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A folyamatosság előnyei

Vladislav Capik polgármester a feladatokról nyilatkozott
Vladislav Capik (DS) a polgármester csatornák bővítésén, a hazai és külföldi
helyettesi széket az elnökire cserélte. Köz- beruházók Temerinbe vonzásán, de fontos
vetlenül megválasztása után beszélgettünk feladatunk többek között a takarékosság és
vele.
a költségvetés bevételi oldalának növelése,
• Milyen tervei
az emberi és kisebbségi
jogok fokozása mind a
vannak az elnöknek?
köz-, mind a gazdasági
– A munkát ott folyélet szféráiban.
tatjuk, ahol legutóbb
• Az új községi
abbahagytuk. Az új hatanácsnak miért csak
talmi koalíció lényegé8 tagja van?
ben ugyanazon koalíciós
– Köztudott, hogy
partnerek együttműkömég 2008-ban kezdedésének a folytatása.
tét vette a gazdasági viElső ízben történt meg,
lágválság, amely még
hogy megmaradt a közmindig nem fejeződött
ségi hatalom folytonosbe. A jobb és hatékosága. Egyrészt ez jó,
nyabb munka érdekémert nincs szükség ös�ben nekünk is meg kell
szerázódásra, nem lesz Vladislav Capik polgármester tennünk néhány restriktévelygés, és éppen onciós lépést. Első lépésnan folytathatjuk a megkezdett projektu- ként csökkentettük a képviselő-testület
mokat, ahol abbahagytuk. Azaz továbbra elnökhelyetteseinek és a községi tanács
is dolgozunk elsősorban a szennyvízcsa- tagjainak a számát.
Folytatása a 2. oldalon
torna-hálózat és a felszíni vizeket levezető

Kezdődhet a munka
Gusztony Andrással, a községi képviselő-testület
új elnökével beszélgettünk
• Elnök úr, Ön a polgármesteri széket a községi képviselő-testület elnöki
székére váltotta. Mire számított?
– Azt reméltem, hogy a képviselő-testület elnöki tisztsége könnyebb lesz, mint a
polgármesteri volt – válaszolta az új összetételű községi képviselő-testület elnöke. –
Az alakuló ülés azonban azt mutatja, hogy
nagyon kemény négy év vár ránk. Nagyon
kemény ellenzékkel nézünk szembe. Ha
az ellenzéki kollégák tisztességesen látnak munkához, akkor részemről minden
támogatást megkapnak. Remélem, hogy
ez a most megalakult községi hatalom sikeres lesz.
• Van-e új elképzelése az ülések
vezetéséről?
– Tulajdonképpen csak alkalmazni kell
a meglevő ügyrendi szabályzatot. A képvi-

selőtársak a minapi ülésen kihasználták
a korelnök jóindulatát, aki megpróbált
szép szóval hatni, de ez nem
ment neki, és némely pillanatban cirkuszra hasonlított
az egész. Hiszem, hogy sikerül őket megnyernem, nem
szeretnék nagyképű lenni, de
mivel hosszú évek óta foglalkozom politikával, van némi
tekintélyem a csoportban.
Tudják a képviselők, hogy
nem akarok sem nekik, sem
magamnak rosszat. Ha kölcsönösen tiszteletben tartjuk
egymást, akkor egészen normálisan dolgozhatunk.
Folytatása
a 2. oldalon

Ára 50 dinár

Ítéletidő
Vasárnap a kora esti órákban ítéletidő söpört végig
szinte az egész Vajdaság területén. A vihar Temerint
sem kerülte el, hozzánk öt óra körül eső, mennydörgés és villámlás kíséretében érkezett a szélvihar. Az
ítéletidő ágakat tört le a fákról, több háztartás áram

A korhadt fát könnyen kidöntötte a vihar

nélkül maradt rövid időre. A Jegricska menti Hevértanyán, ahol éppen a hét végén kezdődött meg a 33.
TAKT (Temerini Képzőművészeti és Alkotótábor), egy
fa kérgét hasította ketté a villám, majd belecsapott
az alkotók étkeztetésére felállított sátor alumínium
vázába. A villámcsapás ideje alatt a sátorban senki sem tartózkodott, anyagi kár és személyi sérülés
nem történt. A művésztelepen, amelynek a témája a
giccs, az elkövetkező tíz napban negyven vajdasági
és magyarországi fiatal alkot majd.

Vércukorszintmérés
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-alapszervezete
ma, augusztus 2-án szervezi az idei második vérnyomás- és vércukorszintmérést. Az ingyenes szűrővizsgálatra az Ifjúsági Otthonban 8 és 11 óra között várják
a helyi közösség területén élő nyugdíjasokat.

A piacteret rendezték ugyan, de van még kívánnivaló a parkolási rendet illetően

Kezdődhet a munka
Folytatás az 1. oldalról

ellenére is, hogy nincs meg a vertikális vonal
a község, a tartomány és a köztársaság között.
Lényegében mégis megvan, mivel a tartomány
felé ott a demokrata, a köztársaság felé pedig
a szocialista vonal. Ha a koalíciós partnerek
tudják teljesíteni az elvárásokat, akkor a következő négy évben sem lesz túlságosan nehéz
a működés.
• Az ön javaslatára választottak polgármestert, a helyettesét és a községi tanács tagjait is.
– Minden a koalíciós szerződés értelmében
történt. Az új polgármester az eddigi helyettesem
volt, és belelátott minden községi projektumba.
Ezt játszva tovább tudja vinni. Helyettese pedig
eddig a községi tanács tagjaként mindenről tudott, mindenről jól tájékozott volt. A magyar
vonalat illetően Gódor Rudolf és Urbán Izabella
korábban is a községi tanács tagja volt. Ugyanazon a poszton maradva folytathatják eddigi
munkájukat. Bizonyos formában, a képviselőtestület elnökeként maradtam én is, és hivatásszerűen fogom végezni ezt a tevékenységet.
– Négy évvel ezelőtt mindannyian újonnan
érkeztünk a tisztségünkre és bizony kellett valamennyi idő, hogy beletanuljunk a munkánkba.
Most nincs ilyen átmeneti időszak. Ott folytathatjuk a munkát, ahol abbahagytuk. A néhány új tanácstagnak is könnyebb lesz munkába lendülni
azok mellett, akik már eddig is itt voltak.

