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Megkezdődött az advent, a várakozás ideje. Ilyen-
kor már izgatottan várják a gyerekek is az apró meg-
lepetéseket, de a felnőttek is javában törik a fejüket, 
hogy hogyan is tudnának örömet szerezni a legkiseb-
beknek. Természetesen a Mikulás a járvány ellenére 
is szeretné megajándékozni a gyerekeket, így már elő-
re jelezte, hogy december 6-án Temerinbe is ellátogat.  
A Mikulás érkezését támogatja Temerin Község önkor-
mányzata, a Községi Képviselő Testület, a temerini Szé-
chenyi István Hagyományőrző Lovas Egyesület, valamint 
Törteli László, Kovács Róbert és Szabó Gabriella. Vasárnap 
a délelőtti órákban számíthatunk a Mikulásra és lovasaira 
Temerin utcáin, és a templom környékén. Apró édesség-
gel lepi meg a legkisebbeket, a járványügyi előírásokat 
betartva. (Lásd még a 7. oldalt.) óha

Nyolc napirendi pontot vitattak meg és 
fogadtak el a községi képviselő-testület VII., 
a színházteremben megtartott ülésén.

Temerin Község 2027-ig tartó köz-
egészségügyi tervét Mladen Zec pol-
gármester ismertette. Mint elhangzott, a 
százharminc oldalas dokumentumot a Vaj-
dasági Közegészségügyi Intézet a temerini 
önkormányzattal közösen dolgozta ki, és 
olyan elemeket tartalmaz, amelyek a jövő-
ben az egészségvédelemre irányuló dönté-
sek alapjául szolgálhatnak. A polgármes-
ter kifejtette, a stratégiai terv nem csak az 

egészségházban történő ellátás lehetősége-
it részletezi, hanem minden olyan ténye-
zőt, amely közvetlen vagy közvetett úton 
befolyásolja a lakosság egészségét. Ezek 
közül elsősorban az ivóvíz minőségét, a 
szennyvízcsatorna-hálózatot, a stresszt és 
a munkanélküliséget emelte ki. A Vajda-
sági Közegészségügyi  Intézet a 2018-as 
évre vonatkozóan felmérést végzett a köz-
ségben. Ebből kiderül, hogy a községben 
az átlagéletkor valamivel több mint 40 év, 
ez pedig a lakosság elöregedésére utal, a 
csökkenő natalitás és a növekvő mortalitás 
pedig a népesség fogyatkozását mutatja. A 
vezető halálok (72,5 százalék) a község-
ben a krónikus és a daganatos megbete-
gedések. A fertőző betegségek terén pedig 
a dél-bácskai körzetben Temerin az utolsó 
helyen van. Mladen Zec elmondta, min-
den önkormányzatot köteleztek arra, hogy 
meghozza ezt a dokumentumot, a benne 
foglalt célok pedig a községek előnyére 
válhatnak az uniós vagy más források le-

hívása során. 
Az idei költségvetés kilenchavi megva-

lósítására vonatkozó jelentést Milka Jurić, 
a községi tanács pénzügyi megbízottja is-
mertette. Elmondta, a bevételek januártól 
szeptemberig 645 millió 851 ezer dinárt 
tettek ki, ami 63 százalékos megvalósítást 
jelent. Szerinte ez egyáltalán nem meglepő, 
hiszen a járvány a gazdaságra is rányom-
ta bélyegét, a kormány által meghozott 
intézkedések révén pedig lehetővé vált a 
dolgozók utáni adók és járulékok kifize-
tésének elodázása. Beszámolója szerint a 

kiadások 663 millió 578 
ezer dinárt tesznek ki, ez 
65 százalékos megvalósí-
tást jelent. 

Napirenden szerepelt 
továbbá a 2021-es évre 
vonatkozó vagyonadó 
megállapítására szolgáló 
ingatlanok négyzetmé-
terenkénti átlagárának 
a meghatározása. Milka 
Jurić vitaindítójában ki-
fejtette, a vagyonadóról 
szóló törvényben megfo-
galmazott keretek és a ja-

nuár 1-je és szeptember 30-a  között eladott 
ingatlanok piaci ára alapján határozták meg 
az árat mind az öt övezetben. Az árkorrekció 
következtében néhány övezetben alacso-
nyabb, míg máshol magasabb lesz az adó.

Đorđe Stanivuk, a Haladó Párt kép-
viselője szerint a jövőben ezt igazságo-
sabban kellene meghatározni, ugyanis a 
mostani áltagár értelmében a régi és az új 
építésű ingatlanok esetében is ugyanaz a 
tarifa. A szocialista párti Nikola Ember 
a progresszív adóztatásban látja a megol-
dást, amelyet néhány önkormányzatban 
már alkalmaznak. 

A pénteki ülés határozatot hozott a gép-
járművek bejegyzése után kirótt kommuná-
lis illetékről, a közterület-használati illeték-
ről, valamint módosították a kommunális 
tevékenységet szabályozó határozatot. 

A községi képviselő-testület hetedik 
ülése választásokkal és kinevezésekkel 
zárult. 

ácsi

A községi képviselő-testület VII. üléséről

Pénzügyekről, illetékekről Érkezik a Mikulás

Mladen Zec ismerteti a község egészségügyi tervét További szigorítások
December 4-én, pénteken lépnek életbe az új jár-

ványügyi intézkedések, amellyel tovább korlátozzák a 
vendéglátóipari objektumok és a szolgáltatói tevékenységet 
végző objektumok munkaidejét, így azok munkanapokon 
17 óráig tarthatnak nyitva, hétvégén pedig egyáltalán nem, 
az élelmiszerüzletek munkaideje továbbra is 21 órával 
zárul, beleértve a hétvégét is, tudta meg a Szerbiai Rádió 
és Televízió (RTS).

A korlátozás nem érinti a gyógyszertárakat, az étel-
kihordással foglalkozó vállalatokat és a benzinkutakat 
azzal, hogy az utóbbiaknál kizárólag az üzemanyag tan-
kolása lehetséges.

Az egészségház közleménye
Az egészségház értesíti az érintetteket, hogy 

december 2-ától kezdve a COVID-betegek számára 
végzett analíziseken kívül megkezdi a terhes nők, a 
gyerekek, az onkológiai páciensek és a műtét előtt 
állók számára is a laboratóriumi vizsgálatokat. Az 
onkológiai antigén tesztelést naponta 14 és 15 óra 
között végzik. Kérik a betegeket, hogy ne lépjenek be 
a COVID rendelőbe, hanem csengessenek!
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Hosszabbodó 
munkakor

Két hónappal hosszabb ideig kell dolgozni-
uk a nőknek Szerbiában 2021. január elsejétől, 
hogy öregségi nyugdíjba vonulhassanak. Be kell 
tölteniük a 60 év, két hónapot. A férfiak tovább-
ra is 65 évesen lehetnek időskori nyugdíjasok, 
azzal a feltétellel, ha legalább 15 ledolgozott 
munkaévük van.

Vladimir Stanković, a nyugdíjbiztosítási alap 
részlegigazgatója a Szerbiai RTV szerda regge-
li műsorában azt is elmondta, hogy a nők 58 
év és 4 hónap életkorral, 39 év és négy hónap 
ledolgozott munkakorral, a férfiak pedig 59 év 
életkorral és 40 ledolgozott munkaévvel vonul-
hatnak rendes nyugállományba.

RTV

A Keskenyúton Alapítvány kuratóriuma 
az 1944/45-ös délvidéki magyarirtás 76. 
évfordulója alkalmából Keskenyúton em-
lékérmet adományozott a temerini Szabó 
családnak az áldozatok emlékének megőr-
zéséért végzett kulturális, 
ismeretterjesztő és megem-
lékezést szervező önzetlen 
munkájáért. Az elismerést a 
járványhelyzet miatt egy későb-
bi időpontban adják át. A Szabó 
családot, amely éveken át részt 
vesz a budapesti megemléke-
zésen, vasárnap értesítették a 
díjról. Gabriella elmondta, 
meglepődött és nagyon megha-
tódott a hír hallatán: – Meggyő-
ződésem, hogy nagyon sokan 
vannak, akik legalább ennyit, 
vagy ennél jóval többet tettek 
azért, hogy ezek a történetek, 
emlékek ne vesszenek feledés-
be. Igyekeztünk ezt családon belül megőrizni, 
a gyerekeknek átadni. Kezdetben egyedül men-
tünk Budapestre a megemlékezésekre, később 

a Bogdán József atya által szervezett zarándok 
csoportokkal. Akkor még nagyon kevesen vol-
tunk a szentmiséken, majd az évek során egyre 
többen lettünk. Gyerekeink is az ügy mellé álltak, 
és kivették a részüket. Ha szükség volt, verset 

mondtak, felolvastak, énekeltek, 
muzsikáltak, fáradtságot nem is-
merve minden évben ott voltak 
a szentmiséken. Nagyon várjuk, 
hogy ismét szabadon utazhas-
sunk, mert ez hatalmas élmény 
a zarándokok számára. Évente 
öt-hat autóbusszal háromszáz 
délvidéki utazott fel Budapestre, 
és noha fárasztó az út, áldozatot 
hoztunk, hiszen 1944/45-ben 
ennél sokkal nagyobb áldozatot 
hoztak értünk. Nagyon megható 
megélni Budapesten, a nemzet 
fővárosában, a monumentális 
Szent István-Bazilikában azt, 
hogy egyre többen megismerik 

az itteni múltat, és így válik a közös emlékezet 
részévé a délvidéki tragédiánk. Illés Sándor so-
rait idézve: „Szólni kell arról, mi történt, hogy 

Keskenyúton Emlékérem 
a Szabó családnak

ne véres bosszút hozzon többé a holnap erre a 
tájra, hanem megértést és megbocsátást.”

