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Nagyratörő tervekkel kezdte az idei 
esztendőt a temerini önkormányzat, 
a költségvetés több mint 37 százalé-
kát ugyanis fejlesztésekre szánják, az 
erre irányuló projektumokra csaknem 
nyolcvan millió dinárt különítettek el. 
Pásztor Róbert, a képviselő-testület el-
nöke szerint előrelépésnek mondható 
az, hogy a magyar közösséget érintő 
tételek bekerültek a büdzsébe.

– Ilyen tekintetben a két magyar párt 
között is egyetértés volt, az általunk megfo-
galmazott követelmények meghallgatásra ta-
láltak. A cél érdekében gyakran erélyesebb 
magatartást kell tanúsítani, de aki jártas a 
politikában, az tudja, hogy ez így működik. 
Nyilvánvaló, hogy a szerb populáció számára 
nem a magyar érdek élvez előnyt, ezeket ne-
künk kell papírra vetnünk, a prioritásokat 
magunknak kell meghatároznunk. Szeren-
csére jó az együttműködés, megértik a hoz-
záállásunkat, és ez az előző négyéves man-
dátumban sem volt másként. A magyarok 
is adófizető polgárai az országnak, számos 
helyi vállalkozónk van, akiknek a jövedel-
méből fejlődhet a község – hangoztatta a 
községi képviselő-testület elnöke, akit arról 
is megkérdeztünk, hogy vajon Temerinben 
problémát okoz-e a munkanélküliség?

– Sokan külföldön próbálnak szeren-
csét, így számos munkahely felszabadult, 
ennek következtében jelenleg van elegendő 
munkahely a községben. Gazdasági össze-

tételét tekintve Temerinben több mint het-
ven százalékban a termelői szektor domi-
nál, két nagy fémfeldolgozó üzemünk van, 
ahol meghaladja az ezret a foglalkoztatot-
tak száma. A kilencvenes évek elején, ami-
kor még én is ott dolgoztam, ez volt a leg-
megbecsültebb szegmense a gazdaságnak, 
fémesztergályosként magasabb fizetéseink 
voltak, mint egy egyetemi tanárnak. Az idő 
múlásával azonban sok minden megválto-
zott. Az átlagfizetés tekintetében Temerin 
a 44 vajdasági község közül még az első 
25-ben sincs benne, ugyanis a munkások 
zöme a termelői szektorban dolgozik.

Azt látom, hogy munkalehetőség 
Temerinben, még az önkormányzatban is 
lenne, azonban a fizetések kordában tar-
tása miatt ez lehetetlen. Tévhitnek minősül 
az, hogy a közszférában rendkívül magas 
fizetések vannak. Noha a statisztika erről 
árulkodik, ezt az arányt elsősorban a nagy 
közvállalatok bérei növelik. Már hat éve 
téma a fizetési osztályok alkalmazása, és 
annak ellenére, hogy a törvény már elké-
szült, valami oknál fogva rendszerint elo-
dázzák ennek bevezetését. Merem állítani, 
hogy ha itt ötszáz eurós fizetések volnának, 
megélhetés céljából nem sokan mennének 
külföldre. Teljesen más a történet akkor, 
ha valaki kalandra vágyik, és szerencsét 
kíván próbálni külföldön – tette hozzá a 
képviselő-testület elnöke. 
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A magyarságot érintő 
kérdésekben nincs megalkuvás

A telepi templom búcsúján
Szöllősi Tibor plébánossal beszélgettünk

• Telepi Milenniumi Emléktemplom felszentelése, vagyis 2000 
óta viseli a Lourdes-i Boldogasszony nevet. A templom a február 
11-ei búcsúünnep alkalmával az elmúlt két évtized folyamán szin-
te vajdasági zarándokhellyé vált. Mit jelent a templom jelenléte, 
titulusa és zarándokhely volta a temerini katolikus közösségnek? 
– kérdeztük Tibor atyát.

– A temeriniek nagyon büszkék a Lourdes-i Boldogasszony templo-
mukra. A legnagyobb háborús időkben (délszláv háború, NATO bombázás) 
óriási összefogással építették fel azt. A templomról érdemes tudni, hogy 
megfelelő hőszigetelés hiányában borzasztóan hideg. Éppen nemrégiben 
mértük meg műszerrel, hogy a falak enyhe tél esetén is 0 fokosak.

Folytatása a 2. oldalon

Folyamatos az oltás
Temerinben január végén kezdődött meg a lakos-

ság koronavírus elleni oltása. Eddig az amerikai-német 
PfizerBiontec és a kínai Sinopharm vakcinákkal oltották 
a lakosságot és az egészségügyi dolgozókat. Élénk ér-
deklődés mutatkozik a védőoltás felvétele iránt. A múlt 
hét közepéig 1554-en vették fel a vakcinát. Csütörtökön 
elkezdődött az egészségügyi dolgozók újraoltása is, mond-
ta el dr. Tomislav Ugarković igazgató. Az intézmény 
egészségügyi dolgozói közül 47-en vették fel, harmincan 
átestek a betegségen, összességében tehát az egészség-
ügyi dolgozók valamivel több mint 50 százaléka védett a 
covid-19 betegség ellen.

A 70 év feletti lakosok élveznek elsőbbséget a védő-
oltás felvételekor. A torlódás elkerülése érdekében 15 
perces időközönként fogadják a pácienseket – mondta 
az igazgató. Temerinen kívül Járekon is végzik a lakosság 
immunizálását. Pannon RTV 

A lourdes-i barlang részlete

VII. Kisüsti verseny
A  Rizling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesület visz-

szafogott keretek között tartotta meg a VII. Kisüsti versenyt 
Bácskossuthfalván. 

Öt országból több mint 500 minta érkezett be, 
Temerinből 40. A január utolsó napjaira tervezett kocso-
nyafesztivállal egybekötött eredményhirdetés a járványügyi 
intézkedések miatt szűk körben tartották meg. A temeriniek 
jól szerepeltek, az eredmények  a következők: Hugyik József 
2arany, 1 bronzérem, Kurcinák István  1 arany, 1 ezüst, 
Temerini Kertbarátkör 1arany, 1ezüst, 1bronz, Giric Tibor 
2 ezüst, Giric János 1ezüst, Kókai Katalin 1arany, Morvai 
Szilveszter 1ezüst, Németh Mátyás 1arany, Németh Gizella 
1bronz, Deák János 1 bronz, Varga István 1bronz, Gadžić 
Aleksandar (Gospođinci) 3 bronz.
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A telepi templom búcsúján
Folytatás az 1. oldalról