ütemben érkezik, de költöttük is, ezért most már
Az ügyrendet alkalmazni kell, habár biz- bizonyos tételeken alakítani kell. Ugyanezen az
tosan nem leszek annyira szemellenzős, hogy ülésen kellene megvitatni a község tavalyi évi
ne nézzek el egy, két, akár három percet, il- zárszámadását, a hat hónapra szóló pénzügyi
letve egy-egy szellemes beszólást. A sértegetést jelentést, valamint a közvállalatok múlt évi jeviszont senkinek sem engedem meg. Tudom, lentéseit, illetve idei terveit. Tudom, hogy ennek
vannak szépséghibái, de váhogy az ellenzék nem tehet
lasztási években ez így van.
mást, mint bírálhat, s ha ez a
A tavalyi jelentéseket idén
bírálat érveken alapul, akkor
februárban, márciusban
nekem semmi kifogásom elkellett volna megvitatni,
lene. Személyeskedést, sértede akkor már mindenki a
getést viszont a jövőben sem
kampány lázában égett, jófogok megengedni.
magam sem szorgalmaztam
• A testület elnöki széa témák napirendre tűzését.
kének elfoglalása után
Így most ezt a lemaradást
azonnal idézett az ügyrenbe kell hozni. Ezt követődi szabályzatból. Miért?
en már az új költségveté– Az idézett szakasz lényesen kell gondolkodni, hogy
ge, hogy a képviselő-testület
lássuk, mi az, amit jövőre
méltóságára minden képviselőtehetünk.
nek ügyelnie kell. Jómagam is
• Többen felrótták
képviselő vagyok, tehát ez rám
Gyusztony András
az
előző
községi vezeis vonatkozik. Ha ezt betartjuk,
tésnek,
hogy
nem
tudott
semmit
felmuakkor nem lesz semmilyen gond. A második
tatni.
jelentős bekezdése ennek a szakasznak, hogy
– Ezt visszautasítom, mivel az idén is volt
nem lehet mások, különösen a nem jelenlevők
néhány
olyan beruházásunk, amire évek múlmagánéletében vájkálni. Az, hogy ki honnan jött,
va
is
büszkék
lehetünk. Ilyen
nem tartozik az ülésre. Erről mindenkinek lehet
a
szeméttelep
rendezése,
meg
magánvéleménye, lehet róla beszélni a odakint
lehet
nézni
a
piacteret,
elkéaz előtérben, viszont a testület „tisztelt ház”.
Ezt a kifejezést eddig általában csak csúfolódva szült a kátyi út és még három
használtuk. Arra fogok törekedni, hogy ez tény- útszakasz aszfaltozása. Már
leg tisztelt ház legyen, hiszen itt komoly dönté- csak a papírokat kell elrenseket kell hozni komoly embereknek, akiknek dezni, és őszre kezdődhet a
ehhez méltóan kell viselkedniük. Amíg erőm kólóniai épületben is az óvodai és az iskolai oktatás. Szelesz, ehhez ragaszkodni fogok.
• Milyen feladatok várnak a testület- rencsés körülmény a község
számára, hogy végre egy politire?
– Már tervezem a következő ülést (augusz- kai koalíciónak sikerült egybetus 1-jére – a szerző megj.) Ezen kellene meg- rakni a két mandátumot. Ezért
választani a munkatestületek tagjait és elnökeit, most nem kell összerázódnia,
a közvállalatok, illetve az intézmények igazgató- sem összeszoknia, nem kell az
Kolónián folytatják a csatornázást
bizottságának tagjait és elnökeit. Még augusztus előző hatalom szennyesében
• Optimistán néz-e új megbízatása
első felében tervezzük az újabb ülést, amelynek turkálni. Előre kell néznünk, és nem a múltat
feszegetni,
mert
abban
is
együtt
voltunk.
Erre
elé?
a fő témája a költségvetés átértékelése, módo– Mindenképpen. Ebbe azonban csúnyán
sítása lesz. A pénz ugyanis továbbra is elég jó most nagyon jó lehetőséget látok, még annak
belekavarhat a folytatódó gazdasági válság. Amikor azt mondom, hogy könnyebb lesz, hogy
jobban tudunk dolgozni, akkor feltételezem,
hogy maradnak a község eddigi, most rendelFolytatás az 1. oldalról
– A községi közigazgatás dolgozóinak kezésre álló pénzforrásai – hiszen tavaly októA községi tanács elsődleges feladatai kö- számát a község lakosai számának függvé- ber óta jelentősen több pénzt kapunk –, akkor
zött szerepel az ellenzéki képviselők által is nyében határozzák meg. Azonban bizonyos normálisan tudunk dolgozni. Ha ez megváltojavasolt téma, a községet ért szárazság kö- minisztériumokhoz már elküldtük kérel- zik, akkor az már egy más helyzet lesz, és arra
vetkezményeinek enyhítése. Az alakuló kép- münket egyes munkahelyek bővítésének is fel kell készülni. Lehet, hogy akkor már a 8
viselő-testületi ülésen ennek megvitatására jóváhagyására. Mivel Kolónián megnyitjuk tagú tanács is túl nagy lesz ahhoz, hogy a köznem volt lehetőség, de mindenképpen be- az új óvodát, igazolt az új munkahelyek ség elbírja. Próbálok optimista ember lenni, és
szélgetünk a problémáról és megoldásának nyitása is. Egyébként a községi közigazga- hiszem azt, hogy nem fognak jelentősen változni
tásban nem tervezzük újabb munkahelyek a működési körülményeink. Ha így lesz, akkor
lehetőségeiről.
• Tervezik-e új munkahelyek nyitását nyitását.
mi meg tudunk felelni a kihívásoknak.
mcsm
a közigazgatásban?
mcsm
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A válságról és okairól
Orbán Viktor magyar miniszterelnök figyelmet keltő előadásából
Figyelemre méltó elemzését adta az
európai válságnak a XXIII. Bálványosi Szabadegyetemen tartott előadásában Orbán
Viktor magyar miniszterelnök.
– Izgalmas időszakot élünk, ami nem öncélú szellemi izgalom, döntő módon határozza
meg Magyarország sorsát – mondta Orbán. – Ha
önök bekapcsolják a rádiót, televíziót, kinyitják
az újságot, vagy az interneten ügyeskednek, a
leggyakrabban a válság kifejezéssel találkoznak.
Halljuk: válság van az európai társadalomban, a
keresztény társadalomban – ez már közhelynek
tűnik. Nemrégiben tízegynéhány közgazdász a
brutalitás egyértelműségével fogalmazott arról,
hogy mi zajlik az európai életben: ha nem sikerül
radikális döntéseket hozni, Európa, mint a holdkóros, saját vesztébe tántorog. Átrendeződnek az
erőviszonyok, de a fejünkben is átrendeződik a
világról alkotott elképzelés. Egész történelmünket is új, korábban nem ismert nézőpontokból
kezdjük tanulmányozni. Új állítások új valóságértelmezéseket adnak – tette hozzá.
Európa válsága szerinte hosszabb és mélyebb, mint kezdetben gondolhattuk. A válság
nem világválság, mert Ázsia és Dél-Amerika virágzik, Afrika fölfelé lépked; valami a nyugati
világban romlott el.
Az európai egység furkósbottá válik
A mostani válság oka, hogy Európa ma is
a második világháború árnyékában él – hívta
fel a figyelmet a miniszterelnök. Ma a legfőbb
felelősöknek a nemzetállamok ambíciói vannak kikiáltva. Korábban nem gondoltuk, hogy
az európai egység furkósbottá válik – folytatta
Orbán Viktor. Hozzátette: Európa tévútra tért,
azt gondolja, hogy gazdasági sikerek útján megoldhatóak a politikai problémák. Az európai –
főleg a nyugati – világ elhitte, hogy fölényben
van a Kelettel szemben. Nem értette meg, hogy
az európai nemzetekkel szemben az uniót nem
lehet sikerre vinni. A realitások helyett bizonyos
dogmákhoz ragaszkodnak – hangsúlyozta a miniszterelnök.
– Európa ma nemzeti reneszánszát éli –
emelte ki Orbán, hozzátéve: – a tagállamok nem
akarnak összeolvadni, hiszen a területi válságra nincsen egyetlen megoldás. Minden ország
problémáját önállóan kell orvosolni – hívta fel
a figyelmet.
Nem lehet lenézni a kétkezi munkát
– Minden gazdasági fejlődés mögött munkának kell állnia. Angela Merkel ezt úgy mondja,
minden márkáért, amit elköltünk, előbb vagy
utóbb meg kell dolgoznunk. Mivel sokan nem
látják ezt be, hitelmámorba esnek – húzta alá
Orbán Viktor, aki szerint a márkára érvényes
igazság a forintra is áll. Ha valaki – folytatta
– azt hiszi, az európai válság megoldható egy
ügyes húzással, egy ügyes banki konstrukció2012. augusztus 2.

val, az félreérti a válság természetét. Orbán azt
gondolja, a Nyugatnak egy erkölcsi fordulatot is
végre kell hajtania, nem nézheti le Európa keleti felét. Nem lehet lenézni a kétkezi munkát.
Ha ezt Európa nem érti meg, a mainál is súlyosabb bajba kerülhet – jelentette ki a kormányfő.
Mindazonáltal úgy látja, a válság kedvező átrendeződés lehetőségét hordja magában. Úgy is le lehet
írni a mai helyzetet, hogy míg a Nyugat tétovázik,
Közép-Európa egyre biztatóbb jeleket mutat a
válság kezelésére. – A rossz hírek ma nem innen
jönnek, hanem Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából és Franciaországból. Természetesen ezt nyugaton nem kívánják beismerni,
ehelyett a sikeres közép-európai országokra különféle eszközökkel nyomást kívánnak gyakorolni
– hangsúlyozta a Fidesz elnöke.
Közép- és Nyugat-Európa viszonyát boncolgatva elmondta még: a Nyugathoz ilyen értelemben azok tartoznak, akiknek gyarmataik voltak,
a Közép meg az, amelynek sosem volt gyarmata.
Németországé ezért furcsa helyzet, mert ők a határon helyezkednek el. – A 20. században Nyugat-Európa szemében Közép-Európa nemcsak
vesztes volt, hanem bűnbak is, úgy gondolkodnak, hogy a bűnökért a közép-európai népek
felelnek. Ez nem így van – tette egyértelművé
Orbán Viktor.
A döntéseket emberek hozzák
Talán kellene vennie Európának egy nagy levegőt. A történelmi döntéseket mindig emberek
és személyek hozzák, erre kéne összpontosítani – mondta. Ezen döntésekre példának Orbán
Viktor a második világháborút, a kommunista
diktatúrát és 1956-ot hozta fel. Az olajválságot
is emberi döntések váltották ki – fűzte hozzá. A
bankrendszer által előidézett válság mögött is
emberi döntések állnak, amelyek mögött bankárok, bürokraták és megnevezhető személyek
húzódnak – szögezte le.
– Küzdünk ellene, mintha az ördög bocsátotta
volna le ide az életünkbe, nem értjük, mi is folyik
valójában – mondta Orbán Viktor az egész Európát érintő válsággal kapcsolatban. – Ennek lélektani következménye, hogy nő a harag, kiéleződik
a helyzet magával az unióval szemben – emelte ki.
– Kinek lett volna a dolga és mikor, hogy az
idáig vezető folyamatot hatástalanítsa? – tette
fel a kérdést. – Ezekre nemhogy nem kapnak
választ az emberek, de fel sem lehet tenni őket.
Csak indulattal reagálnak, és a középpontban
Brüsszel áll – folytatta. – A válságkezelés nem
áll másból, csak abból, hogy az adófizetők pénzéből százmilliárdos feltőkésítésért állnak sorba.
Ennek nem lesz jó vége, sőt nincsen jó közepe
sem – hívta fel a figyelmet.
Ördögi körben a Nyugat
– Brüsszel arról beszél, az állam ne avatkozzon be a piac működésébe, miközben azt is
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előírják, merre kell az uborkának kunkorodni
– a Nyugat ma egy ördögi körben forgolódik,
lassan ki kell mondanunk, Európa válsága ma
valójában Brüsszel válsága. Ha az abszurditások
nem tűnnek el, esélyünk sincs, hogy a komoly
kérdésekre megtaláljuk a választ – mutatott rá
a kormányfő. – Mivel magyarázható ez? Először
is: a közép-európai országok nem követték el,
amit Spanyolország, Franciaország, Olaszország
a válság kirobbanása után elkövetett, vagyis hogy
további adósságokba verjék magukat. 2008 után
mi is bajba kerültünk, 80 százalék fölé került az
államadósság, most már az alatt van. Nyugaton
90 környékén, amiről sokan úgy tartják, önerőből innen nincs visszaút – érzékeltette.
Egy gazdaságban vagyunk, egy csónakban evezünk
– 1990-ben sokkal könnyebb volt a helyzet,
mint most. Szükségszerűnek látszó gondolat volt
ugyanis az, hogy ha sikerül mindent úgy csinálni, mint a Nyugatnak, az jó. Azon versenyeztünk,
hogy ki tud „nyugatosabb” gazdaságpolitikát
megvalósítani. A pillanatnyi helyzet ezt a kényelmet középpontba helyező, intellektuális ösvényt
eltörli – mondta el Orbán Viktor.
– Nincs sikerrecept, nekünk kell kigondolni,
hogy mi a bajunk, nekünk kell beazonosítani a
gondjainkat – tette hozzá. – A többiek tapasztalatát beépíthetjük, de nem gondolhatjuk úgy,
hogy magától megoldódnak a bajok – hangsúlyozta. A miniszterelnök ezt nagy intellektuális
szabadságnak nevezte beszédében. Kiemelte:
ha alkalmasak vagyunk megérteni a folyamatokat, amiben élünk, ha kidolgozzuk a jobb életet hozó megoldásokat, akkor az az előnyünk,
ami a Nyugattal szemben rendelkezésünkre áll,
megmarad.
Másolás helyett a saját gazdasági rendszerünket kell kiépíteni – a képet, amit a Nyugatról
őrzünk, érdemes átalakítanunk. – Egy gazdaságban vagyunk, egy csónakban evezünk, ezt
azért ne felejtsük el – húzta alá beszédében a
miniszterelnök.
Nem kívánatos Európa szétesése
– Ha azt hallom, hogy nekünk kívánatos
Európa szétesése, azt kell mondjam: ez téves
gondolat. Nekünk az az érdekünk, hogy egész
Európa kilábaljon a bajból, elfogadva a tagállamok közötti különbségeket – fogalmazott.
Amerikára kitérve Orbán Viktor azt mondta, furcsa, fájdalmas, de nem tagadható, hogy a
válság mögött rejtett amerikai konfliktusok is
állnak. Kiemelte, az amerikai kérdés előhozza
Oroszország kérdését is. Szerinte Európa számára olyan együttműködésre van szükség az
orosz térséggel, ami jól átlátható. Példaként a
történelemből merített Orbán, ha emlékeznek
még a huszadik századra, nem jártunk olyan jól
az oroszokkal – fogalmazott a miniszterelnök.
– Közösen kell megteremteni a biztonságot, az
energia biztonságát, a katonai biztonságot. Az
elkövetkező 20-25 év sikere függ ettől – szögezte le.
(MNO)
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E heti körkérdésünk

