
XV. évfolyam 31. (749.) szám Temerin, 2009. augusztus 6. Ára 50 dinár

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

Olasz küldöttség járt a múlt héten Te-
merinben. A községházán dr. Matuska Mihály, 
a községi képviselő-testület elnöke, Döme 
Szabolcs, a községi fejlesztési ügynökség meg-
bízott igazgatója, Zoran Pekez, az ügynökség 
alkalmazottja és Nikola Ember, a községi ta-

nács kommunális tevékenységi és terület-
tervezési ügykörfelelőse tárgyalt dr. Andrea 
Sava asszisztenssel, Marco Marinuzzi projek-
tummenedzserrel és Ruzsica Jakhadinaccal, 
az Informest újvidéki irodájának koordiná-
torával.

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón 
az olasz partner nevében Marco Marinuzzi 
nyilatkozott. Elmondta, hogy projektumuk 
a Firenze közelében fekvő Prato kisváros 
textiliparában szerzett tapasztalatok átadása 
céljából jött létre. A Fenntartható és felszerelt 
termelői övezetek elnevezésű projektumot 

a SEPA program keretében a nyugat- és a 
kelet-európai országok alapjaiból finanszí-
rozzák. A partnerek soraiban van Olaszor-
szág, Szlovénia, Szerbia (Temerin), Magyar-
ország, Bulgária, Görögország és Románia, az 
utóbbi tölti be a projektumvezető szerepét. A 

mostani látogatás ismerkedés volt a 
temeriniekkel.

Temerinben egy fenntartható és 
felszerelt termelői zónát terveznek lét-
rehozni. Ehhez el kell készíteni a kivi-
telezhetőségi tanulmányt, azaz, hogy 
lehetséges-e ipari övezet létrehozása 
a környezetvédelmi szabványok ma-
gas fokú betartásával. A cél, hogy az 
új ipari övezet vonzó, minden feltételt 
szavatoló hely legyen a beruházóknak 

és a vállalkozóknak. •

Olasz vendégek

Az olasz küldöttség a községházán

Véradás

Hétfőn 
Tanyaszínház!

A Tanyaszínház idei nyári produkciója 
Ferenc Judit színésznő: Különös ajándék 
című vígjátéka. A rendező Puskás Zoltán, 
a díszlettervező Szabó Attila, a dramaturg 
Gyarmati Kata, a koordinátor Magyar Atti-
la. Az előadást Temerinben augusztus 10-
én láthatja a közönség a vásártéren.

Puskás Tibortól, a helyi közösség 
tanácsa elnökétől megtudtuk, hogy az 
elmúlt időszakra tervezett feladatokból 
még hátra van a Baranyi Károly utcában 
mintegy 100 négyzetméter járda betono-
zása. Az Illés-napi rendezvénysorozat 
sikere érdekében kifejtett munka után 
jól esne egy kis pihenő, de lazításról 
szó sem lehet. A fogadalmi ünnep után 
azonnal megkezdődött a temerini gye-
rekek Velencei-tavi üdülésének szerve-
zése, és augusztus 2-án útra is kelt a 
35 gyerek és a két nevelő. Az egyhetes 
tartózkodás után szombaton, augusztus 
8-án érkeznek vissza Temerinbe.

– A pénzügyi terv nem az elképzelt 
ütemben valósul meg – mondja a ta-

nácselnök. – A feladatokat a terv meg-
valósulásának függvényében végezzük 
el. Az önkormányzat augusztus máso-
dik felében közli a tényállást, mennyi 
eszköz áll még rendelkezésünkre s en-
nek tükrében folytatjuk a betonjárdák 
javítását. 

A helyi utak kátyúzása még nem ért 
véget. Az ígéretek szerint az Első Helyi 
Közösség területén szeptember elsejéig 
teljes egészében elvégzi a kivitelező az 
utak javítását, valamint az Almási utcá-
ban a főútra vezető bekötő szakasz asz-
faltozását. Az említettek megvalósítása 
után az idénre körvonalazott feladata-
inkból már csak a szennyvíztisztító épí-
tésének folytatása marad hátra.

A DP új székháza
Hétfőn este az Újvidéki utca 346-os szám alatt ünne-

pélyes keretek között átadták rendeltetésének a Demok-
rata Párt községi bizottságának új székházát. Az eddiginél 
tágasabb, korszerűen felszerelt székház nagyban hozzá 
fog járulni a DP községi szervezetének hatékonyabb 
munkájához, lehetővé válik a szorosabb kapcsolattartás 
a tagsággal és a polgárokkal is. Mint ismeretes, a Borisz 
Tadics köztársasági elnök neve által fémjelzett Demok-
rata Párt a tavalyi helyhatósági választások óta először 
részese a községi kormányzó koalíciónak.

Az új székház avatása kapcsán tartott alkalmi ünnep-
ségen jelen volt több köztársasági és tartományi párt-
vezető, továbbá párttagok, koalíciós partnerek, a helyi 
közvállalatok és gazdaság képviselői, valamint számos 
más meghívott vendég. Őket Vladimir Vukovics, a DP 
községi szervezetének biztosa üdvözölte, majd pedig 
Milos Gagics, a DP tartományi végrehajtó bizottságának 
elnöke és Vladiszlav Capik alpolgármester megnyitották 
az új székházat. Ezt állófogadás követte, amelyen a fent 
említetteken kívül ott volt Szőlősi Gyöngyi, Miroszlav 
Vaszin, Mityo Jovovocs és Zseljka Jurakics. A kép a DP 
községi bizottságának új székháza előtt készült. •

Nyáron sincs megállás
Az Első Helyi Közösségben szeptember elsejéig 

minden utcában megjavítják az utakat

A temerini Vöröskereszt és az újvidéki Vérellátó Intézet 
szervezésében augusztus 13-án, jövő csütörtökön tartják 
meg a terv szerinti következő véradást. A szervezők az 
Ifjúsági Otthon nagytermében délelőtt 8 és 11 óra között 
várják a véradókat.
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A PASKA ÖNKISZolGáló
egész évben a vásárlók szolgálatában áll.

Az árucikkek széles palettáját kínálja 
a lehető legkedvezőbb áron.

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

MINŐSÉGI ÁRU, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS!

NaŠe pile
A piactéri (Petőfi Sándor u. 30.)

üzletben kedvező áron:

Keresse fel üzletünket, győződjön meg kínálatunkról!

friss csirkehús és csirkehúsból 
készült termékek: csevap, pljeszkavica, 
kolbász, göngyölt hús, 
Karagyorgye-szelet, rostélyos stb.

Felügyelet a szeméttelepen
A közművállalat értesíti a polgárokat, hogy augusztus 1-je óta a 

szemétlerakó-telep reggel 6 és este 10 óra között tart nyitva.
A vállalat azért vezette be a nyitvatartási rendet, mert felelőtlen 

személyek véletlenül vagy szándékosan tüzet okoznak a szemétte-
lepen. A továbbiakban este 10 órától reggel 6 óráig őrzik a szemét-
telepet, és ilyenkor senki sem léphet be a területére.

Már évek óta nyaranként ihatatlanná válik városunk északi részén 
az ivóvíz. Így történt ez az idén is. Már több hónapja a csapból folyó víz 
büdös és nyálkás anyagok úszkálnak benne, a telepiek állítása szerint 
még főzésre sem alkalmas. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy az ilyen 
víz fogyasztása az egészségre nem káros, csak gusztustalan). A nagy 
fogyasztás miatt a hálózatban alacsony a nyomás, fürödni, tussolni csak 
éjszaka lehet. Évek óta ismeretes, hogy az egész község területén az 
ivóvíznek a megengedettnél magasabb az arzéntartalma. Nyilvánvaló 
tehát, hogy városunk ivóvíz-ellátásával komoly problémák vannak.

Az ivóvíz fertőtlenítésére már több mint száz éve klórt használnak. 
A klór erős oxidálószer, megöli a vízben lévő összes baktériumot, az 
emberi szervezetre viszont az előírt koncentrációban nem ártalmas. 
A klórt a kitermelés helyén juttatják a vízbe, tartalma a hálózatban a 
távol eső helyek felé haladva fokozatosan csökken, a klór elhasználó-
dik. A klórozást úgy kell beállítani, hogy még a legtávolabb eső csö-
vekben folyó vízben is maradjon annyi kór, amennyi a fertőtlenítéshez 

szükséges. Amennyiben a 
hálózat távol eső részein 
nincs meg a szer megfe-
lelő töménysége, elsza-
porodnak a baktériu-
mok, az algák, a csövek 
falára rakódnak, a nyo-
más változásakor lemo-
sódnak és ihatatlanná te-
szik a vizet. Temerinben 
vízvezeték hálózatot ellá-

tó kutak a vásártéren és a Kolónián vannak. Mire a víz megteszi a több 
kilométeres utat, elfogy belőle a klór. 

Logikus megoldásként kínálkozik, hogy a központban erősebben 
klórozzák a vizet, de akkor itt válna klórszagúvá, „fürdőszagúvá” és 
emiatt élvezhetetlenné az ivóvíz. (A fürdők, medencék vize túlklórozott, 
és ebből ered jellegzetes szaguk).