Ennek ellenére minden vasárnap, akár hóvihar van, akár zuhog 
az eső, a reggel hét órás szentmisén ott van 20-30 gyerek és még 90 
felnőtt. Nemrég történt, hogy egyik vasárnap reggel azt gondoltam, 
az időjárás zordságára való tekintettel most üres templom fog várni. 
Tévedtem. Tele volt a templom. Magam sem értem, mi vonzza az em-
bereket és gyerekeket annyira a Lourdes-i Boldogasszony templomba. 
Ennek természetes magyarázatát nem találom, csak a természetfelettit. 
Valahogy úgy van ez, mint Lourdes-ban a kezdetekkor. A világi hata-
lom minden erejét bevetette, hogy kerítésekkel és őrökkel megaka-
dályozzák a népnek a Barlang körüli gyülekezését és imádkozását. 
Hamarosan rájöttek, hogy ez lehetetlen. Az emberek ledöntötték a 
falakat, egész éjszakán át virrasztottak és imádkoztak a Barlangnál. 
A Szent Szűz békés jelenlétének nyoma vonzotta őket. Valami ilyen 
tapasztalható nálunk is. A lourdes-i búcsú idején templomunkban 
mindig borzasztóan hideg van, a zarándokok mégis folyamatosan jön-
nek. Hiszen itt különleges módon találkoznak a Boldogságos Szűzzel 
és tapasztalják hathatós közbenjárását. Ez az a hely, ahol újra és újra 
visszhangoznak a Szűzanya szavai: Bűnbánat! Imádkozzatok Istenhez 
vezeklésül a bűnösökért!

• Sajnos a covid-19 az idei búcsúünnepbe is közbeszólt, az 
érvényben lévő egészségügyi előírások hogyan fognak kihatni 
az idei búcsúnapra? 

– Az idén nyilván tömeges zarándoklat nem lesz. Azonban azok, aki-
ket a Szent Szűz hív, és akik válaszolnak hívására, eljöhetnek. A templom 
hatalmas, még az előírásokat is betartva akár 140 hívőt is biztonsággal 
be tud fogadni.

• Mindezek ismeretében mit üzen a búcsún részt venni kívá-

nó temerini, esetleg vidékről érkező, vagy a távol, otthonaikban 
lélekben ünneplő virtuális zarándokoknak?

– Figyeljenek a szívük mélyén megszólaló hívásra. Bernadett min-
den jelenés előtt megérezte, mikor kell mennie a Barlanghoz, és akkor 
semmi sem tudta őt megállítani. Figyeljük mi is a hívást, hiszen a Szent 
Szűz bennünket is hív. Valami többet akar adni. Majd ne féljünk áldoza-
tok árán sem arra válaszolni. A búcsúi szentmisét idén Pastyik Róbert 
atya, a nagybecskereki egyházmegye általános helynöke és székesegyházi 
plébános fogja a jelenlévő papsággal együtt bemutatni. A jelenlévő bete-
gek részesülhetnek a betegek szentségében. A február 11-én 17 órakor 
kezdődő szentmisét majd az azt követő körmenetet élőben közvetítjük 
a temerini plébánia Facebook- és YouTube-oldaláról. Így mindenkinek 
lehetősége lesz akár élőben, akár virtuálisan részesülni abban a nagy 
ünnepben, amelyben a Lourdes-i Boldogasszony beragyogta mennyei 
szépségével a mi szegény kis világunk.

VARgA József (-aJó-)
A Szöllősi Tibor atyával készített interjúból, amely a magyarországi 

Életünk című katolikus lap legutóbbi számában is megjelent.

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

Költöztetést vállalunk kombival

Ismeretlenek ajándékaként került a tájház-
ba az a négyoldalas megsárgult dupla füzetlap, 
amely egykori irka közepéről lett kitépve, ér-
zékelhetően már évtizedekkel ezelőtt. Rajta 
íráshoz nem szokott, görcsös, mégis jól ol-
vasható kézírással négy vallásos népénekkel: 
egy búcsús zarándokok szállást megköszönő, 
a gazdára és házára áldást kérő énekével, egy-
egy úrangyala előtti és utáni énekkel, valamint 
az alábbival, melynek mostani bemutatását – 
vallási és kulturális értékén túl – telepi temp-
lomunknak épp a mai napra (Lourdes-i Szűz 
Mária, február 11.) eső ünnepe indokolja.  A 
franciaországi jelenés 1858-ban történt, tehát 
a Máriát dicsőítő népének sem lehet régebbi 
a 19. század második felénél, sőt nagy való-
színűséggel állítható, hogy a 20. század első 
évtizedeiben keletkezett.

Mária kertjének nyitva van ajtaja
1.) Mária kertjének nyitva van ajtaja,

Bene tündöklik a szép koszoruja,
Fehér, piros, zöld a levelei,
Mária ezt nagyon szereti.

2.) Drága kérésedre megnyílt a mennyország,
Összetett kezekkel leszálltál hozzánk,

Örömmel hirdetett, hogy nem vagy más,
Mint az égből leszállt fogantatás.

Fehér stb.

3.) Szentséges kezeden ragyog az olvasó,
És azon szent neved szépen kinyíllott,

Mária, Mária, ki azt  mondta,
Szent olvasó a Mennyország kulcsa.

Fehér stb.

4.) A lurdesi völgyén van arany forrás,
Sok nyomorút nyerte ott gyógyulását,

Zengje nyelvünk, avé, szüz Mária,
Ki a bűnöst soha el nem hagyja.

Fehér stb.

Párhuzama Csókán (Kónya Sándor: Har-
matozzatok, egek, Zenta, 2004., 151. ének: 
Mária kertjének). Csupán az első strófa (majd-
nem) azonos. Kónyának, vallásos népéneke-
ink kiváló kutatójának a temeriniről az a vé-
leménye, hogy több szöveg kontaminációja, 
egyúttal a refrénben a csókai „piros, fehér, 
zöld” levelekkel tündöklő koszorút tartja el-
sődlegesnek. Ennek ellentmondani látszik a 
Volly István által közreadott 1935-ben gyűjtött 
urhidai (Fejér megye) változat (Karácsonyi és 
Mária-énekek, Budapest, 1982., 58.a ének: 
Mária kertjének nyitva ajtaja), mely, akárcsak 
a miénk, a „fehér, piros, zöld” sorrenddel él.  
A lourdes-i toposz csak a temeriniben van je-
len, míg az olvasó motívuma ebben is („szent 
olvasó a Mennyország kulcsa”) és a csókaiban 

is („Bárki munkálkodhat e koszorúval/Érde-
meket szerezhet az olvasóval”). Kónya Sándor 
úgy véli, utóbbinak a dallama francia erede-
tiből magyarosodott.Volly szerint is „a dallam 
őse a francia ’lurdi-ének’”. A temerini ének az 
első szakaszt kivéve nem igazodik a refrénnel 
együtt is csupán négysoros strófaszerkezethez 
(12 –11– 10 – 9 ), a továbbiakban négyso-
ros szakaszokat találunk (az utolsó strófa első 
sorának kivételével 12 – 11 – 10 – 10-es szó-
tagszámmal), s ezek után  következik a 10 és 
9 szótagos refrén. Ez valóban arra utal, hogy 
különböző eredetű énekszövegek keveredhet-
tek a temerini változatban.

