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Az újvidéki Caritas katasztrófavédelmi 
megfontolásból 700 facsemetét adomá-
nyozott a községnek, amelyből pótolják az 
Újvidék felé vezető út mentén az erdősáv 
kiszáradt vagy kitört kisfáit. Jut belőle a 
járeki halastó környékének fásítására is. 
A közművállalat már korábban 540 lyu-
kat fúrt ki, ahova szombaton egy erdőte-
lepítési megmozdulás során az iskolások 
a facsemetéket ültették. Tíz évvel ezelőtt 
három fasort ültettek, hogy megóvják a 

hófúvástól a műutat, ahol gyakran a jár-
művek is elakadtak. Akkor több mint ezer 
facsemetét ültettek el. A szántóföldek felé 
eső fasor csaknem teljesen megmaradt, a 
középső igen foghíjas, míg a műút melletti 
csaknem kiveszett. Számítanak arra, hogy 
a most elültetésre kerülő akác- és juhar-
facsemeték megmaradnak, és hogy meg 
is tudják néhányszor locsolni, mivel elég 
száraz a föld.

G. B.

Kezdődik a faültetés az újvidéki műút mentén

Pótolják az erdősávot A képviselő-testület ülése
Szerdán, a lapzártát követően tartotta 33. ülését a 

községi képviselő-testület. Pásztor Róbert, a testület 
elnöke 9 pontos napirendet terjesztett elő megvita-
tásra: határozathozatalt a Temerin Község területén 
működő általános iskolák, valamint az iskoláskor 
előtti intézmény épületeinek hálózatáról, továbbá a 
község településein levő utcák elnevezésének meg-
határozásáról. Napirenden szerepel még az egész-
ségház 2019. évre vonatkozó munkaprogramjának 
és pénzügyi tervének jóváhagyása, valamint a 2018. 
évre vonatkozó ügyviteli és pénzügyi jelentésének 
elfogadása. A képviselők megvitatják a község terüle-
tére vonatkozó 2018. évi közlekedésbiztonsági jelen-
tést, majd választásokról és kinevezésekről, továbbá 
a korábbi ülésről készült jegyzőkönyv elfogadásáról 
döntenek. Lehetőség nyílik képviselői kérdésekre 
is. Az ülésről a következő számunkban számolunk 
be olvasóinknak.

A kommunális vállalat április 1-je és 5-e között 
lomtalanítást végez. Az utcára helyezett lomot ugyan-
azon a napon viszik el, mint a háztartási szemetet, 
tehát a szokásos beosztás szerint. Lomnak tekint-
hetők használaton kívüli háztartási gépek, régi bú-
tordarabok, autógumik és hasonlók. Nem gyűjtik be 
és nem szállítják el a növényi eredetű hulladékot (pl. 
levél, gally, fű, kerti hulladék), az állati eredetű hulla-
dékot (istállótrágya), valamint az építési és bontási 
hulladékot sem.

Lomtalanítás

A hét végén egy órával kevesebbet fogunk aludni. A nyári 
időszámításra ugyanis március 30-ról 31-re virradóra, azaz 
szombatról vasárnapra állunk át, amikor majd az órákat 2 órá-
ról 3 órára kell átállítani. Az Európai Bizottság eredeti javaslata 
értelmében idén állították volna át utoljára az órákat az EU-ban, 
de ez a tagállami fenntartások miatt már biztosan nem tartható, 
így az új céldátum 2021.

Az emberek többsége nehezen viseli el az évente kétszeri 
óraátállítást. Leggyakrabban fejfájás, álmatlanság és kimerült-
ség jelentkezik. Ilyenkor a koncentrációs képesség csökkenése 
miatt a közlekedési balesetek száma is emelkedhet.

Az emberiség a létezése óta, több évezreden keresztül 
a csillagászati megfigyeléseken alapuló természetes időben 
folytatta életét. Ez rögződött a génjeiben. Mindössze száz éve 
(1916-ban Németországban és az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ban) kezdték el az évszakok változásához kötődő óraátállítást, 
amelyet kisebb-nagyobb szünetekkel Európában továbbra is 
alkalmaznak. Tudományos kutatások százai, ezrei már több-
ször bizonyították, hogy a millió év alatt rögzült rendszere az 
emberi szervezetnek röpke száz év alatt nem tud úgy alkal-
mazkodni a mesterségesen változtatott időszámításhoz, hogy 
ne legyenek problémái.

Nyári időszámítás 
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, 
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, 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje, Žiko (Zsiga) máris 
a háza előtt várja kényelmes taxijával

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Eladó vadonatúj, 
5 akkumulátoros 

ElEkTromos bIcIklI 
2 év garanciával.

Telefon: 841-667

Savanović kertészetbenA

már a tavaszi program várja.
A kínálatban muskátli, csüngő petúnia, begónia, 
bársonyvirág (büdöske) stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények. 
Temerin, bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

Minőségi áru, zsebbarát árak!

Vegyen virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!

A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság és a helyi önkormányzat 
az elmúlt héten megkezdte Járek Újvidék felőli bejáratánál a körforgalmi 
csomópont és az új ipari negyed szervizútjának építését. Mi célt szolgál 
a körforgalmi csomópont, valamint a főúttal párhuzamosan épülő szer-
vizút, és mennyibe kerül a beruházás? – kérdeztük Guszton Andrástól, 
a községi tanács tagjától.

– Nem másról van szó, mint egy tavaly megpályázott beruházás kez-
detének a megvalósításáról – mondta beszélgetőtársunk. – A nem kis 
összegű projektum értéke közel 75 millió dinár, melyhez Temerin Köz-

ség 20 millió dinárral járul 
hozzá, a többit a tartomány 
fedezi. 

– Ez a beruházás a kez-
dete annak az elképzelés-
nek, hogy végre életre kelt-
sük Járek bejáratánál azt a 
mintegy száz hektáros ipari 
negyedet – pontos elnevezés 

szerint a 38. és a 39. ipari negyedet –, ahol a polgárok egy része már 
korábban megvette magának a telkeket, de nem tudták használni, mivel 
a Szerbiai Utak Közvállalat nem adott engedélyt arra, hogy az ipari ne-
gyedből kijövet közvetlenül rákapcsolódjanak a regionális útra. Ezzel a 
beruházással megépül az a mintegy 600 méter hosszú és 6 méter széles 
szervizút, amelyre a telkekről lehet csatlakozni. A szervizút két helyen 
csatlakozik majd a regionális útra. Az egyik csatlakozása közvetlenül 
Járek bejáratánál lesz, a másik távolabb, a körforgalmi csomópontnál. 
A csatlakozási pontok építésénél egy sávra szűkül majd a forgalom, ami 
nyilván lassítja a járművek haladását.

– A körforgalmi csomópontnak lesz egy nyugat irányú rejtett ága is. 
Innen kellene, hogy kiinduljon a Temerint elkerülő út is (ha egyszer lesz 
belőle valami), és ez a bevezetését jelenti a temerini közlekedési gondok 
távlati megoldásának. Jónak tartom, ha a települések bejáratánál van egy 
mesterséges forgalomlassító objektum. Esetünkben ez egy körforgalmi 
csomópont lesz, amilyeneket egyre több helyen építenek, és jelentősen 
lassítani fogja a járművek sebességét, nem fognak a gépkocsik nagy se-
bességgel berohanni a településre, veszélyeztetve saját maguk és a köz-
lekedés többi résztvevőjének anyagi és személyi biztonságát. 

Az építkezés megkezdése időszerűsítette a Járekról Újvidékre vezető 
négysávos út megépítését is, ám egyelőre az elképzeléstől nincs továbblé-
pés. A szervizút megépítése nem befolyásolja a regionális út kiszélesítését, 
azaz nem akadályozza azt, hogy valamikor a négysávos út is megépüljön. 
Sőt azt sem, hogy egyszer a Tisza mentén Zentától Újvidékig Temerin 
érintésével egy korszerű négysávos út épüljön, amely nem zavarná a 
közbeeső településeken folyó helyi közlekedést. Úgy tűnik, többfelé is 
megkezdődtek az útépítések, nekünk is kezdeményezni kell a Tisza menti 
út megépítését, és ha a felsőbb hatalom is rábólint, egyszer megépülhet 
– mondta Guszton András. G. B.

Épül a szervizút és 
a körforgalmi csomópont

Sikeres volt az idei első vérnyomás- és vércukormérési akció, 
amelyet az I. helyi közösség nyugdíjas egyesülete az egész-
ségházzal karöltve szervezett. A mérésekből kiderült, hogy 
biometeorológiai szempontból a magas vérnyomástól szenve-
dőknek igen rossz nap volt a csütörtöki. Mérésre mintegy 160-
an jelentkeztek, de kb. 200 ellenőrzést kellett végezni, éppen 
a magas vérnyomás miatt. Akiknél a kelleténél kétszer is ma-
gasabb vérnyomást mértek, azokat a kezelőorvosukhoz utal-
ták. Az ellenőrzést végző csoport tagja dr. Muzika Róbert, dr. 
Tatjana Vrbaški, Jánosi Kálmán Gabriella, Varga S. Kornélia, 
Nagyidai Andrea és Krisztina Sremac volt. Az adminisztrációs 
munkát Verebélyi Aranka végezte. G. B.

