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Tűzveszélyes és mérgező
Bezárják a kolóniai új iskolát

Ára 50 dinár
Július 19-én

Néptáncest
a színházban

Az új épületszárnyat 2007-ben, tanév- dű javítást kell eszközölni. De nemcsak az
kezdéskor adták át rendeltetésének, bár iskolára kerültek ilyen panelek, amelyekaz akkori községi vezetés tudhatta, hogy nek eredete is kétes, hanem ilyenekre cseA Szirmai Károly MME társszervezője az Illés-nanincs rá használatbavételi engedély és nincs rélték le a sportcsarnok tetőborítását is.
pi rendezvénysorozatnak. Ebből adódóan az egyesüminden rendben a felhasznált
Lesz tehát még dolguk a
let csoportjai fellépnek a különböző rendezvényeken.
építőanyagokkal sem. A havizsgálószerveknek. A közA férfikórus a rendezvénysorozat minden napján,
talomváltást követően egyre
ségi tanács ugyanis bűnváösszesen öt alkalommal és különböző helyszíneken
gyakrabban vetődtek fel az isdi feljelentést tett az ügy
lép fel, de bemutatkozik a leánykórus is.
kola körüli gondok. Gusztony
kapcsán.
Július 19-én, vasárnap vendégül látják Mórahalom
András polgármester nem
Szó volt a csatornázásés Jánoshalma – a két testvérváros – tánccsoportjait.
egyszer tette szóvá a korábbi
ról és a megrendelt tisztíEste 7 órai kezdettel közös előadást tart az egyesüradikális vezetés után hátratóberendezésért való tarlet a vendég tánccsoportokkal a színházteremben. A
maradt gondokat, közöttük az
tozásról, továbbá a szőregi
belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak.
iskola körülieket is. A napokóvoda építése körüli gonSzent Illés napján, a már hagyományos forgaban azonban betelt a pohár,
dokról, amihez ugyancsak
tókönyv szerint az egyesület gyermektagjai lépnek
amihez nyilván hozzájárult az
a korábbi hatalmon levők
fel a telepi iskola udvarában. Az egyórás műsorban
is, hogy az ellenzékbe szorult Gusztony András megmu- fogtak hozzá, de leálltak
bemutatkoznak a népzenei csoportok tagjai és a
radikális párt közleményei- tatja, miként ég az iskolát és felét sem fejezték be a
néptáncosok is. Ez lesz a bevezetője az esti Illésvel azt kívánja elhitetni, hogy borító panel
megkezdett munkának,
napi vigalomnak.
a jelenlegi vezetés alkalmatlan a község ám a pénzt elköltötték. A polgármester nem
irányítására.
hagyta szó nélkül azokat a vádakat sem,
A hétfőn délben megtartott sajtótájé- amelyek a nagy fizetésekre vonatkoznak.
koztatón, amelyet azért tartott a polgármes- Elmondta, hogy a korábbi polgármester
ter, hogy elmondhassa, miért kell bezárni a júniusi fizetése 127 000 dinár volt, a jelenA temerini Vöröskereszt és az újvidéki Vérellákolóniai új iskolát és feltárjon még néhány legié pedig most 69 000 dinár. A jelen levő
tó
Intézet
szervezésében június 29-én tartották az
részletet a község radikális hatalmának ha- Zoran Svitić, a Településfejlesztési Szakigazidei
ötödik
véradást Temerinben. Az Ifjúsági Ottgyatékából. Elmondása szerint a legnagyobb gatóság Közvállalat igazgatója arról számolt
hon
nagytermében
délelőtt 8 és 11 óra között 97mulasztás, hogy tűzvédelmi szempontból be, hogy milyen mesterkedésekkel adta el
en
adtak
vért.
Közülük
kilencen első alkalommal.
igencsak veszélyes panellel borították be az a korábbi községi vezetés az Illancs birtok
Legközelebb
július
16-án,
a jövő csütörtökön lesz
iskolát, nemcsak a tetőt, hanem az oldalakat közelében levő szántót egy olasz cégnek,
véradás.
is. Rendkívül gyúlékony, nagy füsttel égő és amely ennek fejében a kifogásolt paneleket
kellemetlen szagú anyagról van szó, ami- szállította az iskola borításához.
ről a jelenlevők meg is győződhettek. MegG. B.
engedhetetlen, hogy a
gyerekek továbbra is
ebbe az iskolaépületbe
járjanak. Az építkezési
felügyelő a községi tanács feljelentése nyomán döntést hoz az
épület bezárásáról, a
községi vezetés pedig
megvizsgálja, miként
lehetne az épületet
biztonságossá tenni.
A borítás hibáin kívül
úgy tűnik, épületszerkezeti hibák is vannak. A legderűlátóbb
becslések szerint is Megjelent a Jó Gazda júliusi Megkezdték a tönkrement betonjárda cseréjét a főutcán az Ifjúsági Otthontízmilliós nagyságren- száma. Keresse lapárusunknál. tól a Szirmai Károly utca bejárata közötti szakaszon. Illés-napra elkészül.

Kilenc új véradó

A Radnóti-centenárium jegyében
Július elsején Nem tudhatom címmel jól
sikerült Radnóti-estet tartottak a Szirmai Károly
MME újonnan kialakított alagsori klubhelyiségében. Az est szervezője és házigazdája Varga
Béla, az egyesület tagja volt. A Radnóti-cente-

nárium alkalmával szervezett mintegy egyórás
klubest résztvevői megismerhették a költő életútját, pályáját, köteteit, és megtudhatták, hogy
több szállal is kapcsolódott Szerbiához. Közben
az egyesület amatőr versmondói elszavaltak egyegy ismert verset, de volt, aki
Radnóti kevésbé ismert prózai
alkotásából olvasott fel részletet. Az est során közreműködött: Varga Béla, Nagy Gergő,
Pásztor László, Nagy Sándor, Varga Flórián és Darázs
Imre. Az est hangulatát fokozta
a furulyások csoportjának és a
gitáriskola növendékeinek fellépése. A furulyások csoportját
Szabó Annamária, a gitáriskolát
pedig Bíró István vezeti. Az est
végén a szervezők és a közönség együtt énekelték el Radnóti
Miklós: Bájoló című megzenéIrodalmi klubest a színházban sített versét.
Mezőgazdasági helyzetkép

Vontatottan halad az aratás
A múlt hét elején kedvezőbbre fordult az
időjárás és a termelők ismét aratni kezdtek. A
helyenkénti esőzések azonban községünk határát sem kerülték el és lassították a munkát. A
múlt hét végére jobbra fordult az idő, a kombájnok jobban nekilendülhettek. A termény
átvétele zökkenőmentesen haladt.
A tavalyihoz képest az idén lassabban, vontatottabban halad a kenyérgabona betakarítása. A szakemberek remélik, hogy a héten
sikerül befejezni. A múlt héten átadott búzák
hektolitersúlya 80 gramm alatt alakult, alacsonyabbak a hozamok is. A nedvességtartalom igen széles skálán ingadozik, 13 és 20
százalék között alakul.
Egyes átvevőhelyeken, mint például a malomban is, csak a 16 százalék nedvességtartalmú búzát veszik át. A 17 százaléknál
nedvesebb búzát ugyanis már szárítani kell.
A holdankénti átlaghozam 30 mázsa körül
alakul. A múlt héten már a későbbi érésű,
például a Renesansa és a Rapsodija fajtá-

jú búzákat aratták. Az átadott termésért, a
múlt hét végéig, egyetlenegy felvásárló sem
fizetett.

Savanović

A temerini község területén június 26-ától július 2-áig öt bűntényt, 13
rendbontást és hét közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás jelentésében. A közlekedési balesetekben egy személy súlyosan, három
pedig könnyebben megsérült, az anyagi
kár összesen mintegy 100 000 dinár. A
rendőrállomás dolgozói 24 személy ellen
tettek szabálysértési feljelentést, 37-et
pedig a helyszínen megbírságoltak. A
szabálysértési bíró előtt kilenc járművezető azért felel, mert ittasan ült kormánykerék mögé, négy pedig azért, mert
bejegyzetlen járművel közlekedett. Két
járművezető a jelzőlámpa piros fényénél
haladt át, kettő a megengedettnél gyorsabban vezetett, egy pedig műszakilag
hibás járművel közlekedett.
Z. M. helybeli kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett abban a balesetben, amely
az Újvidéki és a Lukijan Musicki utcák kereszteződésében történt a hónap második
napján. A járdán Óbecse irányában haladt,
amikor a Musicki utcában Szőreg irányából
érkező, szabadkai rendszámú, feltehetően
Peugeot 205-ös típusú személygépkocsi elgázolta. A járművezető, akinek kiléte egyelőre
ismeretlen, cserbenhagyta áldozatát.

A piactéri (Petőfi Sándor u. 30.)