Az ivóvizet biztosító kommunális közvállat a csövek „átmosásával” 
próbál javítani a helyzeten. Ez abból áll, hogy megnyitnak egy vastag 
csövet, és a vizet kiengedik. Ennek csak átmeneti, részleges eredménye 
van, viszont rengeteg, már kitermelt ivóvíz megy kárba. Új kút fúrásának 
lehetősége is felmerült, mely közel volna a fogyasztókhoz, így biztosítható 
lenne a klórtartalom és a nyomás is. A kút fúrása és felszerelése azonban 
rendkívül költséges, de a megfelelő hely kiválasztása is problematikus. 
A vízvezetéket ellátó kutak fúrásának helyét a városrendészeti terv sza-
bályozza. Az érvényes terv nem teszi lehetővé kutak fúrását a Telepen. A 
terv csak az egyik akadály, a vízlelőhelynek még több higiéniai feltétel-
nek is eleget kell tennie. 

Az idei nyár hamarosan elmúlik, őszre várhatóan ismét ihatóvá válik 
a telepiek csapvize. Jön azonban a következő nyár, és addig valamilyen 
megoldást kell találni. 

Dr. MATUSKA Mihály

Ihatatlan ivóvíz

Szántóföldet bérelek. 063/75-98-444

Névjegykártyák, szórólapok, feliratok 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek a 

Temerini Újság szerkesztőségében.

Telefonszám: 843-750

Tojás 7-10  din/db 
Zöldség 80 din/kg 
Sárgarépa    40 din/kg
Paradicsom 30-35 din/kg 
Erős paprika 3 din/db
Szárazbab 160-180 din/kg 
Zöldbab 60-70 din/kg
Főzőtök 20-25 din/kg
Karfiol 40-50 din/kg
Karalábé 20-35 din/db
Káposzta 15-25 din/kg
Uborka 15-40 din/kg
Zeller 20-30 din/db
Vöröshagyma 25-35 din/kg
Fokhagyma 120 din/kg
Póréhagyma 20-40 din/db
Burgonya 25-30 din/kg
Spenót 40 din/csomó
Kapor 10 din/csomó
Csiperkegomba 180 din/kg
Alma 40-60 din/kg
Őszibarack 40-60 din/kg
Nektarin 50-60 din/kg
Körte 80 din/kg
Szőlő 90-120 din/kg
Görögdinnye 10-15 din/kg
Sárgadinnye 20-30 din/kg
Szilva 50-60 din/kg
Ringló 40-60 din/kg

Citrom 100-120 din/kg
Banán 80-90 din/kg
Kivi 200 din/kg
Mazsola 220-240 din/kg
Dióbél 300 din/kg
Mák 200-250 din/liter
Méz 300-400 din/kg
Tejföl 100 din/2 dl
Túró 200 din/kg
Vaj 350 din/kg

PIAC, 2009. VIII. 2.

Megjelent a Jó Gazda augusz-
tusi száma. Keresse lapáru-
sunknál.
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A temerini egészségház új épületszárnyának 
építését 2008. február 27-én kezdték. A Nagybe-
ruházási Alap eszközeiből finanszírozott munká-
latokat még tavaly be is fejezte a kivitelező. Azóta 
többször is szárnyra kelt a hír, hogy megtartják 
az objektum ünnepélyes megnyitását. Az átadás 
helyett azonban májusban ismét megszállták a 
mesterek az épületet, és elhárították az időköz-
ben észlelt hibákat. Július 11-én pedig, minden 
hírverés nélkül, megtörtént az átköltözés. Az 
általános orvosok már az új, tágas, szellős, ízlé-
sesen berendezett épület földszinti rendelőiben 
fogadják a betegeket. Ugyancsak a földszinti 
helyiségekbe költözött a gyorssegélyszolgálat, 
és itt, a földszinten találhatók az intervenciók 
végzésére – sebek átkötése, inhaláció, injekció-
adás – kialakított helyiségek. A központi pultnál 
vehetők át a laboratóriumban végzett vizsgálatok 
leletei, illetve a röntgenfelvételek. Az emeleti 
rendelőkbe költöztek a tüdő-szakorvosi és a 
belgyógyászati rendelők.

– Az objektum ünnepélyes átadására felté-
telezhetően csak folyó hó végén kerülhet sor – 
mondja dr. Elizabeta Vrhovac Marinkovics, 
az egészségház igazgatónője –, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy átköltözünk és megkezdjük a mun-
kát az új épületszárnyban. Nem volt könnyű fel-
adat az általános osztály, a gyorssegélyszolgálat, 
valamint a belgyógyászat és a tüdő-szakorvosi 
rendelő átköltöztetése. Az általános orvosok 
osztályán levő 4 rendelő közül jelenleg csak 3 
van használatban. Amennyiben lehetőség adódik 
még egy általános orvos foglalkoztatására, akkor 
a negyedik, egyébként teljesen berendezett ren-
delőt is használni fogjuk. Addig ebben a rende-
lőben székel az általános orvosi osztály újonnan 
kinevezett főorvosa, dr. Tanya Radovanovics, 
az általános orvostudományok szakorvosa, va-

lamint az ugyancsak most kinevezett főnővér, 
Marica Sztojcsics és helyettese, Klajner Zsu-
zsanna. Két-két orvosi rendelő között van egy-
egy pult, itt kaptak helyet az orvossal dolgozó 
nővérek. A közös váróteremben van a központi 
pult, amelynél átvehetik a 
betegek a laboratóriumi 
vizsgálatok leleteit vagy a 
röntgenfelvételeket, elő-
jegyeztethetik a vizsgálat 
időpontját. Az épületben 
elhelyezett információs 
táblák segítik a pácien-
seket az eligazodásban. 
Természetesen építő 
jellegű tanácsaikat, ész-
revételeiket mindenkor 
örömmel fogadjuk.

– Feltételezhető-
en már szeptemberben 
megkezdjük az átköl-
töztetett osztályok, szak-
orvosi rendelők üresen 
maradt helyiségeinek 
adaptálását. A munkálatok befejezésével a gyer-
mekorvosi és a nőgyógyászati osztályaink is hoz-
zájutnak a szükséges helyiségekhez. Ha sikerül 
a tervezett időpontban megkezdeni a munkákat, 
akkor még ez év végén átköltözhetnek az osz-
tályok az adaptált régi épületbe. E két osztály 
jelenlegi helyére kerül majd a röntgenosztály. 
Az eddigi belgyógyászati és tüdő-szakorvosi ren-
delők, a központi kartotéka és az úgynevezett 
intervenciós szoba helyét alakítják át a gyermek-
osztálynak, az általános orvosi osztály helyét meg 
a nőgyógyászati részleg szükségleteinek megfe-
lelően adaptálják. Amennyiben további anyagi 
támogatáshoz jutunk, akkor az utóbbi feladatok 

Az egészségház 
új épületében 

elvégzése után a laboratóriumot is leköltöztet-
jük az emeletről a jelenlegi irodahelyiségekbe, 
az irodákat pedig áthelyezzük az emeletre. Ez 
lenne a végérvényes megoldás.

– A helyi önkormányzat az idei évi költség-
vetésben 5 millió dinárt tervezett a régi épület 
adaptálásának finanszírozására. Az egészségház 
a már tavaly elkülönített 2 millió dináros cél-
eszközt fogja felhasználni. A végérvényes tervek 
megvalósításának üteme az eszközök összegé-
nek függvényében fog alakulni.

– Időbe telik, mire a személyzet és a be-

tegek megszokják az új épületet. Az orvosok 
zöme elégedett a munkafeltételekkel. Célunk, 
hogy az új épületben új módon viszonyuljunk a 
munkához és a betegekhez egyaránt. 

Dr. Tanya Radovanovics, az általános 
osztály új főorvosa elmondta, hogy az új épület 
funkcionális és adottak a feltételek az orvos–
nővér alkotta csapatmunkához.

Az új épületben először megforduló fiatal-
asszony kérdésünkre elmondta, hogy nagyon 
tetszik neki az új épület. Kissé furcsa, hogy 
minden orvoshoz egy helyen, a közös váróte-
remben várakoznak a betegek. Azt tapasztal-
ta, hogy még egy kicsit bizonytalanul lépnek 
be az emberek az épületbe, de remélhetőleg 
hamar megszokják a változásokat. Csupán azt 
rótta fel, hogy a gyors orvosi beavatkozásra 
szoruló, de még nem a gyorssegélyszolgálat 
hatáskörébe tartozó betegek esetében is idő-
pontot kell egyeztetni, vagyis nem juthatnak 
be azonnal az orvoshoz. 

Egy középkorú asszony szerint az új épület-
ben a váróterem sokkal szebb, mint a régiben 
volt. Szerinte nem kell túl sok idő ahhoz, hogy 
eligazodjon a beteg. Mint mondta, most sok-
kal kedvesebbek a nővérek és mosolyognak is 
a betegekre. Feltett egy kérdést is: Az emeletre 
költöztetett belgyógyászhoz és tüdő-szakorvos-
hoz a lépcsőn kívül hogyan lehet még feljutni, 
vagyis hogyan tudnak majd felmenni a szívbete-
gek, az asztmás vagy a mozgásképtelen betegek 
az emeleten székelő szakorvosokhoz?

mcsm

Az egészségház új épületének várótermében

Most az egészségház régi épületének felújításán a sor
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Bálind Ildikó és Verebélyi Tibor
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Felső sor, balról jobbra: Mima néni, Varga Dávid, lukács larissza, Grnja Dávid, Bollók Daniella, Kiss Csaba, Sziveri Éva, 
Zavarkó ákos, Répási Róbert Viktor, Varga Hajnalka, Tóth Szabolcs, Maja néni. Középső sor: Varga laura, Zelenka Máté, Erdélyi 
léna, Merković Filip, Balázs Dorottya, Klinec Norbert, Pap Edina, Kovács levente. Ülnek: Faragó Karola, Magyar Viktor, Bankó 
Alex, Gergely Anikó, Faragó Ildikó óvónő, lukács Melissza, Morvai Előd, Horváth Gábor és Morvai Eszter.
Ebből a csoportból húszan indulnak elsőbe. A felvétel készítésekor négy hiányzó volt.

