmas házaktól
nyosan a mi rászoruló
kaptunk péksüteményt,
családjainknak gyűjtöttünk a templomban. Sze- húst és egyebeket, de volt olyan is, aki egy nagy
gényeinknek 40 500 dinár gyűlt össze. Ebből bödön zsírt adományozott a Caritasnak. Az emvásároltunk mézet, cukrot, étolajat, margarint, beri táplálkozásra már nem alkalmas zsiradéktasakos levest, szappant és tésztát. Mivel egy ból szappant főztek aktivistáink. Amikor közelicsaládtól kaptunk 6 láda almát is, így ezekbe az nek érezzük a szegénységet, a nincstelenséget,
élelmiszercsomagokba tehettünk a gyümölcsből, akkor többen és többet próbálnak segíteni a
valamint a begyűjtött dióból is. Összesen mintegy rászorulókon. Tavaly ünnepeltük Szent Erzsébet
60 családot ajándékozhattunk meg ily módon, születésének 800. évfordulóját. Az ő példáját
de jutott a börtönbüntetésüket töltő fiúknak az idén is sok adakozó követte. A 2008-as év a
szentírás éve volt, talán a szentírásból vett gondolatok is megérintették az embereket.
mcsm

Kupakgyűjtés

Következő év január elsejétől a Caritas
helyi szervezetében megkezdik a műanyag
kupakok és edények, rekeszek gyűjtését. A
jövőben állandó jellegű megmozdulása lesz
ez a szervezetnek. A kupakok eladásával
anyagiakhoz jutnak, amiből pénzadomán�nyal is támogathatják a rászorulókat. Az
összegyűjtött kupakokat szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között veszik át a Caritas
székhelyén, az Október 23-a utca 43-ban.

2008. december 25.

Tapasztalattal rendelkező varrónőket
és vasalást végzőket keresek.

Katarina
divatszalon
tel.: 063/11-77-035.
TEMERINI ÚJSÁG

A Boldog Gizella Kézimunka Szakkör
az idén is megszervezi az óévbúcsúztató
batyubált. A rendezvény december 26án, este 6 órai kezdettel lesz az Ifjúsági
Otthon nagytermében. Érdeklődni a 844284-es telefonon lehet.

Óévbúcsúztató bál
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesülete
december 30-án, jövő kedden 18 órai kezdettel
az Ifjúsági Otthon nagytermében szervezi óévbúcsúztató bálját. A résztvevőknek a Gulyáscsárda mesterszakácsa főzi a gazdag vacsorát.
A talpalávalót Gusztony László és zenekara húzza. A belépőjegy, amely mellé egy-egy tombolajegyet is adnak, személyenként 1000 dinár.
Helyfoglalás a nyugdíjasok Ifjúsági Otthon-beli
irodájában.

Anyakönyv

(2008 novembere)
Fia született: Knezsevics Dosztának
és Miroszlavnak, Stetics Draganának, Horváth Veronikának és Árpádnak, Kandija
Jadrankának és Jovicának, Katics Milkának
és Nenadnak, Ralics Minelának és Grozdanics
Dalibornak, Grnja Csillának és Dánielnek,
Zeljkovics Draganának és Gojkónak, Alekszics
Koviljkának és Dragoszlavnak.
Lánya született: Kvrgics Zseljanának
és Borisznak, Miloszavljevics Manjanának
és Braniszlavnak, Kravics Jovanának
és Dejannak, Csekics Angyelkának és
Braniszlavnak, Vajagics Szanelának és
Nenadnak, Kovacs Tihanának és Duskónak,
Pap Mirjanának és Andrejnek, Takarics Piroskának, Ökrész Mónikának, Nisevics Zseljkának
és Boriszlavnak, Joszipovics Vesznának és
Braniszlavnak.
Házasságot kötött: Zdravko Vidljinovics
és Danica Osztojics, Szlobodan Jelics és
Milena Vaban, Petar Vojvodics és Radmila
Jerkovics, Szlobodan Popovics és Maja
Mihaljica, Gaál Róbert és Morvai Angéla,
Gero Endre és Hévizi Angelika, Csikós Attila
és Bado Judit.
Elhunyt: Szűcs (Giricz) Margit (1926),
Németh (Pardovicki) Etel (1945), Radulovity
(Berta) Ilona (1940), Sztoja (Medics) Vojvodics
(1927), Dömöndi (Vágner) Mária (1922), Majoros József (1925), Dusan Vlaiszavljevics
(1942), Péter (Bálind) Katalin (1931), Milan
Tintor (1933), Balázs (Vasas) Jolán (1936),
Varga (Tóth) Katalin (1921), Szilák (Nagy)
Ilona (1941), Pásztor (Dömöndi) Mária (1943),
Szmilja (Glumicsics) Plavsics (1937).
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E heti körkérdésünk

Válság és karácsony
I. T.: – A gazdasági válság érezhetően rányomta bélyegét az ünnepi előkészületekre, de az
alapvető dolgok, amelyeket minden évben megvásárolunk, illetve az ünnepi asztalra teszünk,
talán azért az idén sem maradnak el. Mindenkinek lesz ajándék a karácsonyfa alatt, habár
a gyerekek nagyobbak és biztosan nem várják
annyira izgatottan az ajándékbontás pillanatát,
mint amikor még kisebbek voltak. Az egymás
iránti figyelmességen van most a hangsúly.
K. E.: – Nekünk nem annyira új keletű a gazdasági válság. Évek óta szerényen
ünnepelünk. Nem vásárolok új díszeket,
ami van, azzal díszítünk. Az adventi koszorúmon is csak a gyertyákat kell újra
cserélnem. Mindenki azt kap ajándékba,
amire éppen szüksége van, csak egyszerűen karácsonyi ajándéknak minősítjük.
A karácsonyi ebéden még nem spórolunk.
Gazdag menüsort állítunk össze, de mindenből csak annyit készítünk, amennyi
az ünnepekben elfogy. Tortát és két fajta

