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Lapunk olvasó-
inak, barátai-

nak, munkatársaink-
nak, üzletfeleinknek 
áldott karácsonyi 
ünnepeket kíván

a Temerini Újság 
szerkesztősége

Kováts Antal

Betlehem csillaga
Betlehem csillaga fennen ragyog,

S reszketnek mind a többi csillagok.

Pedig istálló, barmok, kis gyerek
Olyan szerények, olyan csendesek. 

S szelíden, némán áll egy anya ott,
Kit az erő s reménység elhagyott,

Csak egy csontos, komoly férfi követ,
Úgy áll mellette, mint védő követ

Királynője mellett. A gyermeket
Merően nézi, s könnye megered.

S hang hallatszik az istálló felett:
„Békesség legyen – ember – teveled.

Ki jászolban barmok közt fekszik itt,
Letörli a szenvedők könnyeit.

Megváltó Isten!” Angyalok dalán
Szunnyadt el a dermesztő éjszakán.

S a dalt pásztorok, bölcsek követik
Szívök ragyog, csillognak köveik.

Királyi bölcsek, jámbor pásztorok,
Kik előtt egy sejtelmes láng lobog,

Kiket egy titkos hang, egy vágy vezet:
Visznek neki bárányt, ékköveket.

S mi vezet most, s mit visztek ti neki,
Világ fiai, fejedelmei?!

Betlehem csillaga tisztán ragyog,
Homályosak a többi csillagok.

1924. december 24.
(Délbácska, 1926. december 25.)

Közlésre ajánlotta: Cs. B.

Karácsonyfa
Gabriele Münter (1877–1962) német 

expresszionista festő alkotása

Karácsony 2020

A fejlesztések éve következik
Elfogadták a község 2021-es évi költségvetését

Jövőre több mint egymilliárd dinár-
ral gazdálkodik az önkormányzat, erről 
döntöttek a képviselők a testület legutóbbi 
ülésén. Mint elhangzott, ebből csaknem 
528 millió dinárt fejlesztésekre, nagybe-
ruházásokra fordítanak. Pásztor Ró-
bert, a testület elnöke megkeresésünkre 
elmondta, számos magyar szempontból 
fontos projektum is bekerült a büdzsébe. 
Ezek egyike az Ifjúsági Otthon épületének 
felújítása, amelyre most 23 és fél milliót 
különítettek el, két év múlva pedig újabb 
50 millió dináros beruházást terveznek. 
A nyugati temető kápolnájának befejezé-
sére 6 millió 300 ezret irányoztak elő, az 
erre vonatkozó közbeszerzést újév után 
írják ki. Jövőre lecserélik a Kókai Imre 
Általános Iskola első emeleti bútorzatát, 
valamint tornafelszereléseket vásárolnak, 
erre a célra 3 millió dinárt költenek majd, 
de költségvetési tételként szerepel egy több-
funkciós sportpálya kialakítására vonatko-
zó tervdokumentáció is. Az elképzelések 
szerint jövőre felújítják az iskola telepi ki-
helyezett tagozatának épületét, legalizálják 

a Kertészlak illegálisan felépített részét, a 
templom belső kivilágítására pedig 1 millió 
200 ezer dinárt terveznek elkölteni. Közel 
21 millió dinárból kibővítik a járeki óvoda 
épületét, ezzel valamelyest tehermentesül 
a temerini objektum. A községi képvise-
lő-testület elnöke hozzátette, az Illés-nap-
ra szánt 1 milliós támogatás most is tétel-
ként szerepel a költségvetésben, mindezek 
mellett jelentős összegeket hagytak jóvá 
közlekedési infrastruktúrára és a közvilá-
gítás korszerűsítésére. Előbbire csaknem 
135 millió dinárt, 18 millió dinárból pedig 
a hagyományos égőket energiatakarékos 
izzókra cserélik az utcákon. A képviselő-
testület elnöke szerint ambiciózus a jövő 
évi költségvetés, amelynek nyolcvan száza-
lékos megvalósulása is eredmény lenne. A 
testület idei utolsó ülésén egyebek mellett 
meghozták a község jövő évi telekrende-
zési programját és káderügyi tervét, vala-
mint a Gas Közvállalat és a Közművállalat 
(JKP) 2021-es ügyviteli tervét és munka-
programját.

ácsi
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Temerin, Kossuth Lajos utca 31/1, 
Telefonszámok: 843-666, 843-754

www.jkptemerin.com, jkptemerin@gmail.com

Temerini 
Közművállalat

Örömteli, békés, szeretetteljes 
karácsonyt és boldog, 

sikerekben gazdag 2021-es 
esztendőt kíván üzletfeleinek 

és a polgártársaknak a

Szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt 
és sikeres, örömökben gazdag 

2021-es esztendőt kíván

az Első Helyi Közösség Tanácsa
Temerin, Újvidéki u. 403., 1mztemerin@gmail.com

Prva Mesna 
zajednica
TeMerin

TeMerin 
Első HElyi 
KözösséG

Meghitt, szeretetteljes, 
boldog karácsonyt kíván

a Vajdasági Magyar Szövetség 
és a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt
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SAVANOVIĆA
virágkertészet tulajdonosai, NENAD és MiRA
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 
üzletfeleiknek, vásárlóiknak és Temerin polgárainak.
Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 273., 064/234-38-53
A virág minden alkalomra a legpompásabb ajándék!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, 
békés, sikerekben gazdag új esztendőt kíván 
Temerin polgárainak és kedves klienseinek a 

SLENDERTONE 
kozmetikai szalon tulajdonosa és személyzete. 
Tanító utca 2., tel.: 851-697, mobil: 063/521-036

Újvidéki utca 302., tel.: 843-485; 063/593-752

RAKIĆ OPTIKA BS

Minden kedves vásárlónknak, üzletfelünknek, 
munkatársunknak és Temerin polgárainak 
kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk

Kellemes, örömteli karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, eredményekben gazdag új évet kíván 

minden tagjának és temerini lakosnak 

a Temerini Kertbarátkör tagsága

Kellemes karácsonyi ünnepeket, békességgel és 
egészséggel áldott, nagyon boldog és 
reményteljes új évet kíván ügyfeleinek és 
Temerin minden polgárának a

KaTarina divatszalon
Jókai Mór utca 35. Tel.: 063/11-77-035, 3-843-311
E-mail: b.katarina@stcable.net, www.katarina-temerin.co.rs
www.facebook.com/fash.katarina

Áldott, békés, örömteli karácsonyt, tűzijátékos 
vidám óévbúcsúztatót és boldog új évet kíván az
Éva bizományi üzlet, Piroshop és Petshop.

Temerin, JNH u. 172., tel.: 063/546-670
www.piroshop-eva.com
Egy helyen megvásárolhatja 

a megbízható és ellenőrzött Jorge Fireworks, 
MP-Tropik és Mirnovec pirotechnikai termékeket!

Temerin, JNH 222., tel.: 021/3-843-004

A ZiZi Shop
tulajdonosa, családja és 
dolgozói közössége áldott, békés, 
örömteli karácsonyt és boldog új évet 
kíván vásárlóinak és üzletfeleinek.

ékszerüzlet
bensőséges karácsonyt és sikeres, 
boldog új esztendőt kíván vásárlóinak, 
üzletfeleinek és Temerin minden polgárának
Petőfi Sándor u. 17., tel.: 843-362

A több mint 50 éve az Önök szolgálatában levő

Továbbra is az önök szolgálatában!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
vásárlóinknak és a Temerini Újság olvasóinak!

Vindulo Borház, Becsei út, Tanya 84
Telefonszám: 063/366-761

Delicates Mt
Húsfeldolgozó – Temerin

Móra Tamás PR
Temerin, Újvidéki u. 531.

Házias ízek, kitűnő minőség!

Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván vásárlóinak, 
az újság olvasóinak és a temerinieknek a

063/8-469-439

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új esztendőt kívánunk 
üzletfeleinknek, Temerin polgárainak!

Újvidéki utca 589.
Telefon: 021/841-667, 063/528-417

Kalmár Kőfaragó

A becsei AgRo-PRomeT 
földműves-szövetkezet 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kíván termelőinek és 
minden temerini polgárnak!
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Ádvent negyedik vasárnapján a Juventus énekkar online karácsonyi 
zenés áhitatjával – amelyet határon innen és túlról is sokan követtek 
– segített a karácsonyi ráhangolódásra. A hagyományossá vált kará-
csonyi hangversenyt ezúttal a hívek jelenléte nélkül, csak interneten 
keresztül, az énekkar Facebook vagy YouTube csatornáján lehetett 
hallgatni, nézni. 2020 nem volt egy könnyű év a kórus számára sem, 
mégis az énekkar Csernyák Zsuzsanna karvezetővel fáradtságot és 
időt nem kímélve készült azért, hogy mégse múljon el az idei év ka-
rácsonyi koncert nélkül, és élőben streamelt, online adásban min-
denki saját otthonában, biztonságban ünnepelhessen az énekkarral. 
A műsor elején videoüzenetben Ft. Szöllősi Tibor atya köszöntő szavai 
vezették be a zenés áhítatot. A koncert gerincét a közönség-kedvenc 
énekek alkották, mint a Gábriel angyal; Az Új Lant karácsonyi éneke; 
az Örvendj világ, az Úr eljött! című csodálatos Händel muzsika, to-
vábbá az Angelus Pastoribus; a Karácsonykor, de emellett felcsendül 
a Gimes együttestől: Ó, ha Magyarországra és a Szép jel is. Köszönet 
illeti az énekkart kísérő zenészeket, de a Kovacsics testvéreket is, akik 
a közvetítés megvalósításában vették ki részüket, valamint Temerin 
Községének, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságnak, illetve 
a Tartományi Művelődési Titkárságnak.

Temerinben negyvenhét elsős vette át a budapesti székhelyű 
Rákóczi Szövetség tízezer forintos ösztöndíját. A járványhelyzet 
miatt az idén a szövetség képviselői nem lehettek jelen az ösz-
töndíjátadáson, a borítékot, és a benne lévő pénzt a szervezet 
vajdasági képviselői hozták el Temerinbe.

