Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: TU1995@stcable.net • www.temeriniujsag.info

XXI. évfolyam 32. (1062.) szám

Temerin, 2015. augusztus 6.

Megfelelő helyre épüljön
A községi képviselő-testület múlt heti üléséről

Ára 50 dinár

Az olvasók szerint
Flóra a legszebb

A községi képviselő-testület múlt heti
ülésén Gusztony András képviselő (VMDP)
indítványozta, hogy a testület tűzze napirendre a Temerini Rádió helyzetének
megvitatását, de a többség elvetette az indítványt. Az indítványozó szerint ezt a rádió tisztázatlan sorsa indokolja, jóllehet az
utolsó pillanatban született döntés szerint
az intézmény folytathatja a munkát. A képviselő még mindig lát esélyt a helyi hírköz-

osztására az alkalmazottak között.
Robert Karan, a képviselő-testület elnöke az indítványra válaszolva elmondta, a
mulasztás ott történt, hogy nem indították
el határidőre a rádió magánosítását. Ezt a
témát különben is alaposabban elő kell
készíteni ahhoz, hogy napirendre kerülhessen a képviselő-testületben, így aztán a
képviselők nem is szavazták meg a rádió
helyzetének napirendre kerülését.
A továbbiakban a képviselő-testület törölte az ötödik
napirendi pontként előirányozott témát is, amely a kastélykert műemlékként való meghatározásáról szóló korábbi
határozat módosítása lett volna. Ezzel kapcsolatban Đuro
Žiga polgármester elmondta,
a határozatot úgy tervezték
módosítani, hogy a Fontana
kerthelyiséget kivonnák a
Huszonhat képviselő volt jelent a múlt szerdán műemlékvédelem hatálya
megtartott ülésen
alól. A polgármester kifejtette,
lő szerv megmentésére. Ehhez az kellene, az volt az elképzelés, hogy a területre temphogy a képviselő-testület vonja vissza azt lomot építenek, mivel az Első Helyi Közösség
a korábbi határozatot, amellyel a tájékoz- területén nincs pravoszláv templom.
tatást külön vállalatba helyezte át, ugyanAz ülésen kimerítő vita zajlott le a félakkor el kellene indítani a privatizációt is, évi költségvetésről. Vitaindítót Milka
noha a határidő lejárt. Talán még van esély Jurić, a községi tanács pénzügyekkel megerre is, hiszen a kormányrendelet szerint bízott tagja mondott.
még van idő az ingyenes részvények szétFolytatása a 2. oldalon

A magyarkanizsai strandon vasárnap este tartották meg a Magyar Szó idei Strandszépe döntőjét.
Este 7-kor még viharfelhők fenyegették a rendezvényt, végül az ítéletidő elkerülte Magyarkanizsát.
Sokan szurkoltak a páston felvonuló 25 gyönyörű
vajdasági lánynak.
A napilap Strandszépe címét a csantavéri Vituska
Tímea érdemelte ki, első udvarhölgye a kispiaci Arnold Laura, második udvarhölgye pedig a horgosi
Halász Vivien lett. A lap olvasói által leadott szavazatok alapján a legszebb ifjú hölgy a temerini Vegyelek Flóra. A 17 éves lány az újvidéki egészségügyi
iskola tanulója.

Bandázók

Vasárnap délutáni beszélgetés – bandázás – a Túlabara
és a Kossut Lajos utcák sarkán. A korábbi időkben vasárnap délutánonként több helyen is lehetett látni utcán beszélgető embereket, a bandázás szokását ma is ápolják,
de már nem oly gyakran. A vasárnap készült felvételen
balról jobbra Futó István, Bollók Katalin, Futó Erzsébet,
Pécsi Gizella, Kovács Erzsébet ny. tanítónő és Czakó Kis
Erzsébet.
Az üres szék gazdája „Én majd mindjárt jövök” mondattal távozott, de a felvétel készítésének pillanatáig nem
érkezett vissza.

Megfelelő helyre épüljön
Folytatás az 1. oldalról

A két világháború között készült fotó a mai Fontana területéről. Bal oldalt lent az azóta múzeumba került ágyúcsövek, kissé feljebb a Zsolnai porcelán váza, följebb a filagória, előtte a
szökőkút.

– A templom építése legitim igénye az itteni pravoszláv ortodox hívőknek, az azonban már más kérdés, hogy hol épül fel.
Ez így, ahogyan elképzelték, egy kicsit szemet szúr. Azt a látszatot kelti, hogy mindent el kell pusztítani, ami magyar, vagy
magyar eredetű. Itt mégiscsak egy Szécsen-örökségről van szó,
ami magyar volt. De a történet korántsem ilyen egyszerű. Az,
hogy ezt a döntést ma visszavonták, a lényegen semmit sem változtat. Ez a döntés csak arra vonatkozott volna, hogy a Fontana
nem marad természetvédelmi objektum, noha a kastélyt és a
Fontanát is még 1949-ben védelem alá helyezték. Az nem vitás,
hogy Temerinben előbb-utóbb lesz ortodox templom, de a helyszínről lesznek még viták. Én nehezen tudom elképzelni, hogy
a templom éppen a park kellős közepén épüljön fel – mondta
lapunk kérdésére válaszolva Gusztony András.
Ökrész Rozália (VMSZ): – Mi a VMSZ-ben maradéktalanul
egyetértünk Gusztony kolléga érvelésével, s mindent megteszünk
annak érdekében, hogy az ortodox templom ne a védett övezetben, a kastélyparkban épüljön fel. A templomnak az Első Helyi
Közösség területén máshol is lehet megfelelő helyet találni.
A félévi költségvetésből szóló beszámolóból kitűnt, hogy az idei évre
tervezett mintegy 1,1 milliárd dináros bevételnek csupán a 30,75 százalékát, 335,59 millió dinárt sikerült megvalósítani, a költségvetési kiadások pedig 303,67 millió dinárra rúgtak. Ez azt jelenti, hogy a tervezett
kiadásoknak csupán a 27,52 százalékát költötték el.
A vitában felszólaló Ökrész Rozália elmondta, hogy a jelentés szakmai
szempontból azért hiányos, mert ez sem mutat rá, hogy mi az, amit az
elköltött pénz befektetésével elért a község, és mit nem sikerült megvalósítani. Szerinte a költségvetés félévi alakulását nem úgy kell értelmezni,
hogy takarékos volt a község. A gond ugyanis az, hogy azok a projektumok, amelyek a lakosság életminőségét lettek volna hivatottak javítani,
csupán 10 százalékban valósultak meg.
Az ülés végén a képviselők elfogadták a mezőgazdasági földterületek
védelméről szóló évi programot, határozatot hoztak pályázat kiírásáról a
közművállalat és a GAS Közvállalat igazgatói tisztségeire, majd a választások
és kinevezések után a képviselő-testület ülése a képviselői kérdésekkel
fejeződött be. Grisza Mária (VMDP) képviselő arra kért választ, hogy
hány alkalmazottja van a Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási
Központnak, és hogyan alakult az első félévi költségvetés, Balogh Sándor
pedig ismét feltette a kérdést, hogy a rádió melletti helyiségeket bérlő
Vajdasági Bank kinek és mennyi bérleti illetményt fizet.
mcsm
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Kevesebb beruházás
A polgármester sajtótájékoztatóján hallottuk
Đuro Žiga polgármester és munkatársa, Milovan Balaban a múlt
pénteken sajtókonferencián számolt be a költségvetés félévi megvalósulásáról és az eddigi beruházásokról. A polgármester kiemelte,
hogy az idén az első félévben a tervezetthez viszonyítva 4 százalékkal nagyobb a költségvetési megvalósulás, ami azt jelenti, hogy
majdnem 39 millió dinárral több pénz folyt be a községi kasszába,
annak ellenére, hogy 83 millió dináros bevételhez még nem is sikerült hozzájutni. Mint mondta, úgy tervezték, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat építését Járek irányába, valamint a szemétszállító
vásárlását kölcsönből fogják finanszírozni. Szerinte e munkálatok
szeptemberben elkezdődhetnek, és az időjárástól függően 45 nap
alatt be is fejeződhetnek.
A vagyonadó, amely a község egyik legfontosabb bevétele, a
költségvetés 13 százalékát teszi ki, az idén szinte megkétszereződött
és majdnem 41 millió dinár. A többi bevételt illetően is észlelhető a
növekedés. Például a telekrendezési díjból származó bevétel a tavalyi két és félszeresének felel meg.
Az idén 10 százalékkal csökkentették a közigazgatásban dolgozók és a tisztségviselők fizetését, és mintegy 4,4 millió dinárral
sikerült csökkenteni az útiköltségeket.
Tavaly az első félévben mintegy 18 millió dinárt ruháztak be az
idei 8 millióval szemben. A polgármester ismertette, mire mennyit
költöttek: a gyakornoki idő letöltésének finanszírozására 2,2 millió
dinárt, a vízelvezetés és csatornahálózat tisztítására a tartománytól
kapott 3 millió 186 ezer mellé 5 millió 300 ezer dinárt különítettek
el. Több mint fél millió dinárért vásároltak jégvédelmi rakétákat,