Foto Color Emil

A fél évszázaddal ezelőtt, 1959-ben végzett nyolcadikosok 2009. au-
gusztus 28-án, pénteken 50 éves nemzedéktalálkozójukat tartják, amely-
re minden osztály ballagóját és az 1951-ben első osztályba indulókat is 
szeretettel várják a szervezők.

Kérik a volt osztálytársakat, hogy minél előbb jelentkezzenek Halápi 
Németh Franciskánál (Csáki lajos u. 41., tel.: 843-612), Varga Sándornál 
(október 23. u. 49., tel.: 842-052), Patus Pásztor Magdolnánál (Újvidéki 
u.: 276. tel.: 842-691), vagy Németh Gombár Gizellánál (Kossuth lajos 
u. 24. tel.: 843-198).

Fél évszázados 
nemzedéktalálkozó

Szombaton

Fiákerszemle a vásártéren
Szombaton, augusztus 8-án a helyi Vitéz Lovas Klub szervezésében 

kerül sor a III. Fiákerszemle megtartására. A szerbiai szintű megméret-
tetésen több kategóriában fognak versenyezni a résztvevők. Összemérik 
tudásukat az egy-, a két- és a négyfogatosok. A verseny győztesei pénz-
jutalomban részesülnek.

Moda varroda
munkásokat keres.

Telefon:
843-869, 064/49-73-155

A
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Vasárnap a Szent Rozália-plébániatemplomban négy kislányt és három kisfiút ke-
reszteltek meg ünnepélyes keretek között. Tóbiás Alexander (János és Bercsényi 
Melinda fia), Gero lehel (Endre és Hévízi Angelika fia), Gaál Brigitta (Róbert és 
Morvai Angéla leánya), Szalma Alexandra (Róbert és Fabó Amália leánya), Merković 
Sofija (Damir és lukács Beatrix leánya), Rencsár ágnes (Béla és Urbán Ibolya leá-
nya), Kurilla Arnold (Zsolt és Szabó Renáta fia).

Ünnepélyes keresztelés Rendőrségi krónika

Négy bűntény, 
nyolc rendbontás

A temerini község területén júli-
us 24-étől 31-éig négy bűntényt, nyolc 
rendbontást és két közlekedési balese-
tet jegyeztek – áll a temerini rendőr-
állomás jelentésében. A közlekedési 
balesetekben egy személy könnyeb-
ben megsérült, az anyagi kár összesen 
mintegy 140 000 dinár. A rendőrállo-
más dolgozói 14 személy ellen tettek 
szabálysértési feljelentést, 35-öt pedig 
a helyszínen megbírságoltak. A szabály-
sértési bíró előtt öt járművezető azért 
felel, mert ittasan ült kormánykerék 
mögé, három azért, mert bejegyzetlen 
járművel közlekedett. Egy járművezető 
a jelzőlámpa piros fényénél haladt át, 
egy pedig szabálytalanul előzött.

Július 27-én Szőregen, az Újvidéki és a 
JNH utcák kereszteződésénél B. D. leszkovaci 
lakos Zastava Rival típusú személygépkocsi-
jával a JNH utcán Temerin felé tartott és az 
útkereszteződésben összeütközött az ugyan-
abba az irányba haladó Fiat típusú személy-
gépkocsival, amelynek kormánykerekénél 
P. G. deszpotovói lakos ült. A balesetben a 
Fiat utasa könnyebben megsérült, az anyagi 
kár mintegy 60 000 dinár.

Július 28-án Járekon, az Újvidéki utca 
25-ös számú ház előtt J. A. helybeli Volkswa-
gen Golf típusú személygépkocsijával Újvidék 
irányába tartva ütközött az előzőleg az ugyan-
abba az irányba haladó, majd a feltételes 
elhaladáshoz felsorakozott Renault Laguna 
típusú személygépkocsival, amelyet S. Sz. 
óbecsei lakos irányított. Az ütés erejétől a 
Renault nekicsapódott egy veszteglő Volks-
wagen Golf típusú személygépkocsinak. Az 
anyagi kár mintegy 80 000 dinár.

A vártnál többen versenyeztek

Helytörténeti vetélkedő a tájházban

Az Illés-napi rendezvények keretében az 
idén is megtartották az általános iskolások törté-
nelmi vetélkedőjét a tájházban. A Pázmány Péter 
Diákklub szervezte történelmi megmérettetés 
témája: Mátyás király kora és a reneszánsz a 
XV. századbeli Dél-Magyarországon. Az iskolá-
sokat Magyar Attilla és Zséli Kornélia történelem 
szakos tanárok készítették fel a vetélkedőre. A 
Kókai Imre és a Petar Kocsics iskola magyar ta-
gozatának ötödik, hatodik és hetedik osztályos 
tanulói, összesen 27-en, 9 csoportban mérték 
össze tudásukat. 

Az idén a szokásosnál több ötödik osztá-
lyos tanuló versenyzett, s közülük kerültek ki a 
győztesek is. A tanulók nagyon jól felkészültek 

a vetélkedőre és a dobogóra jutott csapatok kö-
zött csupán néhány pontszám volt a különbség. 
A válaszokat Zséli Kornélia, a szakzsűri elnöke 
és Magyar Dániel zsűritag bírálta el.

– Az immár 5. alkalommal megszervezett 
helytörténeti versenyre a vártnál is több tanuló 
jelentkezett – mondta Magyar Dániel. – Ez na-
gyon dicséretes dolog. Kellemes légkörben bo-
nyolítottuk le a megmérettetést. Minden tanuló 
nagyon jól felkészült, amihez nagyban hozzájá-
rultak a tanárok is. Erős volt az idei mezőny.

A csapatok helyezése: 1. Varga Somogyi Ár-
pád, Lékó Norbert és Dodony Róbert (az V. b 
osztály tanulói),  2. Nagyidai Gábor, Mészáros 
Arnold és Papp Szabolcs (a VI. d osztály ta-
nulói), 3. Szabolcski Noémi, Francia Anita és 
Zelenka Anna (a VI. b osztály tanulói).
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A veterán TAKT-osok július végén meg-
tartott találkozójának egyik résztvevője volt 
Hagymás István, aki a szlovéniai Lendváról 
érkezett.

– Immár 23 éve élek Szlovéniában, 
Lendván. Születésem szerint újvidéki vagyok, 

de Zentán éltem, 
Debrecenben jár-
tam egyetemre. A 
vajdasági, a ma-
gyarországi és a 
szlovéniai gyöke-
reim egyaránt ki-
fejezésre jutnak. 
A ’80-as évek ele-
jén lelkes tagja 
voltam a temerini 
tábornak és több 
alkalommal is 
részt vettem a 

TAKT munkájában. Úgy gondolom, megha-
tározó volt további művészeti tevékenységem-
re, mivel itt ismerkedtem meg olyan embe-
rekkel, akik biztattak és elláttak mindenféle 
jó tanáccsal. Hivatásom szerint orvos vagyok, 
de akkor is és azóta is élénken foglalkoztat a 
művészet, legyen az képzőművészet, irodalom, 
vagy zene. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és 
újra találkozhatok a régi ismerősökkel, vala-
mint az új, fiatal nemzedék tagjaival.

– Fényképezéssel foglalkozom. Egyetemi 
éveim alatt tagja voltam a debreceni fotósok 
stúdiójának, amely abban az időben eléggé 
alternatív irányzatot képviselt. A ’80-as évek-
ben fotogramokkal és kísérleti jellegű fotók-
kal szerepeltem a TAKT-on. A fényképezést 
azóta is nagy szenvedéllyel művelem, és egyre 
kevésbé érdekelnek a kísérleti fényképek, 
inkább a hagyományos fényképezés vonalára 
próbálok áttérni. Orvosi munkám kitűnően 
összeilleszthető a fényképezéssel, számomra 

mindkettő élethivatás. Ha megkérdezik tőlem, 
mit csinálok szabad időmben, azt mondom, 
hogy bemegyek a rendelőbe és gyógyítok. 
Hiszek abban, hogy a művészet nyelvén az 
embereket, az egyéneket, s talán a kisebb 
csoportokat is meg lehet változtatni. Úgy tű-
nik, hogy a jelen világ, a gazdasági-szociá-
lis viszonyok nem éppen a legkedvezőbbek 
kulturális szempontból, de szerintem ez csak 
átmeneti „betegség” ami hosszú távon majd 
kinövi magát.