Csíkos Sándor, a Rákóczi Szövetség bácskertesi helyi szervezeté-
nek elnöke hangsúlyozta, a támogatással azon szülők számára fejezik ki 
megbecsülésüket, akik a magyar oktatás mellett tették le voksukat. – Ez 
egy többrészes program, amelynek keretében mesekönyvet, édességét és 
iskolatáskát kaptak, ehhez társul most ez a 10 ezer forintos támogatás, 
amely a Magyarországon élő és dolgozó emberek adományából gyűlt 
össze – tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Tanács a Rákóczi Szövetség minden olyan kezde-
ményezését támogatta, amely a magyarság szülőföldön való maradását 
szolgálja, emelte ki Ternovácz István, az MNT Végrehajtó Bizottságá-
nak tagja. – Az ösztöndíj lényege, hogy a határon átívelő nemzetegyesítést 
éreztessük, hogy egy a nemzet az egész világban, ezért hozta most ezt a 
támogatást a Rákóczi Szövetség. Fontos az, hogy az év minden szakában 
érezzék a szülők és a gyerekek azt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és a 
Rákóczi Szövetség mellettük van.

A Rákóczi Szövetség 
ösztöndíja

Közvetített ünnepi koncert
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A plébániatemplom 
díszítése

Az utóbbi hónapokban egy kicsit megállt az idő, talán a koronavírus- 
járvány miatt az embereknek több idejük lett mindent átgondolni, átér-
tékelni az életükben. Egymásra, szeretteikre figyelni, értük aggódni. És 
a Messiásra várni. Reménykedve, hogy egy kicsit szebb lesz a világ. Jó 
látni, hogy az emberi szívekbe minden nehézség ellenére beköltözik a 
szeretet. Már az ádventi időszakban, amikor mindenki készül az ünnep-
re, az emberek érzékenyebbé, segítőkészebbekké, egyszerűen jobbakká 
válnak, és ekkor megtörténnek a karácsonyi csodák! Mint a napokban 
tapasztalhattuk, láthattuk, hogy sokan időt és energiát nem sajnálva a 
templomban és a plébánián szorgoskodtak. A férfiak, akik a templomba 
szállították a fenyőfákat, amelyeket egy-egy család ajándékozott, majd a 
szentélyben, illetve a hittanteremben felállították azokat. Feltették az új 
világító égősorokat, amely szintén egy család adománya. A nők a díszí-
tésnél segítkeztek, valamint a takarításból vették ki a részüket. A héten 
a telepi templom is új színeket öltött. A közösségi munka lehetőséget ad 
arra, hogy tovább épüljön és erősödjék lelki közösségünk. 

Ö. e.
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Temerin öt éve vesz részt a programban, a kezdetben kizárólag a szór-
ványtelepülések magyar nyelven tanuló elsős diákjait támogatták, mára 
ez kiterjedt az egész Vajdaságra. Sziveri Béla, a Kókai Imre Általános 
Iskola igazgatója a szülők és a gyerekek nevében köszönetet mondott a 
szövetségnek a pénzbeli segítségért, és elégedettséggel nyugtázta, hogy 
a jelenlegi óvodások számát tekintve többen kezdik majd meg tanulmá-
nyaikat szeptembertől.

A vírushelyzet miatt az idén az alkalmi műsor elmaradt, a gyerekek 
és a szülők a  járványügyi előírásokat betartva több, egymást követő idő-
pontban vették át a támogatást.

ácsi

Önkéntesek díszítik a templomot

A Juventus kórus csoportképe a templomban

Ö. e.
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Akciós, 25%-os 
borvásár 

a Vindulóban
063/51-41-02, 063/523-673

Írországi bejelentett munkára, magyar 
csapatba heti bérezéssel keresünk

FESTŐKET, MÁZOLÓKAT, BURKOLÓKAT, 
ASZTALOSOKAT, HŐSZIGETELŐKET 

ÉS GIPSZKARTONOZÓKAT

Tel.: 061 6109557

Vízvezetékszerelőket 
és gázszerelőket 

keresünk magyarországi 
munkára.

Lehet kezdő is.
Tel.: 061 6109557

Betlehemi békeláng
A betlehemi békeláng rendhagyó módon indult útjára az idén. A vi-

lágjárvány miatt elmaradt a központi ünnepség, amelyről a cserkészek 
a korábbi években hazavihették a lángot. Ebben az évben stafétaszerűen 
jutott el a településekre. Temerinbe december 20-án érkezett meg, út-
járól Magyar Dánieltől, a temerini cserkészcsapat tagjától tudtunk meg 
részleteket: 

– A betlehemi békeláng központi átadása december 12-én történt 
meg Bécsben. Az eseményen csak az osztrák cserkészek voltak jelen, de 
a Nemzetközi Cserkészszövetség döntése értelmébe, és az osztrák cser-
készek jóvoltából a határokig eljutott a láng, ahol stafétaszerűen juttat-
ták tovább a célországokba. Vajdaságba december 17-én érkezett meg 
a magyországi cserkészek jóvoltából. Farkas Zsuzsanna, a Vajdasági Ma-
gyar Cserkészszövetség alelnöke vette át a lángot, és juttatta el Horgosra, 
ahonnan már a vajdasági cserkészek adták tovább, a megadott útvonalon 
haladva.  A tagok december 22-ig igyekeztek minden csapathoz eljuttatni 
a lángot, illetve azokra a plébániákra, amelyek igényelték. Temerinbe va-
sárnap érkezett meg a láng, cserkészeink a kishegyesi csapattól vették át. 
A temeriniek kettős szerepet vállaltak a továbbadásban. A mi feladatunk 
volt, hogy továbbadjuk Óbecsére és a Bánságba. Temerinben a szentestei 
szentmisékre fogjuk bevinni a templomba. Emellett településünk osztó-
helyként szerepel a betlehemi békeláng térképén. A hívek, akik szent-
este előtt szeretnék otthonaikba hazavinni a lángot, a telepi imaházban 
megtehetik azt, ahol 17 és 19 óra között vehető át a láng. T. D.

egyházközségi hírek
A jelen püspökségi rendelet alapján a karácsonyi szentmisék a szokott 

rendben megtarthatók, azonban a pásztorjáték, a koncert, a misék előtti 
szavalás-éneklés elmarad. A karácsony éjféli és az ünnepi szentmiséről 
élő közvetítés a Temerini plébánia Facebook oldalán, így a veszélyez-
tetettek, a betegek, a karanténban lévők otthonról bekapcsolódhatnak 
ünneplésünkbe. A templomban karácsonykor is kötelező betartani a 
járványügyi előírásokat. A plébánia templom egyszerre 181 főt, a tele-
pi templom 137-et tud befogadni. Kötelező a szájmaszk használata és 
a szociális távolságtartás. Kérjük, hogy a téli kápolnát és a hittantermet 
is vegyék használatba, ott általában kevesen vannak, és kivetítve látni és 
hallani lehet. A járványra és a tömegre való tekintettel püspök atyánk 
kérésére vagy a dec. 24-ei vagy a dec. 25-ei szentmisék egyikére jöjjünk. 
A karácsonyi misék végén a jelenlévő karonülő és az iskoláskor előtti 
gyermekek megáldása következik.

December 27-én, vasárnap, Szent Család ünnepe. Minden vasárnapi 
szentmise után gyermekek megáldása. A János-napi borszentelés a 10 
órás nagymise keretében lesz. A Kertbarátkör bortermelő tagjai elhozzák 
az új bort, melyet a nagymisében áldunk meg.

Iroda nyitvatartás: Az év utolsó hetében, dec. 29-31 között, keddtől 
csütörtökig, hosszabbított időben 9-11 óra között a plébánia alatti alag-
sorban lesz nyitva.

Tel.: 063/87-34-806
Rózsa u. 55.
Háztartási gépek és klímák javítását vállalom.

AZ ELEKTROLUX SZR
cég tulajdonosa, Pásztor istván 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kíván 
Temerin minden polgárának.

Temerin, Marko Orešković utca 43.
Tel: 063/86-88-248

Áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván 
minden kedves üzletfelének 
és a Temerini Újság olvasóinak 

A TOT AUTÓMOSOdA 
tulajdonosa, Tóth Csaba és családja.

OLVASÓINK FIGyELMÉBE!
Közöljük tisztelt olvasóinkkal, hogy a Temerini Újság következő 

száma a szokásos időpontban, csütörtökön, december 31-én jelenik 
meg. Ebben lesz megtalálható a színes falinaptár.

2021. január 7-én a Temerini Újság nem jelenik meg. A lap első 
száma január 14-én, csütörtökön lesz kapható.

Szerkesztőség

Már korábban volt róla szó, hogy meglepetést terveznek ka-
rácsonyra azok, akik a díszítést végzik a központban. Ez a 
napokban láthatóvá is vált, miután bekapcsolták a községhá-
za előtti kis park fáira szerelt díszfényeket. Sokan elővették 
mobiltefelonjukat és fényképezték az újdonságot.

Díszkivilágítás
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Voltak olyan évtizedek, mifelénk például 
a „szocialista” korszakban, amikor ki-
zárólag a család ügye volt az ünneplés 

és kifelé, a közösség, a világ felé úgyszólván 
semmi jelét sem mutatták azok, akik ünnepel-
tek. December 25-e legtöbbször hétköznapra 
esik, ezért az állami munkahelyen dolgozók 
számára ez a nap is munkanap volt, a gyerekek 
is annak rendje és módja szerint mentek óvodá-
ba, iskolába. Kivételt talán csak a földművesek 
képeztek, mert a saját portájukon megtehették, 
hogy az állatok ellátásán kívül más munkát nem 
végeznek. Ünnepeltek.

A mi családunkban édesapám naponta 
ingázott újvidéki munkahelyére, én pedig az 
általános iskola befejezése után az óbecsei 
gimnáziumba. Karácsony böjtjén és karácsony 
napján azonban a kettőnk közül korábban ha-
zaérő bevárta a másikat, a család együtt ült 
asztalhoz és fogyasztotta el édesanyám hagyo-
mányos ebédjét. Karácsony böjtjén kötelezően 
vajjal berántott, sóban-vízben főtt bableves és 
mákos tészta került az asztalra. Nem hiányzott 
a méz, a dió és az alma sem. Karácsony napján 
ünnepi ebéd volt tortával vagy süteménnyel. 
Természetesen feldíszítettük a karácsonyfát is 
és az ajándékok sem maradtak el. Emlékeim-
ben legalább is így élnek késő gyermekkorom 
karácsonyai.

E két napon azonban a szokásosnál hosz-
szabbra nyúlt az ebéd ideje. Szüleim felidézték 
gyermek- és ifjúkoruk karácsonyait, családjaik 
fontos történéseit, szokásait és hagyományait. 
A decemberi napok rövidsége miatt gyorsan 
félhomályba boruló szobában felejthetetlen 
emlékként megmaradt történeteket hallottam. 
Nagyon szerettem ezeket az ünnepeket. Együtt 
volt a család, a családtagok egymásra figyeltek 
és a karácsony bensőséges légkörben telt. 