A járványhelyzet és az utazási korlátozások 
miatt az idei budapesti megemlékezés elmaradt, 
de több magyarországi és 10 vajdasági templom-
ban imádkoztak az 1944/45-ös áldozatokért. 
Temerinben a Szent Rozália plébániatemplom-
ban vasárnap a 10 órai nagymisén emlékeztek 
a hívők. ácsi

A Keskenyúton Emlékérem 
kísérő okmánya
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leD, lCD televíziók, elektronikai 
berendezések, mikrohullámú sütők

jAvítását vállAlom
Kitűnő állapotban levő, 

svájcból behozott leD és lCD 
televíziók árusítása

tel.: 069/18-44-297

Noha a járvány nem tette lehetővé a nyári alkotótábor megszerve-
zését, a TAKT elnöksége úgy döntött, hogy a művésztelepet követő kiál-
lítás semmiképp sem maradhat el. Az alkotókhoz kiküldött felkérésre 
huszonegyen válaszoltak, több mint harminc digitális munka futott be. 
Szombat este szinte közönség nélkül nyílt meg a tárlat.

Varga Valentin, a TAKT képzőművészeti szakosztályának vezetője 
elmondta, főként olyan digitális munkákat vártak, amelyek később a 
virtuális térben teljes értékű műként állják meg a helyüket. – Tavasz-
szal, a pandémia kezdetén még nem tudtuk, hogy milyen eseményekre 
készülhetünk, a tervezett rendezvények közül mi mindent valósíthatunk 
meg. Amikor elérkezett a művésztelep szervezésének ideje, a TAKT el-
nöksége mérlegelt és arra a döntésre jutott, hogy a 41. TAKT- tábort 
nem szervezi meg. Azt azonban nem szerettük volna, hogy az év teljesen 
„TAKT mentes” legyen, így felvetődött egy kiállítás terve. Amikor az al-
kotókat felkértük, hogy munkáikkal vegyenek részt ezen a kiállításon, 
még nem körvonalazódott teljesen, hogy milyen módon és formában 

kerül megvalósításra a tárlat, így főként digitális munkákat (digitális 
grafika, fotó, animáció, videó…) kértünk, olyanokat, amelyek később 
a virtuális térben is teljes értékű műként publikálhatóak. Sajnos, az idei 
év elhalmozott bennünket olyan eseményekkel és fogalmakkal, amelyek 
kézenfekvő témát nyújthattak volna, azonban ezeket zömében már telje-
sen elhasználták, kiaknázták, valójában közhelyekké váltak. Ennek elle-
nére szerettünk volna egy keretet adni a kiállítás anyagának, így a téma 
2020 lett, mindennemű értelmezési megkötés nélkül. A meghívásra 21 
alkotó válaszolt, több mint 30 munkával, amelyek jelentős része helyet 
is kapott a kiállítás anyagában – hallottuk a képzőművészeti szakosztály 
vezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy már az év elején mindenki számá-
ra nyilvánvalóvá vált, hogy ez az év rendhagyó lesz. Az utolsó pillanatig 
mégis remélték, hogy valamilyen formában megszervezésre kerülnek a 
tervezett események. 

– A folyamatok egy része, amely lehetetlenné tette mindezt, a sze-
münk előtt zajlott, így különösebben senkit sem lepett meg az, hogy az 
idén elmarad a művésztelep. A meghívott alkotók munkáit, illetve azok 
digitalis reprodukcióit szerettük volna a virtuális és a fizikai térben egy-
aránt bemutatni, ez utóbbira azonban a jelenlegi szabályozások miatt, 
csak szűk körben nyílt lehetőség a TAKT kiállítótermében. A megnyitó 
zártkörű volt, azonban a kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható. 
Folyamatban van azonban, a kiállítás online bemutatása a TAKT Facebook 
oldalán, erre az elkövetkező hetekben sor kerül. Itt megtekinthetőek 
lesznek a munkák, a tárlatról készült képek és a katalógus is – emelte 
ki Varga Valentin. 

ácsi

TAKT-kiállítás

Közönség nélkül

A megnyitón részt vett Balogh Sándor, Ádám István, Jánosi 
Nándor és Varga Valentin – a szervezők

Mesefilm-forgatás 
a Tájházban

Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a művelődési intézményeket és szer-
vezeteket a több hónapja tartó járvány. Személyes találkozásokra ebben 
a pillanatban nem kerülhet sor, a színháztermek deszkái csendben po-
rosodnak a sötétben. Most kizárólag az online tér nyújthat megoldást 
a művelődési témák iránt érdeklődők számára. Élt ezzel a lehetőséggel 
a temerini Vándor bábszínház is, amikor a Magyarság Házával közö-
sen nemrégiben egy mesefilm-forgatásába kezdett. Garbac Saroltát, a 
társulat tagját kérdeztük az új projektről, valamint arról, hogy milyen 
munkaszervezést diktál a jelenlegi helyzet.

– Csakúgy, mint más művelődéssel vagy gyerekprogrammal foglalko-
zó szervezet, mi is igyekszünk kreatív programokat kiötleni. Az Okostojás 
című televíziós projektünk nem szakadt meg, ezt a Vajdasági Rádió és 
Televízió számára készítjük, de tájolni most sajnos nem tudunk, az is-
kolákban, óvodákban nem mutathatjuk be bábelőadásainkat. A járvány-
ügyi előírásokhoz igazodva azonban a népmese napján megtartottuk a 
bemutatónkat a Tájházban, ebbe igyekeztünk másokat is bekapcsolni. 
Volt bábkészítő, mondókás és énekes foglalkozás, Gusztony Endre fiatal 
mesemondó derekasan kivette a részét a performanszból. A budapesti 
Magyarság Házával gyümölcsöző együttműködést ápolunk, rendszere-
sen felléphetünk ott. Az ősszel két alkalommal mutatkoztunk volna be 
Magyarországon. Úgy gondolták, hogy amennyiben mi itt, Temerinben 
meg tudjuk valósítani ezt a programot, az ő produkciójukként sor ke-
rülhet rá. Az általános iskola igazgatója segítségünkre volt ebben, egy 
előadást és egy bábkészítő foglalkozást sikerült megszervezni a második 
osztályosok számára.

Később is tartottuk a kapcsolatot a Magyarság Házával, és olyan ötlet 
merült fel, hogy videóra rögzíthetnék az előadást. Tetszett az elképze-
lés, és elhatároztuk, hogy a bemutatóra készített Kicsi kígyócska című 
előadást dolgozzuk át. Szombaton a Tájházban lévő hátsó szobában 
forgattunk, amely tökéletes környezetnek bizonyult. Az előadásnak az 
Állatok nyelvén tudó juhász címet adtuk. Azt hiszem, hogy nagyon jól 
sikerült. Ez a Magyarság Háza tulajdona,  december 15-éig kell elké-
szülnie, most az utómunkálatok folynak. Miután elkészült, megoszt-
hatjuk a linket, és bárki megtekintheti – hallottuk Garbac Saroltától, 
a társulat tagjától.

ácsi

Kisnyugdíjasok figyelmébe
Kérik azokat a kisnyugdíjasokat, akik havi járandósága nem éri el a 

15 100 dinárt és egyéb jövedelemmel nem rendelkeznek, jelentkezzenek 
Verebélyi Arankánál az Első Helyi Közösség Nyugdíjas Egyesületében, 8 
és 11 óra között. Vigyék magukkal a tagsági könyvecskét és az utolsó 
nyugdíjcsekket, valamint személyazonossági igazolványukat.
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• Mennyire környezettudatosak a 
temerini emberek?

– Erre a kérdésre nem lehet általánosság-
ban válaszolni. A környezettudatosság szemé-
lyes kérdés és szerintem minden embernek 
saját, egyéni véleménye van a környezet-, illetve 
a természetvédelemről. Az viszont, hogy meny-
nyire lesz valaki környezettudatos sokban függ 
attól, hogy milyen nevelésben részesül a csalá-
don belül, az iskolai oktatás során mennyire 
sikerül olyan ismereteket 
szereznie, amelyek felkel-
tik az érdeklődését. A mai 
fogyasztói társadalom nem 
igazán tekinti fontosnak a 
környzettudatos életformát, 
hiszen minden könnyen el-
érhető, megvásárolható vagy 
eldobható. Az egyik legfon-
tosabb feltétele a környeze-
ti tudatosságnak, a tudatos 
vásárlás. Fontos mérlegel-
ni, megismerni, hogy mely 
termékek számítanak kör-
nyezetbarátnak. A tudatos 
vásárlás során mi döntjük 
el, hogy milyen terméket vá-
lasztunk, mire van igazán szükségünk. Ezál-
tal egyfajta üzenetet küldhetünk a gyártónak, 
forgalmazónak, kereskedőnek. Ha tudatosan 
környezetkímélő termékeket vásárolunk ke-
vésbé terheljük a környezetet, és nagy mér-
tékben hozzájárulhatunk annak védelméhez. 
Sokszor nem kerül több időbe, energiába és 
pénzbe, csak a másképp gondolkodáson, a 
másként döntésen múlik. Minden, ami kike-
rül otthonunkból szélesebb környezetünkre, 
a természetre és az élővilágra is hatással le-
het. Gondoljunk csak a háztartásban termelt 
hulladékra, ami a közeli szemétlerakón végzi, 
vagy a vízlefolyóba került különböző háztartá-
si vegyszerekre, amelyek ha nem szakszerűen 
megépített szennyvíztározóba kerülnek, bizo-
nyítottan kihatnak a talajvizek minőségére, 
és ennek következtében az ivóvízkészletet is 
szennyezhetik. Mindemellett meg kell említeni, 
hogy a veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó 
csomagolóanyagok fokozottan környezet- és 
természetkárosító hatással vannak. Minden 
hulladékként kidobott csomagolásban, ha 
töredékben is, marad a veszélyes anyagból. 
Ebből kifolyólag, a veszélyes hulladékok ke-
zelésére vonatkozó előírások szerint kellene 
eljárni velük, viszont a gyakorlatban, sajnos, 
erre nálunk nincs működő rendszer. Emellett 
maga a csomagolóanyag is készülhet olyan ve-
szélyes vegyületből, amely kioldódhat, és vagy a 

tartalmát szennyezi, vagy a környezetbe kerül-
ve az élővilágra lehet káros hatással. Az ilyen 
csomagolóanyagok cimkéin szereplő, általá-
ban szembetűnő jelzések figyelmeztethetnek 
bennünket a veszélyes összetevőkre.

• Milyen környezetvédelmi intézke-
dések foganatosítását tartod még fontos-
nak?