Đuro Žiga polgármester és munkatársa, Milovan Balaban a
múlt pénteki sajtókonferencián

majdnem 3 millió dinárt költöttek szúnyogirtásra, 2,8 millió dinárt
a kerékpárút felújítására, 20 millió dinárt a helyi utak javítására,
majdnem 10 millió dinárt a vízvezeték-hálózat építésére, és több
mint 6 milliót az olimpiai méretű medence felújítására. Megkezdték
az új betonjárdák építését, erre a célra 15 millió dinárt terveztek. A
távhővezetékre 5,2 millió dinárt költöttek, az új kápolna építésére 5
millió dinárt, fél milliót hagytak jóvá a Szent Rozália-plébániatemplom számára, emellett eszközöket különítenek el a középiskola, a
járeki iskola és az egészségház számára. •
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Az aszály következményei
A múlt heti négyzetméterenkénti 7-8
liter csapadék nem frissített fel bennünket, de a már nagyon szomjazó kultúrnövényeknek sem oltotta a szomját.
– A határ egyre siralmasabb állapotban van
– mondja id. Vörös László, aki huzamosabb ideje foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. – A
homokosabb területeken a szóján, a cukorrépán
és a kukoricán talán már a Duna vize sem segítene. A levegőből is hiányzik a nedvesség, és ez
a nagyon megfelel a kártevőknek, megjelentek
a gombabetegségek, az atkák és egyéb kártevők.
A szója és a kukorica permetezése bizony megterheli a költségvetést. Kiadós eső híján, elemi
csapásként könyvelhetjük el a szárazságot.
• A cukorrépa vetésterülete csökkent,
a szójáé nagyobb...
– Most még nem tudjuk sem a szója, sem a
cukorrépa árát, ezért nehéz párhuzamot von-

ni. Terméskiesés mindkét növényi kultúránál
lesz, de, hogy milyen arányú, az még a jövő titka. Bízunk abban, hogy a szárazság már nem
tart sokáig és legalább 70 százalékos terméshozamunk lesz. Ezt a termelési évet azonban
mindenképpen kevesebb jövedelemmel zárják
majd a termelők.
• Hogyan alakulnak jelenleg a tőzsdei árak?
– A tözsdén mostanában emelkedett a szója
és a kukorica ára. Tavaly ősszel 13 dinár körül
volt a morzsolt kukorica, most már 20 dinár.
A szója felvásárlási ára az év eleji 47 dinárról
lecsökkent 37 dinárra, most ismét emelkedik és
41 dinár körül van. Cukorrépát 2007 óta nem
termesztek, mert akkor is rendkívül inkorrektül viselkedtek a cukorgyárak, ezért az árakat
sem követem.
mcsm

Ha lenne jóakarat
A községi képviselő-testület legutóbbi
ülésén a polgármester úr büszkén számolt
be arról, hogy a temerini park egy részén
újabb épületet építenének. Szerencsére a
dokumentáció még nem teljes, így végül
nem került napirendre a határozat, miszerint a park egy részét kivennék a védettség
alól. Talán még nem késő megváltoztatni
az illetékesek szándékát. Sajnos, a tervekről nem értesítették a nyilvánosságot,
pedig szerintünk, ha ilyen széles körben
érintett a lakosság, illett volna kikérni mindenki véleményét. Cikkek százezrei foglalkoznak a városi zöldfelületek kedvező
hatásával a környékben élőkre, és tudjuk,
hogy minden döntés, ami a zöldfelületek
csökkentésére irányult, elhibázott volt.
Kapzsiságtól vezérelve, a zöldfelület csök-

kentése mellett érvelnek, és a parkhoz tartozó szökőkutat és környékét vennék ki
a védett övezetből, s rombolnák le régi
képeslapok látképét, épített örökségünk
egy részét. Az efféle kultúraromboló lépéseket nem tudjuk támogatni még akkor
sem, ha nem községi tulajdonban van az
említett terület.
A VMSZ számára elfogadhatatlan, hogy
a nyerészkedés, az egyéni érdekek felülkerekedjenek a lakosság érdekein. Nem
hagyhatjuk, hogy egy rossz, meggondolatlan határozat pótolhatatlan veszteségeket
okozzon. Csak egy kis jóakarat kell, hogy
megőrizzük örökségünk az utókornak.
A VMSZ temerini községi
szervezetének elnökségének nevében
Csőke Csaba elnök

Ki gyűjthet
pillepalackot?
A postaládákba került szórólapok kapcsán a közművállalat közölte, hogy a pillepalackok begyűjtésében egyedül illetékes. E feladat nem ruházható át másra, így az újvidéki
Korteks vállalatra sem. Az önkormányzat az
alapítói okirat és a kommunális tevékenységekről szóló döntés értelmében a vállalatot
bízta meg e feladattal, más csak akkor végezheti, ha a közvállalat az önkormányzat
beleegyezésével felhatalmazza erre.

Kirándulás Mórahalomra
A községi nyugdíjas szervezet augusztus 12-én egynapos kirándulást
szervez a magyarországi testvérvárosba,
Mórahalomra. Az egyetlen program a fürdőzés és a bevásárlás lesz. Az érdeklődő
nyugdíjasok a helyi nyugdíjas szervezetben
jelentkezhetnek, a részvételi díj 1530 dinár,
ez tartalmazza az útiköltséget és a strandbelépő árát is.

Teadélután

A Kertbarátkör keretében működő kézimunka csoport vasárnap, augusztus 9-én
teadélutánt tart az Ifjúsági Otthon nagytermében. A 14 órakor kezdődő rendezvényre 15 szakosztály képviselőit várják, elsősorban azokat a csoportokat, amelyekkel
együttműködnek.

Rendőrségi krónika
Temerin község területén július 24-étől 31éig három bűntényt (rablást, drogbirtoklást és
mások biztonságának a veszélyeztetését), négy
rendbontást és egy közlekedési balesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás heti jelentésében.

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakic BS

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több hónapos törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínálja
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket
Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
2015. augusztus 6.

Angol, német és szerb
nyelvtanfolyamok
Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Ünnepélyes keresztelés

Fotó Kantardžić Ágnes

A vasárnapi nagymisén ünnepélyes keretek között az alábbi gyermekeket keresztelték meg: Vuk Leon (Szabó Tibor és
Bancsi Izabella fia), Félix (Faragó Frigyes és Szarvas Andrea
fia) és Filip (Szalma Krisztián és Balázs Tímea fia).

Szőllősi Izabella és Samu Róbert

Érettségizőink albumából

Lackó Linda
Újvidéken született, szülei Lackó Éva és Tibor. A Mihajlo Pupin
Villamosági Szakközépiskolában érettségizett matematikából. Diplomamunkáját automatikából írta. Tanulmányait az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán
folytatja grafikai tervezői szakon.
4

A csantavéri piactéren, a templom mögött augusztus 22-én
este 8.30-kor. Előadják: A remény kis emberei.

Skamla Ella

Jakubec Attila

Születet: 1996. május 1-jén
Újvidéken. Szülei: Skamla Béla
és Emese. Az újvidéki Április 7-e
Egészségügyi Középiskolában érettségizett ápolástanból. Dolgozatának
címe: Váladékok ellenőrzése – vizeletvétel bakteriológiai vizsgálatra.
Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen folytatja gyógytornász
szakon.

Született 1996-ban Újvidéken.
Szülei: Jakubec Imre és Hajnalka.
Az óbecsei Műszaki Iskolában érettségizett. Érettségi munkáját programozásból írta, amelynek témája:
Kinematikai feladatokat megoldó
alkalmazás elkészítése C#-ban. Tanulmányait az Újvidéki Egyetem
Természettudományi-Matematikai
Karán folytatja, fizika szakon.

Gyuráki László
Született: 1996. január 4-én.
Szülei: Gyuráki Edit és Antal. Az
újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban érettségizett. Dolgozatának címe: Az alkotmány fogalma
és fajtái. Tanulmányait az Újvidéki
Egyetem Jogi Karán folytatja.
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Lezajlott a TAKT
A 36. TAKT-tábor július 26-án nyitotta meg Saját munkáimmal alig tudtam foglalkozni, de
kapuját a Hevér-tanyán. A 18 magyarországi, azért egy Pablo Picasso hommage elkészült,
vajdasági, szerbiai, erdélyi és helyi táborlakó ez egy karikatúra, egy konceptuális munka. Jó
nyolc napon át alkotott a Jegricska-parti, fes- érzés segíteni a táborlakókat abban, hogy eltői környezetű tanyán. Részt vettek az alkotó- készüljenek azzal, amit terveztek. Mivel nem
munkában középiskolások, a KMV-nyertesei is.
Varga Valentin rendszeresen részt vesz a tábor munkájában (az idén először
szervezte is), elmondta,
tematikus tábort szerveztek, a téma az hommage
volt. Az hommage á (ejtsd:
omázs) francia szó, jelentése hódolat, tisztelet, az „á”
azt jelenti, -nak, -nek és az
utána következő szóra vonatkozik.
– Ez tulajdonképpen
tiszteletadás egy régi mesternek – mondja a tábor A 36. TAKT-tábor résztvevői a Hevér-tanyán
szervezője és vezetője. – Mindenki a saját szub- volt sok időm a szervezésre, kevés programot
jektív meglátását viheti a munkájába. A téma tudtam összehozni. A HÍD Irodalmi Kör és a
jegyében egy közös munkát is készítettek a tá- Fórum Kiadó szervezésében egy irodalmi estet
tartottunk, egyik este egy temerini duó zenélt,
borlakók, egy Bada Dada omázst.
– Nem könnyű alkotótábort szervezni. Múlt- a múlt pénteken pedig Utcai Dávid és Gyuris
ja miatt felelősség, de egyben megtiszteltetés is. Róbert tartottak előadást. •
Jegricska 2014 kiállítás – Múlt
csütörtökön a művelődési központ képtárában megnyílt a Jegricska 2014 kiállítás. A tavalyi alkotótáborban 25 művész vett részt, a
művek többsége tájkép, zsánerkép, csendélet,
képregény formájú portré. A kiállítás augusztus 8-áig lesz nyitva, a megnyitó egyben az
idei, a Jegricska 2015 tábor bevezetője is volt.
Dimitrije Kolarević festőművész, a művészi

tanács elnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy az ilyen művésztelepekre jellemző,
a szabadban egymás mellett alkotnak a már
kiforrott és a még nem affirmálódott fiatalabb
művészek. A tavalyi alkotótábor résztvevői
Szlovéniából, Szabadkáról, Pancsováról, Újvidékről, Vlasotinciről, Járekről és Temerinből
érkeztek.
mcsm