NaŠe pile

kertészetben

A kínálatból: muskátli 50–80, petúnia 15,
kúszó petúnia 50–80, törpe gerbera 30,
pistikevirág 20, begónia 20 dinár stb.
Nagyobb mennyiség vásárlásakor további árkedvezmény!
Vásároljon most minőségi virágot!
Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
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Cserbenhagyta
áldozatát

Zökkenőmentes az átvétel (Fotó: M. D.)

idényvirágok kiárusítása

a

Rendőrségi krónika

üzletben kedvező áron:

friss csirkehús és csirkehúsból
készült termékek: csevap, pljeszkavica,
kolbász, göngyölt hús,
Karagyorgye-szelet, rostélyos stb.
Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!
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Egy év az önkormányzatban
Dr. Matuska Mihályt, a községi képviselő-testület elnökét faggattuk

Holnap, július 10-én lesz egy éve, hogy
Temerinben megalakult az új összetételű községi képviselő-testület, amelynek élére dr.
Matuska Mihályt választották.
• Hogyan tekint az
elmúlt év munkájára –
kérdeztük?
– A községi képviselő-testület megalakulása
és személyemben a testület elnökének a megválasztása után mintegy egy
hónap múlva alakult meg
az új községi hatalom. Jelenleg csak én ünneplem
az évfordulót, a községi
hatalom meg majd augusztus elején. Egy év
elegendő bizonyos tapasztalatok szerzésére, Dr. Matuska Mihály
tanulságok levonására és a hibák, eredménytelenségek feltárására, illetve bizonyos eredmények felmutatására. Már egy évvel ezelőtt,
a hatalom átvételekor tisztában voltunk azzal,
hogy az első évünk rámegy az előző kormányzat
hibáinak kijavítására s a prognózis be is igazolódott. Elődeink azt állították, hogy semmilyen
adósságot nem hagytak hátra. Ez nem fedte a
valóságot, ha a község nem is tartozott, de a
községi alapítású közvállalatoknak hatalmas
adósságaik voltak.
– Többek között a közművállalat nem fizette
ki az előző fűtési idényben elfogyasztott földgázért járó mintegy 9 millió dinárt. Nem egyenlítették ki a sportpályák aszfaltozásának 2,5 millió
dináros számláját, valamint egy jelentéktelen
projektum 1 millió dináros költségét. A közvállalatban csak az adósságok rendezése után
térhettünk át a lényeges dolgokra. A szennyvíztisztító építésének egy részét a községnek kellett finanszíroznia. Itt 8 millió dináros adósság
halmozódott fel. Ezt is az új hatalomnak kellett

kiegyenlítenie. Először úgymond „összesöpröttük a szemetet” és csak utána kezdhettünk az
érdemi munkához. Az elemzett időszakban látványos sikereket éppen az előbb említettek miatt nem tudtunk
elérni, de apróbb, a
közvéleménynek an�nyira nem szembeötlő
dolgokban azért vannak előrehaladások. A
megmaradt három évben még inkább munkába lendülünk és a
mandátumunk végéig
jóval nagyobb sikereket fogunk elérni.
– Csak részleges
sikernek tartom, hogy
a helybeli műszaki középiskolában a négyéves szakon megnyitjuk az ügyviteli ügyintézői
magyar tagozatot. A költségvetésből meglehetősen jelentős összeget különítünk el a sporttevékenység támogatására. Eredménynek tartom,
hogy a sportcsarnok működtetésének költségeit
különválasztottuk a sportklubok munkájának
a támogatásától. A korábbi gyakorlat ugyanis
az volt, hogy a klubok megkapták a költségvetésből a sportcsarnok használatáért fizetendő
összegeket is, de a pénzt másra költötték.
– A község évek óta legszámottevőbb kommunális problémája a szennyvízcsatorna hiánya. Az utóbbi hetekben jelentős előrelépés
történt a szennyvíztisztító építésében. A Vajdasági Nagyberuházási Alap a napokban tisztázza a mintegy 12 millió dináros adósságát a
kivitelező irányában. Ha ez megtörtént, megkezdődhet a második szakasz építése. Ha az
alaptól megkapjuk a további 20 millió dinárt,
akkor feltehetően őszig befejeződhet az építés
és üzembe helyezhető lesz a szennyvíztisztító.
Párhuzamosan dolgozunk a csatornahálózat

Illés-napi sokadalom
Az Illés-napi esti sokadalmat, ami védett rendezvény, a Temerini Kertbarátkör, az Iparosok
és Vállalkozók Egyesülete és a Kárász Sporthorgász Egyesület szervezi július 20-án, hétfőn
este 8 órai kezdettel a telepi iskolaudvarban. A jó szórakozásról és reggelig tartó mulatságról
a temerini The End zenekar gondoskodik. Menü: kifli, birka- és marhapörkölt, kakaspörkölt
(sporthorgászok) korlátlan mennyiségben, saláta, italok elérhető áron. Jegyár 650 din.
A Kertbarátkör jegyei elővételben: kertészlak (hétfő, csütörtök és vasárnap) tel.: 063/577705. Reli Autós Iskola, Újvidéki u. 405, Kurcinák Istvánnál, tel.: 843-774. Szenttamás: Gyöngyöm virágüzlet, tel. 730-549, Iparosok és Vállalkozók Egyesülete: Papirus papírbolt 842-677,
Kárász Sporthorgász Egyesület: Fácán sporthorgász szaküzlet: 843-872, 063-524-864
A Parabola cég jóvoltából az Illés-napi menet és az esti mulatság élőben nézhető lesz az Interneten: www.kertbaratkor.org.yu. Minden szórakozni vágyó vendéget szeretettel várunk!
Temerini Kertbarátkör
2009. július 9.
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bővítésén is. Ezek a nagyberuházások lényeges
változást hoznak Temerin életében.
• Változtat-e a képviselő-testület eddigi munkáján?
– A képviselő-testület munkáját az ellenzék folyamatosan akadályozza – obstruálja.
Ezért már többször is módosítottuk a testület
ügyrendi szabályzatát. A képviselő-testület e
heti ülésén is napirenden szerepelt egy újabb
módosítási javaslat, amellyel helyre tesszük a
dolgokat. E módosítások és kiegészítések nem
adnak módot rá, hogy a képviselő visszaéljen a
felszólalás jogával, addig beszéljen a szószékről, ameddig kedve tartja. A testület ülései nem
merülhetnek ki haszontalan vitákban, hanem
érdemi, célravezető munkát kell végeznünk.
Az üléseken véleményeknek, érveknek és ellenérveknek kell ütközniük, ami voltaképpen
a demokrácia lényege. A közvélemény az ilyen
vitákból leszűrheti, kinek van igaza, s a polgárok ennek alapján eldönthetik, kire szavaznak
legközelebb.
• Mennyi szabadságot kapnak a képviselők?
– A nyári pihenő a július 8-ai ülés után
kezdődik és szeptember elejéig tart.
mcsm

A Kárász SHE
Illés-napi kínálata
Ha tökéletesen szeretné érezni magát az
Illés-napi vigalmon, amelyet a telepi iskola
udvarában szerveznek, feltétlenül a horgászok sátrában kell helyet foglalnia! A jegyár
itt is 650 dinár, amiért birkapaprikást vagy
kakaspörköltet fogyaszthat a vendég kovászos uborkával és tésztával, majd ezt követően süteményt. A horgászok sátrában idén
is lesz meglepetés a vendégeknek.
Helyfoglalás személyesen a Fácán horgászboltban, érdeklődni lehet a 843-872-es,
a 063/776-9616-os és a 063/788-30-47-es telefonszámokon.
*
A Kárász Sporthorgász Egyesület az
idén is tevékenyen bekapcsolódik az Illésnapi programokba. Július 19-én egész napos
program a Jegricska-parti horgászlaknál.
Lesz tematikus kiállítás és lehet majd csónakázni és asztaliteniszezni is. Az ínyenc látogatóknak halkülönlegességeket készítenek,
ami helyben elfogyasztható, de el is vihető.
*
Ugyanezen a helyszínen július 19-én este
másodízben szervezik meg a horgászok a
Jegricska Fest elnevezésű rockkoncertet,
amelyen több helyi együttes lép fel. A koncertre a belépés díjtalan és minden korosztályt szívesen látnak a szervezők. Ülőhelyet
a Fácán horgászboltban lehet foglalni, vagy
érdeklődni a 843-872-es telefonszámon.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Ünnepélyes keresztelés

Foto Petar

Vasárnap a Szent Rozália-plébániatemplomban három kislányt és három kisfiút kereszteltek meg ünnepélyes keretek
között: Móra Zoé (Tamás és Horváth Leonóra lánya), Gál
Dávor (Imre és Kocsicska Renáta fia), Varga Martin (Ákos és
Szűcs Rita fia), Badó Nikita (Dénes és Kusztos Magdolna lánya), Szabolcski Zsófi (Roland és Hugyik Erika lánya), Tóth
Ámor (Csaba és Talló Diána fia).

