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A vasárnapi nagymise keretében, a Szent Család ünnepén ft. Józsa Gáspár újvidéki káplán megszentelte a Kertbarátkör borter-
melői által készített újbort (János-napi borszetelés). Mise után a gyermekek számára gazdag csomagokat osztottak. 

Szöveg és fotó: M. S.

Borszentelés, csomagosztás

Sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt 

kívánunk a 
temerinieknek, 
olvasóinknak, 

üzletfeleinknek és 
a lap támogatóinak!

2021

Vajdaságban a hét elején 494 új koro-
navírusos fertőzöttet regisztráltak – közölte 
a tartományi közegészségügyi intézet. A je-
lentés szerint Újvidéken egy nap alatt 152 
új beteget vettek nyilvántartásba. A tarto-
mányban jelenleg valamivel kevesebb mint 
38 ezer aktív beteg van.

A vírus megjelenésétől a most hétfő-
ig terjedő időszakban Temerinben 1224 
koronavírusos fertőzést jegyeztek, ebből 

611 volt ún. aktív fertőzött. Az illetékesek 
hozzáteszik, hogy napok óta csökken a 
fertőzöttek száma, de továbbra is válsá-
gos a helyzet. A székvárosban 11.500 ak-
tív fertőzött van. Nagybecskereken 3.300, 
Pancsován 2.600, Szabadkán és Palánkán 
pedig 1.800 a betegek száma. Az intézet 
szakemberei szerint a fertőzésből felépü-
lő polgároknak is ajánlatos a védőoltás 
felvétele.

Javuló járványhelyzet
Temerinben eddig 1224 fertőzöttet jegyeztek

Ötvenegy temerini óvo-
dás kaphatta meg a múlt 
kedden a Rákóczi Szövetség 
támogatásának első részét 
képező mesekönyveket. Az 
őszre iskolába indulók az 
ifjúsági otthon nagytermé-
ben vették át az ajándéko-
kat. Az eseményen egy cso-
dasarok is átadásra került, 
amelyet a Kókai Imre Álta-
lános Iskola 2.b osztályos 
tanulója, Tadity Viktor ér-
demelt ki. Az ajándékokat 
Ternovácz István, a Magyar 
nemzeti Tanács végrehajtó 
bizottságának tagja adta át a 

gyerekeknek, aki elmondta, 
hogy a most kapott ajándé-
kokkal a Rákóczi Szövetség 
és a Magyar Nemzeti Tanács 
arra szeretné buzdítani a 
szülőket, hogy magyar isko-
lába írassák gyermekeiket. 
A támogatásra egészen fel-
nőtt korukig számíthatnak 
a gyerekek, amennyiben 
magyar nyelven folytatják 
tanulmányaikat. Hangsú-
lyozta, hogy külön öröm-
nek számít az, hogy a tava-
lyi évhez viszonyítva, idén 
néggyel többen vettek részt 
a mesekönyvek kiosztásán, 

tehát növekszik a leendő is-
kolások száma. Ugyanak-
kor éltek az alkalommal, és 
átadásra került egy csoda-
sarok is, amelyet az iskola 
második osztályos tanulója 
érdemelt ki kitartó szorgal-
mával. Mint mondta, a két 
hónapon keresztül tartó 
Miénk a város elnevezésű 
vetélkedő sorozaton Viktor 
kiemelkedő eredményt ért 
el, ezáltal egy fejlesztő játé-
kokat tartalmazó ajándék-
csomagot nyert az iskolája 
számára. 

T. D.

Tanulj anyanyelveden
A Rákóczi Szövetség ajándékai
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kertészet
tulajdonosai, NENAD és MIRA 
az ortodox karácsonyt ünneplőknek 
kellemes ünnepeket és egészségben, 
örömökben és sikerekben gazdag 
2021-es évet kívánnak.

A virág minden alkalomra pompás ajándék!

ASavanović

Temerin, Bem u. 22., Újvidéki u. 273., tel.: 064/234-38-53

Újabb lakás és öt Fiat típusú személyautó talált gazdára a Vedd el a 
nyugtát, és nyerj! elnevezésű állami nyereményjáték negyedik forduló-
jában.  A belgrádi lakás a kragujevaci Vesna Cvetković személyében ta-
lált tulajdonosra. Míg az autók Járekra, Bácstóvárosba, Aranđelovacra, 
Svilajnacra, valamint Vlasotince településre kerültek. A szürkegazdaság 
visszaszorítását célul kitűző állami nyereményjáték a héten is folytatódik, 
a Szerbiai RTV egyes csatornáján követhető élőben. Akkor 10 személy-
autót és 2 belgrádi lakást sorsolnak majd ki a pénztári nyugtákkal teli 
borítékok beküldői között.

Járeki lakos autót nyert

A VMSZ Temerini Női Fó-
ruma az idén is adományozott, 
hogy a hátrányos helyzetben élő 
többgyermekes családoknak 
szebbé tegye az ünnepeket. 

Csáky Romina

A női 
fórum 

ajándékai

Kinek járhat a családi 
nyugdíj?

Az elhunyt személy nyugdíját megörökölheti házastársa vagy élettársa, 
gyermekei vagy a szülei, ha eleget tesznek a meghatározott feltételeknek. 
Azonban, ha megállapítják, hogy megfelelnek az öröklés kritériumainak, 
akkor sem kap mindenki egyforma mértékű nyugdíjat.

A hozzátartozó akkor jogosult a családi nyugdíjra, ha az elhunyt eleget 
tett a nyugdíjfeltételeknek, vagy legalább öt év biztosítási idővel rendel-
kezett. Másfelől, ha a halál oka munkahelyi sérülés vagy a szakmából 
eredő betegség, a családtagok az elhunyt biztosítási idejétől függetlenül 
jogosultak a nyugdíjra.

A családi nyugdíj összegét akkora százalékban határozzák meg, amek-
kora az elhunytnak járt volna a halála pillanatában, vagyis egy családtag 
számára 70 százalék, két családtag számára 80 százalék, három számá-
ra 90 százalék, négy vagy több családtag számára pedig 100 százalék, 
mondták el a Blic Biznisnek a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosí-
tási Alapnál (PIO).

Gyerekek és szülők.– A gyerekek jogosultak a családi nyugdíjra, 
mégpedig 15 éves korukig akkor is, ha nem járnak iskolába. Ha kö-
zépiskolába járnak, akkor 20 éves korukig, ha pedig egyetemre, akkor 
26 éves korukig kaphatják. Azok a gyerekek, akik mindkét szülőjüket 
elvesztették, mindkét szülő után kaphatják a családi nyugdíjat, egy ösz-
szegben, amely nem haladhatja meg a nyugdíj törvényben megszabott 
legmagasabb összegét.

A szülők, testvérek és más árva gyerekek, akiket az elhunyt haláláig 
eltartott, szintén örökölhetnek nyugdíjat. Azonban, ha a közeli család-
tagok élnek a jogukkal, az előbb említett személyek csak a teljes nyugdíj 
összegéig terjedő különbözetre jogosultak.

Házastársak .–A házastársak és az élettársak is jogosultak a családi 
nyugdíjra, de csak akkor, ha a házasság, illetve az élettársi kapcsolat leg-
alább három évig tartott, továbbá, ha közös gyermeke van az elhunyttal, 
s eleget tesz a törvényben foglalt feltételeknek.

Ha a házastárs, az élettárs, illetve az elvált házastárs és az élettársi 
közösség megszűnését követően az élettárs, amennyiben a bíróság tartás-
díjat állapított meg számukra, jogosult a családi nyugdíjra, egy nyugdíjat 
határoznak meg. (Blic Biznis)

Két hónappal tovább
Új feltételekkel vehető igénybe január 1-jétől az öregségi és a kor-

engedményes nyugdíj Szerbiában. 2021 elejétől a nők 63. életévük 
betöltése után 2 hónappal mehetnek öregségi nyugdíjba, vagyis két 
hónappal később, mint korábban. Ehhez változatlanul minimum 15 
szolgálati év szükséges. A férfiak esetében nem változnak az öreg-
ségi nyugdíjba vonulás feltételei, ez továbbra is 65 életévet és 15 év 
bejelentett munkaviszonyt jelent.