35 éves osztálytalálkozó

Szombaton este 35 éves osztálytalálkozóra gyűltek össze az 1980-ban végzett 8. a
osztály volt diákjai. A képen balról jobbra: Balázs Ilona, Sánta Attila, Fuszko Zsuzsanna, Horváth Magdolna, Faragó György, Pálinkás Piroska, Bercsényi Zsuzsanna,
Pápista Anna, Tóth Magdolna, Ikotin Dénes, Kormos Magdolna, Bercsényi Béla, Hajdú József, Mészáros István, Varga György. Guggol: Faragó Tibor
2015. augusztus 6.
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Griszavíz

Hetvenegynéhány év távlatából élénken
él emlékezetemben, milyen buzgó és serény
élet zajlott Griszáék háza táján, hogyisne,
hiszen ott cseperedtem föl a szomszédságban. A darálómalom szívógázmotorjának
asztmás köhécselése ébresztett, a fürdőmedence kimerítő (potya) használata altatott.
A falu elitje olykor a medencénél esti
fürdőszeánszot rendezett, ilyenkor a vízzel
felbuggyanó gázt is lángra lobbantották. A
fel-felcsapó lángnyelvek sejtelmes fényt vetettek a pőrére vetkőzött esti fürdőzőkre.
A kádfürdő a pórnép számára tisztálkodási szempontból jó kiegészítője volt az
otthoni lavóros mosakodásnak, de megfázáskor a jó meleg fürdővétel után a kiizzadás szinte biztos gyógyírt jelentett. A Griszavizet különösen a kádfürdő használatának
gyógyító hatása tette híressé. A környéki
városokból, falvakból ide zarándokoltak,
szobakiadóknál megszállva vártak, és kaptak gyógyírt Griszáéknál. Tudok egy olyan
esetről, hogy a szerémségi Bukovácról mankóval érkezett páciens egyhetes fürdővétel
után fejszét kért lakásadójától, és szétverte
a feleslegessé vált segédeszközt.
Gyomor- és egyéb bántalmakra is használták (használják ma is) a temeriniek. Hozzá
kell tenni azonban: dr. Kókai Imre orvos óva
intett túlzott fogyasztásától. „A víz tömör
összetétele miatt” napi 2 dl fogyasztását
ajánlotta. Ha eszembe jut, magam is elmegyek a szabadon csobogó forráshoz, töltök
magamnak egy flakont, s ha szemet vetek rá
nosztalgiából, öntök magamnak egy fél pohárral, idézve a mozgalmas gyerekkort.
Történt a közelmúltban, hogy egy atyafival beszélgetve azon sopánkodtunk, hogyan
vész kárba a bizonyára milliókat érő gyógyvíz. Meglepődve vettem észre, hogy kocsijának csomagtere megtöltött flakonokkal van
tele. Mi célból viszi a vizet? – kérdeztem.
Bizonygatta: jót tesz szárnyas állatainak,
nincs hasmenés, elhullás, minden napra
van tojás, a szomszédja meg ezzel itatja
a malacait nagy eredménnyel. Meg a bab
is jobb, ha ezzel főzi az asszony, mondta.
Amióta – a fenti példát követve – én magam
is Grisza-vízzel itatom a baromfit, bizonyos
javulást észlelek az állományban: kendermagos kakasom jobban kakaskodik, és éjjel-nappal ékesen kukorékol.
MAJOROS Pál
A temerini gyógyvíz mintegy 600 méter mélységből kerül a felszínre, hőmérséklete 37 Celsius-fok. Az említett víz ásványi anyagokban gazdag, a benne található jód és kénvegyületeknek
köszönhetően a reumatikus, degeneratív, illetve
a bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére is
kiválóan alkalmas.
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Gyermekkori emlékek a Bácskából
Riportok, interjúk, történelmi visszaemlékezések sora lát napvilágot az
ország közszolgálati és magánkézben levő tévécsatornáin az egykoron Jugoszláviában, főként a Vajdaság területén élt németekről. Méltatják e népcsoport
szorgalmát, kitartását és pedantériáját. Kiemelik műszaki hozzáértésüket,
mondván, hogy számos ma is működő itteni üzemet ők alapítottak, és hogy
az ország örömmel fogadná a német beruházókat. Alább két rövid részletet
közlünk a Veprődön (Veprovac) született Lieselotte Schiffer (1931) könyvéből*, aki számos helyi szokást megörökítve ír Közép-Bácskában eltöltött gyermekkoráról, majd arról az éjszakáról, amikor még senki sem hiszi, de már
mindenki tudja, hogy a kisdobos éji órákban elhangzó üzenete valójában a
szerett szülőföldről való elűzetést hirdeti ki.
Egy bácskai kis faluban születtem, azon a alapanyaga. A hordóból csapolt bort ötliteres
Duna és Tisza között fekvő termékeny földön, tartályban hordtuk a sarki vendéglőből. Ha a
amely hol Magyarország, hol pedig Jugoszlávia szülők jobb kedvükben voltak, még mi, gyerészét képezte, de történelmileg magyarok lak- rekek is kaptunk egy kortynyit a borból, azonta területnek számít. Mária Terézia uralkodás ban szomjukat leginkább a tiszta kútvíz oltotidején sok németet telepítettek ide, többek kö- ta, amit naponta többször is hoztunk a közeli
zött a Pfalz-vidékről, Elzászból, Lotharingiából, artézikútból, amelyből utcánként legalább egy,
Badenből, Württembergből,
de általában több is taHessenből és Bajorországlálható volt. Legtöbbször
ból is. A telepesek, akiknek
egy vagy két vödörrel intúlnyomó többsége földműdultunk ivóvízért, azokat
ves volt, egy zsebkendőnyi
a csap alá tettük, majd jó
termőföldet kaptak, és váerősen pumpáltuk a kart,
lyogházban éltek. A földeket,
mígnem megteltek. Azt a
mielőtt egyáltalán megélhevizet viszont, amit a saját
tést biztosíthattak volna a teudvarunkban, a kútból
lepeseknek, termővé kellett
húztunk fel, kizárólag a
tenni. Ebben az időben terjószág itatására, mosásra,
jedt el a német mondás, miöntözésre és takarításra
szerint az első nemzedékre
használtuk.
halál, a másodikra ínség vár,
Apám augusztusi szüés csak a harmadiknak jut
letésű volt, születésnapján
majd elegendő kenyér.
felköszöntötték a barátai
és a szomszédok, rendÉtkezés a szabadban
Az udvarban szőlővel
re paprikással vendégelte
meg őket. A bogrács egy
körbenőtt lugas állt. Nyaranta ennek árnyékában, a
állványon lógott, a tűz fenagy asztalnál – amelyet étlett. Sok vöröshagymát,
kezéskor egy fehér vászonte- A könyv címlapja
marha- és disznóhúst,
rítő borított – ebédeltünk és vacsoráztunk is. valamint paprikát dinsztelt meg hozzá, majd
A terített asztal elmaradhatatlan kelléke volt a vörösborral főzte. A paprikás mellé köretként
friss vízzel teli üvegkancsó, a felnőttek részére kenyeret, ecetben és olajban áztatott uborkát,
pedig egy-egy üveg bor és a szódavíz, ez utóbbi paprikát és paradicsomot fogyasztottak. Apám
szórófejes, színes üvegben. Akkoriban a szódát nem engedte senkinek, hogy helyette főzzön,
úgy lehetett kapni, mint napjainkban az ásvány- a férfiak köré gyűltek, és sok nóta meg nevevizet. A bor mellett ez volt a fröccs, a „spritzer” tés közepette kóstolgatták végig a borokat. Az