Pálinkás Anita és Zsúnyi Róbert

VIII. Ifjúsági
Etno Tábor
Még több program, még több érdekesség
a VIII. Ifjúsági Etno Táborban

Helyszín a régi: péterrévei Horgász tanya. Ott-tartózkodás: július 29től augusztus 5-ig. Minden érdeklődő 16 és 30 év közötti fiatalt megtanítanak az oktatók sok elfeledett mesterségre, hagyományra, valamint
érdekes újdonságra.
Ezen kívül lehetőség van fürdőzésre, csónakázásra, valamint egy füves sportpálya is
a táborlakók rendelkezésére áll. Esténként
hangulatos tábortűz mellett múlatjuk az időt,
tűzzsonglőrökkel.
A résztvevőknek csak sátrat, evőeszközt és
magukat kell elhozniuk.
Program: Egész hetes foglalkozások: fafaragás, kosárfonás, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, üvegfestés, korongozás, lószőrékszerkészítés, capoeira, photo-workshop...
Napi programok: Lakodalmas hagyományok felelevenítése, lovaglás, ügyességi játékok...
Pontos helyszín: Péterréve, Horgász tanya.
Belépő: Felnőtteknek 3500 dinár. Jelentkezési korhatár 16-30 év.
Információ: Vajdasági Magyar Ifjúsági
Központ www.ifikozpont.org.rs/etno.php Telefon: 064-22-19-756 (Gábor) vagy 064/27810-26 (Lívia) emailcím: etnotabor@ifikozpont.
org.rs

Végzős középiskolások

Kantardžić Ágnes felvétele
Lukijan Musicki Középiskola, autómechanikus szak. Állnak: Lendák Imre osztályfőnök, Tóth Ákos, Darázs Róbert, Túri László, Pásztor Dániel, Magyar Ervin. Ülnek: Borda Árpád, Koperec Gábor, Kovács Krisztián, Máriás Csaba
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• Szőnyegek mélymosását vállalom. Pap Pál
utca 16., telefonok: 843-581, 064/204-18-85,
063/77-96-326.
• Fél hold föld eladó a Szlatyina-baránál a Horváthtanyához közel. Tel.: 843-906, 063/170-45-30.
2009. július 9.

Érettségizőink albumából A felderítők
Április 7. Egészségügyi Középiskola, Újvidék

életéről

Milomir Radics csapatvezetővel és
Talló Róbert oktatóval beszélgettünk

Fúró Andor

Szűcs Edina

Szülei: Fúró Adorján és
Vörös Edit. Született: 1990.
május 13.
Érettségi tétele: Vérvétel. További tanulmányait az
Újvidéki Egyetem Bölcsészkarának Történelem Tanszékén szeretné folytatni.

Szülei: Szűcs Róbert és
Dömöndi Mária. Született:
1990. március 2.
Érettségi tétele: Higiénikus
kézmosás, kezek fertőtlenítése, steril kesztyű használata. Munkába szeretne
állni.

Szülei: Kovács Kornél és
Takács Jovanka. Született:
1990. április 23. Érettségi
tétele: Intravénás gyógyszeradagolás. Tanulmányait az
újvidéki Óvónőképző Főiskolán szeretné folytatni.

Jánosi Tünde

Pászti Lívia

Pávai Zita

Szülei: Jánosi Imre és Püspök Eleonóra. Született:
1990. június 11. Érettségi
tétele: Pankreatitis – amiláz
a vérben. Nem döntött további tanulmányairól.

Szülei: Pászti László és Dusa
Erzsébet. Született: 1990.
március 24.
Érettségi tétele: Vérzések a
tüdőben. Munkába szeretne állni.

Szülei: Pávai Sándor és Varga Teréz. Született: 1990.
március 21. Érettségi tétele: Infúzió előkészítése és
adagolása. Munkába szeretne állni.

Kaslik
Krisztina

Morvai
Emma

Szarvas
Andrea

Szülei: Kaslik István és Kormos Magdolna. Született:
1990. október 16. Érettségi tétele: Pulzus és vérnyomásmérés. Nem döntött további tanulmányairól.

Szülei: Morvai Róbert és
Éter Erzsébet. Született:
1990. december 6. Érettségi tétele: Vérvétel. Nem
döntött további tanulmányairól.

Szülei: Szarvas Tibor és
Moisko Edit. Született:
1990. december 18. Érettségi tétele: A kómás beteg
ápolása. Munkába szeretne állni.
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Kovács
Kornélia
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Néhány évtizeddel ezelőtt a tanulók zöme tagja volt
a Pap Pál Felderítő Szervezetnek. Az év közben végzett
sok hasznos feladat mellett különösen a medulini tengerparti sátortáborozások maradtak meg az egykori
felderítők emlékezetében. A múlt század ’90-es éveiben
megszűnt a szervezet. Vannak azonban, akik szívügyüknek tartják a felderítők munkáját. A Pap Pál Felderítő
Szervezet után 2008 februárjában megalakult egy másik,
a Lukijan Musicki Felderítő Osztag.
– Alapvető feladatunk a fiatalok nevelése és oktatása
– mondja Milomir Radics csapatvezető. – Szeretnénk,
ha a fiatalok kilépnének szobáik virtuális világából és
kimennének a természetbe, ahol minél többet tartózkodnának, megismernék és megszeretnék. Célunk a
felderítők kiképzése.
– Gyermekek, felnőttek egyaránt lehetnek felderítők. Mi azonban elsősorban a fiatalabbakkal, az iskolásokkal foglalkozunk. A nyári szünidőben nehezebb
összegyűjteni a gyerekeket, ezért szeptember elsejétől,
az új iskolaév kezdetétől várjuk az új tagok jelentkezését. Megalakulásunk óta mintegy 210-en iratkoztak be
a felderítők csapatába, de az aktív tagok száma mintegy
80. Használatra megkaptuk a Petőfi birtok igazgatósági
épületét a központban, és ott alakítottuk ki a felderítők otthonát.
– Eddig csak szerb nemzetiségű tagjaink voltak, de
szeretnénk, ha a magyar fiatalok és felnőttek is beiratkoznának a felderítők csapatába és bekapcsolódnának
a munkába. Akik szeretik a természetet, akik szeretnek
a gyerekekkel foglalkozni, csatlakozzanak hozzánk,
vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül.
– Várjuk a magyar ajkú jelentkezőket – veszi át
a szót Talló Róbert, aki oktatói feladatokat is ellát.
– Bár a felderítők otthona a központban van, a terepi feladatokat több helyszínen végezzük. Közel van a
Fruska gora, de gyakran kilátogatunk a Bognár-tanyára, serénykedünk a település környékén is. Hulladékpapírt, pillepalackot gyűjtünk, azt értékesítjük, és így
némi pénzhez jutunk, ebből tartjuk fenn magunkat.
Augusztus 1-jén 10 napos kirándulást szervezünk a
szerbiai hegyekbe.
– Temerinben július 13-ától 26-áig nemzetközi tábor szervezésében leszünk partnerek. A táborba több
országból érkeznek önkéntesek, akik a gyerekeinkkel
foglalkoznak majd. A jelzések szerint Svájcból, Ausztriából, Szlovéniából, Albániából, Finnországból, Svédországból, Norvégiából jönnek önkéntesek, a felderítők
otthonában szállásoljuk el őket. Már rendbe tettük az
otthont, de a tábor programjában is szerepel az épület
felújítása, meszelése és polcok készítése. Szeretnénk,
ha jövőre már mi lennénk a tábor főszervezői. Az idén
ugyanis a fogyatékkal élők felkarolását szorgalmazó
temerini civil szervezet a 13 napos nemzetközi tábor
vendéglátója.
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Élni a lehetőséggel
Döme Szabolcs megbízott igazgató
a községi fejlesztési ügynökség munkájáról
Döme Szabolcs kinevezése óta megbízott igazgatóként
látja el a községi fejlesztési
ügynökség vezetőjének feladatait. Rajta kívül még egy
állandó munkaviszonyban
levő foglalkoztatottja és egy
tiszteletdíjas munkatársa van
az ügynökségnek, amely az innovációs központból „nőtte
ki magát”.
• Mivel foglalkoztak
eddig – kérdeztük?
– Az év első felében főleg
adminisztrációs feladatokat
végeztünk – mondja a megbízott igazgató. – Időközben
áttekintettük az újonnan kiírt Döme Szabolcs
pályázatokat, és igyekszünk
befejezni a tavaly már elkezdett projektumokat. Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt pénztelenség érezhető. Például a magyarországi IPA program, a határon átívelő
együttműködést támogató programalap az idén
még nem írt ki pályázatot, de még a tavaly
odaítélt eszközöket sem fizette ki.
• Élnek-e a temerini vállalkozók a
pályázati lehetőségekkel?
– Az ügynökség vállalta, hogy kisegíti a
pályázni szándékozó vállalkozókat. Az e-mail
listánkon szereplőknek elküldjük az aktuális
pályázatokat. Az érdeklődőket várjuk az irodában és segítünk nekik. Feladatunk ugyanis
a kapcsolatteremtés, az informálás és a konzultatív jellegű segítségnyújtás. Heti rendszerességgel továbbítjuk az aktív pályázatokat a
helyi önkormányzatnak is. Együttműködünk
a civil szférával, a természetvédőkkel, az oktatással foglalkozó szervezetekkel is. Nekik is
elküldjük a pályázatokat.
– A temerini vállalkozók még nem élnek
a pályázati lehetőségekkel. Ennek egyik fő
oka a tájékozatlanság, nem veszik komolyan
a pályázatokat, nem látják át a dolgokat. Az
iroda egyik fő feladata éppen ennek a „gátnak” az áttörése, a közvélemény meggyőzése az új lehetőségek befogadására. A problémára gyógyír az edukációs tanfolya-mok
szervezése.
• Érintik-e az ügynökség munkáját a
költségvetési megszigorítások?