* * *
– Nagy kíváncsisággal és jó érzéssel érkez-

tem a találkozóra – mondta találkozásunkkor 
Csikós Tibor, aki Svédországból érkezett. 
– Örülök, hogy még mindig megvan a TAKT, 
működik, és folyamatosan létezik. Fontos 
rendezvényünk volt és gondolom, hogy ma-
radt is a vajdasági 
magyar képzőmű-
vészeti életben. 
Fiatalon kapcso-
lódtam be a TAKT 
munkájába. Újvi-
déken jártam kö-
zépiskolába, majd 
Magyarországon 
a képzőművészeti 
főiskolára. Főis-
kolás koromban 
i s m e r k e d t e m 
meg Beke László 
művészettörténésszel, egyszer meg Erdélyi 
Miklóssal együtt érkeztem a TAKT-ra. Ké-
sőbb Péter László barátomon keresztül, már 
pedagógiai tapasztalattal vezettem a TAKT-
ot. Festőművészként végeztem a budapesti 
főiskolán, de utána olyan szerencsém volt, 
hogy grafikát is tanulhattam Párizsban, és 
így otthonosan mozgom mind a kettőben. 
Színes grafikával foglalkozom, ami rajz is és 

festmény is.
– Göteborgban 

élünk és jól feltalál-
tuk magunkat. Befo-
gadtak egy nagyon 
komoly alkotóházba, 
ahol van egy kitűnő-
en felszerelt műhely, 
és adva van minden 
lehetőség ahhoz, 
hogy színes grafiká-
kat nyomtassak, za-
vartalanul dolgozzak. 
Otthon festészettel 
is foglalkozom és a 
svéd általános isko-
lában rajztanárként 

Veterán TAKT-osok között
Hagymás István Szlovéniából, Csikós Tibor Svédországból, 

Péter László Budapestről érkezett

is tanítottam. Főállásban és szabadidőmben 
is művészettel foglalkozom.

* * *
Péter László Budapestre elszármazott 

székelykevei születésű grafikus javaslatára ke-
rült sor a veterán 
TAKT-osok első 
találkozójának 
megtartására. Ő a 
TAKT-monográfia 
szerzője is. Mint 
elmondta, 17 éve-
sen kapcsolódott 
be a TAKT munká-
jába. A tábor volt 
számára az első 
képzőművésze-
ti iskola. Sajnos, 
volt időszak, ami-
kor csak lélekben tudott eljönni.

– A TAKT sarkallt, Ács József és Hevér János 
pedig támogatott abban, hogy művészi pályára 
lépjek. 1979-ben jelentkeztem a belgrádi ipar-
művészeti egyetem grafikai szakára. Öt év alatt 
befejeztem tanulmányaimat, de továbbra is el-
jártam az amatőrtáborba, mert a TAKT megfe-
lelő táptalajt tudott adni korosztályunknak.

– A művészet az életem, de ebből sajnos 
nem lehet megélni. Az évek során különböző 
munkákat végeztem, voltam egyebek között 
fizikai munkás is. Ezt nem szégyellem, nem is 
takargatom. Továbbra is alkotok, sokszor raj-
zolok, könyveket illusztrálok, de voltam már 
rajzfilmes is, habár grafikus és festő vagyok.

– A Hevér-tanyán tartott táborokban min-
dig érdeklődésemnek megfelelően alkottam, 
mivel eléggé tág alkotói teret hagytak nekünk 
minden évben. Ott, ahol 30-50 értelmiségi 
fiatal verődik össze, ahol naponta vendégek 
jönnek, és előadást tartanak művészetről, 
irodalomról, néprajzról, történelemről, az 
új művészeti törekvésekről stb., ott hasznos 
dolgok történnek. Két hét után már úgy érez-
tük, mintha egy nagycsalád lennénk. Ez volt a 
legszebb benne.

– Lélekben mindig bekapcsolódok a tábor 
munkájába, de 50 éven túl már úgy érzem, hogy 
nem maradhatok a TAKT-táborban. A fiatalok 
szellemisége, törekvése egy kicsit már más, 
ők a fejlődőképes korosztályhoz tartoznak. 
Jómagamat már inkább az öregek közé soro-
lom, és úgy tartom, hogy nem illik a fiatalok 
közé ülnöm. Hívnak ugyan, de úgy érzem, hogy 
ezt a harcot már nekik kell megvívniuk. Mi a 
mi harcunkat már megvívtuk: fennmaradt a 
TAKT, van folytatása, s hiszem, hogy az egész 
vajdasági, délvidéki közegre, közösségre po-
zitívan hat. 

– Teljes sikernek tartom, hogy sor kerül-
hetett a veterán TAKT-osok első találkozójára. 
Amikor találkoztunk, csak néztük egymást, egy 
kicsit félszegen, furcsán és meglepődve, de 
nagy örömmel, mert újra együtt lehettünk.

mcsm

Hagymás István

Csikós Tibor

Péter lászló
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Ne költse feleslegesen pénzét fűtésre és hűtésre,
inkább szigeteljen!

Szigetelje háza homlokzatát, 
és takarítson meg akár 30 % energiát.

Forduljon bizalommal

az AKA céghez,
Temerin, telefon 021/844-766, munkaidő: 8–13.

Eladók külföldről behozott, használt, 
különböző típusú, jó minőségű tévék

többféle átmérőjű képernyővel, szürke és fekete 
kerettel, lapos képernyővel is, de nem LCD.

Házhoz szállítás, beállítás a helyszínen 
és szervizelés biztosítva.

Érdeklődni és megtekinteni csak augusztus 7-étől 
15-éig lehet. Telefon: 063/709-62-33.

Az Illés-napi rendezvénysorozat kereté-
ben az idén is sor került a Temerinből el-
származottak hagyományos, immár negyedik 
találkozójának megtartására. Az összejövetelt, 
amelyen a szervezők átnyújtották a TAKT el-
ismerő oklevelét is, július 19-én, vasárnap 
délután tartották meg a tájházban. A TAKT 
intézőbizottsága az idén Matuska Márton 
nyugalmazott újságírónak és Németh Mátyás 
nyugalmazott fotóriporternek ítélte oda az 
eszmei értékű elismerést. Az oklevél és az egy 
liter minőségi bor anyagi értéke ugyanis el-
törpül az elismerés nagysága mellett. Temerin 
mindkét szülötte több évtizedes munkássá-
gával jelentőset hozott létre a kulturális élet 
megőrzése terén.

A tájház hangulatos, hűvös, nádfedeles fé-
szere alatt ez alkalommal is ott voltak a kül-
földre, közelebbi vagy távolabbi országokba 
kivándorolt temeriniek, de jelen voltak azok 
is, akik szülőfalujukból csak a szomszédos 
községbe, és azok is, akik több tíz kilométernyi 
távolságra levő helységbe költöztek. A jelenlé-
vők között szép számban voltak olyanok, akik 
rendszeresen eljárnak a találkozókra, bár az 
idei összejövetelen többen voltak azok, akik 
első alkalommal szánták rá magukat a részvé-
telre. Mindannyian egyetértettek abban, hogy 
az országhatár átlépésekor leírhatatlan érzés 
keríti őket hatalmába, mert haza csak egy van: 
ez pedig a szülőfalu, Temerin. Az egybegyűltek 
elmondták élettörténetüket, kivándorlásuk 
történetét, a külföldön szerzett tapasztalatokat, 
élményeket. Néhányan könnyeikkel küszködve 
tudták csak elmondani beszámolójukat.

A találkozón ott volt többek között a ma-
gyarországi Kunbaján élő Péter Károly – 
Öcsi nemzetvédelmi dandártábornok, aki vi-
haros életútját derűsen, kedélyesen mesélte el 
az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy akár 
hova megy, mindig csak Temerinbe jön haza. 
Itt mindig jól és otthon érzi magát. Évente ál-
talában 2-3 alkalommal is hazalátogat, de a 
találkozón első ízben vett részt.

Czakó Gábor „visszajáró” elszármazott 
utód, hiszen, ha csak teheti, eljön az Illés-na-
pi rendezvényekre és az elszármazottak talál-

kozójára is. Valójában nagyapja volt az, aki 
Temerinből elszármazott és családjával a ma-
gyarországi Decsen telepedett le. Habár Czakó 
Gábor – aki már Magyarországon született – 
édesapja a kivándorláskor még csak 13 éves 
gyerek volt, ő mégis 
mindig szívesen jön 
haza Temerinbe.

Hajdúk Árpád 
és felesége, Hajdúk 
Szigeti Gabriella 
is első alkalommal 
vett részt az elszár-
mazottak találko-
zóján. A Budapest 
melletti Törökbá-
linton élnek és a 
kezdeti nehézségek 
után mára már meg-
találták helyüket az 
új környezetben.

Kraksner Ist-
ván mindössze 8 
éves kisfiú volt, 
amikor kikerült Magyarországra, de nagyon 
szeret Temerinbe jönni, mert itt mindig ott-
hon érzi magát. Első alkalommal vett részt a 
találkozón.  

Vargáné Zséli Katalin már mintegy 50 
éve Horgoson él. A szülőhazája azonban, mint 
mondta, még most is Temerin. Először jött el 
a találkozóra, ahol nagyon jól érezte magát. 
Több egykori osztály-
társával is találkozott 
az összejövetelen.