Mire futja

Érettségizőink albumából

egy ezresből?
K. K.: – Tudom, hogy drágulnak az élelmiszercikkek is, de nem követem az árakat. Vásárlóimtól
azonban sok mindent megtudok. Az egyik például
arra panaszkodott, hogy ugyanannyi pénzért csak
annyit vásárolt, amennyi elfért egy kosárban. A másikat üresen kellett hazavinnie. Portékáim közül a
magyarországi újságok ára nőtt 10-15 százalékkal. A
hazai napisajtó, a hetilapok, és a helyi lapok ára már
4-5 éve stagnál. Ennek ellenére egyre kevesebbet
vásárolnak az emberek. Ma is sok újságom megmaradt. Fizetéskor, a nyugdíj érkezésekor valamennyivel kelendőbbek a lapok is. Bevásárláskor azonban
elsőként az élelmiszercikkeket veszik meg, és csak
utána, ha marad pénzükből, akkor vesznek az emberek újságot is. Nyáron nincs szezonja a méznek,
de korábban azért vásárolták. Most alig adunk el.
Ha egy-egy piacon eladunk egy-két kilót, akkor az jó
eredmény. Egyébként a méz ára is emelkedett. A vegyesvirág-méz kilója eddig 400 dinár volt, most 450
dinár. Az akácméz ára azonban tavaly augusztus óta
550 dinár. Az idén nagyon kevés lesz belőle.
Cs. E.: – Ezer dinárért vásárolhatunk például 40
kiló vöröshagymát, vagy 2 kiló csevapot. A konyhakerti
dolgoknak nincs ára. Lehetséges, hogy ha tovább tart a
szárazság, akkor felébredünk, és megemeljük árainkat.
Mi, konyhakerti növénytermelők mindannyian öntözünk,
és a jelenlegi drága üzemanyagárral nem árulhatjuk
ennyiért a zöldségféléket. Sajnos még nem emeltük
árainkat, mert az eladásból származó minden kis pénzre szükségünk van. Mondhatom, hogy már évek, sőt
évtizedek óta 25 dinár a vöröshagyma, illetve a krumpli kilója. A sárgarépa kilója 40-50 dinár. Csupán olyan
zöldségeknek, mint a karfiol, a zeller, maradt az ára,
amelyekből kevés van. Hamarosan azonban ezek ára is
leesik, mint ahogyan a paradicsomé is. A szárazság miatt
inkább kukoricából, szójából stb. esedékes hiány, mint a
konyhakerti növényekből, mert mi azokat locsoljuk. Az
említett áron is keveset vásárolnak. A legtöbben most
veszik a téli tüzelőt, majd következik a tanfelszerelés
beszerzése, a ruhanemű felújítása stb. Ezek a cikkek
bizony megdrágultak, de a fizetések stagnálnak, sőt
csökkennek. Két-három évvel ezelőtt még nagyon ritkán
mértünk 20-30 deka zöldséget, most viszont naponta
tesszük. Nagyon érződik az embereken, hogy nincsen
pénzük. Ha valahol egy-két dinárral olcsóbban megvásárolhatják a cikket, akkor elmennek oda megvenni,
függetlenül, hogy hűséges vásárlóról van szó. A zsebe
rákényszeríti erre.
A. N.: – A devizaárfolyam is úgy alakul, hogy gyengül a dinár. Valószínűleg kihat az infláció alakulására
is. Úgymond elszabadultak az árak, de az infláció is.
Várjuk az új kormány intézkedéseit. Az ezer dinár bevásárláskor egyre kevesebbet ér. S az üzletekben nem
alkudhatunk, csak vásárolhatunk. Ha drágább a cikk,
akkor legfeljebb kevesebbet teszünk kosarunkba.
mcsm
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Kálmán Ákos Tóth Krisztián
Született: 1993. augusztus
5-én Zentán.
Szülei: Kálmán Imre és Mónika.
Tanulmányait az Óbecsei
Gimnázium általános szakán
végezte magyar nyelven. Magyar nyelvből, matematikából
és történelemből érettségizett, szakdolgozatát történelemből írta. Tanulmányait az
újvidéki Műszaki Egyetem
energetika és áramlástechnikai szakán folytatja.

Született: 1993. április 16án Újvidéken.
Szülei: Tóth Béla és Zséli
Angéla.
A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és
Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézményében informatikai szakon érettségizett.
A Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Karán mérnök informatikus szakirányon folytatja tanulmányait.

Úri Zsanett
Született: 1993. december
11-én Újvidéken.
Szülei: Úri Péter és Edit.
Az óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola
végzőse.
Szaktantárgyakból és gyakorlati oktatásból tett
érettségi vizsgát. Magyar
nyelvből írt érettségi dolgozatának címe: Amilyenek a
gondolataid, olyan az életed! Még nem döntött további tanulmányairól.

Faragó Vivien Varga Szilvia Hornyik Anna
Született: 1993. július 2-án.
Szülei: Faragó Csaba és
Noémi.
Az óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola
végzőse. Szaktantárgyakból
és gyakorlati oktatásból tett
érettségi vizsgát. Tanulmányait az Újvidéki Egyetem
Közgazdasági Karának marketing szakán folytatja.

Született: 1993. június
29-én.
Szülei: Varga Mihály és
Ida.
Az óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola
végzőse. Szaktantárgyakból
és gyakorlati oktatásból tett
érettségi vizsgát.
Tanulmányait Magyarországon folytatja.

Született: 1993. november
24-én. Szülei: Hornyik József és Darázs Mária.
Az óbecsei Közgazdasági és
Kereskedelmi Középiskola
végzőse. Szaktantárgyakból
és gyakorlati oktatásból tett
érettségi vizsgát.
Jogi tanulmányokat kíván
folytatni Újvidéken, illetve
Szegeden.

Már a Tanító utcában is:

SLENDERTONE kozmetikai szalon!