– Bizonyára nálunk is
sor kerül a költségvetési
megszorításra. Ezen úgy fogunk enyhíteni, hogy szolgáltatásainkkal pluszbevételre teszünk szert. Saját
bevételi forrásunk nagysága
attól függ, hogy mennyire
leszünk aktívak, mennyire
törekszünk a pénzszerzésre. Jelenleg a BORA elnevezésű (Tematikus Oktatási és
Fejlesztési Ügynökség) projektumon dolgozunk, és kétmillió dinárt kérhetünk érte.
A bánátiaknak megírunk egy
olyan projektet, ami koordinálja, megalapozza a Bánát

Hadüzenet a parlagfűnek
A ház körül a lakók kötelesek kiirtani
Dr. Olga Pekez, a községi tanács környe- Ezért az önkormányzatnak, a felügyelőknek,
zetvédelmi ügykörfelelőse a múlt pénteken a helyi közösségeknek, a köz- és mezőgazdamegbeszélésre hívta a helyi közösségek, sági vállalatoknak együttesen kellene irtaniuk
a közművállalat, az Ökológiai Mozgalom, a a parlagfüvet.
Sajkas Vízgazdálkodási Vállalat, a Petőfi és
Lakott területen belül az idén is a közműa Július 7-e Birtok képviselőit, valamint a vállalat szervezi meg a parlagfű kaszálását
községi kommunális és a környezetvédelmi költségvetési eszközökből, rajta kívül a helyi
felügyelőket és a médiumok képviselőit. A közösségek végzik a feladatot. A polgárok
parlagfű irtásával kapcsolatos teendők kör- saját házuk táján kötelesek megsemmisíteni
vonalazásáról és a finanszírozás kérdéséről az agresszív gyomnövényt. A kommunális
volt szó.
felügyelőnél és a közterület felügyelőknél is
Az egybegyűltek megtudták, hogy Vajda- jelenthetik, ha parlagfüvet látnak.
ságban egy 2006-ban hozott rendelet
irányozza elő a parlagfű kötelező irtását,
amelyet még virágzás előtt kell megsemmisíteni. A növény pollenje 70-130 kilométerre is képes elszállni és okozhat
halállal is végződhető allergiát.
A megbeszélés résztvevői elmondták, hogy a lakott területeken, parkokban
már megkezdték a parlagfű irtását, ám a
községet átszelő csatornák és a vasút
mentén, valamint az ipari övezetekbe
vezető utak mellett korlátlanul burjánzik a gyom. Vlado Karanovics községi
kommunális felügyelő kifejtette, hogy a
kiadós csapadék kedvezett a gyomnak. Itt még nem irtották ki a parlagfüvet

Földet bérelek.

Telefonszám: 064/118-21-72.
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területén oktatással foglalkozó ügynökség létrehozását. A projektum elkészítését a tartományi minisztérium finanszírozza.
• Mik a tervek?
– Befejezni a BORA programot, pályázni
egy horvát programra, pályázni a község megbízásából. Erre már volt is példa. A Szülőföld
Alapnál pályáztunk informatikai infrastrukturális beruházásra. Hamarosan aktuális lesz a
Corvin Egyetem által kiírt pályázat is. A község
megbízásából összegyűjtjük az összes létező
dokumentációt a termálvizekkel, valamint a
munkazónákkal kapcsolatban. Bekapcsolódunk a községi stratégiai fejlesztési terv kidolgozásába is – mondta a megbízott igazgató.
A községi fejlesztési ügynökség az Újvidéki utca 322-ben székel. Információt itt kaphatnak az érdekeltek hétköznapokon 8 és 14
óra között személyesen vagy a 851-518-as, a
851-531-es, vagy a 844-911-es telefonszámon.
Az előkészületben levő internetes oldal feltételezhetően egy hónapon belül elkészül. Ezen
az oldalon feltüntetik az aktív pályázatokat,
a megvalósított terveket, a linkeket, a banki
kölcsönlehetőségeket stb.
mcsm

A Trend Elektro szerviz klímaberendezések
javítását és tisztítását vállalja.

Telefon: 840-717, 064/112-61-88
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Megszigorított szabályok
Kasza László közlekedési szakember az új törvényről
A Szerb Képviselőház júniusban elfogadta
az új közlekedésbiztonsági törvényt, amely
a hivatalos közlönyben való megjelenésétől
számított hat hónap elmúltával, az év végén
lép hatályba.
• Milyen újdonságokat tartalmaz az
új törvény? – kérdeztük Kasza Lászlótól, a
közművállalat autósiskolájának oktatójától.
– A korábbi törvény elavult, kinőttük, s
ha nehezen is, de megszületett az új, amely mintegy
nyolcvan százalékban az
Európai Unióban érvényes
mércék figyelembe vételével készült. Lényege például, hogy védi a gyermekeket, szigorú az agresszív
vezetőkkel szemben, azokkal, akik gyorshajtással,
az előírások be nem tartásával, ittas vezetéssel veszélyeztetik a közlekedés
biztonságát. Drákói szigorral büntet, például a
munkaszervezetekre több
millió dináros büntetést is
kiróható, de a szabálysértő egyénekkel sem bánik
kesztyűs kézzel. Egyes vétségekért börtönbüntetés
is kiszabható. Továbbá: a Kasza László
járműveknek nappal is bekapcsolt fénnyel
kell majd közlekedniük, lakott területen a
megengedett maximális sebességet 60-ról
50 kilométerre csökkentik, a vezető szervezetében legfeljebb 0,3 promil alkohol lehet.
Az ittas vezetőt szigorúan büntetni fogják, a
büntetés a mért alkoholszint függvényében
alakul. A leendő vezetők vizsgázni fognak elsősegélyből is. A 10 évnél öregebb járműveket évente kétszer kell műszaki ellenőrzésre vinni. A motorkerékpár-vizsga fokozata
a jármű hengerűrtartalmától függ majd: A
kategóriával például nem lehet majd 1500
köbcentis motorkerékpárt vezetni. A nagyobb
hengerűrtartalmú motorokra csak 24 évesnél
idősebb személyek vizsgázhatnak. A kamionok esetében is különválasztják a 3,5 tonnás,
illetve az annál nagyobb teherbírású járművek vizsgáját.
• Milyen újítások várnak az autósiskolákra?
– Az autósiskolákra nehéz napok várnak,
mert az új törvény beruházásokra kényszerít, kategóriákként például legalább három
járművel kell rendelkeznie az oktatást végző
vállalatnak. Legalább egy közlekedési mérnököt, vagy ebből az ágazatból való szakembert
2009. július 9.

kell foglalkoztatnia. Szavatolni kell a megfelelő méretű és jelzőberendezésekkel felszerelt
gyakorlópályát, az előírásosan berendezett
tantermet.
• Büntetőpontokat fognak bevezetni,
erről mit tud mondani?
– Az már tudható, hogy a gépjárművezetők
kerete 18 pont és egy-egy szabálysértés esetén
ebből fogják levonni a megfelelő pontszámot.
Vannak olyan vétségek,
amelyekért egyszerre
10 pont is levonható.
A büntetőpontok levonását a belügyi osztály
fogja vezetni, szavatolva a diszkréciót, tehát
senki nem szerezhet tudomást arról, hogy másoknak hány hibapontja
van. A nyilvántartásba
legfeljebb a szülő, vagy
a gyám nyerhet betekintést. Ha a járművezető
„kilövi” a 18 pontos keretet, engedélyét bevonják. A törvény hatályba
lépése után valószínűleg lesz még egy átmeneti időszak is, hogy a
kísérő jogszabályokat is
megalkothassák.
• Mennyiben fog változni a gépjárművezetői vizsga?
– Lesznek lényeges változások. Ügynökségek fogják irányítani a dolgokat, de hogy ezek
székhelye hol lesz, azt még nem tudjuk. A járművezetői vizsga azonban mindenképpen hosszadalmasabb és bonyolultabb
lesz, mint eddig volt, néhány hét alatt
senki sem juthat majd jogosítványhoz.
A sorrend nagyjából a következő: orvosi vizsga a jelölt alkalmasságának
megállapítására, vizsga elsősegélyből,
elméleti oktatás, majd vizsga ez utóbbiból. A gyakorlat, a vezetés elsajátítása csak az után következhet, hogy a
jelölt az előbbieken túl van. A vizsgára
való kiállás alsó korhatára a betöltött
17. életév, de az engedély megszerzése
után nem lehet majd mindjárt önállóan
vezetni, hanem csak tapasztalt vezető
felügyelete mellett, este 11 és reggel
5 között pedig semmilyen formában
sem. A kezdők járművén P betűs táblát kell elhelyezni, egyértelművé téve,
hogy a kormánykerék mögött tapasztalatlan vezető ül.
mcsm
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TAKTmonográfia

A közelmúltban látott napvilágot a TAKT
monográfiája, amelynek megírását Péter
László székelykevei születésű, Magyarországon élő grafikus kezdeményezte és vállalta.
– A nyomdából most kikerülő, gazdagon
illusztrált kötet
felöleli a három
évtizedes múlttal rendelkező
egyesület történetét – mondja
Ádám István, a TAKT elnöke. – A monográfia létrejöttéhez hozzájárult Csorba Béla
is, mivel nagyon sok adat van birtokában.
A levélcserék és a különböző dokumentumok mellett nagyon jó forrásnak bizonyult
napilapunk, valamint a TAKT keretében működő fotóklub, amely számos fotóval rendelkezik. Így fotókkal gazdagon illusztrált
könyvet készíthetett a szerző. A kötet valójában mindazokról szól, akik az elmúlt 30
évben részesei voltak a Nagybara melletti
TAKT-tábornak. Vannak közöttük már befutott művészek is. A monográfiát a veterán TAKT-osok találkozóján mutatja be a
szerző. A találkozót július 25-én és 26-án
tartjuk a Hevér-tanyán.
– A monográfiát Budapesten nyomtatták
részben alapítványi pénzekből, a budapesti
könyvhéten nagy sikerrel mutatták be. A kiadvány a bemutató után vasárnaponként a
tájházban lesz megvásárolható. •
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Két hónapig is eltartott
Gabonabetakarítás néhány évtizeddel ezelőtt –
Elmondja özvegy Pászti Ferencné