Karácsony másnapja is különös hangu-
latban telt. Keresztapám, János lévén, ezen a 
napon ünnepelte névnapját. Ezért ezen a napon 
találkozott a két család. Semmi, még a nagy 
pelyhekben hulló hó, a hideg szél sem lehetett 
akadálya annak, hogy e napon a késő délutáni 
órákban felkerekedjünk, és természetesen gya-
log, elmenjünk felköszönteni keresztapámat.

A múlt század nyolcvanas éveinek végén, 
kilencvenes éveinek elején már megesett, hogy 
karácsony napján édesapám, kollégáival meg-
beszélve, nem ment be munkahelyére, a mun-
katársai pedig a pravoszláv karácsony napján 
maradtak odahaza. Amikor meg már rendelkez-
tünk vezetékes telefonnal, fel is hívták egymást, 
és ki-ki kellemes ünnepeket kívánt az ünneplő 
másiknak. Változtak az idők, változtak a szo-
kások. A család és a szeretet nélkül azonban 
nincs ünnep.

mcsm

Karácsony a 
szocializmusban

– Miután a Miasszonyunkról Nevezett Ka-
locsai Iskolanővérek tisztelendőnővéreinek 
el kellett hagyniuk a zárda épületét, mert on-
nan kiköltöztették őket, a szomszédságunkban 
élő Majoros Boriska néni adott otthont nekik 
főutcai házában – emlékezik vissza beszélge-
tőtársunk. Terézia negyedik-ötödik osztályos 
kisdiák lehetett ekkor, és a nővérkéktől ta-
nulta meg, hogyan kell kézzel szaloncukrot 
készíteni.

 – Hatan vagy nyolcan lehet-
tek. Mivel semmilyen bevételük 
nem volt, szaloncukrot készí-
tettek és árulták a piacon. Ez 
némi jövedelemként szolgált a 
megélhetésükhöz. Mi, vallásos 
családból származó, utcabeli és 
templomba járó gyerekek kö-
zelebbi kapcsolatba kerültünk 
velük. Megkértek bennünket, 
hogy segítsünk nekik ebben 
a munkában. Hozzánk, gye-
rekekhez tálcára rakott, apró 
kockákra felvágott édesség ke-
rült, magának a készítésnek a 
folyamatában nem vettünk részt. 
A mi dolgunk az volt, hogy elő-
készítsük a papírt a csomagoláshoz majd, hogy 
egyenként becsomagoljuk a cukorkockákat. A 
fehér papírt megfelelő nagyságúra vágtuk, és a 
két szemközti oldalon ollóval sűrűn bevagdos-
tuk, hogy „rojtos” legyen. Akkoriban színes, 
fényes papírokat nem lehetett sehol beszerezni, 
csak fémes sztaniolpapírt, ami a ma használa-
tos ezüstszínű alufólia-papírhoz hasonló volt. 
A sztaniolt is fel kellett vágnunk. 

– Nyilván, maga a cukorka készítése is 
érdekelt. Meg is tanultam a nővérkéktől. Az 
eljárás a következő volt: egy kiló kristálycuk-
rot lábasba tettek, felöntötték két deci vízzel 
és föltették főni. Lassú tűzön kellett főzni. Ké-
szen akkor volt, amikor például a teaszűrő 
kerek nyelét a masszába mártották, és kivéve 
a cukorból a nyélen levő kis lyukon át hólya-
got sikerült fújni. Ha sikerült hólyagot fújni, 
akkor a masszát egyik nővér lassan egy már-
ványlapra öntötte, a másik pedig egy hosszú 
késsel mindaddig kevergette a lapon, amíg 
meg nem szilárdult. Megközelítőleg egy ujjnyi 
vastagra nyújtották, tetejét elsimították, majd 
még melegen, éles késsel felvagdosták koc-
kákra. Ezeket átrakták nagyobb tálcára vagy 

tepsibe. A teljesen kihűlt cukrot lehetett csak 
csomagolni. Egyébként ezt a szaloncukrot is le-
hetett ízesíteni. Az ízesítőt, például citromlevet, 
kakaóport, meggybefőtt levét stb. még akkor 
adták a masszához, amikor a márványlapon 
keverték. A csomagolópapír színét az ízesítés 
szerint választották. Mi, gyerekek nagyon sze-
rettük az ízesítés nélküli szaloncukrot is.

– A kockára vágott cukorszemet becsavar-

tuk a két oldalán rojtosra bevagdalt fehér pa-
pírba, majd rátettük a méretre szabott sztani-
olpapírt. Egy székre felkötöttünk egy madzagot 
és annak segédletével jól meghúztuk a papírt 
a cukor egyik felén. Később a cukor másik 
felére került a cérna, amellyel felhelyezhettük 
a szaloncukrot a karácsonyfa ágára. Nekünk, 
gyerekeknek tetszett az, hogy a karácsonyfán 
levő szaloncukrok alsó végét könnyűszerrel ki 
lehetett bontani és kihúzhattuk belőle a cuk-
rot. Az élelmes és találékony gyerekek vala-
mi mást tettek helyébe, és visszacsomagolták, 
hogy a szülők ne vegyék észre, hogy megették 
a cukrot.

– Az 1950-es évek közepén még nem vol-
tak a maihoz hasonló karácsonyfa-díszek. A 
szaloncukron kívül ezért a nővérek különböző 
alakzatú díszeket is készítettek. A szaloncukor-
nak való cukornál valamennyivel keményebbre 
főzött masszát beleöntötték a gyúródeszkán 
lisztből kialakított karika, szív vagy egyéb alakú 
formákba. Ezeket is lehetett színezni és akkor 
színes díszeket kaptak. Miután a massza meg-
kötött, kivettük a lisztformából, tollsöprűvel 
eltávolítottuk a lisztet, cérnát fűztünk bele, és 

A nővérkék szaloncukra
Mészáros Teréziával beszélgettünk gyermekkora 

karácsonyi díszeiről
Karácsonyfa, szaloncukor, mézeskalács… a család és a szeretet után a 

karácsony legfőbb jellegzetessége és jellemzője. A többgyermekes család-
ból származó mészáros Terézia is azoknak a generációknak az egyikéhez 
tartozik, amelyeknek tagjai kimondhatatlanul örültek a házi készítésű sza-
loncukornak is.

A Caritas helyi szervezetének tagjai szaloncukrot ké-
szítenek, 2002, középen riportalanyunk
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A karácsonyi készülődés mágikus és nosztalgikus 
illata áradt a levegőben, betöltötte takaros kis 
otthonunk minden egyes zugát. Ilyenkor mindig 

ünnephez illő zenét hallgattunk. Míg anyu a citromos pitét 
szelte vonalzó egyenesre, apu a néhány nappal korábban 
levágott disznóból készült kolbászt rakosgatta ide-oda a 
sütőben. Kisgyermekként így éltem meg a szentestét övező 
családi programot. Késő éjszakáig nem maradhattam fent, 
mert tudtam, hogy akkor sem fenyőfát, sem pedig kockát 
nem hoz a Jézuska. Ennek ellenére nem egyszer eljátszottam 
a gondolattal, hogy mi lenne, ha kifigyelném az ajándéko-
zót, aki meglepő módon, mindig tudta, hogy éppen akkor 
mire van szükségem. Furdalt a kíváncsiság, de nem akar-
tam, hogy az, amiben szentül hittem, pillanatok alatt köddé 
váljon. Kitartásom és vasakaratom ellenére néhány év múlva 
mégis csalódnom kellett (lehet, hogy ez volt életem első 
komoly csalódása). Már nem emlékszem kristálytisztán, 
hogy miért, de nem tudtam mélyen aludni azon a szentes-
tén, bizonyára az izgalom számlájára írható a dolog, meg a 
nyugtalanságra, amit akkor éreztem, amikor szüleim ágyát 
üresen találtam. Kétségbeesetten a keresésükre indultam... 
és akkor egy világ omlott össze bennem.

Az akkor látott képet még ma sem tudom kitörölni az 
emlékezetemből: édesapám a fenyőfa csúcsát hegyezgette, 
édesanyám a pohárkészletből fennmaradt dobozból ha-
lászgatta elő a csillogó lila és ezüst díszeket. A meglepett-
ségtől megkövülve figyeltem a Jézuska helyett, az én drága 
jó szüleimet. Csalódott és mérges voltam, amiért ennyi éven 
át hagytam magam félrevezetni. Olyan jó volt hinni abban, 
hogy évente egyszer, még ha nem is találkozok velük, de 
eljön a Jézuska és a Télapó. Később, amikor már a fejem 
lágya is benőtt, megértettem az ünnep mivoltát: a szeretet 
és az adakozás mindennél erőteljesebb megnyilvánulását. 
Foglalkoztatott is a dolog, olyannyira, hogy a barátnőmmel 
folytatott beszélgetések során a többi csajos téma mellett, 
gyakran ez is szóba került.

Egyszer még egy hétpecsétes titkot is megosztott velem 
az édesapjáról. Nagyon friss volt a történet, ő is csak né-
hány nappal korábban tudta meg róla teljesen véletlenül, 
hogy már vagy tíz éve karácsony táján gondosan összeál-
lított ajándékcsomaggal lep meg egy rászoruló családot 
a faluban. Teszi mindezt úgy, hogy kilétét egy pillanatra 
sem fedi fel: vagy a kapuban hagyja a zömében édességből 
álló puttonyt, vagy a beavatottak közül (nem sokan van-
nak) bíz meg valakit a csomag eljuttatásával. Egy szabály 
van: a „Télapó” kiléte minden esetben titok. Irigykedve 
és a könnyeimmel küszködve hallgattam barátnőm pél-
daképének sztoriját. – A te apukád tényleg olyan, mint a 
Télapó – mindössze ez az egy mondat hagyta el a számat, 
mert közben azt figyeltem csillogó szemeiben, hogy meny-
nyire büszke rá. Ekkor egy újabb törés következett be az 
életemben, és újra hinni kezdtem a csodákban, abban, 
hogy ebben az anyagias világban még mindig léteznek se-
gítő szándékkal megáldott, jó emberek. És ahhoz, hogy 
felismerjük őket, nem kell távolra tekinteni, csak addig, 
ameddig a szem ellát.

