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Aki esetleg nem ismerné fel az utcarészletet, megkönnyítjük az eligazodást: a J. J. Zmaj utca keleti része látható a vasárnap 
délben készült felvételen. Folytatódik tehát Temerin „városiasodása”, a tömbházak építése. Lebontják a Moša Pijade utcában 
levő néhai dr. Hajdú Ferenc és családja emeletes lakóházát is (második kép), és tömbházat építenek a helyén. 

  Vajdasági Mentorprogram
A Prosperitati Alapítvány a Miniszterelnökség Nem-

zetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a 
Design Terminal szakmai partnerségével, a Vajdasági 
Mentorprogram következő évadának elindítását tervezi 
2021. december – 2022. március időszakban. A folyta-
tás előkészítéseként szeretnénk felmérni a helyi vállal-
kozók igényeit a képzéssorozatra vonatkozóan.

A programunk célja, hogy a helyi mentorhálózat 
további alakításával erősítsük a vállalkozói ökoszisz-
témát és elősegítsük a vajdasági vállalkozók együtt-
működését és a fiatal, kezdő vállalkozók fejlődését. A 
képzés során a tapasztalt vállalkozók mentor szerep-
körben tapasztalataik megosztásával segítik a fiatal, 
kezdő vállalkozó mentoráltakat. A kérdőív kitöltése 
kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe. Amennyiben 
szeretne részt venni a programban, kérjük, hogy az űr-
lap kitöltésével jelezze ezen szándékát, illetve szakmai 
preferenciáit november 22-ig. Az űrlap megtalálható a 
Prosperitati Alapítvány weboldalán.

„Városiasodás”
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Két évtizeddel ezelőtt Zentán 17 
alapító tag létrehozta a Concordia 
Minoritatis Hungaricae Polgári Egye-
sületet, a CMH-t. Nem sokkal később 
megnyíltak az egyesület irodái Vajdaság-
szerte azzal a céllal, hogy hozzásegítsék 
a vajdasági magyarokat a kedvezmény-
törvény által nyújtott többletjogosítvány-
hoz.

A temerini iroda 2002. január 7-e 
óta fogadja az ügyfeleket, az elmúlt 
csaknem húsz évben számos temerini 
család kérelme részesült pozitív elbírá-
lásban. A több mint másfél éve tartó jár-
ványhelyzet különösképpen nem nyomta 
rá bélyegét a helyi iroda működésére, 
mindössze a Szülőföldön magyarul pá-
lyázat jelent meg a megszokottnál vala-
mivel később. 

A temerini CMH iroda tevékenységé-
ről és a tervekről Papp Éva irodaveze-
tőt kérdeztük.

– Mindjárt a temerini iroda megnyi-
tását követően lehetővé tettük a magyar-
igazolványok kérelmezését, 2005-től a ví-
zumkényszer bevezetésekor segítettünk a 
vízumok beszerzésében is. Ebből adódóan 
létezett egy kapcsolattartási támogatás, 
amelynek révén az ügyfelek visszaigényel-
hették a vízumdíjat. Ezt a feladatot 2010-
ig végeztük. A 2004/2005-ös tanévtől mi 
bonyolítjuk le a Szülőföldön magyarul ok-

tatási-nevelési támogatást, valamint a hall-
gatói támogatást. Általában ez az időszak a 
legmozgalmasabb az irodánkban, ilyenkor 
szinte minden olyan szülő megfordul ná-
lunk, akinek a gyermeke magyar nyelvű 
óvodába vagy iskolába jár, de a magyar 
nyelven tanuló egyetemisták is hozzánk 
fordulnak ilyen ügyben. 2014 decemberé-
ig az itt élő magyarok a CMH-irodák köz-
reműködésével támogatást igényelhettek a 
magyarországi egészségügyi ellátáshoz, ám 
sajnos ez már egy ideje nem időszerű.

2011 januárja óta az iroda részt vál-
lal az egyszerűsített honosítási eljáráshoz 
kapcsolódó kérelmek hatékony és zökke-
nőmentes benyújtásának elősegítésében. 
2012 óta folyamatosan kihelyezett konzuli 
fogadónapokat szervezünk irodánkban, 
ami jelentősen megkönnyíti az állampol-
gársági kérelmek benyújtását, hiszen a ké-
relmezőnek nem kell elmennie a magyar 
külképviseletre vagy valamelyik magyar-
országi hivatalba benyújtania a kérelmét, 
hanem azt itt helyben is megteheti. 2012-
ben létrejött a vagyon-visszaszármaztatási 
és rehabilitációs jogsegélyszolgálat. Ilyen 
ügyben a mi irodánkban személyesen is 
kérhettek segítséget, tanácsot, ám ma már 
ez a fajta segítségnyújtás csak telefonon 
elérhető.

 Az MNT által meghirdetett felsőoktatá-
si és demonstrátori ösztöndíjpályázatára, 

valamint az Európa Kollégium bentlakásra vonatkozó pá-
lyázatára 2012 óta fogadjuk a kérelmeket, 2015-ben Vaj-
daságban létrejött a falugondnoki szolgálat, ám ez sajnos, 
Temerinben nem működik, vázolta fel a temerini iroda 
vezetője, aki elmondta azt is, hogy az idén a Szülőföldön 
magyarul pályázat a szokásosnál valamelyest később in-
dult, ám meglátása szerint sikeresen lebonyolódott.

Kiemelte, a járvány kitörését követően hosszú ideig 
nem szerveztek konzuli fogadónapokat, júniustól azonban 
erre ismét lehetőség van. Már most a következő ilyen al-
kalomra készülnek, amelyre minden bizonnyal december 
elején kerül sor, ismertette Papp Éva, a temerini CMH 
iroda vezetője. 

ácsi

Papp Éva irodavezetőt kérdeztük
Húszéves a CMH
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 

véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést vállalunk kombival

MUNKALEHETŐSÉG
Cégünk munkatársat keres kábeltévé 

technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:

• temerini, vagy járeki lakhely 
• középiskolai végzettség villamossági  
szakirány 
• középfokú Internet- és számítógépes 
ismeretek 
• a Word és Excel programok középfokú  
használata 
• a szerb nyelv ismerete kommunikációs  
szinten 
• B kategóriás járművezetői jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka
ELŐNYNEK SZÁMÍT: 
• Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a 
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, 

illetve személyesen az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi Sándor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

PETPALACK-GYŰJTŐK  Szövetségben a valósággal
A Fidesz kongresszusáról

A legbiztosabb szövetségesünk a valóság – mondta egyebek 
között Orbán Viktor magyar miniszterelnök a kormányzó Fidesz va-
sárnap Budapesten megtartott kongresszusán. Most is bizonyára 
sokan lesznek a globálbaloldalon – tette hozzá –, akik, mint mindent, 
ezt is a gyűlölködés egyik jeleként fogják értelmezni.

A Fidesz újraválasztott elnöke átfogó és elemző felszólalásában 
alkotó hazafiságról beszélt, ami határozottan megkülönbözteti a jobb-
oldalt azoktól az elemektől, akik kizárólag abból kívánnak profitálni, 
hogy úgymond liberálisok. Úgy fogalmazott: a mi teljesítményünk a 
munka, a liberálisoké az, hogy liberálisok. Ők meg akarják mondani 
másoknak, hogyan éljenek és miként gondolkodjanak. Mindezzel a 
kormányfő olyan igazságot mondott ki – véli a budapesti Magyar 
Nemzet cikkírója –, ami alkalmas arra, hogy sokak önbizalmát és 
jövőbe vetett hitét, optimizmusát visszaadja. A jobboldal világszer-
te ismét éledezik és kezdi visszanyerni az erejét – pusztán azért, 
mert a valóság mást mutat, mint amit a mélyre süllyedt brüsszeli 
vezérbürokraták, globalisták gondolnak. Orbán Viktor kifejtette: 
ellenfeleink Brüsszelnek akarnak megfelelni, az embereknek nem. 
Márpedig ez törvényszerűen visszaüt a történelem tanúsága sze-
rint, ami a választások előtt rossz ómen a hazai baloldal és külföldi 
gazdáik számára is.

A kongresszusi felszólalásokból egyértelművé vált, hogy az 
ellenünk folytatott hibridháború tartalékait nem szabad lebecsülni. 
Mert igaz, hogy nincs programjuk, csupán a magyar emberek újbóli 
igába hajtása, a rossz megszoktatása és a polgári jobboldal elleni 
gyűlöletkeltés, ám érzik a globalista erők, hogy kedvenc mozgalmi 
melódiájuk szavaival élve: számukra ez a harc lesz a végső – de nem 
csupán itthon, hanem nemzetközi szinten is.

Így ez a jövő évi választás talán még az 1990-esnél is fontosabb 
lesz, holott akkor a rendszerváltás, a kommunista pártállam eluta-
sítása mellett kellett letenni a garast. Most az újkommunizmusra 
kell nemet mondani és igent a fejlődésre, az önálló nemzeti létre, 
az euró pai nemzetekre, amiben egyre több a szövetségesünk. Ha 
az emberek átérzik ennek a jelentőségét, végre az igazi rendszer-
váltás is megtörténhet. Ezen kell munkálkodnia minden felelős ma-
gyar embernek.