PAN-TECH szerviz
• LED, LCD televíziók • mikrohullámú sütők

• komputerek • egyéb elektronikai 
berendezések JAVÍTÁSA

• GPS program és térkép frissítése
•  használt behozatali 

LED, LCD televíziók árusítása
Ady Endre utca 13. Telefon: 069/1-844-297
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Szülőföldön Magyarul 
pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön Ma-
gyarul pályázatot a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz, 
továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatásának igénylésére 
a 2018/2019-es tanévre. A támogatás az óvodáskorú gyerekekre vonat-
kozik, akik magyar nyelvű csoportba járnak, valamint a magyarul tanuló 
általános és középiskolás diákokra.

A pályázathoz csatolni kell az egyik szülő érvényes személyi igazol-
ványának fénymásolatát, a gyerek/gyerekek anyakönyvi kivonatának 
fénymásolatát, valamint az iskolalátogatási igazolást. A támogatásra az 
igénylést Temerinben a CMH irodában (Újvidéki utca 344. szám) lehet 
átadni hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–15.00 óráig és 
pénteken 8.00–13.30-ig. 

A támogatást a 2018/2019-es tanévre március 22-től április 26-ig 
lehet igényelni. Az érdeklődők bővebb információt a 842-373-as tele-
fonszámon kaphatnak.

Vetélkedő és népzenei koncert a Bajkó 
zenekarral és Sőregi Annával

Holnap március 29-én, pénteken tartjuk a Középiskolások Mű-
vészeti Vetélkedőjének 30. népművészeti, azaz népzenei és néptánc 
vetélkedőjét itt, Temerinben. A szervező ezúttal is a Szirmai Károly 
Magyar Művelődési Egyesület. A rendezvény 15 órakor kezdődik. 

Este 7-kor a szegedi Bajkó zenekar és Sőregi Anna koncertjé-
re várjuk a népzenkedvelőket. A vetélkedőre idén 24 műsorszámot 
jelentettek be a fiatalok, akik túlnyomórészt önállóan készülnek 
erre a megmérettetésre. A birálóbizottság értékeli és véleményezi 
a föllépők produkcióit. A legjobbak bemutatkoznak a KMV gálamű-
során, Óbecsén is. A vetélkedő és a koncert is szabadon látogatha-
tó, mindenkit szeretettel várnak a szervezők és a fellépők. MIndkét 
rendezvény ingyenes.

Sz. G.

30. KMV Temerinben

Hosszú percekig zúgott a vastaps, kiáltások közepette ünnepel-
ték szombaton este a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 
amatőr színjátszócsoportját a zsúfolásig megtelt nézőtéren. A zö-
mében fiatalokból álló színészgárda katarktikus hatást eredményez-
ve mutatta be a Koldustetű című drámát, amelyet Gion Nándor: A 
kárókatonák még nem jöttek vissza című regénye alapján a Mezei 
Kinga–Gyarmati Kata szerzőpáros adaptált színpadra. A taps nem 
csak a szereplőknek, de László Sándornak, a darab rendezőjének is 
szólt, aki a fiatalok kötelezettségei ellenére összehozta a csapatot, 
jó szereposztással átgondolt, alaposan kidogozott előadást rende-
zett, amelynek mondanivalója mindannyiunk számára egyértelmű, 
és ami a legfontosabb, a miénk, vajdasági, a fiataloké.

A szereplők sajátos környezetbe helyezték a csapatba verődött 
fiatalok történetét, a lényeg azonban megmaradt, a lelkesedés, a 
szövetkezés és a küzdés azért, hogy a jó utat választhassák, hiszen 
ahogyan a műben, úgy az előadásban sem mindegy, hogy ki mellé 
állnak, kit követnek, a madarakat védő vadőrt, Gergiánt, a csikóikat 
habosra hajszoló Ságikat, esetleg a madárrajzaikat részegen lemosató 
orvvadász kocsmárost. A pontosan egy órás darab az igazi emberi 
értékek végső győzelmét bizonyítja, fontos üzeneteket fogalmaz meg 
a felnőtté válásról, az útkeresésről, valamint a lelkesedés, a hit és a 
küzdés fontosságáról. Hogy hatásos, azt a nézők szemén legördülő 
egy-egy könnycsepp is bizonyította. 

A temerini színészek ezzel a darabbal lépnek fel az idei Vajdasági 
Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóján. ácsi

Zúgott a vastaps

Jelenet a darabból

Az utóbbi hetek enyhe időjárása kicsalogatta az embereket a sza-
badba, egyre többen szorgoskodnak a kertekben és a ház körül. A múlt 
napokban felkerestünk mezőgazdasági gyógyszertárakat, és afelől érdek-
lődtünk, hogy milyen munkálatok foglalják le ilyenkor a kertészkedőket, 
illetve hogy melyek a legkelendőbb áruk ilyentájt. 

Az Ózon mezőgazdasági gyógyszertárban Majoros Tibor tulajdonos 
elmondta, hogy megkezdődött a fák virágzása, így a téli lemosó perme-
tezésen a legtöbben már túl vannak. Most a csonthéjasok betegségének 
megelőzésére kell a legnagyobb gondot fordítani, főként a monília elleni 
védelemre. Ezt a legjobb a virágzás kezdetén elvégezni, mert ily módon 
óvjuk a méheket. A második permetezést legjobb akkor elvégezni, ami-
kor a virág kétharmada már lehullott, szintén azért, hogy a méheket ne 
károsítsuk. Ha kell, az időjáráshoz mérten még egy köztes permetezést 
is be lehet iktatni ezeknél a gyümölcsfáknál. Üzletünk gazdag növényvé-
delmi áruválasztékkal rendelkezik. 

A kiskertekben folyamatban van a veteményezés, ezért a vetőmagok 
is igen kelendők ilyenkor. A vetemények, amiket korán el kellett ültetni, 
mint a borsó, hagyma, burgonya, sárgarépa, zöldség a legtöbb helyen 
már földben vannak. Hamarosan, akár már a jövő hét elején megkezd-
jük a paradicsompalánták árusítását. Lassan el lehet kezdeni a tökfélék 
palántának való előkészítését is, melyek májusban a szabadföldbe ke-
rülnek. Ilyenkor nagy igény van a permetezőkészülékekre és a hozzájuk 
szükséges alkatrészekre. Ugyancsak nagyon időszerű a fűmag ültetése is, 
itt oda kell figyelni az ültetést megelőző öntözésre, hogy a mag ki tudjon 
kelni és erőre tudjon kapni. Odafigyelünk, hogy üzletünkben minden 
ilyenkor szükséges termék beszerezhető legyen. 

A Čardak mezőgazdasági gyógyszertárban is felkészültek az idényre. 
Faragó Ferenc a következőket mondta: 

– Vásárlóink jelenleg a monília elleni permeteket keresik leginkább. 
A kerttulajdonosok odafigyelnek rá, hogy megóvják csonthéjas gyümölcs-
fáikat a betegségektől. A szeszélyes időjárás miatt javasoljuk ilyenkor a 
vásárlóknak a fagyállókat is, amik megvédik a fákat az esetleges fagyok-
tól. Sokan keresnek talajba keverhető műtrágyákat.

T. D.

Csíksomlyóra a Kertbarátkörrel
A Kertbarátkör vezetősége értesíti a tagokat és az érdeklődőket, 

hogy csoportos utazást szervez a csíksomlyói pápai szentmisére. 
A szentmise június 1-jén lesz. Kérjük az érdeklődőket, hogy utazási 
szándékukat minél előbb jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén: 
063/377 3407, 063/577 705.

Tavasz a kertekben
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Tökmagok 
a versenyhez

Temerini Kertbarátkör az idén is megszervezi a Dél-
bácskai Tökfesztivált, amelynek mára  több mint két évti-
zedes múltja van. Ahhoz hogy egy rendezvény sikeresnek 
legyen mondható időben el kell kezdeni annak szervezé-
sét, bekapcsolni településünk lakosságát.

Ezzel a felhívással fordulunk most  a nagy nyilvá-
nossághoz, hogy akinek kedve van óriási-, és kolbász-
tök termesztéshez, illetve szereti a versenyszellemet, 
az ma este a Kertbarátkör székhelyén, a Kertészlakban 
19 órától csávázott magvakat igényelhet a sikeres ter-
mesztéshez.

Kovács Róbert, a Kertbarátkör alelnöke

Sziveri Jánosra 
emlékeztek

Barátai és tisztelői a fiatalon, 36 éves 
korában elhunyt Sziveri János költőre, mű-
fordítóra, az Új Symposion folyóirat egykori 
főszerkesztőjére emlékeztek.