A régi és az új szalonban is a szokásos kozmetikai programok!
Az új szalon újdonsága az edző-, az izomerősítő- és a masszázsgép!
Érdeklődni és bejelentkezni a 844-923-as és a 851-697-es
telefonszámon, illetve az Újvidéki utca 322.-ben és
a Tanító utca 2.-ben, vagy a 063/521-036-os mobilszámon.
Rodić Gabriella tulajdonos mindkét szalonban fogadja vendégeit.
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Aszálykárok a határban
A terméskiesést már nem lehet pótolni

ára nem növekedhet a végtelenségig, mert
az állattartók nem tudják megfizetni. Ezért
a termelők számítanak a kormány bizonyos
intézkedéseire az árnövekedés megfékezése
végett. A pillanatnyi ár azonban megfelel a
termelőknek, korlátozó intézkedéseket sem
hoztak még, így mindenki igyekszik túladni tavalyi termésű kukoricáján addig, amíg
ilyen „jó” az ára. A morzsolt kukorica mellett
rendkívüli keletje van a csutkának is. Egy-egy
nagyobb (5 tonnás) pótkocsi csutkáért 70
eurót kérnek a gazdák.
mcsm

vesség. Az első permetezésen túl most ismét
aktuális a répatáblák fokozottabb figyelése,
és szükség esetén a betegség ellen permetezéssel való védekezés. Egyébként
a répa is úgy védekezett a hőség
ellen, hogy veszített leveleiből. A
nedvesség most segíti az újabb
levelek fejlődését, de a gyökér
növekedését is. A szakemberek
az említettek miatt tartják jelentősnek a múlt heti csapadékot,
de normális termésre már nem
A temerini Vöröskereszt és az újvidéki
számítanak. Semennyi csapadék
Vérellátó
Intézet szervezésében auguszsem tudja helyrehozni a kiesést,
tus
9-én,
jövő
csütörtökön tartják az idei
csak valamennyit javíthat rajta.
nyolcadik
véradást.
Az intézet terepi csoEgyre keresettebb a tavaportja 8 és 11 óra között az Ifjúsági Otthon
lyi termésű kukorica, és egyre
nagytermében várja az önkéntes véradókat.
több termelő nyitja meg góréját.
A kukorica megsínylette az aszályt, ám a parlagfű nem A tengeri kilónkénti felvásárláLegközelebb szeptember 24-én szerveznek
véradást.
a növényeket megviselő hőség mérséklődött. si ára 25 dinár körül alakul. A takarmány
A nyári záporok különböző mennyiségű esőt
hoztak, egyik felhőből több, a másikból kevesebb hullott, de a határban szinte mindenütt
volt valamennyi csapadék, kiváltképpen vasárnap, amikor vihar kíséretében érkezett.
A lehűlés, a csapadék jól jött a növényeknek és némileg még javulhat a terméshozam
is. Azokban a kukoricásokban azonban, ahol
nem fejlődött ki a cső, az esőtől sem fog, mivel
már befejeződött a csőképződés fázisa. Másrészt a kisebb méretű csövek sem nőnek nagyobbra, csupán a szemtelítődöttség javulhat.
A szemek jobban kifejlődnek, és nem lesznek
lazák a csövek.
A szójánál sem lesz a már meglévőnél több
hüvely, de az eső hozzásegít ahhoz, hogy a már Akik az utóbbi napokban, hetekben szemetet, háztartási vagy más hulladékot vittek
meglévő szemkezdeményből több fejlődjön ki. a szőregi út menti szeméttelepre, tapasztalhatták a változást, ami a telep rendezéséA hőmérséklet csökkenésével kisebb a kipá- nek köszönhető. A rend megőrzése céljából a Közművállalat a következő intézkedérolgás. A növények a hőség ellen kipárolgással sekről határozott: augusztus elsejétől új munkaidőt vezetnek be, mégpedig a nyári
védekeznek, de ha nincs mit kipárologtatni, hónapokban munkanapokon és szombaton 10-től 19 óráig lehet szemetet szállítani
akkor megégnek. A nedvesség segít abban is, a lerakatba. A téli hónapokban (október 1-jétől március 1-jéig a lerakat 10-től 16
óráig tart nyitva. Vasárnap a telep zárva tart, ezen a napon nem lehet szemetet kivinhogy nem égnek tovább a vetések.
A cukorrépánál eddig nem jelentkezett a ni. A szeméttelep bejáratánál táblát helyeztek el, amely a háztartási szemét, illetve
az építkezési törmelék, valamint a szennyvíz tárolási helyére kalauzol. Nyitvatartás,
cerkospórás levélfoltosság, de megjelentek a azaz munkaidő alatt a közvállalat dolgozói segítenek az eligazodásban és a szemét
szárazságban jellemző más levélbetegségek. megfelelő helyre szállításában. A szeméttelepre csak Temerini Község területéről
Ha csapadékosabb az időjárás, gyorsabban hordható a szennyvíz, a háztartási és egyéb hulladék. Képünkön az átrendezett,
jelentkezhet a cerkospórás levélfoltosság is, földel borított szeméttelep. A kúp alakú képződmény tetejére köves út vezet. Ott van
mivel a gombák terjedéséhez szükséges a ned- hely a szemét és hulladék lerakására. Előtérben az „új” döngölőgép.
Községünk területén aránytalanul oszlott
el a csapadék, és mennyisége sem volt jelentős. Továbbra is szárazságról beszélnek, bár

Véradás

Új munkaidő a szeméttelepen

Tűzifa eladó: tölgy,
gyertyán és akác

Brikett eladó, tonnája

Köbmétere 4000 dinár, házhoz szállítással,
részletfizetésre is – megbeszélés szerint.
Csere is lehetséges rosszvasért.

Telefonszám: 064/277-14-43
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15 000 dinár.

Házhoz szállítás, részletfizetésre is – megbeszélés szerint.
Csere is lehetséges rosszvasért.

Telefonszám: 064/277-14-43
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Varga János, a bölcs falusi biró
A Varga családok miséje kapcsán
Varga Jánosnak, Temerin egykori bírájának
tipikus magyar alakja sohasem tűnik el azok szemei elől, akik őt ismerték. Középtermetű, köpcös ember volt, szépen fejlett, domború Deák
Ferences koponyával, jóságos, okos szemeivel,
higgadt megfontoltságával mindenkire a bölcs
ember benyomását tette. Nem olyan nagy állás
a falusi bíróság, hogy egy volt falusi bíró alakjával hosszasabban kelljen foglalkozni, de Varga
János olyan bíró volt, olyan különös és értékes
magyar talentum, amilyen sem azelőtt, sem azóta
nem ült a temerini bírói székben, s bátran el lehet mondani, hogy messze földet be kellett volna
járni, míg olyanra bukkantak volna, mint ő volt.
A tagosítás eszméjének ő nyerte meg a község
egyik nagyobb pártját. Akkor 1888-ban átkot,
halált kiabált rá a meg nem értő tudatlanság.
Nem is csoda, a nyolcvanas évek kora az ő kora
volt Temerinben, amit a hosszú hajúak korának
szokás nevezni, akiknél a józan megfontolás, az
okosság a praktikus gondolkozás megfordított
viszonyban volt a haj hosszúságával.
A tagosítás előtt az egyes tulajdonosok földjei, birtokai szétszórtan terültek el a határon,
aszerint, amint s ahol megvették. A tagosításnak az volt a rövidlátók által előre nem látott
s nem értékelt nagy előnye és áldása, hogy a

birtokos földjeit egy tagban kapta meg, s így
tanyát, szállást építhetett, ami lehetővé tette a
föld alaposabb, intenzívebb megművelését s a
termelés fokozását. Az állattenyésztésre is nagy
kihatással volt. A tagosítás teremtette meg a tanyarendszert, amelyért, akik annak idején Varga
bíró fejére átkot szórtak, ma áldásukat hintik
koporsójára, illetve sírjára. A vasút idevezetéséről talán felesleges sok szót ejteni. Mindenki érzi, hasznát látja a vasútnak. Ha azonban
Varga János előbb lett volna bíró, akkor nem
a sztaribecsej–noviszadi vonalat kapta volna
Temerin, hanem a budapest–zimonyit éspedig
ötödrész áron. Akkor azonban még döntő szerepe volt a hosszú hajnak.
Varga János érdeme az is, hogy a községházát az egyik mellékuccának egészségtelen épületéből a főuccára vitte, ahol modern, egészséges
uradalmi épületben helyezte el. Az épületet minden megkérdezés nélkül, a saját felelősségére
megvette, s miután a községi képviselő-testület
a vételhez egy ideig hozzájárulni vonakodott, ő
birtokolta. Végül mégis győzött a józan belátás, s
a községháza ott van, ahol lennie kell: a főucca
kellős közepén.
Varga Jánosnak még egy gyönyörű, feljegyzésre
érdemes cselekedete volt, ami a magyar embernek

Jegricska 2012
Múlt csütörtökön a művelődési központ
képtárában megnyílt a Jegricska 2011 elnevezésű képzőművészeti táborban készült
alkotások kiállítása és egyben megkezdődött az idei, a Jegricska 2012 művésztelep.
A Jegricska-parti tájékoztatási központban
vasárnapig összesen 19 festőművész alkotott. A művelődési központ ezekből az
alkotásokból jövőre szervez kiállítást.