Néhai Pászti Ferenc géplakatosnak tanult, és az Öregmajorban, Szabó bácsinál, a
bérmakeresztapjánál volt inas.
Inasévei után helyi és vidéki szövetkezetekben dolgozott. Amikor
megelégelte, hogy mások parancsoljanak neki, saját vállalkozásba kezdett. Az ’50-es évek végén
Bácsföldváron bérbe vett egy cséplőgépet, és egy nagy Zetor traktorral üzemeltette, amely az első
saját traktora volt. A géptulajdonos, Margit néni volt a megmond-

főleg a lovakat etették a gazdák. A
törek takarmányként nem volt alkalmas, mert szalmaszálak is voltak benne. A pelyvát, ha nem volt
külön pelyvás, kazalba raktuk, s
hogy megálljon, kívülre tettünk töreket is. A gép oly sebesen adta ki
magából a pelyvát, hogy alig győztük elhordani. Nem volt könnyű
feladatunk, mivel nagyon meleg
volt meg nagyon porolt a gép. A
szalmát elevátor vitte, és a kazalrakó férfiak jó nagy kazlakat raktak
belőle. Kora reggeltől késő estig,

A saját géppel az újvidéki Kliszán csépeltek, a munkások
temeriniek voltak

hatója, ki legyen a bandagazda,
ki toborozhatja a munkásokat.
A cséplőgép mellé ugyanis legalább 20 ember kellett. Általában
hat pelyvahordó asszony volt, öt
férfi rakta a szalmakazalt, három
férfi dolgozott a kévés kazalon,
egy férfi rendezte és rakta a pelyvakazlat, két nő vágta a kévéket,
két férfi eresztő volt és egy ember a gazdával a mázsánál mérte
a zsákba töltött búzát. A gépésznek-gépgazdának is megvoltak a
saját feladatai.
– Két év után saját cséplőgépet
vásároltunk – meséli özv. Pászti
Ferencné. – Az Újvidékhez tartozó
Kliszán dolgoztunk vele. Az uram
volt a gépkezelő, én meg a pelyvahordó asszonyokkal dolgoztam.
Általában egy-egy asszony volt a
kis, illetve a nagy lyukban és ketten-ketten hordtuk a pelyvát, illetve a töreket. Az aprópelyvával
8

de sokszor éjfélig is dolgoztunk. A
kosztról a gazdák gondoskodtak.
Volt, amikor az egyik helyen reggeliztünk, a másikon pedig ebédeltünk és vacsoráztunk. Megtörtént, hogy egy-egy udvarban vagy
tanyán két napig is bent álltunk.
Akkoriban sok búza volt a határban. Leginkább kaszával vágták le
a kenyérgabonát, majd kévékbe
kötötték, de volt már lovak által
vontatott aratógép is.
– Saját cséplőgépünkhöz mi
fogadtunk embereket. A gazdák
búzában fizették járandóságunkat.
Időnként összeszedtük tőlük a részünket, és valamelyik malomnak
eladtuk, ahol azonnal készpénzben fizettek érte. A gazdák sosem
adták el a búzát, hanem felhordták
a padlásra, beöntötték a raktárba. A munkásokat kéthetenként
fizettük, amikor „bekötöttünk” és
begyűjtöttük az összes részt, nagy

Bácsföldváron bérelték az első cséplőgépet. Pászti Mária (középen áll) pelyvahordóként dolgozott

bankettet és végelszámolást tartottunk. Akkortájt számunkra akár
két hónapig is eltartott az aratás.
Egyik része volt a munkának maga
a cséplés, a másik a részbegyűjtés.
Általában már augusztus eleje volt,
amikor bekötöttünk.
– A saját gépünkkel két évig
dolgoztunk, utána kombájnt vásároltunk – a községben az elsők között. A legelső egy kicsi,
zöld színű Zmaj volt, emlékszem,
Adán vettük. Ezzel csak itthon, a
temerini határban dolgoztunk. A
következő évben nagyobbra cseréltük, és akkor már Temerinből
indulva Járekon, Csenejen áthaladva egészen az újvidéki vágóhídig mentünk aratni. Évekig ez volt
az útirány. Rendszerint legelőször
az árpát, majd a búzát és végül a

az összes gabonát és csak utána
mentünk összeszedni a részt. Erre
külön embereket fogadtunk, mert
a súlyos teli zsákokat pótkocsira kellet rakni és elszállítani a
malomba. Az első kombájnunk
még bálába préselte és bekötötte a szalmát, a későbbi a tarlóra
szórta. Kezdetben a búzát zsákba
gyűjtöttük, s miután 5-6 zsák megtelt, leengedtük a földre, a gazda pedig kocsival jött utánunk és
összeszedte. A kombájnon elejében volt pelyvatartó is, amelyet, ha
megtelt, üríteni kellett. Kezdetben
ezt is összeszedték a gazdák, mert
sokuknak volt lova Temerinben és
pelyvával is etették őket. Éjszakára általában beálltunk valamelyik
tanyára, és másnap onnan indultunk munkába. A kombájnnal

Pászti Ferenc (ül) az első Zmaj kombájnján

zabot arattuk. Ekkor már kevesebb ember kellett, a munkadíjat
továbbra is gabonában kaptuk. Az
uram vezette a kombájnt, én meg
egy férfival zsákos voltam. Ekkor
is úgy volt, hogy először levágtuk

TEMERINI ÚJSÁG

már jóval könnyebb volt az aratás, persze amellett is meleg volt
meg porolt is. A gazdák csak több
év után kezdték pénzben fizetni a
munkadíjat.
mcsm
2009. július 9.

II. Temerini
Motoros Találkozó
Holnap és szombaton rendezik meg a II.
Temerini Motoros Találkozót. A helyszín változatlan,
idén is a vásártér fog otthont adni a rendezvénynek.
A szervezők a tavalyi találkozó sikerén felbátorodva
neves együtteseket hívtak meg, és arra számítanak,
hogy sok látogatója és részvevője lesz az idei összejövetelnek is. A program a következő:
Péntek – 9 óra – kapunyitás, vendégek fogadása
12 óra – társalgás, vizes pólós attraktív hölgyek motormosása, testfestés és egyéb.
19 óra – promo együttes fellépése
20 óra – Basswing
23 óra – Sinobuszi
24 óra – sztriptíz
0.30 óra – Sinobuszi
Szombat – 9 óra – reggeli kávé, vendégek
fogadása
13 óra – ebéd, a szokásos motoros-bab, amíg
a készlet tart
14 óra – motoros játékok (kötélhúzás, hordó-távhajítás, sörivóverseny)
15.30 – erotikus motormosás
16 óra – motoros felvonulás Temerinben
17.30 – streetfight show (Erdős Csaba, Magyarország)
19 óra – promo együttes fellépése
21 óra – Night Shift (Bg)
24 óra – tűzijáték – sztriptíz
0.30 óra – Strange Brew (Bg)
A szervezők igyekeztek olyan gazdag és változatos programkínálatot összeállítani, amelyben
minden látogató találhat ízlésének megfelelő szórakozási lehetőséget. Gyalogosok részére a belépő
300 dinárba kerül, ugyanennyit kérnek a motorosoktól járművenként. Minden kedves látogatót
szeretettel várnak a szervezők.
APRÓHIRDETÉSEK
• Tomos Automatic, piros színű, megőrzött állapotban eladó. Telefonszám:
063/86-25-228.
• Squier Fender elektromos gitár és
egy Yamaha akusztikus gitár eladó,
mind a kettő keveset használt. Tel.:
063/86-25-228.
• Vágni való csirkék élve vagy konyhakészen eladók, házhoz szállítással.
Tel.: 063/74-70-919.
• Malacok eladók, Rákóczi Ferenc
utca 192., tel.: 841-472.
• Piros, 272-es típusú cserép eladó.
Tel.: 063/88-12-218.
• Birkatrágya eladó, vagy cserélhető takarmányért, szalmáért, esetleg
jószágért. Telefon: 064/26-47-678,
064/23-43-890.
• Kiadó kétszobás, központi fűtéses, bútorozott lakás Temerinben, a kádfürdő
közelében. Tel.: 064/386-0-391.
• Szobák kiadók közel a tenger2009. július 9.

Ezüstlakodalmasok

Huszonöt évvel ezelőtt egyházi esküvőn 40 pár esküdött egymásnak örök hűséget.
A múlt vasárnap az évforduló alkalmából áldásban részesültek közülük azok, akik
eljöttek a nagymisére. Az oltár előtt négy pár jelent meg: Győri Endre és Rozália,
Kohanecz Béla és Aranka, Nagyidai Dénes és Katalin, Szilák József és Julianna.