CSoRbA Béla

Egy „lourdes-i” népének

A temerini lourdes-i Boldogasszony 
templom
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Egyházközségi hírek
Hamvazószerda, szigorú böjt. Ezen a napon a 18 és 60 év közötti korosz-
tály Jézus iránti hódolatának kifejezéseként csak háromszor eszik, és 
csak egyszer lakik jól (lemond a húsról, az uzsonnáról, a nassolásról, 
stb)! Ezen a napon kezdetét veszi a nagyböjt, amely felkészít bennünket 
Jézus szenvedésének és feltámadásának ünneplésére.
A Húsvét előtti negyven nap a magunkba szállás, a megtérés, a bűnbá-
nattartás ideje. A keresztény ember igyekszik jól felkészülni Húsvét szent 
ünnepére, ezért nagyböjtben nem vesz részt zajos mulatságon (pl. 
bálok, házibulik, táncos összejövetelek), hiszen nem méltó önfeledten 
ünnepelni, amikor Jézus szenvedéséről emlékezünk meg.
Nagyböjt péntekjein a 14. életévüket betöltöttek Jézus szenvedése iránti 
tiszteletből lemondanak a hús evéséről. Ebben a szent időben egyéb 
lemondásokat is igyekszünk tenni, annak érdekében, hogy kifejezzük: 
Jézust jobban szeretjük mindennél. Ilyenek lehetnek például: kevesebbet 
dohányzom, kevesebbet kávézom, többet imádkozom, meglátogatok ma-
gányos embereket, hétközben nem eszek csokit, süteményt, stb.

Balázsolási szertartás

Ismét lesz sorkatonaság?
– Szeptemberre vagy októberre megszületik a döntés a kötelező 

sorkatonai szolgálat visszaállításáról, addigra annak minden részlete 
ismertté válik, hogyan is nézne ki ez a rendszer – jelentette be vasárnap 
Nebojša Stefanović véderőminiszter. 

Miután a vezérkar a soron következő hónapokban kialakította ezzel 
kapcsolatos szakmai álláspontját nevezetesen, hogy milyen rendszerben 
működne és meddig tartana a kötelező sorkatonai szolgálat, a kormány 
saját hatáskörében meghozná az intézkedéseket. 

A miniszter elmondta: a szolgálat valószínűleg 4-9 hónapig tartana, 
a 10 ezer sorkatona évi költsége nyolcmilliárd dinárra rúgna. Az összeg 
magába foglalná az egyenruhák, élelmezés, üzemanyag, fűtés, elhelyezés 
és a közlekedés költségeit. Nincs benne azonban a sorkatonák fizeté-
se, amiről szintén szó van: 20-30 ezer dináros havi összegről lenne szó 
személyenként.

Szabad Magyar Szó alapján

Tagad a gyanúsított
Több órás kihallgatás után az Újvidéki Felsőbb Ügyészség 30 napos 

vizsgálati fogságot rendelt el a 67 éves K. Béla temerini lakos ellen, akit 
felesége, K. Gizella (64) megölésével vádolnak. Nem hivatalos források-
ból származó értesülés szerint a gyanúsított a kihallgatás során mind-
végig tagadta tettét.

A vizsgálati fogság elrendelését azzal indokolták, hogy K. Béla szaba-
dulása esetén befolyásolhatja a tanúkat és ilyenformán megzavarhatja a 
vizsgálati eljárást, ugyanakkor azzal is, hogy elengedése nyugtalanságot 
keltene a közvéleményben. K. Gizellát kedden este ölték meg a temerini 
Proletár utca 12. szám alatti családi házban, ahol férjével, Bélával együtt 
lakott. A súlyos cselekményt minden bizonnyal a házastársak közötti ve-
szekedés előzte meg, miután a szerencsétlen asszonyra a férj több ütést 
mért, majd megfojtotta.

Úgyszintén nem hivatalos az az értesülés, hogy a gyanúsított ittas volt, 
majd cselekményének elkövetése után feleségével közös két lánygyer-
mekét hívta, akik szintén Temerinben élnek, és azt mondta nekik, hogy 
anyjuk rosszul van.

Röviddel szülői házukba érkezése után értesítették a mentőket, akik 
gyorsan a helyszínre érkeztek, de már csak anyjuk halálát tudták meg-
állapítani.

T. I., teminfo

Nagy öröm a kiskert 2021
A Kertészkedők Egyesülete a tagok számára meghirdeti az immár 

10., jubiláris vetélkedőjét. Jelentkezni lehet a vasútállomásnál levő Alba 
Agrar gazdaboltban, ahol a tagok vetőmagot válogathatnak díjmentesen 
200 dinár értékben.

M. P.

Erdőtelepítés
Erdőtelepítésről és zöld felületek létesítéséről folytattak megbeszélést 

az önkormányzat illetékesei a Vajdasági Erdők (Vojvodinašume) és az 
Európai Alap képviselőivel a múlt héten.

Mint ismeretes a temerini határban szinte eltűntek a kisebb-nagyobb 
erdősávok és zöld felületek, amit a mezőgazdaság észszerűtlen iparo-
sítása okozott.

APRÓHIRDETÉSEK
• Házat bérelnék Temerinben. Telefon: 
060/434-59-01.
• Tomos 4-es csónakmotor eladó, 
ára 150 euró, akár három részletben 
is. Telefon: 069/755-683.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Egy 250 kilós hízó, malacok és egy 
150 kilós mangalica hízó eladó. Te-
lefon: 843-397.
• Hízók eladók. Telefonszám: 060/090-
10-15.
• Hat kvadrát föld eladó a Papp Pál 
utca elején a kertek végében. Ér-

deklődni a 063/8-554-326-os tele-
fonszámon. 
• 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.) Telefon: 
064/546-21-62.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázs-
ból. Tel.: 063/8-143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint el-
adó T-12-es motorkerékpár, hegesz-
tő, egy smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, háziszappan, 
gyümölcspálinka és egy új elektromos 
rokkantkocsi. Telefon: 840-439.

A pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett (vagy 
összecsavart) gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e sza-
vakat mondja: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjá-
rására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más 
betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 
Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon 
végzi az egyház Szent Balázs  püspök és vértanú emlékére, 
aki Diocletianus és Licinius  római császárok idején élt. A ké-
pen: Sáfrány Dávid atya balázsol.

(Varga Z. felvétele)
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Tizenhárom tévhit 
a vakcináról

10. tévhit – A vakcina egy életre megvéd a koronavírus-fer-
tőzéssel szemben

Mivel ezt a konkrét vírust csak egy éve tanulmányozzák a tudósok, 
még nem ismerjük a hosszú távú viselkedését. A WHO szerint biztató, 
hogy a legtöbb emberben kialakul az immunitás a fertőzés után, azon-
ban azt még nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart. Lehetséges, hogy 
az infulenzához hasonlóan a koronavírus elleni védőoltást is évente be 
kell majd adni.