Átadták a Horgos–Röszke határátkelőt
Hivatalosan is átadták a régi Horgos–Röszke határátkelőt, amely már csaknem egy
évtizede nem működött. Szíjjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ivica Dačić szerb külügyminiszter kiemelte, hogy még soha nem volt ilyen magas
szinten a két ország jószomszédi kapcsolata. Egyetértettek abban, hogy az lenne a legmegfelelőbb, ha nem is lennének határok a két ország között és Szerbia is mihamarabb
az Unió részévé válhatna.
Az átkelőn az autópályáról letiltott nemzetközi járműforgalom, valamint nemzetközi gyalogos és kerékpáros forgalom zajlik, augusztus 1-je és 31-e között nemzetközi személyforgalom, kivéve az autóbuszokat. Nyitvatartás reggel héttől este hétig, szükség esetén kibővítik.
Indulás előtt érdemes tájékozódni (police.hu) az aktuális helyzetről, mert a hét végén a fokozott érdeklődés következtében ott is torlódás alakult ki, ami több órás várakozást okozott.
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Dinnyeszezon

A nyár a dinnyeszezon ideje volt. Minden héten, a piacon a sok-sok zöldség és
gyümölcs mellett dinnyét is lehetett vásárolni. Lovaskocsiról vagy éppen a földről,
rendszerezett sorokból, potom pénzért
vesztegették. Két féle volt kapható, a kívül
sötétzöld, belül vérvörös görög- és a cukorvagy úgynevezett ananászdinnye, amely
belül sárga, illetve zöld színű volt.
Több furfangos módszer is létezett arra,
hogy a vásárló megállapítsa a dinnye érettségi fokát. A görögdinnye esetében lékeléssel láthatott az ember felszín alá, valamint a
héj megkopogtatásával, illetve a szár megvágásával lehetett több-kevesebb sikerrel
következtetni a gyümölcs minőségére. A
sárgadinnyét a héjának illata árulta el. Ha
a görögdinnyét ásottkútban óhajtotta lehűteni és fogyasztásra alkalmassá tenni a
vásárló, lékelés nem jöhetett számításba. A
vödörben a kút mélyére engedett gyümölcs
a víz felszínén úszva néhány óra alatt lehűlt
és a forró nyári napokon igazi felfrissülést
hozó finomsággá vált.

efféle összejövetelek rendre késő éjszakába
nyúltak.
Amikor apám látta, hogy elfáradtam, nyugágyba fektetett, amit én fölöttébb élveztem,
hiszen csodálhattam a sötét égbolton ragyogó csillagokat. Arrafelé kifejezetten jól láthatók, mert semmiféle közvilágítás, hirdetőtábla
nem zavar bele az összképbe. Kristálytisztán
rajzolódott ki az összes csillagkép, a Tejút, a
Nagy- és a Kis Medve is. Augusztus nem csak
a dinnye szezonja, de a hullócsillagoké is.
Miután végigcikázott egy az égbolton, azon
nyomban kívántam valamit, majd rövidesen
elnyomott az álom.
Apám utolsó veprődi születésnapján az önfeledt ünneplést és lakomázást a kisdobos szakította félbe. Szokatlan volt az időpont, amikor
jött: éjszaka. Valahányan az utcára siettünk, hogy
halljuk, mi az a hír, ami ilyen sürgős. Tisztán
emlékszem, azt mondta, hogy ellenséges repülők már Magyarországot bombázzák. Ennek
megfelelően hangzott el az utasítás, hogy mindent fényforrást oltsunk ki, és csukjuk be az
ablakokat.
Visszatértünk az udvarba, elbontottuk az
asztalt, vacsoránkat bevittük a házba. Éreztük,
hogy nagy a baj. Halkan tovább beszélgettünk,
a felnőttek politizáltak, és arról tanakodtak,
vajon mi lesz ezután. Ez 1944. augusztus 9-én
történt. Arra még gondolni sem mert senki, hogy
két hónappal később, október 8-án menekülni
kényszerülünk, és Veprődöt örökre magunk
mögött fogjuk hagyni.
Németből fordította:
Dujmovics Krisztián
*Lieselotte Schiffer: “...daheim in
Weprowatz...Verlag Klemm & Oelschläger” 2008.
2015. augusztus 6.

A napközi új programja
A gyermekek és szülők napközije a Pap Pál
utca elején egy szépen karbantartott és berendezett épületben található, elsősorban kisgyermekekkel való foglalkozásra, a megtanultak
gyakorlására, gondtalan játszásra szolgál. Nyitva
áll minden gyermek és fiatal számára szüleikkel
együtt. A napközi azzal az alapvető szándékkal
nyílt meg, hogy általa felkarolják a fejlődésben
sérült gyermekeket, ösztönözzék a velük való
foglalkozást, és hogy szüleiket, ha rövid időre
is, de tehermentesítsék.
A nyár elején a napközi tevékenysége új
programmal gazdagodott az iskoláskor előtti gyermekek számára, elsősorban azok számára, akik nem óvodai napközisek. A napközi
honlapján az ott foglalkoztatottak nem elégszer
hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a kisgyermekek fejlődésében és helyes nevelésében az
első évek gyakorlata. Éppen ezért kívánnak segítséget nyújtani a szülőknek kisgyermekeik
nevelésében és a tapasztalt nevelési problémák
megoldásában. A most indult program lehetőséget nyújt a szülőknek gyermekeik fejlődésének
korai szakaszában észlelt esetleges zavarok elhárítására, amelyek a későbbiekben akár károsak is lehetnek.
Minden arra utal, mondják a napközi nevelői, hogy a gyermekek fejlődésében az első öt
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évnek van nagy jelentősége, amikor is személyiségük alapjai alakulnak ki, melyek nem kis hatással vannak a jó és a rossz szokások, az értelmi
kapacitások, a munkára serkentő tevékenységek
kifejlődésére. A napköziben a gyermekek együtt
vannak szüleikkel, együtt játszanak. A pedagógusok hathatós segítséget nyújtanak a szülői
felelősség kialakításához, a szülői magatartás
erősítéséhez, az esetleges nevelési problémák
megelőzéséhez, nem utolsó sorban a szociális,
egészségügyi és más szolgálatokkal való kapcsolatteremtéshez. Másrészt gyermekeknek a
játékokon és egyéb tevékenységeken keresztül
segítséget nyújtanak képességeik és ügyességeik fejlesztéséhez, a korai szocializálódáshoz,
a kognitív képességek és a motorikus szervek
működésének serkentéséhez.
A napköziben pedagógusok, logopédusok, fizioterapeuták, nevelők állnak a szülők
rendeelkezésére, hogy közérthető tájékoztatást
nyújtsanak, azokból a témakörökből, amelyek a
gyermekeik fejlődése tekintetében a legjobban
érdeklik őket. A találkozásokon a szülők megbeszélhetik gondjaikat, megoszthatják tapasztalataikat. Érdeklődni és jelentkezni a napközi épületében vagy a 851-705, 062/169-69-39
telefonszámokon lehet.
G. B.
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Megdrágult az áram
A múlt hónap végétől 12 százalékkal
megdrágult az áram. A 2500 dináros havi átlagfogyasztású háztartás ezentúl 300 dinárral fog többet fizetni. Az ok, hogy a kormány
és a Nemzetközi Valutaalap megegyezése
ezt is tartalmazza. Célként tűzték ki, hogy az
áram ára az elkövetkező időszakban ne szociális, hanem gazdasági kategória legyen.
A mostani áremelés ellenére még mindig
Szerbiában a legolcsóbb a villanyáram Európában. (Szerbiai RTV)
Elhelyezés az Európa Kollégiumban – Első ízben tették közzé a
Magyar Nemzeti Tanács által társalapított
újvidéki Európa Kollégiumban való elhelyezésről szóló pályázatot. A vajdasági magyarság egyik legjelentősebb beruházásként
emlegetett kollégium 6 millió euróból épült
fel, a munkálatokat 2008-ban kezdték meg
Újvidék Telep városrészében, az egyetemisták pedig várhatóan ősszel költözhetnek be
a kollégiumba, amely kétágyas szobákban
biztosít majd elhelyezést.
A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a Vajdaság Ma hírportál Közlemények rovatában.