A Temerini Alkotóműhely és Képzőmű-
vészeti Tábor (TAKT) tagsága megkoszo-
rúzta a Tájház falán a kilencvenes években 
elhelyezett emléktáblát, majd a költő emlé-
kére kiállítás nyílt az alkotóház kiállítóter-
mében. Csorba Béla megnyitóbeszédében 
elmondta: 

– Sziveri 1984 és 1986 között ebben 
a temerini házban élt családjával. Na-
gyon sok versében örökítette meg mind 
Temerint, mind mindazokat az élményeket, 
amelyek őket Temerinhez kötötték. Család-
ja szeretett itt élni, az, hogy innen később 
másfelé vitte őket a sorsuk, ez többek kö-
zött azzal függ össze, hogy Újvidéken és 
környékén egzisztenciálisan ellehetetlení-
tették az akkori politikai irányadók. Korai 
életszakaszában Sziveri képzőművészettel 
is foglalkozott, a mi első kapcsolataink a 
TAKT-tal, illetve a muzslyai Ifjúsági Mű-
vészteleppel kapcsolatosak. Nem olyan 
régen arról értesültünk, hogy a Kertész 
Imre Intézet kebelén belül létrehozzák a 
Sziveri János archívumot, ott fogják ösz-
szegyűjteni mindazokat a kéziratokat, re-
likviákat, könyveket, hangzóanyagot, pla-
kátot és minden egyebet, ami Sziveri János 
életművéhez és munkásságához kötődik. 
Gondolom, hogy ez egy fontos mozzanata 
lesz  Sziveri munkássága továbbéltetésé-
nek, a Sziveri-kultusz fönnmaradásának 
is – tette hozzá. 

Sziverit négy fotós: Dormán László, Du-
dás Szabolcs, Grencsó István és Németh 
Mátyás örökítette meg, ezek közül néhány 
fényképet be is mutattak a tárlaton. ácsi

Már kirajzolódott a Tájház első udvarában 
az a téglafal, amelyre felkerülnek az I. világhá-
borúban hősi halált halt temeriniek neveit tartal-
mazó emléktáblák. Fúró Dénes fiatal történelem 
szakos hallgató kutatásai alapján írt könyvet 
Temeriniek a Nagy Háborúban 1914–1918 
címmel, amely az I. világháború befejezésének 
százéves évfordulójára jelent meg, és emléket 
állít a besorozott, becslések szerint 1300–1400, 
ereje teljében levő temerini embernek.

A besorozottak közül a kötetben 1127 sze-
mélyről találhatók adatok: nevük, születési he-
lyük és annak éve, valamint rangjuk, egységük 
felsorolásával, és adat arról, hogy mi történt 
velük a harcok során. A szerző rendelkezésére 
álló adatok szerint 310 katona vesztette életét, 
a legtöbben a 21–30 évesek közül.

Ádám István, a Tájház gondnoka és a TAKT 
elnöke közölte, hogy szemben a Tájházzal, a 
belső udvarban egy emlékparkot terveznek 
kialakítani. Ennek részét képezi az a magas, 
rusztikus téglafal, melyre a Nagy Háborúban 
elesett temerini hősi halottak neveit tartalmazó 

emléktáblák kerülnek. Maga a fal is olyan tég-
lából épült, amely emlékeztet azokra az időkre, 
amikor a Nagy Háború zajlott. A fal nyolc mé-
ter hosszú és három méter magas, úgyhogy az 
utcáról is látszani fog. Összesen hat márvány-
tábla készül, amelyre minden eddig ismert hősi 
halott neve felkerül, de marad hely a névsor 
esetleges bővítésére is, amennyiben a kutatá-
sok során – vagy a hozzátartozóktól – újabb 
nevekre akadnak.

Az emléktáblák felállítását a helyi Impressum 
Egyesület kezdeményezte, és várhatóan még ez 
év májusában helyükre is kerülnek a táblák. 
Ezzel a temerini Tájház egyfajta kultikus hellyé 
formálódott, ahol Illés Sándor dolgozószobája, 
Sörös Imre mellszobra, Sziveri János emléktáb-
lája található meg, és most az I. világháború 
temerini hősi halottjainak is emléktábla őrzi 
majd a nevét. A márvány emléktáblák a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával készülnek. 
Az avatóünnepségre meghívják a támogató kép-
viselőit is.

G. B.

Emléktáblák a Nagy Háborúban 
elesett temerinieknek

Korábban többször is láttam, 
hogy a szemétbegyűjtés előtti na-
pokban használt ruhaneműt és ci-
pőt helyeztek el a kukák fedelén. 
Akinek szüksége volt rá, elvihette. 
Aztán elmaradt a segítségnek ez 
az egyszerű, de meglehetősen ha-
tékony formája. Úgy látni, most 
valaki/k felelevenítette/ék. A köz-
pontban ugyanis használt cipőt 
és tornacipőket láttam szépen a 
földre helyezve hirdetőtábla kö-
zelében, és le is fényképeztem. A 
rászorulók válogathatnak.

Elvihető segítség

M. S.
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Közvetítő nélküli beruházó több új lakást 
kínál eladásra Temerin központjában.  
Ugyanott két üzlethelyiség kiadó.

Telefonszám: 

064/112-73-50 (Miloš)

Nagy érdeklődés közepette tartották meg 
szombaton a Pályaválasztási napot a Kókai Imre 
Általános Iskolában. A rendezvényt immár ne-
gyedik alkalommal szervezték meg azzal a céllal, 
hogy ily módon is informálódhassanak a pálya-
választás előtt álló diákok. A legtöbb hetedik és 

a nyolcadik osztályos tanuló szülei kíséretében 
érkezett az eseményre, ahol tizennégy középis-
kola munkájába nyerhettek betekintést. 

A rendezvény koordinátora és szervezője, 
Bori Mária lapunknak elmondta, hogy elége-
dettek a rendevénnyel, mert sikerült a hetedi-
keseket és a nyolcadikosokat megismertetni a 
középiskolákkal, és a szülők is sokkal nagyobb 
számban jelentek meg, mint az előző években. 
Nagyon fontos az, hogy a szülők támogassák a 
gyerekeiket, és segítsenek nekik a döntésben. 
Itt első kézből lehetett információkat szerezni 
a középiskolák képviselőitől. Az előző évekhez 
hasonlóan most is megszerveztük a fiatalabb 
diákoknak a különböző mesterségek bemuta-
tóját. Nagy hálával és köszönettel tartozunk a 
azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik 

eljöttek és bemutatták a foglalkozásukat a gye-
rekeknek. Jelen voltak a méhészek, az önkéntes 
tűzoltók, bemutatkoztak a tévés újságírók, egy 
PR szakember is, és most is volt itt  kozmetikus, 
műkörömépítő, a szabás-varrás rejtelmeibe is 
betekinthettek a gyerekek. Emellett kipróbál-

hatták a korongozást, és 
finomságok is készültek az 
iskola konyhájában cuk-
rász segítségével. 

Nagy Cigura Mónika, 
az Óbecsei Közgazdasági-
Kereskedelmi iskola tanára 
elmondta, hogy intézmé-
nyük minden évben eljön 
e rendezvényre. Nagyon jó 
az, hogy ilyen formában is 
népszerűsítik a középisko-
lákat, mert egyre kevesebb 
az első osztályba induló 
magyar középiskolás. Ez 
a közgazdasági iskolában 

is érezhető, bár eddig még mindig sikerült meg-
nyitni a magyar tagozatokat, és bíznak benne, 
hogy ez a jövőben is így marad. Az iskolában 
ősztől két magyar tannyelvű osztályt nyitnak, a 
pénzügyi adminisztrátor szakot, a másik pedig 
egy megosztott cukrász–
szakács tagozat lesz. 

A Zentai Egészség-
ügyi Középiskola kép-
viseletében Katona 
Anikó és Gere Anikó 
elmondta, hogy az is-
kolában minden évben 
akad temerini diák, 
ezért fontosnak tartot-
ták eljönni és megis-
merkedni a nyolcadi-

Pályaválasztási vásár a Kókaiban

Szent József napján az Iparosok és Vállakozók Egyesületének tagjai (balról), Gyümölcsoltó Boldogasszony napján pedig a Kert-
barátkör és a keretében működő kézimunkázók készítettek csoportképet védőszentjük napja alkalmából (Varga Zoltán felvételei)

Ünneplők csoportképei

kosokkal. Hálásak vagyunk a szervezőknek 
igyekezetükért, mi mindig elégedetten távozunk. 
Az idén két tagozat nyílik iskolánkban magya-
rul: a nővér- és a gyógyszerésztechnikusi szak, 
mindkét tagozatra 30-30 diákot várunk. Mind-
két irányzat nagyon népszerű a diákok körében, 
ezért túljelentkezés is előfordul. 