11. tévhit – Ha volt valamilyen korábbi betegségem, akkor 
nem kaphatom meg a védőoltást

A legtöbb korábbi betegség, például szívproblémák, cukorbetegség, 
tüdőproblémák nem jelentenek akadályt. Sőt, bizonyos betegségek, mint 
az elhízás vagy a szívproblémák jelentősen növelik is azt, hogy a koro-
navírus-fertőzés súlyos szövődményeket okozzon, ezért ezekben az ese-
tekben még fontosabb a védőoltás.

Egy kivétel van: ha valaki a védőoltás valamelyik alkotóelemére al-
lergiás. Ha a beoltandó személynek már volt allergiás reakciója bár-
mely korábbi védőoltás után, akkor erről egyeztetnie kell orvosaival. Ez 
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ha nem védőoltás okozta az allergiáját, 
hanem mondjuk étel, háziállat, valamilyen anyag vagy szájon át szedett 
gyógyszer, akkor nem kaphatja meg az oltást. Ezek nem jelentenek prob-
lémát a koronavírus elleni vakcina szempontjából.

12. tévhit – Gyenge immunrendszerű emberek nem kaphat-
ják meg a vakcinát

Mivel a vakcinák nem tartalmaznak élő vírusokat, ezért azok is meg-
kaphatják, akiknek valamilyen problémája van az immunrendszerükkel. 
Bár az is igaz, hogy ezekben az esetekben nagyobb odafigyelést igényel az 
oltás, annak ellenére, hogy a védőoltásokat immunhiányos embereken 
is tesztelték a fejlesztések során.

13. tévhit – Az idősek nem kaphatják meg a vakcinát
Ez is tévhit, a legtöbb országban az idősebbek hamarabb kaphatják 

meg az oltásokat, mivel náluk sokkal nagyobb a kockázata a komoly 
betegségeknek.

A klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy az idősebb emberek számára 
is biztonságosak az oltások. Ennek a tévhitnek a terjedését valószínűleg 
az segítheti, hogy nagyon idős emberek esetében előfordulhat, hogy a 
védőoltás beadása után, attól függetlenül meghal valaki, és ezért a hely-
zetet nem ismerők az oltást okolhatják.

Ugyanakkor a gyenge, idős betegek esetében a védőoltás esetleges 
mellékhatásai, mint a láz, hányinger, hasmenés, súlyosbíthatják a meg-
lévő alapbetegségeket, ezért nagyobb körültekintéssel kell esetükben 
eljárni.

 (hirado.hu nyomán)

1950 óta húzódik a temerini Grísza család ügye, az elmúlt 
hetven évben számtalanszor kezdeményezték az államosítással 
elvett vagyon visszajuttatását, ám erre a mai napig sem került 
sor. A szülők és a nagyszülők után Grísza Mária örökös foly-
tatta az egykoron virágzó családi örökségért vívott harcot, és 
folytatja még ma is, hiszen noha elszántságának és kitartásá-
nak köszönhetően ma már eredményekről beszélhetünk, ezek 
kevesek ahhoz, hogy az őt megillető rész teljes egészében a 
gyakorlatban is visszakerüljön hozzá.

– 2000-ben, amikor megkezdődtek a változások, Szerbiában az 
a hír járta, hogy minden bi-
zonnyal az elvett vagyonnal is 
foglalkozik majd az új rend-
szer. Október ötödike után 
engem megkerestek a belgrá-
di és az újvidéki Vagyon-vis-
szaszármaztatási Egyesületek 
azzal a céllal, hogy Vajdaság-
szerte, ahol hasonló esetek 
történtek, invitáljuk majd 
az embereket és alakítsunk 
szervezeteket, tömörüljünk 
egyesületekbe. Nagyon meg-
örültem, hiszen megboldo-
gult szüleimnek, nagyszüle-
imnek örökös bánata volt ez 
az egész ügy. 1950-ben államosították, gyakorlatilag elvették tőlük a 
Grísza-gyógyfürdőt. Azóta sem csináltak vele semmit azonkívül, hogy 
tönkretették. Fénykorában ez a vagyon egy működő, virágzó terület 
volt, akár azt is lehetne mondani: egyedi volt az egész Vajdaságban. 
Tudnivaló, hogy a tartomány területén sok hasonló felszín alatti energia 
rejtőzik, mint amilyen a Grísza-víz, de nem mindenhol derítették fel. Az 
én elődeim talán éppen a leleményességük eredményeként, felépítették 
a gyógyfürdőt és egy 417 méter mély kutat fúrattak. A gyógyvízzel együtt 
etángáz is felszínre tör, ezért szabadfürdőt építettek és működtettek 
mindaddig, amíg vagyonukat nem államosították. Európa-szerte ismer-
ték, híres volt. 1950-ben fosztották meg őket tulajdonuktól, a fürdőtől. 
Elvették még a kutat, továbbá háromholdnyi területet a fürdő körül és 
egy gázzal működő malmot is. Ez utóbbit később visszaadták, ugyanis 
megélhetési forrásként szolgált a család számára. A kút kifúrásába, a 
fürdő felépítésébe és a villanytelepbe 80 hold termőföld árát fektették 
bele elődeim. A fürdő melletti családi házat is el akarták venni, de a 

Az államosított Grísza-

Most, hogy már rendelkezésre állnak a különböző vakci-
nák, fontos, hogy helyes információink legyenek a védőoltás-
okkal kapcsolatban. Összefoglalva elmondható, hogy alig egy 
évvel az új típusú koronavírus-fertőzés felbukkanása után 
már biztonságos védőoltások állnak rendelkezésre. Ennek 
ellenére az interneten gyorsan terjednek a tévhitek, ezért 
mindig oda kell figyelni arra, hogy csak megbízható forrásból 
tájékozódjunk a koronavírus elleni vakcinák kapcsán is.

Grísza Mária a forrásnál

Gyepet, legelőt vennék
069/15-900-66

A hamu kihelyezése
A kommunális közvállalat (JKP) illetékesei kérik mind-

azokat, akik elszállítás végett hamut szoktak kihelyezni az 
utcára, hogy a következőképpen járjanak el:

• A hamut külön zsákba, lehetőleg nejlonzsákba  cso-
magolják, ami legfeljebb 10 kiló legyen.

• A hamut ne kannákban, hordókban, ládában vagy egyéb 
hasonló edényben helyezzék el az utcán. Az így kihelyezett 
edényeket a szemétgyűjtők nem viszik el.

• A hamut tartalmazó zsákokat a kukák mellé kell tenni, 
ugyanazon a napon, amikor a szemét elszállítását végzik.

• A hamut tartalmazó zsákokba kizárólag hamut szabad 
tenni, semmilyen más hulladékot vagy szemetet nem.