(A budapesti Magyar Nemzet alapán)

A közművállalat dolgozói PET-palackok gyűjtésére alkalmas 
fémkosarakat helyeztek el a település utcáin. A hasonló saját 
fémkosarakat néhány héttel ezelőtt szerződésbontás miatt von-
ta vissza a műanyag flakonokat gyűjtő vállalkozás. Röviddel a 
kihelyezés után voltak olyanok, amelyek gyorsan megteltek.

Főidény a vadászoknál
Javában tart a főidény a temerini vadászegyesületben. A fácánva-

dászat az egyik legnépszerűbb a temerini vadászok körében. Ilyenkor, 
aki csak teheti, részt vesz a csoportos vadászatokon. Október 17-én 
tartották meg az idei első facánvadászatot a községünk vadászai. Ezer-
kétszáz előnevelt fácánt vásárolt az egyesület, amelyeket a befogadó 
helyeiken vigyáznak és nevelnek.

Október közepe óta fokozatosan engedik szabadon a madarakat, 
a meglévő fácán állománnyal elvegyülve találják fel magukat a termé-
szetben. Eddig öt fácánvadászatot tartottak, mindet vasárnapi napon, 
legutóbb január 9-én. A korábbi években a prémes és tollas dúvad 
állományt sikerült nagymértékben csökkenteni. Négy év kihagyás után 
az idén egy nyúlvadászatot terveznek, amelynek időpontja november 
21-e. Ilyenkor az őz tarvad vadászat zajlik még. Minden csoportnak 
lehetősége van egy-egy gyengébb, illetve idősebb sutát kilőni. 

Emellett az etetők karbantartást és a vadetetést is végzik az egye-
sületi tagok. Számukra ezek a teendők a téli időszak beköszöntével 
még időszerűbbé válnak, mert a vad jólétére nagy figyelmet kell for-
dítaniuk.

T. D.
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Az LVIII. Gyöngyösbokréta, XLV. Durindó

 Palics lesz a házigazda
A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsának egyhangúlag meg-

hozott döntése értelmében az LVIII. Gyöngyösbokréta és a XLV. Durindó, 
tehát a 2022. évi fesztivál házigazdája Palics lesz. A pályázati felhívásra 
október 25-éig a Bácskában tevékenykedő művelődési szervezetek, a 
népművészeti közösségeket összefogó egyesületek, intézmények nyújt-
hatták be pályázataikat. A megadott határidőig két szervezet nyújtotta be 
pályázati dokumentációját. További három közösség jelezte szándékát, 
hogy ha nem is 2022-ben, de a közeljövőben szeretne házigazdája lenni 
a vajdasági magyarság egyik legtömegesebb közösségi találkozójának.

A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsa 2021. november 
3-án Topolyán tartotta meg döntéshozó ülését. 

„Márton a bírója”
A Kertbarátkör hírei

„A bornak Márton a bírója“ – tartja a hiedelem, azaz ezen a napon a 
bort mindenképpen meg kell kóstolni. A must ilyenkor változott borrá, az 
egész évi fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott meg, az eredménnyel 
pedig szívesen el is dicsekedtek a borosgazdák. A Temerini Kertbarátkör 
tagjai, borászai, borkedvelői, mint minden évben az idén is megünne-
pelték a Márton-napi újbor ünnepét.

*
A Zentai Gazdakör Elnökségének határozata értelmében a gyümölcs-

termesztőket egyesítő szakág a Szent Miklós Pálinka Lovagrend tagjai-
val közösen megszervezi a XXI. Zentai Mikulás-napi Nemzetközi 
Pálinkafesztivált. Benevezési feltételek: 0,5 l pálinka és 500 RSD 
nevezési díj. A leadott mintákon fel kell tüntetni a készítő adatait (név, 
cím és telefonszám), a pálinka fajtáját (a vegyesgyümölcsből készített 
pálinka esetében kötelező feltüntetni a gyümölcsfajták hányadát is), vala-
mint a pálinka évjáratát és alkoholtartalmát. A pálinkaminták leadhatók 
Temerinben is a kertészlakban a falugazdásznál, hétfőnként 7 és 13 óra, 
valamint csütörtökönként 13 és19 óra között.

Információért tárcsázza a 063/577-705 telefonszámot.
*

A Temerini Kertbarátkör az idén is szervez mikulásvárást a kertész-
lakban a tagok gyermekei és unokái számára. Értesítjük a tagokat, hogy 
aki szeretné gyermekeit, unokáit meglepni e kedves eseménnyel, a Miku-
lással való találkozással, jelentse igényét Tóth Dénesnél a 062/84-41-868 
telefonszámon. Az ajándékcsomaghoz való hozzájárulás 100 RSD.

K. R. A temerini önkormányzat az idén 300 ezer dinárral támogatta a ki-
adványok szerzőit. A pályázatra öten jelentkeztek, a bizottság minden 
kérelmet pozitívan bírált el. Az ünnepélyes szerződés aláíráson a nyer-
tes pályázók mellett jelen volt Mladen Zec polgármester és Nina Srdić, a 
községi tanács művelődési és ifjúsági tevékenységi megbízottja. 

Vladislava Grče, Csorba Béla, Sonja Pejić, Dragana Popadić és Jovica 
Plačkić nyertek támogatást az általuk szerzett kiadványok megjelente-
tésére.

T. D. 

Kiadványok támogatása

Ma egy hete, csütörtökön, az éjszakai órákban, a 22-es lakótömb-
ben négy fiatalból álló csoport megtámadott két másik fiatalt, és pénzt 
követeltek tőlük – közölték telefonon szerkesztőségünkkel a sértettek 
hozzátartozói. Amint elmondták, rövid időn belül a két csoport között 
szóváltásra majd tettlegességre került sor. A sérüléseiket másnap a kór-
házban megvizsgálták, és azok nem súlyosak. A rendőrség tud az esetről, 
és – mint a telefonálók elmondták – ismeri az elkövetőket.

Pénzt követeltek

Posták nyitvatartása
Sajtójelentések szerint a Szerbiai Posta közölte, hogy a 150 legjelentő-

sebb postahivatal számára munkanapon meghosszabbította a nyivatartási 
időt. November 8-ától kezdve este 7 helyett este 8 óráig tartanak nyitva, 
hét végén és ünnepnapokon pedig azok a hivatalok is 20 óráig dolgoz-
nak, amelyek eddig ezeken a napokon is nyitva voltak. Az új munkaidő 
az Újvidéki utca 326 sz. alatt működő temerini központi postahivatalra 
is érvényes.

A hét végén a Vindulo borházban az aktuális Covid-előírásoknak 
megfelelően megtarották a hagyományos Márton-napi újbor 
kóstolót, melyen borkedvelők, étteremtulajdonosok és vásárlók 
vettek részt. A menü alkalomhoz illően kemencében sült liba, 
párolt lilakáposzta és zöldséges krumplipüré volt, tökös rétes 
desszerttel. Az ünnepségen a legtöbbet fogyasztott újborok a 
Mirna Bačka és a Kosmopolita voltak.

Márton-nap a Vindulóban

(–)

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket szíveskedjenek 

legkésőbb kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőségben leadni.

Egyházközségi hírek
A hirdetőtáblákon megtalálható a novemberi plébániai hittan beosztása. 
Ezen a héten, pénteken várjuk a VII. a és b osztályos lányokat 14 órára, a 
VII. a és b osztályos fiúkat 15 órára, a VIII. a és b osztályos lányokat 16, a 
VIII. a osztályos fiúkat 17 órára, a VIII. b osztályos fiúkat 18 órára plébániai 
hittanra. Kedden  az I. a osztályt 14 órára, az I. b osztályt 15 órára, a VI. 
a osztályt 16 órára, a VI. b osztályt 17 órára várjuk szeretettel.
Esküvői hirdetés: Sánta Péter (†Árpád és Balázs Irénke fia) és Ágos-
ton Ilma (András és Kiss Mária lánya) nászmise keretében, szombaton 
15 órakor házasságot kötnek a plébániatemplomban.  
Vasárnap Krisztus, a világmindenség Királyának főünnepe, Temerinben 
egyben terménybetakarítási hálaadás is. Ilyenkor kertjeink terméséből 
hozva, hálánk jeléül megköszönjük az Úrnak az évi termést. 
Szent Cecília, a szent zene és ének védőszentjének emléknapja al-
kalmából az egyházi ének és zene művelői a vasárnapi nagymise keretében 
ünnepelnek, azt követően társas együttlétet tartanak a hittanteremben.
Egy hét múlva, csütörtökön a Szent Mónika imádkozó édesanyák közös-
sége a plébániatemplomban 17 órakor tartja szokásos imaóráját, melyre 
szeretettel vár minden édesanyát.
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Kis történészek
November 13-án Ürményházán megtartották a XXI. ,,Mit tudsz Torontál 

vármegyéről?" történelmi vetélkedőt. Az idén két csapat is részt vett 
Temerinből. A fiúk csapata, a Töri-szakik bizonyultak a verseny legjobb-
jának, akárcsak a tavasszal, amikor már egyszer I. helyezést szereztek. 
A lányok, Töri-törők csapata először vett részt a versenyen és II. helyezést 
értek el. Mindkét esetben Zséli Kornélia történelemtanárnő volt a felké-
szítő. Sokat készültek a versenyre, komolyan vették a feladatot, rengete-

get gyakoroltak odahaza, az iskolában. A verseny főtémája a következő 
volt: A Csekonics család felemelkedése Torontál vármegye területén. A 
novemberi megmérettetésen kilenc csapat vett részt. Az első helyezett 
jutalma ötnapos kirándulás Zánkán.