– Bár nem kifejezetten környezetvédelmi 
kérdés, úgy gondolom, a községben sokkal na-

gyobb figyelmet kellene fordítani a kerékpáros 
forgalom fejlesztésére, a kerékpárosok számára 
kialakított utak rendezésére. Szükség mutatko-
zik a már meglevő kerékpárutak átjárhatóságá-
nak javítására, valamint új utak megépítésére, 
különösen a nagyobb főutcák mellett. Ezek az 
intézkedések hozzájárulhatnak a biztonságo-
sabb közlekedéshez, cselekvésre ösztönöznék 
azokat, akik kerékpározni szeretnének, teher-
mentesítenék a közúti forgalmat, csökkentenék 

a légszennyezést és elősegítenék a tisztább és 
egészségesebb környezet létrejöttét. Dicséretre 
méltó viszont a nemrégiben megépült kerékpár-
út, amely a település északi kijáratától indul. 
Ezen könnyedén elkarikázhatunk a Jegricska 
Természeti Park látogatóközpontjáig.

A község teljes területének megközelítőleg 
80 százalékán folyik valamilyen mezőgazdasá-
gi tevékenység. A 2012-es mezőgazdasági nyil-
vántartásra vonatkozó tanulmány adatai szerint 
Temerin község a mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmas területek nagyságát tekintve az elsők 
között szerepel a Vajdaságban. Ezzel szemben a 
tanulmány arra is rávilágít, hogy a zöldfelületek 
tekintetében sajnos az utolsók között kullog. 
Ha szétnézünk a temerini határban, aligha lát-
hatunk nagyobb, összefüggő erdőt, legfeljebb a 
tanyaromok körül. Mindössze néhány kisebb, 
fákkal, bokrokkal tarkított „zöld sziget” tűnhet 
szembe. Az effajta agrársivatagokra az alacsony 
biológiai sokféleség jellemző. Sajnos nálunk is 
ez tapasztalható. A mezőgazdasági parcellák 
szinte az utolsó négyzetcentiméterig kizárólag a 
mezőgazdasági kultúrák termesztését szolgálják. 
Hiányzik mindennemű zöld folyosó, mezővé-
dő sáv, bakhát, parlagon hagyott terület, amely 
nemcsak az elővilág megőrzését segíti elő, de a 
talajvédelem szempontjából is nagyon hasznos 
eleme a tájszerkezetnek. 

Szerintem sokkal nagyobb figyelmet kellene 
fordítani az olyan intézkedésekre, amelyek a 
szélerózió elleni védelmet és ezzel párhuzamo-
san az élővilág változatosságának gazdagítását 
eredményeznék. Ahelyett, hogy növekednének 
a fákkal borított területek, nap mint nap tapasz-
talhatjuk a meglevő, jól kifejlett fák „eltűnését”. 
Ezen sürgősen változtatni kell. Ugyanis a fákkal, 
bokrokkal benőtt zöldfelületek tervezett meg-
növelése nem csak a mezőgazdaságnak jelen-
tene mentőövet, de a bokorlakó vad pihenése, 
megbúvása, vagy akár a túlélése szempontjából 
is nagyon fontos intézkedés lenne.

FúRó Dénes

Környezeti problémáinkról (2.)
A községünket érintő környzetvédelmi helyzettel és az ezzel kapcsolatos 

problémákról, valamint az esetleges megoldásokról Vigh Lóránd okleveles 
ökológust kérdeztük.

A település egyik legnagyobb környezeti problémája a 
szennyvíz (korábbi felvétel)

Sok baj ellen a legjobb orvosság, ha nem 
nyúlunk hozzá – állítják a bölcsek. Ez igaz, 
mert vannak dolgok, helyzetek, amikor ta-
nácstalanok vagyunk, nem tudjuk eldönteni, 
melyik a jobb megoldás. Hát ilyenkor valóban 
a legjobb az időre bízni, az majd megoldja 
a gondunkat. Lehet, hogy nem a legkedve-
zőbben fognak alakulni a dolgok számunk-
ra, de ha nem tudtunk jobbat, hát el kell fo-
gadnunk.

De vannak ügyes-bajos dolgok, amiket ne-
künk kell megoldani, mint például a számlák 
befizetése, a kidurrant kerékpárgumi, ha oda-
ég a rántás, ha a vihar elvitte a tetőt a fejünk 
fölül.Vagy ha leszakad a kerti véce alattunk 
–  hát ezekhez bizony hozzá kell nyúlni.

Nagy a baj, ha elfogy a pénzünk és nincs 

mihez nyúlni. Baj, ha elfogy a vaj, de még na-
gyobb a baj, ha nincs is mire kenni. Ha meg-
döglik a szomszéd tehene, az az ő baja, de ha 
a miénk pusztul el, az bizony nagy baj.

Ha irigykednek ránk az emberek, az nem 
baj, sőt az elismerés, dicsőség, amiért nekünk 
sokat kellett dolgozni. De amennyi bajt a ha-
talom tud a nyakunkba sózni, ahhoz bizony 
jobb nem nyúlni, mert a hatalom, az hatalom. 
„Čast je čast, a vlast je vlast!” – énekeli Đorđe 
Balašević az egyik dalában. Ezt jó tudni.

Aggódni azért nem kell, bajok mindig vol-
tak és lesznek is. Mi 70-en túliak már annyi 
megpróbáltatást túléltünk, hogy hiányozna, 
ha nem lenne semmi bajunk. Egyesek azzal 
vigasztalódnak, hogy majd a sárgaföld min-
den bajt meggyógyít. De mi lesz azokkal, aki-
ket nem oda temetnek?

Id. KOROKNAI Károly

Mi a baj?



TEMERINI ÚJSÁG2020. december 3. 5

Kevés olyan kezdeményezés volt Temerinben, 
amelyből Pali bácsi ne vette volna ki derekasan 
a részét, minden bizonnyal neki köszönhető, 
hogy nem bontották le az öregiskola épületét, 
ő szervezte meg az első Illés-napi felvonulást, a 
Kertbarátkör megalapítása is a maholnap kilenc-
venéves aktivista nevéhez 
fűződik.

• Az öregiskola 
megmentéséről így 
vall:

– 1980-at írtunk, a 
feleségem büfét működte-
tett a pályán, és egy alka-
lommal Csévári Zoli, aki 
akkor a helyi közösség-
ben vezető személy volt, 
elújságolta, hogy jól jár 
az, aki megvette az öreg-
iskolát lebontásra. Szöget 
ütött a fejembe a dolog, 
nem találtam okosnak a 
lebontást. Az volt a terv, 
hogy a rendőrállomás előtt, az öregiskola helyén 
kertszerű teret alakítanak ki. Akkoriban tagja 
voltam a helyi közösségnek, és amikor napi-
rendre került a téma, feljegyeztem magamnak 
néhány gondolatot és elmentem az ülésre. Fel-
szólalásomban elmondtam, hogy nem kellene 
lebontani az épületet, mert sem az ifjúság, sem 
pedig a községben működő civil szervezetek 
nem rendelkeznek helyiséggel, az öreg iskola 
épülete pedig minden szempontból alkalmas 
lenne számukra. A járeki Jarić Miladin volt ak-
kor a községi elnök, aki le is vette napirendről, 
mondván, lehet, hogy igazam van. Így maradt 
meg az öregiskola épülete. 

•Az Illés-napot nyolc éven át szervez-
te, az első kenyérszentelést és felvonulást 

is Pali bácsi irányította.
– Vukovárnál még dörögtek a fegyverek, ami 

idáig hallatszott. Az az ötletem támadt, hogy ki 
kellene az embereket csalni az utcára, hogy egy 
kicsit kikapcsolódjanak. Felvetettem az Illés-na-
pi kenyérszentelés ötletét Szabó Péternek, aki 

akkor a színházat vezette. Így indult az egész. A 
Gulyáscsárda elől indultunk a kenyérrel, Bujdo-
só Pali volt a fiákeres, az ANT zenekar muzsikált, 
Pető Juliska táncos lányai beöltözve vettek részt 
a menetben, ami akkor igencsak rövid volt. 

• Hogyan emlékezik vissza a 
Kertbarátkör létrejöttére? 

– A Kertbarátkör megalapítására a pálinka-
verseny adta az ötletet, ahova gyakran meghív-
tak főzni. Az alakuló ülésen azt hiszem, 17-en 
voltunk, dr. Petri József volt az elnök. Elment 
Újvidékre bejegyeztetni az egyesületet, de első 
nekifutásra nem sikerült. A következő alkalom-
mal én már 84 aláírással indultam, ekkor meg-
történt a nyilvántartásba vétel. Sohasem akartam 
a Kertbarátkör elnöke lenni, magyarországi pél-

dákból merítve azt val-
lottam, hogy diplomás 
emberek kellenek erre 
a posztra. 

• Több helyen 
szervezett május-
fa-állítást, ezt a ha-
gyományt mindmáig 
ápolja .

– Mindenhol meg-
szerveztem, ahol csak 
megfordultam: a ven-
déglátóiparban, a ma-
lomban. Ez utóbbi 
gyönyörű volt, a teljes 
kollektíva részt vett ben-
ne. A zenét is én biztosí-

Illés-nap, 1997, útban a templomba, riportalanyunk a fiákeron

Földet 
bérelek

062/10-69-459

Friss temerini és dunabökényi akác-, 
valamint Tarcal-hegyi hársméz eladó 

a termelőtől. Tel.: 063/511-925

tottam, Molnár Jóska bácsi volt az akkori tűzoltó 
zenekar vezetője. Sokan összejöttünk, mindenkit 
megvendégeltünk kiflivel, pogácsával, itallal. Mi-
után megnyitottuk a Gulyáscsárdát, ott is állítot-
tunk májusfát. A programot zömében a Szirmai 
Károly Magyar Művelődési Egyesülettel közösen 
dolgoztam ki. Most szeretném látványossá tenni, 
a színház előtt feldíszíteni a májusfát és muzsi-
kaszóval kihozni a Gulyáscsárdáig. Erre akár 
jövőre sort is keríthetünk.