• Nyilvánvaló, hogy a hamu között már nem izzhat  pa-
rázs, de a hamu vizes sem lehet, mert a zsák súlya ez eset-
ben jelentősen megnövekszik.



TEMERINI ÚJSÁG2021. február 11. 5

szüleim nem hagyták annyiban, hanem azt mondták: lőjetek bennünket 
agyon, de mi nem megyünk innen sehova. Mert nem voltak sem hábo-
rús bűnösök, sem árulók.

• Temerinben több család is érintett volt hasonló ügyben
– 2000-ben megkezdük a munkát, Temerinben december 20-án 

alakult meg a szervezet, amelynek én lettem az elnöke. Nem gondoltam, 
hogy ennyi embert érint a dolog, de nagy meglepetésemre már az alakuló 
ülésen csaknem 150-en voltunk a községháza alagsori termében. Eljöttek 
a belgrádi és az újvidéki elnökök, valamint Girizd Mária, akinek 1992-
ben a miloševići időben sikerült visszaszereznie elkobzott termőföldeket. 
Az idő múlásával egyre több egyesületet hoztunk létre: Bácsföldváron, 
Óbecsén, Ómoravicán, Kúlán, Zomborban, Bezdánban, Csantavéren, 
Zentán. Első lépésként megpróbáltuk a levéltárakból előhalászni azokat 
az adatokat, amelyekkel bizonyítani tudtuk azt, hogy a vagyont elvették. 
Nem volt egyszerű, hiszen olykor ellenállásba ütköztünk, de a helyi mé-
diumoknak köszönhetően nálunk nem volt olyan vészes, mint például a 
zsablyai bíróságon. Tüntetni jártunk, útzárlatokat szervezünk a kolóniai 
temetőnél, nagy híre volt a kezdeményezésnek. Rengeteget harcoltunk 
az ügyért, időközben sajnos sok tagunk elhunyt. 

Az egyesség köztünk az volt, hogy mindenki két példányt készít a 
tárgyról, az egyiket magának, a másikat az egyesületnek, így ma csaknem 
ötszáz eset bizonyítékait őrzöm.

• 2011-ben meghozták a várva várt vagyon-visszaszármaz-
tatási törvényt

– Nekem minden okmányom, papírom megvolt, ugyanis a szüle-
im és a nagyszüleim folyamatosan napirenden tartották az ügyet, soha 
sem mondtak le tulajdonjogukról. A vagyont államosították (szerbül: 
nacionalizacija), ami azt is jelenti, hogy az állam a vagyontárgyat elveszi 
a tulajdonosától, de az ellenértékét kifizeti. Ez azonban a mi esetünkben 
a mai napig nem történt meg. Pillanatnyilag az egyik gondom éppen az, 
hogy nem tudok olyan dokumentumot szerezni, amely bizonyítaná, hogy 
a kifizetés nem történt meg. Márpedig nem történt meg. Ezt az ügynök-
ség is kéri majd tőlük hivatalosan, tehát valamilyen választ adnunk kell. 
Meggyőződésem, ők is tudják, hogy ez nem történt meg, de valami miatt 
akadályozzák a folyamatot. 

Amikor a visszaszármaztatási követelésünket elindítottuk, ügyvédem-
mel per alá helyeztük a fürdő épületét és az udvart, nehogy valakinek 
eladják. A kutat nem kaphatom vissza, mert az energiaforrások nem 
lehetnek magántulajdonban, de a belefektetett értéket meg kellene térí-
teniük azoknak, akik elvették a szüleimtől. Kút híján ezért valószínűnek 
tűnik, hogy ott fürdőt már nem üzemeltethetek. Számomra az lenne a jó 
megoldás, ha a kút fejében annyi földet kapnék vissza, amennyinek az 
árát felmenőim a fúrásba belefektettek. Eldöntöttem azt is, hogy a Grísza 
hírnevet levédetem. Van elképzelésem arról, hogy milyen vállalkozást 
lehetne a fürdő területén indítani.

• Látszik-e már a fény az alagút végén?
– Látok előrelépést. A törvényt meghozták, sokan visszakapták va-

gyonukat akár részben, akár egészben. Mindenkinek azt javaslom, még 
ha reálisnál kevesebbet is kínálnak, fogadják el, de nemet semmi áron 
ne mondjanak. Az ügynökségben februárban-márciusban találkozom 
az illetékesekkel és akkor meglátjuk, hogy mit tehetünk az ügy érde-
kében. A fürdő vonatkozásában valaminek történnie kell. Ugyanis az 
épülete nagyon rossz állapotban van, különösen a mennyezet. Az egye-
düli jó megoldás a lebontás és helyébe új építése lenne. Ehhez persze 
anyagiakra van szükség, ezért fontos számomra a kút fúrásába fektetett 
összeg megtérítése.

• Milyen tervei vannak a fürdővel?
–  Idősotthon létrehozását és működtetését tervezem. Mindenki tudja, 

milyen nehéz helyet kapni az ilyen intézményekben. Szeretnék segíteni 
az időseknek, és noha magam is nyugdíjas vagyok, meggyőződésem, 
hogy lenne annyi időm és energiám, hogy ezt véghezvigyem. A szüleim 
utolsó mondata az volt, ha csak lehet, szerezzem vissza a vagyont. Évek 
óta ügyködöm is ezzen, a megfelelő okmányokat átadtam a megfelelő 
helyeken. ácsi

vagyon nyomában

Ami most aktuális feladat az az, hogy bebizonyítsam: az 
államosított Grísza-vagyonért nem fizettek semmit. Szerintem 
azt, hogy ez nem történ meg, azok a dokumentumok bizo-
nyítják, amelyekben a szüleim a térítést követelik. Megoldás 
tehát van, csak az illetékeseknek el kellene fogadniuk.

Az épület igen rossz állapotban van

Az új Naše novine
December óta új köntösben jelenik meg a Naše novine szerb 

nyelvű tájékoztató havilap, amelynek összeállításában diplomás 
újságírók és más egyetemi végzettséggel rendelkező fiatalok vesz-
nek részt.

 A lap már 2011 óta a községi Promóciós és Fejlesztési Központ 
(CEPRO) kiadványaként kerül az olvasók kezébe, azonban a ko-
rábbi főszerkesztő személyes okokra hivatkozva decembertől már 
nem vállalta az újság szerkesztését és kiadását, tudtuk meg Tanja 
Krajišniktől, az új főszerkesztőtől. 

 – A CEPRO keretében három médiát működtetünk, a Naše novine 
havonta megjelenő lapot, a Temerin info internetes portált, valamint 
a vajdasági témakat is feldolgozó Vojvodina news, ugyancsak inter-
netes oldalt. Én magam is újságíró vagyok, és nagyon örülök annak, 
hogy kollégáimmal közösen tehetek annak érdekében, hogy a közsé-
günket érintő időszerű hírek, felhívások eljussanak a polgárokhoz. 