a kultúra iránti érzékére vet élénk világosságot.
Amikor még, az akkori Magyarországon évi 3-4
száz forintos állásokon nyomorogtak a tanítók,
1892-ben a temerini tanítói fizetéseket felemeltette
évi hatszáz forintra, amin kívül azok természetbeni
lakást is élveztek. A kultúra terjesztőinek tisztességes megélhetést biztosított az egyszerű polgári
bíró akkor, amikor az ország urai sokallták az évi
négyszáz forintos maximumot is. S Varga Jánost
bírói működésében nem a jegyzők irányították,
hanem megfordítva, a jegyzők fordultak őhozzá
tanácsért, ha valamilyen nehezebb ügyet akartak
dűlőre juttatni. Bíróutódai eljárhatnak sírjához, s
megemlékezvén róla és alkotásairól, községének
tett felbecsülhetetlen szolgálatairól: erőt és buzdítást meríthetnek az ő példájából arra nézve, mint
kell a közjót, a község fejlődését, virágzását áldozatok, sőt a saját érdekük árán is előmozdítani.
Délbácska, 1926

Fotocolor Emil Kantardžić Temerin

Óvodások csoportképe

A központi óvoda kétnyelvű előkészítő csoportja. A felső sorban, balról jobbra: Zeljković Petra óvónő, Karać Lana, Pilić Ognjen,
Peković Nikolina, Drinić Vuk, Vrcelj Leontina, Ember Igor, Plavšin Lana, Radić Milan, Varga Szitár Jolán óvónő. Középső sor:
Droco Andrej, Nežić Teodora, Hangya Róbert, Kravić Sunčica, Мészáros Viktor, Mihaljica Jana, Čakarević Branislav. Ülnek:
Giric Barnabás, Nagy Michel, Končar Aleksa, Drinić Sara, Kalapáti László, Hlipec Valentina, Majoros Krisztián, Mészáros Tibor,
Komiszár Alen. Hiányzik: Német Péter.
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A szív hazahúz
Az Elszármazottak 7. Találkozóján jegyeztük fel

Faragó Tibor és felesége, Erzsébet szinte évi rendszerességgel eljár az elszármazottak
találkozójára. Az évek során már elmondták
élettörténetüket is. Lányaik, akik minden évben

rajzolást. Befejeztem az Iparművészeti Főiskolát,
miközben Hevér János beagitált a TAKT-ba. Tanulmányaim befejezését követően az itthoni háborús viszonyok miatt egyre kevesebbet jártam
haza. Budapesten megismertem a feleségemet,
és ott ragadtam. Két kis gyermekünk van, és ott
élünk a fővárosban. Időközben foglalkoztam
könyvkiadással is, de grafikus vagyok.
– Öt évvel ezelőtt már voltam az elszármazottak találkozóján – vette át a szót az ugyancsak
Magyarországon, Esztergomban élő Németh
Lehel, akinek felesége ugyancsak temerini származású. – Sajnos azóta nem sikerült ide eljönnöm habár évente egyszer-kétszer-háromszor
hazajövünk. Illés-napkor ritkán jöhetünk, és
most nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy most az egész
család együtt lehet. Szüleink most ünneplik 50.
házassági évfordulójukat, ami igen különös alkalom.
– Egyébként 1991 óta élünk Esztergomban
– toldja meg a feleség, Julianna. – Amikor tu-

sokkal, de azért mindig feltaláljuk magunkat.
Ha másképpen nem megy, akkor valaki fordít
nekünk. Általában a szüleinkkel jövünk, de megtörténik, hogy nélkülük.
– Szeretnék köszönetet mondani anyámnak és apámnak, hogy
megtanítottak magyarul. Vannak
olyan unokatestvéreink, akik szintén külföldön, egy másik országban élnek, egy másik nyelven beszélnek, de szüleik nem tanították
meg őket magyarul. Csak most,
hogy felnőttem, jöttem rá, hogy
mennyire fontos tudni az anyanyelvet, és beszélni annyi nyelven,
amennyin csak lehet.
Az 50. házassági évfordulóját ünneplő NéA Faragó lányok Svájcban születtek. Dóra középen, meth házaspárnak
mellette Flóra és a háttérben Sarolta.
az idén mindkét fia
elkísérik szüleiket e nem mindennapi összejöve- – Lehel és Csongor – is csalátelre, eddig még sohasem meséltek magukról, dostól látogatott haza fogadalmi
Zürich melletti kisvárosi életükről, érzéseikről, ünnepünkre és a jeles családi évamelyek ilyenkor hatalmukba kerítik őket. A fordulóra. Gombár Gizella és
mostani találkozón azonban megtört a jég és Németh Mátyás ugyanis öt évtimeséltek, mégpedig anyanyelvükön, szépen, zeddel ezelőtt éppen július 22-én
választékosan.
kötött házasságot. A boldog szülők
– Mindhárman Svájcban születtünk – mond- és nagyszülők elkísérték gyermeja a legidősebb nővér, a 20 éves Dóra. – Egyik keiket és családjukat az elszármahúgom 16, a másik meg 15 éves. Valójában szü- zottak idei találkozójára.
letésünk óta rendszeresen járunk Temerinbe.
– Ha sikerül, akkor Illés-nap
Megtanultunk magyarul, vannak barátaink is, környékén mindig hazajövök – Ritkán van együtt a Németh család
de úgy érezzük, hogy Svájc a hazánk. Otthon mondja Németh Csongor. – Örömmel jövök, dunk, hazajövünk és találkozunk ismerőseinkmindig magyarul beszélünk, máshol meg svájci idehúz a szívem, hiszen itt nőttem fel. Ilyenkor kel is. Lányunk öt hónapos volt, amikor kikölnémetül, de tudunk németül, angolul és franciá- előjönnek gyerekkori emlékeim, találkozom töztünk Magyarországra, és ott nőtt fel. Ő már
ul is. Itt Temerinben él a család, a nagymamánk, régi ismerősökkel. Régebben eléggé aktívan igazi magyar lány lett.
nagyapáink, unokatestvéreink. Valójában kinn részt vettem a TAKT táborban, mint művészeti
– Számomra ez a hazalátogatás minden évcsak mi öten vagyunk, nincsenek rokonaink. vezető, mint egyszerű résztvevő. Szakmai fejlődé- ben a kötelező nyaralás a családdal együtt –
Mivel szerbül nem beszélünk, tapasztaljuk, hogy semben sokat segített a TAKT. Mindig is a képző- mondja Lilla – Valójában a családot jelenti,
itthon egyre kevesebben beszélnek magyarul. művészet felé orientálódtam. Édesapám segéd- a kikapcsolódást, a kiszakadást a mindennaEgyre nehezebben tudunk kommunikálni má- lete mellett korán megismertem a festészetet, a pokból. •
Rendőrségi krónika

Folytatódnak a lopások
Temerin község területén július 20-ától
27-éig négy bűntényt, hat rendbontást és hat
közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini
rendőrállomás jelentésében. A balesetekben
öt személy könnyebben megsérült, az anyagi
kár összesen mintegy 633 ezer dinár.
Július 20-án este 7 óra tájban Temerinben, az
Újvidéki utca 633-as számú ház előtt H. F. (1949)
helybeli lakos Golf típusú személygépkocsijával
Óbecse irányába tartva balra kanyarodáskor ütközött egy Ford Focus típusú személygépkocsival,
amelynek kormánykerekénél F. A. (1974) temerini
2012. augusztus 2.

lakos ült. Az anyagi kár mintegy 185 000 dinár.
Július 21-én délelőtt fél 12 tájban Temerinben,
a Marko Orešković és a Nikola Pašić utcák kereszteződésénél történt baleset. G. V. (1947) helybeli Volkswagen típusú személygépkocsijával a
forgalomba való bekapcsolódáskor ütközött egy
Hyundai típusú személygépkocsival, amelynek
kormánykerekénél Gy. N. (1989) temerini lakos
ült. Az anyagi kár mintegy 140 000 dinár.
Július 24-én délután 5 óra tájban Temerinben,
a Csáki Lajos és a Nikola Pašić utcák kereszteződésénél történt baleset. G. L. I. (1990) aradaci
TEMERINI ÚJSÁG