Nyugdíjasok Mórahalmon
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesületének mintegy 45 fős csoportja június
27-én, eleget téve a mórahalmi meghívásnak,
elutazott a magyarországi testvérvárosba. A
csoportban voltak az egyesület vezetőségének tagjai, valamint a tekecsapatok, az Őszirózsa vegyes kórus képviselői és olyan nyugdíjasok, akik az idén iratkoztak be először az
egyesületbe és eddig még sohasem jártak
Mórahalmon. A temerini nyugdíjasok részt

parthoz Montenegróban, BarSusanjban. Veréb Rozália, telefonszám: 00382/30-350-009.
• Yugo 45-ös, 1990-es kiadású, nagyjavított, kedvező áron eladó. Telefon:
844-199, 844-005.
• Szelektorozott, Banat fajtájú heremag eladó (200 Din/kg), ugyanott
mezőgazdasági munkára – traktorista, jószággondozó –, munkást keresünk. Marko Oreskovics u. 20., tel.:
063/8-527-145.
• Komplett ebédlő stílbútor, kettes ülőrész, egy kihúzható fotel és egy álló
mélyhűtőszekrény eladó. Tel.: 841-683,
062/8517-991.
• Csőállást vennék (kb. 200 euróig).
Ajánlatokat a 063/872-44-20-as telefonszámra várunk.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefon:
840-292.
• Ház eladó a Marko Oreskovics utcában, érdeklődni a N. Pasics 134-ben,
ugyanott Jawa 350 köbcentis motor-

vettek a Homokháti Sokadalom elnevezésű
fesztivál keretében megtartott aratóünnepségen, megtekintették a városka nevezetességeit és jártak az uszodában is. Különleges
élményszámba ment, hogy az aratómise után
a mórahalmi plébános az oltár előtt minden
temerini vendéget áldásban részesített. A
mórahalmi nyugdíjasok csoportja Illés-napkor viszonozza a temerini nyugdíjasok látogatását.

kerékpárhoz új alkatrészek, ČZ 350
köbcentis motorkerékpár, használt,
üzemképes mezőgazdasági gépek,
valamint Skrabán Endre-festmények
eladók. N. Pasics u. 134, (8–12 és
délután 4–8 óráig), tel.: 842-316.
• Sürgősen eladó jó állapotban levő háromrészes szekrénysor (100 euró), egy
kettes ülőrész fotellal (110 euró), három
ablak redőnnyel (55 euró/db), belső ajtók, vashordók, olajbefúvó (brenner),
kitűnő állapotban levő komplett konyhabútor beépített frizsiderrel, tűzhel�lyel, mosogatóval és felső részekkel,
Schneider márkájú tévé (72 cm), központi fűtéshez gázkályha melegvizes
tartállyal (35 kW), videorekorder, frizsider, három darab alig használt disznóetető (300 kg takarmány kapacitású), vízfilteres porszívó, autóba való
bébiülés, vadonatúj matrac (160x200),
modern babakocsik, vadonatúj bársonyöltönyök, üzenetrögzítő, Renault-motor
és váltó. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.
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• Háromszárnyas, redőnyös, nem
használt ablak, valamint minőségi
barackpálinka eladó. Tel.. 843-367.
• Zmaj pótkocsioldalak eladók. Érdeklődni a 062/41-21-52-es telefonon.
• Adminisztrációs tevékenységben
szerzett gyakorlattal diplomamunkák
és egyéb szövegek gépelését, összeállítását, komputeres feldolgozását
szerb és magyar nyelven vállalom.
Barcsik-Bujdosó Julianna, Temerin,
Nikola Pasics u. 37., tel.: 851-159.
• Motorola V9-es mobiltelefon eladó –
sztereo, bloetooth, fülhallgató, 1GB-os
memóriakártya, gyári csomagolás, egyéves jótállás. Tel.: 063/71-97-600.
• Malacok eladók a Táncsics Mihály
u. 29-ben. Tel.: 846-130.
• Mindenfajta bútor rendelésre: konyhabútor, szekrénysor, asztalok minden
méretben és ízlés szerint, hozzáférhető
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
További hirdetések a 14. oldalon
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IN MEMORIAM

VÉGSŐ BÚCSú

BÚCSÚZUNK

Mély fájdalommal búcsúzom drága jó keresztanyámtól

Szeretett és tisztelt kolléganőnktől

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett jó keresztanyától, nenától

IKOTIN Béláné
SIMON Magdolnától
(1952–2009)

KASLIKNÉ RÁITY Mártától
Csendben, váratlanul jött el az a pillanat,
amikor számunkra már csak az emléke maradt.

„Amikor szemfedő borul a testedre,
akkor lepel hull le a lélekről.
S hogyha ez a lélek nagy hitnek és
nagy szeretetnek vonásait hordozta magán,
akkor ez a temetés voltaképpen ünnep,
hiszen szobor-, azaz lélekleleplezés.”

Emlékét megőrizzük!
A temerini nőgyógyászati rendelő dolgozói

VÉGSŐ BÚCSÚ

(Prohászka)

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett férjemtől

Az örök hazában újra találkozunk!
Hálás szeretettel szerető keresztfiad,
főtisztelendő vitéz Nagyidai Zsolt plébános

BÚCSÚZUNK

(Arany János)

Szívünkben emléked
örökké él!
Szeretteid: Zoli, Anikó,
Gábor és Andrea

PARÓKAI Imrétől
(1934–2009)
Terveztünk egy öregkort, kedveset és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és engem szerettél.
Te nem haltál meg, csak aludni tértél.
Egy remény van, ami éltet és vezet,
az, hogy egyszer találkozom veled.
Fájó szívvel búcsúzik tőled feleséged, Julianna

„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 amikor megemlékezel
rólam, mindig arccal szemben fogok veled állani.”

„Midőn a roncsolt anyagon
diadalmas lelked megállt,
s megnézve
bátran a halált,
hittel, reménnyel
gazdagon, indultál
nem földi utakon.
Egy volt közös
szent vigaszunk:
a lélek él, találkozunk!”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett jó testvértől, sógornőtől, keresztanyától, nenától és nagynénitől

IKOTIN Béláné SIMON Magdolnától
(1952–2009)

IKOTIN Béláné
SIMON Magdolnától
(1952–2009)

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett édesapámtól és
apósomtól

Négy éve, hogy nincs velünk, akit nagyon szerettünk

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és
ismerősöknek, akik drága
halottunk

(Jókai)

„Aki bennem hisz, ha meghalt is, élni fog.”
(Jn. 11,25)

Találkozunk egykor mindannyian!

IKOTINNÉ
SIMON Magdolna
(1952–2009)

Szeretteid, a Nagyidai és a Tanaskovity család:
Teri, Pali, Zsolti, Ani, Zoli, Andrea és Gábor,
Zsuzsa, Miroslav, Heléna és Filip

Temetkezési kellékek

021/843-973
844-026

tulajdonos
NAGY ERIKA
21235 Temerin
Kossuth Lajos 19.

IGÉNYES SZOLGÁLTATÁS,
MÉRSÉKELT ÁRAK!
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PARÓKAI Imrétől
(1934–2009)
Hozzád már csak
a temetőbe mehetünk.
Virágot csak
a sírodra tehetünk.
Hiába borul rád
a temető csendje,
te élni fogsz emlékeinkben.
Nyugodj békében!
Szerető fia, Dénes és
menye, Erzsi

TEMERINI ÚJSÁG

BAKOS Pál
(1924–2005)
Olyan szomorú egyedül
lenni, valakit mindenhol
hiába keresni,
valakit várni, ki nem jön
vissza többé, csak
fájó szívünkben
őrizzük mindörökké.
Örökké gyászoló szerető
feleséged és családod

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet a tisztelendő
atyának, a kántor úrnak és
a nyugdíjas énekkarnak a
meghatóan szép gyászszertartásért. Külön köszönet
azoknak, akik a nehéz percekben velünk voltak.
A gyászoló család
2009. július 9.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól és ómamánktól

Szeretett édesanyánktól

Édesanyámtól,
anyósomtól, nagymamánktól és dédmamámtól

MEGEMLÉKEZÉS
PÁLINKÁS Magdolnáról
(1920–1971)
GIRICZ Györgyről
(1907–1973)
GIRICZ Terézről
(1925–2002)

DROZLIKNÉ
MILINSZKI Katalintól
(1928–2009)
Csillaggá változtál,
barangolsz az égen,
gyere mifelénk is úgy,
mint réges-régen.
Látjuk ragyogásod,
várjuk érkezésed,
csak az a baj, hogy te ezt
már nem érzed.
Emlékét megőrzi lánya,
Klára, unokája, Karolina,
unokaveje, Milorad és
dédunokái, Enikő és
Nataša

özv. TÓTHNÉ
PÁSZTOR Ilonától
(1936–2009)
Tested a földben nyugszik,
lelked a mennyben pihen,
oltalmazzon és áldjon meg
a mindenható Isten.
Emléked őrzi lányod,
vejed, négy unokád, két
unokamenyed és három
dédunokád

PÁLINKÁS Lászlóról
(1943–2005)
özv. TÓTHNÉ
PÁSZTOR Ilonától
(1936–2009)
Ott, ahol béke,
Ott a nyugalom.
Ott pihen a lélek,
Ott már nincs fájdalom.
Emléked őrzi fiad, László
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Kedves édesanyámtól,
anyósomtól és nagymamámtól

Szeretett feleségemtől

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Július 11-én lesz szomorú
hat hónapja, hogy itt hagyott
bennünket szerető édesanyánk, nagymamánk, és
dédink
PARÓKAI Imre
cserépkályhás mester
(1934–2009)
temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték. Köszönet
a vigasztaló szavakért és a kegyelet virágaiért. Külön köszönet Szungyi László esperes atyának, a kántor úrnak a megható szertartásért, valamint a szomszéd Hegedűs családnak és
Margit néninek az önzetlen segítségért.