aprósüteményt tervezek. A családi költségvetésből futja a kiadásokra.
K. M.: – Valamennyivel szerényebben fogunk
ünnepelni, mint tavaly. A fenyőről, valamint a lakás díszítéséről nem mondunk le, de a fa alá már
olcsóbb ajándékok kerülnek. Az ünnepi asztalra
azokat az ételeket teszem, amelyeket a családom
tagjai a legjobban szeretnek. A szeretet ünnepén
nagy odaadással tálalom a kedvenc ételeket.
Sz. Ó.: – Nem égünk vásárlási lázban,
ez biztos. Az idén le fogjuk egyszerűsíteni
a dolgokat: minimálisan díszítjük a lakást,
kisebb és olcsóbb ajándékot teszünk a fa
alá. A fenyőillatról viszont nem szeretnénk
lemondani, lesz ikebanánk.
A. N.: – Az év jól kezdődött és kedvezőnek
ígérkezett, sokat is vártam tőle, de nem minden vált valóra. Mégis elégedett vagyok. Az óévet
szerényebb vendéglátóipari létesítményben vagy
házibuliban, szolidan búcsúztatjuk. Számomra a
legnagyobb kincs az egészség, s ha az jól szolgál,
akkor elégedett vagyok. •

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog, eredményekben gazdag
új évet kívánnak üzletfeleiknek,
Temerin polgárainak

a Dusa Önálló Kisipari Szolgáltató Műhely
tulajdonosa és munkásai

Temerin, Pap Pál u. 176., tel.: 843-104

Ó, gyönyörű
szép...
...titokzatos éj címmel karácsonyi dalokat
tartalmazó CD-t adott ki
Kornelije Kovač vezetésével a K. K. Music Production. A hanghordozón a Kiskarácsony, a Pásztorok, pásztorok, a Mennyből az angyal, az Örvendj
ég, örvendj te föld, a Száncsengő és más
karácsonyi énekek hallhatók új hangszereléssel. A dalok előadói a Tini fesztiválokról ismert Csonka Róbert (Óbecse), Nagy
Csongor (Budiszava), Erős Ervin (Újvidék), Hevesi Tibor (Magyarittabé), Szerda
Árpád (Óbecse), Szloboda Tibor (Zenta),
Radosevics Krisztina (Újvidék), Jankovics
Andrea (Újvidék), Bencsik Tamara (Szabadka-Budapest), Kovács Anikó (Temerin). A CD
a Paska, a Papiurs és a Partner üzletekben
szerezhető be jutányos áron.
A CD-n szereplő énekesek és Kornelije
Kovač ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak a temerinieknek.

Rendőrségi krónika

A temerini község területén december 12-étől 19-éig két bűntényt,
három rendbontást és négy közlekedési balesetet jegyeztek – áll a belügyi osztály jelentésében. A balesetekben három személy könnyebben
megsérült, az anyagi kár összesen
mintegy 375 ezer dinár. A rendőrállomás dolgozói 13 személy ellen
tettek szabálysértési feljelentést, 32-t
pedig a helyszínen megbírságoltak.
A szabálysértési bíró előtt három
járművezető azért felel, mert ittasan ült kormánykerék mögé, három

pedig azért, mert műszakilag hibás
járművet vezetett. Két járművezető
a jelzőlámpa piros fényénél haladt
át, egy pedig bejegyzetlen járművel
közlekedett.
December 15-én hajnali 1 óra tájban az R120-as, járek–újvidéki nyílt
úton történt baleset. Z. A. temerini
lakos Skoda típusú személygépkocsijával Újvidék irányába tartott, s a
114-es kilométerkő közelében elvesztette uralmát járműve felett, letért
az úttestről és felborult. Az anyagi kár
mintegy 150 ezer dinár.

A Hofy cuki cukrászda

az ünnepek közeledtével gazdag kínálattal
várja vásárlóit.
• Ha már most megrendeli az ünnepi
asztalra szánt sütit – 5%
árengedménnyel kedveskedünk
• A szokásos kínálat mellett mindennap újdonság is kerül a polcokra: többféle rétes, túrótorta, olaszkrémes, diós és mákos bejgli, sós és édes sütemények.
• A legújabb kenyérfajta pedig a kovászos falusi kenyér. Keresse üzleteinkben!
Sok időt megspórol és ünnepi asztalára a legfinomabb
süteményeket és tortákat teheti,
ha a Hofy cuki cukrászdát választja!

Népfront utca 97, tel.: 844-669

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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APRÓHIRDETÉSEK
• Piros-tarka üszőborjúk és kitűnő minőségű hereszéna eladó. Tel.: 844-293.
• Malacok eladók a Rákóczi F. u. 192ben. Tel.: 841-472, 063/80-95-218.
• Hízók és malacok eladók. Telefon.:
843-923.
• Hízó eladó. Érdeklődni a 844-390es telefonszámon.
• Emeletes ágy eladó. Tel.: 062/412171.
• Idősebb személyeknél takarítást vállalok. Tel.: 843-581, 064/204-18-85.
• Fürdőszobás ház kiadó a Táncsics Mihály utcában, ugyanott rozmaring eladó.
Érdeklődni a Táncsics Mihály u. 23/1ben, tel.: 845-219.
• Fűszéna és hereszéna, 40–50 kg-os
malacok (130 din/kg) és 11 db hasas
Merino-Wittemberg keverék birka eladó. Tel.: 064/94-32-198.
• Beépíthető üvegfedelű villanyűzhely,
bojler (30 l), 800 literes eperfahordó,
sátoros autó-utánfutó, forgatható LG
monitor, hatméteres hambár cseréppel
és aljdeszkákkal, kitűnő állapotban levő
férfi, női és gyermekkerékpárok, házi
cseresznye- és meggypálinka, jó állapotban levő etetőszék, bébi hordozókosár, komputerasztal, alig használt, nem
kihúzható hármas ülőrész két fotellal
(fával kombinálva), vadonatúj hidrocil,
2008. december 25.