ácsi

Nálunk is jár 
a „tél apó”

A zárda lakója voltam
Egy volt bentlakó diák visszaemlékezése 

A zárda elvesztése címmel lapunk 42. (1332.) számában megjelentettük 
Ökrész Károly egy korábban keletkezett írását. A Miasszonyunkról Neve-
zett Kalocsai Iskolanővérek temerini zárdájában a II. világháború után 
még néhány évig tevékenykedtek a rend apácái, és tanítottak kisiskolás 
gyerekeket. Adott esetben lehetséges volt a bentlakás is. Özvegy PÁSzTI 
FeReNCNé marika néni egy ilyen bentlakó kisdiákja volt a zárdának. Íme 
hogyan emlékezik vissza a zárdában töltött távoli évekre. 

– Második osztályba indultam, amikor a zárdát még nővérek is lakták. Már csak 
az alsós tagozatos diákokat taníthatták, elsősöket, másodikosokat és harmadikosokat. 
A negyedikesek és a felsősök már az Öregiskolában koptatták a padokat.

Egy nagyon jó német ismerősünk megkérte a szüleimet, hogy költözzenek ki, 
és vigyázzanak a falu alatti tanyájukra – emlékezik vissza a ma 84 éves Marika néni. 
– Az elsőt befejeztem, és éppen másodikba indultam. A tanya a Szőregi út mellett, 
a Szvincsák-féle tanya mögött volt. Eléggé messze ahhoz, hogy onnan naponta be-
járjak az iskolába. Édesanyám megpróbált naponta bevezetni a faluba és hazavinni, 
de a mezőgazdasági munkák torlódása miatt valójában erre nem futotta idejéből. 
Féltettek és egyedül nem engedtek el. Ekkor kerültem a zárdába bentlakó diákként. 
Egyébként is oda jártam iskolába, a bentlakás azt jelentette, hogy onnantól kezdve 
tanítás után is ott maradtam. Csak szombatra és vasárnapra vittek haza a szüleim. 
Kezdetben egyedül voltam a szobában, később lett szobatársam, aki Szendrődi Ilon-
ka volt a szomszéd tanyáról. 

– Nagyon szerettem ott lenni. Az iskolában két váltásban folyt a tanítás, három 
osztályt tanítottak a nővérkék. Amikor délelőttös voltam, a tanítás befejeztével tanul-
tam, megírtam a házi feladatokat a nővérke felügyeletével. Az ebédet a közös ima 
után a nővérkékkel és a lelkiatyával együtt, ugyanannál az asztalnál fogyasztottam el. 
Amikor a délutános osztályoknak kicsengettek szünetre, akkor én is kimehettem az 
udvarra. Miután becsöngettek visszamentem, és folytattam a feladataim elvégzését. 
Tanulás után például segédkeztem a rózsafűzérek készítésében, amit a nővérkék 
árultak. Hárman ültük körbe az asztalt és drótra fűztük fel a szemeket. Pontosan 
megvolt, hogy nekem hány szemet kell felfűznöm, miként kell meghajlítanom a 
drótot, hogy a mellettem ülő folytathassa a szemek továbbfűzését. Egyébként a nap 
minden órájára volt pontos beosztásunk. Néha csak mesét mondtak, máskor kézi-
munkáztunk. Részt vettem azoknak a csomagoknak az összeállításában, amelyeket 
a hittanosok között osztottak ki, és szentképek voltak bennük. Pontosan megvolt, 
hogy az iskolásoknak milyen és hány szentképet fognak a misén szétosztani. Az apá-
cáknál tanultam meg a kosárfonást. Kiskosarakat fontunk, ezekben került asztalra 
a szaloncukor, a csokoládé, a sütemény, a mézeskalács. Ebéd után ugyanis mindig 
járt egy kis édesség.

– Nem emlészem már, pontosan hány tisztelendő nővér élt abban az időben 
az épületben, de arra igen, hogy sosem ültek tétlenül. Tanították, oktatták a gyere-
keket, főztek, takarítottak, bevásároltak, oltárt díszítettek és így tovább. A tűzifát a 
falu egyik közismert napszámos figurája, Szilák Pista aprította fel nekik, aki közben 
mindig énekelt. Mi gyerekek ezt örömmel hallgattuk, olykor egy egész hétig is el-
tartott neki a munka.

– A két év, amit a zárdában bentlakó diákként töltöttem, szinte elrepült, a kedves 
emlékek azonban egy életre megmaradtak. A negyedik osztályt már az Öregiskolá-
ban kezdtem és fejeztem be. Akkor már a nagymamámtól jártam iskolába – fejezte 
be beszélgetőtársunk. 

mcsm

kész volt a karácsonyfadísz. Ha nem főtt eléggé keményre a massza és nem kötött 
meg a formában, ennek csak örültünk, mert akkor megehettük a cukrot.

– Öröm volt számomra, hogy elsajátítottama a szaloncukor készítésének isme-
reteit. Az aktivisták bevonásával karácsonykor a Caritasban korábban évi rendsze-
rességgel készítettünk hagyományos szaloncukrot, és a szeretetcsomagokba tettük. 
Örülnék neki, ha a klasszikus szaloncukor készítésének hagyományát átörökíthet-
nénk a mai generációkra, hogy továbbadhassák az eljövendő nemzedékeknek – 
mondta riportalanyunk.

mcsm



TEMERINI ÚJSÁG 2020. december 24.8

Fájó maga a gondolat is, hogy némely 
gyerekek hiába várják ilyenkor a Jézuska 
vagy a nagyszakállú ajándékait. De ha ilyen-
kor gondolunk azokra is, akik számára az 
ünnep nem feltétlenül gondtalanul telik – 
valódi értelemmel töltődik meg a szeretet 
ünnepe. SZABÓ Zsuzsanna és GUSZTONY 
Endre fiatal koruk ellenére mélyen átérez-
ték a jótékonykodás valódi értelmét. Ketten 
összefogva karácsony előtt megszervezték a 
cipősdoboz akciót, és ily módon szereztek 
örömöt rászoruló gyerekeknek. Szabó Zsu-
zsannával beszélgettünk a témáról.

– A cipősdobozos akció már korábban is 
felkeltette érdeklődésünket. Érdeklődni kezd-
tünk, hogy az idén megszervezik-e községünk-
ben. Sajnálkozással hallottuk, hogy nem. Ezért 
Endrével elhatároztuk, hogy saját magunk vá-
gunk bele magánkezdeményezés formájában. 
A szándék az volt, hogy örömet szerezzünk a 
gyerekeknek. Saját otthonainkban fogadtuk 
az ajándék dobozokat, délelőttönként Endre, 
délután pedig én vártam az adakozókat.

• Milyen ajándékdobozokat vártatok?
– Örömmel tapasztaltuk és kellemesen 

meglepődtünk kezdeményezésünk visszhang-
ján. Várakozásainkat felülmúlva szép számban 
hozták az emberek a cipősdobozba csomagolt 
ajándékokat. A temeriniek eszerint szívesen 
adakoznak. Nem kerülhetett a csomagba rom-
landó élelmiszer, illetve törött, vagy kopott 
használati tárgy. Írószer, kézségfeljesztő füzet, 
apróbb játékok, tisztálkodási szerek viszont 
igen, néhány üdvözlő sor kíséretében. Első-
sorban az volt a célunk, hogy a dreai Lurkóház 
mind a tizenhét gyermekének jusson ajándék. 
Ezt a számot már jóval felülmúltuk. Ezért egyez-
tettünk az óbecsei Lurkóházzal. Természetesen a 
rászoruló temerini gyerekekre is gondoltunk. 

• Időközben mások is bekapcsolód-
tak az akcióba.

– Igen, csatlakozott hozzánk a Sixteen cuk-
rászda, aminek mi nagyon örültünk. A nap bár-
mely szakában ott is át lehetett adni a dobozokat 
akárcsak a Papp Pál utca 101-es szám alatt, 
illetve délután a JNH utca 107-ben is.

•  Mennyire voltak kreatívak az ada-
kozók?

– Meglepődve láttuk, hogy igencsak kre-
atívak voltak. Már maga a dobozok külleme, 
a csomagolás tükrözte ezt. A tartalom tekin-
tetében is hasonló volt a helyzet, az emberek 
igyekeztek minél ötletesebben megtölteni. Fon-

tosnak tartottuk, hogy a doboz ne csak olyan 
tárgyakat tartalmazzon, amilyenek a boltban 
megvásárolhatók, hanem legyen benne valami 
olyan is, ami személyes üzenettel is bír. Lehe-

Összesen 112 ajándékkal teli díszdoboz 
gyűlt össze. Az ajándékokat a szervezők 
már eljuttatták a dreai és az óbecsei lurkó-
ház gyermekeinek, valamint két temerini 
rászoruló családra is gondoltak. A legöt-
letesebb ajándékdobozokat külön elisme-
résben részesítették a szervezők. Kálmán 
Dóra, Zsarko Angéla és Francia Erzsébet 
ajándékai bizonyultak a legkreatívabbnak. 
A szervezők köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik támogatták a jótékonysági 
cipősdoboz akciót.

Dobozba zárt öröm
Hogyan gyűjtött ajándékot Szabó Zsuzsanna és Gusztony Endre 

tett az egy kedves levél, vagy egy saját készítésű 
ajándéktárgy, bármi hasonló. 

• Mekkora munka volt számotokra 
mindezt megszervezni és koordinálni?

– A gyűjtés idején a járványhelyzet miatt 
mindketten odahaza tartózkodtunk. Úgy gon-
doltuk, nem túl nagy áldozat, ha egyikünk a 
délelőttjeit, a másikunk pedig a délutánjait 
áldozza fel e nemes cél érdekében. A munka 
legnagyobb része, a szétosztás volt. Mindezt 
szívesen tettük, hiszen annak idején mi is örül-
tünk azoknak a bizonyos angliai csomagoknak, 
amiket hasonló módon jutattak el hozzánk. Ezt 
az örömet szerettük volna most mi is tovább 
adni a legkisebbeknek. Noha nem lehettünk 
ott minden egyes csomag kibontásánál, biz-
tosak vagyunk benne, hogy sikerült mosolyt 
csalnunk az arcokra. 

• Mit mondanál a terveitekkel kap-
csolatban.

– A jövőben hasonló alkalmakkor szeret-
nénk csatlakozni azokhoz, akik már korábban 
szerveztek ilyen akciókat. Most sem volt szán-
dékunkban kisajátítatni magunknak a kezde-
ményezést, csupán fontosnak tartottuk, hogy 
az idén is legyen lehetőség adakozni ebben a 
formában. Ezen a karácsonyon így szerettünk 
volna segíteni a rászoruló gyerekeken és örö-
met szerezni nekik.