lakos Chevrolet Aveo típusú személygépkocsijával
a Csáki Lajos utcán haladt, és az útkereszteződésben ütközött egy Fiat Punto típusú személygépkocsival, amelynek kormánykerekénél Gy.
M. (1982) szabadkai lakos ült. Az ütés erejétől a
Fiat vezetője elvesztette uralmát járműve felett,
letért az úttestről és az út menti árokban kötött ki.
A balesetben két személy könnyebben megsérült,
az anyagi kár mintegy 180 000 dinár.
Július 26-án hajnal 2 óra körül Temerinben, az
Újvidéki utca 87-es számú ház előtt S. N. (1988)
veterniki lakos Audi 80-as típusú személygépkocsijával beleszaladt egy veszteglő TAM 80-as típusú
tehergépkocsiba, amelyet J. N. (1981) helybeli lakos vezetett. A balesetben egy személy könnyebben megsérült, az anyagi mintegy 105 000 dinár.
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Keresztapám nadrágja
Péter László könyvének bemutatójáról
Múlt csütörtökön este a tájházban, a TAKT tulajdonságukat megtanulta. Ugyanis minden
szervezésében mutatták be Péter László Kereszt- közösség ismérve az, hogy vannak jó és rossz
apám nadrágja című al-dunai székely anekdotá- tulajdonságai, pozitívumai és hiányosságai, azaz
kat, élettörténeteket és tréfáemberi dolgai. Kiskora óta
kat tartalmazó kötetét, amely
egy olyan közösségben tudtavaly jelent meg a Vajdasági
ta magát, amely különleges.
Magyar Művelődési Intézet
Ezt azonban akkor még nem
gondozásában.
fedezte fel, de nyolcadikos
Az egybegyűlteket Csorkorában már komolyabban
ba Béla köszöntötte és elérdeklődött a dolgok iránt.
mondta, hogy Péter László
A középiskolában például
a TAKT egyik kiemelkedő
az al-dunai székelységről
tagja, akinek kitartó munkevesebbet tanult az iskokájára is szükség volt ahhoz,
lai feladatanyagokból, sokat
hogy új életre kapjon a fiatal
inkább abból, amit összeképzőművészek mozgalma.
gyűjtött saját népcsoportA székelykevei születésű, ma
járól.
a Budapesthez közeli HerKeresztapám nadrágja
ceghalmon élő, jelenleg épcímű kötete kapcsán mepen úszómesterként dolgozó
sélt azokról a történetekgrafikus azonban nemcsak a Péter László legújabb könyvével ről, amelyeket még gyerképzőművészet, hanem a kultúra egyéb területei mekkorában hallott. A későbbiek során is
iránt is érdeklődik. Többek között a néphagyo- gyakran eszébe jutottak és arra gondolt, hogy
mányok, elsősorban az al-dunai székelyek és ezek talán érdekesek lehetnek az olvasók száfőleg Székelykeve, valamint a bukovinai székely- mára is. A kötetben szerepelő történetek egy
ség hagyományai iránt. Ilyen jellegű könyve is részét még gyermekkorából ismerte, és több
jelent már meg, mint a Vándorfecske hazatalál? évtized után visszaemlékezve leírta. Egy másik
című munkája, valamint a temeriniek által jól részét az Al-Duna kanyarában húzódó három
ismert, a TAKT képzőművészeti mozgalomról faluban – Székelykevén, Hertelendyfalván és
írt monográfiája.
Sándoregyházán – végzett gyűjtése során hallott
Múlt csütörtökön azonban a legújabb, a anekdoták alapján jegyezte le. A hallottak leíráZentai Művelődési Intézet kiadásában megje- sakor igyekezett visszaadni a történetek hangulent, Keresztapám nadrágja című, anekdotákat,
tréfás és egyéb, általa fontosnak vélt történeteket
tartalmazó kötetének a bemutatására gyűltek
össze veterán TAKT-os társai, valamint a könyv
iránt érdeklődők. Ehhez a könyvhöz Kóka Rozália, a Kárpát-medencében ismert neves mesemondó írt utószót. A kötetet maga a szerző
illusztrálta.
A kötet bemutatása során Péter László
többek között elmondta, hogy a székelykevei
környezetben cseperedve rengeteg jó és rossz

latát. Gyakran megváltoztatta a szereplők nevét
az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett.
A röviden, alig három mondatban közölt történeteket pedig igyekezett kikerekíteni. Kiemelte,
hogy a székelyeket tulajdonképpen a humorérzékük menti meg a keserűségtől. A kötetben
megjelent anekdotákban, tréfás történetekben
szó van a beszolgáltatásról, a kisgyermekekről,
az öregekről, az ünnepekről stb., azaz a való
életből merített dolgokról. Kóka Rozáliának az
utószóban írt szavai szerint: „Szinte egy al-dunai
panoptikum jelenik meg előttünk, amelyben a
kisgyermektől, az élettől búcsúzó öregekig sorban vonulnak el lelki szemeink előtt – sokan
név szerint is, mások egyszeri emberként – az
elmúlt évszázad »székeli« figurái: a kocsmázók, a mesterek, a papok, a csőszök, a mozis,
a szerelmesek és az immár a halálra készülők.
A történetek sorát végül a »székeli aranyköpések« csokrával toldja meg a szerző.”
Péter László az est folyamán kivetítőn bemutatta a közönségnek a kötetben szereplő rajzokat is. Csorba Eszter részleteket olvasott fel a
legkedvesebb történeteiből.
Péter László a könyvbemutató után egy-egy,
Matuska Ferencet ábrázoló grafikát ajándékozott az elhunyt keramikus testvérének, Matuska
Mártonnak, illetve a TAKT-nak.
mcsm

Fakivágást vállalok,
lehet a kivágott
fáért cserébe is.
Tel.: 063/89-57-143

Az
faipari cég

tapasztalattal rendelkező
asztalost keres

Újvidéki u. 384., tel.: 842-423

Szójaszalma bálázását és
behordását vállalom.

Telefonszám: 063/6-97-568
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Vasárnap ministránsaink minden korosztálya tartalmas jutalomkiránduláson
vett részt a redneki (vrdniki) várnál, a karlócai Béke Királynője-kápolnánál és a
tekijai kegytemplomnál. A kiránduláson társalgás és vidám hangulat közepette
ismerkedtek hitünk, a magyarság és vidékünk emlékhelyeivel. A kép a karlócai
béke (1699) aláírásának színhelyén, a békekápolnánál készült. Ternovácz Bálint
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, sógoromtól és
nagybátyánktól
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.

TAMÁS Istvántól
(1941–2012)

Emlékét megőrzi húga,
Katica, sógora, Kristóf,
unokahúga, Vali
családjával és
unokaöccse, Kristóf

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, aki már 22 éve hiányzik közülünk
Az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének épületében Illés-nap alkalmából megnyílt az iparos szerszámokat bemutató állandó kiállítás. Megtekinthető munkaidőben, csoportos látogatás esetén megbeszélés szerint.

Miserend

Augusztus 3-án, elsőpénteken a Telepen 8
órakor: szabad a szándék, a plébániatemplomban 19 órakor: szabad a szándék.
4-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán
elhunytakért, valamint az előzőleg elhunytakért: †Varga Veronáért, az Úri szülőkért,
fiukért, Péterért és Kabács Rózsikáért, valamint: †ifj. Horváth Viktóriáért, id. Matuska
Sándorért, Tóth Erzsébetért, ifj. Matuska
Sándorért és a család többi elh. tagjáért,
valamint: †Sarok Zoltánért, Sarok Istvánért
és Varga Borbáláért, valamint: az osztálytársak az 50 éves találkozó alkalmából megemlékeznek elhunyt osztálytársaikról a Petar
Kočić iskolából: †Szakál Ilonáról, Szilák
Szilveszterről, Pásztor Pálról, Vígi Zoltánról, Csoma Lászlóról, Tényi Ferencről, Bujdosó Illésről és Kurczinák Antalról, valamint:
†Nemes Borbála osztálytanítóról, †Vecsera
Lajos osztályfőnökről, Csányi Tibor, Molnár
Ilona és Lipinszki Ilona tanárokról; a Kókai
Imre iskola VIII. b osztályának volt diákjairól: †Baráth Józsefről, Beer Zoltánról, Fehér Sándorról, Juhász Istvánról, Nagyidai
Ferencről, Pásztor Lászlóról és Sörös Sándorról; Nagy Mihály és Dichtrich Ilona osztályfőnökökről, Varga Somogyi Imre, Horn
Mária osztálytanítókról.

5-én évközi 18. vasárnap, a Telepen 7
órakor: a népért, 8.30-kor a plébániatemplomban: †Tóth Pálért és elhunyt hozzátartozókért, 10 órakor: Kihút Ferencért,
Molnár Katalinért, Uracs Pálért, Kihút Antalért, Varga Erzsébetért és elhunyt nagyszülőkért.
6-án, hétfőn 8 órakor: szabad a szándék.
7-én, kedden 8-kor: szabad a szándék.
8-án, szerdán 8 órakor: †Varga Istvánért,
a Varga és a Kókai szülőkért.
9-én, csütörtökön 19 órakor: szabad a szándék.

Egyházközségi hírek
5-én, vasárnap a 10 órai nagymise keretében
keresztelés. Előtte csütörtökön 17.30-kor
keresztelési találkozó a szülők és keresztszülők számára. Azt követően lelki előkészületként gyónási lehetőség.
7-én, kedden SZENTSÉGIMÁDÁS a Szent
Rozália-plébániatemplomban. A reggel 8
órai szentmise után szentségkitétel, majd
egész nap a kihelyezett Oltáriszentség előtt
imádást tartunk az imacsoportok beosztása
szerint, és azon kívül is a napnak bármely
szakaszában bárki végezhet szentséglátogatást. Közös szentségimádási óra és szentségbetétel 18–19 óráig.

Ha szeretne elmenni az orvoshoz, a piacra, Újvidékre, távolabbi rokonokhoz
vagy kényelmesen utazni a tengerre, a gyógyfürdőbe, akkor

hívjon TAXIt!