350 literes akvárium fölszereléssel, 120
literes konyhai kazán, televízió (37 és 55
cm), kandalló, szobakerékpár (50 euró),
kettes ülőrész, mélyhűtők (210 és 310 l),
két hódsági gyártmányú morzsoló-daráló (piros), járóka, álló hinta kisbabáknak,
vashordók, gőzelvonó, varrógép. Csáki
Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412,
063/74-34-095
• Kölyök pulikutyák eladók. Telefon:
841-090.
• Tüzelős sparhelt, egy kályha és barackpálinka eladó. Tel.: 064/28-13911.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint
akácoszlopok hambárhoz, női szövetek, pálinka, kolbász, hármas ülőrész, két fotel és két Wiehler-gobelin
eladó. Tel.: 840-439.
• Vennék 2000 utáni kiadású, jó állapotban levő, karaván, benzin üzemű személygépkocsit. Tel.: 064/2-839-651.
• Disznóvágást, sózást, füstölést vállalok. Tel.: 063/89-68-717.
• Szekrénysorok (50–120 euró), kaucsok
(1100 Din/db), alig használt babaágy vadonatúj matraccal, sürgősen eladó sarok
ülőgarnitúra (fekete bőr-műbőr kombináció), számítógép felszereléssel együtt,
mosógépek, felső konyharészek, keltetőgép (1600 tojás), egy kisebb és egy
nagyobb disznóetető, automatic motor-

kerékpár, komplett pumpafej (régi fajta), bőr varrására alkalmas varrógép,
olcsó fotelek, ülőkád, tévéasztal, klarinét, mikrosütő, körfűrész motor nélkül,
sarok ülőgarnitúrák, hármas ülőrészek,
garázsajtók, tüzelős sparheltok, villanytűzhelyek, kombinált gáz- és villanytűzhely, mózeskosár, kiságyak, fürdőkádra
szerelhető babakád, luszterok, akkumulátoros Trotico, harmonikaajtó, szőnyegek, ruhanemű (50 Din/darab), komplett
műholdvevő-készülék, villanymotorok
stb. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám:
841-412, 063/74-34-095.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyha-, szekrénysor, asztalok minden méretben és ízlés szerint, hozzáférhető
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• A faluhoz és a kőúthoz közel fél hold
föld eladó, megfelel gyümölcsösnek,
szőlősnek. Tel.: 064/37-47-091.
• Családi ház eladó (telek 1100 négyzetméter) a Rákóczi Ferenc utca 97ben. Tel.: 843-145, 841-488, 064/230-30-70.
• Sürgősen eladók szlovén gyártmányú
vákuumos ablakok és ajtók redőnnyel
együtt (65 euró/db), vízfilteres porszívó,
bejárati ajtók, autóba való bébiülés, vadonatúj matrac (160x200), Kreka Weso
kályhák, alig használt modern babakocsik, vadonatúj bársonyöltönyök, vado-
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natúj női farmernadrágok, üzenetrögzítő, cserép-villanykályha, Renault-motor.
Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám:
841-412, 063/74-34-095.
• Eladó két használt mobiltelefon:
Nokia 6131 (1,3 MPX) 50 euró és Nokia 5610 (3,2 MPX) 130 euró. Telefon:
065/2005-525.
• Grundig márkájú, 71 cm-es képernyőjű
tévékészülék eladó. Újvidéki utca 314.,
tel.: 844-124.
• Termőföldet vennék, 3–5 holdat. Telefon: 062/192-16-68.
• Nagyobb telken fekvő háromszobás ház
melléképülettel eladó. Tel.: 842-961.

Eladó néhány használt,
külföldről behozott, jó
minőségű tévékészülék
lapos képernyővel,
újabb, de NEM LCD
(72 cm és 82 cm).
Telefonon hívni csak
december 28. és január 2.
között lehet a
063/709 62 33-as számon,
vagy e-mail címen azonnal
érdeklődhet:
kovacs@kstp.at (Ausztria)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és vadásztársaknak, akik szeretett férjem, édesapánk és apósom temetésén
megjelentek, koszorú- és virágadományaikkal fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet Kurcinák
Gyurának az önzetlen segítségért, Klinec Jánosnak a megható
búcsúztatásért, valamint a lelki atyának és a kántor úrnak.

Szomorúságban eltelt három hónapja, hogy szeretett férjem és
édesapám eltávozott közülünk.

Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk a temerini diákok önzetlen támogatójára

JAKUBECZ József
(1951–2008)

PÉCSI Mihályra
(1937–1999)

Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi felesége és lánya

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesapámtól

VARGA Ferenc
(1942–2008)

December 28-án lesz szomorú fél éve annak, hogy
drága unokám örökre itt
hagyott.

Gyászoló feleséged, Magdolna,
fiaid, Ferenc és Zoltán és menyed, Anita

MEGEMLÉKEZÉS

Ezúton búcsúzunk szeretett
édesapámtól és apósomtól

Szomorú hat hónapja, hogy
búcsúszó nélkül itt hagyott
bennünket szeretett fiunk,
öcsém, nagybácsink

VARGA Ferenctől
(1942–2008)
A halállal megküzdeni nem
tudott, mert ereje elfogyott.
Búcsú nélkül távozott, akiket
szeretett, itt hagyott.
Szomorú minden napunk,
mert üres az otthonunk.
Nincs többé, ki minket
hazavár, mert elszólította
tőlünk a kegyetlen halál.
Üres a családi otthon,
hiányzik a szülői szeretet.
Adhat az élet kincset,
palotát, de egyet nem
adhat kétszer, igazi,
szerető édesapát.
Emlékét szívébe zárta
fia, Ferenc és
menye, Anita

OKILJEVIĆ Vladislav
(1978–2008)
„Ami bennem lélek, veletek
megy; ott fog köztetek
lenni mindig. Megtalálsz
virágaid között, mikor
elhervadnak; megtalálsz
a falevélben, mikor lehull;
meghallasz az esti
harangszóban, mikor
elenyészik; s mikor
megemlékezel rólam,
mindig arccal szemközt
fogok veled állani.”
(Jókai Mór)

Szeretettel gondolnak
rád szüleid és nővéred
családjával

A plébánia telefonszáma: 844-001
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A Széchenyi István Ismeretterjesztő Társaság

MEGEMLÉKEZÉS

Oly hirtelen jött a szörnyű pillanat, elhagytál minket
egy röpke perc alatt. Az élet sora hosszú és nehéz,
mert a feledéshez egy élet is kevés. A búcsú,
mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben, míg élünk, velünk maradsz.