A Veljko Vlahović óvoda központi épületének udvarán átadták 
a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését segítő tanpá-
lya végleges változatát. Az aszfaltos területen a legfontosabb 
jelzésekkel, közlekedési felfestésekkel ismerkedhetnek meg a 
gyerekek, mégpedig játékos formában.

Varga Z. felv.
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Közlekedési poligon
gyerekeknek

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

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

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.
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Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, 
kórházi vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a 
városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

Akciós, 25%-os 
borvásár 

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

OlVAsóINk fIgyelméBe!
Közöljük tisztelt olvasóinkkal, hogy 2021. január 7-én 

a Temerini Újság nem jelenik meg. A lap első száma ja-
nuár 14-én, csütörtökön lesz kapható.

E számunk melléklete a névnapokat feltüntető fali-
naptár.

Kérjük olvasóinkat, akik a Nikola Pašić utcai Pogled 
üzletében vásárolják a Temerini Újságot, hogy azt min-
den alkalommal a pénztárnál kérjék.

Szerkesztőség

Anyakönyv
2020 novembere

Fia született: Ćulibrk Natašának és Bogdannak, Kljajić Jelenának, 
Vila Daranak és Ilijának, Bajić Natašának és Nemanjának.

Lánya született: Dikić Jovanának és Markonak, Arambašić Tanjának 
és Milannak, Đukić Snežanának és Milannak, Burai Jovanának, Broćeta 
Ivanának és Darionak, Došljin Đokić Anđelának és Đokić Milošnak, Kosić 
Natašának és Nemanjának.

Házasságot kötött: Topić Zoran és Pontić Jovana, Kojić Zoran és 
Kovačević Teodora, Mrkšić Uroš és Pavić Jelena, Gőz János és Ferenc 
Klarissza, Ađančić Bojan és Herbut Adrijana, Puszti Róbert és Pető Eri-
ka.

Elhunyt: Lahos György (1942), Horváth István (1953), Pápista 
Imre (1941), Krndija Vojin (1935), Kosicki (Varga) Borbála (1939), 
Ardeljan (Olajos) Julianna (1950), Zorić Jandrija (1937), Francia (Elek) 
Borbála (1935), Bollók János (1942), Lukács Mihály (1932), Szabó 
Péter (1953), Jovičić Čedomir (1932), Bućan Branko (1952), Magyar 
(Sztrikovics) Iréna (1938), Tepšić (Ćumura) Slavka (1952), Penjašković 
Zvonimir (1939), Stana (Ljuboja) Ivetić (1932), Futó István ( 1939), 
Medić Milena (1979), Jovanović (Jandrić) Vukosava (1933), Bányai 
Gábor (1957), Farkas (Barna) Katalin (1949). 

Francia Krisztinának
az Újvidéki Egyetem Orvostudományi 
Karának Gyógyszerészeti Tanszékén 

szerzett mesterdiplomájához 
gratulál és további munkájához 

sok sikert kíván
testvére, Edina és 

szülei, Zsuzsanna és Tibor

Erős földrengés Horvátországban

Temerinben is érezni 
lehetett

Egész Vajdaságban, így Temerinben is érezni lehetett enyhe földmoz-
gást, hétfőn déli fél egy tájban, de következményei az ijedtségen kívül 
nem voltak. Zágrábtól mintegy 50 kilométerre Petrinja városkánál, a 
föld alatt helyezkedett el az epicentrum. A Richter-skála szerint a horvát 
városkában 6,2-6,4 fokos rengés óriási anyagi károkat okozott. Több 
halálos áldozatról jelentettek, de ez a szám valószínűleg növekedni fog. 
A sérültek száma több száz. Szerdán reggel Horvátországban további 
rengések sorozatát észlelték.

Mifelénk különösen azok figyeltek fel rá, akik a magasabb épületek 
felsőbb emeletein élnek. A bútorok elmozdultak helyükről, a csillárok 
lengni kezdtek, valahol recsegő hang figyelmeztetett a földrengésre, 
feltehetőleg a tetőszerkezet gerendái recsegtek. Többen elhagyták az 
épületeket, de a földlökéseket lapzártáig újabbak nem követték. Belg-
rádban, Újvidéken is megmozdult a föld így Temerinben is, de kár nem 
keletkezett.

Szlovéniában elővigyázatosságból leállították a Krškóban található 
atomerőmű működését. Az STA szlovén hírügynökség jelentése szerint 
ez a „szokványos eljárás az erős földrengések esetében”. Az erőmű még 
a jugoszláv korszakban, 1983-ban kezdett működni. Szlovénia Horvát-
országgal közösen működteti. Bezárását 2023-ra tervezték eredetileg, 
de élettartamát meghosszabbították 20 évvel.

(-) 

A térkép azokat a helyeket mutatja a kis körökkel, ahonnan 
rengéseket jelentettek (Horvát internetes forrásokból)
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A ceruza
SÁRgA CERuzACSonK HEVER a telefonunk mellett. Akkor 

nyúlunk érte, ha új telefonszámot akarunk felírni, vagy egy cí-
met, üzenetet. Én eddig nemigen használtam a ceruzát: mindig a kezem 
ügyében van a saját töltőtollam. A csonk még a szülőházból került ide, 
a mama használhatta valaha. Az is elképzelhető, hogy leánykorában ez 
volt az iskolai ceruzája. Később ezzel jegyezte fel az ételrecepteket, meg 
a házi eseményeket, hogy mennyi tejet szállított a csarnokba, meg hány 
véka gabona jár a csor dásnak ősszel. Nekem is ezzel írt levelet, amikor 
elkerültem otthonról. Szinte látom most magam előtt, a Singer varrógép 
deszkáján rója a sorokat, mindig azon írta a leveleit. „Drága kisfijam! 
...” Érkeztek a levelek az újvidéki gimnáziumba, később Belgrádba, 
majd ki a frontra, ahol haditudósítóként szolgáltam a második világhá-
borúban. Breszt-Litovszkba, Varsóba, Plockba, a Pinszki-mocsarakhoz, 
később már ide, közelebb, a Du nántúlra, majd megszűnt a levelezés, 
elvesztettem a hazámat. 

Eltűnődve forgatom a kezemben a ceruza csonkját, amelynek hi-
ányzó része már üzenetekké, betűkké foszlott, aggódó levelekké lénye-
gült át a mama szívének szeretetét rögzítve, fájdalmát felsírva szögletes 
betűivel: „Kedves kisfijam, nagyon vigyázz magadra, imádkozok érted, 
hogy segítsen meg a Szűzanya …” És hazasegített. 

AmIKoR VégKépp felszámoltuk Temerinben a szülői házat, 
ezt a ceruzacsonkot titokban a zsebembe süllyesztettem. Hogy 

miért hoztam el, nem tudom; a nagy rádiónk, a varrógép, a sok kony-
hai edény, a gazdasági felszerelés, a rosta, a szecskavágó, a szúette 
szekrények, komódok a nagy létrával egyetem ben ott maradtak. Szét-

hordták a rokonok, ismerősök. Csak ezt a ceruzát hoztam el. Miért 
mentettem meg? Mire kell ez nekem? Hiszen már régen nem használok 
írásra ceruzát, könnyen író töltőtollaim vannak, egyik-másik akár az 
ékszer. Ez a ceruza meg egy letűnt világ utolsó hírmondója, a XX. szá-
zad itt felejtett tanúja. Kiment a divatból, mint a néhai lúd toll, amelyet 
elődeink oly szorgalmasan mártogattak a kalamárisba. Nem kívánom 
ezzel szerepét kisebbíteni, mert tudom: ilyen kis csonkokkal is alkottak 
maradandót elődeink, a költők drámákat írtak és eposzokat, a tudósok 
magvas gondola taikat jegyezték fel az utókornak. És száz és ezer anya 
írta ceruzával a leveleit a frontra: „Vigyázz magadra, kisfiam!” 