• Gyakran ragad fakanalat, jól főz. 
– Szeretek főzni és bátran teszem ezt. Fel-

használok mindent, ami a közelben van és a 
végén mindig finom étel kerekedik ki. Illés-
napkor nagyon sokszor főztem birkapaprikást, 
és olykor volt is rá megjegyzés:

– Pali bácsi, jó a birkapaprikása, csak egy 
a baj vele. Mindent elkövetett, hogy ne érződ-
jön rajta a birkaszag. Inas koromban hazafelé 
menet gyakran már a sarkon megéreztem, hogy 
édesanyám birkahúsból főzi az ebédet. Nem 
szerettem, de most, hogy már korosabb lettem, 
mindennap megenném. 

• Így a kilencven felé közeledve meg-
fordult-e a fejében, hogy egy kicsit csök-
kenteni kellene a tempón?

– Úgy érzem, hogy valóban jó volna már 
egy kicsit lassítani. Volt egy atlétikai edző is-
merősöm, aki egy alkalommal Újvidéken tar-
tott előadást. Rákérdeztünk, mi a titka annak, 
hogy ilyen jó kondícióban van. Azt mondta: – 
Igyekeztem mindig romlandót enni. Amikor jól 
esik, megiszok egy pohár bort, és együtt futok 
a sportolókkal, de már kisebb köröket. Most 
én is úgy érzem, szűkebbre kellene vennem a 
kört. Elégedett vagyok mindazzal, amit elértem 
az életben. Reggelente hálát adok az Istennek, 
hogy még mindig ad munkát nekem.

ÁDÁM Csilla

Kevés olyan kezdeményezés volt, amiből Majoros Pál kimaradt

Öregiskola, Illés-nap, 
Kertbarátkör

Vandalizmus

A közelmúltban adtunk hírt róla, hogy 
korszerű LED-lámpákat szereltek fel a 
park előtti gyalogjárda mellett. Ismeret-
lenek a napokban a parkban kitörtek né-
hány korábban felállított lámpát és szét-
dobálták azokat. (Varga Z.)
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Kedden volt a lakodalmunk, utána való 
hétfőn pedig kiírták a beszolgáltatást. Az apó-
som beszolgáltatta azt, amit kiírtak neki. Akkor 
újra kiírtak neki megint húsz mázsa terményt. 
Mivel már neki nem volt több, vásárolt, és be-
vitte. Hagyott egy kicsit magnak valónak, de 
kijöttek szekérrel, lovaskocsikkal lesöpörni 
a padlást. Mindent lesö-
pörtek, mindent elvittek, 
egy szem nem maradt.

Amikor az apósom 
az utolsó kocsival bevit-
te és leadta, azt mondta 
neki az egyik fontosko-
dó magyar illető: „Nem 
a búza kell nekünk, 
hanem kend!” – és el-
vitték Požarevácra. Az 
anyósomat csak azért 
nem vitték, mert nem 
volt semmi a nevén. No, 
a lényeg az, hogy min-
dent lefoglaltak, minket 
pedig kizavartak a tanyá-
ról. Adtak egy paplant meg egy fazekat a ke-
zembe. A kilencven éves nagymamát is kilök-
ték a házból az utcára. Neki is, mint nekünk 
is, azt mondták, hogy mehetünk mindenhová, 
csak vissza a tanyára, meg haza a házba nem. 
Az anyósom akkor már az anyjáéknál volt, mi 
pedig a bátyámékhoz, a tanyára mentünk. El-
mondtuk a bátyámnak a történteket, mire ő: 
Ne hagyjátok már ott azt a tanyát! Ha az egyik 

kapun kihajtanak benneteket, menjetek visz-
sza a másikon! 

Később megtudtam, hogy nem vélet-
lenül csinálták ezeket a szörnyűségeket 
apósomékkal: ott azon a részen, pontosab-
ban az apósomék tanyáján, mindenáron egy 
nagy szövetkezeti központot, vagy hasonlót 

akartak létrehozni. Előbb az apósomat arra 
akarták kényszeríteni, hogy menjen be a szö-
vetkezetbe, adja be a földjét, de ő erről hallani 
sem akart. Azt mondta, ha joguk van rá, vegyék 
el, de ő önszántából nem adja oda azt, amit az 
édesapjától örökölt, és amiért egész életében 
gürcölt. Volt valamikor hetven hold földjük, 
de ekkor már csak a maximum. Pedig ő és a 
testvérei szintén beszolgáltatás miatt már elő-

zőleg is voltak börtön-
ben, Dečaniban.

 De most a test-
vérei, Sándor bácsi 
és Mihály bácsi is azt 
mondták, hogy ők 
mégegyszer nem men-
nek Dečaniba, aláírták, 
és beléptek a szövetke-
zetbe. Szegény apósom 
mégse írta alá, hogy 
odaadja a vagyonát. 
Ezért vitték el két évre 
Požarevácra és semmi 
nélkül maradtunk. De 

Mesélő magnószalagok 

A konfiszkálás időszaka
Illés Margitka életének történetéből (2.)

2013.  márciusában az akkor 84. életévében járó Illés Margitkával beszél-
gettem, aki gyermekkorában édesapja tamburazenéje mellett, majd a temerini 
színpadon énekelt és játszott. Férjhezmenését követően 1949-ben a népszerű 
Temerini Tizesbanda szólistájaként arra készült, hogy az Újvidéki Rádió stúdió-
jában élő műsorban énekeljen, de ez nem jött össze neki. A több mint egy órán át 
tartó beszélgetés közben arról is meggyőződtem, hogy a dal, a zene még mindig 
éltető eleme Margitkának és arról is egyben, hogy életútja nem volt éppen rögök 
nélküli. A beszélgetés után másfél évvel azonban már a mennyei kórus tagjaként 
vagy szólistájaként énekelt és énekel szép csengő szoprán hangján.

azért az Isten nem felejt. Jóval később valakinek 
mégiscsak eszébe jutott, hogy a beszolgáltatás, 
a konfiszkálás igazságtalan volt. 1994-ben az 
unokája, az én Karcsi fiam kapta vissza az apó-
som volt földjeinek egy részét. De a tanyának 
ma már nyoma sincs. Még egy tégla se.  

• Ezután hogyan alakult az életük?
– Itthon voltunk, nem volt hova menni. 

Mivel sok barackfa volt a kertben és abban 
az évben nagyon jó baracktermés, az apó-
sommal hajnalok hajnalán egy-egy bicikli-
kosárral mentünk Újvidékre a piacra. Azért 
az apósommal, mert az uram a Kanderka Jó-
zsi bácsival, a Milinszki Józsinak az apjával, 
Józsi bácsival meg a Vecsera Pista bácsival 
Szőregre járt, ott építették a központban a 
szövetkezeti otthont, vagy mit. A barack előtt 
még salátával, zöldséggel, meg amivel lehetett, 
mentünk, piacoztunk. Még Ókérbe is elmen-
tünk. Abból rakosgattuk össze az élelemre 
valót, meg aztán édesapámtól kaptunk egy 
és fél hold földet, hogy kenyérnekvalónak is 
legyen, abba vetettünk búzát. Mentünk még 
részre aratni. Emlékszem rá, a nagybátyám 
búzáját levágtuk, ami egy évre való kenyér-
nek elég volt.

• Nem lehetett véletlen, hogy szerette 
a művészetet, szeretett énekelni. Imre 
nagybátyja festő volt, Sándor unokatest-
vére híres, neves író, irodalmár lett.

– Apámék nyolcan voltak testvérek, hogy a 
négy lány játszott-e, azt nem tudom, de a négy 
fiú, az mind játszott hangszeren. Imre nagybá-
csim hegedült, a többiek meg tamburán, apám 
pedig prímás volt, sőt zenekara is volt a tanyán. 
Minálunk nem kártyapartik voltak. Ki ki vitte 
a hangszerét: a fuvolás Góbor Károly bácsi, a 
nagybőgős a Papp Ferenc bácsi volt, Faragó Já-
nos bácsi - akinek azon a helyen volt a tanyája, 
ahol most a Vindulo van. - volt a basszprimás 
kontrás, akit aztán a bátyám váltott le, apám 
pedig a prímás volt. Majdnem olyan tizesbanda 
hangzású zenekar volt. Télen mindig máshova 
mentek, vitték a gyerekeket meg a hangszert, 
ha hó volt, akkor is. Befogták a lovat a kapáló 
ekébe és csináltak utat, hogy lehessen menni 
az egyik tanyáról a másikra. A gyerekeket meg 
vitték a hátukon. Nótaszó nélkül sehova nem le-
hetett menni. Ha nyáron csendes este volt, apám 
kiült az udvarra a tamburával, mikor elhallgat-
tunk, egyszer csak megszólalt a Góbor Károly 
bácsi fuvolával, majd a Mészáros Jóska bácsi, 
aki énekese is volt a Tizesbandának, és akinek 
ott volt valahol hereföldje. Este jött gyűjteni a 
hereszénát, amikor harmat van, közben éne-
kelt, mi meg kereszteztünk vagy szénát gyűjtöt-
tünk, én is daloltam. Jóska bácsi megvárta míg 
én befejezem, akkor belevágott egy másikba. 
Olyan ötszáz méterre volt tőlünk, de hallatszott, 
ő is jó hangú volt, én is jól megeresztettem a 
hangomat, és így összedaloltunk.

-aJó-
(Következik: Játszottam 

és énekeltem)

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

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

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

Felvétel az Illés családról, 1960-as évek. Adatközlőnk Illés 
Margitka a felső sorban a második, édesapja, Illés Sándor író 
testvére jobbról lent a második.
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Kiss Benett: – Én már nagyon vá-
rom. Sokat kell hozzá beszélni és szót 
kell fogadni, akkor biztosan hoz va-
lamit. Ha jó voltál, akkor azt fog hoz-
ni, amit kívánsz, az is lehet, hogy nem 
pont ugyanazt hoz, amire gondoltál, 
hanem valami hasonlót, de az is jó. Azt 
szeretném, ha nekem idén betonkeve-
rőt hozna. Azért kértem ezt, hogy tud-
jak vele utakat építeni. Egész évben jó 
voltam, igaz néha bújócskázás közben 
kicsit kifáradtam, és olyankor leültem. 
Szerintem nincsenek rossz gyerekek, 
esetleg csak bűnösök, akik félni szok-
tak. A Mikulást úgy szoktuk várni, hogy 
kipucoljuk a csizmáinkat, vagy vala-

milyen más lábbelit, és kitesszük az 
ablakba. A lényeg, hogy tiszta legyen. 
Én már egyedül pucolom a csizmámat, 
mindig jól megsúrolom. 