A nyolcadikosok nagy része már eldöntöt-
te, hogy milyen iskolába szeretne íratkozni, és 
nagyon hasznosnak találták a pályaválasztási 
napot, mert itt további információkat szerez-
hettek. Lukács Melissza és Vécsi Anita is a 
Zentai Egészségügyi Középiskola mellett dön-
töttek. Mint mondták, már korábban is érde-
kelte őket a gyógyszerészeti szakma, ezért esett 
a választásuk erre az iskolára. Hasznosnak vél-
ték a rendezvényt, mert itt megtudták, hogy az 
iskolát felújították, és a kollégiumi ellátásról is 
tájékozódhattak. 

Merković Anna hatodik osztályos tanuló 
számára is érdekes volt a szombati nap az isko-
lában. Mint mondta, körbenézett a középiskolák 
kínálatában is, hogy felmérje a lehetőségeket. 
Jelenleg a zenei középiskola érdekli a legin-
kább. Elmondása szerint a mesterségek vására 
is nagyon szórakoztató volt, neki az tetszett a 
legjobban, hogy az újságírók segítségével el-
készíthette élete első interjúját.

T. D.

Tűzoltók bemutatója a kisdiákoknak
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Aki szeret utazni, mindenképpen meg-
találja annak lehetőségét, hogy zsebének 
megfelelő áron jusson el álmai, illetve ba-
kancslistás helyszíneire. Paska Edit ideig-
lenesen Németországban élő, dolgozó és 
futballozó Balázs fiának köszönheti, hogy 
február 24-e és március 9-e között részt 
vehetett álmai utazásán. A fiatalember 
ugyanis rátalált egy amerikai székhelyű, 
a világ 36 országában hivatalosan kiren-
deltséget működtető multi-level marke-
ting cégre, amelynek tagjai elfogadható 
áron juthatnak el az utazásokra. Általa 
lett tag az édesanya Edit is.

• Milyen szervezetről is van szó?
– Magánüzletünk bezárását követően új fe-

jezet kezdődött életünkben – mondja beszélge-
tőtársunk. – Most már futja időnkből bakancs-
listás álmokra, közöttük utazásokra is. Fiunk 
révén kerültem a meghívásos alapon működő 
utaztatási rendszerbe. Ha a meghívott személy 
él a lehetőséggel és csatlakozik a rendszerbe, 
akkor utazhat. A meghívottak általában családta- 
gok, barátok, ismerősök, illetve olyan emberek, 
akikkel már korábbról valamilyen kapcsolatban 
álltunk. A tag például elmeséli az ismerősök 
egy csoportjának, hogy mely szervezet milyen 
lehetőségével élve itt és itt járt, mit látott, és 
a beszámoló után mindenki eldöntheti, hogy 
csatlakozik-e vagy nem. A világ minden tájáról 
utaznak az emberek e szervezettel. Olcsón és 
mesés helyekre. A szervezetnek Szerbiában is 
van kirendeltsége, de én a fiam által tavaly ok-
tóberben a magyarországinak lettem tagja.

• És idén februárban már utaztak is?
– Igen, mert már folyamatban volt a Los 

Angeles–Las Vegas–Mexikó útvonalú túra szer-
vezése. Amikor értesültem róla, gondolkodás 
nélkül jelentkeztem a fiammal együtt az utazók 
csoportjába. Február 24-én Frankfurtban talál-
koztunk a csoporttársakkal, és repülővel érkez-
tünk Los Angelesbe. Kéthetes világjárásunk első 
fele a szárazföldön, a másik fele pedig tengeren 
történt. Los Angelesben kétszer éjszakáztunk, 
Las Vegasban pedig háromszor. Éppen az Os-
car-díj átadásakor érkeztünk a városba, de az 
esemény színhelyét lehetetlen volt megközelíteni. 
A csoport tagjai szabadon kiválaszthatták, hogy 
melyik városban, milyen programokban szeret-
nének részt venni. A fiatalabbak az idősebbeknél 
jóval merészebb kiruccanásokat is tettek. Pél-
dául bérautóval átutazták a sivatagot, jártak a 
Halál völgyében stb. A mi kisebb csoportunk a 
kiválasztott nevezetességeket nézte meg. 

Eljutottunk a Grand Canyonig, amely léleg-
zetelállítóan gyönyörű látvány. Los Angeles szá-
mos látnivalója közül egyebek mellett megnéz-
tük a világ híres hoteljenek kicsinyített mását, 
de nézelődtünk a Rodeo Drive-on, és felültünk 
a várost körbemutató buszra is. Láttuk a Beverly 
Hills-i, a hollywoodi pompát, a filmipari stúdió-
kat, de a szegényebb negyedeket is. Természe-
tesen Las Vegasban nem maradt el a kaszinó-
zás sem. Az amerikaiak nagyon segítőkészek, 

A divat a lényeg
 Bohócki Katarina ny. textilipari vállalkozóval beszélgettünk

Bohócki Katarina nyugalmazott varrónő az Ugled készruhagyárban dolgozott har-
minc évig. A vége felé munkavezetőként és a szabászati részlegben is szerzett mun-
katapasztalatot. Húsz évvel ezelőtt kezdett bele a vállalkozói életformába. Először  
divatszalont, majd – élve az alkalommal és megszervezve a munka nélkül maradt női 
munkaerőt – minivarrodát nyitott. Amikor eljött az ideje, nyugállományba vonult. A 
vállalkozást fia, illetve unokája folytja. Katarina a mai napig központi embere a kis 
cégnek. „Műszaki igazgató”-ként határozza meg azt a mukakört, amelyet ellát.

– Varrodánk beszállítóként működik – mondja. – Szalagrendszerben dolgozunk, gyakran 
200–300 darabos a sorozat, és a modellek igen összetettek. Munkaadónk tervezője ugyanis kö-
veti a legújabb trendeket és a modellekbe mindig olyan részleteket is beépít, amivel még nem 
találkoztunk. Így aztán mi is mindig tanulunk valami újat. A jó minőségű beszállítói munka el-
végzéséhez is kell szaktudás. És gyorsaság. Ezért még  mielőtt az asszonyok nekilátnának, én 
magam ülök oda a varrógéphez és megnézem, hogy az egyes fázisokat hogyan és miként lehet 
legészszerűbben kivitelezni.

Dolgozóink zöme évek óta nálunk van, egyesek 6–10 éve. Jól ismerjük egymást, és tudom, 
ki mire képes. Ha valaki egy sorozatban a szokásosnál gyengébben teljesít, akkor is igyekszem 
megtalálni a legjobb megoldást.

– Egyedi ruhadarabok elkészítését is vállaljuk. Ez mindig nagyobb kihívás, mint a sorozat-
munka, de izgalmasabb. Ezért is szeretem jobban.

A divattrendekről szólva szerintem a nyáron minden bő és hosszú ruhadarab menő lesz, tehát 
bő nadrág, hosszú ruha. A színeket illetően a fehér, a pezsgőszín, a sötétkék, a fekete, a mályva- 
és egyéb pasztellszín, valamint a tarka minta. Trendi lesz a loknis fodor sűrűn endlizett széllel. A 
ruhák kiemelt részlete lesz az applikált apró virágminta. Az 1960-as évektől napjainkig terjedő 
időszak divatelemei térnek vissza: csőnadrág, pliszírozott szoknya stb. Mindenki választhat. A mi 
szakmánkban – mind az egyedi, mind a sorozatban gyártott ruhadarabok esetében – a divat a 
lényeg.

A csapat, balról jobbra: Matić Branka, Bohócki Katarina, Teleki Eleonóra, Papp Ani-
ta, Kókai Ella, Magyar Renáta, Guci Adrianna. Ülnek: Tót Katalin, Faragó Franciska, 
Pálinkás Angéla és Đumić Éva.

A varrónői szakma alapos elsajátításához szakközépiskolai végzettségre lenne szükség. 
Mikrovállalkozásunkban próbálkoztunk fiatalok betanításával, de nem túl nagy sikerrel. Volt/
van rá példa, hogy szorgalommal, kitartással és odafigyeléssel el lehet sajátítani minden 
szakmai tudnivalót, de jobb lenne az iskola.