2009. július 9.

Szeretteik

Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, utcabelieknek, ismerősöknek és
végtiszteletadóknak, akik drága halottunk

MEGEMLÉKEZÉS

KIHÚTNÉ ELEK Mária
(1922–2009)
Azóta üres az otthonunk,
nincs, aki minket hazavár.
Nem látjuk mosolygós
arcát, nem halljuk
vigasztaló szavát.
Szeresd édesanyád,
ahogy csak lehet,
hordozd szívedben
ezt a drága kincset,
mert hogy egy édesanya
milyen drága kincs,
csak az tudja,
akinek már nincs!
Emlékét örökké szívünkbe zártuk.
Drága lelked nyugodjon
békében!
Szerettei

Elszálltak az évek, de nem halványultak az emlékek.
Él bennünk egy régi kép, milyen is volt együtt, valamikor rég.

Legyen pihenése békés, emléke áldott.
A gyászoló család

IKOTINNÉ
SIMON Magdolnától
(1952–2009)
És Ő csak száll,
lobogva egyre fel.
Már nem hallani –
sír vagy énekel?
Már nem is látni –
hol van, merre tart?
Csak magasabbról
hallani a dalt.
A láthatárra, égre száll,
s tovább; – a csillagok közt
zengi a föld dalait.
(Váci Mihály)

Búcsúzik tőle fia, Béla,
menye, Szintia és
kis unokája, Fruzsina

IKOTINNÉ
SIMON Magdolnától
(1952–2009)
Míg éltél,
fény volt és öröm,
elmentél,
bú maradt és sötétség.
Szerető férjed, Béla

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, utcabelieknek, akik szeretett halottunk

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve múlt,
hogy nincs velünk

Huszonöt éve múlt,
hogy elment tőlünk

Hét éve lesz,
hogy hiányzik nekünk

DROZLIKNÉ
MILINSZKI Katalin
(1928–2009)

PUSKÁS Mátyás
Máté
(1926–2008)

PUSKÁS Dénes
(1957–1984)

PUSKÁSNÉ
KLINECZ Erzsébet
(1928–2002)

Emléküket kegyelettel őrzik szeretteik

TEMERINI ÚJSÁG

temetésén megjelentek, koszorú és virágadományaikkal, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!
Emlékét megőrzi
a gyászoló család
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MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Július 10-én lesz szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk az,
akit nagyon szerettünk

Nenámtól és sógornőmtől

özv. TÓTHNÉ
PÁSZTOR Ilonától
(1936–2009)

NAGY Imre
(1938–2005)
Egy szép napon elmúlnak az évek,
egy jó apai szívből kialszik az élet.
Miért van az, hogy aki elment, nem jön vissza többé,
egy emlék marad csupán, de az élni fog örökké.

Elfáradtál
az élet tengerén,
pihenj csendben
a föld lágy ölén.

Temerin–Bécs

Emléked őrzi öcséd, Anti
és ángyod, Évi
családjukkal

Szerető felesége és fiai, Zsolt és Árpád családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagyapánktól

VÉGSŐ BÚCSÚ

IN MEMORIAM

VÉGSŐ BÚCSÚ

URACS Antal
(1936–1987)
A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk,
aki nincs már.

VARGA Katalintól
(1926–2009)
Az élet ajándék,
mely egyszer véget ér,
de hiányod és emléked
szívünkben örökké él.
Emlékét megőrzik
szerettei

Emlékét őrzik
szerettei

BÚCSÚ
Mély fájdalommal a szívemben búcsúzom egyetlen drága, szeretett testvéremtől a
feltámadás reményében

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk
anyámra, anyósomra, nagymamámra

Szeretett
nászasszonyomtól

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv.Tóthné
Pásztor Ilona
(1936–2009. 7. 3.)

PARÓKAI Imrétől
(1934–2009)
Könnyes szemmel
rád emlékezünk,
nehéz elhinni, hogy
már nem vagy velünk.
Szerető unokái,
Emília és Angelika,
valamint
unokaveje Ervin

DROZLIKNÉ
MILINSZKI Katalintól
(1928–2009)
Szememben érted
fájó könny fakad,
szívemben emléked
örökké megmarad.
Gyászoló nászod

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett édesanyánk fél éve, drága édesapánk 13 éve nincs
közöttünk
IKOTINNÉ
SIMON Magdolna
(1952–2009. 7. 4.)

BOCSKOVICSNÉ
TAKÁCS Mária
(1921–2009)
DROZLIKNÉ
MILINSZKI Katalin
(1928–2009. 7. 5.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
12

BOCSKOVICS Ferenc
(1915–1996)

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést
a múló idő. Sírotokra hiába visszük a virágot,
veletek együtt temettük el az egész világot.
Emléketek legyen áldott.
Szerető lányaitok családjaikkal

TEMERINI ÚJSÁG

IKOTIN Béláné
SIMON Magdolnától
(1952–2009)
„Életünkben sokat
jelentettünk egymásnak,
ez mit sem változott.
Nevezz csak nyugodtan a
megszokott nevemen,
beszélj velem ugyanazon
a könnyed hangon, melyen
mindig is beszéltél.
Ne változtass hangszíneden.
Nevess ugyanúgy, ahogy
valaha együtt nevettünk
a vicceken. Imádkozz,
mosolyogj, gondolj rám –
emlegesd fel a nevem nap
mint nap, ahogyan annak
előtte is, de ne árnyékolja
be semmi a hangulatot,
amikor szóba kerülök.
Az élet nem kapott
semmiféle új jelentést.
Minden olyan, mint amilyen
volt, nem szakadt meg a
folytonosság. Az, hogy
nem látnak, még nem
jelenti azt, hogy nem kell
rám gondolni. Várok rád,
itt vagyok a közeledben –
egészen közel.
Nincs semmi baj.”
Találkozunk!
Szerető bánatos
nővéred, Teréz

PATARICÁNÉ
MÉSZÁROS Katalinra
(1923–2004)
A virágok elhervadnak,
a sírok eltakarnak,
de akiket szerettünk,
a szívünkben örökké
megmaradnak.
Fia, menye és unokája

VÉGSŐ BÚCSÚ
Diáktársunktól

SIMON Magdolnától
(1952–2009)
Tovaszállt sok év, de nem
halványult az emlék.
Él bennünk egy régi kép,
milyen is volt együtt,
nem is olyan rég.
Az 1967-ben végzett 8. a,
b és c osztály,
valamint a tanító néni
és a tanító bácsi
2009. július 9.

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett feleségemtől

Július 10-én lesz szomorú
21 éve, hogy csak emlékeinkben élsz

Hat szomorú hete annak
a fájdalmas napnak, hogy
egy felejthetetlen üzenetet
kaptam

Kilenc éve vesztettük el drága feleségem, édesanyánk,
anyósom és nagyanyánk

DROZLIKNÉ MILINSZKI Katalintól
(1928–2009)
Nem így akartad, szerettél volna még élni,
gyermekeid boldogságát nézni.
De a halál könyörtelen volt, s el kellett menni.
Nyugodj békében!

Örökké gyászoló férjed

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett édesanyámtól,
anyósomtól és nagymamánktól

Drága édesanyámtól, anyósomtól, nagymamánktól

TARRNÉ
PATARICA Katalin
(1945–1988)
Adhat az élet kincset,
palotát, de egyet nem
adhat kétszer, édesanyát.
Csodát művelne a szeretet,
ha a könnyek
holtat ébresztenének.
Nem pihenne a sírban hű
tetemed, mert fájó
könnyeink felébresztenének.
Minden elmúlik, minden
véget ér, de emléked
a szívünkben örökké él.
Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ
TÓTHNÉ
PÁSZTOR Ilonától
(1936–2009)
Az élet elmúlik,
minden véget ér,
de az emlék
örökké él.
Emlékét megőrzi fia,
Tibor, menye, Franciska
és két unokája,
Tibi és Szilvia

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nászomtól

DROZLIKNÉ
MILINSZKI Katalintól
(1928–2009)

Nászasszonyunktól

Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Emléked megőrzi
gyászoló lányod, vejed
és két unokád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól és
apósomtól

IKOTINNÉ
SIMON Magdolnától
(1952–2009)
„Én vagyok a napfény
az érett gabonán,
én vagyok a szelíd őszi eső,
én vagyok a
gyémánt csillogás a havon.
Ne állj hát zokogva
síromnál; nem vagyok ott.
Nem haltam meg.”
(Ismeretlen)

PARÓKAI Imrétől
(1934–2009)
Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s míg élünk,
őrizzük őket.
Emlékét megőrzi a
Kurcinák nászasszony
2009. július 9.