7

A tekijai búcsú
A jövő évi nagy jubileum (az 1716-os péterváradi csata 300. évfordulója)
előtti évben, a szerémségi püspökség nagy múltú Mária-kegyhelyére, a tekijai
búcsúra, templomaink falán is plakátok hívták fel a hívek és az érdeklődők
figyelmét. Tekija mindig is fontos szerepet játszott a temerini katolikusok vallási életében, bár a zarándokhely egykori fénye az utóbbi évtizedekben kissé
elhomályosult. Többen ezt annak is tulajdonítják, hogy a szervezett vallási turizmus lehetőséget teremtett távoli tájak katolikus kegyhelyeinek gyors és kényelmes elérésére. Nem kevesen utaztak már ily módon Erdélybe a csíksomlyói
búcsúra, Međugorjéba, vagy akár a Szenföldre is.
Tekijára évente két alkalommal volt szokás
elzarándokolni, mégpedig Szent Anna napján (kisbúcsúkor, július 26-án), illetve Havas
Boldogasszony ünnepén (nagybúcsúkor, augusztus 5-én, a péterváradi csata emléknapján), amikor is bűnbocsánatot és teljes búcsút
nyerhettek a szentgyónást végzők és szentáldozásban részesülők, ha
a pápa szándékára imát
mondtak és jó cselekedetet gyakoroltak. A nagy
múltú Mária-kegyhely a
vajdasági Mária-tisztelő
hívők, különösen pedig
a szerémségi püspökség
híveinek egyik kedvelt
zarándokhelye.
A mostani tekijai
nagybúcsú alkalmával
közel ezren vettek részt
a szentmiséken, melyeket magyar, horvát és
német nyelven mutattak
be. A nagybúcsú napi
ünnepség már előző este
(kedden) virrasztással
megkezdődött, a búcsú
napján (szerdán) pedig
a 9 órakor kezdődő ma- A Mária szobor
gyar nyelvű főpásztori szentmisét dr. Pénzes
János szabadkai megyéspüspök pontifikálta,
amit követően 11 órakor a horvát nyelvű főpásztori szentmisét msgr. Vinko Puljić szarajevói érsek mutatta be.
A péterváradi csata döntő ütközetére augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján
került sor. A szájhagyomány szerint megismétlődött egy V. századbeli csoda, vagyis nyáron,
augusztus 5-én havazott. A havazás pánikot
keltett a kétszázezres török táborban, és ez
a körülmény hozzájárult az osztrák Savoyai
Jenő vezette seregek fényes győzelméhez a
péterváradi csatatéren. A legenda szerint a
csata előtt a közeli forrás melletti fa ágai között egy Szűz Mária festmény jelent meg, amely
a római Santa Maria Maggiore templom Havas Boldogasszony kegyképének festményére
hasonlított. Savoyai Jenő herceg, a keresztény
seregek főparancsnoka a képnél fohászkodott,
kérve a Boldogasszonyt, hogy esdekeljen Szent
Fiánál a keresztény seregek győzelméért. Más
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elbeszélés szerint az ütközetek idején Savoyai
Jenő sátrában mindig a római Havas Boldogasszonyt ábrázoló szentkép másolata díszelgett.
Előtte imádkozott az Egek Urához a csatákat
megelőzően serege megsegítéséért a keresztény csapatok vezére. A péterváradi csatában,
Ali Pasa serege feletti fényes győzelem után
Savoyai hálája jeléül, a
csata színhelye közelében levő, a Szeplőtelenül
Fogantatott Boldogságos
Szűz Mária nevét viselő
kis kápolnába vitte a
Szűzanya karjában levő
gyermek Jézussal ábrázolt festményt, amely ma
is látható oltárképként a
tekijai templom szentélyében. Meg volt győződve arról, hogy csakis a
Boldogasszony közbenjárásának köszönhetően
győzedelmeskedhetett a
túlerőben levő török sereg felett.
A mai templom helyén álló, röviden csak
a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett kis kápolna, később a Havas Boldogasszony nevet
vette fel. A török idők előtt a kápolna helyén
középkori imaház állt Szűz Mária tiszteletére, amelyet vélhetően
a péterváradi ciszterci apátság szerzetesei
emeltek. A török hódoltság idején a szóban
forgó imaházat lerombolták, a helyére derviskolostor (törökül takija)
épült. Közelében két forrás csobogott, közülük
az egyik ma is megvan.
A török kiűzését követően a jezsuiták birtokába
került a hely és épült ott
újabb keresztény templom. Minden bizonnyal
ők hozhatták magukkal
a Vatikán területén kívül
eső Szűz Máriáról elne-

vezett legnagyobb római katolikus templom,
a Santa Maria Maggiore bazilika kegyképének
egyik másolatát, amely vélhetően a csata előtt
kerülhetett (megőrzésre?) Savoyai Jenő sátrába, és fűződik hozzá több legenda.
A mostani tekijai templomot 1881-ben építették neogótikus stílusban a zágrábi Herman
Bole építész tervei alapján, valójában a régi
templomot bővítették. Bejárata felőli résznél
két tornyot emeltek harangokkal, a hátsó részt
egy kupola ékesíti, amelynek tetején a félholdra állított kereszt utal a kereszténység iszlám
feletti győzelmére. A II. vatikáni zsinatot megelőzően a kupola alatt neogótikus oltár állt a
Havas Boldogasszonynak szentelve, melyet két
oldalt Szent József és Szent Anna tiszteletére
mellékoltárokkal egészítettek ki. Az oltárok
tiroli mesterek alkotásai voltak. A későbbi
felújítások során a fő- és mellékoltárokat lebontották, 1976-ban a főoltár helyére a mai,
fehérmárvány oltárt helyezték el. Jelentős felújításokat végeztek a templomban is, aminek
eredményeként a falakat az ablakok magasságáig, valamint a padozatot úgyszintén fehér
márvánnyal borították. Az ablakokba vitrázs
került a szentek képeivel.
Az utóbbi években a templom körüli területet is rendezték. Megépült a keresztút a stációkkal és a Lourdes-i sziklabarlang a Boldogasszony szobrával. A templom mellett, árnyas
fák alatt felépült egy tágas pódium is, ahol a
búcsúk napjaiban a szentmiséket bemutatják, mivelhogy a templom beltere szűknek
bizonyulna a zarándokok népes seregének
befogadására. Valamivel több mint tíz évvel
ezelőtt bibliai motívumú új falfestményekkel
díszítették a templom falait.
A temeriniek nem csak a búcsúk alkalmával látogatják a tekijai kegytemplomot. Van,
akit a gyógyulás vágya, mást a vigaszkeresés, a
bűnbocsánat óhajtása, ismét mást a szokás, a
kíváncsiság visz Tekijára. Elsőáldozást követő
vasárnap csoportos kirándulást szerveznek a
gyerekeknek a kegyhelyre.
G. B.

A tekijai templom (a Temerini Újság archívumából)
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2015. augusztus 6.

Cetlik Temerin krónikájához (2.)
(1879 – 1918)
1904. augusztus 17.
mestere volt. Két fia maradt, Károly alezredes,
„Temerinben f. hó 17-én – mint levelezőnk elesett 1849-bn az olasz csatatéren, Antal a jeles
írja – tűz ütött ki, minek következtében egy ház tudós és államférfi, volt cs.[ászári] és királyi udlett a lángok martaléka. Az oltásban Kovács vari főmarschall. Ennek fia Sz.[échen] Miklós
Ferencz tüntette ki magát, míg Wolpert György jelenlegi vatikáni követ. A családtól a temerini
és Szőlősi Sándor két – már-már elveszett – uradalmat Fernbach Antal apatini gabonakelovat mentettek ki az égő istállóból. A községi reskedő vette meg. (Muhoray [Dudás Gyula]: A
előljáróság igen szépen teljesíti a kötelességét, bácskai családok történetéhez XV. Bácsmegye,
amennyiben állandóan elegendő vizet tart készen- 1904. december 8.)
létben. Csak az a sajnálatos, hogy Temerinben
1905. március 20.
– habár két szakképzett, okleveles tűzoltónk van
Bács megye közgyűlése Zomborban tartott
– már egy év óta alakul a tűzoltó-egylet, ami- ülésén csak részben hagyta jóvá Temerin hanek az a következménye, hogy tűz alkalmával tározatát az uradalmi vásárjog megvétele tárvalóságos verekedés támad a fecskendő körül s gyában. (Bácsmegye közgyűlése. Bácsmegye,
egymás kezéből szakgatják (sic!) ki a csöveket.” 1905. április 7.)
(Tűz Temerinben. Bácsmegye, 1904.
1905. november 3.
augusztus 26.)
Kováts Antal Halottak napjára
1904. augusztus 20.
c. tárcája a Bácsmegyében.
„Temerin deákifjúsága, mint
1906. április 27.
minden évben, ezidén is jótékony
A Bácsmegye idézi a Budapesti
czélú tánczmulatságot rendeNaplónak a Fernbachok sógor-kozett, amelynek tiszta jövedelmét a
ma politizálását bíráló cikkét: „Egy
népiskolai könyvtár alapja javára
bácsmegyei levél panaszolja, hogy
forditották. Szent István napján
ott a vármegyei függetlenségi pártBognár Pál műegyetemi, Ökrész
nak csak tisztikara van, párt nélIllés állatorvostanhallgató, Lepár
kül, de ez a tisztikar azután csupa
Antal, Giricz Jenő, Florián Ödön, A Fernbachok címere rokon. Ez a rokonság azután így
Bernhardt Mihály és Zsótér Dezső rendezése osztotta el a kerületeket: Zombor: Fernbach Pémellett tartották meg az igazán fényesen sikerült ter, Kerény: Fernbach Károly, Verbász: Fernbach
tánczvigalmat, melyre – mint tudósítónk írja, a József, Regőcze: Baloghy Ernő (Fernbach Károly
rendezőség ízléses tánczrendekkel lepte meg sógora), Óbecse: Matkovich Béla (Fernbach
a hölgyközönséget. Szünóra alatt Pető Jancsi Péter sógora).
csikós ruhába öltözött tamburásai rázendítettek
Ezen a beosztáson történtek némi változáBalogh Ádám brigadéros nótájára, azután fel- sok, de szigorúan családi körben.”
frissült erővel járta a fiatalság kivilágos kivir[r]
[Az országgyűlési választásokat 1906-ban
adtig ...” (Tánczestély Temerinben. Bácsmegye, Zomborban a 48-as függetlenségi párti Fernbach
1904. augusztus 26.)
Péter (a hasonnevű későbbi újvidéki főispán
1904. szeptember 2.
apja) egyébként a szerb radikális szavazótáIfjú Papik Miksa tárcáját: Halott van az er- bortól kapott nyílt támogatással nyerte meg.
dőn... , valamint Kovács Antal versét: A Duna Baloghy szintén országgyűlési képviselő lett.
partján közli a Bácsmegye. Verseik később is A Temerinhez erősen kötődő Matkovich Béla,
gyakran megjelennek a lapban.
Fernbach Erzsébet férje 1910-től 1918-ig Újvi1904. december 8.
dék főispánja volt.]
„Széchen. A temerini gróf Sz.[échen] család
1907. június 14.
eredetileg horvátországi szármzásu. A család
A Hungária nyomda kiadásában Stein Sánalapitói Sz.[échen] Mátyás és Sándor 1763-ban dor felelős szerkesztő irányításával vasárnaponnyerték nemességöket. Ezek közül Sz.[échen] ként megjelenő hetilap indult Ujvidéki Express
Sándor (szül.[etett] 1740.) a kir.[ályi] kamara Ujság címmel – tudósít a Határőr.
elnöke és Vörös v[ár]m.[egyei] főispán meg1907. július 14.
vett 80.000 f[o]r[i]ton 1796-ban a bácsmegyei
Hosszabb olvasói levelet közöl az újvidéki
temerini uradalmat (Temerin és Járek), mely Határőr Tiszaistvánfalváról (Járek):
összegnek fele neki hiv.[atali] szolgálatai el„ F.[olyó] évi junius hó 11-én délután fél
ismeréséül oda ajándékoztatott. { 1811-ben két (sic!) órakor Gósta Lajos ügyvédjelölt úr
lett gróffá. Gyermekei Jozefa, Inkly Imréné, társaságában a községbe sétálva a Rudolf-utcza
Magdolna, Károly alezredes, Francziska, báró sarkán fegyver dördülés késztetett bennünket
Degelmanné, Miklós és Adolf huszárkapitány. a megállásra s láttuk, hogy a mostani aratási
Ezek közül Sz.[échen] Miklós (szül.[etett] időben, ilyenkor a szokottnál nagyobb mérvben
1782) titkos tanácsos, Pozsony v[ár]m.[egye] népes utcában a szolgálatban levő Morgenthaler
főispánja és Zsófia főherczegasszony főudvar- János nevű itteni rendőr, ki aznap a vasúti állo2015. augusztus 6.
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Források