Uracs Klaudia: – Már nagyon várom őt. 
Nem kértem tőle semmit, mert úgy gondol-
tam, hogy megörülök majd bárminek, amit 
hoz. A Mikulás a csizmába teszi az ajándékot, 
ezért azt mindig ki kell pucolni. A gyerekek 
kapnak ilyenkor ajándékot, de legtöbbször 
csak azok, akik jók voltak. A jó gyerekek 
nem beszélnek csúnyán, és szépen viselked-
nek.  Szerintem léteznek rossz gyerekek. 

Kiss Lara: – Kedves leszek a Miku-
lással, ha megjön. Adok neki süteményt 
és finom tejet is, amit majd kiteszünk a 

A jó gyerekeknek 
biztosan hoz ajándékot

Hogyan várják Mikulást a legkisebbek?

teraszra, csak vigyázni kell, hogy a macs-
ka nehogy elvigye. Szeretnék mosógé-
pes és varrógépes játékot, meg rostirónt, 
orvososat nem kérek, mert azt kaptam 
a mamától. Odafigyeltem arra, hogy jó 
legyek, remélem, hogy lesz ajándék is. 
A csizmát jó alaposan megtisztítom, ne 
maradjon sehol se piszkos. Csak a jó gye-
rekek kapnak a Mikulástól ajándékot, a 
rosszaknak krumplit és hagymát visz. 
Én már láttam rossz gyerekeket egyszer, 
amikor az iskolában játszottunk. 

Tóth Ármin: – Én a Télapót és a Miku-
lást is egyformán várom. Egy mesefigurát 
kértem a Télapótól. A Mikulás cukrot, diót, 
mogyorót szokott hozni, így énekeltük az 
oviban is. Szót kell fogadni, nem szabad ve-
szekedni és kiabálni sem. Néha már szok-
tam hallani a Mikulás csengőjét az utcán, 
már biztos figyel bennünket. Kipucoljuk a 
csizmánkat, kitesszük az ablakba, akkor lesz 
benne ajándék. 

Burány Hédi: – Én nagyon szeretem 
a Mikulást. Ki kell pucolni a csizmát, 
és akkor tesz bele ajándékot. Már na-
gyon várom, hogy jöjjön. A jó gyere-
kek mindig szépen viselkednek, én is 
jó voltam. Szerintem nincsenek rossz 
gyerekek.

Barna Józsika: – Nagyon várom, ajándé-
kot hoz majd. Csak a jók kapnak tőle aján-
dékot, a rosszak nem kapnak semmit. Én jó 
voltam, szót fogadtam az ovónéninek, meg 
anyának és apának is, elpakoltam a játé-
kokat, és a kezemet is mindig megmostam. 
Kipucolom a csizmámat és abban lesz majd 
az ajándék.

TóTH Dianna

Az év utolsó hónapja számos örömet, és meglepetést tartogat a legtöbbünk számára. A felnőttek 
a legnagyobb boldogságot a gyerekek őszinte mosolyából és öröméből merítik. A csöppségek pe-
dig lázasan készülnek a jó öreg Mikulás, majd a Télapó és a Jézuska érkezésére is, hiszen tudják, 
hogy az egész évi szófogadásukat ilyenkor ajándékkal jutalmazzák. Elsőként a Mikulás látogatja 
meg a mindig jó, engedelmes gyerekeket, akiről azt is megtudtuk, hogy már elindult hosszú útjára, 
és még a járvány sem tántorította el attól, hogy megjutalmazza a temerini gyerekeket. A legtöbb 
kisgyermekes családban már lázasan készülnek a jó öreg érkezésére. A gyerekszobákat elöntő 
játéktengereket felválltotta a gondosan helyrepakolt, rendezett játékpolcok látványa, hiszen sosem 
lehet tudni, melyik pillanatban kacsint be az ablakon a Mikulás, vagy épp a Télapó. 

A testvérpárok talán már el is felejtették azokat a nagy a vitákat, amelyektől anya feje oly sok-
szor sajog. A tisztálkodás és az öltözködés is gördülékenyebben zajlik ilyenkor. A lakást ékesítő 
díszekre és fénysorokra pedig úgy tekintenek, mint a csoda közeledtét hírdető varázslatos esz-
közökre. Vasárnap reggel a kisgyermekes családok otthonában ismét megtörténik a varázslat, 
amelynek a csöppségek arcán sugárzó boldogság által mindannyian részesei lehetünk. A Mikulás 
csengőjének hangja Temerin utcáin is felcsendül. A legkisebbektől igyekeztünk megtudni azt, 
hogy hogyan is kell készülni a Mikulással való találkozásra és, hogy miért olyan fontos számukra 
a jó öreg barátjuk érkezése. 

Kórházi látomás
A KóRHázNAK KüLöN, záRT VILáGA VAN. A másik világra, 

ahonnan érkeztünk, csak az a néhány holmi emlékeztet bennünket, 
amit magunkkal hoztunk: a pizsama, a papucs, a fogkefe, a törülköző 
és a könyv. Itt úgy érzi magát az ember, mint a fészekből kipottyant 
fióka: árva és kiszolgáltatott. S mintha hirtelen süket, nagy csendbe 
zuhanna. Itt már nem üldözik többé a buta hatá ridők, kitörlődik emlé-
kezetéből minden fontosnak vélt telefonszám, mert elszakad a nyüzsgő 
világgal összekötő köldökzsinórja. Alig múlik el egy-két nap, máris a 
kórház vá lik igazi otthonunkká a fertőtlenítő szagú folyosókkal, a zöld 
burkolatú kórtermekkel és a társalkodóba helyezett, folyton zümmögő 
ital-automata zajával. 

A közelmúltban én is betege voltam egy kórháznak, s igyekeztem 
megbarátkozni számkivetettségemmel. Ismerkedtem a folyosókkal, a 
kórtermekkel, s olykor az az érzésem támadt, hogy jártam már itt va-
laha. Mikor is? Belém döbbent: amikor a mamát áthoztam Jugoszlá-
viából, megbetegedett, és ide szállították: emlékszem a csapóajtóra is 
a félemeleten. Ott jártam nála naponta. Gyakran lopakodva érkeztem, 
hogy résnyire kinyitva a kórterme ajtaját, meglessem. Zilált kis kontyá-
val ült az ágyban. Agyonmosott barhent ing volt rajta. Egy nagy, tizenkét 

ágyas kórteremben feküdt. Látomásként rémlik fel bennem egy régi 
kép. Amikor egy délután meglátogattam, habzó vidámság uralkodott 
a kórteremben. A mama volt a központja ennek a jókedvnek. A töb-
biek körülvették, ő nevetett, beszélt gesztikulált. Átöleltem, megcsó-
koltam. Ekkor a fülembe súgta: „Tudod, kisfiam, meghívtam őket! Az 
egész szobát meghívtam. Jöjjenek el hozzánk, vendégségbe. A szüreti 
bográcsban birkapaprikást fõzök nekik. Bácskai módra. Ezek városi 
népek, nem jártak még falun ...” 

öSSzESzORuLT A TORKOM. Az ágya szélére ültem, fél karom mal 
gyengéden átfogtam a vállát. „Mama, mi már nem mehetünk soha haza 
abba a régi ház ba, Temerinbe. Nem emlékszel? Eladtuk a házat, a szőlőt, 
a kertet, nem fõzünk már többé birkapaprikást a bográcsban...” 

„Jaj, Istenem!” – tette össze a kezét, mintha imádkozna. „Azt mon-
dod, kisfiam, hogy nincs már házunk?” – tekintett rám elhomályosuló 
szemmel, majd erőtlen kezével belém kapaszkodott, és sírni kezdett. 
Így látom most is magam előtt: agyonmosott réklijében ül a kórházi 
ágyon, és siratja a házat.

LáTOMáS? Halkan becsukom a régi kórterem ajtaját, visszaosonok 
a szobámba, és elpityeredek. Nem is tudom, mit siratok. A mamát? A 
szülőházat? Magamat? Vagy azt a régi világot? .. 

ILLÉS Sándor 
(1998)

A Tini múltjáról szóló sorozatunkat leg-
közelebbi számunkban folytatjuk.



TEMERINI ÚJSÁG 2020. december 3.8

A múlt század kezdetén a számos népbetegség és különféle járvá-
nyok közül az egyik legtöbb fiatal áldozatot szedő betegség a tüdővész, 
vagyis a tüdőtuberkulózis (TBC) volt. Ebben a betegségben a korabeli 
Magyarországon is évente ezrével haltak bele az emberek, többnyire 
csecsemők, kisgyermekek és fiatalok. Egyes korabeli statisztikák szerint 
ezer emberből mintegy négyen tüdővészben hunytak el. A tudósok és a 
közvélemény a család és a társadalom betegségének is nevezte, ugyanis 
a tuberkulózisos szülők, egyszerű hurutnak könyvelve el betegségüket, 
mindenféle elővigyázatosság nélkül léptek kapcsolatba gyermekeikkel, 
akik így megfertőződtek és nagyon gyorsan elhaltak. 

A nép tudatlansága miatt szükségesnek bizonyult valamiféle egyesü-
let megalapítása, amely tevékenységével és különféle felvilágosító akci-

Sötét hajnalok, roráték ideje, 
a várakozás hetei

Temerinben hagyománya van a hajnali miséknek. Igaz, még csak 
most kezdődött az ádventi időszak, és a járványhelyzet is rányomja bélye-
gét úgy az emberek mindennapjaira mind a karácsonyt váró időszakra, 
mégis a téli kápolnában és a hittanteremben tartott hajnali miséknek 
külön üzenete és hangulata van. A keresztény ember számára az ádventi 
időszak, amely egyben az esztendő utolsó hónapja is, nem az egész éves 
elmaradás behozatalát, önmagunk utolérését jelenti, hanem sokkal in-
kább azt, hogy felkészüljünk egy találkozásra, megtisztítsuk lelkünket 
az érkező Isten befogadására. Tudunk-e a lényegre figyelni? 