Úgy érzem, a múlt századot tartom a kezemben ezzel a csonkkal. Azt 
az időszakot, amely tele volt gyötrelemmel és az emberi szabadságba 
vetett hittel. Ezt követte a XX század, a töltőtoll és az írógép százada, a 
sokszorosítók és a magnók tündöklése. Ez a század, a kegyetlenségnek 
és a vérnek a szá zada, a háborúk kora, sok-sok halottal és Trianonnal. 
Felötlik bennem: vajon mit hoz majd számunkra a küszöbönálló XXI. 
század? Amikor már talán írószerszámra se lesz szüksége az embernek, 
nem lesz ceruzája, töltőtolla, írógépe, talán újság se lesz, meg gondolat, 
meg szerelem se, kivesz nek végképp az ódák, a regék, elszürkülnek 
az alkonyok, és elhallgatnak a madarak. 

nEm TuDom, HonnAn bEnnEm ez a furcsa izgalom, a riadt 
félelem az eljövendő századtól. Nem a ceruzákat és a tollakat 

sajnálom, hanem az embereket, akik lehet, hogy végképp elfelejtenek 
írni, és olvasi se tudnak majd, mert csak a képernyők előtt ülnek szür-
ke szívvel és béna beletörődéssel. 

ILLéS Sándor 
TÚ, 1998. október 8.

Útlevél, sapka, tűzijáték, a ron-
gyosra olvasott A három testőr Afrikában köny-
vem.... Tökéletes, minden bent van a kis bőrön-
dömben, amely méretét tekintve telitalálatnak 
számít rövid kiruccanások alkalmával. Egy pil-
lantást vetek a táskára, majd egyet a noteszomra, 
és benne a két oldalas, kiránduláshoz szükséges, 

személyes tárgyakat tartalmazó listára. Igaz, hogy 
csak néhány napra utazom el, de nem szeretek 
a véletlenre hagyatkozni, végül is ami kell, az 
kell. Egy régi falusi mondás is azt tartja: A vantól 
nem kell félni. Soha  nem látott izgalom üti fel 
bennem a fejét, nem is csoda, hiszen az idén a 
török kulturális fővárosban, Isztambulban bú-
csúztatom az óévet.

A szállást már szeptemberben lefoglalta a 
barátnőm, az utazást lebonyolító ügynökség pe-
dig éppen tegnap szólt ide, hogy a befizetéssel is 
minden rendben van. Most már hátradőlhetek 
a fotelben és ábrándozhatok a Boszporusz fe-
lett robbanó színes tűzijátékokról, meg a téren 
együtt visszaszámláló több százezres tömegről. 
Idegennek, de egyben vonzónak is találtam a 
Nyugat és a Kelet kapujának számító 15 mil-
lió lakosú török metropoliszt, és kíváncsi vol-
tam, vajon tényleg érezhető-e Európa és Ázsia, 
a keresztény és az iszlám kultúra találkozása. 
Több napos kalandra fizettünk be, hogy a város 
minden egyes szegletét bejárhassuk, átérezve a 
távolinak tűnő ország rejtett szépségét. Mind-
eközben a Hungária együttes Isztambul című 
dalának jól ismert strófái járnak az eszemben, 
ettől még inkább mehetnékem van. Kint térdig 
érő hó ropog a bakancs alatt, ez némi fejfájást 
okoz, ugyanis a Google térkép több mint tizenkét 
órás utat jósol, a hidrometeorológiai állomás 
meg hóvihart, de kalandvágyó természetem most 
nem ad teret az aggodalomnak. A táskák már 
lent vannak a busz alsó csomagtartójában, még 
egy-két cigaretta világít 
a sötétben. Névsorolva-
sás, csukódik az ajtó, tíz 
perc múlva álmomban 
már a Közel-Keleten ba-
rangolok.

 HATALmAS DuR-
RAnÁS ébRESzT fel 

szendergésemből, három órás gumicsere kö-
vetkezik, majd vissza a buszba és folytatjuk utun-
kat. Néhány órás zakatolás után újabb szünet, 
hangosbemondón keresztül közlik, hogy hótor-
lasz alakult ki az úton, így amíg nem válik jár-
hatóvá a terep, egy tapottat sem mozdulhatunk 
onnan. Nem ilyen szilveszterre vágytam, de még 
most sem csüggedtem, gondolván, hogy időben 
megérkezünk a török városba, és mire 31-én 
éjfélt üt az óra, vidáman és kacagva kívánunk 
egymásnak szebb és boldogabb új évet. Tizenöt 
helyett, 24 órát utaztunk, már a kézipoggyászba 
pakolt szendvicskészlet is kiürült, ivóvizünk sem 
maradt. Délután két órakor elfoglaltuk a hotel-
szobát, az ebédet olyan mohón faltam, mint aki 
még életében nem evett.

 – Pihenjünk egyet és irány a tér, akkorát 
bulizunk, hogy megáll az ész! – javasoltam ba-
rátnőmnek, aki hatalmas bólintással mutatta ki 
egyetértését. A hosszú és kimerítő út után elte-
rültünk az ágyon, a következő pillanatban pedig 
már a müezzin hajnali imájának a mecsetből be-
szűrődő hangjára ocsúdtunk fel. Elmondani sem 
tudom, hogy mit éreztem akkor, a csalódottság 
miatt. Düh járta át minden porcikámat.  

– Boldog új évet kívánok, drága barátnőm, 
megeszünk egy kebabot?

M. L. olvasónk írja: Hasznosnak tartom egyes jól meg-
választott írások újraközlését a lap hasábjain. Biztosan 
vannak olyan olvasóik, akik meg sem születtek akkor, 
amikor egyik-másik cikk először megjelent. Én már ko-
rosabb vagyok, és ez rám nem vonatkozik, mindenesetre 
nagy élvezettel olvasom Illés Sándor szinte mindegyik 
írását, azokat is, amelyeket már olvastam. 

A müezzin hajnali imája

Isztambul – a Hagia Szophia

ÁDÁm Csilla
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a téli időszakban ki ne 
szeretné azokat a hosszú téli esté-
ket, amikor már a délutáni órák-
ban bevonulhatunk a meleg szo-
bába, hogy az ablakon keresztül 
kémleljük a szabadban uralkodó 
zord hideget. Igaz, az utóbbi évek-
ben már csak az emlékeinkben él-
nek az igazi telek jellegzetességei. 
Magam is emlékszem még azokra 
az időkre, amikor már november 
végén vastag hótakaró borította a 
tájat, és onnantól fogva a szánkó 
volt a legfőbb játékszerünk, de a 
közlekedési eszközünk is egyben. 

A vasárnapi rokonlátogatás 
előtt mindig hosszasan győzköd-
tem a szüleimet, hogy szánkóval 
induljunk útnak. A nagy hideg sem 
zavart, ami időnként még a réteges 
öltözeten, és a meleg takarókon is 
áthatolt. Első utunk mindig a nagy-
mamához vezetett, ahol a meleg 
cserépkályhában lázasan ropo-
gott a tűz, és kellemes meleggel 
árasztotta el a helyiséget. Hamar 
átmelegedtem, és már indulhatott 
is a játék az unokatestvérekkel. A 
kályha előtt álló ebédlőasztalnál a 
rokonság felnőtt tagjai foglaltak he-
lyet. Mi, gyerekek pedig a távolból 
figyeltük a mindig vidám társaságot, 
és a nagymamát, aki legtöbbször a 
konyhában sürgött-forgott. Kávéval, 
teával és süteménnyel kínálta a ven-
dégeket. A nagymamához mindig 

jó volt betérni, nála folyton külö-
nös hangulat uralkodott, és arról is 
gondoskodott, hogy a családtagok 
mindig vidámak legyenek. A nagy-
mama az újvidéki ismerőseivel is 
gyakran tartotta a kapcsolatot, 
sőt arra is odafigyelt, hogy megis-
mertesse velük a magyar nyelvet, 
a maga módján. Telefonbeszélge-
téseiben a „ Szerbusz Gordanám” 
megszólítás még az unokáknak is 
gyakran mosolyt csalt az arcára. 
Ezek után már meg sem lepődtünk 
azon, amikor „szpáváj mléko”-val 
kínálta a kedves ismerősöket, vagy 
éppen „ csetverták”- ra beszélték 
meg a következő találkozásukat. 
Szorgalmas asszony volt. 