Bácsmegye. Péntekenként megjelenő hetilap (1882-1919), alapítója Latinovits Pál, BácsBodrog vármegye főispánja, felelős szerkesztője
Pető Lajos. Szerkesztősége Budapesten volt, de
Székesfehérvárott nyomtatták. A fővároson kívül
bácskai városokban – Szabadkán, Zomborban,
Bácsalmáson és Újvidéken – jelent meg. Temerini
tudósítói: Bódy Géza tanító (a későbbi jegyző apja),
Kováts Antal és ifj. Papik Miksa.
Délvidéki Ujság. Politikai hetilap. Szerkeszti: A
keresztény társadalomtudományi líceum. Kiadóhivatal: Fuchs E. és Társa könyvnyomda. Első száma 1910. január 16-án jelent meg Újvidéken.
Határőr. Mint az Országos Függetlenségi és
48-as Párt délvidéki hivatalos lapja jelent meg Újvidéken 1905-től 1914-ig, majd beleolvadt az Ujvidéki
Naplóba. Lapvezér: Teleki Árvéd gróf, felelős szerkesztő: Mayer József.
Ó-Becse és Vidéke. Óbecsei „társadalmi vegyes tartalmú hetilap”. Kiadója Löwy (később Lévai)
Lajos nyomdász, aki a nagy árvíz után Szegedről
került a Bácskába. A lapot, mely 1888-tól 1918-ig
jelent meg, Grünbaum Pállal (ő lett a főszerkesztő) és Szulik József becsei plébánossal, a kor neves papköltőjével együtt alapította. Főmunkatárs:
Fárbás József.
Ujvidék. 1876-tól 1907-ig megjelenő „politikai,
társadalmi, közgazdasági és közmívelődési” hetilap. Újvidék első magyar nyelvű újságja, 1908-ban
beolvadt a Határőrbe. Alapítója Franki István gimnáziumi tanár. Ifjú Papik Miksának is, még gimnáziumi éveiben, itt jelennek meg első írásai.

máson szolgálatot teljesitett, onnan haza térve,
a járdán szolgálati fegyverével kutyára éles töltéssel lőtt, természetesen anélkül, hogy azt eltalálta volna. Mily könnyen megeshetik kérem,
hogy az amúgy is, lőfegyvert kezelni nem tudó
rendőr a régi levágott katona puskával, illetve
az abból kilőtt rendesen célt tévesztő golyóval
ember életben kárt tesz, annál inkább, mivel
ez esetben a lövés irányában fekvő szőlőkben
dolgozó nép élete is veszélyeztetve volt.
(...) Volt oly eset is, a mikor a rendőr fényes nappal a selyemtenyésztési állomás beváltó helyiségének udvarában, mert ilyenkor
tenyésztőkkel zsufolva van, csupa kedvtelésből
forgópisztolyából varjukra lőtt.(...)
Az ilyen sajnálatos esetek már éjnek idején
is előfordultak s nem tudni mikor kedveskedik egy rendőrnek a mit sem sejtő gyalogjárót lelőni.” (Holley Lipót József máv. állomás
előljáró: Életbiztonság Tiszaistvánfalván. A lövöldöző rendőr. Varjukra és kutyákra lő. Határőr,
1907. július 14.)
1907. november 22.
Egyhangúlag Tóth József, Nagy Mihály és
Ivanits János függetlenségi párti jelölteket választották a vármegyei bizottságba. (Vármegyebizottsági tag választás Temerinben. Határőr,
1907. november 24.)
CSORBA Béla
(Folytatjuk)
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Ki volt Pap Pál
Perlasz (Perlez), 1914. január 9.–
Skradin (CRO), 1941. augusztus 15.
Temerinben az Újsor viseli a két világháború
között élt ifjúkommunista nevét.
A perlaszi ügyvéd, a későbbi újvidéki járásbíró
fia korán félárva maradt. Özvegy édesanyja ekkor Újvidéken kalapos boltot nyitott, s így egészítette ki a
csekélyke nyugdíjat. Pap Pál az elemit magyarul, a
középiskolát pedig szerbül fejezte be, váltakozó eredménnyel. Gimnáziumi osztályfőnöke azonban felfigyelt tanítványára, „szorgalmas, nagyon tehetséges és
eszes, sokat olvas”, jegyezte be a naplóba. Tizenhét
éves korában érettségizett, s még ugyanabban az évben
beiratkozott a belgrádi egyetem orvosi karára. Ezzel
valójában gyorsan pergő életének utolsó évtizedébe is
lépett. Az ifjú medikus kitűnően kezdte tanulmányait:
a 157 hallgató közül ő az egyetlen, aki az első év kötelező vizsgáit már a júniusi időszakban letette. Közben
bekapcsolódott a forradalmi ifjúsági mozgalomba,
s mint a légkörrel találkozó meteor, felizzott, s ettől
kezdve fényes nyom jelzi életútját – írja Kalapis Zoltán Életrajzi kalauz, Ezer magyar biográfia a délszláv
országokból c. munkájában.
Teljes erővel vetette be magát az egyetemi hallgatók
küzdelmeibe, sztrájkokat, tüntetéseket szervez, lapokat
indít és ír, az Ifjúkommunista Szövetség belgrádi, majd
szerbiai vezetőségének tagja. A lexikonok szerint 1934ben vették fel az illegális pártba. Húszévesen került
Egy kis statisztika – A köztársasági statisztikai intézet közelmúltban közzétett
adatai szerint júniusban minden szinten növekedett a dolgozók átlagkeresete. A szerbiai
átlagfizetés 44 583 dinár, a vajdasági 42 576
dinár, a dél-bácskai körzeti 46 465 dinár és a
temerini 37 589 dinár volt. Az előző havihoz
viszonyítva Temerinben júniusban 21,8 százalékkal nőtt az átlagbér. Ezzel az átlaggal a
dél-bácskai körzetben nyolc községet (Titelt,
Karlócát, Szenttamást, Zsablyát, Verbászt,
Óbecsét, Petrőcöt és Bácsot) sikerült megelőzni. A dél-bácskai körzetben az újvidékiek
kerestek legtöbbet, átlagban 50 099 dinárt.

először az Államvédelmi Bíróság elé, ekkor három évre
ítélték. Büntetését a mitrovicai fegyházban töltötte le,
az úgynevezett vajdaságiszobában, Jovan Veselinovval,
Žarko Zrenjaninnal, Szervó Mihállyal és másokkal.
1937-ben szabadult, s politikai tevékenységét Belgrádban és Vajdaságban folytatta. Itt bekapcsolódott az
akkoriban alakult ifjúsági mozgalomba, az Ompokba,
de befolyása még az újvidéki Református Körben is
érezhető. 1938-ban az Ifjúkommunista Szövetség országos vezetőségébe került, Ivo Lola Ribar mellé, s
még ugyanabban az évben illegalitásba vonul. Szerbia
falvaiban rejtőzködött, később Bánátba ment, majd két
hónapig Szabadkán tartózkodott, Kek Zsigmond református lelkész lakásán. Itt részt vett a Híd szerkesztésében, a folyóiratban jelent meg nevezetes programadó
cikke is, az Ár ellen című. „A mi vallott kötelességünk,
munkánk és célunk népünk gazdasági, kulturális és
társadalmi emelése, de mindenkor a szláv és egyéb
itteni nemzetiségekkel egyetértve. Minden nemzeti és
faji gyűlöletet elvetünk” – írta. Szabadka után Zágrábba
ment, ahol átvette a JKP Központi Bizottsága technikai
apparátusának irányítását. Ilyen minőségben illegális
lapokat adott ki, titkos rádióadót, három nyomdát működtetett, biztonságos illegális lakásokat rendezett be,
kiépítette az illegális kapcsolatok rendszerét. Politikai
biztosként Dalmáciába irányították, hogy szervezzen
partizánosztagokat, de ő, aki annyira ügyelt mások
biztonságára, magára nem nagyon vigyázott: banális körülmények között esett olasz fogságba. Az olasz
megszállók nem tudták kit kerítettek kézre, mert álnévre kiállított útlevele volt, de útitársát jól ismerték,
s mindkettőnél fegyvert is találtak. Ez elég volt ahhoz,
hogy nyilvánosan kivégezzék őket.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre bármilyen célból utazni, éjjeli fuvarra,
teherszállítóra, minibuszra van szüksége, akkor forduljon bizalommal a
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Kovácsné
Erdélyi Borbála
(1946–2015. 3. 29.)