VÉGSŐ BÚCSÚ

Legyen nyugodt és békés a
pihenése!

VARGA Ferenctől
(1942–2008)
Szeresd a jó apát, ahogy
szeretheted, hordozd a
szívedben ezt a drága
kincset, mert hogy egy
édesapa milyen drága
kincs, azt csak az tudja,
akinek már nincs.
Az életben csak addig
lehetsz boldog és vidám,
míg ezeket a szavakat
mondhatod:
drága édesapám!

OKILJEVIĆ Vladislav
Jimmy
(1978–2008)
„Valami örök tovasuhogás,
valami csöndbe, puha
végtelenbe, valami tegnap,
mely mintha ma lenne...”
Éva

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett férjemtől, akivel 35
évig együtt éltem szeretetben, megértésben

Szerető fiad, Zoltán és
Kamilla

OKILJEVIĆ Vladislav
Jimmy
(1978–2008)
Váratlanul jött el az a
pillanat, amikor számomra
már csak az emléke maradt.
Szerető Boris mamád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógorunktól

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Ferenc
(1942–2008)

OKILJEVIĆ Vladislav
Jimmy
(1978–2008)
Legyen csendes és békés a
pihenésed.
Emléked kegyelettel
megőrzi
a Hegedűs család

TEMERINI ÚJSÁG

Terveztünk egy öregkort,
kedveset és szépet, de a
kegyetlen halál mindent
összetépett. Csoda volt, hogy
éltél, és mindannyiunkat
szerettél. Te nem haltál
meg, csak aludni tértél.
Egy remény van, ami
éltet és vezet, hogy egyszer
majd találkozunk veled.
Szerető feleséged,
Magdolna

VARGA Ferenctől
(1942–2008)
Kegyetlen volt a halál,
amely elvitt tőlünk téged.
Búcsúszó nélkül távoztál,
csendben elaludtál,
mindenkit, akit szerettél,
itt hagytál.
Emléked szívünkbe véstük,
a szív pedig nem feled.
A Bíró és az Elek család
2008. december 25.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Ma van 30 éve, hogy elvesztettük drága édesapánkat

December 28-án lesz 15
szomorú éve, hogy nincs
közöttünk az, akit nagyon
szerettünk

Hat szomorú hét múlt el,
hogy eltávozott közülünk
kedves keresztapám

KURCINÁK Györgyöt
(1914–1978)
Szomorúságban telt el a
30 év, hogy elveszítettünk
téged, de azóta már csak
ketten maradtunk, akik
virágot visznek sírodra.
Az élet oly mostoha,
szeretni megtanít,
de téged elfeledni nem.
Emléked örökre
a szívünkben marad.
Szerető fiad és lányod
családjukkal

LÉKI István
villanyszerelő
Legyen pihenése olyan
könnyű, mint amilyen
nehéz az élet nélküle.
Köszönet mindazoknak,
akik megemlékeznek róla
és sírjára virágot helyeznek.
Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ

KISS Ferenc
(1946–2008)
Az ember meghal, de az
emléke és jósága szeretteinek
örökre megmarad.
Keresztlánya, Magdolna
családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél év telt el azóta,
hogy eltávozott közülünk

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett keresztapámtól

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett sógorunktól

SZALAI Sándortól
(1929–2008)

VARGA Ferenctől
(1942–2008)

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

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

Irénke és családja

Emléked megőrzi Bakos
András és családja

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett feleségem és édesanyánk

Temetkezési magánvállalat,
tul.: NAGY Erika,
Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973
Megemlékezés
a héten elhunyt
VARGA Ferenctől
(1942–2008)
Valaki hiányzik közülünk,
elment, csendben távozott,
nem búcsúzott, üzenetet
sem hagyott, de emléke
szívünkbe záródott.
Id. GŐZ László
(1956–2008)

Fájó szívvel búcsúzik
tőled Sanyi és Ceci

Šestomesečni pomen

OKILJEVIĆ Vladislav
Öcsi
(1978–2008)
Valaki hiányzik közülünk,
elment, csendben távozott.
Nem búcsúzott, de emléke
szívünkbe záródott. Hozzád
már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak
sírodra tehetünk. Ha
könnycsepp gördül végig
arcunkon, azért van, mert
hiányzol nagyon.
Emléked örökké megőrzi
Erzsi nena, Laci sógor
és Erzsike

Miserend
WIRTZNÉ TÓTH Jusztina
(1924–2008)
temerini lakosokról.
Adj, Uram, örök
nyugodalmat nekik!

Irodaidő a plébánián:
hétköznapokon,
hétfő kivételével,
9–12 óráig.
2008. december 25.

Vladislav OKILJEVIĆ
Ne postoje reči utehe, koje
bi ublažile tugu i bol za
tobom, već samo sećanje i
ponos što si bio deo naših
života.
Neka te u tišini večnog mira
prati naša ljubav jača od
vremena i zaborava.
Tvoji najmiliji

25-én, csütörtökön, karácsony napján, 0 órakor: éjféli
mise, reggel 8 órakor a Telepen: pásztorok miséje, de.
10 órakor ünnepi nagymise,
este 5 órakor: horvát nyelvű
szentmise.
26-án, pénteken reggel 8
órakor a Telepen: †Hajduk
Józsefért, de. 10 órakor:
†Petró Jánosért, Lackó Istvánért és az elhunyt nagyszülőkért.
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VECSERA Erzsébet
(1942–2008)
temetésén megjelentek, koszorú és virágadományukkal,
valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk Agócs
Benárik Ágoston diakónusnak és Simovics Béla kántor
úrnak a szép szertartásért, valamint Tóth Sándornak és
a Memorial temetkezési vállalatnak a nehéz
percekben nyújtott önzetlen segítségükért.
Emlékét kegyelettel megőrzi férje, László és fia, Róbert