SzÁmÁRA Az VoLT a legfon-
tosabb, hogy felnőtté vált gyermekei 
családját és az unokákat minden-
nel ellássa. Sokat szorgoskodott a 
konyhában, ahol legtöbbször a 
kedvenc ételeinket készítette el. 
Nyáron a kertben tevékenykedett, 
télen pedig, amikor már elvégezte 
a házimunkát, a kályha mellett kö-
tögetett, vagy más elfoglaltságot ta-
lált. Az ünnepek közeledtével arra 
törekedett, hogy megkönnyítse a 
menyei dolgát, így előszeretettel 
törte, majd hámozta a kertben 
megtermett diót, hogy legyen mi-
ből süteményeket készíteni. Arra 
is odafigyelt, hogy mindig mindent 
felhasználjon, amire csak lehet, és 

ha mód van rá, semmi se kerüljön 
feleslegesen a szemétdombra. Így 
az aznap megpucolt dió héját új-
ságpapírba csomagolva, minden al-
kalommal a kályhába dobta. A fűtő 
alkalmatosság halk duruzsolását 
hallgatva pedig nyugovóra tért. 

Egy ALKALommAL Azon-
bAn túlbuzgó volt, és egy kiadós 
mennyiségű diót tisztított meg an-
nak héjától. Az „újrahasznosítás” 
e területén rutinos lévén, és gon-
dolván, úgysem lehet belőle semmi 
baj, a kelleténél nagyobb mennyisé-
gű dióhéj került a kályhába. Néhány 
percen belül tompa erejű durranás 
szürődött ki nagymama szobájából. A 
zaj hallatán azonnal besiettünk hoz-
zá. A füsttel és korommal borított 
helyiségbe lépve, megkönnyebülve 
tapasztaltuk, hogy neki nem esett 
semmi baja, jól van. 

Kissé értetlen és tanácstalan 
kifejezéssel az arcán az ebédlő-
asztalra mutatott. Csak akkor vet-
tük észre, hogy az asztalon – amit 
ő mindig gondosan rendben szo-
kott tartani  –  ott hever a cserép-
kályha teteje, ami valószínűleg a 
robbanás következtében került 
oda. A kályha felső téglái pedig 
tubarózsa szerűen szétnyíltak. 
Amikor már mindanyian túltet-
tük magunkat az ijedtségen, és 
a nagyit is biztonságosan kimen-
tettük a szobából, felmértük a 

károkat. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a sürgős felújítás 
elkerülhetetlen. Összesereglett a 
család apraja-nagyja, előkerültek 
a festő szerszámok, eltávolítottuk 
a nagy családi múlttal rendelkező 
kályha maradványait, és a helyé-
re újat állítottunk. Mint minden 
más esemény és munkaakció, ez 
is vidáman telt. Mindent alapo-
san megtisztítottunk a koromtól, 
és mire elérkezett az ünnep, a 
nagymama már szépen felújított 
és kitakarított lakásban díszítette 
a karácsonyfát. 

HÁLÁS VoLT A SEgíTSé-
géRT és örült is neki, de lelkiis-
meret furdalása is volt, hogy az ő 
jószándékú segítségével mekkora 
munkát varrt a nyakunkba. Ter-
mészetesen mi nem haragudtunk 
rá, és nem esett nehezünkre se-
gíteni neki, hiszen ezzel csak egy 
kis részét viszonozhattuk mindan-
nak a jónak, amit tőle kaptunk. A 
történtek után még sokat segített 
a családnak, de a dióhéj innentől 
fogva a kályha tűzhelye helyett, a 
szemetesben landolt. Az esetet az-
óta is gyakran emlegetjük, és vidá-
man emlékszünk vissza a jóságos 
tetteire. Nagymami azóta már fent-
ről figyelmeztet bennünket, hogy a 
dióhéjnak nem a cserépkályhában 
van a helye. 

TÓTH Dianna

Nagymamámról – dióhéjban

Temerini tényképek (1.)
Zúgtak a motoros fűrészek a múlt héten a 

Petőfi Sándor utca és az Ady Endre utca sarkán: 
kivágtak egy szépen fejlett platánfát, a faanyagot 
elvitték. A környező házak lakói afelől érdeklőd-
tek a munkásoknál, hogy mi ok van a gyönyö-
rű fa eltávolítására. A válaszuk az volt, hogy ők 
utasításra cselekszenek, az okról nem tudnak 
semmit és ez nem is az ő dolguk. Állítólag a fa 
törzse belül elkorhadt.

A település egyik legszebb fasora lett sze-
gényebb és foghíjasabb. Korábban ugyanis már 
több fa is hasonló sorsra jutott.

(-)

A törzs már korábban hasonló sorsra jutott
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A karácsony és a szilveszter az örömről, 
a boldogságról, a családok találkozásáról, a 
kellemes ünnepi időszakról szól. A járvány 
meglehetősen megkeserítette az életünket, és 
csorbítja ezt az ünnepi hangulatot is.  De aho-
gyan Müller Cecília magyaroroszági országos 
tisztifőorvos-asszony ajánlotta, az embernek 
meg kell találnia örömét egy-egy jó könyvben, 
a háztáji kertművelésben, a hosszú sétákban. 
Mindezek kedvező hatással vannak az ember 
pszicho-fizikai állapotára, és ellenállóbbá tesz-
nek bennünket a vírussal szemben.

Ezt tettük mi is, és ha már sétálunk, akkor 
sétáljanak a házi kedvencek is. A településen 
belüli séta nem mindig a legjobb 
választás, hiszen a kapualjakból 
kirohanó házőrzők, a forgalom 
és a hozzánk hasonló kutyasé-
táltatók megnehezítik azt. Emi-
att a temerini határ felé vettük 
az irányt.

A temerini határnak azonban 
semmi köze a természet-közeli-
séghez, és annak élvezetéhez, az 
inkább maga a szívfacsaró látvány. Ilyenkor, 
terménybetakarítás után még egyértelműbb, 
hogy Vajdaság az erdősávok telepítése és 
fenntartása tekintetében Európa utolsói kö-
zött kullog. Végeláthatatlan pusztaság, egyet-
lenegy fa nélkül. Hogyan beszélhetünk mi itt 
biodiverzitásról, természetvédelemről? A mező-
gazdasági tudományok doktoraként értem én, 
hogy az erdősávok némileg zavarnák a mezőgé-
pek mozgását, de ez nem elég nyomós kifogás 
egy-egy erdősáv telepítéséhez. 

A még megmaradt vadon élő állatok, amik 
igazából már nem is azok, a temerini határt át-
szelő vízelvezető csatornák medreibe húzódnak 

le. Igen ám, de: ebben az időszakban minden 
árok menti és parti növényzetet kivágnak, leta-
rolnak, lecsupálnak. Továbbá: a település egyes 
lakosainak rossz szokása, hogy szemetet, min-
denféle lomot és állati tetemeket is a határba 
visznek, majd az említett csatornamedrekbe 
dobják azokat elrettentő szeméthalmazzá téve 
a természetet és az emberi környezetet.