TÓTH Dianna 

A becsomagolt cipősdobozok, bennük az 
ajándékkal

APRÓHIRDETÉSEK
• idős személy gondozását, ápolását vállalom. 
Telefon: 062/89-77-600, 021/842-890.
• Drótszőrű tacskó kiskutyák, hat hetesek, 
eladók. Telefonszám: 069/2008-206.
• Ház körüli munkák végzésére keresek mun-
kást, pontosság előny (fűnyírás, hólapátolás, 
metszés stb.) Telefonszám: 064/546-21-62.
• Hízók és malacok eladók. Nikola Pašić 
utca 204. Tel.: 063/523-746.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszkvicsot 
vennék, bármilyen állapotban. Telefon: 060/71-
61-312 (Attila).
• Malacok és seprő eladó. Telefonszám: 
843-397.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi 

pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., te-
lefonszám: 063/523-746.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-
es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszap-
pan, gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefonszám: 840-439.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, fridzsidereket, 
mosógépeket, tévéket, tollat. Házhoz jövök, 
azonnal fizetek. Telefonszám: 062/133-22-
69.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és 
minden felesleges tárgyat padlásról, garázs-
ból, pincéből. Telefonszám: 063/8-143-147.
• 140-170 kilós hízók eladók. Telefonszám: 
062/412-157.

Határtalanul
Középiskolai vetélkedők

A Határtalanul! programhoz kapcsolódóan indította el 
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága  a BGA 
Zrt. közreműködésével a nagyszabású középiskolai vetélke-
dőket.

Hamarosan nemzetpolitikai sikerré váltak, több mint száz-
ezer középiskolást megmozgattunk az anyaországban és a 
külhoni régiókban egyaránt. A kezdetekben helyszíni vetél-
kedőket, a megváltozott körülmények miatt a továbbiakban 
virtuálisan valósítottuk meg.

A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is 
éreztessük mind az anyaországi, mind a határon túli magyar 
fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezüket, és lehetőséget 
teremtsünk az identitás- és kapcsolaterősítésre; közös törté-
nelmünk, kultúránk mélyreható megismerésére.

Szervezőbizottság
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– Mivel a pályázatok általában december 
15-én zárulnak minden évben, és eddig az idő-
pontig  teljesíteni kell azokat, eddig nem volt 
lehetőségünk karácsonyi hangulatú műhelymun-
kákat szervezni. Az idén viszont a Tartományi 
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 
Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság ál-
tal, a múlt hónap végén kiírt pályázatok egyike 
kimondottan ezt a célt szolgálta. Éltünk a lehe-
tőséggel majd örömmel fogadtuk a hírt, hogy 
támogatást nyertünk. Mindössze 13 ezer dináros 
összegre pályáztunk, ennyire volt szükségünk a 
legalapvetőbb eszközök beszerzéséhez. A most 
megtartott foglalkozással, amely pályázatunk 
első részét képezi, a néphagyományok mellett az 
ünnep hangulatát szerettük volna becsempészni 
a gyermekek szívébe. Zelenka Annát hívtuk meg, 
hogy foglalkozzon a gyerekekkel, mutasson ne-
kik néhány fogást és ötletet a mézeskalácssütés 
és díszítés területén. 

A pályázat második része a hagyományos 
karácsony böjti betlehemes játékokkal kapcso-
latos. A temeriniek tudják, hogy minden évben 
ilyenkor vendégül látjuk a Szirmai Károly MME 
Dalárda férfikórusát a tájházban, ahol betle-
hemes játékokat mutnak be. A támogatásnak 
köszönhetően, az idén még könnyebb lesz meg-
szerveznünk ezt az eseményt. Várjuk az érdeklő-
dőket a tájház udvarába karácsony böjtjén, ahol 
a gyerekeket szaloncukorral, a felnőtteket pedig 
mézespálinkával kínáljuk. Természetesen mind-
két esemény a járványügyi szabályok betartásával 
zajlik – hangsúlyozta az egyesület elnöke. 

A gyerekek élvezték a foglalkozást, és a leg-
többen odahaza is szívesen segítkeznek ilyenkor 
a konyhában.

Fehér Andrea: Nagyon tetszik a fog-
lalkozás. Azért jöttem el, mert szeretek 
kézműveskedni, és a mézeskalácsokat is 
szivesen díszítem. odahaza anyával közö-
sen szoktunk mézeskalácsokat készíteni, 
és díszíteni, amit mindig nagyon élvezek. 
most is hasonlóan készülnek a kalácsok 
mint otthon. Már kinyújtottuk a tésztát, 
formákat szaggatunk belőle, és miután 
kisültek, mázzal fogjuk díszíteni őket. 

elek Ildikó: Értek a kézműveskedéshez, és 
szeretek is ilyesmit csinálni, ezért nagyon meg-
örültem, hogy megszervezték ezt a foglalkozást. 
Otthon is sokszor részt veszek ebben a mun-
kában, ezért már nem ismeretlen számomra a 

mézeskalács díszítés. Már elkészültek a formák, 
amiket ki fogunk díszíteni, és közösen egy mé-
zeskalács házikót is összeállítunk majd. 

Horváth Aurél: Nekem is nagyon tet-
szik a foglalkozás. Karácsonyra mi is 
minden évben készítünk mézeskalácsot, 
anyának sokat szoktam segíteni ilyenkor. 
Szeretem a kalácsokat, és az év bármely 
szakában szivesen segítek a sütemények 
elkészítésében. már több fajtát is készí-
tettünk otthon, néhányat közülük nagyon 
szeretek. Tetszik a foglalkozás, a díszítés 
a legizgalmasabb folyamat az egészben.

zeleNKA ANNA: 
éDeSSég IS, meg DÍSz IS

Az ünnepet ékes díszek és saját készítésű de-
korációs elemek hírdetik. Sütemény és mézes-
kalács illata járja be ilyenkor a legtöbb otthont. 
Ez utóbbi nem csak finom illata és íze miatt 
olyan népszerű, de díszítőelemként is szívesen 
használják a háziasszonyok. A mézeskalács és 
a belőle készített házikó állandósult jelképe az 
ünnepnek. Zelenka Anna nagy örömmel áll be 
ilyenkor a konyhába, hogy elkészítse a közked-
velt süteményt, amelyből aztán gondos odafigye-
léssel és alapos munkával igazi mesebeli házi-
kókat és egyéb díszeket varázsol. Annát arról 
kérdeztük, hogy miként látott neki a káprázatos 
házikók elkészítésének.

– Évek óta hobby szinten foglalkozom 
mézeskalács készítéssel. Saját részünkre és a 
batárainknak is készítettem különböző dísze-
ket ebből a süteményből. Mi odahaza a kará-
csonyfánkat is mézeskaláccsal díszítettük. Az 
idén összeszedtem a bátorságomat és elhatároz-
tam, hogy eladásra is készítek néhány házikót. 
Örömmel tapasztaltam, hogy a néhány házacs-
ka, amit készítettem hamar elkelt, így további-
akat készítettem. Úgy tűnik, hogy a temeriniek 
igen csak kedvelik a mézeskalácsot és szívesen 
használják dekorációnak is. Ami a sütemények 
díszítését illeti, az a legfontosabb, hogy megfe-
lelő állagú mázzal lássunk neki a munkának. 
A házikók összeállításához, a díszítéshez, a fes-
téshez és az aprólékos minták kidolgozásához 
más-más állagú mázra van szükség. Mindezt ki 
kell tapasztalni, de ha megtaláljuk a megfelelő 
állagot, akkor nagyon könnyű vele dolgozni, 
és szép, ízléses munkák születhetnek. Mind-
annyian tudjuk, hogy a tökéletes mézeskalács 
máz porcukorból, tojásfehérjéből és citromlé-
ből tevődik össze, amit habverővel megfelelő 
állagúra keverünk. Nyomózsákba töltve szép 
motívumokat rajzolhatunk a süteményre. A 
házikók elkészítéséhez alapos tervezésre van 
szükség. Pontos méretekkel kell dolgoznunk 
és gondolnunk kell arra is, hogy sütés közben 
a tészta megduzzad. Díszítéskor sok türelemre 
és némi kézügyességre van szükség. Jómagam a 
hagyományos fehér mázt részesítem előnyben a 
házikók díszítésekor, számomra az a legszebb. 
Viszont színezhetjük kedvünkre a házikót és cu-
korkákkal, csokikkal is ékesíthetjük. Kinek hogy 
tetszik. A végeredmény mindenképp varázslatos. 
Magának a mézeskalácsnak számtalan receptje 
van. Egyesek az azonnal fogyaszthatót, mások 
pedig azokat részesítik előnyben, amelyek né-
hány hét után puhulnak meg. A házikók és a 
dekorációk készítésehez jómagam az utóbbit 
szoktam használni. Az ünnep idején kellően 
ékesítik otthonunkat, amikor pedig leszedjük 
a díszeket, elfogyasztjuk a finom mézeskalácso-
kat – mondja Anna, akinek a házikói számos 
ünnepi asztalon helyet kaptak.

TÓTH Dianna 

A varázslatos mézeskalács
Kézműves foglalkozást tartottak az alkotóházban

Ünnepi készülődés hangulata járta be a múlt szombaton délelőtt a tájház 
udvarában levő alkotóház nagytermét, ahol mézeskalácsdíszítő foglalkozást 
szerveztek az érdeklődő gyerekeknek. A szorgos kezek bátran nyújtották az 
édesség tésztáját, majd különböző formákat szaggattak belőle, végezetül pe-
dig kedvük szerint díszítették azokat. Ádám István, a TAKT elnöke elmondta, 
hogy az eddigi pályázatok nem tették lehetővé, hogy a karácsonyt megelőzően 
az ünnephez köthető eseményeket szervezzen az egyesület. Az idén azonban 
kiváló lehetőség kínálkozott, amellyel éltek is:

A varázslatos mézeskalácsházikók

Következik a mézeskalács díszítése
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mINDIg IS VoNzoTT Az ASzTRolÓ-
gIA. Persze nem a bulvárlapok utolsó oldalain 
éktelenkedő hobbijóslások, sokkal inkább az 
égbolton mesteri rendben álló bolygók misz-
tikuma.

Az égi kalendárium szerint hónapok óta 
megfigyelhető a kora esti égen, ahogy két leg-
nagyobb bolygónk, a Jupiter és a Szaturnusz 
egyre jobban megközelíti egymást. Ez azért kü-
lönleges, mert e két bolygó együttállására igen 
sokat kell várni. Olyannyira, hogy a mostani kö-
zelségre 1623 óta nem volt példa. A köztük lévő 
távolság egészen december 21-ig folyamatosan 
szűkült, ezen a napon pedig szinte összeolvadt. 
A Jézus születésekor megjelenő betlehemi csil-
lagról a tudósok úgy tartják, az égi jelenséget 
a mostanihoz hasonló, sőt e két bolygó ugyan-
ilyen közelsége okozta. Most karácsonykor tehát 
ugyanazon csillagzat alatt lesz majd a világ, mint 
Krisztus születésekor.