27-én, szombaton 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint az előzőleg
elhunytakért: †Paár Daniella
Elizabettért és Francia Árpádért, valamint: †Varga Istvánért, a Varga és a Kókai szülőkért, valamint: egy család
elhunyt tagjaiért, valamint:
†Nagy Erzsébetért, Novák
Istvánért, Morvai Erzsébetért
és leányukért, Máriáért, valamint: †Nagyidai Katalinért,
Kalapáti Rudolfért, a Nagyidai
és a Kalapáti nagyszülőkért.
27-én, szombaton de. 10-kor
János-napi borszentelés.
28-án, a Szent Család vasárnapja, reggel 7 órakor a Telepen: A népért, de. 8.30-kor:

†Pálinkás Andrásért, Szabó
Erzsébetért és fiukért, Lacikáért. 10 órakor: †Dörner
Hajnalkáért, Dévity Istvánért,
Milkovics Éváért és az elh.
családtagokért.
29-én, hétfőn reggel 8 órakor: Egy szándékra.
30-án, kedden reggel 8 órakor: Szent Antal tiszteletére.
31-én, szerdán Szent Szilveszter pápa ünnepe, a szentmise este 5 órakor lesz.
2009. január 1-jén, csütörtökön reggel 8 órakor a
Telepen, de. 10 órakor: a
plébániatemplomban: Egy
szándékra, este 5 órakor ismét a plébániatemplomban
lesz szentmise.
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ASZTALITENISZ
I. férfi liga
BORAC (Csacsak)–TEMERIN
6:1

Eredmények: Mihailovics–
Nagyidai 3:0, Pejak–Karácsonyi 3:0,
Komad–Pető 3:0, Pejak–Nagyidai
3:0, Mihailovics–Pető 2:3, Komad–
Karácsonyi 3:1, Pejak–Pető 3:0.
Az utolsó őszi fordulóban csapatunk a vártnál is nagyobb arányban veszített az esélyesebb Boractól.
A vendéglátók úgy jutottak 4:0-s vezetéshez, hogy a temeriniek még
játszmát sem nyertek. Ekkor Pető
Mihailovics 3:2-es legyőzésével
megszerezte csapatunk számára a
becsületgyőzelmet, Karácsonyi pedig egy játszmát nyert Komad ellen. Ez azonban csak szépségtapasz volt, az előzőleg Karácsonyit és
Nagyidait is 3:0-ra verő Pejak harmadik meccsén Pető ellen sem veszített játszmát és bizonyítván, hogy
a mérkőzés messzemenően legjobb
résztvevője, állította be csapata számára a 6:1-es győzelmet.
Az első férfi liga őszi táblázata:

1. SZTENESZ
2. Szmederevo
3. Vranje
4. Pro Tent
5. Fontana
6. Faksz
7. Borac
8. Zmajevo
9. Csukaricski
10. Temerin

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
5
4
4
4
3
0
0

0
2
2
1
1
0
0
0
1
1

1
0
1
3
4
5
5
6
8
8

24
23
20
16
13
12
12
9
1
1

II. női liga – észak
VRDNIK–TEMERIN 4:1

Eredmények:
Szavics–
Dujmovics 3:0, Pavics–Holló E.
0:3, Gledics–Holló L. 3:0, Szavics,
Pavics–Holló, Holló 3:0, Szavics–
Holló E. 3:2.
A listavezető és ezzel a győzelemmel őszi bajnok vrdnikiek ellen a várakozásnak megfelelően veszített csapatunk. Holló Eleonóra
teljesítménye azonban kiemelhető, hiszen ő 3:0-ra verve a hazaiak
harmadik számú játékosát, szerezte
meg csapatunk győzelmét, majd a
legjobb vrdniki Szavics ellen is csak
15:13-ra veszítette el a döntő ötödik játszmát.

*
Az asztaliteniszklub csapatai
számára ezzel befejeződött a bajnokság őszi része. A dél-bácskai ligás II. férfi csapat már korábban
befejezte a félszezont és egyedül ez
a csapat valósított meg pozitív mérleget, négy győzelemmel és három
vereséggel a nyolctagú liga 4. helyén várja a folytatást.
A férfi csapat a kilenc őszi fordulóban, sajnos, egy győzelmet sem
jegyzett és mivel idehaza csak döntetlent ért el a belgrádi Csukaricski
ellen, e két csapat osztozik a táblázat utolsó két helyén. A többiek a
pontszámok tekintetében már jóval
meglógtak, így a tavaszi visszavágón
Belgrádban csak az dőlhet el, hogy
a bajnokság végén ki lesz az utolsó,
illetve az utolsó előtti.
A női csapat nyolc veresége
mellett a Zenta itthoni 4:3-as legyőzésével szerezte meg eddigi egyedüli pontjait és az utolsó három helyet
osztva várja a bajnokság második
részét, de tekintettel kedvező tavaszi
sorsolására, reális esélye van a ligában maradás kiharcolására.
Csapataink számára szinte nincs
is hosszabb téli szünet, hiszen két
hét múlva, azaz az újévi ünnepek
utáni első hétvégen már megkezdődik a bajnokság második része.

aluli, és bár középhelyezésnek számít, mégis veszélyes zónát jelent, hiszen csapatunknak mindössze négy
pont előnye van a legkomolyabb kiesőjelöltek előtt.
P. L.