A Naše novineből az adott hónapot meghatározó eseményekről 
értesülhetnek az olvasók, legyen az politika, gazdaság, kultúra vagy 
sport. A lap hasábjain kollégáink színes írásai, riportjai kapnak he-
lyet, amelyekkel népszerűsíteni szeretnék Temerint, de ugyanakkor 
rámutatni azokra a problémákra is, amelyek nagymértékben befo-
lyásolják a polgárok mindennapjait. Az internetes felületek nagyobb 
teret biztosítanak az információáradatnak, így a Temerin info oldalra 
naponta több hírt is fel tudunk tölteni, ide kerülnek fel a közműhí-
rek, az éppen aktuális pályázati felhívások, vagy községünk közel-
gő eseményei. 

A szöveges hírek mellett videóanyaggal is rendelkezünk, ripor-
tokat, rövid dokumentumfilmeket is fel tudunk tölteni a honlapra. A 
vajdasági eseményekről a Vojvodina news elnevezésű oldalunkon 
számolunk be, ez azonban még további fejlesztésre szorul – tudtuk 
meg a főszerkesztőtől. Tanja Krajišnik hozzátette, a tervek szerint ma-
gyar nyelvű tartalommal is bővülnek majd a honlapok és az újság.

ácsi
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helyzet miatt jóformán a sporto-
lás az egyetlen, ami megengedett. 
Noha a korábbi évben is, amikor 
Angiában jártam megfigyeltem, 
hogy sokan töltik rekreációval a 
szabadidejüket. Ez természetes is 
számukra, hiszen rengeteg zöld-
övezet, park van, védett és rende-
zett területtel. 

Sajnos lakóhelyem nagy mínu-
szának tartom, hogy igencsak meg 
kell gondolnom, ha futni megyek, 
hogy merre is induljak. Mindig a 
lábam elé kell néznem, ha nem 
akarok elbotolni a töredezett jár-
dán. És azt is meg kell fontolnom, 
ha netán este indulok, hogy hol 
és melyik utca van kivilágítva, és 
hogy a kóbor kutyák se zavarja-
nak meg!

Először kicsit belevesztem, de 
meg lehet szokni a bal oldali köz-
lekedést is. Ez nem csak autóve-
zetéskor érvényes, hanem akkor 
is, ha az utcán sétálunk. Ha mégis 
a jobb oldalon mennénk, köny-
nyen megeshet, hogy nekiütkö-
zünk valakinek, aki nem számít 
arra, hogy szembemennek vele. 
Persze séta esetében ez nem je-
lent akkora veszélyt, de azért jó 
odafigyelni rá. Mivel most valóban 

élvezhettem és nyugodt pihenésem 
volt, ötórai teázásra is volt időm. 
Elnézve a helyieket, valóban arra 
a megállapításra jutottam, hogy az 
Egyesült Királyság nem csak glo-
bális trendsetter a divat és a stílus 
területén, hanem olyan kulturális 
sajátosságokkal rendelkezik, ame-
lyek sok embert inspirálnak. Ám: 
a járvány ott is sok mindenre rá-
nyomta a bélyegét. Mint szinte 
mindenütt máshol. 

ÖKRÖS Edit

Megosztom néhány friss emlé-
kemet az olvasóval újévi utamról. 
Történetesen Londonban vártam 
az újévet. Akkor, amikor 2021 ja-
nuár elsején éjfélkor (angliai idő 
szerint este 11 órakor) az Egyesült 
Királyság távozott az Európai Unió-
ból. Emberekkel beszélgetve vala-
mint sajtóhíreket olvasva, hallgat-
va olyan kép alakult ki bennem, 
hogy ebben a kérdésben továbbra 
is megosztott a nép: könnyek is 
voltak, de éljenzés is. 

Érdekesnek találtam elsőre 
azt a hírt, amely szerint hiába fo-
galmazott úgy Boris Johnson brit 
miniszterelnök, hogy új korszak 
indul a királyság életében, amely 
az unió túlzott bürokráciájától 
független, szuverén országként 
visszaszerzi globális szerepét, ér-
dekes, hogy a kormányfő édesapja 
azért mégiscsak elkerülné a sza-

bad mozgás megszűnésével járó 
korlátozásokat. 

Az idősebbik Johson francia 
állampolgárságért folyamodott, 
hogy így maradjon kapcsolatban 
az Európai Unióval. Ugyancsak 
nem véletlen, hogy számos, az 
Egyesült Királyság kilépését tá-
mogató brit politikusról és üzlet-
emberről derült ki, akik a Brexit 
mellett kampányoltak, hogy át-
helyezték cégük székhelyét Íror-
szágba vagy Luxemburgba vagy egy 
más uniós tagállamba azért, hogy 
ki tudják szolgálni az uniós ügy-
feleket a Brexit után is. Sok brit 
állampolgárnak vannak ingatlan-
jai Spanyolországban, Cipruson, 
Görögországban. A brit sajtó több 
ilyen pálfordulást elkövető – kilé-
péspártit – is felsorolt, többször 
megállapítva úgy tűnik, hogy a 
Brexit hátrányai csak a kisembe-
reket érintik. 

Január elején bezártak a nem 
létfontosságú boltok, bevásárló-
központok. Az éttermek nyitva 
maradhattak, de csak elvitelre 
vagy kiszállításra adhattak ételt. 
Az angliai kocsmaélet varázsa, 
az angol pub jellegzetességeit ez-
úttal ki kellett hagynom. Viszont 
annál többet időzhettem a termé-
szetben. Nagyon sokan sportol-
nak, futnak, joggingolnak, kerék-
pároznak, rollereznek, sétálnak. 
Lehet abban is valami: a járvány-

Londoni képeslap 
– koronavírus idején

Bedolgozó munkatársunk, Medvecki Sándor ötödik hellyel 
díjazott képe a fényképpályázaton, amelyet a helyi turisztikai 
iroda hirdetett meg a tavalyi év végén

Mikulás

Szépen rendezett, parkos területek állnak a rekreálni vágyók 
rendelkezésére London közelében, de másutt is

Véleményem szerint 
alapjában véve az ango-
lok kedvesek, empatiku-
sak, udvariasak, bár lehet 
jellemző rájuk a távolság-
tartás, de az is lehet, hogy 
csak most a járvány miatt 
óvatosak. Ilyenkor eszembe 
szokott jutni egy Antoine de 
Saint-Exupéry idézet:”Ha 
szeretsz, többet látsz a vi-
lágból, s minél többet látsz, 
annál jobban szeretsz”.

Vendéglátó barátnőm 
és családja Sutton város-
részben élnek Worcester 
Park északkeleti részén. A 
negyed hihetetlenül rende-
zett és gondozott, család-
barát, és nem mellékes, 
hogy nagyon biztonságos. 
Itt a közösségi ház temp-
lomra hasonlít. Van benne 
amfiteátrum, tornaterem, 
és a negyed lakói ott in-
tézik ügyes-bajos dolgai-
kat. Magát a zöldterületet 
Mayflower Parknak hívják 
és öt vizes élőhelyet foglal 
magába természetvédelmi 
területként. 