Frangné Csorba 
Etelka a magyaror-
szági Kaposvárról ér-
kezett, Takács István 
is jelen volt Kanadából. 
Ott volt a találkozón a 
németországi Ham-
burgban élő Sárosi 
Márta, valamint 
Gombár János, aki 
ugyancsak Németor-
szágból, Münchenből 

Haza csak egy van
A Temerinből elszármazottak negyedik találkozójáról

érkezett. Az elszármazottak találkozóján idén 
is megjelent Matuska Márton Újvidékről, 
és még sokan mások, akik ezúttal nem kér-
tek szót. A hazalátogatottak Temerinben élő 
hozzátartozói, barátai szintén részt vettek a 
találkozón. 

A kellemes délután hangulatát fokozta a 
Juventus énekkar fellépése. Csernyák Zsu-
zsanna vezényletével két feldolgozott Bárdos-
dalt énekelt el a kórus. A jó hangultahoz hoz-

zájárult a felszolgált házi eperpálinka és az 
asztalra kerülő mákos kifli. Az összejövetelt 
megtisztelte jelenlétével Gusztony András 
polgármester, valamint a szervezők részéről 
Csorba Béla, a polgármester tanácsosa és 
Ádám István, a TAKT elnöke. A háziasszony 
szerepét Szabó Tóth Gabriella vállalta.

mcsm

A találkozó résztvevői

A versenynaptár szerint az idény utolsó röptetésére került sor 
vasárnap. A dél-bácskai régió galambjait, így a temerini postaga-
lambokat is vasárnap reggel negyed hatkor a 650 kilométerre lévő 
görögországi Rapszaniból indították útra. A temerini versenyzők 
közül a távot leggyorsabban Sípos István galambja tette meg, célba 
érkezésekor a versenyóra 14.30 órát jelzett. Másodiknak Faragó Antal 
galambja landolt négy perccel később, harmadikként pedig Kurcinák 
Attiláé 14.49-kor. Ezt követően Sípos István további négy galambja 
érkezett haza, majd Faragó Antalé és Kurcinák Attiláé következett.

Ezzel tehát befejeződött az idősebb korosztályú galambok ver-
senyciklusa, a fiatalabb, egyéves galambok versenye pedig szeptem-
ber 6-án kezdődik. Az első röptetés Horvátországból lesz majd.

Galambászok hírei
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PEcSENYEcSIRKÉK 
élve vagy konyhakészen – 160 din/kg, 

házhoz szállítva.
843-619, 063/564-045

A Trend Elektro szerviz klímaberendezések 
javítását és tisztítását vállalja.

 Telefon: 840-717, 064/112-61-88

Földet bérelek. 064/118-21-72

Az idén az Első Helyi Közösség Kézimun-
ka-kedvelők Köre vállalta, hogy megszervezi a 
Vajdasági Kézimunka-kedvelők Szövetségének 
soron levő kiállítását. A klub tagjai úgy döntöt-
tek, hogy ezt a nem mindennapi rendezvényt az 
Illés-napi rendezvénysorozat keretében tartják 
meg, ami jó döntésnek bizonyult, mert a kiállí-
tás az ötnapos ünnepi program egyik leglátvá-
nyosabb, legtömegesebb és legszínvonalasabb 
megmozdulása lett.

A Kókai Imre Általános Iskola központi 
épületének 18 tantermében és a tornater-
mében összesen 56 csoport, 3 egyén és egy 
házaspár, valamint az óbecsei Petőfi Sándor 

ME keretében működő Szivárvány Festőcso-
port 27 felnőtt és 4 gyermek tagja állította ki 
munkáit. A kúlai asszonyok magukkal hoz-
ták 21 gyöngyfűző gyermek munkáját is. A 
csoportok közül 36 a Vajdasági Kézimunka-
kedvelők Szövetségének tagja, a többiek kül-
földi, illetve hazai vendégcsoportok voltak. A 
bácsföldvári csoport például magával hozta a 
Tiszaföldvárról érkezett 16 tagú vendégcsopor-
tot, a törökbecseiek 20 fős vendégcsoportja 
Mezőtúrról érkezett, a szenttamási asszonyok 
12 jánoshalmi vendéggel érkeztek, a verbászi 

kiállítók hat, Angliában, Kanadában, Német-
országban stb. élő hazánkfia kézimunkáit is 
bemutatták, de érkeztek kiállítók Székelyföld-
ről, Gyergyószentmiklósról is.

A XI. szövetségi nemzetközi kiállítás szerve-
zőbizottsága múlt héten megtartott ülésén töb-
bek között megállapította, hogy a Temerinben 
megtartott kiállításon összesen 66 külföldi és 
16 hazai vendég, 1450 felnőtt és 133 gyer-
mek, azaz összesen 1665 részvevő állította ki 
kézimunkáit, amelyek különböző technikával 
készültek. Egy-egy tanteremben három cso-
port munkáit tekinthették meg az érdeklődők. 
A szervezők és a temerini csoportok alkotá-

sait a tornaterem-
ben mutatták be. A 
szervezők minden 
kiállítót oklevéllel 
jutalmaztak meg és 
kiosztottak 47 ser-
leget is.

Az Első Helyi 
Közösség Kézimun-
ka-kedvelők Köre 
egyike a Vajdasági 
Kézimunka-kedve-
lők Szövetségét 11 
évvel ezelőtt meg-
alapított 7 klub-
nak. A temeriniek 
nyolc évvel ezelőtt 
szerveztek először 
szövetségi kiállítást. 
A 2001-ben megtar-

tott rendezvényen lényegesen kevesebben vet-
tek részt: akkor összesesen 580-an állítottak 
ki. 

Giricz Terézia immár több mint 35 éve ve-
zeti az Első Helyi Közösség Kézimunka-kedve-
lők Körét. Az elmúlt évtizedek során összesen 
öt ilyen nagy horderejű kiállítást szervezett. 
Három kiállítás a MIRK-hez kapcsolódott, 
kettő a kézimunka-kedvelők szövetségéhez. 
Elmondása szerint nem volt könnyű felada-
tuk. A klub tagjai már hónapokkal korábban 
megkezdték a szervezést. Az idén hagyomá-

Rekordszámú kiállító
Giricz Terézia, az Első Helyi Közösség Kézimunka-kedvelők 

Körének elnöke a XI. szövetségi nemzetközi kiállításról

nyos nőnapi kiállításukat sem tartották meg, 
hogy minél jobban összpontosíthassanak erre 
a nagyszabású rendezvényre.

– Értékelésem szerint jól sikerült a kiállítás 
–  mondja az elnök asszony. – Ritkán adatik 
meg, hogy ennyi csoportot összehozzunk egy 
helyen. Sokan megtekintették a július 17-étől 
20-áig tartó kiállatásunkat, amelyre Vajdaság 
különböző helységeiből, de külföldről is ér-
keztek kézimunkázók. A szövetség határozata 
értelmében egy-egy csoportnak három évig 
kell dolgoznia, hogy felzáródhasson a díjazot-
tak sorába. Ezen a kiállításon, mivel nagyon 
szép munkákat hoztak a kézimunkázók, olyan 
döntés született, hogy 30 kiállítónak is kijár 
egy kisebb serleg. A kiállítás minden résztve-
vője elismerő oklevelet kapott. A tiszteletből 
kiosztott oklevelekkel együtt mintegy 1700-at 
nyújtottunk át a záróünnepségen. A külföldi 
kiállítóinkat kivétel nélkül megjutalmaztuk 
serleggel is. Valamennyien kiváló, tájegysé-
gükre jellemző munkákat hoztak. Összesen 47 
serleget nyújtottunk át a díjkiosztón. Többek 
között serleget kaptak a szervezők, az alapító 
tagok, a régebbi tagok és a kiállítók is.

– A kézimunka-kedvelők körének nevében 
ezúton is szeretném megköszönni az Első Helyi 
Közösségnek és a községi önkormányzatnak a 
segítséget, valamint a művelődési szervezetek 
hozzájárulását a megnyitó-, illetve a záróün-
nepség megtartásához.

mcsm

A kiállítás oklevelei

Sokan megcsodálták a szebbnél szebb kézimunkákat
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A Kókai Imre általános Iskola 8. b osztálya 45 éves osztálytalálkozót tartott. A 
megjelentekről készült csoportképen balról jobbra: Vígh Pál, Nász István, Szabó 
Ilona, Varga Szitár István, Fehér Rózsa, Pásztor lászló, Zséli Margitka, Tóth lász-
ló, Balla árpád, laskai Benjamin tanár úr - az elhunyt Szitár lászló osztályfőnö-
köt helyettesítette, Pethő Ferenc, Tóth Irénke, Úri lászló, Sváger Magdolna, lévai 
Veronka, Birínyi Sándor, Vén Ilona, Pap Margitka, lóc István

Manócska kalandjai

„Hajó úszik a Dunán, lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll!”