H.M.: – Életem részévé vált, hogy eljárok a hajnali misékre és pró-
bálom megérezni az Úr közelségét. Talán olyan időszak ez, amikor job-
ban át tudjuk gondolni az Istennel való kapcsolatunkat. Minden évben 
meghatározok, kitűzök egy szándékot, amiért különösen is imádkozom, 
felajánlom azt a Jó Isten kegyelmébe.

K.E.: – Az ember próbál ilyenkor elcsendesedni, önvizsgálatot tar-
tani. Én külön törekszem és fontosnak tartom a megbékélést a csalá-
dokban, erősíteni, tudatosítani magamban önmagunk valamint egymás 
elfogadását. 

M.M.: – Jó azzal kezdeni a napomat, hogy eljövök hajnali misére. 
Ebben a felfokozott, mindennapi rohanásból visszavegyek a tempóból, és 
próbáljam előtérbe helyezni a lelkemet. Összeszedettségben, csöndben, 
befelé fordulással tudom tölteni azt a fél-háromnegyed órát.   

A pirkadat előtt bemutatott szentmisék, az úgynevezett rorate misék 
az adventi időszak liturgikus sajátosságának számítanak. Ragadjuk meg 
ezt a megszentelt időt, napjainkban, amikor nagyon nagy szüksége van 
a léleknek a csöndre és az imára, a kegyelmi pillanatokra. Csöndes 
napok jönnek...

ö. E.

óinak segítségével felhívná az emberek figyelmét a tüdővész tüneteire, 
terjedésére és megelőzésére is. Ezen célok szemelőtt tartásával alakult 
meg 1903-ban Lukács György, akkori Békés vármegyei főispán kezde-

ményezésére az Alföldi szanatóri-
um-egyesület. A jótékony mozgal-
mat Habsburg–Lotaringiai József 
Károly (1833-1905) főherceg vette 
védnöksége alá, aki az elnökséget 
is elvállalta. Halála után a szervezet 
átalakult és a tiszteletére felvette a 
József Királyi Herceg Szanatórium-
Egyesület nevet, melynek elnöke 
Lukács György lett, alelnökévé 
pándi Horváth Zsigmondot válasz-
tották meg, új védnökei pedig az 
elhunyt József Károly fia és menye, 
József Ágost főherceg és Auguszta 
Mária Lujza főhercegné lettek. Az 
egyesület nagyarányú társadalmi 
tevékenységet fejtett ki, amely első-
sorban a tüdővésszel kapcsolatos 
ismeretterjesztő iratok terjeszté-
sében és intézmények felállításá-
ban nyilvánult meg. Az első ilyen 

intézmény a gyulai Lugoserdei József és a debreceni Nagyerdei Auguszta 
szanatóriumok voltak. 

Ezenkívül több tüdőbeteggondozó intézetet is alapított az ország 
különböző pontjain. Az egyesületnek az első világháborút közvetlenül 
megelőző években mintegy 120 kihelyezett tagozata volt, mely tagjainak 
száma meghaladta a 10 ezret is. Temerinbe is nagyon gyorsan eljutott 

József Károly főherceg, a róla 
elnevezett szanatórium egyesü-
let első elnöke és védnöke

Püspöki rendelkezés alapján 
idén nincs gyónóbúcsú ezért a Ka-
rácsonyi gyóntatás menete: vasár-
nap kivételével minden szentmise 
előtt fél órával gyóntatunk.

Dec. 5.,  szombat
14 ó: III. a osztály, lányok
14:30 ó: III. a osztály, fiúk
15 ó: III. b osztály, lányok 
15:30 ó: III. b osztály, fiúk 
16 ó: IV. b osztály, lányok 
16:30 ó: IV. a osztály, fiúk

17 ó: IV. b osztály, lányok 
17:30 ó: IV. b osztály, fiúk

 Dec. 12., szombat 
14 ó: V. a osztály, lányok
14:30 ó: V. a osztály, fiúk 
15 ó: V. b osztály, lányok 
15:30 ó: V. b osztály, fiúk 
16 ó: III. c osztály, lányok
16:30 ó: IV. c osztály, fiúk
17 ó: VI. a osztály, lányok
17:30 ó: VI. a osztály, fiúk 

Karácsonyi gyóntatás

Szanatórium 
egyesület

Temerin a 20. sz eleji sajtóban

Miserend
4-én, pénteken, első péntek, a Tele-
pen 8 órakor: Egy szándékra; 17 ó: Há-
rom élő családért, utána: Elsőpénteki 
egész éjszakás szentségimádás a téli 
kápolnában
5-én, szombaton, 8 órakor: A hét fo-
lyamán elhunytakért; valamint: †id. és 
ifj. Zsúnyi Károly, a Zsúnyi és a Nagy 
család elh. tagjaiért; valamint: †Lász-
ló Ferenc, Mária, Borbála és a László 
szülőkért; valamint: †ifj. Fehér Lajos 
és a család elh. tagjaiért
6-án, Advent 2. vasárnapja, a Telepen 
7-kor: Egy szándékra; 8:30-kor †Pász-
tor Zalán és elh. nagyszülőkért; 10 óra-

kor: A népért 
7-én, hétfőn 6:30-kor: Szent Antal tisz-
teletére, majd egész napos szentség-
imádás a téli kápolnában. 18:30-kor 
Ambrus-napi mézszentelés lesz.
8-án, kedden, A Boldogságos Szűz Má-
ria Szeplőtelen fogantatása, a Telepen 
8 órakor: †Góbor Sándor és szüleiért; 
10 órakor: Szűzanya tiszteletére a Rft.-
ok élő és elh. tagjaiért
9-én, szerdán 6:30 órakor: Egy szán-
dékra
10-én, csütörtökön 17 órakor: † 
Ökrész Imre, elh. szüleiért Istvánért 
és Ilonáért, az Ökrész és a Tóth család 
elh. tagjaiért; 18 órától: Szentségimádás 
Iskolája a téli kápolnában
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Temerini menekültek 
Csantavéren

Az 1849-ES CSANTAVÉRI GYáSz-ÉV
Az 1849-es bácskai események értékelése úgy a magyar részről, mint 

a szerbekéről eltérőek, mi több, részrehajlóak. Egy azonban biztos: ami 
akkor megtörtént, az a véres valóság. A történészek és helytörténészek 
sokat foglalkoztak az eseményekkel, ezért a részletektől eltekintünk. 
Az Országos Honvédelmi Bizottmány a Bácskát védelmező déli hadtes-
tet kivonta a térségből, s ez által nyitottá tette a szerb szabadcsapatok 
betörését. 

Kossuth ellenállásra buzdította a parasztságot, ám nem számolt azzal, 
hogy az osztrák támogatást élvező, jól felfegyverkezett szerbek ellen kapá-
val, kaszával lehetetlen szembeszegülni. Azokat a településeket, amelyek 

nem adták meg magukat és nem hódoltak be a császárnak, menthetetlenül 
felprédálták. Ilyen sorsra jutott Temerin számos más településsel együtt. 
Jól ismerjük Zenta város szerencsétlen sorsát és azt a vérengzést, amely 
Trifkovics őrnagy parancsára történt Gyertyaszentelő napján.

Öldöklés közben az őrnagy figyelme a közeli Csantavérre irányult, és 
két életben hagyott magyar emberrel üzenetet küldött, amelyben meg-
adásra szólította fel a falut. Ultimátumában az állt, hogy 25 tagú küldött-
ség jelenjen meg Zentán. Ha ez nem történik meg, csapatai tizenhárom 
ágyúval kezdik a támadást, amely pusztítással, gyújtogatással és rablással 
folytatódik. Hosszú tétovázás után, a Szabadkát védelmező Vécsey Károly 
(aradi vértanú, 1807–1849) tanácsára úgy döntöttek, hogy Csantavér 
behódol, és megadja magát. Időközben a rettegő lakosság nagy része 
elmenekült a faluból.

1849. február 6-án a küldöttség Zentára ment tárgyalni és sok arany-
nyal megvásárolni a sértetlenséget. Trifkovics állta a szavát, és elrendelte, 
hogy a csapatok nem vonulnak Csantavér ellen. A nádasba és berkekbe 
menekült lakosság lassan visszatért a faluba, amely folytatta a csendes 
hétköznapjait. A vezetőség bölcsen döntött, amikor az eskütétel mellett 
a békéért magas összeget fizetett. Az érintetlen falut a szerbek elkerülték 
és Szabadka felé vették az irányt.

MENEKüLTTáBORRá LETT CSANTAVÉR
Bácska feldúlt falvaiból, városaiból a lakosság nagy része észak felé 

menekült, abban reménykedve, hogy Szabadkán biztonságban érezheti 
magát. Amikor megtudták, hogy Csantavér érintetlen, szabad terület, a 
szerencsétlen menekülők elözönlötték a nagyjából 3500 lelket számláló 
falut, amely néhány hét alatt 15-16 ezres nagyságúra duzzadt. 

A lakhelyüket elhagyók hangos sírással és jajveszékeléssel vonultak 
végig az országutakon, siratva az otthonuk, vagyonuk és szeretteik elve-
szítését. Útközben a szerbek kifosztották őket, elrabolták tőlük az élelmi-
szert, ruhát, lovas kocsit. A Csantavérre érkező menekültek első dolga az 
útközben meghalt családtagjaik eltemetésével kezdődött. Az éhínség és a 
hideg a legvédtelenebbeket, a kisgyermekeket támadta meg.

Legtöbben a közeli Zentáról menekültek, őket követték a szentta-
másiak, óbecseiek, temeriniek, földváriak. Akik tehették, tanyákon, 
magánházaknál és a vendégfogadókban húzták meg magukat, de sokan 
a szabad ég alatt töltötték keserves napjaikat és a földönfutók egy része 
Szabadka felé vette az irányt. 

A születések száma ebben az évben százzal nagyobb lett, mert a vi-
dékről ide menekülő asszonyok között sok várandós akadt. Loosz Balázs 
plébános és káplánja, Lakatos Pál nemcsak a keresztelésekkel volt elfog-
lalva, hanem a temetésekkel is, amelyeknek a száma hirtelen magasra 
ugrott. Mi történt Csantavéren, ami gyászba borította a falut?