PARÓKAI Imrétől
(1934–2009)
Az életet szerényen élte,
mindig jóra intett minket.
Értünk dolgozott és élt.
Az önzetlen szeretetre
nevelt. Nem búcsúzott,
csak csendben elment.
Szerető lánya, Magdi
és veje, Pityu

Nászod és
nászasszonyod
családjukkal

Hirdetéseiket
szíveskedjenek
legkésőbb hétfő délután
4 óráig
hirdetésgyűjtőinknél
vagy a
szerkesztőségben leadni.
TEMERINI ÚJSÁG

MOLNÁR
SZIPÁN Igor
(1985–2009)
Kinézek az ablakon,
látom a holdat ragyogni,
érzem a könnycseppeket
arcomon lefolyni.
Ha most itt lennél és
megkérdeznél, mi bajom,
csak annyit mondanék:
Hiányzol nagyon.
Emléked szívébe zárta
barátnőd

BÁLINTNÉ
KÁLMÁN Katalint
Az élet ajándék,
ami egyszer véget ér,
de hiányod és emléked
szívünkben
örökké él.
A halál nem jelent feledést
és véget, míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Imába foglaljuk neved,
az Úr legyen veled.
Örökké gyászoló
szerettei

Miserend
10-én, pénteken reggel 8 órakor: †Kókai Imréért, Kókai
Lászlóért, a Kókai és a Kiss család elhunyt tagjaiért.
11-én, szombaton reggel 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Zavarkó Pálért, a
Zavarkó és a Giricz szülőkért, valamint †Puskás Mátyásért,
Klinecz Erzsébetért, fiukért, Dénesért, a Puskás és a Klinecz
nagyszülőkért, valamint †Pálinkás Lászlóért, a Pálinkás és a
Giricz család elhunyt tagjaiért.
Du. 5 órakor ünnepélyesen esküdnek: Zdrnja Michael,
Svetko és Ute Ulrich fia és Klainer Anika, Mihály és †Juta
Henke lánya.
12-én évközi 15. vasárnap, reggel 7 órakor a Telepen: A
népért, 8.30-kor: †Sörös Ferencért, a Sörös és a Ballai szülőkért és elhunyt családtagokért, 10 órakor: hálából egy
élő családért.
13-án, hétfőn reggel 8 órakor: A Boldogságos Szűz Mária
tiszteletére elhunyt lelkipásztorokért.
14-én, kedden reggel 8 órakor: Egy szándékra.
15-én, szerdán reggel 8 órakor: Egy szándékra.
16-án, csütörtökön este 7 órakor: †Zsúnyi Józsefért, Pacik
Viktóriáért és az elhunyt nagyszülőkért.

Egyházközségi hírek
Vasárnap a nagymise keretében az 50 éves egyházi esküvőjüket ünneplő párokat várjuk áldásra, előtte csütörtökön az
esti szentmise előtt gyónási alkalom lesz számukra.
Irodaidő a plébánián:
a reggeli szentmisék után 9 óráig, csütörtökön
9–12 óráig, valamint az esti szentmise után 8-ig.
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ASZTALITENISZ
A Belgrádban folyó 25. Univerzijadén kedden értek véget a csapatversenyek, de már hétfőn eldőlt, hogy a szerb válogatottak
érem nélkül maradtak. A férfi csapat, amelynek Pető Zsolt is tagja, a
csoportküzdelmek során legyőzte
Olaszországot, Egyiptomot és Ausztriát is, így bejutott a negyeddöntőbe, de itt 3:1-es vereséget szenvedett Németországtól és lemaradt a
dobogóról. A vereség ezúttal elsősorban Pető Zsolt gyönge játéka miatt következett be, ő ugyanis a nyitómérkőzést 3:1-re veszítette el, majd
a németek 2:1-es vezetésénél a második összecsapását 3:2-re. Előzőleg a Jeftovics-Milosevics páros is
3:2-re veszített, így Jeftovics egyéni
győzelme csak a vereség enyhítésére volt elegendő.
A női csapat ugyancsak 3:1-re
veszített a bronzmérkőzésen Japántól. A becsületgyőzelmet Erdélyi Annamária harcolta ki.
Hétfőn megkezdődtek a vegyes
párok küzdelmei is, de Pető Zsolt
Molnár Mónikával az oldalán itt sem
ért el kimagasló eredményt, a nyolcba jutásért vívott mérkőzésen kaptak

ki egy tajvani pártól. Az éremszerzés
esélye a férfi egyéni és páros versenyszámában maradt még fenn.
P. L.

A PASKA ÖNkiszolgáló

LABDARÚGÁS

Az árucikkek széles palettáját kínálja
a lehető legkedvezőbb áron.

egész évben a vásárlók szolgálatában áll.

Átigazolási időszak

Július 1-jétől a hó végéig tart a
játékosok átigazolása. Hogy ez hogyan alakul majd községi szinten,
még nem tudni, a csapatok technikai vezetői várakozási állásponton
vannak, ugyanis a színfalak mögött
most folynak a tárgyalások. Az első
változást már ismerjük: a Szloga
csapatát elhagyta Szrgyan Roszics
támadó, ő a járeki Mladosztba kérte felvételét.
A járeki Mladoszt technikai vezetése két szakvezetővel, Lolittyal
és Kovaccsal vasárnap délelőtt a
Mladoszt pályáján tartja a névsorolvasást és az első edzést. A Szloga
vezetősége vasárnap 10 órára hívta
össze a csapatkeretet, ekkor tartják az első edzést is.
A TSK elnöke, Vörös László úgy
nyilatkozott, hogy a névsorolvasást
július 15-én, a pályán tartják. Eddig még senki sem jelezte óhaját,
hogy elhagyja a csapatot. Jó lenne,

Látogasson el a JNH utca 191-es
számú házban levő üzletbe.

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!
ha mindenki maradna a csapatban
és folytatná a felkészülést a bajnokságra. Reméli, hogy a temerini
fiúk folytatják majd azt a győzelmi
sorozatot, amit a tavaszi bajnokság
alatt megvalósítottak.

KÉZILABDA
A női csapat július végéig pihenőn lesz. Toroman edző elmondta,
hogy a keretet nem hagyta el senki,
nem kérte igazolólapját senki sem.

TEKE
A TSK tekézői a felkészülést itthon kezdik meg. A heti két edzést
a sportcsarnokban tartják. A földvári pályát még javítják, de ha elkészül, a csapat ott folytatja majd
a felkészülést.

APRÓHIRDETÉSEK
• Két vákuumos, redőnyös,
nem használt ablak eladó.
Tel.: 064/314-70-26.
• Szőnyegek, matracok, ülőgarnitúrák stb. mélytisztítását
végzem a helyszínen Rainbow
géppel. Tel.: 064/437-92-23.
• Eladó Banat fajtájú heremag. Tel.: 063/848-53-99.
• Kitűnő állapotban levő Ford
Escort (1990) 1.4, kis fogyasztású, gáz beszerelve. Tel.:
063/8-524-105.
• Sürgősen eladó egy Ford
Scorpio 2.0, 89-es benzines, jó állapotban levő kocsi. Tel.: 063/7-657-436.
• Malacok eladók. Rákóczi Ferenc utca 194., tel.: 851-629.
• Eszéki kalapácsos morzsoló-daráló (3 LE, 50 kg kapacitású), Lifam daráló (30–40
euró), hároméves háztartási
gépek: villanytűzhely, mosógép, hat darab zsalugáter, 80 literes Gorenje bojler,

CSELGÁNCS
A temerini TSK cselgáncsozói a hét végén a romániai Turnu
Severinben vendégeskedtek, ebből az alkalomból részt vettek a
24. Trobeta kupán, amelyen román, bolgár, magyar, görög, macedón és szerb cselgáncsozók csapatai versenyeztek.
A TSK cselgáncsozói ezúttal sem vallottak szégyent, hiszen
aranyérmet szerzett Danijela Knezsevics, ezüstöt Krisztina Atyimovics, bronzot pedig Szabó Adrienn, Vladimir Csenics, Tamara
Petrovics és Damjan Vukovics. A
csapat a nyári pihenő után, augusztus végén a budapesti tornára készül majd.
N. J.

alig használt, francia gyártmányú, többfunkciós babakocsi, bojler (30 l), 800 literes eperfahordó, forgatható
LG monitor, gyermekkerékpárok, házi cseresznye- és
meggypálinka, jó állapotban
levő etetőszék, bébi hordozókosár, vadonatúj hidrocil,
350 literes akvárium fölszereléssel, televízió (55 cm),
mélyhűtők (420 l), két hódsági gyártmányú morzsolódaráló (piros), járóka, álló
hinta kisbabáknak, vashordók, gőzelvonó, varrógép.
Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 063/7434-095.
•Vákuumos ablakok zsalugáterrel, új garázsajtó és matrac,
többszemélyes sátor, kitűnő állapotban levő mountain bike,
sarok ülőrész egy kihúzható
fotellel, piros színű, hímzett
népviseleti ruhák, köténnyel,
mosogatógépek (70 euró/db),
kályha és szmederevói tüzelős

sparheltok, szekrénysorok (50–
120 euró), alig használt babaágy vadonatúj matraccal, mosógépek, felső konyharészek,
keltetőgép (1600 tojás), egy kisebb és egy nagyobb disznóetető, bőr varrására alkalmas
varrógép, olcsó fotelek, tévéasztal, klarinét, mikrosütő, körfűrész motor nélkül, sarok ülőgarnitúrák, hármas ülőrészek,
garázsajtók, villanytűzhelyek,
kombinált gáz- és villanytűzhely, mózeskosár, fürdőkádra
szerelhető babakád, luszterok,
akkumulátoros Trotico, harmonikaajtó, szőnyegek, komplett
műholdvevő-készülék, villanymotorok stb. Csáki Lajos utca
66/1., telefonszám: 841-412,
063/74-34-095.
• Földet bérelek. Tel.: 840008, 063/8-169-126.
• Sürgősen bejárónőt keresek
könnyebb házimunka végzésére. Tel.: 840-522.
További hirdetések
a 9. oldalon
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