Az I. és II. helyezettek, balról jobbra: Gombár Réka, Bartok 
Viola, Zséli Kornélia történelemtanárnő, 
Gombár Viktor, Verebélyi Viktor, Rencsár Béla és Rencsár 
Ágnes.

Csáky Rominával beszélgettünk
Noha a női politikusok társadalmi és közéleti megítélése a korábbi 

időszakhoz képest némi előrelépést mutat, sokan közülük még ma is azt 
vallják, férfi társaikhoz képest ezen a területen kisebb az érvényesülési 
lehetőségük, a döntéshozatalban még inkább hallatni kell a hangjukat. 

Temerinben 2015-ben jött létre a Vajdasági Magyar Szövetség Női 
Fóruma éppen azzal a céllal, hogy közösségünk nőtagjai aktívabb sze-
repet vállalhassanak a politikai életben. 2019 szeptembere óta Csáky 
Romina látja el a fórum elnöki teendőit. Elmondása szerint az indulástól 
kezdve számos programot valósítottak meg, a koronavírus-járvány miatt 
azonban az elmúlt időszakban beszűkültek a lehetőségeik. A Női Fórum 
küldetéséről és az eddigi tevékenységükről őt kérdeztük. 

– Több szempontot figyelembe véve jött létre hat évvel ezelőtt a párt 
női fóruma. Elsősorban azért, hogy a VMSZ politikája közelebb kerüljön 
a nőkhöz és ezáltal a nők is közelebb kerüljenek a politikához, másod-
sorban pedig, hogy segítsük a párt munkáját olyan tevékenységekkel, 
amelyek a nőkhöz közelebb állnak, ami által a rutinos hétköznapokat is 
kicsit színesebbé tehetik. 

Jelenleg 54 aktív tagunk van, és elsősorban nőket érintő ügyekkel 
foglalkozunk: szociális kérdésekkel, gyermekfoglalkozásokat szervezünk, 
segítséget nyújtunk a rászorulóknak, de mindemellett bekapcsolódunk 
a választási kampányba is. Ez utóbbi kapcsán elmondhatom, hogy sok 
közöttünk az aktivista, akik a terepet járva felvilágosítják a magyar em-
bereket a választás jelentőségéről, és elmondják, miért fontos, hogy azon 
a párt sikeresen szerepeljen. Mivel a magyarországi választások aktív 
résztvevői vagyunk, segítünk kitölteni és borítékolni a választási íveket, 
begyűjtjük és elküldjük azokat. Megalakulásunk óta rendszeresen tar-
tottunk gyermekfoglalkozásokat a húsvéti és a karácsonyi ünnepek előtt, 
gyűjtöttünk használt ruhát, megunt játékokat, amit aztán szétosztottuk 
a rászoruló családok között, idősebb személyek részére tanfolyamot 
szerveztünk a számítógépek és az okostelefonok használatáról, a kará-
csonyi ünnepeket megelőzően pedig élelmiszer- és higiéniai szereket, 
valamint játékokat tartalmazó csomagokkal segítettük a rászoruló több-
gyermekes családokat. A koronavírus megjelenésekor megszerveztem 
a textilmaszkok varratását ismerős varrónőkkel (ekkor még nehezen 
lehetett az üzletekben maszkot kapni), a Vöröskereszt mellett pedig mi 
is segítettünk az idős személyeknek a bevásárlásban, gyógyszereket vit-
tünk, beutalókért mentünk. 

Máig emlékezetes maradt egy Vajdaság-szerte népszerű rendezvény-
sorozat, a Mindennapi hősnőink című kerekasztal beszélgetés, amely-
re községünkben két alkalommal került sor. Jó volt hallgatni, ahogyan 
néhány temerini ismert nő saját életútjáról mesélt, ecsetelte a Női Fórum 
elnöke. Csáky Romina szerint rendkívül fontos a nők és a férfiak ará-
nyos szerepvállalása politikában és a közéletben egyaránt. Emlékeztetett 
arra, hogy ma már törvény szabályozza a nők jelenlétét és jelölt helyüket 
a választási listákon, valamint létezik nemi részarányos foglalkoztatás is. 
Meglátása szerint a nők társadalmi szerepvállalásával növekszik az önbi-
zalmuk, családjukat anyagilag is támogathatják, ezáltal javul az életminő-
ségük. Az elnök úgy látja, községünkben a nők aktív szerepet vállalnak 
a politikában. A járvány kitörése óta számottevően kevesebb programot 
szerveznek, megszűntek az összejövetelek, kizárólag a karácsonyi jóté-
konysági csomagosztást szervezik majd meg – mondta. 

ácsi

A Női Fórum munkájáról

Községi fejlesztési terv
Az önkormányzatnak az év végéig kell elfogadnia a község fejlesztésé-

re irányuló statégiai dokumentumot, amelyben elsősorban a gazdaságra, 
közműfejlesztésre, környezetvédelemre, egészségügyre, kultúrára, sportra 
és a polgárok számára egy élhetőbb környezet megteremtésére összpon-
tosítanak, és amelynek kapcsán kikérik a polgárok véleményét is. 

A község partnere ebben a Bácska Regionális Fejlesztési Ügynökség. 
Nemrégiben munkajellegű tanácskozást szerveztek, amelyen felvázol-
ták a fejlesztési terv elemeit. Mira Rodić, a községi tanács gazdasági 
megbízottja akkor reményének adott hangot, hogy a dokumentum elfo-
gadásával javulnak az életfeltételek, ugyanis tartalmazza mindazokat a 
tételeket, amelyek jelentős mértékben elősegíthetik azt. Dejan Bradaš 
helyettes községi elnök értékelése szerint fontos dokumentumról van 
szó, amely rávilágít arra, hogy milyen irányba várható a község fejlődése. 
Az önkormányzat a tartományi, regionális, fejlesztési, régióközi és helyi 
önkormányzati titkárság pályázatán egymillió dinárt nyert a szóban for-
gó terv elkészítésére, az összeg maradéktalanul fedezi ennek költségeit. 
(Temerin info)

A Temerini Újság székhelye: Petőfi Sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.

A Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

A Temerini Önkormányzat
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Szabó Gabriella megalakulása óta vezeti a 
férfikórust, és velük együtt örül a sikereknek. 

– November 6-án jártunk Csepelen, a Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei dön-
tőjén. Az eseményt kétévente szervezi meg a 

Vass Lajos Népzenei Szövetség. A Dalárda férfi-
kórussal és tamburazenekarral harmadik alka-
lommal vettünk részt a megmérettetésen. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy most elnyertük az elér-
hető legnagyobb kitüntetést, ugyanis Vass Lajos 
nagydíjjal tértünk haza a döntőről. Szeretném 
megemlíteni, hogy a velünk együtt utazó óbecsei 
Szelence leánykórus és az adai Flaman István 
és Hézső Zsolt citerakettős úgyszintén ilyen dí-
jat nyert el, tehát idén nagyon jól szerepeltek a 
vajdaságiak. A döntőben való részvételre azon 
népzenészek szereznek jogot, akik a különféle 
népzenei versenyeken kiemelkedően szerepel-
nek. Az idén ötvenhét fellépőcsoport, valamint 
szólista kapott meghívást a versenyre. Közülük 
tizenheten kaphatták meg a nagydíjat, a többiek 

nívódíjat, illetve kiemelt nívódíjat kaptak. A Da-
lárda bácskai tamburamuzsikával mutatkozott 
be az Alföldi Boros István, Széles András, Lévai 
János és Juhász Erika összetételű bírálóbizottság 
előtt. Ezzel a műsorszámmal szerepelt a csapat a 

Durindón is, ahol hasonlóképpen nagyon elége-
dett volt a zsűri. A Dalárda férfikórus 2008-ban 
alakult meg, azóta számos elismeréssel gazda-
godtak a csapat tagjai. A most kapott rangos 
elismerés után sem hagyunk fel a munkával. 
Most főként helyi rendezvényekre készülünk. A 
karácsonyi ünnepek alkalmával mindenképpen 
szeretnénk folytatni a megkezdett hagyományt, 
amikor a templomudvarban karácsonyi muzsi-
kával szórakoztatjuk a híveket, de a Luca-napi 
műsoron is fellép majd a csapat. Hetente egy 
alkalommal próbál a férfikórus, és ugyancsak 
egy alkalommal próbálnak a tamburások is. 
A több mint tíz év munkája összekovácsolta a 
csapatot, de mindig nyitottak vagyunk az újabb 
tagok csatlakozására is. Sok szeretettel várjuk 

A Dalárda férfikórus és a tamburazenekar a csepeli fellépésen

A Vass Lajos-nagydíj

A legrangosabbak között
Vass Lajos-nagydíjjal tért haza Csepelről 

a Dalárda és a tamburazenekar  
Több mint tíz éve szórakoztatja a közönséget a Dalárda férfikórus, amely három 

évvel ezelőtt tamburazenekarral egészült ki. Azóta sikert sikerre halmoznak a csapat 
tagjai, bárhol is álljanak színpadra a temerini férfiak, a jó hangulat és a színvonalas 
esemény sosem marad el. A közelmúltban a Kárpát-medence legnevesebb népzené-
szei között is megmérettették tehetségük, és a legrangosabb együttesek közé sorolták 
őket. Az elismerés kapcsán beszélgettünk a csapat oszlopos tagjaival.