Sára Sybille
(1978–2015. 7. 15.)

Bús Ferenc
(1961–2015. 7. 29.)

Novák-TAXI

magánvállalathoz

Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga)
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával

PÁSZTOR Ferenc
(1945–2015. 7. 29.)

Teherszállítás, 15 fős csoport utaztatása esetén tárcsázza a
063/507-395-ös mobilszámon Novák Lászlót
Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Profi Sistem

Megrendelésre készítünk és beépítünk

alumínium és PVC-műanyag
ajtókat és ablakokat

hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket,
szúnyoghálókat és garázsajtókat
az Ön kívánsága és a megadott méret szerint.

Velünk mindig meg lehet egyezni!
Részletfizetés is lehetséges.

Pálinkának
való
körte eladó

Jakubec István
(1937–2015. 8. 1.)

Telefonszám:

843-243

Hívja az alábbi számok egyikét:
846-521, 063/817-4339, 064/462-0765
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Temetkezési vállalat, Népfront u.
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

(este)
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Tóth Ferenc
(1942–2015. 8. 2.)
2015. augusztus 6.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett nagyapánktól

Kedves nászomtól

Szeretett édesapánktól

Szomorú hat hónapja, hogy
nincs közöttünk édesapám
és apósom

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett öcsémtől, bátyától, keresztapától

BÚS Ferenctől
(1951–2015)

BÚS Ferenctől
(1951–2015)

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)
NOVÁK Imre
(1945–2015)

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)

Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire szállt,
hiába keresünk, szemünk
már soha nem talál.

Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
az egész életed.

De tudjuk,
hogy a csillagok közt
a legfényesebb te leszel,
utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben
mindörökké létezel!

Nyugodj békében,
legyen csendes álmod,
találj odafenn
örök boldogságot.
Nászasszonyod
és családja

Unokáid, Bettina és Kitti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól,
anyósunktól, nagymamánktól és dédmamánktól

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy elvesztettem drága férjemet

Hiányzol a mindennapokból,
az ünnepekből,
az életünkből...
De velünk élsz
az emlékeinkben,
minden rólad szóló
történetben, szívünkben
mindig szeretve
és soha nem feledve.
Emléked őrzi fiad, Ferkó,
menyed és az unokák

Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel
viseltél magadban.
Nyugodjál békében,
legyen csendes álmod,
találj odafönn
örök boldogságot.
Fájó szívvel búcsúznak
tőled gyermekeid,
unokáid, dédunokáid,
menyed és vejed

Másképp lenne minden,
hogyha velem lennél,
ha hozzám szólnál,
ha rám nevetnél.
Elvitted a fényt, a derűt,
a meleget, csak egy
fénysugarat hagytál,
az emlékedet.
Fent laksz már a magas
égben, és vigyázol rám.
Emléked szívembe zártam.
Bánatos özvegyed,
Margit

Miserend
7-én, elsőpénteken 8 órakor: szabad a szándék, szentségkitétel, a nap folyamán szentségimádás, közös szentségimádás 18–19
óráig, majd szentségbetétel.
8-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán
elhunytakért, valamint: †Varga Istvánért, a
Varga és a Kókai szülőkért, valamint: az előzőleg Kecelen elh. és a napokban Temerinben
örök nyugalomra helyezett †Kovácsné Erdé2015. augusztus 6.

Nyugodjon békében!

Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
s nyugodalmadat
nem zavarja senki.
Életed elszállt,
mint a virágillat,
de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.

Emlékét őrzik: lánya,
Angéla és veje, Tibor

Bátyád, Miklós
és családja

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak
és ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk és
anyósunk

NOVÁK Imrét
(1945–2015)
HALLAI Teréztől
(1930–2015)

Hiányzik a mindennapokból,
az ünnepekből,
az életünkből, de bennünk
él, a szívünkben,
az emlékeinkben,
mindig szeretve
és soha nem feledve.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

BÚS Ferenctől
(1951–2015)

HALLAI Teréz
(1930–2015)
temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
A gyászoló család

Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell, hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértem, csak, hogy gyógyuljon meg,
s élje át velünk, mit ő már nem élhet meg.
Gyönyörű szemében, a fény még csillogott,
még az utolsó napokban is csak mosolygott. Mosolygott,
mert hitt, mosolygott, mert élt. Semmi mást nem akart ő,
csak élni még. Küzdött míg tudott, míg volt ereje,
de a végzet őt is utolérte. Hosszú útra ment, és a csillagok
vezetik, vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép,
álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk... hogy szeretünk,
mondják meg azt neki, hogy sosem feledünk.

lyi Borbáláért, valamint: †Erdélyi Péterért,
Emléked örökre szívünkbe zártuk:
Gajó Rozáliáért és elh. gyermekeikért: Ilona,
lányod, Tímea, vejed, Pityu, unokáid, Niki és Konor
Rozáliáért, Péterért és Istvánért, valamint:
†Kovács Szilveszterért, Horváth Etelkáért 11-én, kedden 8 órakor: szabad a szándék.
és leányukért, Erzsébetért.
12-én, szerdán 8 órakor: szabad a szándék.
9-én, évközi 19. vasárnap, a Telepen 7 óra- 13-án, csütörtökön 19 órakor: szabad a szándék.
kor: †Novák Imréért, a plébániatemplomban 8.30 órakor: †Lackó Istvánért, Lackó
A plébánia telefonszáma: 844-001
Erikáért, Petro Jánosért, Petro Erzsébetért
Egyházközségünk honlapjának címe:
és Kozakiv Mileért, 10 órakor: a népért.
www.plebania.temerin.info
10-én, hétfőn 8-kor: szabad a szándék.
TEMERINI ÚJSÁG
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MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó 25 éve hiányzol közülünk

Nagybátyánktól

Szeretett öcsémtől

Szomorú hat hónapja, hogy
nincs közöttünk szeretett
nagyapánk és dédapám

id. PATARICA József
asztalos
(1932–1990)

JAKUBEC Istvántól
(1937–2015)

JAKUBEC Istvántól
(1937–2015)

Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom, csak
örök béke és nyugalom.

Családjának szentelte életét,
hálás szívvel őrizzük emlékét.
Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Augusztus 2-án volt öt éve,
hogy nincs közöttünk szeretett édesapánk

Szomorú 3 éve, hogy nincs
velünk drága testvérem és
sógorom

Minden elmúlik, minden
véget ér, de az emléke
szívünkben örökké él.
Emlékét megőrzi
Szilvia családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy
nincs velünk drága szerettünk

Pihenése felett
őrködj Istenem,
csendes álmát
ne zavarja semmi sem.
Emléke szívünkben
örökre megmarad.
Nővéred, Borbála és
unokahúgod, Mária

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

NOVÁK Imre
(1945–2015)
Ha fejfád mellett
ég a gyertya, látjuk benne
arcod, odafentről –
messzeségből karod
felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is,
tudjuk, ugyanúgy mint
régen, drága jó nagytatánk,
sosem feledünk Téged!
Emléked szívébe zárta
unokád, Renáta,
unokavejed, Árpi és
pici dédunokád, Kinga

Köszönetnyilvánítás
TALLÓ József
(1930–2010)

KLAJNER Zoltán
(1962–2012)

Szeretteid nélküled élnek,
de a szívünkben örökre
megőrzünk téged.

Rögös úton
vezetett életed, halálod
fájdalmas volt és hirtelen.