Amikor pedig eljön a tavasz, „szakavatot-
tak” felgyújtják a fennmaradt vegetációt, ne-
hogy akármi is túlélje az emberi tevékenysé-
get. A vízgyűjtő árkok így aztán számos esetben 
szennyvízcsatornává válnak, másrészt a gyári 
hulladékvízeket is azok vezetik el. 

A temerini „természeti környezetet” illetően 
további kellemetlen tapasztalatot szereztünk 
séta közben: a szeméttelepről ismét orrfacsa-
ró bűz árad (mi minden lehet benne!) tovább 
rontva a település levegőjének amúgy is rossz 
minőségét (az őszi levél- és  szemétégetőkre, 
valamint szeméttel tüzelőkre utalok).

De nem a felsoroltak késztettek írására, ha-
nem az, hogy sétánk során, a már említett sze-
méttel teli árokban három rókatetemet láttunk. 
Számomra ez rendkívül szomorú, szívfacsaró 
látvány volt. Több okból is: 

• Az első ok érzelmi és Fekete Istvány Vuk 
c. könyvéhez kapcsolódik. Simabőrűvel szem-

Gondolatok séta után 
Gyarlóságról ünnepi hangulatban

ben a rókáknak esélyük sem volt. Nem részle-
tezem, aki olvasta a könyvet, tudja, mire gon-
dolok. Aki nem olvasta, a figyelmébe ajánlom 
a kötetet.       

• A rókák fő táplálékát a rágcsálók képezik 
– mondom én ezt, mint a mezőgazdasági tu-
dományok doktora. Azok tehát, akik a rókákat 
lelőtték és a tetemet bevágták az árokba, nem 
kártevőt írtottak, hanem a kártevőknek segítet-
tek: jövőre majd több mezei pocok fogja rágni 
a haszonnövényeket. Ez még akkor is igaz, ha 
a róka néhány, gyengébb életerővel rendelke-
ző nyulat vagy fácánt fog (ezekből is alig van a 
határban a már említett erdősávok hiányában, 
illetve túlzott írtásuk miatt).

• Szerbiában több mint 10-20 éve nem re-
gisztráltak veszettséget, hála a Minisztérium 
által folytatott immunizációs programnak. Az, 
hogy „minden róka veszett, tehát le kell lőni”, 
teljesen téves és hamis álláspont. A rókatete-
meket egyébként közvetlenül a falu közelében 
láttuk, ahol a Szerbiai Vadászati törvény értel-
mében tilos lőfegyvert használni.

• Minden állati tetem legyen az baromfié, 
kutyáé vagy éppen sertésé, e rókatetemekhez 
hasonlóan a környezetre és emberi egészségre 
nézve veszélyes biohulladék, mert betegségeket, 
járványt válthat ki.

• Ezzel kapcsolatban már lehetne némi 
tapasztalatunk. Vagy mégsem? Nem teljesen 
mellékesen említhető, hogy a Szerbiai Állator-
vosi Törvény alapján az állattetem illetéktelen 
kihelyezése 5 ezertől 50 ezer dinárig terjedő 
büntetéssel sújtható.

• És ha már az égiek tiszteletéről beszélünk 
ebben az időszakban, tiszteljünk hát Isten által 
megteremtett minden élőlényt, még a rókát is. 
Tiszteljük meg azzal, hogy elhantoljuk. A róka 
is született, harcolva élte életét, majd emberi 
kéz véget vetett életének. Megérdemelné a tisz-
teletet, hogy elhantoljuk.

Temerin, 2020. december 23.
prof. dr. bAgI Ferenc

APRÓHIRDETÉSEK
• Kerekesszék eladó. Tel.: 064/15-
68-575.
• Pekingi palotakutya kölykök eladók. 
Telefonszám: 063/730-46-57.
• Hat kvadrát föld eladó a Papp Pál 
utca elején a kertek végében. Ér-
deklődni a 063/8-554-326-os tele-
fonszámon. 
• Idős személy gondozását, ápolá-
sát vállalom. Telefon: 062/89-77-600, 
021/842-890.
• Drótszőrű tacskó kiskutyák, hat 
hetesek, eladók. Telefon: 069/2008-
206.
• Malacok eladók. Nikola Pašić utca 
204., telefonszám: 063/523-746.
• 140–170 kilós hízók eladók. Tele-
fonszám: 062/412-157.
• Ház körüli munkák végzésére kere-

sek munkást, pontosság előny (fűnyí-
rás, hólapátolás, metszés stb.) Tele-
fonszám: 064/546-21-62.
• Malacok és seprő eladó. Telefon: 
843-397.
• 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. Telefonszám: 840-439.
• Vásárolok régi mélyhűtőket, 
fridzsidereket, mosógépeket, té-
véket, tollat. Házhoz jövök, azon-
nal fizetek. Telefonszám: 062/133-
22-69.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefonszám: 060/71-61-312 (Attila).

További apróhirdetés a 11. oldalon

Már visszafordították eredeti és egyedül helyes állapotába a 
képen látható forgalmi jelzőtáblát, amelyet duhajkodó fiatalok 
(?) fordítottak el úgy, hogy a mellékúton (Rákóczi Ferenc utca) 
közlekedő járművezetők nem is láthattak. A kereszteződés kü-
lönben is veszélyes, rendszeresen történnek itt balesetek.

Temerini tényképek (2.)
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Akaratlanul is elmosolyodom, amikor az év-
nek ebben a szakában felszínre törnek bennem 
gyermekkorom disznóvágási emlékei. Talán már 
óvodás lehettem, amikor novemberben hide-
gebbre fordult az idő és az első hó is leesett. 
Az ólban már hízóvá gömbölyödtek a malacok, 
amelyeket szüleim még az év elején vásároltak. 
A nagy napon pedig megérkezett családunk is-
merőse, Pásztor Misa bá-
csi, a böllér. Én is feléb-
redtem, de nem mertem 
kimerészkedni az udvar-
ra, mert képtelen voltam 
hallgatni a hízó sivítását. 
Ezért visszafeküdtem a me-
leg ágyba, és még a fejemet 
is bedugtam a dunyha alá. 
Csak akkor merészkedtem 
ki rejtekhelyemről, amikor 
meghallottam a faparazsas 
pörkölő egyenletesen du-
ruzsoló hangját. Édesapám 
egy darabka sült füllel a 
kezében várt, ami a világ legfinomabb disznó-
ölési csemegéje.

Később Misa bácsi helyébe nagybátyám lé-
pett, és ettől fogva évtizedeken át ő végezte a böl-
lér teendőit. Mivel kedvenc étele a székelygulás 
volt, nálunk is módosultak a szokások. Onnan-

tól kezdve minden disznóöléskor székelygulás 
volt az ebéd. Olyannyira megszerettük/megsze-
rettem ezt az ételt, hogy saját családomban is 
gyakran kerül az asztalra. A székelygulyás talán 
még a sült húst is fölülírta a disznótoros ebéd 
menüsorában.

A disznótoros vacsorának azonban továbbra 
is elmaradhatatlan része a sült hús, a kolbász és 
a kásás hurka. Ezek voltak a legfinomabb fala-
tok és maradtak is a mai napig. Pontosabban, 
amíg volt házi vágás a családban. A sok finom 
falat mellé kötelezően szilvabefőtt dukált. Gye-
rekként izgatottan vártam a szilvabefőttet, ami 
mindig kellően hideg volt. És kocsonyás a leve! 

Hogy miért, az számomra a mai napig meg-
magyarázhatatlan. Ma már nem látok hasonló 
szilvabefőtteket.

A disznóöléseken éveken át csak a feldolgo-
zástól kezdve voltam jelen. De egyszer csak jött a 
fordulat: egy forró nyári napon az ólban hűsölő 
süldők egyikének bekékült a feje, hörögni kez-
dett és nem volt hajlandó lábra állni. Anyósom 

vette észre, és nem vesztette el 
a lélekjelenlétét. Felkeltett va-
sárnap délutáni sziesztámból, 
kezembe nyomta a nagykést, 
hozta a tálat a vérnek és csak 
annyit mondott: mentsük, ami 
menthető! Ijedtemben azt is 
elfelejtettem, hogy irtózom a 
disznó sivításától, és tettem, 
amit tennem kellett. Így estem 
át a tűzkeresztségen. Az esetet 
követően aztán már minden 
disznóvágáson a legelejétől a 
végéig ott voltam.