A betegek világnapja
• Február 11-e 1993 óta a Betegek Világnapja, miután 1992-

ben Szent II. János Pál pápa elrendelte azt. Ez a nap egyben Szűz 
Mária első lourdes-i jelenésének is a napja. Milyen gondolatokkal 
tekint és készül erre a napra Tibor atya?

– Ezekben a napokban lehetőségem volt elolvasni Szent Ber-
nadett életét és a lourdes-i jelenések történetét. Nagyon megra-
gadtak a jelenések Szent Szűzének első szavai, amelyeket néhány 
napra az első jelenés után mondott 1858. febr. 24-én: Bűnbánat! 
Ezek a szavak azonnal eszembe juttatták a jelen kor koronavírus 
által gyötrött világát. Amikor 2020. március 27-én a rendkívüli Urbi 
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Tizenhét évvel ezelőtt pályakezdő ügy-
védként szólaltattuk meg a Temerini Újság 
hasábjain CSéVáRI Róbertet. Az akkor ké-
szített beszélgetés tükrében most ismét fel-
kerestük. A ma már tapasztalt ügyvéd, aki 
mindeddig kitartott elhatározása mellett, 
és az emberek szolgálatában áll, készség-
gel beszélt hivatásáról.

– Az elmúlt tizenhét év alatt tökéletes rálátást 
kaptam arra, hogy mit jelent az ügyvédi hivatás. 
Megtapasztaltam a szakma jó és rossz oldalát 
is. Úgy érzem, hogy az elmúlt évek során szinte 
minden olyan üggyel szem-
besültem már, ami a kisebb 
közösségekre jellemző. Sike-
rült megismerkednem azok-
kal az apróbb buktatókkal is, 
amelyekre a pályám kezde-
tén az idősebb kollégák már 
felhívták a figyelmemet. Kis 
közösségben ügyvédnek len-
ni egyaránt előnyös és hátrá-
nyos is. Fontosnak tartottam 
úgy irányítani a karrieremet, 
hogy ne kelljen szégyenkez-
nem, elveszett ügyek, be nem 
tartott ígéretek, esetleg meg-
károsított ügyfelek miatt. Ek-
kora közösségben, mint ami-
lyen a temerini, én mindig azt 
mondom, hogy hármas szor-
zóval dolgozik az ember. A jól elvégzett mun-
ka, sikeresen megoldott ügyek jó híre nagyon 
hamar elterjed, de ez természetesen fordítva 
is igaz, hiszen az esetleges hibák is gyorsan a 
felszínre kerülnek. Ezért igyekeztem, és igyek-
szem most is körültekintően mérlegelni, mie-
lőtt elvállalok egy-egy ügyet. Ma már rugalma-
sabban kezelik az emberek, ha a bíróságon az 
ellenfél képviseletében jelenek meg. Érzik azt, 
hogy számunkra ez csupán egy feladat, amit el 
kell végeznünk, de nem befolyásolja az emberi 
kapcsolatainkat. Az idősebb generációknak, ezt 
nehéz volt elfogadniuk, de ma már nem látok 
fenntartásokat az emberekben ezen a területen, 
sőt arra is akadt már példa, hogy később egy 

másik esetben saját ügyfelemként képviselhet-
tem a korábbi ellenfelet.

• Pályakezdőként a büntető jogot ne-
vezte kedvencének. Továbbra is így van?

– Akkoriban valóban ezt tartottam a ked-
venc jogterületemnek. Az élet azonban nagyon 
sok esetben másként alakítja a dolgainkat, mint 
ahogyan azt mi elképzeltük. Ez az én esetem-
ben is így van. Manapság büntetőjogból van a 
legkevesebb a tárgyaim között. Idővel rá kellett 
jönnöm, hogy ezen a területen körülményesebb 
a kliensekkel folytatott munka és a kommuni-

káció, ezért a komoly bűnügyeket mellőztem, 
illetve ezek a tárgyak engem is elkerültek. Egy 
ügyvéd, főként egy kisebb közösségben, nem 
engedheti meg magának, hogy csak egy területre 
szakosodjon. Itt minden az adott ügyfélhez kö-
tődik, így az ügyvédnek szinte minden területen 
véghez kell vinni az ügyeit. A szerződéskötéstől 
kezdve, a cégalapításon és a válóeseteken át, 
egészen az öröklésig, mindenhez értenie kell. 
Egy időben számos munkaügyi perrel foglal-
koztam, jelenleg a szerződésjog foglalkoztat 
a leginkább.

• Mit mutat a tapasztalat? Fenntartá-
sokkal fordulnak a polgárok az ügyvé-
dekhez?

– Az ismerőseim körében sikerült elérnem 
azt, hogy bátran fordulnak hozzám segítségért. 
Számtalanszor igyekeztem hangsúlyozni, hogy nem 
érdemes egyedül, felkészületlenül bíróságra men-
ni, vagy belevágni egyes ügyekbe, mert egy eset-
leges hibát később már csak komoly áldozatok 
árán, vagy rosszabb esetben sehogyan sem lehet 
kijavítani. Örülök annak, hogy a környezetemben 
élők ezt megértették, és szívesen segítek is, ha 
szükség mutatkozik rá. Örömmel tapasztalom azt 
is, hogy a fiatalabb generáció képviselői fenntar-
tások nélkül fordulnak ügyvédhez, és nincsenek 
gátlásaik ilyen területen. Szeretném kiemelni, hogy 
a magyarok élhetnek az anyanyelvük használa-
tának jogával, amire mi igyekszünk felhívni az 
ügyfeleink figyelmét is. Egyes esetekben vannak 
ugyan még némi nehézségek ezen jog alkalma-
zásával, mivel kevés a magyar bíró, de ennek el-
lenére igyekszünk mind gyakrabban gyakorolni 
az anyanyelvhasználat jogát.

• Melyek azok az aktuális esetek, ame-
lyek manapság a leginkább foglalkoztatják 
az ügyvédeket?

– Ilyen mindig van. A szerbiai joghasználat-
ban a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a 
gyakorlat nagyon változó, amiből kifolyólag nem 
egységesek az ítéletek sem. Az egyik legnagyobb 
megoldatlan probléma jelenleg a hitelköltségek 
visszafizetése a bankok részéről. Teljes állás-
pont még mindig nem született ezen a területen. 
Elsőfokon megnyertük ugyan ezeket az ügyeket, 
de a másodfokú ítélet még mindig várat magára. 
Rengeteg ilyen ügy szerepel a bíróságokon, ezál-
tal nagy a megterhelés, és nagyon lassan halad a 
folyamat. Nagy a valószínűsége annak, hogy az 
alkotmánybíróság fog dönteni ezzel kapcsolat-
ban. Megjegyezném, hogy a járvány nagyban ki-
hatott az igazságszolgáltatásra is. Az egyébként is 
hosszadalmas és sokáig húzódó ítéletekre, most 
még többet kell várni.