– Még! – szól a hátsó ülésről Manócska. És én elmondom má-
sodszor, majd századszor is a mondókát. Imádja, amikor mon-
dókát vagy verset mondunk, vagy ha énekelünk neki. Nem vagyok 
Montserrat Caballe, az operaénekesnő, de úgy látszik elviselhető 
a hangom. Egyszer, amikor zenei foglalkozáson voltam vele, még 
valamikor csecsemő korában, azt mondta a tanárnő, hogy a gyer-
meknek az édesanyja hangja a legszebb, úgyhogy bátran énekeljünk 
nekik. Na, de nem is ezt akartam most leírni. Tehát elmondtam 
századszor a mondókát, szerencsére a következőre már nem került 
sor, mivel elértük úticélunkat, a Duna-partot. Nagyon szeretünk 
ide járni. Azt hiszem, ha kisfiam kacsának született volna, méltán 
megállná a helyét közöttük. Ha víz van a közelben, se lát, se hall, 
már rohan is. Nem kell annak nagynak lennie, elég egy kis tócsa is. 
A múltkor jót kacagtam, mert meglátott egy foltot az úton, beleállt 
a közepébe, és taposni kezdte, mintha pocsolyában állna. Nézett 
is nagyot, amikor nem akart szétfröcskölni a „víz”. Ha pedig ka-
vicsot talál, mindegy hol, akkor a kezében szorongatja, és annyit 
mondogat, hogy „a Duna, a Duna”. 

Mert, ugyebár mit is csinálunk a Dunán? Amikor leérünk 
a partra, megszedjük a homokozóvödröt kaviccsal, majd 

először egyesével dobálja bele a kavicsokat a vízbe. Miután látja, 
hogy így elég lassan fog kiürülni a vödör, fogja, és a maradékot 
beleönti a vízbe, majd tartja a vödröt és csak ennyit mond: „Még” 
(mellesleg megjegyzem, hogy másfél évesen a NEM után a MÉG a 
leggyakrabban használt szava, tehát vagy nagyon nem akar valamit, 
vagy nagyon akarja). Ilyenkor visszaballagunk a kavicsos részre, 
újra teleszedjük a vödröt, miközben megígértetjük vele, hogy csak 
egyesével dobálja a köveket. „Jó”- mondja erre, és már rohan is a 

vízhez két marék kővel, aztán platty, már benn is van az összes a 
vízben, ő pedig boldogan, mint aki jól végezte dolgát ránk néz, hogy 
megdicsérjük, milyen ügyes. Ilyenkor nem tudok mást tenni, mint 
nagyokat tapsolni, hogy „ Milyen ügyes vagy, kisfiam”! Miután Apa 
meg én meguntuk a kavicsozást – mert a gyerkőc eldobálná akár 
egész nap – továbbállunk. Bemegyünk a kikötőbe, megnézzük a 
hajókat, és láss vagy inkább hallj csodát, nem hiába mondtam el 
százszor! Manócska nekikezd: „Hájó a Dunán pakikány nemegál” 
Ezt is megértem, hogy a másfél éves gyerekem mondókát mond. 
Egyszerűen hihetetlen, hiszen két-három hónapja még az „anya” 
meg „apa” volt az a két szó, amit ki tudott mondani. A harmadik 
meg a „nem”. Azt hiszem, könny szökött a szemembe. Akkor is, 
és most is, ahogy ezt leírtam. Hihetetlen, hogy a komplett evolú-
ció zajlik le az ember szeme előtt. Minden pillanatát élvezem. Jó 
látni azt is, hogy nem hiábavaló a befektetett munka, ugyan sok 
idő, energia és türelem kell hozzá, de minden megtérül. Százszo-
rosan! Na, miután megkönnyeztem a mondókázó kapitányt, vettem 
csak észre, hogy Apával már tovább is álltak, és épp egy horgásszal 
beszélgetnek, aki nagyon készségesen mutatta meg a zsákmányát, 
amit épp akkor fogott ki. Volt ám csodálkozás meg szájtátás, hiszen 
Manócska még nem látott ekkora halat. Utána megnéztük a vad-
kacsákat, mondanom sem kell, ők is nagy sikert arattak, amikor 
hol lebuktak a víz alá, hol feljöttek a felszínre. Kisfiam csak ennyit 
szólt: „Kukucs”. Azt hitte, bújócskáznak vele. Gondolom, nagyon 
nagy élmény számára a vízpart, hiszen annyi minden történik, és 
minden más, mint otthon, vagy mondjuk a nagyszülőknél az ud-
varban. Viszont azt meg kell mondanom, hogy számomra is nagy 
élmény látni azt, hogy ez a kis emberpalánta már kezdi feltalálni 
magát, bárhová is menjünk. 

Lassan az autó felé vettük az irányt, majd mikor elin-
dultunk, gondoltam, belekezdek a cirmos cicás mondókába a 

változatosság kedvéért, de megvétóztak, mivel a Kapitány a hátsó 
ülésről csak ennyit mondott: „Nem! Hájó!” Hát belekezdtem száz-
egyedszer is!

Anya

A Dunán

Negyvenöt éves osztálytalálkozó Miserend
6-án, csütörtökön este 7 órakor: †Nagyidai Imréért, 
Pintér Franciskáért és Gergely Istvánért.
7-én, pénteken reggel 8-kor: Szentségimádás a Szent 
Rozália-templomban az Oltáriszentség tiszteletére.
8-án, szombaton 8-kor: A hét folyamán, valamint az 
előzőleg elhunytakért: †Licht Hendrihért, Haller Bar-
baráért és két elhunyt gyermekükért: Terézért (Rézi) 
és Ádámért, valamint: †id. Tóth Pálért és elh. hoz-
zátartozóiért, valamint: †Varga Istvánért, valamint: 
†Varga Lászlóért és a Szitár család elhunytjaiért.
Du. 4 órakor nászmise keretében esküdnek: Szlimák 
Dániel (Ferenc és †Pethő Zsuzsanna fia) és Cservenák 
Andrea (Becse, Árpád és Tóth Teodóra lánya). Du. 5 
órakor nászmise keretében esküdnek: Kovács József 
(József és Horváth Erzsébet fia) és Schmitt Katharina 
(Norbert és Baunach Barbara lánya).
9-én, évközi 19. vasárnap reggel 7 órakor: †Varga 
Mihályért és Kovács Károlyért. 8.30-kor: A népért. 10 
órakor: †Balogh Sándorért, Balogh Máriáért, Jánosi 
Ferencért és az elhunyt nagyszülőkért. 
10-én, hétfőn reggel 8 órakor: Egy szándékra.
11-én, kedden reggel 8 órakor: Egy szándékra.
12-én, szerdán reggel 8 órakor: Egy szándékra. 
13-án, csütörtökön este 7 órakor: †Lepár Erzsébe-
tért, Istvánért és fiukért, Imréért.
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MEGEMLÉKEZÉS

NAGYIDAI Imre 
(1933–2002)

GERGELYNÉ 
PINTÉR Franciska 

(1924–2008)

GERGELY István 
(1923–1995)

Kegyelettel és bánatos szívvel emlékezünk szeretteinkre

„S ne hidd, míg száll sóhajod, hogy Teremtőd nincsen ott, 
És ne hidd, ha könnyezel, hogy Teremtőd nincs közel.

Belénk oltja örömét: hogy bajunk ő zúzza szét,
És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk.”

(Blake W.)
Szentmisét elhunyt szeretteink lelki üdvéért csütörtökön, 19 órakor ajánlunk fel.

Megőrizzük emléküket és szeretetüket: Margit, Gizella, Lajos, Barnabás és Imelda

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emléke-
zünk szeretett fiamra és 
testvérünkre

BARÁTH Róbertre 
(1970–1991)

Mint gyertyaláng, 
lobbant el az életed, 
mint gyors folyó, 
rohannak az évek.

Nekünk te soha nem leszel 
halott, élni fogsz örökké, 
mint a csillagok.

Emlékét őrzik szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 2-án volt 

19 éve, hogy 
nem vagy közöttünk

PATARICA József 
asztalos 

(1932–1990)

Legyen békés a pihenésed!

Emléked megőrizzük.

Szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három hónapja, 
hogy örörkre itt hagyott

ZARNÓCKINÉ 
LICHT Teréz 
(1939–2009)

Állok a sírodnál, 
könnyes szemmel, 
némán, nincs kinek 
elmondani, hogy 
hiányod mennyire fáj.

Valahol a távolban 
hallom a hangodat, 
álmomban látom arcodat.

Hiába takar 
a sírhalom és borul rád 
a temető csendje, 
te akkor is élni fogsz 
bánatos szívemben.

Gyászoló férjed

MEGEMLÉKEZÉS
Ma van szomorú hat 

hete, hogy elvesztettük 
szerettünket

ÚRINÉ 
PETHŐ Margitot 

(1927–2009)

Jóságát és szeretetét 
nem feledjük.

Emlékét 
szívünkben hordozzuk.

Gyászoló szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy elvesztettük 
szeretett édesapámat, apó-
somat és nagytatámat

Id. TÓTH Pált 
(1928–2008)

Ma van egy éve, hogy örök 
álom zárta le szemedet, 
azóta könnyek között 
emlegetjük nevedet.

Elmentél tőlünk 
egy végtelen útra, 
melyből csak visszanézni 
lehet, de visszajönni soha.

Hazafelé nem építettek 
utat, de ha mégis 
lenne egy irány, mely 
otthonod felé mutat, 
ugye hazajönnél, 
visszahozna a szeretet, 
letörölnéd arcunkról az 
érted hulló könnyeket.

Úgy szeretnénk látni, 
csak rád gondolunk, 
este, ha lefekszünk, 
rólad álmodunk.

Álmodjuk azt, hogy itt vagy 
velünk, de ez az álom csak 
álom marad nekünk. Mikor 
majd rátérünk mi is erre az 
útra, gyere elénk, 
hogy találkozzunk újra!