Mint annyi családban, a 
miénkben sem szokás már a háznál való disznó-
ölés. Ez körülményes dolog. Sokkal egyszerűbb, 
kényelmesebb és tisztább is, ha a böllér elviszi 
a hízót, a saját műhelyében feldolgozza és hús, 
kolbász, hurka, szalonna, sonka formájában 
szállítja vissza. A gazdának csak az a doga, hogy 

becsomagolja és hűtőbe tegye a húst, a spájz-
ban felszerelt rudakra sorakoztassa a felfüstölt 
kolbászt, szalonnát és sonkát. Az új eljárás miatt 
elmarad a disznótoros vacsora. Ebédre azonban 
még mindig megfőzzük a székelygulást.

Karácsony táján szokás kocsonyát főzni. Fel-
menőink eme hagyományát családunk megtar-
totta, és ápolja. Receptjüket, amennyiben volt 
sajátjuk, nem sikerült ugyan lejegyeznünk, de 
anyósom 1960-ban, a budapesti Minerva által 
kiadott „Mindentudó szakácskönyv” c. kötetben 
találtam egy „tökéletes” receptet, amit most itt 
közreadok. 

mÓRICz Dénes

Gyerekkori emlékeim a disznóvágásról
Röf-röf, kocika Depresszió

Depresszió ellen legjobb orvosság a 
munka. Mi, idős nyugdíjasok, akik ledol-
goztunk néhány évtizedet (néhányan csak 
dolgozgattak), szorgalmasan építettük a 
szocializmust, a szebb jövőt, meg a házun-
kat, már aki. Ezekből csak a házunk maradt 
meg, a szocializmus rombadőlt, a szebb 
jövőre meg még várunk – mind kevesebb 
reménnyel. 

De mi nem adjuk föl. Az évek alatt ösz-
szegyűlt tudásunk, élettapasztalatunk szám-
talan kis lehetőséget ad, hogy tevékenyen 
töltsük el napjainkat. Nagy terveket már nem 
dédelgetünk, mert azokat megvalósítani már 
sem erőnk, sem időnk nincsen. Azt a bizo-
nyos „lécet” tegyük olyan magasra, hogy 
kényelmesen átbújjunk alatta. Ne ugráljunk 
fölöslegesen. De amit megtehetünk, azt te-
gyük meg, mert az elvégzett kis feladatok is 
tudnak örömet szerezni. A „sikerélmény” az, 
ami a legjobb gyógyszer depresszió ellen. 
Ne hagyjuk, hogy a fölöslegessé válás ér-
zése hatalmasodjon el rajtunk. Higgyük el, 
hogy amit csinálunk az még fontos a környe-
zetünknek, nekünk pedig a legfontosabb.

Férfitársaimnak pedig csendben azt 
ajánlom, hogy ha egy csinos hölgy megy 
el mellettünk az utcán, ne forduljunk meg 
utána, mert az is depressziós érzést válthat 
ki. Lehet, hogy a hölgyet is unja már oda-
haza valaki, ami vigasztaló gondolat lehet 
a számunkra. Ne sajnáljuk azt, ami nincs, 
örüljünk annak, ami van.

Id. KOROKNAI Károly

Eladták a 
munkásegyetem 

épületét
A városi vagyon- és telekügyi igazgatóságban 

a múlt héten megtartott árverésen a volt Mun-
kásegyetem kiégett épületét 5 millió 265 ezer 
595,4 euróért vette meg az Újvidéken bejegy-
zett Vega Properties Radnički kft. – adta hírül 
a magyarszo.rs. A cég a fent említett összeget 
kínálta fel a 13 emeletes épületért, az árverést 
vezető bizottság elfogadta ezt az ajánlatot.

A hazai vevő a Vega IT kompánia részeként 
működik, beruházóként készek nagy összeget 
fordítani az épület felújítására, ezt a cég fejleszté-
si tervcsomagjának keretében, az IT szektorban 
szerzett hírnevüknek megfelelően teszik meg. A 
Vega IT éves szinten kimutatott ügyviteli növeke-
dése 30 százalékos, a régió viszonylatában talán 
a leggyorsabban fejlődő, technológiai előjelű 
gazdasági társaságról beszélünk.

SERTéSKoCSonyA
Hozzávalók: 1,75 kg kocsonyahús bőrkével, 15 dkg zöldség, 12 dkg hagyma, 3 

dkg fokhagyma, 4 dkg só, 5 g fekete bors, 1 g pirospaprika.
A jól megtisztított sertésfejet, a lábat és a bőrkét bő hideg vízben feltesszük főni. Ha 

felforrt, a vizet leöntjük róla és 2 liter hideg vízben újból feltesszük főni. Mikor forrni 
kezd, minden habot leszedünk róla, megsózzuk, hozzáadjuk a zöldséget, hagymát, 
fokhagymát és a borsot, s így a tűzhely szélén, lassan jó puhára főzzük. Puhulás után 
a levet szitán vagy egy tiszta vászonruhán átszűrjük és utána a lét teljesen lezsírozzuk, 
majd hagyjuk kihűlni. A fejhúst csontjáról leszedve nagyobb kockákra, a lábakat izü-
leteinél elvágva és a bőrkét szélesebb csíkokra vágva egy mély tálba tesszük, ráöntjük 
a kihűlt levet és tetejét paprikával gyengén megszórva, hideg helyre állítjuk. A húst 5-6 
leveses tányérba is tehetjük. Ha leve nagyon elforrt, annyi vizet töltünk főzés közben 
utána, hogy végül kb. 1,5 liter levünk maradjon.
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A nyártól Aleksandar Miljković szemé-
lyében új edzője van a TSK labdarúgóinak. 
A fiatal tréner vezetésével jól szerepelnek a 
temeriniek az Újvidéki ligában, az őszi idény-
ben ugyanis 13 győzelem, 3 döntetlen és 1 
vereség volt a mérlegük.

– A szőregi csapatban kezdtem futbal-
lozni, majd a tanulmányaim miatt Belgrád-
ba kerültem, ahol a Milicionar fociegyesü-

letének voltam a tagja. Fiatalon elkezdtem 
edzősködni, 2012-ben már a szőregi kor-
osztályos csapatban dolgoztam, majd átvet-
tem a felnőtt együttest, amellyel feljutottunk 
az Újvidéki városi ligából az Újvidéki ligába. 
Közben befejeztem az UEFA-képzést, tehát 
megszereztem az edzői diplomát. Ezt köve-
tően sikerült kijutnom Kínába. Egy félmillió 
lakosú városba, Hebibe kerültem, ahol a 
labdarúgó klub korosztályos csapatainak az 
edzője, illetve koordinátora voltam. Jól érez-
tem magam, de nem sokkal a világjárvány 
kitörése előtt kerültem ki, így nem marad-
hattam ott sokáig és hazajöttem. Jelenleg a 
szigorú egészségügyi szabályok miatt nem 
lenne egyszerű visszamenni Kínába. A TSK 
mellett a temerini rendőrségen is dolgozok, 
így a közeljövőt itt képzelem el – mesélt pá-
lyafutása eddigi alakulásáról az edző.

A TSK a második helyről ment a téli szü-
netre. Mindössze két pont a hátránya az él-
lovas Veternikkel szemben, és nagy valószí-
nűséggel ez a két csapat közül kerül ki a 
bajnok, a többiek hátránya ugyanis jelentős. 
A temeriniek az őszi idénynek a második 
felében játszottak jobban, az utolsó tíz for-
dulóban kilenc győzelem és egy döntetlen 
volt a mérlegük. 