Bolyos Miklós megalakulása óta 
oktatja és vezeti az együttest.

– Közülünk mindenki nagyon örült 
annak, hogy a lehető legmagasabb el-
ismerést hoztuk haza. Megbizonyosod-
hattunk arról, hogy a befektetett munka 
nem volt hiábavaló. A mi esetünkben ez 
kimagaslóan sokat jelent, hiszen a leg-
rangosabbak közé kerültünk. Ez egy jó 
visszaigazolás arra, hogy mások is el-
ismerik a munkánkat, és nem melles-
leg, nagyon jó ösztönzés arra, hogy to-
vább folytassuk a munkát. Igyekszünk 
minél több alkalmat megragadni, hogy 
színesítsük a hangulatot a különböző 
eseményeken, rendezvényeken. Még vár 
ránk egy újabb megmérettetés: részvé-
tel a csantavéri Szárazfa Lelke tambura-
fesztiválon. A tamurazenekar 2018-ban 
egészítette ki a Dalárda férfikórust, és 
viszonylag rövid idő alatt nagyon sikeres 
lett a csapat. A mostani elismerés meg-
erősít bennünket abban, hogy jó úton 
haladunk, és arra ösztönöz, hogy minél 
több helyen mutassuk be ezt a hagyo-
mányőrző tamburajátékot – mesélte a 
zenekar vezetője.

Szűcs Béla elejétől kezdve aktív tagja 
a férfikórusnak és a tamburazenekarnak. 
Véleménye szerint a jól működő összhang a 
kulcsa a sikernek.

 – A Kárpát-medence legjobbjai gyűltek 
össze a megmérettetésen, és nagy örömünk-
re szolgál, hogy immár harmadik alkalom-
mal vehettünk részt a neves rendezvényen. 
Korábban kiemelt nívódíjat kaptunk, most 
pedig sikerült kiérdemelnünk a legjobbak-
nak járó elismerést. A férfikórus és a zenekar 
legtöbbje jelen volt az eseményen. Tizenhatan 
álltunk a színpadon, jó hangulat és megfele-
lő összhang volt közöttünk. Nagy öröm szá-

munkra, hogy ilyen elismeréssel gazdagod-
tunk. Alighogy hazaértünk, máris érkeztek a 
felkérések a különböző rendezvényekre. A 
siker véleményem szerint elsősorban a kitartó 
munka gyümölcse, és a jól működő összhang 
eredménye. A zenekarban a tizenhat évestől 
a hetvenhat évesig mindenki egyaránt jól érzi 
magát. A tamburák közül mindegyik szerepel 
a felállításban. A vezetőinknek nagyon sokat 
köszönhetünk azért, hogy ennyi mindenre 
megtanítottak minket, és nem mellékes az 
összefogás sem, amire nagy szükség van ah-
hoz, hogy a kórus és a zenekar sikeresen 
működjön.

azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk, 
és szeretnék megélni azt a hangulatot, légkört, 
amit az együttlét és a közös éneklés nyújt. Az 
elmúlt évek folyamán már több elismerést, díjat 
sikerült összegyűjtenünk. Valamennyi közül a 
kezdet kezdetén megszerzett Aranypáva-díjra és 
a Bodor Anikó-díjra vagyunk a legbüszkébbek, 
de most már a Vass Lajos-nagydíj is ebbe a sorba 
tartozik. Szeretném kifejezni hálánkat a csapat 
nevében a Vajdasági Magyar Művelődési Szövet-
ségnek és a Szirmai Károly Magyar Művelődési 
Egyesületnek, amiért fedezték az útiköltségün-
ket – mondta a kórus vezetője.

TóTh Dianna
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Novemberi születésnapok
Mindenszentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre em-

lékeztünk. Ezek azok a napok, amikor a világ minden táján gyertyát 
gyújtanak a holtak lelki békéjéért és virágokkal díszítik a sírokat. 
De vajon ünneplik-e születésnapjukat azok, akik ezen a két napon: 
november elsején vagy másodikán látták meg a napvilágot? Meg-
kérdeztük:

GaRBac Sarolta (november 2.): Gyermekként nagyon 
tetszett, hogy egy jeles napon, halottak napján van a szü-
letésnapom. Egy kicsit misztikus, titokzatos ünnep. Sokan 
összemossák 1-jét és 2-át, mindenszentek ünnepeként em-
lítik mind a két napot, nekem ezzel soha nem volt gondom, 
hiszen a szülinapom miatt jól megjegyeztem, hogy 1-je min-
denszentek, 2-a halottak napja. Gyerekkoromban a szüleim 
úgy szervezték meg a szülinapomat, hogy ez a két dolog egy 
pillanatra se mosódjon össze bennem, később pedig, ami-
kor már én magam döntöttem erről, az ünnep utáni legkö-
zelebbi hétvégén tartottam meg. Nálunk az a szokás, hogy a 
születésnapjára mindenki választhat egy családi programot 
(a gyerekek persze ezenkívül a barátokkal is ünnepelnek). 
Halottak napján elmegyünk a temetőbe, együtt vagyunk, az is 
meghitt együttlétnek számít. Ezen kívül a hétvégén is szerve-
zünk közös programot a szülinapom alkalmából, így ezekben 
a napokban sokat együtt vagyunk, és ez nagyon jó.

ÁDÁM István (november 1.): Diákkoromban jött divatba a 
születésnap köszöntése, akkor rendre cukorkával kínáltuk körbe az 
osztálytársakat. Családunkban és a rokonság körében csak a név-
napi köszöntőknek volt hagyománya. Az új szokásnak én is hódol-

tam volna, ha születésem napja történetesen nem mindenszentekre 
esik. Valahogy a nap hangulata mindig nyomot hagyott bennem. A 
temetői sétát, a szeretteinkre való meghitt emlékezést sehogyan sem 
tudtam befejezni egy vidám kocsmai mulatással. Beértem egy sta-
nicli forró gesztenyével is. Augusztus 20-a, István királyunk napja 
az a nap, amikor baráti körben asztalhoz ülve hálát adok, hogy egy 
újabb esztendőt értem meg erőben és egészségben.

NAGy Melinda (november 2.): Ha Temerinben tartózko-
dom, akkor úgy ünneplem meg, hogy először kimegyünk a 
temetőbe, a család elhunytjaihoz, a  temetőlátogatás után 
pedig otthon felköszönt a család. Megadom a tiszteletet az 
elhunytaknak, de ez az én születésnapom is, ezért megem-
lékezünk róla. Talán egyszer vagy kétszer éreztem úgy, hogy 
nem igazán tudom megünnepelni, hiszen akkortájt egy-két 
közeli családtagot és barátot is elvesztettem.

ácsi

Savanović fóliakertészetben
földlabdás fenyőfa, mikulásvirág, 
nagy választékban örökzöldek, sziklakerti 
növények, behozatali orchidea, árvácska.  
A szokásos kínálatban: szobanövények (Schefflera, 
Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz stb.). 

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 273 
(a vasúti átjárónál), tel.: 064/234-38-53

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:
063/19-16-169

Névnapra, születésnapra, ünnepnapra vásároljon virágot kedvező áron!

A
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A temerini Nyugati temető kápolnáját 
1895 október 9-én áldotta meg Zittl Róbert 
kalocsai kanonok, volt temerini plébános. 
Az épület a rossz talaj következtében gyorsan 
életveszélyessé vált, 1902 májusától néhány 
hónapig zárva tartott és csak október végén 
lett újra használatba véve. 1960. július 9-én 

a kápolnát építő Popovits házaspár örökö-
se özv. Puskásné Lemics Julianna kívül-belül 
rendbehozatta azt, majd az Egyháznak aján-
dékozta. Az ajándékozási szerződést a fontos 
iratok között őrizzük.