Örökké gyászoló fia, 
Pál, menye, Erzsébet és 
egyetlen unokája, Ernő

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szerető 
férjem

VARGA László 
(1945–2008)

Olyan szomorú egyedül 
lenni, valakit mindenütt 
hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön 
vissza többé, kinek emléke 
szívünkben él mindörökké.

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élek, őrizem őket.

Szerető feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 8-án lesz 10 éve, 
hogy nincs közöttünk sze-
rettünk

BALOGH Sándor 
(1924–1999)

Hiába múlnak az évek, az 
emlékek újra visszatérnek.

Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben 
megőriznek téged.

Szeretteid

TemeTkezési kellékek

iGéNYes szOlGÁlTATÁs, 
méRsékelT ÁRAk!

tulajdonos
NAGY eRikA
21235 Temerin
kossuth lajos 19.

021/843-973
844-026

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három hónapja, 
hogy nincs közöttünk

ZARNÓCKINÉ 
LICHT Teréz 
(1939–2009)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

Bennünk él egy arc, 
a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Emlékét őrzi fia, Józsi 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

MAJOROS Andrástól 
(1946–2009)

Emlékét 
szeretettel megőrzik

a Szabó család 
és bátyád, János
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb hétfő délután 

4 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS

Irodaidő a plébánián: 
a reggeli szentmisék után 9 óráig, csütörtökön 

9–12 óráig, valamint az esti szentmise után 8-ig.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas egy éve, hogy 
nagyon hiányzol, drága jó 
párom

VARGA István 
(1938–2008)

Addig vagy boldog, 
míg van, aki szeret, 
aki a bajban is 
megfogja a kezed.

És hogy milyen 
fontos is neked, 
csak akkor tudod, 
ha már nincs veled.

Ami szép volt és öröm, 
az egy rövid álom, 
ami megmaradt, az 
a fájdalom és 
egy virágos sírhalom.

Szerető feleséged

A plébánia telefonszáma: 844-001
Egyházközségünk honlapjának címe:

http//www.plebania.temerin.infoMEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban eltelt egy 
év, hogy elmentél közülünk 
drága édesapám, apósom 
és nagytatánk

VARGA István 
(1938–2008)

Tovaszállt egy év, 
de nem halványult 
az emlék.
Él bennünk egy régi kép, 
milyen is volt együtt, 
nem is olyan rég.

Hirtelen halálod 
megtörte szívünket, 
örökké őrizzük 
drága emléked.

Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvett tőlünk, 
de emléked 
itt maradt nekünk.

Szerető fiad és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 
édesapámra, apósomra és 
tatánkra

VARGA Lászlóra 
(1945–2008)

Életedben 
csak nekünk éltél, 
értünk mindent megtettél.

Hagytál magad után 
annyi emléket, 
hogy feledni téged 
soha nem lehet.

Szeretteid most 
nélküled élnek, 
de szívükben örökre 
megőrzinek téged.

Lányod, vejed 
és unokáid, 

Rita és Karola

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 
édesapámra, apósomra és 
tatánkra

VARGA Lászlóra 
(1945–2008)

Mint gyertyaláng 
lobban el az élet, 
mint gyors folyó, 
rohannak az évek.

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
drága emléked 
és hiányod 
szívünkben örökké él.

Fiad, menyed és 
unokáid, Emma és 

Balázs

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nem vagy velünk, drága 
édesapám

VARGA István 
(1938–2008)

Egy mese volt, egy pillanat, 
egy álom talán, 
mely megszakadt, 
hogy volt egy kéz, 
mely ringatott, 
volt egy dal, mely altatott, 
és volt egy drága szív, 
mely értünk dobogott.

Szerető leányod

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy örök 
búcsút vettünk sógorunktól

VARGA Lászlótól 
(1945–2008)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, 
őrizzük őket.

Emlékét megőrzi 
Laci és Rózsa 

családjukkal

Egyházközségi 
hírek

Augusztus 7-én, pénteken 
szentségimádási nap a Szent 
Rozália-plébániatemplom-
ban, reggel a 8 órai szent-
mise után szentségkitétel, 
egész napos szentségimá-
dás, amelyre a beosztás 
szerint várjuk a rózsafüzér 
társulati tagokat. Du. 6–7 
óráig közös szentségimá-
dási óra, majd szentségbe-
tétel.

APRóHIRDETÉSEK
• Négykerekű elektromos bi-
cikli rokkantaknak, idős sze-
mélyeknek, valamint OLT bú-
zavetőgép, 28 leveles tárcsa, 
1 milliméteres pléh és 1000 li-
teres műanyag tartály eladó. 
Érdeklődni a 844-259-es tele-
fonszámon.
• Tóth (Zavarkó) Erika, 
Temerin, Ivan Goran Kovačić 
u. 22., született 1959. 05. 28-
án, ezúton érvényteleníti a 
Petar Kočić általános Isko-
la által 1975-ben kiadott, az 
általános iskola befejezését 
igazoló bizonyítványát.
• Tizenkét méteres hambár ki-
adó. Tel.: 063/8-760-410.
• Az Újvidéki u. 386. szám 
alatt 50 négyzetméteres üzlet-
helyiség kiadó. Tel.: 064/283-
96-51.
• Ház eladó a Marko Oreskovics 
utcában, érdeklődni a N. Pasics 
134-ben, ugyanott Jawa 350 
köbcentis motorkerékpárhoz 
új alkatrészek, ČZ 350 köb-
centis motorkerékpár, hasz-
nált, üzemképes mezőgazda-
sági gépek, valamint Skrabán 
Endre-festmények eladók. N. 
Pasics u. 134, (8–12 és délután 
4–8 óráig), tel.: 842-316.
• Szegeden, a belvároshoz kö-
zel, jó közlekedési feltételek-

kel, főbérlős lakásban két kü-
lön bejáratú szoba kiadó két 
nem dohányzó diáknak. Jól 
felszerelt konyha, fürdőszoba 
és korlátlan internethasználat. 
ár: 100 euró rezsivel, plusz 
1 hónap kaució. Érdeklőd-
ni a 021/840-360-as, vagy a 
063/841-82-20-as telefonon, 
illetve: Rerola@T-online.hu
• Két és háromnegyed hold első 
osztályú föld a kutyaluki dűlőn, 
a szőlőskeretek és a Giric-tanya 
között, eladó. Tel.: 842-606.
• Eladó másfél hold föld a 
Gyórgyában. Tel.: 851-249, 
064/94-32-248.
• Lakás kiadó a Rákóczi Ferenc 
u. 177-ben, tel.: 842-226, 851-
698 (este 5–9 óra között).
• Eladók alig használt bú-
tordarabok: íróasztal, ete-
tőszék, ceruza alakú fogas 
(gyerekeknek), polcszekrény, 
vitrin, emeletes ágy pótágy-
gyal, 3 matrac és komód. Tel.: 
063/191-60-36.
• Fekete puli kölyökkutyák oltva, 
féregtelenítve, törzskönyvvel el-
adók. Tel.: 063/848-2-885.
• Három tonnás traktor után 
kapcsolható, fa oldalú pótko-
csi eladó. Érdeklődni a 842-
676-os telefonszámon.

További hirdetések 
a 12. oldalon

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

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

SZIRONY László 
(1923–2009. 7. 30.)

özv. ZSÚNYINÉ 
SÁGI Rozália 

(1925–2009. 8. 3.)



LABDARÚGÁS
Barátságos mérkőzések

CSENEJAC (Csenej)–TSK 
1:1 (1:0)

A vendéglátó csenejiek szerez-
ték meg a vezetést az első félidő-
ben, a mérkőzés második felében 
azonban Mirkovics góljával a TSK-
nak sikerült egyenlítenie.

BACSKA (Gyurgyevo)–TSK 
1:2 (1:0)

A TSK gyurgyevói vendégsze-
replésén is a vendéglátók jutot-
tak vezetéshez az első félidőben, 
de a kapott gólra a temeriniek 
a másodikban kettővel válaszol-
tak. Előbb Sörös egyenlített, majd 
Mandics tizenegyesből lőtt gól-
jával a TSK meg is nyerte a mér-
kőzést. Sörös az egyenlítő gólt 

egyéni akcióból szerezte, de ré-
sze volt a győzelmet jelentő gól-
ban is, tudniillik a gyurgyevóiak 
őt akadályozták szabálytalanul, 
ami miatt a játékvezető a tizen-
egyest megítélte.

Tegnap Temerinben játszotta 
a két csapat a visszavágót.

CSSK (Dunacséb)–SZLOGA 
0:0

A barátságos mérkőzés gól 
nélküli döntetlennel ért véget.

JEDINSZTVO (Piros)–
MLADOSZT 0:0

Piroson a Mladoszt legjobb ösz-
szeállításában mutatkozott be, még-
sem sikerült megnyernie a mérkőzést. 
A járekiak támadásait a Jedinsztvo vé-
delme rendre meghiúsította.

A Mladoszt és a Szloga számára a 
bajnoki rajt a szerb ligában a jövő hét 
végén, augusztus 15-én kezdődik.