Az Ugled és a Kućna Radinost olyan vállalatok voltak, amelyek zömmel nőket foglalkoz-
tattak. A helyi középiskola évtizedeken át képzett számukra a fiatal munkaerőt. A két vállalat 
megszűntével a középiskola is megszüntette textilszakot. Néhány minivállalkozás karolja 
fel mostanában a nyugdíjra váró nők kisebb csoportját. A betanítás korántsem egyszerű,  a 
fiatalokat nem is igazán érdekli a textilszakma. Nincs benne nagy pénz. De azért Katarina 
szerint mindig szolid megélhetést biztosított: – A mi dolgozóink fizetése például a minimál-
bér fölött mozog – mondja.

mcsm
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Temerin a XIX. századi budapesti 
lapok hasábjain 

„Meghazudtolt 
közmondás”

A XIX. század végi pesti lapokban megjelent 
szenzáció számba menő cikkek között kutatva, 
egy újabb, Temerinben megtörtént esetre buk-
kantam. A következő rendkívül megrázó történet 
a Pesti Hirlap 1894. június 8-i számában jelent 
meg: ,,Meghazudtolt közmondás. A „burokban 
született“ gyermekről azt tartja a néphit, hogy ke-
gyence lesz a sorsnak. Ez a jóslat nem valósult 
meg azon a szerencsétlen újszülöttön, kiről ez a 
hir szól. Egy temerini 65 éves parasztgazda, kinek 
nejétől nem volt gyermeke, özvegyen maradván, 
egy 18 éves leányt vett nőül. A napokban, míg ő 
gazdasága után nézett, felesége gyermeket szült 
– állítólag burokban – és azt tudatlanságból vagy 
bűnös szándékkal egy ládába dugta. A házörző ko-
mondor innét kiemelte s a szó szoros értelmében 
szétmarcangolta és megette. Most már a vizsgálat 
dolga lesz kideríteni: vétkes könnyelműség avagy 
gyerekgyilkosság forog-e fenn.”

A fentiekben közölt cikkből egy valóban rend-
kívül ritkaságszámba menő eset tárul az olvasók 
elé. Az első dolog, ami mindenkinek szemet szúr, 
az az óriási korkülönbség, amely a férj és feleség 
között volt. Sajnos ezt a tényt nem tudom alátá-
masztani anyakönyvi bejegyzésekkel, mivel ennek 
a házasságkötésnek a nyomát nem találtam. En-
nélfogva a történet főszereplői is ismeretlenek ma-
radnak előttünk. Ugyanis a halotti anyakönyvekben 
sincs nyoma a szerencsétlenül járt csecsemőnek. 
Ez azzal is magyarázható, hogy egyes esetekben a 
halvaszületett gyermekeket nem keresztelték meg, 
és így nem is részesültek egyházi temetésben. 
Ebben az esetben is valami hasonló történhetett. 
A másik dolog pedig maga a burokban születés 
ténye, ami szintén ritkán esik meg. Ezért a nép-
hiedelemben is nagy jelentőséget tulajdonítottak 
ennek a jelenségnek. A magyar néprajzi lexikon-
ban a következő magyarázatot találjuk: ,,burokban 
született: Az egész magyar nyelvterületen ismert 
hiedelem, hogy a burokban született szerencsés 
lesz egész életében. Meglátja a földbe elásott pénzt 
vagy kincset. Háborúban nem fogja a golyó, ha a 
születésekor eltett burkot amulettként a nyakában 
viseli. Szólásként is él nyelvünkben; a szerencsés 
emberre mondják. Másrészt szórványosan az a hi-
edelem is élt, amely szerint a burokban született 
kötélen fog meghalni.” 

Azonban a szerencsétlenül járt csecsemőnek 
nem adatott meg az élet, és rögtön világra jöt-
te után életének borzalmasan kellett véget érnie. 
Még ha a fiatal anyuka tudatlan is volt, felvetődik 
a kérdés hol volt a tapasztalt bába? Ki vezette le 
a szülést? Mindezen kérdések megválaszolatla-
nok maradnak, hiszen a vizsgálat eredményeiről 
részleteket nem ismerünk. 

FÚRÓ Dénes

rendkívül lazák, nyugodtak, nem ismerik 
a tolakodást, lökdösődést, kapkodást. Az 
utcákon szinte éjjel-nappal nyüzsögnek az 
emberek, lüktet a város. Étkezni számtalan 
helyen lehetett, de ételeik nagyon eltérnek a 
mi vajdasági ételeinktől. Minden kaja csoma-

golt, édes, menő a Coca-Cola, amelyet pohár-
ba töltve visznek az utcán az emberek, de a 
gyorskajákat is útközben fogyasztják.

• Mikor szálltak hajóra?
– A szárazföldön eltöltött egy hét után, 

március 2-án szálltunk fel a Carnival Splender 
luxushajóra a Los Angeles-i kikötőben. A 
Csendes-óceánon hajóztunk a nyugati-par-
ti oldalon. Egynapos hajóút után futottunk 
be első kikötőhelyünkre, a mexikói Cabo 
San Lucasba. Az ottani emberek nagyon köz-
vetlenek, melegszívűek, könnyen beszéd-
be erednek a turistákkal. A partszakaszon 
hosszú, homokos, nagyon gyönyörű strand 
húzódik. A legszebb látvány Lovers Beach 
volt. Két napig élvezhettünk a látványossá-
gokat, azzal, hogy az éjszakát a hajón töl-
töttük. Újabb egynapos hajózás után Puerto 
Valartában kötöttünk ki. Megtekintettük a 
városközpontot és azt a híres strandot – a 
Mismaloya Beach-et –, ahol Elizabeth Taylor 
és Henry Fonda is filmet forgatott. Fürödtünk, 
élveztük a napsütést. A visszafelé úton már 
nem álltunk meg nézelődni. Két napig teljes 
gőzzel haladt a hajó a kiinduló kikötőbe. En-
nek ellenére nem éreztem, hogy hiányozna 
a szárazföld. Az utolsó napon volt egy idő-
szak, amikor a nagy hullámok miatt a hajó 
kissé imbolygott, amely szinte akkora volt, 
mint egy város – 11 emeletének kabinjaiban 
3400 utas utazott, akiket 1500 fős személyzet 
szolgált ki. Az utasokat üveglift szállította az 
emeletek között. Számos programban ve-

hettünk részt már reggel 7 órától. Például 
tornázhattunk, szaunázhattunk, úszhattunk 
a medencében, de megnézhettük a színházi 
előadásokat, táncolhattunk, golfozhattunk, 
futhattunk stb. A személyzet rendkívül ked-
ves, segítőkész volt, nemzetiségtől függetle-

nül. A szeszes italok és a szénsavas üdítők 
kivételével ingyen fogyaszthattuk az ételeket, 
italokat. Választhattunk a svédasztalos vagy 
hagyományos felszolgálás közül. A hajón be-
fizethettünk a kiválasztott kirándulásra, ami 
lehetett delfinúszás, bálnanézés, tevegelés, 
szafari stb. Csak az éjszakákat töltöttük két-
személyes kabinunkban. Egész nap valami-
lyen programban vettünk részt.

• Volt-e valamilyen félelme az uta-
zást illetően?

– Mióta Balázs fiunk Németországban 
él, többször ültem repülőn, de a 12 órás út 
az óceán felett azért megerőltető volt. Na-
gyon megviselt az időeltolódás is. Kezdetben, 
amikor még nem állt át a bioritmusom, nem 
tudtam kialudni magam. A hajóúton éppen az 
időeltolódás miatt a legtöbbször lekéstük a 
napfelkeltét. Szerintem nem élhetünk folya-
matos rettegésben, állandóan arra gondolva, 
hogy mi rossz történhet velünk. Ilyesmire 
nem gondoltam az utazás során, mert ha va-
laminek történnie kell, az úgyis megtörténik, 
legyünk szárazföldön, vízen vagy levegőben. 
Az említett két hét során annyi kellemes pil-
lanatot megéltem, mint egyébként két év alatt 
sem. Ez az első utam volt, de nem az utolsó. 
Tapasztalatot gyűjtöttem, sok apróságot meg-
tudtam, megtanultam a már rutinos utazók-
tól. Csak most, az első álomutazásom után 
értettem meg, hogy az átéltek, a tapasztaltak, 
a szerzett élmények és az előttünk kitáruló 
lehetőségek a lényegesek. mcsm

Paska Edit kéthetes, rengeteg kellemes pillanatot nyújtó 
amerikai körútjáról mesél

Bakancslistás álom

Vajdaságiak (balról jobbra): Fuszko Anikó, Faragó Erzsébet, Paska Edit, Ha-
rangozó Attila, Paska Balázs, Habi Benjamin, Vámos Arnold és a budapesti 
Eszterle Ferenc Cabo San Lucas partján
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1999. március 24-én kevesebb mint egy 
hónappal 9. születésnapom előtt álltam. Na-
gyon sok emlékem van gyerekkoromból, de 
nem hiszem, hogy van még egy olyan ese-
mény (vagy eseménysorozat, időszak), ami-
hez annyi emlékképem tartozik, mint ah-

hoz a bizonyos 11 héthez, 1999 tavaszán. 
Húsz éve, március 24-én hat óra körül ment a 
TV2-n (Temerinben már csak nagyon zavarosan 
lehetett fogni a földi antennán), a sötétbarna szí-
nű Kis Jugoszlávia térképén piros csillagokkal 
volt jelölve: Újvidék, Belgrád. Háttérben a hírol-
vasó valami olyasmit mondott, hogy a tárgyalá-
sok sikertelenek voltak Koszovó ügyében, ezért 
ma a NATO elindítja Jugoszlávia bombázását.  
Nem sokkal később fel is zúgtak a szirénák. 
Mély, búgó hangon hullámzott: ez jelezte a 
légicsapás veszélyének kezdetét. Szüleim be-
zavartak hármunkat az asztal alá, ők meg talán 
az ajtófélfa alá álltak, ha találat érne minket, ott 
viszonylagos biztonságban van az ember. A szi-
rénák búgtak, valami zúgott az égen. Én robba-
násra konkrétan az első estéről nem emlékszem, 
de azt tudom, hogy egyéb célpontok mellett az 
első bombák szülővárosomra is hullottak. Né-
hány perc volt az egész, majd felzúgott az egyen-
letes búgás: a légicsapás végét jelző sziréna.  