Az új ravatalozó megépülte után a Szeplőte-
lenül fogantatott Szűzanyának szentelt kápolnát 

A helyesen (szelektíven) gyűjtött 
hulladékanyagok feldolgozásra kerülnek, 
újrahasznosítják őket. Ezáltal csökkenthe-
tő a környezet szennyeződése és lehetsé-
ges energiatakarékosság is. A következők-
ben ismertetjük a különböző szelektíven 
gyűjtött anyagok újbóli felhasználásának 
lehetőségeit.  

PaPÍR. – A papír fő alap-
anyaga a cellulózrost, amelyet 
fából, ritkábban egyéb növé-
nyekből vagy hulladékrongy-
ból nyernek ki. A növényi rosto-
kat zúzás és aprítás után vízben 
lazítják föl (főzik, péppé ala-
kítják), majd a jól formálható 
pépet szűrőszitára helyezik. A 
szűrőszitán a pépet víztelenítik, 
ezután hengerekkel összeprése-
lik és fokozatosan kiszárítják. 

Hogyan gyűjtsük a papír-
hulladékot? Az újrahasznosítás 
alapfeltétele, hogy a papírhulla-
dék ne legyen zsíros, szennye-
zett. A hulladékgyűjtő edénybe újságokat, irodai 
papírokat, reklámkiadványokat, füzeteket, köny-
veket, hullám- és csomagolópapírt, összenyomott 
kartondobozokat szabad bedobni. A használt 
higiéniai papírok (pl. papírzsebkendő, papír 
kéztörlő) nem gyűjthetők szelektíven.

A begyűjtött papírhulladékot anyaga szerint 
(újságpapír, karton stb.) szétválogatják, a nagyobb 

idegen anyagokat eltávolítják, majd a válogatott 
papírhulladékot bálázzák. A bálákat a papírgyárba 
szállítják, ahol a vizes pépesítő eljárással a még 
jelenlevő idegen anyagoktól megtisztított pépből 
készül az újrahasznisított papír.

A papírgyártás nagyon energia- és vízigényes 
folyamat, az „újrahasznosított papír” gyártásával 
azonban nemcsak az egyébként nyersanyagként 

használt fa, hanem nagy mennyiségû energia és 
víz is megtakarítható. Egy tonna papír hagyomá-
nyos előállításához 1700 kg fára, 417 köbméter 
vízre és 717 kW energiára van szükség. Egy tonna 
„újrapapír” gyártásához elegendő 1150 kg új-
ságpapír, 100 köbméter  víz és 300 kW energia. 
Hozzá kell tenni, hogy a felhasznált víz jelentős 
része mindkét esetben visszaforgatható. A papír-

Hulladékból préselt papírbála

Kívül-belül helyreállítják és széppé varázsolják a nyugati temetőben a Szeplőtelenül fogantatott Szűzanyának szentelt kápolnát

A hulladékok újrahasznosítása

KöZSÉGI PÁLyÁZATON NyERT ESZKöZöKBőL A TEMERINI ÚJSÁG 2021-BEN CIKKEKET KöZöL A SZELEKTíV HuLLADÉKGyűJTÉSRőL

hulladékra alapozott papírgyártás tehát jelentős 
költségcsökkenést eredményez.

Sajnos miután Kína drasztikusan csökkentette 
a hulladékpapír Európából való importját (ugyanis 
megnövekedett a Kínában keletkező mennyiség), 
jelentősen csökkent a hulladékpapír iránti kereslet 
és a felvásárlási ár is. Ennek ellenére a temerini 
Krstan, aki kis pótkocsis motorbiciklijével tonna-
szám gyűjt hulladékpapírt, azt mondja, „Nincs az 
a mennyiség, amit ne lehetne értékesíteni.”

hulladekboltermek.hu alapján, D
Következik: 

A műanyagok újrahasznosítása

Közel a faluhoz 

1,5 hold
első osztályú 

föld eladó
telefon: 

063/8-351-359

A kápolna felújítása szeretnénk kívül-belül rendbetetetni, látha-
tó, hogy bőven ráfér a felújítás. Felújítás után 
tavasztól őszig többször is használni fogjuk 
szentmisék bemutatására. A hívek a jövőben 
látogathatják. A munkálatok végetértével és a 
hozzáépített raktár és tetőszerkezet elbontása 
után temeriniek által szeretett kápolna újra 
ékesíteni fogja a Nyugati temetőt.

a plébánia weboldaláról
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a 
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gának, Györgyé pedig maradt édesapja szállása, 
ahogy mondani szokták az „öreg tanya”.

Györgynek Petro Annával kötött házasságából 
nyolc gyermek született. Katalin, György, Erzsé-
bet, Mária, Rozália, István, Imre és Antal.

Apám (István) mesélte, hogy a testvérek, 
ahogy nősültek vagy mentek férjhez, mind a 
tanyán kötöttek ki. Vót, hogy egy időbe négy 
fiatal házaspár is egy szobában lakott. Egé-
szen addig, míg nem rendezték saját sorsukat. 
Egyik alkalommal egyik hozott menyecske 

megunta az együttlétet, hazament az apjá-
hoz, de az bizony még aznap kocsira ültette 
oszt visszavitte (elmondta: Nagyidainé Morvai 
Ilona).

György a tanyán élte le az életét, ott is hunyt 
el 1948-ban. A szállást a körülötte levő tizenkét 
hold földdel együtt fia Antal örökölte, akinek 
Zsúnyi Ilonával kötött házasságából három gye-
reke született: Franciska, Kató és László. 

Amikor a lányok férjhez mentek, László a 
későbbi tanyaörökös, a szálláson maradt, szülei-
vel közösen gazdálkodni. A tejet a tanyán dolgoz-
ták föl, majd Teréz, a menyecske (45. sz. tanya), 
az újvidéki piacra szállította. A tejterméken kívül 
egy nap 60-70 konyhakész baromfi is gazdára 
talált. A Jegricska melletti szállás kiváló méhle-
gelőnek bizonyult. Morvaiékon kívül Banko Pál 
fényképész is ott tartotta a méhéit.

A hetvenes évek elején elsőként Ilona költö-
zött a faluba, a Cugjában lakó idős szüleit ápolni, 
majd 1978-ban követte őt férje Antal is, végül 
Lászlót és családját a villanyáram és a fürdő-
szoba hiánya késztette arra, hogy 1979-ben a 
faluban telket vásároljanak. A ház felépülését 
követően ők is örökre búcsút mondtak a ta-
nyának. 

A tatarozásra szorult szállásra László két fia 
közül már egyik sem tartott igényt, így 2005-ben 
lebontották. Az egykori tanyaudvart ma akácfák 
borítják.

Adatközlők: Morvainé Tóth Teréz, sz. 1939, 
Nagyidainé Morvai Ilona, sz. 1940.

169. Riedl hans, dr. Fehér Mihály 
majd „Bulgár” Fehér András tanyája. – 
„Dédöregapám, Fehér Ignác, aki nagyon sze-
rette az itókát, családjával a Jávor mögötti 
Bado-tanyán, vót adazsijás. A család szegé-
nyesen élt. Mikor András nevű fia fölcsepere-
dett, odaadta szógáni a Bújdosó bíró tanyá-
jára (151. sz. tanya), majd amikó az onnan 
visszagyütt, az apjánál elkezdett kertészkedni. 
Nagyon sikeres volt a próbálkozása. Család-
alapítás után bérbe vette a Nagybara melletti 
Fehér ügyvéd tanyáját, a valamikori Riedli 
szállást (sokan Ringli-tanyának hívták Á. I. 
megjegyzése), amit évekkel később meg is sze-
retett vóna venni, mivel kertészkedés céljából 
a Nagybara közelsége nagy előnyt jelentett, de 
a tulajdonos nem akarta eladni. 

András a feleségével öt gyereket nevelt fel. 
Franciska és Katalin férjhez mentek, Imre el-
állt pincének a vasút menti Újlakos kocsmába, 
apám, László (szül. 1922.) és testvére András 
maradtak édesapjuk mellett a kertészetben. A 
háború után, amikor az ügyvéd úr megérezte 
az államosítás közeledtét, azt mondta apám-
nak, hogy eladja tanyát, addig még lehet.  

– Legyen a tied, éntőlem előbb-utóbb úgy-
is elveszik.”

Fehér László nyilatkozata 
András annak köszönhetően, hogy tanyát 

egy hold földdel még az államosítás előtt, azaz 
időben megvásárolta, fiaival, Lászlóval és ifj. 
Andrással tovább folytathatta a kertészkedést, 
ugyanis az állam által elkobzott tanyák kivétel 
nélkül mind bontásra lettek ítélve. Az egyesség 
szerint Fehéréknek tíz év alatt kellett kifizetniük 
az ingatlan árát.  