Talán nem köveznek meg, ha leírom: bor-
zalmas volt ez az év. Úgy az egyének, ahogy a 
közösség szintjén. Ám amint a szemem végigfu-
tott azon a gondolaton, hogy a Jézus születését 
jelző betlehemi csillag újra fölöttünk ragyog 
majd, jóleső biztonságérzet fogott el: talán még-
is átölel minket a Jóisten ennek a gondterhes 
évnek a végén. Ugyanakkor felsejlett bennem 
a nyugtalanító kérdés is: ha ebben a zűrzava-
ros időben, amikor a világ kifordulni látszik a 
négy sarkából, és már semmi sem olyan, mint 
amilyennek látszik, megszületne közénk újra a 
Megváltó, észrevennénk?

Bordeaux polgármestere, a radikális bal-
oldali Pierre Hurmic szabályosan hadat üzent 
a fenyőfáknak. Környezetvédelmi okokra és a 
fák jogaira hivatkozva egyszerűen kijelentette: 
a bordeaux-i főtéren bizony idén nem lesz ka-
rácsonyfa. A döntés ellen már tízezrek tiltakoz-
nak, akiket Hurmic nemes egyszerűséggel csak 
fasiszta és primitív katolikusoknak nevezett. A 
Francia Fenyőfaszövetség is tiltakozott a fenyő-

állítás betiltása ellen, szerintük a radikális bal-
oldali polgármester intézkedése „minden tudo-
mányos megalapozottságot nélkülöz, és inkább 
egy olyan dogmatikus víziót tükröz, amelynek 
egyértelműen az a célja, hogy megtagadjon egy 
ősi, nagyra értékelt és széles körben elterjedt 
családi hagyományt”.

Németországban, a Drezda melletti Pirnában 
szintén környezetvédelmi okokra hivatkozva 
nem állítanak karácsonyfát, hanem egy fapira-
mist állítanak ki a főtéren. És ha már Kelet-Né-
metországban járunk, érdemes áttanulmányoz-
ni a Freiburgi Egyetem 2019-es tanulmányát, 
amely szerint 2060-ra feleannyi katolikus és 
evangélikus lesz csak Németországban, mint 
most. A csökkenés az egykori NDK területén a 
legdrasztikusabb: a keletnémet tartományokban, 
amelyeknek összességé ben ma tizenhat millió 
lakosa van, összesen másfél millió keresztény 

maradna csak. A kutatás 
szerint a volt NDK terüle-
tén ma is már az ateizmus 
a legnagyobb „vallás”, de 
egész Németországban je-
lentősen vissza fog esni a 
keresztények száma: alig 
több mint húszmillió ka-
tolikus és evangélikus fog 
maradni az országban. 
Mivel 2050-ig – már egy 
amerikai kutatás szerint 
– megduplázódik a né-
metországi muzulmánok 
száma, az iszlám válhat a 

legnagyobb vallássá a külön kezelendő katoli-
kusok és evangélikusok előtt.

KANYArOdJUNK El KIcSIT Brüsszel felé 
is, ahol pár évvel ezelőtt kiküldetésen jártam, 
éppen a karácsonyi időszakban, így szemügyre 
vehettem azt a fényinstallációnak csúfolt bor-
zalmat, amit a haladó szellemű belgák szintén 
karácsonyfa helyett eszeltek ki. Végtelenül ki-
ábrándító volt. Hatalmas kockák éktelenkedtek 
egymáson hideg LED-fénnyel világítva, s az em-
bernek valahogy olyan érzése támadt, ha ráné-
zett, hogy valamilyen hátborzongató utópiába 
csöppent.

A baj egyébként ott kezdődik igazán, hogy 
az európai nagyvárosok főtereiről a karácsony-
fákkal együtt a betlehemek is eltűnnek három 
királyostul, pásztorostul, jászolostul. Nem vilá-
gít fölöttük a betlehemi csillag, s az angyal nem 
kulcsolja imára a kezét a jászol, Szűz Mária és 
Szent József mellett térdepelve. Van ebben az 
egész jelenségben valami hátborzongató. Hi-
szen a szüleink és a nagyszüleink mindenáron 

tartották a hagyományaikat. A karácsonynak 
minden évben igazi menetrendje volt, halpatkó-
val, töltött káposztával, kocsonyával és bejglivel, 
azok koreográfiaszerű egymásutánjával, meg 
csilingeléssel a másik szobából. S ha háború 
volt vagy átkos éra, illetve bármilyen megnyo-
morító uralom söpört végig Európán, a hagyo-
mányok, amelyeket tartottunk s a jelképeink, 
amelyek az ünnep közeledtét hirdették, mindig 
azt az üzenetet hordozták: amíg a szívünkben a 
Jóistennek helye van, addig semmilyen hatalom 
nem foghat rajtunk.

moST PeDIg, 2020-BAN, amikor bővel-
kedünk és szabadok vagyunk, dönthetünk a saját 
sorsunkról, ideáinkról, világunkról, akár még a 
saját nemünkről is, a nagy igyekezetben éppen 
azt dobjuk a tűzre, ami idáig elhozott minket.

Novemberi hír, hogy egy svéd városban, 
Helsinborgban tízezer négyzetméteren épül 
mecset, a városi tanács már eladta a területet a 
muszlim közösségnek. Nem kevésbé megrázó 
adat, hogy az utóbbi öt-hét évben mintegy két-
ezer templomot számoltak fel Németországban, 
ezzel párhuzamosan pedig az iszlám rohamosan 
terjeszkedik. De nem csak ott: ma már min-
den európai nagyvárosban található mecset, 
és van, ahol a nem keresztény felekezetekhez 
tartozók érzékenységére hivatkozva kereszteket 
vagy egyéb más vallási jelképeket távolítanak el, 
amelyek évszázadok óta hírnökei az európai 
kultúrának. Abban a Nyugat-Európában történik 
mindez, ahol a kontinens keresztény gyökereire 
való hivatkozást mára kiutasították az országok 
alapokmányaiból.

Most kéne felocsúdnunk, amíg még lehet. 
Védeni a karácsonyfáinkat, a betlehemet, a ke-
resztet a templom tornyán, a hagyományainkat 
és mindazokat a kultúránkban mélyen gyöke-
rező szokásokat, amik azzá tették Európát, ami-
lyen ma. Mert a környezetvédelem és a másság 
elfogadásának hangzatos jelszavai alatt lassan 
eltűnik minden, ami a kereszténységünkre em-
lékeztet.

Menjünk vissza Pirnába, Drezda mellé, ahol 
a főtéren fenyő helyett fapiramis áll. Ha elin-
dulunk kicsit beljebb, a városka házai közé, 
ilyenkor advent környékén egy másik jelenségre 
is figyelmesek lehetünk, ami sokkal szívme-
lengetőbb a piramisnál. A házak ablakaiban, 
ahogy leszáll az este, világító betlehemi csillagok 
gyulladnak fel, s mint a mécsesek pislákolnak 
az éjszakában, jelezvén: itt bizony nem győzhet 
a sötétség.

S TAláN íGY vAN EZ EBBEN AZ évBEN 
a csillagokkal is. Hiába nem állítunk betlehemet 
vagy karácsonyfát, lerombolhatják a templo-
mainkat, elvihetik a keresztjeinket, a Jóisten 
fogja magát, és elküldi nekünk újra a betlehe-
mi csillagot, hogy ne feledjük el: a szívünkben 
a Megváltó akkor is megszületik. Csak nehogy 
elszalasszuk befogadni.

AMBrUS-JOBBáGYI zsófia 
Magyar Nemzet, Budapest

(A szerző újságíró)

Ez is egy kis nagypolitika

A csillagok állása karácsonykor
Miközben üresek az európai nagyvárosok főterei, 

mécsesek pislákolnak az éjszakában

A két bolygó együttállása lehetett a „Betlehemi csillag”
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• Ft. dr. Szöllősi Tibor atya Ön hogyan 
tekint vissza így év vége felé erre az el-
múlt fél évre...? 

– Hatalmas hála van a szívemben amikor 
erre az időszakra gondolok, hála és csodálat. 
A Jóistennek és sok sok segítőkész embernek 
tartozom nagy-nagy hálával. Csodálat pedig a 
temerini nép napról napra tapasztalt lelkese-
déséért és tettrekészségéért tölt el. Könnyűnek 
egyáltalán nem mondható 
hónapok vannak mögöt-
tünk. Májusban végig kel-
lett kísérnem szeretett plé-
bánosunk, Szungyi László 
atya betegségét, rosszabbo-
dását majd halálát. Egy ki-
mondottan veszélyes időben 
megszervezni az ő temetését 
tudva, hogy nehéz lesz elke-
rülni a tömeget. Majd Dávid 
atya segítségével augusztus 
közepéig négy helység lelki 
életét kellett szívemen visel-
ni. A járványügyi előírások 
közepette gondoskodni az 
elsőgyónás, az elsőáldozás 
és a bérmálkozás ünnepsé-
géről. A kedves gyerekek és 
szülők is emlékezhetnek, mennyi bizonytalan-
ságot okozott nekünk az a tudat, hogy vajon 
megtarthatjuk-e, vagy le kell mondanunk ezeket 
a fontos eseményeket. Majd utána a költözés, 
a sok sok felújítás, az új helyzetek, bevallom 
elfárasztottak. Azonban látva a temerini nép lel-
kesedését, tettre készségét újra erőre kaptam, 
kaptunk és mentünk tovább.

• A koronavírus-járvány első hulláma 
idején bezártak a templomok, a szertartá-
sokon most is csak maszkban és szigorú 
előírások betartásával lehet részt venni. 
Hogyan örvendezhet, hogyan sugároz-
hatja a keresztény lét örömét ilyenkor 
az ember?