– A nyáron kerültem a temerini klub-
hoz, és mondhatom, hogy az elején nem 
volt könnyű. Sok játékos elment az előző évi 

csapatból és sok volt az új labdarúgó, így idő 
kellett ahhoz, hogy összeszokjanak a fiúk. 
Ráadásul éppen a szezon elején játszottuk a 
nehezebb mérkőzéseket. A második fordu-
lóban csak 1:1-es döntetlent értünk el ha-
zai pályán a kovilji Šajkaš ellen, pedig jobb 
teljesítményt nyújtottunk náluk. A harmadik 
fordulóban 3:0-ra kikaptunk Veterniken. 
Ha az év vége felé mérkőztünk volna meg 
a veternikiekkel, akkor szerintem megver-
jük őket, mert a szezon második felében 
már jobban fociztunk. Az őszi idényben ösz-

szesen csak hat gólt kap-
tunk, viszont ebből négyet 
a második és a harmadik 
fordulóban, vagyis az utá-
na következő 14 meccsen 
mindössze kétszer vették 
be a kapunkat, amire 
büszkék lehetünk. A ke-
vés kapott gól azonban 
nem jelenti azt, hogy csak 
a védelemre összpontosí-
tunk. Azt kérem a játéko-
soktól, hogy már az ellen-
fél térfelén támadják le a 
riválist, és szerezzék meg 
minél előbb a labdát. Ha 
gólt rúgunk, akkor nem 

állunk be védekezni, hanem a folytatásban is 
támadó futballt igyekszünk játszani – mond-
ta az őszi idényről.

A TSK labdarúgói január utolsó hetében 
kezdik meg a felkészülést a tavaszi idényre. 
Februárra már lekötöttek néhány barátságos 
találkozót, míg a bajnokság – ha a járvány 
nem szól közbe – március első hétvégéjén 
folytatódik.

– A cél a bajnoki cím megszerzése, de az 
sem túl rossz, ha a második helyen végzünk, 
mivel ebben az esetben selejtezőt játszanánk 
a feljutásért. Fontos lesz a veternikiek elleni 
hazai mérkőzés a harmadik fordulóban, de 
persze az úgynevezett kisebb csapatok ellen 
is be kell gyűjteni a bajnoki pontokat. A téli 
átigazolási időszak még el sem kezdődött, de 
már néhány játékossal megbeszéltünk, hogy 
nálunk folytatják a pályafutásukat. Milan 
Đanković a pirosi Jedinstvóból érkezik hoz-
zánk, korábbi játékosunk, Boris Brezsnyák 
a Szőregből tér vissza, Paska Balázs is újra 
tagja lesz a csapatnak, míg Lazar Tomić a 
temerini Slogából igazol hozzánk. Támadót 
mindenképpen kell még szerződtetnünk, de 
távozók is lesznek. Aleksa Radin, Aleksandar 
Plavšić, Filip Novaković és Petar Grahovac 
tavasszal már nem lesznek a csapat tagjai 
– számolt be róla Aleksandar Miljković, a 
TSK edzője.

törőcsik naGy Tamás

Kína után TSK

Aleksandar szelfije kínai gyerekekkel

miserend
1-én, pénteken, Szűz Mária, Isten Anyja, Újév nap-
ján a telepen 8 órakor: Népért, a plébániatemp-
lomban 10 órakor: Szűz Mária, Isten Anyja tiszte-
letére a békéért; 17 órakor szentségimádási óra, 
majd elsőpénteki egész éjjeles szentségimádás
2-án, szombaton, 8 órakor: a két hét folyamán 
elhunytakért, előtte 7:20-tól rózsafüzér és szent-
ségbetétel.
3-án, Karácsony utáni második vasárnap, a Tele-
pen 7 órakor: Egy szándékra; a plébániatemplom-
ban 8:30-kor: Egy szándékra; 10 órakor: Népért
4-én, hétfőn, 8 órakor: szabad szándék
5-én, kedden 8 órakor: szabad szándék
6-án, szerdán, Urunk megjelenése – Vízkereszt, 
Három Királyok napja, a telepen 8 órakor: Népért; 
a plébániatemplomban 10 órakor: A pasztorális 
tanács élő és elhunyt tagjaiért.
7-én, csütörtökön 17 órakor: Egy szándékra

Egyházközségi hírek
Az elsőpénteki egész éjjeles szentségimádás a 
fűtött téli kápolnában lesz. Kiváló lehetőség ez, 
hogy az új évben a Jóistenre bízzuk családunkat, 
szándékainkat és neki ajándékozzunk egy-egy 
óra időt.
A Vízkereszti szentmisék után vízszentelés lesz. 
A szenteltvízből viszünk otthonainkba és közös 
családi ima keretében, megszenteljük otthona-
inkat, lakásainkat, házainkat, életterünket. A 
szenteltvíz mellett sokkal erősebb hatással bír a 
papi áldás, ezért aki gondolja, jelezze igényét a 
házszentelésre.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

drága jó nagyapámtól és dédapánktól

MOISKO Mihálytól 
(1931–2020)

Nem vársz már minket ragyogó szemmel, 
nem örülsz már nekünk szerető szívvel. 
Árván maradt minden, 
amit annyira szerettél, 
drága kezeddel nekünk teremtettél.

Köszönjük, hogy éltél, 
és minket szerettél, 
szívünkben maradsz 
most és mindörökké.

Szerető unokád, Lackó, 
unokamenyed, Andrea 

és dédunokáid, Petra és Denisz
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagymamánktól

KLAJNER Viktóriától 
(1940–2020)

Napsugár és csillagok világa 
jó szívednek örök álmát őrzik.

Tiszta lelked fent a magas égben, 
a síron túl is felettünk őrködik.

Emléked szívükben őrzik 
szerető unokáid: Attila, Anikó és Viktória

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, 

apósunktól és nagyapánktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Volt egy kéz, mely értünk dolgozott, 
volt egy kéz, mely ringatott.
Volt egy szív, egy drága szív, mely értünk dobogott.
Elment apánk, nincs már velünk, 
ki megfogja a két kezünk, ki vigasztal, ha valami fáj.
Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísér,
mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Búcsúzik tőled lányod, Dóri 
és fiad, Robi családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Tisztelt tagtársunktól

Hiányzol a mindennapjainkból, 
az ünnepeinkből, az életünkből.
De velünk élsz 
az emlékeinkben, 
minden rólad szóló 
történetben, szeretve 
és soha nem feledve.

Nyugodjál békében!

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020) Az Iparosok és 

Vállalkozók Egyesülete

A plébánia telefonszáma: 844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ

MIAVECZ Pál 
(1951–2020)

„Csak annyi az élet, 
mint futó felhőnek 
árnya a folyón, 
mint tükrön a lehellet.”

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Sági Ágoston 

és családja Újvidékről

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kedves tagtársunktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Úgy őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel

Legyen békés 
és áldott a pihenésed!

A Temerini Kertészkedők 
Egyesülete

VÉGSŐ BÚCSÚ
Tisztelt tagtársunktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Egy gyertya, 
mely lassan ég, egy élet, 
mely percek alatt véget ér.

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

Búcsúzik a 
Temerini Kertbarátkör

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

PASTOR Desanka 
(1951–2020) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK

Temetkezési 
magánvállalat 

tul.: LACKÓ Tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
örökre itt hagyott bennün-
ket a drága jó férj, édesapa, 
após és nagyapa

id. LUKÁCS Mihály 
(1932–2020)

Jó lenne újra 
beszélgetni veled, 
melléd ülni, fogni a kezed 
és mesélni neked, 
ha boldogok vagyunk, 
vagy ha a bánat cseppje 
ragyog a szemünkben.

Nagyon hiányzol nekünk!
Emléked 
szeretettel őrizzük.