KÉZILABDA

A bajnokság végső sorrendje:

I. férfi liga
MLADOSZT TSK–BASZK
(Belgrád) 25:26 (15:14)

Az utolsó őszi fordulóban sajnos megszakadt csapatunk nagyszerű sorozata, miután nagy küzdelemben idehaza veszített a harmadik
helyezett belgrádiaktól. A Mladoszt
TSK nem élt azzal a lehetőséggel,
hogy a játékvezetők számára eggyel
több hétméterest ítéltek, a vendégcsapatot pedig a hazaiak nyolcperces büntetésével szemben 18 perces
kiállítással büntették, így a saját közönsége előtt elszenvedett minimális
vereséggel sok mindent elrontott.
A tavaly még szuperligás Mladoszt
és elsőligás TSK fúziójával létrejött
gárda végül is negatív teljesítmén�nyel, hat győzelem és két döntetlen
mellett hét vereséggel zárta a bajnokság első részét. A megszerzett
9. hely mindenképpen várakozáson

VI. DARDLIBAJNOKSÁG
A múlt héten lejátszott utolsó három fordulóval befejeződött
a dardlibajnokság és kialakult a
végső sorrend. Az utolsó összecsapások meglepetést hoztak, így
a papírforma igencsak felborult. A
főesélyes és vezető Barna–Hornyik
pár olyannyira gyöngén szerepelt,
hogy végül csak 5. lett, a Csikós–
Tőke pár pedig – akárcsak tavaly
– ezúttal is az utolsó pillanatokban
veszítette el a kínálkozó első helyet,
és a tavalyi 3. hely után ezúttal még
a dobogóról is lemaradt. A főesélyesek közül egyedül a Gyuráki–
Lackó páros nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt és tartotta meg a
2. helyét. Az első és a harmadik helyet a befejezés előtt csak elméleti
eséllyel rendelkező, de rendkívül
jó hajrázó Erdélyi–Faragó, illetve
Gálik–Kovács páros szerezte meg.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
az idén annyira kiegyensúlyozott
volt a mezőny, hogy az első öt pár a
győzelmek számát tekintve azonos
1. Erdélyi Z.–Faragó Z.
2. Gyuráki Zs.–Lackó A.
3. Gálik Z.–Kovács S.
4. Csikós A.–Tőke A.
5. Barna M.–Hornyik J.
6. Pálinkás I.–Pásztor M.
7. Hevér A.–Sörös S.
8. Horváth R.–Horváth R.
9. Pápista S.–Sós F.
10. Magyar I.–Pető L.
11. Ivanics J.–Nacsa I.
12. Ádám I.–Gusztony A.
13. Tóth L.–Pásztor R.
14. Kalmár Z.–Orosz S.
15. Ádám K.–Balogh L.
16. Sörös T.–Varga B.
17. Guszton F.–Zsúnyi L.
18. Kiss I.–Orosz A.
19. Bozóki Zs.–Nagyidai D.
20. Csorba B.–Vörös L.
21. Tiszta J.–Varga I.
22. Majoros T.–Novák F.
23. Góbor R.–Uracs J.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

teljesítményt valósított meg, sorrendjüket pedig végül is a nyert és
vesztett játszmák aránya döntötte
el. Ebben az Erdélyi–Faragó pár bizonyult a legsikeresebbnek és szerezte meg a bajnoki címet.
Á. I.–P. L.

KOSÁRLABDA
I. szerb férfi liga – észak
DUGA (Újvidék)–FKL 99:96

Csapatunk a negyedik negyedben veszítette el a találkozót, így a
3. helyen fejezte be a bajnokság
őszi részét.
A 95/96-os korosztály Szenttamáson az Akademik csapatával mérte össze tudását és 62:50re nyert.

TEKE
A TSK versenyzői Verbászon
egyéni bajnokságon vettek részt.
Közülük a továbbjutásra Majoros
János 582, Balo Péter 569 és Giric
Attila 562 döntött fával szerzett jogot. Számukra a következő verseny
január 10-én lesz.
Az ifjúsági csapat tagjai, Varga
László és Varga Gábor Zentán első
alkalommal szerepeltek egyéni versenyen és 489, illetve 499 fát döntve középhelyezést értek el.
N. J.
15
15
15
15
15
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7

7
7
7
7
7
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15

54:36 (+18)
54:38 (+16)
54:39 (+15)
55:41 (+14)
55:41 (+14)
51:42 (+9)
49:39 (+10)
47:45 (+2)
45:44 (+1)
47:46 (+1)
46:47 (-1)
50:51 (-1)
48:48 (0)
43:44 (-1)
45:47 (-2)
43:48 (-5)
40:48 (-8)
43:51 (-8)
39:50 (-11)
35:49 (-14)
37:56 (-19)
38:53 (-15)
38:54 (-16)

Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Alapító és főszerkesztő: Dujmovics György (D), Közreműködött: Móricz Csecse Magdolna (mcsm, •), Nemes János (N.
J.), Pető László (P. L.), további bedolgozó munkatársak Góbor Béla (G.B.), Ökrész Károly és a cikkek alatt jelölt mindenkori szerzők. Kiadó: Temerini Újság Kisipari Műhely. Cím: YU 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70/1, tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pasics u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben, a lap terjesztőjénél, továbbá a JNH utca 229 szám alatt, tel.: 842-178. A Temerini Újság 1995. március 16-ától
jelenik meg önfenntartó magánlapként. Nyomda: Temerini Újság. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391
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Tippek házi
szépségápoláshoz
Karácsonykor mindig gazdag menüsor kerül az ünnepi asztalra. A sok
finom falat, az év közben ritkábban készített étkek csábítóak az asztalt
körülülőknek, így megtörténhet, hogy a szilveszterre készült ruhánktól
szó szerint eláll a lélegzetünk, vagyis szorítani fog, kényelmetlen lesz a
viselése. Hogy ez ne történhessen meg, Rodics Gabriella néhány jó tanáccsal szolgált.
A szakember szerint karácsony után érdemes egy ötnapos diétába
kezdeni. Megéri odafigyelni, hogy mit és mennyit eszünk ezekben a napokban. A diéta során lényeges, hogy naponta megigyunk egy liter vizet
és egy liter citromos vizet. Az utóbbi akkor jó, ha 1 liter vízbe belefacsarunk 4 citromot. A kávét, a teát, a gyümölcslevet, a gyümölcssalátát is
cukor nélkül fogyasszuk.
Az újévi készülődés többnyire annyira lefoglalja a hölgyeket, hogy a
szükségesnél kevesebb idejük marad szépítkezésre. A kozmetikus egy
gyors arcpakolást ajánl: Arcbőrünket mossuk le babaszappanos langyos
vízzel, majd öt percig tartsuk arcunkat kamilla és rózsaszirom keverékéből főzött gőzölgő tea fölé. Utána gyenge dörzsölő mozdulatokkal kenjünk az arcunkra fél kiskanál búzadarából, néhány csepp almaecetből,
valamint víz keverékéből készített masszát. Két-három perc után langyos
vízzel mossuk le. Ezt követően tegyünk arcunkra erősre főzött teás borogatást. Tíz perc múlva vegyük le a borogatást, és kenjük fel a következő
pakolást: egy kisebb sárgarépát lereszelünk és elkeverünk egy kiskanál
tejporral és egy csepp tejjel. A kikevert kompakt masszával ne csak az
arcunkat, hanem a nyakunkat is kenjünk be. Tizenöt perc múlva mossuk le langyos vízzel.
Amíg arcunkon tartjuk a pakolást, addig gyengéd mozdulatokkal
masszírozzuk fejbőrünket ricinusolajjal. Csavarjunk fejünkre törülközőt
és 15 perc múlva bő, samponos vízzel mossuk meg a hajunkat.
Időközben rendbe hozhatjuk a házi munka végzése során megrepedezett körmünket is. Citromos vízzel mossuk le körmeinket, majd
reszeljük le a körömvégeket. Először színtelen lakkal fessük át, majd
következik a színes réteg.