„Apám (László), aki a második világhá-
ború előtt nősült, a háború alatt orosz hadi-
fogságba esett, ahonnan csak 1953-ban sza-
badult. Amikor ott megtudták, hogy kertész a 
foglalkozása, kihozták a bányából és főkertész 
lett a kolhozban.”(Fehér László nyilatkozata) 

András két fiával 1962-ig gazdálkodott a szál-
láson. Amikor a családfő bejött a faluba, fiának, 

Andrásnak a szállásuktól északra verettek új ta-
nyát (152. sz. tanya), Lászlóé pedig az „öreg 
tanya” lett.

László a feleségével, Fehérné Elek Margittal 
együtt főleg kertészkedett, a megtermelt áruval 
pedig a piacokat járták. Különösen nagy hang-
súlyt fektettek a gépesítésre. 
Mindketten a tanyán élték le 
életüket. Két fiuk László (155. 
sz. tanya) és Zoltán miután fel-
nőttek többnyire önállóan a fa-
luban gazdálkodtak. 

Ma a tanya, melyre a be-
csei úttól kemény út vezet, Zol-
tán tulajdona. A lakóépületet 
állandó jelleggel nem lakják, 
de itt üzemel Alba agrar néven 
bejegyzett mezőgazdasági szö-
vetkezetük több takarmánytá-
rolóval és gépparkkal.

Adatközlők: Fehér Lász-
ló, sz. 1945, Fehér Zoltán, sz. 
1953.

170. Morvai Pál, majd 
Micsa Margit tanyája. –  
Morvai Pál édesapja tanyáján született (171. sz. 
tanya). Mielőtt nősülésre szánta volna el magát, 
az „öreg” tanyától mindössze 150 méterre levő 
szántójukon egy új tanyát épített, ahol feleségével 
Morvai Ilonával főleg hízójószágot neveltek. 

Pál gazda nagyon szerette a jó bort. Gyakran 
megesett, hogy a kocsmázása olyannyira elhú-
zódott, hogy a takarmányért bőgő jószágok elé 
az „öreg” Morvai-tanyán lakó testvérének kellett 
élelmet dobni. Gyerekük nem született. 1934-ben 
bejöttek a faluba lakni, majd ezt követően a ta-
nyán felesek és harmadosok éltek, több között 
családjával Zavarkó György is.

A második világháború után meghozott föld-
törvény értelmében a harminc hold földjükből 
csak 17 maradhatott. Morvaiékat idős korukban 
testvérének fia, István gondozta. ő örökölte meg 
a szállást is, ami később Újvidéken élő lánya, 
Micsáné Morvai Margit tulajdona lett. Micsáék az 

öreg tanyaépületet lebon-
tották, helyére egy hétvégi 
ház típusút  építettek, köré 
jókora mogyoróssal.   

Adatközlő: Nagyidainé 
Morvai Ilona, sz. 1940. 

171. Morvai György 
tanyája. – A tanya 1908-
ban a nagybarai kiöntéstől 
50-60 méterre épült. A ta-
nyagazda és neje négy gye-
reket nevelt fel. Rozália és 
Marcella férjhez mentek, 
Pál tőlük északra új tanyát 
(170. sz. tanya) épített ma-

Eltűnt temerini tanyavilág (II.-8.)

A második dűlő

Palántázás: Fehér László és felesége, Fehérné Elek Margit

A második dűlő tanyái

(Folytatjuk)
ÁDÁM István
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Lesz Tini fesztivál
Viszonylag hosszú ideig kétséges volt a 30. Tini és Ifjúsági Énekes Vetélkedő 

megtartásának pontos időpontja, és a döntő lebonyolításának módja, annak kö-
rülményei. A szervezők örömmel értesítik a nyilvánosságot, hogy a rendezvényre 
a szokásos időpontban, és a jól megszokott helyszínen kerül sor. Varga Flóri-
án a Szirmai Károly MME elnöke lapunknak elmondta, hogy mindössze két hét 
maradt hátra a fesztiválig. 

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindenki türelmét, a versenyzőkét, 
a szervezőkét, és a közönségét is. Egy ilyen nagy horderejű rendezvény lebonyo-
lítása nem kevés tervezést és szervezési munkát igényel. A járvány idején tervezni 
ugyan lehetett, de a pontos körülmények mindvégig bizonytalanok voltak. Nagy 
megkönnyebbülés számunkra, hogy most már kijelenthetjük: a fesztivál döntőjét 
november 27-én, a sportcsarnokban tartjuk. Tehát a megszokott helyszínen és a 
megszokott időpontban, azaz este fél nyolckor kezdődik a rendezvény. Termé-
szetesen minden jelenlévőnek figyelembe kell vennie a járványügyi szabályokat, 
de védettségi igazolásra nem lesz szükség a részvételhez. Tizenöt fiatal énekes 
mutatkozik be a fesztivál versenyműsorában.

A fiatalok időben megkezdték a felkészülést, és jó néhány próbát már meg is 
tartott számukra a fesztivál zenekara. A jubiláris tini fesztivál nem múlhat el vissza-
emlékezés nélkül. A gálaműsorban a tavalyi győztesek lépnek fel három zeneszám-
mal, de az egykori győztesek közül is jó néhányan elfogadták a felkérésünket, így 
ők is fellépnek majd. Az egykori győztesekkel Gőz László egyeztetett a fellépésről, 
és nagy örömünkre szolgál, hogy azért akadtak olyanok, akik szívesen vállalták 
a feladatot. A harminc év alatt sok tehetségnek nyújtott már fellépési lehetőséget 
a tini színpada, minden bizonnyal jó érzés lesz újból a színpadon látni azokat az 
énekeseket, akik megannyi meghatározó élményt nyújtottak a közönségnek.

Nagyon hálásak vagyunk a községi vezetésnek, a polgármesternek, és képvi-
selő-testület elnökének, amiért ilyen nagy mértékben támogatják a fesztivált, és 
mindenben mellettünk állnak. Idén a Bakshees Band kíséri az énekes fellépését, 
Hugyik Attila vezetésével. Nagy változásnak számít ez is, hiszen fiatalos lendülettel 
felpezsdülve a zenekar is sok munkát fektetett a rendezvénybe. Hetek óta stúdi-
óban gyakorolnak az énekesekkel. Remélem, hogy a sok munka és erőfeszítés 
nagyban hozzájárul majd a rendezvény színvonalához. Háromtagú zsűri értékeli 
a fellépők produkcióit a döntőben. Erős Ervin, Szerda Árpád, és Vitkay-Kucsera 
Ágota foglalnak majd helyet a zsűri asztalánál. A műsorvezetést Gőz László és 
László Judit vállalták. Bízunk benne, hogy egy ünnepélyes, a kerek évfordulóhoz 
méltó rendezvényt sikerül megvalósítanunk. Az eseményt az MNT, a tartomány, 
a minisztérium, valamint a Hugyik kovácsműhely is támogatja, a tini fesztivál fő-
támogatója a Temerin Község – mondta az egyesület elnöke. 

T. D.

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Vince 
(1919–2003)

VARGA Rozália 
(1926–2006)

elhunyt szüleinkről

a múltat felidézve könnyes lesz a szemünk, 
ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk...

Csillagnyi öröm, melyet szereztetek nekünk, 
köszönjük, hogy voltatok nekünk.

Fiuk családjával

a járványhelyzet hírei
Szerbiában 3.773 új koronavírusos esetet azonosítottak, 

ebből 1382-t Vajdaságban
Hivatalos adatok szerint egy nap leforgása alatt kedd 

délutánig 55 személy halt bele a koronavírus-fertőzés szö-
vődményeibe, így az áldozatok száma Szerbiában összesen 
10.951, közölte covid19.rs honlapján az Egészségügyi Mi-
nisztérium. A legutóbbi jelentés óta Szerbiában 18.256 sze-
mélyt teszteltek koronavírusra, közülük 3.773 eredménye 
lett pozitív. Lélegeztetőn 267 páciens van. A kórházi ápolásra 
szorulók száma 6.289.

Szerbiában a járvány kezdete óta hivatalosan 1.218.423 
esetben azonosították a vírust. A halálozási arány 0,90 szá-
zalék. Folyó év november 16-án 15 óráig az országban ösz-
szesen 6.603.023 személyt teszteltek. 

Újvidéken mintegy 5.300 fertőzött van, Vajdaságban több 
mint 24.100. Egy nap alatt (kedd délutánig) Vajdaságban 
1.382 új koronavírusos esetet azonosítottak. Egy nappal 
korábban 491 új esetet regisztráltak. Újvidéken 281 új fertő-
zött van, míg egy nappal korábban 192 volt. Az új fertőzöttek 
között továbbra is többségben van a munkaképes lakosság, 
közülük pedig a legtöbb 40 és 59 év közötti korosztály, vala-
mivel kisebb arányban pedig a 20 és 39 év közöttiek. A bete-
gek többsége nem vette fel a védőoltást. Jelenleg Vajdaságban 
24.102 aktív eset van, a legtöbb aktív eset Újvidéken van, 
5.296. A vajdasági közegészségügyi intézet a tartományban a 
járványhelyzetet „rendkívülinek” minősíti. (N1, 021.rs)

Nemrégiben teljes külső felújítá-
son esett át a járeki helyi közösség 
épülete, a következő lépés a beltér ta-
tarozása. Az Anton Diener által 1904-
ben építtetett, műemlékvédelem alatt 
álló épületre ráfért a felújítás, az idő 
ugyanis megtette a magáét és eléggé 
elhanyagolt állapotba került.Az ön-
kormányzat néhány évvel ezelőtt fel-
ismerte ezt és a munkálatok első sza-
kaszában jelentős összeget fordítottak 
a tetőszerkezet cseréjére.