Gyászoló 
családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Férjemtől

MOISKO Mihálytól 
Mujkó bácsi 
(1931–2020)

Láttuk szenvedésed, 
könnyező szemed, 
mindig fájni fog, hogy 
nem tudtunk segíteni neked.
Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Nyugodjál békében!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled szerető 

feleséged, Rózsika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal búcsúzunk 
szeretett nagyapámtól és 
dédapánktól

MOISKO Mihálytól 
(1931–2020)

Egy percben 
életed véget ért, 
mint a vihar a rózsát, 
a halál tépte szét.
Búcsú nélkül mentél el, 
de lelkünkben 
mindig itt leszel.
Örök az arcod, 
nem száll el szavad, 
minden mosolyod 
a szívünkben marad.

Nyugodjál békében!

Szerető unokád, Attila, 
unokamenyed, Sarolta 

és dédunokáid, Laura és 
Martina

APRÓHIRDETÉSEK
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíni-
umot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektro-
mos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-143-147.

További apróhirdetések a 6. oldalon
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MEGEMLÉKEZÉS

SIMON János 
(1928–2014)

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

SIMON Franciska 
(1935–2019)

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre

„...A szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, 
akiket a szemeddel nem látsz és az eszeddel nem hiszel.”

A szívünkben örökké élnek.

Soha el nem múló szeretettel őrizzük emléküket: 
Csilla, Csaba, Gita és Rózsa

MEGEMLÉKEZÉS

ZELENKÁNÉ LEPÁR Margit 
(1926–2011)

ZELENKA István 
(1922–2012)

Hálás szívvel emlékezünk drága szüleinkre

Életük munka volt, szeretet és jóság, 
síri álmuk legyen az örök megnyugvás.

Legyen pihenésük békés, emlékük áldott.

Szeretteik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesapámtól, apósom-
tól, nagyapánktól és déd-
apánktól

MOISKO Mihálytól 
(1931–2020)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk.
Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Szerető lányod, Ilona, 
vejed, János, unokáid, 

János és Csaba 
családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

A Móric család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban elmúlott egy éve, hogy itt hagyott bennünket 

drága jó férjem, apánk, nagyapánk, dédapánk és apósunk

SZABÓ János 
(1932–2019)

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
Szeretett édesapámtól és 

apósomtól

MOISKO Mihálytól 
(1931–2020)

Magaddal vittél 
sok reményt és szeretetet.
Csendben elmentél, 
itt hagytad azokat, 
akiket nagyon szerettél.

Téged elfeledni nem lehet, 
csak letörölni 
az érted hulló könnyeket.

Gyászoló fiad, László és 
menyed, Katalin

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve nincs velünk az, 

akit szerettünk és szeretünk, édesapánk

SIMON Zoltán 
(1956. 4. 6.–2016. 12. 28.)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
hol pihen a te jóságos szíved.
Szívünkben itt él emléked örökre, 
mosolygós arcod itt marad szívünkben. 
Sírod előtt állunk, talán te is látod, 
körülötted van szerető családod.

Emléked szívünkbe zártuk: fiad, Csaba és lányod, Csilla

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú négy éve fáj a valóság, 
hogy nincs velem szeretett férjem

ZOLI 
(1956. 4. 6.–2016. 12. 28.)

Távol vagy tőlem, de néha oly közel, egy villanás, 
egy fénysugár, mely gyorsan tűnik el.
Ott rejtőzöl mindenben, mosolyban és könnyekben. 
Már csak emlék vagy, egy csillag, egy égi jel, 
mégis itt vagy velem örökre, s szüntelen.

Feleséged, Gita

MEGEMLÉKEZÉS
Mély szomorúságban eltelt 
6 hete, hogy búcsúszó nél-
kül itt hagyott bennünket

BALOGH László 
Laci bátya 

(1961–2020)

Sosem szűnik meg 
a hiányérzet, csak 
megtanulsz élni 
a tátongó űrrel, amit 
maguk után hagynak, 
akik elmennek!

Örökké hiányozni fogsz 
öcsédnek, Tibinek 

és családjának
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
búcsúszó nélkül itt hagyott 
bennünket, akit nagyon sze-
rettünk

MICSUTKÁNÉ 
SZILÁK Rozália 

(1941–2020)

Elhagytad a házat, amit 
úgy szerettél, itt hagytál 
mindent, amiért küzdöttél. 
Most már nélküled jön el 
a nyár, az ősz, a tél, 
a tavasz, de bármilyen 
szép is, nélküled 
nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, 
ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, 
pedig próbáltunk.

Olyan drága voltál nekünk, 
hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit 
nem gyógyítja semmi.

Örökké gyászoló 
családod

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
utolsó útjára elkísérték drá-
ga szerettünket, édesanyá-
mat és nagymamánkat

KLAJNERNÉ 
BÍRÓ Viktóriát 
(1940–2020)

Az ő szíve nem fáj többé, 
de a miénk mindörökké.

Ha eljöttök a síromhoz, 
ne sírjatok, inkább halkan, 
csendben egy-két imát 
mondjatok el értem, akkor 
lesz könnyebb pihenésem.

Szép emlékét mindörökké 
megőrizzük.

Szerető lánya, Vicuska 
és unokái, Atti, 

Ani és Viki

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

MEGEMLÉKEZÉS

MIAVECZ Pál 
(1951–2020. 12. 27.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. KLAJNER 
BÍRÓ Viktória 

(1940–2020. 12. 25.)

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel 
búcsúzom férjemtől

MOISKO Mihálytól 
Mujkó bácsi 
(1931–2020)

Ezúton mondunk köszö-
netet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, 
kománknak, az Őszirózsa 
kórusnak, a vadászegyesü-
letnek és minden végtiszte-
letadónak, akik szerettünk 
temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Köszönet az egészségház 
dolgozóinak odaadó segít-
ségükért. Külön köszönet 
a lelkiatyának és a kántor 
úrnak a megható búcsúz-
tatásért.

Gyászoló feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs 

közöttünk szerető párom

BALOGH László 
(1961–2020)

Nincs olyan nap, hogy ne 
gondolnék rád. 
Látlak az égben, amely 
kéken borul rám. 
Látlak a zöldben, bokron, 
fák 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

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú hete, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
bátyám, nagybácsink

BALOGH László 
(1961–2020)

Ott pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat 
nem zavarja senki.
Életed elszállt 
mint a virágillat, 
de emléked tovább ragyog, 
mint a fényes csillag!

Örökre megőrzünk 
szívünkben!

Öcséd, Pista, 
ángyod, Ibolya, 

valamint Levente 
és Emőke

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett unokaöcsémtől

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Az élet egy viharos tenger, melyben csak dolgozik az ember, 
és ha végre céljára talál, csónakját felborítja a halál.

A halállal a létnek nem szakad vége, 
emlékezz rá, s veled marad örökre.

Emléked szívébe zárta 
nagynénéd, Erzsi, férje, Dávid és fiuk, Miklós

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól, sógoromtól és nagybátyánktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Feledni az életben lehetetlen csoda, 
mert akit szeretünk, nem feledjük soha. 
Emberi törvény kibírni mindent, s menni, menni tovább, 
még akkor is ha oly nagyon fáj a szomorú valóság.

Pihenésed legyen áldott és békés!

Emléked megőrzi öcséd, Béla, sógornőd, Edit 
és gyermekeik: Anna, Attila és Emma

VÉGSŐ BÚCSÚ
Tisztelt és megbecsült 

klubtársunktól

MIAVECZ Páltól 
(1951–2020)

Egy gyertya most 
érted égjen, ki fent laksz 
már a magas égben, 
ott, ahol csendből épül vár, 
és a lelkedre 
Isten vigyáz már.

A Ferocoop Asztalitenisz 
Klub tagsága

MEGEMLÉKEZÉS
Négy éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett sógorunk

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit keresünk, 
aki nincs már.
A temető csendje ad neki 
nyugalmat, szívünkben 
emléke örökre megmarad.

Csongi, Zsuzsi, 
Flóra és Dóri
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