A nagy érdeklődésre való tekintettel
a Gulyáscsárda 2009. május 24-én két helyen szervez

elsőáldozási ebédet.

Az Ifjúsági Otthonban Varga S. Attila és Bugyi János,
a Gulyáscsárdában a Szimpla Trió szórakoztatja a
kedves vendégeket.

Megrendelésre ünnepi ebédet főzünk, amit hazavihetnek.

***

A Gulyáscsárda négy profi csapatával lakodalmak és
más rendezvények szervezését vállalja

• a 600 személyes Bađan-lakodalmas teremben • a 300 személyes
Fox-teremben • az Ifjúsági Otthonban • a Gulyáscsárdában
• és a többi lakodalmas teremben is.
Érdeklődni, jelentkezni a következő telefonszámokon: 021/851556, 021/842-774, 063/541-974, 062/48-78-78

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Gulyáscsárda tulajdonosa!

A Falco Természetkedvelők Egyesülete
kellemes karácsonyt és boldog
új esztendőt kíván
a természetbarátoknak
és a község minden
polgárának.

Temetkezési vállalat

Hozzon a karácsony minden
elhunytnak békés nyugodalmat, a gyászolóknak
kegyelemteljes karácsonyt és áldásos új esztendőt.

Újévi teremfoci

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

Mégis lesz teremfoci-bajnokság a sportcsarnokban. A torna december 26-án kezdődik. A csapatok december 24-éig nevezhetnek
be a bajnokságra. A benevezési díj ez alkalommal is 10 ezer dinár. A
szervezők a benevezési díj teljes összegét a díjalapba teszik. Sorsolással fogják eldönteni, hogy mely 3-3 csapat fog egy-egy csoportban
versenyezni. A csapatoknak legalább 2-2 mérkőzést kell lejátszaniuk.
A szervezők a díjalapból megjutalmazzák a három legjobb csapatot,
valamint a legjobb játékost, kapust és góllövőt. A selejtező mérkőzésekre 70 dinárért, a döntőre 100 dinárért vásárolhatnak belépőjegyet
a teremfoci-kedvelők, szurkolók, nézők.

Kellemes karácsonyt és boldog,
sikerekben gazdag új évet kívánunk
üzletfeleinknek és polgártársainknak.

2008. december 25.

Virágüzlet

Kellemes karácsonyt és boldog
újévi ünnepeket kíván
minden kedves ügyfelének az
ügynökség.
Temerin, Újvidéki utca 344.

A
esküvőiruha-szalon

tulajdonosa boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kíván munkatársainak,
üzletfeleinek és minden olvasónak.
Temerin, Újvidéki utca 416., tel.:851-095
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Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván minden kedves vásárlójának,
ügyfelének és Temerin polgárainak
az ÉVA kiskereskedés és a PIRO-SHOP.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és
boldog 2009-es esztendőt kívánunk!

Szilveszterezése legyen látványos és hangulatos!
Népfront u. 93., tel.: 062/10-39-689, 064/15-42-411
E-mail: tallo@parabolanet.com

Temerin, Újvidéki u. 323.,
tel.: 842-002, 063/370-467, e-mail: vistvan@eunet.yu

A Jánosi
hentesüzlet

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog,
békés, sikerekben gazdag új esztendőt kíván
Temerin polgárainak és kedves klienseinek a

kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikeres, boldog új esztendőt
kíván minden kedves vásárlójának,
üzletfelének és Temerin minden polgárának.

SLENDERTONE
kozmetikai szalon tulajdonosa és személyzete.
Újvidéki utca 332, tel.: 844-923, mobil: 063/521-036

Újvidéki utca 287., tel.: 845-834, 063/598-303

Boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag 2009-es évet
kívánnak minden üzletfelüknek a

kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, áldásos
A K O Z M E T I Č K I S A L O N új esztendőt kíván
KOZMETIKAI SZALON minden kedves üzletfelének
és Temerin polgárainak.

V ektra

Szirmai Károly u. 7.
tel.: 842-974, 063/77-60-522
www.kozmeticki-salon.com

tulajdonosai és munkatársai
Vasút u. 35., tel.: 845-600, 845-800

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés,
áldásos új esztendőt kíván minden temerini polgárnak a

Memorijal temetkezési vállalat és virágüzlet
Nagy Erika, Kossuth Lajos u. 19.
Tel.: 844-026, 843-973

A SAVANOVIĆ
virágkertészet tulajdonosai, NENAD és MIRA

kellemes karácsonyi ünnepeket és békés,
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak
üzletfeleiknek, vásárlóiknak és Temerin polgárainak.
Temerin, Bem u. 22., 842-530, 064/234-38-53.
A virág minden alkalomra a legpompásabb ajándék!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván minden kedves
ügyfelének és Temerin polgárainak a

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
békességgel és egészséggel áldott,
nagyon boldog és reményteljes új évet
kíván ügyfeleinek és Temerin minden
polgárának a

Horváth
ékszerüzlet

Katarina divatszalon
Jókai Mór utca 35. Tel.: 843-699, 063/532-493, 063/11-77-035
Minden kedves üzletfelünknek,
vásárlónknak, munkatársunknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag 2009-es évet kíván

S a virágüzlet
a RVÓZ
ektra

Munkaidő hétköznap 8–19, szombaton 9–14 óra

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog 2009-es esztendőt kíván minden vásárlójának
és Temerin polgárainak a
magánüzlet.

tulajdonosa, Orosz László és családja,
Kossuth Lajos utca 22., tel.: 021/843-906
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Petőfi Sándor u. 17., tel.: 843-362

Petőfi Sándor u. 38. Tel.: 842-937.