A másnap reggel szokásosan indult. Délutános 
voltam a temerini Kókai Imre Általános Iskola 
II. a osztályában. Ültem otthon a matek házim 
felett, amit előző napra nem csináltam meg, 
mínuszt kaptam, pótolni kellett. Bejött anyám, 
mondta, hogy hagyjam, az iskolát bezárják, 
megkapom a bizonyítványt, vége a tanévnek.  
Este megint sziréna, asztal alól hallgattuk a zú-
gást, robbanást, légvédelmi ágyúkat. Lassan 
kezdtük felfogni, hogy a háború elért hozzánk 
is. Kisgyerekként hallottuk a tévében, hogy Sza-
rajevó, meg Milošević, meg Krajina, de hát az 
iskolában kinn volt a térkép, tanultuk: kik az 
északi, kik a déli szomszédaink. Nagy baj nem 
lehet. Aztán március 25-én már kilencévesen is 
éreztem, hogy bizony, baj van. 

Az élet nagyon megváltozott. Sokszor nem 
volt víz, gáz, áram. Akkoriban készült az ud-
varon a pottyantós WC, pont emiatt. Rengeteg 
gyertya volt az estékre, majd a jó üzleti érzékkel 
rendelkező kereskedők elkezdték szállítani a 
tölthető neonokat. Sorban álltunk cukorért, lisz-
tért. Benzin sem volt: úgynevezett bónra lehetett 
kapni hetente egy-két alkalommal pár litert, de 
otthon mindig volt annyi, hogy ha úgy adódik, 
fehér Zastavánk kibírja a magyar határig. Is-
kolába nem jártam, a szorzótáblát egy zsírkré-
ta dobozának hátoldaláról tanultam, valamint 
gyakran jártunk Dusa Rózsa tanító nénihez ott-
honi órákra, az ő lánya pedig anyuhoz angolra.  
A légicsapások meg csak folytatódtak. Néhány 
nap után már senki nem bújt az asztal alá, leg-
többször oda sem figyeltünk már a szirénákra. 
Csak a robbanásokra. Aki nem élt akkoriban 
Újvidék közelében, sosem tudja meg, mekkorát 
szól, amikor telibe találják a kőolajfinomítót. 
A mi utcánkból vagy a házunk tetejéről (bár 
Bácska olyan sík, mint a tükör) nem lehetett 
látni a robbanásokat, csak a végeredményt: a 
vörös-narancssárga eget. 

A 99-es húsvét is ebben a szellemben telt. 
Nagyszombaton kimentünk a piactérre, volt egy 
kis tüntetés a légicsapások ellen, aztán sonka a 
nagyszülőknél. Húsvétvasárnap az újvidéki nagy-
szülőket látogattuk meg: a város teljesen kihalt 
volt. A szirénák dél körül is szóltak, de azért re-
méltük, hogy csak nem 
bombáznak már húsvét 
vasárnapján is. Délután 
kimentünk a Duna-part-
ra megnézni a lebombá-

Húsz évvel ezelőtt kezdődött 

Jugoszlávia bombázása Anyakönyv
2019 februárja

Fia született: Banovački Suzanának, 
Zečević Jelenának és Mirkónak, Šovljanski 
Anđelkának, Ostojić Biljanának és Nenad- 
nak.

Lánya született: Fuszko Nagy Edit-
nek és Fuszko Rolandnak, Vasiljević 
Sanjának és Mirkónak, Jojić Dušicának és 
Radovannak, Kaurin Oliverának és Ilijának, 
Prolić Danicának, Petković Sandrának 
és Bojannak, Dračanski Brankának és 
Žarkónak, Starovlah Ivanának és Vladannak, 
Subošić Brankicának és Milannak, Kosanov- 
ić Sanjának és Gojkónak, Milanović Jelená- 
nak és Željkónak.

Házasságot kötött: Čakarević Bo- 
jan és Gašić Dijana, Bujdosó Dánijel és 
Mihajlović Aleksandra, Starčević Milan és 
Sandić Sanja, Pavlović Željko és Mrđan 
Tanja, Gaborov Dušan és Stanić Milica.

Elhunyt: Boško Šumar (1954), Mijatović 
(Nagypál) Jelena (1938), Stojanović (Kala- 
đurđević) Slavka (1951), Kovács László 
(1954), Kokanović Petar (1938), Radić Maja 
(1996), Sörös (Risović) Draginja (1938), Malić 
(Lavrnić) Milica (1956), Kotur (Miladinov) 
Dušanka (1925).

A Temerini Újság címlapja 1999. április 
8-án

zott hidakat. A Žeželj hidat csak messziről láttuk, 
az volt a legújabb, tömör vasbeton vasúti híd. 
Tudtuk, hogy több találattal tették tönkre, mesz-
sziről viszont ez nem látszott. Nem úgy az Öreg 
híd: a világháború után épült vasszerkezet a két 
pilléren úgy lógott, mint amikor a vízimadarak 
döglött halat hagynak a vízből kiálló fákon. A 
díszvilágítás fényfűzérei meg csak lógtak bele a 
Dunába. A Szabadság híd büszke, új szerkezete 
is több találatot kapott, hatalmas betonelemei 
egyszerűen csak lehulltak. 

A Политика nevű csatornán az egész bom-
bázások alatt eredeti szinkronos Disney-rajz-
filmek mentek, ezzel jól el lehetett ütni az időt 
hat-, illetve hároméves testvéreimmel. Sokszor 
építettünk homokvárat is. Emlék van még bőven, 
a húszéves évfordulóra ennyi talán éppen elég. 

TERNOVÁCZ Bálint történész
Budapest

Zarándoklat Csíksomlyóra 
erdélyi körúttal egybekötve

1. A pápa látogatása június 1.
2. Fogadalmi pünkösdi búcsú június 8.

Telefon: 063/84-83-070

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó kisebb műanyagcsónak motorral vagy anélkül (Tomos 4-es), ugyanott 
Opel Corsa, 2002-es kiadású ötajtós, benzin és gázüzemű, regisztrált, kitűnő 
állapotban. Telefonszám: 3-845-286.
• Szakácsot vagy szakácsnőt keresünk az Aleksandar étterembe. Rend-
szeres fizetés. Jelentkezni személyesen az étteremben vagy az alábbi te-
lefonszámon: 063/593-871.
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MINI-MAX fejlesztő csoport 
és Pozitívan! csoport 

Óbecsén, a Petőfi iskolában
A Medica Netter szakembereivel (óvónő, 

fejlesztőpedagógus, gyógytornász és pszichológus) 
együtt április elején elindítjuk csoportjainkat.

KINEK A JELENTKEZÉSÉT VáRJUK?
A MINI-MAX fejlesztő csoportokat 3-9 éves 
gyermekek számára indítjuk. A gyermekekre örömteli 
játék vár, miközben kortársaikkal közösen fejlődnek 

számtalan területen (mozgáskoordináció, grafomotorika, 
finommotorika, figyelem, észlelés 

és emlékezet fejlesztése stb).

A Pozitívan! csoportokat 10-14 éves 
gyermekek számára indítjuk. Ezt a módszert 

alkalmazva segítünk a kamaszkorban fellépő kortárs 
problémák, önbizalomhiány vagy esetleg szorongás 

esetén kialakuló zárkózottság átsegítésében, 
miközben fejlődik a kommunikációs készség is.

IRATKOZáS SZEMÉLYESEN ÓBECSÉN A PETŐFI ISKOLáBAN: 
áPRILIS 5-ÉN, 10-17 ÓRáIG

Bővebb információ a következő elérhetőségen: 

069 33 11 012 vagy 024 811 194
2018/2019-es tanévre a magyarul tanuló diákok részére.

Teljes körű De Heus program
- malacoknak
- hízóknak
- anyakocáknak
- borjaknak tejporok
- teheneknek
- bikáknak
- szárnyasoknak

valamint teljes Gebi program!

Ugyanott minőséges, ellenőrzött körülmények 
között tárolt sertés szaporítóanyag, 
Európa egyik jelenlegi legfejlettebb 
genetikájától, a Topigs Norsvintől!