Milenković Novák Klára és férje, Žiko a nap 24 órájában a rendelkezésére áll.
Tárcsázza a 062/866-23-15-ös mobilszámot és máris
háza előtt van a fehér Passat karaván!
Utazzon kényelmesen, biztonságosan és kedvezményesen!
Klára és Žiko gondoskodik, hogy célba érjen!
2012. augusztus 2.
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id. PATARICA József
asztalos
(1932–1990)
Emléked megőrizzük!

Szeretteid

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett drága
nagynenánktól

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, nagymamámtól és anyósomtól

özv. MOSÓNÉ
NOVÁK Franciskától
(1932–2012)
Búcsú nélkül távoztál
közülünk. Nem hallottuk
utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át
mindig gondoltál ránk,
ha tehetted, jöttél és
önzetlen
szereteteddel öleltél.
Kérjük az Úr Jézust,
vegyen kegyelmébe.
Szívünkben most is velünk
vagy, mert szeretetünk
irántad örökre megmarad.
Emlékét örökké őrzik
unokahúgai, Magdi, Vali,
Ica és Nati családjaikkal

özv. POVÁZSÁNNÉ
FEKETE Erzsébettől
(1930–2012)
Lehunytad a szemed,
csendben elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Fáradt kezét a munka
megtörte, az élet
minden vihara gyötörte.
De ő csak dolgozott,
soha nem panaszkodott,
de a halállal
megküzdeni nem tudott.
Emlékét őrzi szerető
lánya, Bori, veje, Laci
és unokája, Renáta
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett jó férjemtől,
édesapánktól és nagyapánktól

IKOTIN Mihálytól
(1935–2012)
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Örök álom zárta le drága szemed,
ajkad sem szól többé, mert lezárt, néma, holt.
Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
mert az angyalok a mennyországba hívtak.
Jézus, Te vagy az élet és a halál ura,
adj neki örök békét és nyugalmat!
Jóságod örökké szívünkben őrizzük!
Szerető feleséged, Anna, fiad, Michael, lányod, Angéla,
menyed, Mária, vejed, Bruce és szerető unokáid:
Thomas, Grace, Benjamin és Olivia

SAROK Borbála
SAROK Zoltán
SAROK István
(1924–2004)
(1953–1997)
(1921–2012)
Ha szívünkbe zárjuk, kik fontosak voltak nekünk, bármerre járunk,
ők mindig ott lesznek velünk, mert kik szívünkben élnek, nem múlnak el,
hiába szállnak álmok, évek, emlékeik újra és újra visszatérnek.
Szeretteik

Köszönetnyilvánítás

VÉGSŐ BÚCSÚ

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik
szerettünket

Kegyelettel és tisztelettel búcsúzunk

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk azokra, akik
az 50 éves osztálytalálkozón már nem lehetnek velünk
A Kókai Imre Általános Iskolából
DITRICH Ilona

BARÁTH József

NAGY Mihály

BEÉR Zoltán

osztályfőnökökre

FEHÉR Sándor

HORN Mária
VARGA SOMOGYI Imre
osztálytanítókra

JUHÁSZ István
NAGYIDAI Ferenc
PÁSZTOR László
SÖRÖS Sándor
osztálytársainkra

A Petar Kočić Általános Iskolából
SZAKÁL Ilona
NEMES BORBÁLA
osztálytanítóra
SZILÁK Szilveszter
PÁSZTOR Pál
VÍGI Zoltán

VECSERA Lajos
osztályfőnökre

CSOMA László

CSÁNYI Tibor

TÉNYI Ferenc

MOLNÁR Ilona

BUJDOSÓ Illés

LIPINSZKI Ilona
tanárokra

osztálytársainkra

IKOTIN Mihálytól
(1935–2012)
özv. POVÁZSÁNNÉ
FEKETE Erzsébetet
(1930–2012)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!
Szerettei

A Kókai Imre iskola 1962-ben végzett 8. b osztályának tanulói,
valamint a Petar Kočić iskola 1962-ben végzett tanulói

K őfaragó műhelye

Török László

Készítünk mindenféle síremléket, többféle anyagból.
tel.: 021/6915-869, mob. tel.: 063/520-234
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Szívünkben megmarad jóságod és szép emléked,
legyen áldott és békés a pihenésed!
Emléked megőrzik az ausztráliai Dujmovics
család tagjai, valamint az Ausztráliában élő
délvidéki magyar barátaid és ismerőseid

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú két éve, hogy nincs
közöttünk szerettünk

Szomorú 6 hónapja, hogy elhunyt édesapánk, apósom,
nagyapám és testvérem

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

FEHÉRNÉ
OLÁH Teréz
(1951–2010)

Tovaszállt sok év, de nem halványult az emlék.
Él bennünk egy régi kép, milyen is volt együtt, nem is oly rég.
Kedves halottaink emlékére gyászmisét szolgáltatunk
augusztus 4-én reggel 8 órakor a Szent Rozália templomban.

aki 2012. július 19-én
77 éves korában elhunyt Ausztráliában.

TAMÁS István
(1941–2012)
temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra,
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési
magánvállalat
tul.: LACKÓ Tünde
Népfront u. 52.,
tel.: 843-079

TEMERINI ÚJSÁG

GAJÓ Mihály
(1943–2012)

Az élet csendesen
megy tovább,
de a fájó emlék elkísér
egy életen át.

A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.

Ha szívünkbe zárjuk,
ki fontos volt nekünk,
bármerre járunk,
ő ott lesz velünk.
Emlékét őrzik
szerettei

Nyugodjál békében!
Emlékét kegyelettel
megőrzik
fiai, Roland,
Róbert családjával és
testvére, Katalin
2012. augusztus 2.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Tíz éve, hogy nincs közöttünk

Ma van két éve, hogy nincs
közöttünk szeretett édesapánk

Szeretett testvéremtől

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól és nagybátyánktól

PETRI József
(1931–2002)
TALLÓ József
(1930–2010)

Az évforduló alkalmából
tisztelettel és szeretettel
emlékezünk rá.
Szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk édesanyámtól, anyósomtól és
nagyanyánktól

Az élet csendesen
megy tovább,
de a fájó emlék
elkísér egy életen át.
Drága emlékét őrzik fiai,
Ferenc és Géza

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. MOSÓNÉ
NOVÁK Franciskától
(1932–2012)
Jó volt veled felnőni,
téged mindig szeretni.
Elmúltak azok a szép évek,
maradnak az érted
hulló fájó könnyek.
Jézus! Te vagy
az élet-halál ura, ki benned
hisz, nem hal meg soha.
Emléked és szereteted
megőrzi testvéred,
Katica

MEGEMLÉKEZÉS

„Nehéz vándorút az élet, vándor a sok fájó lélek,
szomjazva a boldogságot járjuk ezt a bús világot.
Utunk végén alkonytájban, őszbe hajló tűnő nyárban
ez maradt most te utánad, könnycseppek az út porában.”
özv. Povázsánné
Fekete Erzsébet
(1930–2012. 7. 27.)

A jó Isten őrködjön pihenése felett!
Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Emlékét
szívünkben őrizzük

Szeretett Rozikánktól

Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, ahol csendből épül vár,
s lelkére Isten vigyáz már.
Keresztlányod, Édi,
valamint Valika
családjaikkal
2012. augusztus 2.

Húga, Marika,
unokaöccsei, János és
Zoltán családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

Egy mese volt, egy pillanat,
egy álom talán,
mely megszakadt.

Szeretettel és
fájdalommal gondolunk

GÁBOR László
(1947–2011)
A halál nem jelent
feledést és véget,
míg élnek azok,
akik szeretnek téged.
Hogy mennyire hiányzol,
soha nem fogod megtudni,
s ami fáj,
soha nem fog elmúlni.
Mikor könnycsepp
gördül végig arcunkon,
azért van,
mert hiányzol nagyon.

VIDÁNÉ
SZLIMÁK Rozáliától
(1942–2012)
Míg éltél, szerettünk,
míg élünk, nem feledünk.
Jóságát, szeretetét
fájó szívünkben őrizzük.
Szép emléked megőrzik
szomszédaid,
Jutka és Maca
családjaikkal

Elment tőlünk csendesen,
mint a lenyugvó nap,
de emléke örökre
velünk marad.

KABÁCS Rozália
(1912–1987)

Hogy volt egy kéz,
mely ringatott,
volt egy dal,
mely altatott,
és volt egy drága szív,
mely értünk dobogott.
Vígh Imre
(1942–2012. 7. 29.)

özv. MOSÓNÉ
NOVÁK Franciska
(1932–2012)

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

Szomorú egy éve volt július 31-én, hogy drága férjem, édesapánk, apósunk
és nagyapánk itt hagyott
bennünket

MOSÓ Franciskától
(1932–2012)

Mindent itt hagyott egy nyári alkonyon,
fájdalmat, kínt, könnyet és bánatot.

TAMÁS Istvántól
(1941–2012)

Nyugodjál békében!
Ljubičić
Uracs Kornélia – Neli
(1957–2012. 7. 31.)

VIDÁNÉ
SZLIMÁK Rozikára
(1942–2012)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

akit most vesztettünk el.