ALATTOMOS KóR PuSzTÍT
Kora tavasszal a Tiszántúlról betört az újabb kolerajárvány, amely a 

pusztaságon végigfutott, de a települések zsúfolt lakosságán kitombolta 
magát. Az elhalálozások átlagos száma korábban megközelítőleg kétszáz 
lélek volt Csantavéren, de 1849-ben ez a szám az ötszörösére nőtt. A 
felmelegedéssel megnőtt a fertőzöttek száma és ezúttal nemcsak a tisz-
tálkodás hiánya, meg az éhínség szedte az áldozatait, hanem a kolera 
is. Az elhalálozott temerini menekültek több mint kétharmada kiskorú 
gyermek és csecsemő volt.

A faluban apátlan-anyátlan gyermekek kóboroltak, akik sírva keres-
ték a szüleiket, de találtak ismeretlen halottakat a szárkúpokban, széna-
kazlakban is. A kolera a nyári hónapokban szedte a legtöbb áldozatát, 
amikor naponta 10-15 temetést végeztek. A papok pontos adatokkal 
dokumentálták az elhunytak nevét, életkorát és a származási helyét. Az 
anyakönyveket olvasó kutató elképed az adatok láttán: 916 halott fekszik 
tömegsírokban. A lakosság és a menekültek önmaguknak és családtag-
jaiknak ásták a sírokat. A vidékiek nagy része csak a következő évben 
kezdett visszatérni lerombolt otthonába, hogy a földjét megmunkálja, 
és új életet kezdjen.

SzEDLáR Rudolf  helytörténész
Csantavér

(Folytatjuk)

Temerin 1848. augusztusi pusztulását és a Kishegyesre 
menekült lakosság későbbi sorsát és viszontagságait a köz-
elmúltban dr. VIRÁG Gábor dolgozta fel. Tanulmánya elő-
ször lapunkban jelent meg, majd a kishegyesen eltemetett 
temeriniek névsorával és legfontosabb életrajzi adataival 
kiegészítve a Temerini Újság és a TAKT kiadványában önálló 
füzetben is. A szerző többek között arról is beszámolt, hogy 
1849-ben a földönfutóvá lett menekülteknek, immár együtt 
a hegyesiekkel, tovább kellett futniuk Csantavérre, ahova 
már 1848-ban érkeztek temeriniek. Tudásunk most tovább 
bővült, ugyanis Szedlár Rudolf csantavéri helytörténész tör-
ténelmünk ezt a szakaszát is feldolgozta, és a szabadságharc 
során, majd közvetlenül azt követően Csantavéren elhunyt 
és született temeriniek névsorát egy, az eseményeket ösz-
szefoglaló cikkel kiegészítve hozzánk közlésre eljuttatta. 
Köszönet érte! (Cs. B.) 

az egyesület jótékony tevékenységének híre, így 1907 januárjában Léh 
Fülöp helyi népiskolai tanító feleségének elnöklésével, aki egyébként is 
jelentős részt vállalt a társadalmi események szervezésében, megalakult 
a szanatórium temerini kihelyezett fiókegyesülete. 

Ezt az eseményt a Budapesti Hirlap 1907. január 31-én megjelent 
számában említette meg: „(A József Kir. Herceg Szanatórium - Egye-
sület) vidéki bizottságaiból több most alakult meg; Munkácson özv. 
Buzáth Károlyné, Kohner Alfrédné, Bíbor Gyuláné és Vizáry Gyuláné, 
Diósgyőrött Szvetlik Mátyásné, Kiss László plébános, Zakariás Jánosné 
dr.-né és Lipcsey Zoltán főszolgabíró, Törökszentmiklóson özv. Polgár 
Béláné, özv. Szombathy Lajosné és Rácz Albertné, Kundorozsmán Jerney 
Zoltánné, Herglóz Istvánné dr.-né, Nagy Zakar plébános, Németpalánkán 
Hipp Dezsőné és Temerinben Léh Fülöpné elnöklésével. A tüdőbajos-
okért megindított társadalmi akció élénkségét jelzi, hogy a napokban 
Baján, Verbászon, Törökszentmiklóson, Magyarcsékén, Temerinben, 
Érsekújváron lesznek hangversenyek, műkedvelői előadások.”

Az egyesület számos bált, estélyt és színelőadást szervezett Temerinben, 
melynek jövedelmét a tüdővészben szenvedők gyógyítására, valamint a 
helyi szegénysorsú polgárok segélyezésére fordították. A korabeli újságcik-
kek tanulsága alapján, a műkedvelő események többségét Kovács (Újlaki) 
András kocsmárosnak a vasútállomás mögött lévő híres vendéglőjében 
tartották meg. Az ujvidéki Napló 1910. február 23-án megjelent száma 
egy ilyen estélyről a következőképpen tudósított: „Műkedvelő előadás 
Temerinben. A József Szanatórium egyesület temerini hölgybizott-
sága e hó 27-én a Kovács féle vendéglő színháztermében a temerini 
szegények segélyezésére műkedvelő előadást rendez. Színre kerül- A 
Csikós - népszínmű. Helyárak: I. hely 80 fil., II. hely 60 fil., állóhely 
30 fil. Tekintettel a jótékony célra, felülfizetések köszönettel fogad-
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.”

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. DEáKnÉ 
Grób Ilona 

(1941–2020. 11. 22.)

MajoroS Pál 
(1934–2020. 11. 24.)

Futó István 
(1939–2020. 11. 24.)

bányaI Gábor 
(1957–2020. 11. 29.)

özv. FarKaSnÉ 
barna Katalin 

(1949–2020. 11. 29.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk, 

akit nagyon szerettünk

MaGyar nándor 
(1955–2020)

Némán ballagok, lehajtom fejem, 
megyek az úton, hozzád húz a szívem.
Furcsa ez a hely, csak csend, nyugalom, 
amerre nézek, mindenhol sírhalom.
Kik ide jönnek, szívükben bánat, 
kezükben hoznak néhány virágszálat.
Fájdalom az arcukon, a szemükben könnyek. 
Boldogtalanok azok, akik ide jönnek, 
mert valaki itt nyugszik, kit nagyon szerettünk, ki része 
volt életünknek, kinek hiányát nehéz elviselnünk…

Nyugodj békében!

Gyászoló párod, valamint fiad és lányod családjukkal

Egyházközségi hírek
Megkezdődött a karácsonyt előkészítő úrjövet vagy adventi 
időszak. A hajnali szentmisékre a fűtés miatt a téli kápolná-
ban és a hittanteremben lesznek a szentmisék. Ez vonatkozik a 
szentségimádás iskolájára és az elsőpénteki egész éjjeles 
szentségimádásra is.
Csak azon betegeket látogatjuk meg karácsonyra, akik szívesen 
fogadják ebben a nehéz helyzetben is a látogatásunkat. Ezért 
kérjük, hogy jelentsék be a karácsony előtt szentgyónáshoz 
és szentáldozáshoz járulni kívánó időseket és betegeket te-
lefonon vagy az irodában. Advent második hetében fogjuk 
őket meglátogatni.
A járványhelyzetre való tekintettel a püspök atya kérte a plé-
bánosokat, hogy a gyónóbúcsúkat az idén mellőzzék, és 
másként oldják meg a karácsonyi gyóntatást, elkerülve a nagy 
tömeget. Ezért minden szentmise előtt fél órával gyónta-
tunk, vasárnap kivételével. A hittanosok, középiskolások, 
egyetemisták, munkások és szülők külön gyónási időpontjai ki 
vannak függesztve a hirdetőtáblákon. A többieket a szentmisék 
előtt várjuk. Szombaton, dec. 5-én a III. és a IV. osztályo-
sokat és szüleiket várjuk a kiírt időpont szerint.
A püspöki irányelv értelmében a szentmiséket továbbra is 
nyilvánosan ünnepelhetjük betartva a létszámkorlátozást 
(plébániatemplom: 181 fő, telepi templom: 137 fő), a szociális 
távolságot és a kötelező szájmaszk viselését.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban elmúlott 
hat hónapja, hogy itt hagyott 
bennünket drága jó férjem, 
apánk, nagyapánk, apó-
sunk

KISS józsef 
(1934–2020)

Egy váratlan percben életed 
véget ért, hosszú útra 
mentél, búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.
Öleljen át a csend 
és a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Míg élünk, nem feledünk!

Szerető családod

VÉGSŐ bÚCSÚ
A szeretett nagymamától 

és déditől

MaGyarnÉ 
SZtrIKoVICS Iréntől 

(1938–2020)

Csak egy emlék maradt 
minden, egy gyönyörű 
emlék, az, hogy itt éltél 
köztünk és velünk lehettél.

Csak egy vallomást 
mondok: nagyon szeretlek!
Itt élsz a szívemben, 
sohasem feledlek.
Nyugodjál békében!

unokád, Karola, 
unokavejed, Dániel, és 

dédunokáid, Gergő, 
Sára, anna és Eszter

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.

Szívünkben megmarad 
szép emléke, 
legyen áldott 
és békés a pihenése!

taKáCS László 
(1951–2016) Emléked őrzik szeretteid

Vasárnap a nagymise keretében keresztelések lesznek. 
Előkészület, gyónási alkalom és próba csütörtökön 15:30-tól a 
plébániatemplomban.
Vasárnap gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására.
December 7-én egész napos szentségimádást tartunk a 
téli kápolnában. A hajnali szentmise után lesz a szentségkitétel, 
majd 18:10-től a szentségi áldás. Aznap Ambrus-napi méz-
szentelést tartunk 18:30 órától.

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
húgomtól, sógornőmtől

FarKaSnÉ 
barna Katalintól 

(1949–2020)

Lelked reméljük, 
békére talál, s te 
a mennyből vigyázol ránk.

Nyugodjál békében!

testvéred, rózsi, sógorod, 
jános és családjaik

VÉGSŐ bÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

kedves nenánktól

FarKaSnÉ 
barna Katalintól 

(1949–2020)

Nagyon fogsz hiányozni 
és mindig szeretettel 
fogunk gondolni rád.