TEMERINI ÚJSÁG

2008. december 25.

A NOVÁK FARM hentesüzlet és minimarket
tulajdonosa, Milenkovics Klára és családja békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag 2009-es új évet kíván minden kedves
vásárlójának és üzletfelének!
Temerin, JNH utca 192. Telefon: 843-110,
mob. telefon: 063/11-900-89.

A temerini község minden
polgárának kellemes karácsonyi
és újévi ünnepeket és
sikeres 2009-es esztendőt kíván a

Temerini Község Kiépítési
és Városfejlesztési
Igazgatósága Közvállalat

A MLINOSTEP d. o. o. temerini Union malmának
dolgozói közössége kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, termésben gazdag, boldog 2009-es esztendőt
kíván kooperánsainak és a termelőknek.
Temerin, Újvidéki utca 242., telefon: 845-558, 845-557

Temerin, Újvidéki utca 300.
Tel./fax: 842-122, Tel.: 842-133

Kellemes karácsonyt, boldog újévi ünnepeket és
eredményes 2009-es esztendőt kíván minden kedves
ügyfelének és Temerin polgárainak

a ROBIKA-VW
autószerviz

Temerin, Papp Pál utca 123.,
Tel. 844-753, mobil: 063/537-649

Auto Panonija
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
új évet kíván vásárlóinak és Temerin polgárainak!
Személygépkocsikhoz alkatrészek, kozmetikai szerek,
akkumulátorok és olajok nagy választékban.
Temerin, Újvidéki utca 276.
telefon: 844-155, mob. telefon: 063/77-74-302

Minden kedves vásárlónknak, üzletfelünknek,
munkatársunknak és Temerin polgárainak
kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag 2009-es évet kívánunk

A GERGELY autószerviz
tulajdonosa, Gergely Gellért és
családja boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt
kíván üzletfeleinek és
Temerin minden polgárának!
Temerin, Újvidéki utca 276.
Telefon: 843-317, mobil: 064/225-14-37

RAKIĆ OPTIKA

Újvidéki utca 302., tel.: 843-485; 063/593-752

Kellemes karácsonyt, boldog újévi ünnepeket és
eredményes 2009-es esztendőt kíván munkatársainak,
minden kedves vendégének és Temerin polgárainak a

Rozika
étterem

2008. december 25.

A becsei Agro-Promet
földműves-szövetkezet
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog
új évet kíván termelőinek és
minden temerini polgárnak!

A

Moda

varroda tulajdonosa és dolgozói
közössége kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kíván munkatársainak, ügyfeleinek
és Temerin polgárainak

Góbor Jolánka,
Temerin, Vladimir Ribnikar 2/7., tel.: 843-869
TEMERINI ÚJSÁG
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A TERMO-GAS TEMERIN
magánvállalat tulajdonosa, Kálmán Imre

kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog 2009-es esztendőt kíván üzletfeleinek
és minden temerini polgárnak.
Temerin, Újvidéki utca 558/5.
Telefon/fax: 841-351, mob. telefon: 063/8-220-164

Prva mesna zajednica
Temerin
Első Helyi Közösség

Az Első Helyi Közösség
minden polgárának,
minden családnak
szeretetteljes,
békékés, boldog
karácsonyt kíván

A Papirus papírüzlet
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikeres, boldog új esztendőt
kíván üzletfeleinek és
Temerin polgárainak.
Újvidéki utca 375., tel.: 842-677.
Meghitt, békés karácsonyt és egészségben,
örömökben gazdag új esztendőt kíván

Drobina Lajos
kőműves vállalkozó

az Első Helyi Közösség
tanácsának nevében
Puskás Tibor tanácselnök

és családja.
Temerin, Újvidéki utca 512.
Telefon: 841-809 mob. telefon: 063/84-41-011

A

Pet Shop Snoopy
kisállatkereskedés

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt

kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván vásárlóinak, üzletfeleinek és
Temerin polgárainak!

kíván minden kedves vásárlójának és Temerin
összes polgárának Bercsényi Gábor,
a GAPEK pékség tulajdonosa és családja.

Temerin, Petőfi Sándor u. 26., tel.: 843-778, 063/835-87-95

A

Temerin, Újvidéki utca 325., telefon: 851-237

SOGI MARKET

kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikeres, boldog új esztendőt kíván
minden kedves vásárlójának,
üzletfelének és Temerin
minden polgárának.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
2009-es új esztendőt kíván Temerin minden polgárának

az

EVERGREEN DISCO BÁR
Temerin, Petőfi Sándor utca 54.
mob. tel.: 063/83-19-488

Temerin, JNH utca 47.
Mob. telefon: 063/8-316-967

A Paska önkiszolgáló tulajdonosa,

Paska Oszkár és családja áldásos
karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag
új esztendőt kíván vásárlóinak, üzletfeleinek,
dolgozóinak és Temerin polgárainak.
Temerin, JNH utca 191.
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tulajdonosa és személyzete.
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Kellemes karácsonyt és boldog új évet
kíván Temerin minden polgárának

a SONY-G

digitális fotóstúdió tulajdonosa!
Temerin, Újvidéki utca 276., telefon:844-721,
mobil: 064/22-51-437, e-mail: g-livia@eunet.yu
2008. december 25.