Fiaid: Ferenc és Géza

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapánktól

Az idő múlásával
nem csitul a fájdalom, mert
hiányzol nagyon-nagyon.
Emléked őrizzük:
nővéred és sógorod

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)
KLAJNER Zoltán
(1962–2012)
A virágok elhervadnak,
a sír eltakar, de akit
szerettünk, a szívünkben
örökké megmarad.
Emlékét őrzik szerettei

Az erőd elfogyott,
a halállal megküzdeni
nem tudtál, így búcsúszó
nélkül csendben távoztál.
Nyugodj békében!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és végtiszteletadóknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

Anti sógor
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

MEGEMLÉKEZÉS

VÉGSŐ BÚCSÚ

Hét éve fáj a szomorú valóság, hogy nem vagy velünk
drága szerettünk

Szomorú szívvel búcsúzunk
Feri bácsitól

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, részvétnyilvánításukkal
soha el nem múló fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)
Az élet csendesen
megy tovább,
de a fájó emlék
elkísér egy életen át.
Ha szívünkbe zárjuk,
ki fontos volt nekünk,
bármerre járunk,
ő ott lesz velünk.
Emléked őrzi szerető
lányod, Hajni, vejed,
Robi, unokáid:
Ricsi és Dzsini
12

BÚS Ferenc
(1951–2015)

Köszönetet mondunk az
egészségház dolgozóinak
segítőkészségükért.

MAKKER Magdolna
(1939–2010)
Pihenése felett őrködj
Istenem, csendes álmát
ne zavarja semmi sem.
Szívünkben megmarad
szép emléke, legyen
áldott, békés a pihenése.
Szerettei

VARGA István
(1938–2008)
Keresünk,
de nem vagy sehol,
mégis mindig
itt vagy valahol.
Örökké szerető családod

TEMERINI ÚJSÁG

PÁSZTOR Ferenc
(1945–2015)
A temető csendje
ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben
örökre megmarad.

Külön köszönjük Aleksandar
Delibašićnak, hogy a legnehezebb órákban mellettünk
volt.
A gyászoló család

A Salamon és
a Milićević család
2015. augusztus 6.

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett nagytatánktól

Szeretett férjemtől

Drága halottunktól

BÚS Ferenctől
(1951–2015)

BÚS Ferenctől
(1951–2015)

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)

Oly kedves voltál szívünknek, de egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat, s a fájdalom, s keserves
könnycsepp csordul le arcunkon. Az emléked szívünkben él,
el nem feledünk. Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben,
s ez elkísér egész életünkben.

Hittünk az Istenben, bíztunk a gyógyulásban,
de mikor már abban se, akkor a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél.
Nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Ha elmentél, elmegyek én is veled,
leszek a lelked aranykerete.

De miért ilyen keserves az élet, miért kellett pont neked
elmenned? Szívünk gyászol s meghasad a fájdalomtól,
nem hisszük el, nem még most sem, hogy elmentél.
Most már csak könnyes szemmel szótlanul csak állunk,
s a régi szép emlékekre gondolunk. Hiányzol tatus!
Emléked szeretettel őrzik
drága kis unokáid, Niki és Konor

Az élet rövid,
a sors mostoha,
szeretni megtanít,
de feledni soha.
Emléked szeretettel
megőrzöm: Manyi

Gyászoló feleséged, Gizi

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, utcabelieknek, a munkatársaknak
az FKL-ből, a Kardán tekecsapatnak, az ismerősöknek és mindenki másnak, akik szerettünket

VÉGSŐ BÚCSÚ
A közelmúltban elhunyt régi
sporttársunktól

VÉGSŐ BÚCSÚ

MÓRIC Andrástól

BÚS Ferenctől
(1951–2015)
Mély megrendüléssel búcsúzunk
kedves barátunktól, Feritől.
Hajni és Déni,
Rózsa és Zoli

VÉGSŐ BÚCSÚ

PÁSZTOR Ferencet
(1945–2015)
utolsó útjára elkísérték. Köszönet a koszorúkért, minden szál
virágért, részvétnyilvánításért, egy-egy meleg kézfogásért.
Köszönet Szungyi László esperes atyának és a Kókai Temetkezési Vállalatnak.
A gyászoló család

IN MEMORIAM

Legyen pihenése békés,
emléke áldott!
Temerin–Beocsin

Emlékét megőrzik
volt futballista
csapattársai a TSK-ból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal búcsúzok szeretett öcsémtől

Szeretett édesapámtól, apósomtól és nagyapánktól

BÚS Ferenctől
(1951–2015)
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk veled.
Lányod, Erika, vejed, Jóska, unokáid, Bettina és Kitti
2015. augusztus 6.

JOVANOVIĆ Igor
(1991–2015)

PÁSZTOR Ferenctől
(1945–2015)

Mély fájdalommal emlékezünk augusztus 6-án
a tragikus hirtelenséggel elhunyt kedves fiunkra,
bátyánkra, aki ma ünnepelné 24. születésnapját.

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

Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek
a mi Igorunkról, sírhelyét meglátogatják,
és sírjára virágot helyeznek.

Elment közülünk, mint
a lenyugvó nap, de emléke
örökké velünk marad.

Boldog születésnapot az Úr Jézusnál!
Fájó szívű szüleid és testvéreid

TEMERINI ÚJSÁG

Gyászoló nővéred,
Ilonka és családja
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Kukorica Party

Az idei volt a harmadik Kukorica Party, amelyet a Vladimir Ribnikar utca lakói szerveztek. Az utca végén folyik a bara, előtte
pedig szép gyepes rész van, amit az utcabeliek rendszeresen gondoznak, és alkalomadtán egy-egy összejövetelt itt szerveznek
az utca gyerekei és a felnőttek részére is. Az idén már volt májusfaállítás, most ezt követte a Kukorica Party, amelyre nyolcvanhárom személy gyűlt össze, és igen vidám hangulatban múlt el.
APRÓHIRDETÉSEK
• Malacok eladók. Tel.: 843-397.
• A Nagypuszta (régi komlós) mögött 1,5 hold föld eladó. Érdeklődni a
063/77-15-602-es telefonszámon 18
óra után.
• Eladó háromrészes ülőgarnitúra, ár
megegyezés szerint. Telefonszám:
063/7-860-083.
• Eladó két anyakocának való hízó,
malacok, egy T-12-es motorkerékpár
és egy hegesztő apparátus. Telefonszám: 840-439.
• Eladó 76 ár 33 m2 legelő a Gyórgyában. Tel.: 063/106-33-35 (este).
• Takarítást, bevásárlást, könnyebb házimunkát vállalok idősebb személyeknél. Tel.: 063/125-86-83.
• Amerikai biliárdasztal (mint az új)
eladó. Irányár 450 euró. Telefonszám: 064/66-78-665.
• Betonoszlopok (2–2,5 m) gyümölcsösök, kertek, téglafalak kerítéséhez, lehet kivitelezéssel, többféle betonszegély, lefolyók, térlapok, betonkutak,
szegély gömbök, oszlopokra betontető többféle méretben. Sóder 20 köbméteres kamionnal, fuvarral, 1300 Din/m3.
Telefonszám: 060/34-56-765.
• Bácsföldváron kedvező áron víkendház eladó, közel a Holt-Tiszához. Telefonszám: 063/504-742.
• Napi négy-öt órára, könnyebb munkára, bejárónőt keresek. Telefonszám:
063/89-65-420.

• Malacok eladók. Telefonszám:
060/76-85-006.
• Eladó új, 2013-ban épült 110 m2 alapterületű, 30 m2-es terasszal, beköltözhető ház a Munkás utcában (víz, villany, központi fűtés). Lehet csere is
termőföldért. Tel.: 063/8-327-097.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511925-ös telefonszámon.
• Eladó két használt teraszajtó, vákuumozott üveggel. Tel.: 063/8-503-307.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és egyéb felesleges tárgyakat
padlásról, garázsból, pincéből. Azonnal fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• Asszonyt keresek mozgássérült férfi
ápolására. Telefonszám: 841-760.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat,
autókat, elektromos készülékeket,
régi kábeleket, antikvitásokat, régi
pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és
idősek gondozását vállalom (tel:
841-412), régebbi építésű, nagy portán fekvő fürdőszobás ház, kitűnő állapotban, traktor, kombinált frizsider
mélyhűtővel, villanytűzhely, hintaágya,
fonott székek asztallal, szekrénysor,
komplett konyha, cipősládák, stelázs,
polcok, Kreka Weso kályha, ebédlő
asztal székekkel, kombinált tűzhely

A legkisebbek is szorgalmasan kivették a részüket a munkából. Fosztották a kukoricát, amelyből összesen négy kotlával
főztek.
Öntapadó feliratok, cégtáblák stb. készítése és felragasztása –
minden méretben a Temerini Újság nyomdájában.
Telefonszám: 843-750

(2 gáz, 2 villany), butánpalackos kályha (palackkal), Gorenje mosógép, fürdőszobai szekrény tükörrel, fa tévéállvány, betegek részére kerekes járóka,
új interfon kamerával, 55 kW-os központi kályha Tam-Stadler, frizsider, akkumulátoros jeep és kisautó, roller (35-38
nagyság), parkettacsiszoló gép, franciaágy, slajfológép-zsiráf, morzsoló-daráló,
sarok ülőgarnitúra, két kettes ülőrész
(45 euró/db), fotelek (15 euró/db), fekete színű alacsony szekrény, 200 kg-ig

mérő mázsa (8000 Din), villanyradiátor,
eredeti kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, autóutánfutó, autóra való zárt csomagtartó, sank négy székkel, kéménybe
köthető gázkályhák (50–60 euró), babaágyak matraccal (5000 Din), babakocsik,
kaucsok, fotelok, varrógépek, szőnyegek. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 841-412, 063/74-34-095.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m
széles és 110 m hosszú), építkezési
engedéllyel. Tel.: 063/539-768.
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