Címünk: Rákóczi Ferenc utca 121.
munkaidő hétfőtől péntekig 8.00–12.00 és 16.00–18.00

szombaton 8.00–12.00 óráig
Telefonszám: 069/27-12-040

Embrigo doo
T e m e r i n
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

BURAI István 
(1950–2019)

szőregi lakosról

lAskAINé 
POzsÁR Anna 

(1935–2019)
temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat nekik!

MEGEMlékEzés

VÍGI zsolt 
(1982–2008)

BUJDOsÓ Imre 
(1940–2016)

Szomorú szívvel emlékezünk drága szeretteinkre

Az idő elmúlik, mert az meg nem állhat, 
az emlékek élnek, és örökké fájnak.

szeretteitek

MEGEMlékEzés
Szomorú két éve, hogy itt 

hagytál minket

BADONé 
PATARICA katalin 

(1929–2017)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben őrizzük 
drága emlékedet.

Emléked őrzi fiad, István, 
lányod, katica, unokáid 

és dédunokáid

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk

JAkUBEC sándor 
(1943–2018)

Elmentél oda, 
ahol a néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, 
csak béke és nyugalom.
A halál nem jelent feledést 
és véget, amíg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Emlékét őrzik szerettei

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, hogy el-
vesztettük, akit nagyon sze-
rettünk

VECsERA József 
keme 

(1942–2018)

Szép emlékét örökké 
szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében!
Temerin–Tapolca

szerettei

A plébánia 
telefonszáma: 

844-001

MEGEMlékEzés
Szomorú szívvel emlékezünk

id. lENDÁk Imrére 
(1950–2017)

halálának második évfordulóján.

„A legszebb emlék a szeretet, 
melyet mások szívében hagyunk magunk után.”

(Cicero)

szerettei

MEGEMlékEzés
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk szeretett férjem, 

édesapánk, apósunk és nagyapánk

id. PECE József 
(1939–2017)

Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Pihenése legyen békés, emléke áldott!

szeretteid

MEGEMlékEzés
Szomorú szívvel emlékezünk hat hete elhunyt férjemre, 

édesapánkra és tatánkra

kOVÁCs lászlóra 
(1954–2019)

Van egy dal, csak rólad szól, azt üzeni, nagyon hiányzol. 
Ha hallod ezt a dallamot, akkor csak rád gondolok. 
Leszáll az est, és a csillagok egyikében most te ragyogsz. 
Lelked bennem él tovább, odaföntről vigyázol rám.
Nem búcsúztál, csak itt hagytál. Most az égből figyelj rám. 
Érted sír most a szívem, gyere vissza, 
s csak álom, hogy egyszer újra látlak...
Utolsó érintés, utolsó pillantás, 
millió emlék, mit örökre itt hagytál.
Miért kellett, hogy így legyen? Kérdezlek, s te nem felelsz.
Hol jársz, vajon merre vagy, szívemben mindig ott maradsz. 
Most érted szól a hárfa minden egyes dallama, 
viszi a szél tehozzád, neked írtam, hallgasd hát!

szép emléked őrzi párod, Bori, két fiad és két unokád

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett testvéremtől

HORVÁTH Teréztől 
(1939–2019)

Napsugár és csillagok 
világa jó szívednek 
örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas 
égben, a síron túl is, 
felettünk őrködik.

Emléked őrzi testvéred, 
Rozália és családja

VéGsŐ BÚCsÚ
szeretett édesanyámtól és 

nagymamánktól

HORVÁTH Teréztől 
(1939–2019)

Számunkra te sohasem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, 
két dolgos kezét 
áldd meg, Atyám, 
s mi köszönjük, hogy 
ő lehetett a mi édesanyánk.

Emléked őrzi lányod, 
Gizella, unokád, Beáta, 

unokavejed, Oliver 
és dédunokád, Mia
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Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

Egyházközségünk honlapjának címe:
www.plebania.temerin.info

kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

hétfő délután 4 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMlékEzés
Szomorú nyolc éve, hogy 
nincs közöttünk drága sze-
rettünk

FEHéR Mihály 
(1934–2011)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet, 
szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.

szép emléked megőrzi 
szerető családod

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól és 

nagymamámtól

HORVÁTH Teréztől 
(1939–2019)

Búcsú nélkül eltávoztál 
tőlünk, nem hallottuk 
utolsó sóhajod. 
Fáradságos életeden át 
miénk volt 
minden gondolatod.
Mindent megtettél értünk, 
halál lett a vége.

Kérjük az Úr Jézust, 
vegyen kegyelmébe!

lányod, zsuzsa és 
unokád, Tijana

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
nenánk

BADONé 
FARAGÓ Margit 

(1953–2019)

Szívünkben 
őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
szomorúan, 
nagy-nagy szeretettel.

Emléked őrzi húgod, Ica 
családjával

köszöNETNYIlVÁNÍTÁs
Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerősöknek és minden végtiszte-
letadónak, akik szerettünk

lAskAINé POzsÁR Anna 
(1935–2019)

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, rész-
vétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönetet mondunk a Petar Kočić Általános Iskola dol-
gozói közösségének, a volt munkatársaknak és a volt tanítvá-
nyoknak a temetésen való megjelenésükért.

Köszönet Papp Istvánnak és Bujdosó Ljubicának a búcsúztató-
ért, valamint dr. Petri Józsefnek az odaadó gyógykezelésért.

Legyen pihenése békés, emléke áldott!

A gyászoló család: férje, fia és unokái, lóránt és Péter

MEGEMlékEzés
Március 28-án volt szomo-
rú három éve, hogy nincs 
közöttünk akit nagyon sze-
rettünk

ElEk 
HORVÁTH Erzsébet 

(1944–2016)

A szép pillanatok,  
igazi értekeit 
most érezzük, 
amikor már 
csak emlékké váltak...

Emléked őrzi szerető 
fiad, zoltán, menyed zita, 
unokáid, katika és Árpika

Temetkezési vállalat, Népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMlékEzés

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. PAPPNé 
VUkOV Desanka 

(1935–2019. 3. 20.)

özv. FRANCIÁNé 
RÓzsA Irén 

(1935–2019. 3. 21.)

Miserend
29-én, pénteken 15 órakor horvát nyelvű szentmise, 16 
órakor: keresztúti ájtatosság, gyónási lehetőség, 17 órakor: 
†id. Pecze József, nagyböjti szentbeszéd.
30-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért.
31-én: nagyböjt 4. vasárnapja, a telepen 7-kor: szabad a szán-
dék, a plébániatemplomban 8.30-kor: †Ádám Zoltán, a Ko-
csicska és az Ádám család elhunytjaiért, 10-kor: a népért.
Április 1-jén, hétfőn 8 órakor: szabad a szándék.
2-án, kedden 8 órakor: szabad a szándék.
3-án, szerdán 8 órakor: hálából.
4-én, csütörtökön 18 órakor: szabad a szándék.

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk, akit sze-
rettünk

BADONé 
FARAGÓ Margit 

(1953–2019)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet. 
A család és 
a küzdelem volt az életed.

Lehunytad a szemed, 
csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, 
hogy minket szerettél.

szép emléked megőrzik 
gyerekeid: Robi, Déni és 

Ami családjukkal

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy nincs mellettem

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
s nyugodalmad 
nem zavarja senki.

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

BADONé FARAGÓ Margit 
(1953–2019)

Emléked szeretettel 
megőrzi élettársad, Pityu

Egyházközségi hírek
A nagyböjtben keresztúti ájtatosság a plébániatemplomban 
péntekenként 16 órakor, a telepi templomban nagyböjti 
vasárnapokon 15 órakor.
Április 27-én: „Növekedés útja” – hittanos lelkinap Csanta-
véren.



lABDARÚGÁs
szerb liga – Vajdasági csoport

BÁCskA 1901 (szabadka)–
MlADOsT 1:0 (1:0)

A harmadik tavaszi mérkőzésén 
sem tudott nyerni a járeki csapat. A 
szabadkaiak már a negyedik percben 
megszerezték a vezetést, majd több 
lehetőségük volt növelni az előnyt, 
a helyzetek azonban kimaradtak. A 
második félidő elején kiállították a 
vendégek soraiból Gojkovićot, ami 
után a Bácska könnyen megőrizte 
előnyét a találkozó végéig.

A Mladost szombaton a 21. for-
dulóban az újvidéki Crvena zvezdával 
mérkőzik hazai közönség előtt.

Vajdasági liga – Déli csoport

TATRA (kiszács)–slOGA 0:3 
(0:0)

Az eseménytelen első félidő 
után a temeriniek fölényes győzel-
met arattak. A 63. és a 78. perc kö-
zött Vukaljević egyszer, Đorđević 
pedig kétszer volt eredményes. 
A Sloga szombaton a sereghajtó 
csúrogi Hajdukot fogadja, amely 
az összes eddigi mérkőzését elve-
szítette, ráadásul az eddigi 17 baj-
noki találkozóján összesen csak két 
gólt szerzett.