TEMERINI ÚJSÁG

Szeretteik

Szerető feleséged, Katica,
lányaid, Nati, Szilvia,
Dia és Tina, unokáid, Panni, Ádi, Anita,
Andreász és Dávid,
vejeid, Zdravko, Attila,
Ervin és Imre
11

Íjászat
A Castle Íjászegyesület tagjai vasárnap sikeresen szerepeltek a
Cservenkán megtartott versenyen.
Aranyérmet nyert: Klajner Roland, id.
Csányi Zoltán és dr. Nagy Zoltán, ezüstérmet nyert ifj. Csányi Zoltán. K. L.
APRÓHIRDETÉSEK
• Udvari lakás kiadó garázzsal vagy anélkül. Telefonszám: 065/419-19-22.
• Eladó 1,6 hold első osztályú föld, közel a faluhoz. Érdeklődni a 063/19-80812-es mobilszámon.
• Hízók eladók, 110–120 kilósak, Népfront
utca 152., telefonszám: 851-056.
• Jó minőségű hereszéna és bánáti
heremag eladó. Újvidéki utca 602., telefonszám: 841-336.
• Vásárolok rosszvasat, rezet, messzinget,
bronzot, alumíniumot, motorokat, autókat,
kádakat, kályhákat, villamos készülékeket, hulladék kábelt. Legjobb ár, fizetés
készpénzben. Tel.: 064/468-2335.
• Neo márkájú TF 2606-os LCD tévé, 26
coll képátmérőjű, eladó. Telefonszám:
062/8-444-669.
• Eladó a bácsföldvári víkendtelepen telek, 11 ár, gyümölcsfákkal, kitűnő helyen,
a Holt-Tiszára jár, előtte aszfaltos út. Telefonszám: 062/1983-463.
• Eladó a Skrabány-féle ház, valamint
Skrabány-festmények, ugyanott John
Deer 4020-as traktorhoz új fejpakolás és négy új dűzni, ČZ 350 köbcentis motorkerékpár új alkatrészekkel,
Piaggio 50 köbcentis motorkerékpár,
350 kilóig mérő fa mázsa, háromlábú kovács fúrógép, átalakítható elektromosra, 900 kiló teherbírású, hidra-

*
Sikeresen szerepelt a Hunor Íjászegyesület a július 29-én,
Cservenkán megtartott 3-D íjászversenyen: négy aranyéremmel és
egy ezüstéremmel tértek haza a tagok. Aranyérmesek: Gusztony Ákos,
Gyuráki László, Jankovity Alex és
Törteli László, ezüstérmes: Kabács
Antal.
Cs. R.
ulikára akasztható ketrec. Tóth Pál,
Nikola Pasics utca 134., tel.: 842-316
(8–12-ig és 15–20 óráig).
• Ház eladó a Nikola Pašić utca 24.ben, 12 méteres hambár ólakkal, istálló
16x12 méteres fészerrel vagy anélkül.
Telefonszám: 844-138.
• Hivatalos építkezési engedéllyel rendelkező telek eladó az Alfaplast végében, a bara túlsó oldalán. Van rajta kút,
szőlő, és gyümölcsfák. Érdeklődni: Ifjúsági utca 6., telefonszám: 844-345.
• Műanyag nyugágy, elektromos kézi körfűrész, elektromos kézi gyalugép 50-es
késsel, 10 és 15 literes üvegballonok.
Újvidéki utca 258., tel.: 844-111.
• Eladó a Népfront utca 253-as szám
alatt álló melléképület, 70 négyzetméter alapterületű és a telek másik felén
álló alap, rajzzal, engedéllyel, mind a
két épület bejegyezve, melléképülettel
és 6x4-es garázzsal. Érdeklődni: Ifjúsági utca 6., telefonszám: 844-345.
• Szőnyegek mélymosását, házak, lakások takarítását vállalom. Ugyanott hasas birkák eladók. Tel.: 063/77-96-326,
064/204-18-85, 843-581.
• Rendelésre mindenfajta bútor kidolgozása méret és ízlés szerint: konyhabútorok, szekrénysorok, különféle
asztalok hozzáférhető áron. Telefonszám: 844-878, 063/880-39-66.

Szén, tűzifa beszerzése és szállítása

emelővel ellátott billenőszekrényes teherautóval.

Személyszállítás
8+1 személyes kombival.
Fuvarozás duplatengelyes

(1550 kg teherbírású) utánfutóval.
BÉRBE is adjuk!

Jelentkezni Novák Lászlónál (063/507-395)
vagy Norbertnél (063/84-88-769),
illetve a 840-489-es telefonszámon.

Legyen az ön
gyermekének is mesefala.

Rajzfilmfigurák,
mesehősök
festését vállaljuk.

Telefonszám: 063/19-15-817
• Gyöngyös kiscsibék eladók. Érdeklődni
a 841-626-os telefonszámon.
• Szőnyegek, bútorok és járművek belsejének mélytisztítása, ugyanott gondozásra szorult személyek ápolását
vállalják. Telefon: 061/603-70-44.
• Motorfűrészekre új láncok és kardok,
valamint benzines fűkaszáló kifogástalan állapotban eladó, ugyanott motorfűrész láncok élesítése. Telefonszámok:
062/894-36-46, 844-076 (Attila).
• Bútorok készítése, asztalos- és lakatos munkák végzése. Ifj. Koroknai Károly, Nikola Pašić u. 26., telefonszám:
063/8-925-240.
• Faforgács eladó. Érdeklődni a 842-709es telefonszámon.
• Eladó két 180x140 cm-es kétrészes
vákuumozott üvegű használt ablak (fa)
és két 80x220 cm-es vákuumozott üvegű, használt teraszajtó. Érdeklődni a
062/89-42-723.
• Cserép eladó: 272-es típusú 8000 darab és 333-as típusú 3000 darab. Tel.:
063/507-562
• Használt ülőgarnitúrák eladók (fotel,
kettes és hármas ülőrész). Tel.: 843865, 063/155-66-47.
• Lakás kiadó, valamint ház, T-12-es motorkerékpár, hegesztő és két gobelin eladó. Telefonszám: 840-439.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925ös telefonszámon.
• Mindenfajta redőny szerelését és javítását vállalom. Telefonszámok: 062/782002, 840-150.
• Újvidéken a Telepen eladó fél ház
(padláslakás), külön bejárattal, garázzsal. Tel.: 842-894.
• Fotók, családi képek, stb. nyomtatását fénykép minőségben vállaljuk, akár
1 méter szélességben is, papírra vagy
vászonra. Bekeretezhető, falra akasztható. Tel.: 062/8-942-723.
• Németórákat adok általános és középiskolásoknak. Tel.: 063/71-97-600.
• Temerinben, a Tanító utca 14.-ben eladó 100 négyzetméter alapterületű ház,

kisipari és gazdasági tevékenységre alkalmas melléképületekkel, valamint nagy
udvarral (250 m2) és kerttel (350 m2). Érdeklődni a 842-682-es telefonszámon
vagy a Tanító utca 6/4.-ben.
• Okleveles magyar nyelv- és irodalom
szakos tanár magánórákat ad. Telefonszám: 063/535-773.
• Sűrűre szőtt nádszövetet (stukatúrt) és
nádlemezt (préselt nád) kínálok díszítésre, szigetelésre. Majoros Pál, Petőfi
Sándor u. 71. (a Gulyáscsárda mellett),
tel.: 842-329.
• Temerinben, a Tanító utca 14.-ben
eladó egy komplett, 1954-ben készült
hálószobabútor, konyhakredenc és
egyéb bútordarabok. Érdeklődni a 842682-es telefonszámon vagy a Tanító
utca 6/4.-ben.
• Ford Focus 2003-as, kitűnő állapotban (tel.: 063/502-576), Golf II-re vontatóhorog ütközővel együtt, gyári, eredeti kormány, bal első ajtó, Audira való
tetőtapacír, üzletbe való hűtőpultok, autóba való gyerekülés és bébiriasztó, ebédlőbe való hat szék, Elan csónak, Adria
lakókocsi, falra szerelhető gázkályhák,
akkumulátoros rokkantkocsi, autóra való
zárt csomagtartó, gitár tokkal, központi
kályha kemény tüzelőre (55 és 30 kWos), négy lóerős benzines motor (emelőre), gázüzemelésű APK EMO gázkályha
központi fűtésre, két nagy, erős hangszóró, kitűnő állapotban levő iker babakocsi,
babahordozók, babaketrec, etetőszékek,
digitális fényképezőgép, 10 literes bojler, asztalosoknak munkaasztal gépekkel és szerszámokkal felszerelve, sank
négy székkel, kéménybe köthető gázkályhák, Odžaci morzsoló-daráló, babaágy pelenkázóasztallal együtt, babakocsik, kaucsok, fotelok, kihúzható kettes
és hármas ülőrészek és sarok ülőgarnitúra, szekrénysorok, híd-regál, ebédlőasztalok székekkel, tévéasztal, villanytűzhelyek, vákuumos ablakok, varrógépek,
szőnyegek. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszám: 841-412, 063/74-34-095.

Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Alapító
ISSN 1451-9216
és főszerkesztő: Dujmovics György (D). Közreműködött: Móricz Csecse Magdolna (mcsm, •), Törőcsik Nagy Tamás (TNT), további bedolgozó munkatársak Góbor Béla (G. B.), Ökrész Károly és mások. 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. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391 9 7 7 1 4 5 1 9 2 1 0 0 8 >