Májusban a homlokzatot újítot-
ták fel, kicserélték a bútort, valamint 
rendbetették a bejárati lépcsőt. Erre 

több mint 8 millió dinárt fordítottak 
községi költségvetésből. Az Arhikom 
cégnek, amely a felújítást végezte, 
szigorúan ügyelnie kellett a tarto-
mányi műemlékvédelmi szabályok-
ra. Az épület éjszakai megvilágítást 
kap, kerékpárállványokat helyeznek 
ki elé és körülötte levő zöldövezetet 
is rendezni fogják. A harmadik sza-
kaszban az épület belterét újítják fel. 
Erre a művelődési minisztériumnál 
3 millió dinárt nyertek az összeget a 
községi büdzséből további 3 millióval 
egéaszítik ki.

ácsi 

Új köntösben a járeki 
községháza

HIRDETŐTÁBLÁK . – Nem az épületek falára kerül-
nek ezentúl az elhunytak gyászjelentései, ugyanis a Nyugati 
temető főbejáratánál és az ökrész-sarkán hirdetőtáblákat 
helyezett el a közművállalat. (Varga Z. felvétele)
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Ma van szomorú egy éve, 
hogy örökre eltávozott közü-
lünk szeretett sógorunk

BALOGH László 
(1961–2020)

ne hidd, hogy feledni 
fogunk, a sors bármerre 
vezet, emléked szívünkbe 
véstük, a szív pedig 
nem feled.

Emléked őrzi sógorod 
és sógornőd

VÉGSŐ BÚCSÚ

JUHÁSZ 
(VARGA) Rozália 

(1943–2021)

úgy mentél el, 
ahogy éltél, 
csendesen és szerényen. 

drága lelked 
nyugodjék békében!

Csak az hal meg, 
akit elfelednek,örökké él, 
akit igazán szeretnek.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Dóri, 

unokavejed, Attila és 
dédunokád, Sztella

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezem sze-
retett férjemre, aki egy éve, 
hogy örökre itt hagyott

id. LUKÁCS Mihály 
(1932–2020)

szomorú egy éve, 
hogy itt hagytál örökre, 
de emléked él és élni fog, 
míg szívem dobog.

Mert nem halt meg ő, 
mindig él nekem, 
csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem.
az úr legyen veled!

Gyászoló feleséged

temetkezési vállalat, népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

SZEKERES József 
(1945–2021. 11. 7.)

JUHÁSZ VARGA Rozália 
(1943–2021. 11. 10.)

özv. ÉtER Erzsébet 
(1932–2021. 11. 11.)

MEGEMLÉKEZÉS
szomorú egy éve, hogy 
nincs többé közöttünk

BOLLÓK János 
(1942–2020)

az élet elmúlik, de az 
emlékek élnek, s amíg 
élünk, nem feledünk téged.

nyugodjál békében!

Emléked őrzi feleséged, 
Katica, fiad, Béla, 

menyed, Maca, unokáid, 
Béci és Melinda 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
egy év múlt el, hogy nincs 
közöttünk szeretett bátyánk

BALOGH László 
(1961–2020)

Istennek köszönjük, 
hogy a miénk volt
és az is marad, 
mert  aki szeretettel
szívünkben tovább él,
nem hal meg 
csak távol van.

(szent ágoston) 

Fájó szívvel emlékeznek 
rád öcséid, Pista 

és tibor családjaikkal

Miserend
19-én, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra (szent-
mise után ima Szt. József szobránál).
20-án, szombaton, 8 ó.: A hét folyamán 
elhunytakért; valamint: †Magyar Erzsébet; 
valamint: †Bollók János; valamint: †Éterné 
Fehér Erzsébet; valamint: †Szekeres József; 
valamint: †Juhászné Varga Rozália; 15 ó: 
Sánta Péter és Ágoston Ilma nászmiséje a 
plébániatemplomban.

21-én,  KRISZTUS, A MINDENSÉG 
KIRÁLyA, a Telepen 7 órakor: † Magyar 
Irén és elh. hozzátartozóiért; a plébá-
niatemplomban 8:30-kor: † Mártonné 
Kaslik Margit és a Márton, Kaslik és a 
Jankovics család elh. tagjaiért; 10 órakor: 
Népért (Szent Cecilia-megemlékezés, 
terménybetakarítási hálaadás).
22-én, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
23-án, kedden, 8 ó.: szabad a szándék.

VÉGSŐ BÚCSÚ
fájó szívvel búcsúzunk 
édesanyánktól, nagyma-
mánktól, dédmamától és 
anyósomtól

ÉtER Erzsébettől 
(1932–2021)

te a jóságodat két 
marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak 
és rossznak.
Mindig egy célod volt, 
a családért élni, 
ezt a halál tudta 
csak széttépni. 
oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt 
hiába keresni.
téged várni, ki 
nem jön többé, 
szeretni fogunk 
mindörökké. 

Szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól, nagymamám-
tól és dédimtől

JUHÁSZ 
(VARGA) Rozáliától 

(1943–2021)

Pihenj, te drága szív, 
mely megszűntél dobogni, 
szerető jóságod 
nem tudjuk feledni…

nyugodjál békében!

Szerető lányod, Zsuzsi, 
vejed, Zoli, unokád, 

Diana és dédunokád, 
Koppány

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett feleségemtől 

és édesanyánktól 

JUHÁSZ 
(VARGA) Rozáliától 

(1943–2021)

lelked, reméljük 
békére talált, s te már 
a mennyből vigyázol ránk!
soha nem feledünk, 
szívből szeretünk, 
rád örökké emlékezünk.

legyen áldott és 
békés a pihenésed!

Emléked őrzi férjed, 
Sándor, fiad, Sándor 

és lányod, Ibolya

Köszönetnyilvánítás
fájó szívvel mondunk kö-
szönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak, szom-
szédnak és ismerősnek, 
akik szerettünket

JUHÁSZ 
(VARGA) Rozáliát 

(1943–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönet Marinak a 
sokévi fáradozásáért.

A gyászoló család
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MEGEMLÉKEZÉS

id. LUKÁCS Mihály 
(1932–2020)

LUKÁCS János 
(1962–1996)

szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre, akik egy éve, 
illetve huszonöt éve nincsenek közöttünk

„emlékezem minden szépre, szeretetre, 
gyengédségre, sok mosolyra, ölelésre, 
minden jóra, kedves szóra, 
s minden egyes boldog percre.

hálás vagyok mindenért, 
ami tőletek van, rólatok mesél…
ez mind-mind a szívemben él…
áldott legyen emléketek, örökké a szívemben éltek!”

Emléked őrzi fiad, illetve öcséd, Misi családjával

MEGEMLÉKEZÉS

MICSUtKA István 
(1939–2016)

MICSUtKÁNÉ 
SZILÁK Rozália 

(1941–2020)

szomorú öt éve volt október 
16-án, hogy örökre itt hagy-
tál bennünket

szomorú egy éve múlt no-
vember 13-án, hogy örökre 
itt hagytál bennünket

az ember az elmúlást felfogni képtelen, 
szülők nélkül élni micsoda gyötrelem. 
fájó szívvel néztük hamvaitokat, 
melyeket bezárt egy fehér márványlap.

ennyi az élet? Megmaradt az emlék és a szülői ház. 
Bolyongunk a házban, nélkületek üres, mennyi emlék, 
mennyi szeretet sugárzik felénk, de ez csak képzelet, 
egymásra nézünk, várjuk a csodát, 
nem gondolunk arra, mi vagyunk a csodák.

Búcsúzunk mindentől, szívünkbe zárjuk azt, 
ott bent megőrizzük drága szavaitokat. 
Köszönetet mondunk nektek sok mindenért, 
bár néma a száj, de a szív beszél, míg élünk, 
soha titeket el nem feledünk.

Örökké gyászoló szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
szomorú hat hete, hogy sze-
retett nagymamánk és dédink 
itt hagyott bennünket

FARAGÓ Ilona 
(1944–2021)

sohasem halványul 
szívünkben emléked. 
soha nem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Emléked őrzi unokád, 
Renáta családjával

MEGEMLÉKEZÉS
szomorú egy éve, hogy 
nincs többé közöttünk drá-
ga jó tatánk és dédim

BOLLÓK János 
(1942–2020)

elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél.

örök álom zárta le 
szemed, megpihenni 
tért dolgos kezed.

elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

november 20-án szentmisét 
szolgáltatunk érte.