Újvidéki liga

Tsk–FRUŠkOGORAC 
(kamenica) 3:0 (2:0)

Jó teljesítményt nyújtott a 
temerini csapat a tavaszi idény rajt-
ján. Már a második percben meg-
született az első gól, amikor Zečević 
kapott egy labdát a tizenhatosban, és 
közelről a hosszú sarokba lőtt. Ezt 
követően is sorjáztak a hazai hely-
zetek, a legnagyobb tapsot pedig 
Pupovac kapta, aki a tizenhatosban 
sarkkal továbbította a labdát, csapat-
társai azonban nem tudták befejezni 
a támadást. A 33. percben a mérkő-
zés legjobbja, Zečević adott egy pre-
cíz labdát a bal oldalról laposan, a jól 
érkező Pavlović pedig a hálóba lőtt. 
A szünet után a temeriniek visszavet-
tek a tempóból, így a vendégeknek is 
akadt egy-két lehetőségük, Vojvodić 
kapusnak egy alkalommal nagyot 
kellett nyújtózkodnia ahhoz, hogy ne 

kapjon gólt. A harmadik hazai találat 
a 83. percben esett, amikor Đukićot 
buktatták a tizenhatosban, a jogosan 
megítélt büntetőt pedig Pupovac ér-
tékesítette magabiztosan.

A TSK vasárnap 16 órától ide-
genben játszik a 13. helyezett 
Petrovaradinnal. A táblázaton az 
újvidéki Mladost vezet 35 pont-
tal, amely döntetlennel kezdte a 
tavaszi idényt az Indeks ellen. Má-
sodik a Novi Sad 33, harmadik a 
Fruškogorski Partizan 32, negye-
dik a TSK 30 ponttal.

TSK: Vojvodić, Brezsnyák, 
Ristić, Varga, Lukić, Pavlović, Đukić 
(Nikolić), Rosić (Kosić), Pupovac, 
Zečević (Samardžić), Pantoš.

sIRIG–ŠAJkAŠ (kovilj) 2:0
A szőregi csapat is győzelemmel 

kezdett az Újvidéki ligában. A 17. 
fordulóban idegenbeli szereplés kö-
vetkezik Zsablyán a ŽSK ellen. 

AszTAlITENIsz
szuperliga – férfiak

TEMERIN–PARTIzAN (Belgrád) 4:2
A belgrádiak legjobb játékosuk, 

a korábbi válogatott Bojan Milošević 
nelkül érkeztek Temerinbe, amit a 
hazai csapat ki tudott használni. Az 
első három egyéni után a vendégek 
vezettek az összesítésben 2:1-re, de 
a temerinieknek sikerült fordítani-
uk. Előbb Pető Zoltán kiegyenlített a 
Savić elleni diadalával, utána Kristijan 
Dalea felülmúlta Glišićet, a belgrádi-
ak leggyengébb játékosát, majd Benkő 
Ákos egy idegtépő mérkőzést vívott a 
nála jóval tapasztaltabb Đan ellen. A 
temeriniek fiatal pingpongozója reme-
kül játszott, a sorsdöntő ötödik szett-
ben 15:13-ra nyert, amivel biztosította 
csapatának az értékes győzelmet.

A Temerinnek 4 győzelme és 12 
veresége van, ugyanúgy, mint az utol-
só helyezett Adának. A Požarevac egy 
győzelemmel aratott többet, és mivel 
csapatunk a jövő hétvégén, az utolsó 
előtti fordulóban éppen Požarevacra 
utazik, az esetleges győzelemmel utol-
érheti pontszámban riválisát, amely 
jelenleg a bentmaradást érő nyolca-
dik helyet foglalja el a táblázaton.

Eredmények: Pető–Glišić 3:0, 
Benkő–Savić 1:3, Dalea–Đan 2:3, 
Pető–Savić 3:1, Dalea–Glišić 3:1, 
Benkő–Đan 3:2.

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: Dujmovics György. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. 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. Nyomda: Temerini Újság. 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

ISSN 1451-9216
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Vajdasági liga – férfiak

TEMERIN II.–MlADOsT 
(Petrőc) 4:1

Második csapatunk megszerezte 
tizedik győzelmét a 16. fordulóban, és 
továbbra is negyedik a táblázaton.

Eredmények: Puhača–Vukadi- 
nov 3:1, Varga–Lomen 2:3, Orosz–
Bažik 3:1, Puhača, Orosz–Lomen, 
Bažik 3:1, Puhača–Lomen 3:0.

A Temerin női együttese 4:0-ra 
kikapott Újvidéken a Pan-Kopčától 
a II. liga 16. fordulójában.

kézIlABDA
Első női liga – északi csoport

JADRAN (Bácsfeketehegy)–
TEMERIN 25:23 (12:13)

Érdekesen alakult az eredmény, 
hiszen a hazaiak gyorsan 6:1-es előny-
re tettek szert, a szünetig a temerini 

lányok mégis átvették a vezetést, majd 
a térfélcsere után 17:13 is volt az ál-
lás a javukra. A bácsfeketehegyiek ez 
után ledolgozták a különbséget, a má-
sodik félidő közepén már ők vezettek 
19:18-ra, majd fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, a hajrá viszont a haza-
iaknak sikerült jobban. A Temerin a 
következő fordulóban Zomborba uta-
zik, ahol az utolsó előtti Ravangrad 
lesz a riválisa.
Első férfi liga – északi csoport
JABUkA (Almás)–MlADOsT 

Tsk 26:20 (14:6)
A mérkőzés már gyakorlatilag 

az első félidőben eldőlt a tábláza-
ton második helyezett almásiak 
javára. A Mladost TSK ezen a hét-
végén Šidre utazik az utolsó előtti 
Radničkihoz. A járekiak az ötödik 
helyen vannak a táblázaton.

T. N. T.

APRÓHIRDETÉSEK
• Vigyázót keresünk idős személy 
mellé délután 5 órától reggel 7-ig, 
tehát ott alvót. Nem kell szaktudás, 
egyenlő egy gyermekőrzéssel. Tele-
fon: 060/719-3078, 844-064.
• Új műtrágyaszóró, 500 literes Lifam, 
1,5 kW-os morzsolódaráló, régebbi bú-
torok (politúrozott is), nagyobb meny-
nyiségű siporex falazóblokk, Xbox 360 
játékkonzol, akvárium, Grundig tran-
zisztoros rádió. Tel.: 064/227-99-22. 
• Eladó Morava MP-25-ös permetező 
(150 literes tartály, kétkerekű), 9 mé-
teres kukorica felvonó, hidroforhoz 
pumpa. Telefon: 846-130.
• Földszintes házat vennék közel a köz-
ponthoz. Telefon: 064/933-13-70.
• Kitűnő állapotban levő vas, két-
szintes csirkeketrec eladó. Nikola 
Pašić u. 78., telefon: 3-843-691.
• Hízó eladó. Ady Endre u. 20., tele-
fonszám: 844-298.
• Keltetőgép eladó, 100 férőhelyes. 
Telefonszám: 840-163.
• Ház eladó az Ivo Lola Ribar u. 3. sz. alatt. 
Tel.: 063/81-89-449, 062/16-78-002.
• Sava és Triumf szójamag eladó. 
Telefon: 062/89-33-769. 
• Bálázott hereszéna eladó. Telefon-
szám: 063/85-81-901.
• Eladó 9,25 hold kiváló minőségű 
szántóföld. A Cigánybarában 5,25 
hold, a Fehér-árok határrészben 4 
hold. Lehet külön-külön is, a két par-
cella között 800 méter van. ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 063/50-00-88.

• Takarítást vállalok. Tel.: 063/83-16-250.
• Családi ház eladó. Tel.: 842-318.
• Kerékpárok szervizelése, javítása, új 
és használt kerékpáralkatrészek áru-
sítása, valamint használt kerékpárok 
árusítása. Alkatrészek motorfűrészhez 
(lánc, kard stb.), valamint Tomos mo-
torokhoz. Vörösmarty Mihály utca 12., 
telefon: 064/20-72-602. 
• Fakivágást, szükség esetén gyö-
kérrel, (kockázatos helyen is), tűzifa 
összevágását, hasogatását és bera-
kását, valamint fűkaszálást motoros 
kaszával (trimmer) és elhanyagolt 
telkek rendbetételét vállalom. Tel.: 
064/20-72-602.
• Lakás kiadó, eladó egy 120 férőhelyes 
keltető, T12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb tűzhely, 
valamint háziszappan. Tel.: 840-439.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Tel.: 062/1-587-527.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Traktorhoz hátsó kerekek, Kong- 
skilder, eke, szlovén gyártmányú va-
donatúj ablakok és ajtók eladók. Tán-
csics Mihály u. 23/1, tel.: 845-219.
• Vásárolok hagyatékot, régiséget, 
használt bútorokat és minden felesle-
ges tárgyat padlásról, garázsból, pincé-
ből. Telefonszám: 063/8-043-516.