Gyuráki Lehel próbaedzésen 
a Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémián
Gyuráki Lehel – Ikotin Gábort 

követően – második temeriniként 
a múlt hónap végén a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia vezetői-
nek meghívására Felcsúton a serdülő 
labdarúgó-tehetségek próbaedzésén 
vett részt.

Édesapja, Zoltán kíséretével uta-
zott a próbaedzésre, ahol Dobos Bar-
na edző a temerini fiún kívül még 
három játékos, két szlovák és egy 
magyarországi (MTK) teljesítményét 
figyelte egy háromszor 30 perces zó-
najáték folyamán. Ezt követően két-
órás fárasztó edzés következett.

Gyuráki Lehel reméli, hogy a 
próbaedzésen nyújtott teljesítménye 
alapján kedvező elbírálásban része-
sül és növendéke lehet majd az aka-
démiának.

TEKE
A tekeklub vezetőségének és 

játékosainak értekezletén végle-
gesítették, hogy az elkövetkezen-
dő bajnokságra e hó 15-éig itthon 
készülnek, a hónap második felé-
ben pedig Bácsföldváron. Közben 
a már régen beharangozott ceglé-
di vendégszereplésre is kialakítják 
a csapatot. A barátságos nemzet-
közi találkozóra augusztus végén 
kerül sor.

A játékosok közül hárman – 
Varga András, Majoros János és 
Bartók Lóránd – minősítő vizsgát 
tettek, aminek alapján jogot szerez-
tek a csapatok vezetésére.

A csapatkeret is bővült új játé-
kosokkal. A csapatban való szerep-
lésre a bejegyzés alapján jogot sze-
reztek Puskás József, Zsiga Zsolt, 
Szinisa Butyan és Varga Gábor.

N. J.

Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Ala-
pító és főszerkesztő: Dujmovics György (D), Közreműködött: Móricz Csecse Magdolna (mcsm, •), Nemes János (N. 
J.), Pető László (P. L.), további bedolgozó munkatársak Góbor Béla (G.B.), Ökrész Károly és a cikkek alatt jelölt min-

denkori szerzők. Kiadó: Temerini Újság Kisipari Műhely. Cím: YU 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70/1, tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szük-
ségszerűen a kiadó véleményét. A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk 
meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pasics u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személye-
sen vagy telefonon a szerkesztőségben, a lap terjesztőjénél, továbbá a JNH utca 229 szám alatt, tel.: 842-178. A Temerini Újság 1995. március 16-ától 
jelenik meg önfenntartó magánlapként. Nyomda: Temerini Újság. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391

APRóHIRDETÉSEK
• Mindenféle építkezési munkákat válla-
lunk: renoválást, adaptálást, bontást, te-
tőépítését, betonozást, falazást, malte-
rozást, csempézést, emésztő építését, 
laminált padlók rakását. Telefonszám: 
062/961-50-19.
• Eladó öntöttvas kotla, saját lábakon, 
forrázóteknő, két betonvályú, kultivá-
torhoz csatlakozó részek, nagy vil-
lanymotor. Telefonszámok: 843-949, 
064/93-25-330.
• Bálázott hereszéna eladó. Telefonszám: 
840-292.
• Fél hold föld eladó a Szlatyina-
baránál, a Horváth-tanyához közel. 
Tel.: 063/170-45-30, 843-906.
• Tritikálé és árpa eladó. Bosnyák utca 
30., tel.: 841-073.
• Föld eladó, 1,4 hold, közel Temerinhez, 
ára 5500 euró. Tel.: 064/005-0056.
• Malacok eladók a 108-as számú tanyán. 
Tel.: 843-397.
• Eladó egy komplett ebédlő stílbútor 
és egy kihúzható ülőrész. Tel.: 841-683, 
062/8517-991.
• Kisebb házimunkát, takarítást vállalok. 
Tel.: 844-579, 062/755-410.
• Pecsenyecsirkék eladók. Pap Pál u. 
104., tel.: 843-923.
• Malacok eladók. Perczel Mór u. 1/1., 
tel.: 843-166.
• Eladó használt másfél szárnyas, 
keményfából készült bejárati ajtó 

(204x130 cm, 9000 Din), bejárati szo-
baajtó (203x88 cm, 5000 Din), három-
szárnyas dupla ablak redőnyökkel 
(144x198 cm, 10000 Din) és egy köny-
nyű autó utánfutó (9500 Din). Érdeklőd-
ni az Usztavszka (Rózsa) utca 83-ban, 
tel.: 842-154, 063/66-77-29.
• Idős személynél házimunka végzését, 
illetve gondozást vállalok, megegyezés 
szerint. Tel.: 063/8-223-730.
• Szőnyegek, matracok, ülőgarnitúrák 
stb. mélytisztítását végzem a helyszí-
nen Rainbow géppel. Telefonszám: 
064/437-92-23.
• Eladó ház a főutcán, ugyanott bécsi fe-
kete zongora. Tel.: 511-142.
• Építkezési telket, lebontásra való 
vagy félig kész házat vennék. Tel: 
064/31-46-850.
• Házi füstölt sonka eladó. Tel.: 063/8-
414-628.
• Adminisztrációs tevékenységben 
szerzett gyakorlattal diplomamunkák 
és egyéb szövegek gépelését, összeál-
lítását, komputeres feldolgozását szerb 
és magyar nyelven vállalom. Barcsik-
Bujdosó Julianna, Temerin, Nikola 
Pasics u. 37., tel.: 851-159.
• Golf (1979-es) bejegyezve, ára 550 euró, 
ebédlőasztal 6 székkel, eszéki kalapácsos 
morzsoló-daráló (3 LE, 50 kg kapacitású), 
Lifam daráló (30–40 euró), villanytűzhely, 
mosógép, hat darab zsalugáter, 80 literes 
Gorenje bojler, alig használt, francia gyárt-
mányú, többfunkciós babakocsi, bojler (30 
l), 800 literes eperfahordó, forgatható LG 

monitor, gyermekkerékpárok, házi cse-
resznye- és meggypálinka, jó állapotban 
levő etetőszék, bébi hordozókosár, vado-
natúj hidrocil, 350 literes akvárium fölsze-
reléssel, televízió (55 cm), mélyhűtők (420 
l), két hódsági gyártmányú morzsoló-dará-
ló (piros), járóka, álló hinta kisbabáknak, 
vashordók, gőzelvonó, varrógép. Csáki L. 
u. 66/1., tel.: 841-412, 063/74-34-095
• Motorola V9-es mobiltelefon eladó – 
sztereo, bloetooth, fülhallgató, 1GB-os 
memóriakártya, gyári csomagolás, egy-
éves jótállás. Tel.: 063/71-97-600.
• Szekrénysor, ebédlővitrin és konyhabú-
tor – olcsón, vákuumos ablakok zsalugá-
terrel, matrac, többszemélyes sátor, kitű-
nő állapotban levő mountain bike, sarok 
ülőrész egy kihúzható fotellel, piros színű, 
hímzett népviseleti ruhák köténnyel, kály-
hák és szmederevói tüzelős sparheltok, 
szekrénysorok (50–120 euró), alig hasz-
nált babaágy vadonatúj matraccal, mo-
sógépek, felső konyharészek, keltetőgép 
(1600 tojás), egy kisebb és egy nagyobb 
disznóetető, bőr varrására alkalmas var-
rógép, olcsó fotelek, tévéasztal, klarinét, 
mikrosütő, körfűrész motor nélkül, sarok 
ülőgarnitúrák, hármas ülőrészek, garázs-
ajtók, villanytűzhelyek, kombinált gáz- és 
villanytűzhely, mózeskosár, fürdőkádra 
szerelhető babakád, luszterok, akkumulá-
toros Trotico, harmonikaajtó, szőnyegek, 

komplett műholdvevő-készülék, villany-
motorok stb. Csáki Lajos utca 66/1., tele-
fonszám: 841-412, 063/74-34-095.
• Vágni való csirkék élve vagy kony-
hakészen eladók, házhoz szállítással. 
Tel.: 063/74-70-919.
• Ötrészes szekrénysor kitűnő állapotban, 
álló mélyhűtő, radiátorok, roller, egy ket-
tes ülőrész fotellal (110 euró), három ab-
lak redőnnyel (55 euró/db), belső ajtók, 
vashordók, olajbefúvó (brenner), kitűnő 
állapotban levő komplett konyhabútor 
beépített frizsiderrel, tűzhellyel, moso-
gatóval és felső részekkel, Schneider 
márkájú tévé (72 cm),  központi fűtés-
hez gázkályha melegvizes tartállyal (35 
kW), videorekorder, frizsider, három da-
rab alig használt disznóetető (300 kg ta-
karmány kapacitású), vízfilteres porszívó, 
autóba való bébiülés, vadonatúj matrac 
(160x200), modern babakocsik, vadonatúj 
bársonyöltönyök, üzenetrögzítő, Renault-
motor és váltó. Csáki L. u. 66/1., tel.: 841-
412, 063/74-34-095.
• Mindenfajta bútor rendelésre: kony-
habútor, szekrénysor, asztalok minden 
méretben és ízlés szerint, hozzáférhető 
áron. Tel.: 844-878, 063/8-803-966.
• Vágni való csirkék élve vagy konyhaké-
szen eladók augusztus 15-től. Szonja 
Marinkovity u. 7. Tel.: 841-800.

További hirdetések a 11. oldalon

Földet bérelek. 062/17-07-840