– Azt veszem észre, hogy a temerini nép szá-
mára a szentmiséknek ezen kellemetlen kellé-
kei sem akadály, hogy a hívek templomainkból 
örömmel és reménnyel térjenek haza. Engem 
napról napra döbbenettel tölt el, amikor bele-

gondolok, hogy Vajdaság-szerte és világszerte ki-
ürülnek a templomok, Temerin népénél viszont 
azt látom, hogy ragaszkodnak templomukhoz, 
vágynak ott találkozni a Jóistennel, az előírá-
sokat betartva, mégsem hagyják a templomot. 
Meggyőződésem, hogy ebben az időszakban 
is a templomban való találkozásaink az öröm 
és a remény pillanatai. Ennek bizonyítéka az 
egy hónappal ezelőtti esemény. Szent Cecília 

napján, vasárnap történt. 
A nagymisében a fúvósok 
és a Temerinben működő 
énekesek és zenészek is fel-
léptek. A ministránsokkal a 
szentmise végén épp vonul-
tunk ki a templomból, ami-
kor egyik kis hittanosunk 
odajött hozzám ragyogó 
szemekkel: „Pap bácsi, 
olyan gyönyörű volt ez a 
szentmise!” Igen, számára 
a maszk viselése és a külön-
böző előírások nem befo-
lyásolták azt, hogy örömmel 
és reménnyel teli szívvel tér-
jen haza a templomból.

Épp ez a tény bátorít 
bennünket, hogy bár az idei 

karácsonyunk másmilyen lesz, mint a többi, 
mégsem lesz üres, reménytelen és szomorú. 
A szentmisén felhangzó énekek, a gyönyörűen 
kidíszített templom, a szép karácsonyi szertar-
tások, biztos vagyok benne, hogy át tudják majd 
adni nekünk azt az örömet és reményt, amire 
most nagyon vágyakozunk. De nem csak azok-
nak, akik ott lehetnek a szertartásokon, hanem 
a kötelező karanténban lévőknek is vagy a kór-
házaink betegeinek is. 
Mindannyiunk szívében 
olyan sok seb van, fáj-
dalom, kérdés, kétely. 
Karácsony üzenete most 
mindenkinek újra aktu-
ális: a Jóisten eljön hoz-
zánk oda ahol vagyunk 
és betölti szívünk üres-
ségét.

• Mit üzenhet a 

Jóisten a megpróbáltatásokkal, amikor 
kezd hosszúvá válni ez az időszak... Már-
ciusban kezdődött, és még nem látjuk a 
végét. Nem könnyű ezt megélni, nemcsak 
személyesen, társadalmi szinten sem.

– Mélyen megérintettek Ferenc pápa már-
cius 27-ei rendkívüli Urbi et Orbi áldásakor 
mondott szavai, amelyekben a jelen megpró-
báltatásokat értelmezte. A pápa szerint a vírus 
járvány leleplezte a világban élő ember előtt, 
hogy sebezhetőek vagyunk és biztonságérzetünk 
felszínes. Ez a járványvihar feltárta előttünk azt 
is, hogy hosszú ideje be akartuk csomagolni, 
üdvös szokásokká akartuk degradálni őseink 
hitét, és ezáltal ebből a hitből már nem tudtunk 
olyan erőt meríteni, hogy ez a járványhelyzet ne 
teperjen bennünket maga alá. 

Bár hosszúvá vált ez az időszak, a pápa 
buzdít bennünket és reményt ad. Szavait talán 
Reményik Sándor 1925-ben írt versének egy fel-
hívásával is összefoglalhatnánk: „Ne hagyjátok 
a templomot, a templomot s az iskolát!”

• Egy jól ismert szerzetes szavait hall-
gatva amiben azt mondta, hogy sokan arra 
panaszkodnak, hogy a koronavírus be-
zár bennünket, és az az érzésünk, hogy 
sok ajtót becsuk előttünk. de ha belegon-
dolunk valószínűleg sok olyan ajtó volt 
nyitva az életünkben, aminek nem is volt 
értelme, nem is volt fontos. 

– Év vége felé mindannyian újra mérlegel-
hetjük, melyik ajtót érdemes jövőre kinyitni 
próbálni és melyiket lehetne kihagyni. Bízom 
benne, hogy legtöbben az igazán fontos ajtók 
kinyitása mellett döntenek.

Az igazán fontos ajtók
Aki összegez: Ft. dr. Szöllősi Tibor Temerin plébánosa

Szöllősi Tibor atya a templomon 
végzett munkálatoknál

Szöllősi Tibor atya értesíti a híveket, 
hogy december 29-ével bezárólag karantén-
ban lesz a plébánián, akárcsak Dávid atya. 
Addig a szentmiséket püspök atya rendelete 
szerint ft. Józsa Gáspár újvidéki káplán fog-
ja vezetni. Egy mise sem marad el.

ÖKRÖS edit

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt kíván 

Temerin polgárainak a

Földműves-szövetkezet
Tel.: 021/842-750

ZSúNYi-SZilák

Hozzon a karácsony minden 
elhunytnak békés nyugodalmat, a gyászolóknak 

kegyelemteljes karácsonyt és áldásos új esztendőt.

Temetkezési vállalat Virágüzlet

Népfront u.103., tel.: 842-515, 062/88-51-513
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
anyám, anyósom, nagy-
anyánk

POLÁKNÉ 
HORVÁTH Katica 

(1953–2020)

Őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger.

Szerető lányod,  Jadranka, 
vejed, Roland és unokáid, 

Ronald és Arnold

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk szeretett fe-
leségem

POLÁKNÉ 
HORVÁTH Katica 

(1953–2020)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Emléked megőrzi szerető 
férjed, Željko

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú fél éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
anyám, anyósom, nagy-
anyám

POLÁKNÉ 
HORVÁTH Katica 

(1953–2020)

Küzdöttél, de már nem lehet, 
csend ölel át és szeretet.

Emléked megőrzi 
szerető lányod, Mónika, 
vejed, Tibor és unokád, 

Mónika

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 23 éve, hogy 

örökre itt hagytál bennünket

HOLOVICSNÉ 
VARGA Margit 
(1957–1997)

Lelked, mint a fehér galamb 
csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb 
te vagy, utat mutatsz, 
mert szívünkben 
örökké itt maradsz.

Temerin–Topolya

Szerettei

A plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

 

MOISKO Mihály 
Mujkó bácsi 

(1931–2020. 12. 20.)
temerini lakosról.

Nyugodjék békében!
Köszönet mindazoknak, 

akik a temetésen 
megjelentek.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, a volt 
osztálytársaknak, vadász-
társaknak, ismerősöknek és 
minden végtiszteletadónak, 
akik szeretett férjem, édes-
apánk és vejem

id. MOLNÁR Béla 
(1958–2020)

temetésén jelenlétükkel le-
rótták tiszteletüket drága ha-
lottunk emléke előtt, és elkí-
sérték utolsó útjára, továbbá 
mindazoknak, akik részvét-
nyilvánításukkal, virágado-
mányaikkal fájdalmunkon 
enyhíteni próbáltak.

Legyen csendes álmod, 
találj odafenn 
örök boldogságot!

Nyugodj békében.

Emléked megőrzi 
szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és isme-
rősöknek, akik szerettünk

SZŰCSNÉ 
BAKOS Magdolna 

(1944–2020)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Nyugodjon békében!

A gyászoló családId. Molnár Béla
Temerinben született 1958-ban, iskoláit, az általánost és a szakmai középiskolát szülőfalujában 
fejezte be. Munkahelye kezdettől fogva mindvégig az FKL görgőscsapágygyár volt.
Béla szerette a természetet, a helyi Fácán Vadászegyesülnek fiatal kora óta tagja volt. Még-
pedig igen hasznos tagja, minden közös munkában részt vett. Annakidején például a fácános 
létrehozáában, ahol sok kis fácánt neveltek a vadászterület számára, ez a vadászturizmus idő-
szaka volt. Megszervezte az agyaggalamblövő versenyt, ezzel együtt egy szakcsoportot is, ezen 
a területen szép eredményeket értek el. 
A vadászat mellett fontos volt számára a vadakról való gondoskodás. Érdekelte és foglalkozott 
a területünkön élő állománnyal, tanulmányozta életüket és betegségeiket, a kártevőkkel is sokat 
foglalkozott. A nálunk élő őzekről, életkörülményeikről számos újdonságot osztott meg vadász-
társaival. Népszerű, kedvelt ember volt, barátságos természete okán közelebbi és távolabbi he-
lyeken is szívesen látták vadászvendégként. Élete rövid volt, de ez alatt benne egy jellemes, 
példás vadászt ismertünk meg. 
Emlékét őrizni fogjuk.

LASKAI Benjamin

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs kö-
zöttünk szerető párom

BALOGH László 
(1961–2020)

Nincs olyan nap, hogy ne 
gondolnék rád. 
Látlak az égben, amely 
kéken borul rám. 
Látlak a zöldben, bokron, 
fáj között, napfényes 
esőben szivárvány fölött. 
Látlak az utcán emberek 
forgatagában, hallom  
lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba 
oltva, törlöm könnyeim 
sírodra borulva.

Szívemben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed.

Szerető Liblinged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől és édesapánktól

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat 
nem zavarja senki.

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

Fájó szívvel 
búcsúzik tőled 

szerető feleséged, Ica, 
lányod, Éva és fiad, Béci

id. MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.
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VÉGSŐ BÚCSÚ

ÓVÁRI Magdolna MOISKO Mihály

Tisztelt és megbecsült kórustagjainktól

Egy gyertya most értetek égjen, 
kik fent laktok már a magas égben, 

ott, ahol csendből épül vár 
és a lelketekre Isten vigyáz már.

Az Őszirózsa Vegyes KórusMEGEMLÉKEZÉS
„Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)

DEVIĆ DÖRNER Hajnalka 
(2000–2020)

Bár 20 éve nagyon nehéz elviselnünk az elmúlás gondolatát, 
de az általad hagyott nyomokból tudunk építkezni.

Örökké emlékezni fogunk rád: 
szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
eltávozott tőlünk nászasszo-
nyunk

POLÁK Katica

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

A Lulić család és a dédi

VÉGSŐ BÚCSÚ

id. MOLNÁR Béla 
(1958–2020)

Mint gyertyaláng 
lobban el az élet, 
mint gyors folyó 
rohannak az évek.
Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokatestvéred, 

Inci családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk

id. MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott 
és békés a pihenésed.

Emlékét őrzi Tibor 
és Katica családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

id. MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

Elmentél oda, ahol 
csak a néma csend honol, 
ahol már nincs szenvedés, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
gyászoló anyósod, Ilona

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó, megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, 

anyósunktól és mamánktól

SZŰCSNÉ BAKOS Magdolnától 
(1944–2020)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért két dolgos kezed.
De a könnycsepp szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Öleljen át a csend és a szeretet, 
a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Emléked egy életen át őrzi fiad, Róbert 
és lányod, Angéla családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS SZERETTEINKRŐL

PÁLNÉ BALÁZS Jolán 
(1932–2002)

Prof. Dr. PÁL Tibor 
(1963–2012)

PÁL János 
(1928–2013)

18 éve 8 éve 7 éve

Sohasem halványul szívünkben emlékük, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza értük.