Emléked őrzi unokád, 
Béci, unokamenyed, 

Karolina, dédunokád, 
Barbara

MEGEMLÉKEZÉS

CSOMA SAMU Magdolna 
(1952–2018)

Életed elszállt 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emléked őrzik: 
Dédi és Zsuzsa

VÉGSŐ BÚCSÚ
szeretett unokatestvérünktől

FARAGÓNÉ 
SURJÁN Erzsébettől 

(1941–2021)

az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él!

szeretettel 
imádkozunk érted.

Irénke és Margitka 
családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
egy éve, hogy nincs velünk, 

akit nagyon szerettünk

BALOGH László 
(1961–2020)

a mélybe csak tested 
merült el, csak ő tűnt el 
a föld alatt, de lényed 
lényege ezer felé szóródva 
is köztünk maradt.

Emléked őrzi Micko

MEGEMLÉKEZÉS
egy éve, hogy nincs 

velünk szeretett sógorunk

BALOGH László 
(1961–2020)

az élet elmúlik, de akit 
szerettünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.
szívünkben 
emléked örökké él.

Zita és Árpi

MEGEMLÉKEZÉS
szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

NOVÁK Erzsébet 
(1923–2021)

sírjára szálljon áldás 
és nyugalom. 
emléke szívünkben 
örökre megmarad.

Szerettei

A plébánia telefonszáma: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
szomorú egy éve, hogy sze-
retett párom nincs már mel-
lettem

BALOGH László 
(1961–2020)

Benne vagy a szívemben, 
benne minden napban, 
minden órában, 
minden pillanatban.

Benne vagy a szóban, 
a lehulló csendben. 
angyalok között 
az örök életben.

Benne vagy a fában, 
benne vagy a télben, 
benne vagy a hóban, 
angyalok könnyében.

Emléked őrzi 
szerető párod, Márta

24-én, szerdán 8 ó: †ökrész Imre, szülei István és Ilona, 
az ökrész és a Tóth család elhunytjaiért.
25-én, csütörtökön, 18 ó.: Szent Katalin tiszteletére;  a szent-
mise után egy órás szentségimádás.



Helyi független tájékoztató hetilap. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem 
fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Főszerkesztő és a lapot szerkeszti: Dujmovics György. Tördelő: Borda Arnold. Terjeszti: Koroknai Károly, 

Temerin, Pašić u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini 
Újság 1995. március 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. 
Sad. 659.3(497.113 Temerin) COBISS.SR-ID 103792391. Kiadó/izdavač: Internet štamparija, matični broj 64287109 • Temerinske novine, nezavisni lokalno-
informativni nedeljnik na mađarskom jeziku • Készült a Temerini Újság nyomdájában

ISSN 1451-9216

7 7 1 4 5 19 >9 2 1 0 0 8

LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–DONJI SREM (Pećinci) 
1:3 (0:2)

A 14. forduló rangadóját a vendé-
gek nyerték, akik már az első félidő-
ben két gólos előnyre tettek szert. A 
szünet után Grujić, a temeriniek gól-
lövője szépített, az egyenlítés azonban 
nem sikerült, sőt, a pećinciek a haj-
rában újabb találatot értek el, s győz-
tesen távoztak Temerinből. A Donji 
Srem első a táblázaton, a Sloga pe-
dig egy helyet rontott és a negyedik 
helyet foglalja el. 

A Slogára az őszi idény utol-
só fordulójában újabb rangadó vár, 
szombaton 13 órai kezdettel ugyan-
is a második helyezett Novi Sad ven-
dége lesz.

SLOBODA (Donji tovarnik)–
MLADOSt 3:1

Nem megy idén a járekiaknak, 
akik a 14. fordulóban a kilencedik 
vereségüket szenvedték el, és lees-
tek a kiesést érő 15. pozícióra. A 
Mladost a divoši Hajduk ellen fe-
jezi be az őszi idényt. A mérkőzés 
szombaton 13 órakor kezdődik a 
járeki pályán.

Újvidéki liga

BAČKA (Sajkásgyörgye)–TSK 
0:2 (0:1)

Tovább tart a temeriniek kiváló so-
rozata, hiszen zsinórban a 11. meccsü-
kön maradtak veretlenek. Ez idő alatt 
nyolc győzelem és három döntetlen a 
mérlegük. A sajkásgyörgyei (Đurđevo) 
vendégszereplésen az első félidőben 
Bukvić, a másodikban pedig Stričević 
talált be a hazaiak hálójába.

A TSK maradt negyedik a tábláza-
ton. Az előtte levő csapatok mind be-
gyűjtötték a három bajnoki pontot, így 
a 14. forduló után a Šajkašnak 38, a 
Tatrának 36, a Slavijának 34, a TSK-
nak 30, az ötödik Fruškogoracnak 
27 pontja van. A temeriniek vasár-
nap délután egy órától az őszi idény 
utolsó fordulójában a hetedik helye-
zett tiszakálmánfalvi (Budiszava) Di-
namót látják vendégül. Ez a csapat 
az előző idényben megnyerte az Új-
vidéki városi ligát és újoncként sze-
repel az Újvidéki ligában, jelenleg a 
hetedik pozícióban van. 

TSK: Vojvodić, Z. Vlaisavljević 
(Bobot), Brežnjak, Stričević, Šmit, 
Jušković, Trišić (Klaić), Paska 
(Tomić), Bukvić, Đanković, Prolić.

Újvidéki városi liga

BAČKA (Begecs)–SIRIG 2:0
A szőregi csapat az idei második 

vereségét szenvedte el a 14. fordu-
lóban, de az utolsó forduló előtt így 
is vezeti a pontversenyt.

ASZtALItENISZ
Második liga, északi csoport – 

férfiak
A második csapat végletekig ki-

élezett mérkőzésen aratott győzel-
met, úgy, hogy Nagyidai Zoltán az 
utolsó meccsen az ötödik szettben 
döntötte el a találkozót saját csapa-
ta javára.

tEMERIN FEROCOOP II.–
GUSAR (Stapar) 4:3

Eredmények: M. Puhača–Josić 
3:0, Nagyidai G.–Milić 0:3, Var-
ga D.–Bajčev 2:3, Puhača,Varga–
Milić,Bajčev 3:1, Puhača–Milić 
3:0, Varga–Josić 2:3, Nagyidai Z.–
Bajčev 3:2.

Második liga, 
északi csoport – nők

tEMERIN–NOVI SAD II. 0:4
Eredmények: Fincsúr Zs.–

Ivašković 2:3, Bollók B.–
Boškovski 0:3, Tényi N.–Milev 0:3, 
Fincsúr,Tényi–Ivašković, Boškovski 
0:3.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági cso-

port

tEMERIN–KRULE (Szivác) 
32:18 (17:7)

A temerini lányok könnyed győ-
zelmet arattak a nyolcadik forduló-
ban a liga egyik leggyengébb csapata 
ellen, és továbbra is az előkelő má-
sodik helyen vannak a tabellán.

 Első férfi liga – Vajdasági 
csoport

RADNIČKI (Šid)–MLADOST 
tSK 37:34 (18:18)

A járeki együttes a nyolcadik 
fordulóban az ötödik vereségét 
szenvedte el, és lecsúszott a tize-
dik helyre a 12 tagú mezőny táb-
lázatán.

Javítás után újra megnyílt a sportcsarnok tekepályája. 
Időpontot a 843-798-as telefonszámon lehet foglalni.
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TEKEPÁLYA

FöldeT béreleK
Telefonszám:
062/106-94-59

APRÓHIRDETÉSEK

• Eladó egy használt, kéménybe 
kapcsolható gázkályha. Telefon-
szám: 063/8503-307.
• Két hold föld eladó Zsablyán 
a cukorgyár mögött, lejár a 
Jegricskára. Telefonszám: 
063/10-33-878.
• Eladó a 105-ös számú tanya a va-
lamikori FKL lerakatánál, a szőregi 
út felé, egy hold föld, új építésű is-
tálló és fészer, legalizált. Telefon-
szám: 064/259-75-09.
• Eladó olcsón három kaucs, egy 
tüzelős kályha, asztalok, székek 
és egy szekrénysor. Telefon: 
063/19-16-164.
• Eladó építkezési telek a Vásár-
téren, ára 13 ezer euró. Telefon: 
060/33-03-344.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, 
rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotoro-
kat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvi-

tásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A leg-
jobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefon: 385-
79-02.
• Régi motorbicikliket vennék, 
pl. Tomos, Puch, Pony Express, 
bármilyen állapotban. Telefon: 
060/71-61-312.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Kapuk és kerítések szakszerű 
festését vállalom. Telefonszám.: 
069/40-74-944.
• Telket keresek megvételre. Tele-
fon: 060/33-03-344.
• Új ház eladó Temerinben a Nép-
front utca 197-ben, nagy terasz-
szal, 200 négyzetméter lakó-
épület, 680 négyzetméter telek, 
legalizált, ára 63 ezer euró. Tele-
fon: 060/33-03-344. 