Nyugodjál békében!

Zsuzsi 
és családja
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MEGEMLÉKEZÉS

báLInD andrás 
(1985–2020)

báLInDnÉ KoSICKI Katalin 
(2010–2020)

Kegyelettel emlékezem szeretett szüleimre, 
akik 35, illetve 10 éve nincsenek közöttünk

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívvemben őrzöm drága emléküket.

Nyugodjanak békében!

Szerető fiuk, tibor

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mámtól

MaGyarnÉ 
SZtrIKoVICS Iréntől 

(1938–2020)

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

Emléked szívébe zárta 
lányod, Melinda, vejed, 

Zoltán és unokád, Lehel

MEGEMLÉKEZÉS
20 éve, hogy nincs közöt-
tünk szerető férjem, édes-
apánk, apósunk és nagy-
apánk

ifj. FEHÉr Lajos 
(1949–2000)

A halál nem jelent 
feledést és véget, 
míg élnek azok, 
kik szeretnek téged.

Szeretettel emlékeznek 
rád szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
December 3-án van szomo-
rú 6 hónapja, hogy elhagyott 
bennünket szeretett férjem, 
édesapánk, nagyapánk és 
apósunk

MEnGyán józsef 
(1951–2020)

Tudjuk, hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, 
ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.
Az élet elmúlik, de akit 
szeretünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

Feleséged, Katica, 
lányaid, Mari és Melinda, 

unokáid: bernadett és 
István, Petra és Ema, 
vejeid: István és Ilija

MEGEMLÉKEZÉS
December 6-án lesz 13 éve, 
hogy nincs közöttünk sze-
retett drága gyermekünk és 
bátyám

KÖVESDI Csongor 
(1980–2007)

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

Veled együtt volt 
teljes az életünk, 
emléked örökké 
itt van velünk, míg élünk 
el nem feledünk.

Szerető szüleid és 
testvéred, Gábor

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett 

osztályfőnökünktől

DEáK Ilonától 
(1941–2020)

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak 
bennünk csöndesen…”

(Juhász Gyula)

az 1968-ban végzett 
VIII. c osztály diákjai

VÉGSŐ bÚCSÚ
Osztályfőnökünktől

DEáK Ilonától 
(1941–2020)

Nyugodjon békében!

az 1962-es generáció 
b osztálya

VÉGSŐ bÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett ángyunktól

FarKaSnÉ 
barna Katalintól 

(1949–2020)

Elmentél oda, 
ahol néma csend honol, 
ahol nincsen szenvedés, 
csak béke 
és örök nyugalom.

Legyen békés és nyugodt 
örök álmod!

Sógornőid: Magda és 
Mari családjaikkal

VÉGSŐ bÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

DEáK Ilonától 
(1941–2020)

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
s amíg élünk, nem feledünk Téged.
Szívünkben megmarad szép emléked, 
legyen áldott és békés a pihenésed!

Gyászoló lányod, andrea, vejed, tibi 
és unokáid, Martin és Patrick

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk őszinte 
köszönetet és hálát mind-
azoknak, akik az elmúlt ne-
héz napokban szóban, írás-
ban, vagy a temetésen való 
megjelenésükkel fejezték 
ki együttérzésüket édes-
anyám, anyósom és nagy-
mamánk

DEáK Ilona 
(1941–2020)

elvesztése kapcsán.
Külön köszönetet mondunk a 
segítőkész szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik szeret-
tünk segítségére voltak.
Köszönet a Kókai Imre is-
kola kollektívájának, vala-
mint a volt diákoknak a ko-
szorúkért és a temetésen 
való megjelenésükért. Kö-
szönet minden szál virágért 
és koszorúért, amit a sírjá-
ra helyeztek, ezúton is fáj-
dalmunkat igyekeztek eny-
híteni.

Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

a gyászoló család

VÉGSŐ bÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
szeretett édesanyámtól

FarKaSnÉ 
barna Katalintól 

(1949–2020)

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

Elmentél tőlem, de nem 
vagy nagyon messze, 
szívemben itt maradsz 
most és mindörökre.

Gyászoló fiad, tibor
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LabDarÚGáS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–BUDUĆNOST (Salaš 
Noćajski) 1:2 (1:2)

Az őszi idény utolsó forduló-
jában hat futballista is hiányzott a 
temerini együttesből. A vendégek 
vezető gólja után a hazaiak tizen-
egyesből egyenlítettek ki. A büntetőt 
Grujić értékesítette, ráadásul kiállí-
tották a vendégcsapat egyik játéko-
sát, így a temeriniek emberfölénybe 
kerültek. Ezt azonban nem sikerült 
kihasználniuk, hiszen a Budućnost 
még az első félidőben újból előnyt 
szerzett, a vezető gólja tizenegyes-
ből született. 

A szünet után nem érződött az, 
hogy a kolóniai együttesnek eggyel 
több labdarúgója van a pályán. A 
Slogának ugyan volt néhány helyze-
te, de nem sikerült kiegyenlítenie: 
Požarev nem találta el az üres ka-
put, Tomić pedig a kapufára lőtte 
a labdát. A Sloga 5 győzelemmel, 4 
döntetlennel és 8 vereséggel zárta 
az idényt, ami a 14. helyre volt ele-
gendő a 18 csapatot számláló me-
zőnyben. A temeriniekre minden 
bizonnyal a kiesés elleni küzdelem 
vár tavasszal.

PODRINJE (Mačvanska 
Mitrovica)–MLaDoSt 2:2 (0:1)

A járekiaknak nem sikerült el-
hozniuk a három bajnoki pontot 
a kiesés ellen harcoló csapat ott-
honából. Ehhez az is hozzájárult, 
hogy a második félidő derekán ki-
állították a járekiak kapusát, mi-
közben a csapatnak nem volt cse-
rekapusa.

A Mladost első találatát Vučković 
érte el a találkozó elején, ami után 
sokáig megőrizte előnyét. Rodić, a 
vendégek kapusa a 65. percben a 
tizenhatoson kívül szabálytalanko-
dott, amiért kiállították, s mivel nem 
volt tartalékkapus, az egyik közép-
pályás, Ivanović állt be a kapufák 
közé. Nem találta fel magát a leg-
jobban, mivel a hazaiak két góllal 
gyorsan fordítottak, a 84. percben 
azonban Vučković megszerezte má-
sodik találatát, így döntetlennel ért 
véget a mérkőzés.

A Mladostnak ez mindössze a 
második döntetlenje volt a baj-
nokságban, ami mellett 8 győ-
zelmet és 7 vereséget jegyzett, s 
a 8. helyen zárta az őszi idényt. 
A bajnokság márciusban folyta-
tódik.

KÉZILabDa
Első női liga – Északi csoport

tEMErIn–HaLáSZ jóZSEF 
(ada) 21:30 (8:14)

A korábbról elhalaszott talál-
kozón, amelyet a múlt héten pó-
toltak be, az adai lányok könnyen 
gyűjtötték be a győzelmet, és bi-
zonyították, hogy nem véletlenül 
tartják őket bajnokesélyesnek. A 
vendégek a hetedik percben már 
6:0-ra vezettek, és utána az egyet-
len kérdés az volt, hogy hány gólos 
különbséggel nyernek. A Temerin 
eddig hat mérkőzést játszott le a 
2020/2021-es bajnokságból, s a 
négy győzelme mellett két veresé-
ge van. 

aSZtaLItEnISZ
Második liga, északi csoport – 

férfiak

ŽAK (Zombor)–TEMERIN 
FEroCooP II. 2:4

Az ötödik forduló rangadóját 
játszotta a zombori és a temerini 
csapat. Fiataljaink két mérkőzést 
is 3:2 arányban veszítettek el, de 
a másik négy találkozón fölényes, 
3:0 arányú siker született, így a má-
sodik csapat elhozta a győzelmet 
Zomborból.

Eredmények: Loboda–
Varga D. 3:2, Glavaški–Orosz 
A. 0:3, Balović–M. Puhača 0:3, 
Loboda,Glavaški–Orosz,Puhača 
3:2, Loboda–Orosz 0:3, Balović–
Varga 0:3.

Vajdasági liga – nők

DoMboS II. (Kishegyes)–
tEMErIn FEroCooP 4:1
Eredmények: Lengyel–Fincsúr 

Zs. 3:0, Kurnyák–N. Stojković 
2:3, Szőke–Tényi N. 3:0, Lengyel, 
Kurnyák–Fincsúr, Stojković 3:1, 
Lengyel–Stojković 3:0.

T. N. T.

MUNKALEHETŐSÉG / 
SAT-TRAKT

Cégünk munkatársat keres kábeltévé technikus 
munkakörbe.

ELVÁRÁSOK:
– temerini, vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villamossági szakirány),
– középfokú internet- és számítógépes ismeretek,
– a Word és Excel programok középfokú használata,
– a szerb nyelv ismerete kommunikációs szinten,
– B kategóriás járművezetői jogosítvány,
– magaslati munkavégzés
– csapatmunka.

ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a konkurs@

sattrakt.com címre várjuk ill. személyesen az ügyfél-
szolgálatnál, a Petőfi Sándor utca 2-ben.

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

Tisztelettel, SAT-TRAKT

APRÓHIRDETÉSEK
• Pecsenyecsirkék eladók élve vagy 
konyhakészen. Sonja Marinković 
utca 7., telefon: 3848-200.
• Kitűnő állapotban levő gyerekszoba-
bútor eladó (szekrény, fiókos rész, író-
asztal és ágy), ára 150 euró. Telefon: 
064/30-38-197.
• Malacok és seprő eladó. Telefon: 
843-397.
• Hízó (150–180 kg) eladó. Földműves 
(Kosovska) u. 14., telefon: 3-841-441, 
063/80-50-716.
• Fiatal pecsenyelibák és kacsák el-
adók. Telefon: 063/10-844-06.
• Legelőt vennék vagy bérelnék. Tele-
fon: 069/159-00-66.
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-
93-053.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó T-12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb 

tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, 
Moszkvicsot vennék, bármilyen ál-
lapotban. Telefon: 060/71-61-312 
(Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, tévéket, 
tollat. Házhoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefon: 062/133-22-69.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 
063/8-143-147.