Szívünkben megmarad szép emlékük, 
legyen áldott és békés a pihenésük.

Emléküket őrzi Viktor és Andrea

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága barátunktól

id. MOLNÁR Bélától 
(1958–2020)

„Ennyi volt. Elmentem, 
és ha nem hiszed el, 
csak számold a napokat, 
amikor már nem vagyok itt,  
amikor nem csöng a telefon, 
mindig én leszek az, 
aki nem hív”

(Fannie Flang)

A viszontlátás reményében 
búcsúzik tőled a Petri 

család

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett férjem, édes-
apám, apósom és nagyta-
tám

PÁSZTOR Ödön 
(1942–2010)

Az élet csendesen megy 
tovább, de az emléke 
elkísér egy életen át.

Szerettei
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varroda tulajdonosa és dolgozói 
közössége kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kíván munkatársainak, ügyfeleinek 
és Temerin polgárainak

AModa

Temerin 
Vladimir Ribnikar 2/7., tel.: 843-869

Óvári Magdolna
(1936–2020)

Már húszévesként szerepel a Testvériség-egység Művelődési Egyesületben, 
amely később felvette a Szirmai Károly nevét. Fiatal korában a művelődés-
nek szentelte szabadidejét, egyben szórakozásává is vált, élete párját is ott 
lelte meg. A néptánccsoportban kezdte Skrbán Endre koreográfusnál, később 
bekapcsolódott a színjátszó csoport munkájába. A szerepekben nem váloga-
tott, vállalta az éneklést, a táncot, s szövegmondást egyaránt. 
Az egyesület oszlopos tagja volt férjével, Imre bácsival együtt, talán a kö-
zönség legkedveltebb párja. Ha ők szerepeltek, megtelt a nézőtér. Az Óvá-
ri házaspár 1960 és1980 közötti időszakban legalább húsz, két-három fel-
vonásos operettben, számtalan kabaréban, leginkább főszereplőként lépett 
fel. Más rendezvényeken is szerepeltek, például a Magyar Szó élőújságjá-
ban rövid jelenettel, vagy a község ünnepségein. A nyolcvanas években a 
Szirmai citerás vegyeskórusában énekeltek, népszokásokat mutattak be egé-
szen a ’90-es évek közepéig. Imre bácsi elvesztése után bekapcsolódott a 
Szent Cecília Templomi Vegyes Kórusba és élete végéig énekelt az Ősziró-
zsa Vegyes Kórusban. 
Érdeklődéssel figyelte a Szirmai egyesület tevékenységét akkor is, amikor már 
csak a nézőtéren foglalt helyet. Nem csak tapssal, hanem biztató szavakkal 
támogatta a csapatot. Mindvégig magáénak érezte az egyesületet, minden 
bemutatóján ott volt. A felkínált tiszteletjegyet is visszautasította, mondván, 
hogy árával is támogatni kívánja az egyesület munkáját. Életét tehát a műve-
lődésnek, a műkedvelésnek szentelte, közben példás családi életet élt. 
Isten nyugosztalja!

A Szirmai egyesület nevében: N. G. 

miserend
25-én, pénteken, Urunk 
születésénék főünnepén, Kará-
csonykor a telepen 8 órakor: Pász-
torok miséje, a plébániatemplom-
ban 10 órakor: Karácsony ünnepi 
szentmise.
26-án, szombaton, Szent István 
vértanú ünnepén, telepen 8 óra-
kor: †Hajdúk szülőkért, a Vámos 
és a Hajdúk nagyszülőkért, a plé-
bániatemplomban 10 órakor: 
Népért, 17 órakor horvát nyelvű 
szentmise: †Knežević Katarina és 
Lukács Etelka.

27-én, Szent Család vasárnapja, a 
Telepen 7 órakor: †Paár Daniella 
Elizabett és Francia Árpád, †Talló 
László, Kihut szülők, Zavarkó Bor-
bála és elh. családtagok; a plébá-
niatemplomban 8:30-kor †Majo-
ros Mátyás és Piroska; 10 órakor: 
Népért.
28-án, hétfőn, Aprószentek, 8 
órakor: szabad szándék.
29-én, kedden 8 órakor: †Ma-
gyar Franciska.
30-án, szerdán 8 órakor: 
†Magyarné Varga Rozália.
31-én, csütörtökön 17 órakor: Év 
végi hálaadási szentmise.

KÉZILABDA
Mint már megírtük, a járvány-

ügyi helyzetre való tekintettel meg-
szakadt a bajnokság az I. ligákban 
és a tervek szerint majd február kö-
zepén folytatódik. Ez idő alatt a csa-

patoknak lehetőségük lesz lejátsza-
ni az elmaradt találkozókat, hiszen 
már novemberben is sok mérkőzést 
elhalasztottak. A Temerin női, illet-
ve a járeki Mladost TSK férfi együt-
tese is hat meccsen lépett pályára 
az őszi idényben: a mérleg mind a 
két esetben négy győzelem, illetve 
két vereség.

1. Halász József (Ada) 5 5 0 0 177:90 10
2. Spartacus (Torontálvásárhely) 6 5 0 1 195:122 10
3. Ruma  5 4 0 1 130:94 8
4. Mladost (Szerbcsernye) 7 4 0 3 206:194 8
5. Temerin 6 4 0 2 151:154 8
6. Sloven (Ruma) 6 3 0 3 140:138 6
7. Jadran (Bácsfeketehegy) 4 2 0 2 108:92 4
8. Proleter (Nagybecskerek) 5 2 0 3 132:118 4
9. Laki (Cservenka) 6 2 0 4 134:164 4
10. Mokrin 4 1 0 3 83:112 2
11. Ravangrad (Zombor) 7 1 0 6 143:224 2
12. Radnički (Bajmok) 5 0 0 5 85:182 0

Első liga, északi csoport, nők

1. Banatski Karlovac (Károlyfalva) 6 5 1 0 232:180 11
2. Apatin  7 5 0 2 217:183 10
3. Hercegovina (Szécsány) 6 5 0 1 178:155 10
4. Hercegovac (Gajdobra) 6 5 0 1 200:183 10
5. Mladost TSK  6 4 0 2 192:187 8
6. Dolovo 7 3 1 3 198:219 7
7. Potisje Pleteks (Ada) 7 3 0 4 212:186 6
8. Jabuka (Almás) 7 2 1 4 176:208 5
9. Somborelektro (Zombor) 7 1 2 4 171:181 4
10. Radnički 1958 (Šid) 7 2 0 5 195:208 4
11. Nova Pazova (Újpazova) 7 1 1 5 177:211 3
12. Crvena zvezda (Mokrin) 7 1 0 6 191:238 2

Első liga, északi csoport, férfiak

Az utóbbi időben nem sok sportesemény zajlik Temerinben, 
így már az is örömre ad okot, ha valamilyen mérkőzést leját-
szanak. A Temerin Ferocoop fiúkból álló második csapata a 
verseci Milenijumot fogadta a II. asztalitenisz liga hetedik for-
dulójában, és mintegy három óráig tartó küzdelemben, 2:0-ás 
hátrányból fordítva 4:3-ra győzött. A képen a játékosok és az 
edző (balról): Varga Dániel, Mladen Puhača, ifj. Orosz András 
és Orosz András.
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Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván 
a polgároknak és vásárlóinak 
Füstös Róbert és ildikó, az

Újvidéki utca 377. és 385.
tel.: 851-606, 063/813-93-48 és 3-848-316, 063/234-252
zlataraexclusive585@gmail.com és exclusiveduo2@gmail.com

tulajdonosa, családja és a munkatársak.

és az

Újvidéki utca 375., tel.: 842-677

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván üzletfeleinek 
és Temerin polgárainak a

Papirus papírüzlet
tulajdonosa, Szűcs Béla és családja. 
Gravíroztatással 
tegye egyedivé ajándékát!

Békés, boldog karácsonyt és örömteli, sikeres új évet kíván 
Temerin polgárainak a
GREEN könyvelőségi iroda
tulajdonosa, KOVÁCS ZSuZSANNA.
Temerin, Újvidéki u. 392., 
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és békés, áldásos 
új esztendőt kíván 
minden kedves üzletfelének 
és Temerin polgárainak. 

Szirmai Károly u. 7. 
tel.: 063/77-60-522 
www.kozmeticki-salon.com

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

KOZMETIKAI SZALON
A

Boldog karácsonyt és örömökben gazdag, sikeres új esztendőt kíván 
vásárlóinak, üzletfeleinek és Temerin polgárainak a 

Zizi Plus papírkereskedés
tulajdonosa, Pásztor Csorba Ilonka 

és munkatársai

Temerin, Petőfi Sándor u. 1., tel.: 842-361

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván minden kedves vásárlójának, 
ügyfelének és Temerin polgárainak a

Népfront u. 97., tel.: 844-669

hofy cuki
cukrászda és pékség dolgozói közössége.

A PIPI Shop & Grill
kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, 
sikerekben gazdag, boldog új évet 
kíván üzletfeleinek, vásárlóinak és 
Temerin polgárainak.
Petőfi Sándor u. 38., 063/465-908, 063/519-475

SZTR TISTA GUMA, Újvidéki utca 579, 21235 Temerin
tel./fax +381 21 840 226 mob. 063 822 74 47, 063 8080 319

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
üzletfeleinknek és Temerin polgárainak 

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI

Kellemes karácsonyi ünnepket és 
sikerekben gazdag új esztendőt kíván a

tulajdonosa és családja.

Goldmax
 ékszerüzlet

Újvidéki u. 342/1, Tel.:069/585-0900

Telefonszám: 063/511-925

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog 2021-es új esztendőt kíván 
vásárlóinak a

Dujmovics Cs. 
családi méhészet

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, 
áldásos új esztendőt kíván minden temerini polgárnak a

memorijal+ temetkezési vállalat és virágüzlet

Nagy Erika, Kossuth Lajos u. 19. 
Tel.: 843-973

Kellemes ünnepeKet KívánnaK
a mareš rendelő orvosai

temerin, tanító u. 2.
tel: 842-124 
mob: 063/8-290-793

mareš
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Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
kíván minden temerini polgárnak 
Temerin önkormányzata nevében

Mladen Zec Temerin Község polgármestere és
PásZTor róbert, a községi képviselő-testület elnöke