• Az elmúlt tizenhét év tükrében ho-
gyan jellemezné a hivatását?

– Ügyvédnek lenni egy nagyon jó, de egyben 
nagyon nehéz hivatás, ami sok stresszel jár. Szá-
mos esetben emberek sorsa forog kockán, és 
függ tőlünk. Elengedhetetlen az állandó összpon-
tosítás, mert a legapróbb hiba is nagyon sokat 
véthet. Ebben a szakmában nem elég az, ha az 
ember jól végzi a munkáját, mert a per másik ol-
dalán álló ügyvéd bedöntheti mindazt, amit odáig 
felépítettünk. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy 
találjunk olyan elfoglaltságot is, ami néha kikap-
csol bennünket, amelyben elengedhetjük ma-
gunkat. Ellenkező esetben a felgyülemlő stressz 
akár az egészségünk kárára is mehet. Számomra 
a borok iránti érdeklődés, és a horgászás jelent 
kikapcsolódást. A mostani kezdő ügyvédeket bá-
torítani szeretném. Sok tanulással jár, igaz, de 
megéri, ha az ember igazán szereti a munkáját. 
Számos olyan szakma van, amely a joghoz kö-
tődik, de kevés a magyar ember, aki végzi, lehet 
az bíró, vagy más egyéb munkahely, amelyen egy 
talpraesett ember megállhatja a helyét.

Tizenhét év mérlege
Csévári Róbert ügyvédet kérdeztük 

A kezdő ügyvédről megjelent cikk a Temerini Újság 2004. 
évi évfolyamában

et Orbi áldáskor Ferenc pápa értelmezte 
a világjárvány üzenetét, hasonlót véltem 
belőle kiolvasni: Bűnbánat! A koronavírus 
leleplezte előttünk, emberek előtt, hogy se-
bezhetőek vagyunk és biztonságérzetünk 
felszínes!

Nagyon aktuálisak a Lourdes-i Szent 
Szűz szavai! Megállásra és Istenre való te-
kintetre hívják fel a figyelmünket. Ugyan-
ezen jelenésben a Szent Szűz hozzáteszi: 

Imádkozzatok Istenhez vezeklésül a bűnö-
sökért! Valamiképpen én is megálltam, és 
az engem érő nehézségeket, fájdalmakat 
felajánlom a bűnösökért. Jelenleg így készü-
lök erre a napra. Azt hiszem, hogy a betegek 
nagyon sokat tudnak segíteni imájukkal a 
mai világ szegény bűnöseinek.

Varga József (-aJó-) Szöllősi atyával készí-
tett interjújából, amely az Életünk című katoli-
kus lap legutóbbi számában jelent meg.

áDáM Csilla
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Tóth Antal tanyája. –  A második dű-
lőben tízholdnyi szántó közepébe az 1920-as 
években épült fel Tóthék tanyája. Építéskor 
a lakóépületet szobára, konyhára, mellékre 
és kamrára osztották. A tanyagazda felesége 
a szálláson hét gyermeket hozott a világra. 
Terézt, aki fiatalon elhunyt, Gusztávot, aki 
apósánál, a kertészlaposi Kővágó-tanyán 
(33. sz. tanya) gazdálkodott, Franciskát, 
Máriát, Rozáliát, akik férjhez mentek, An-
talnak a tanyától nyugatra volt a birtoka, 
rajta egy kis kunyhóval és végül Ferencet, 
aki, miután kifizette a testvéreket, a tanya 
tulajdonosa lett. 

Ferenc a feleséget, Novák Máriát a 
goszpodincai út túloldaláról, a Novák-tanyáról 
hozta. Házasságukból két fiuk született, Imre 
és Ferenc. Miután Imre megházasodott, nyolc 
évig édesapjával és az akkor még legény fiú-
testvérével, Ferenccel közösen gazdálkodott. 
Ezt követően Ferenc is páros életre szánta el 
magát, apósához költözve a Szőreg alatti Varga 
tanyán kezdett új életet. Az idősödő tanyagazda 
1969-ben úgy döntött, hogy a nagyutcai házába 
költözik, hátrahagyva a tanyát fiának, Imrének. 
De csak gazdálkodás céljából. A  két gyerek 
között a vagyonelosztás az édesapa halálát kö-
vetően történt meg.

Imre és felesége, Borbála, mint fiatal há-
zasok, vasárnaponként bejöttek a templomba 
misére, majd Imre édesapjánál elfogyasztották 

a vasárnapi ebédet. Az asztal mellett egy kicsit 
elidőztek, majd a lovak közé csaptak, hogy ete-
tésre hazaérjenek. 

Tóthék a kifejt tejet a tanyán dolgozták föl, a 
tejterméket pedig értékesítés céljából csütörtöki 
napokon az Újsoron élő Klinec Rozália kofához 
szállították. Visszafelé pedig a Paska-boltban 
megvásárolták a 
legszükségesebb 
árucikkeket. 

Télidőben nem 
tartottak névna-
pokat, sem egyéb 
tanyai mulatságo-
kat. Disznóvágás 
alkalmával is csak 
segíteni jöttek át a 
tanyaszomszédok, 
ellenben a Csillag 
vendéglőben éven-
te megrendezett pa-
rasztbálban Tóthék 
rendszeresen megjelentek.

Hogy két gyermeküknek ne kelljen a tanyá-
ról iskolába járniuk, 1974-ben ők is szakítot-
tak a tanyai élettel, végleg hazajöttek édesapjuk 
házába. Miután a faluban folytatott gazdálkodás  
során a tanyára már nem volt szükség, a tanya-
épület tetőanyagát hazapakolták, a falak pedig 
idővel maguktól összedőltek. A romos tanyahely 
még ma is megvan. 

Temerin eltűnt tanyavilága 

A bánomi tanyák (4.) 
Egy német nemzetiségű gazda tanyá-

ja. – A második világháború után, miután a 
német lakosságot elűzték otthonukból, a tanya 
gazdátlan maradt. Mint szövetkezeti tulajdon 
közprédává vált.  

Egy német nemzetiségű gazda tanyá-
ja. – A második világháború után, miután a 

német  lakosságot elűzték, a tanya gazdátlanul 
maradt. Szövetkezeti tulajdonként ez is köz-
prédává vált.  

 Mészáros „Istyi”-tanya. –  A tanyát a má-
sodik világháborút követően lebontották. Egye-
bet nem tudunk.

áDáM István
(Vége)

Miért bánom a bánom?
A régi ember, ha egy szokatlan, vagy idegen eredetű kifejezést nem 

értett, a maga természetes észjárásával a már meglevő ismereteken 
alapuló fogalmakkal, nyelvi elemekkel igyekezett értelmes jelentést 
lehelni az ismeretlen szóba. Szépapáink nyelvén így lett a négyszögöl 
idegen formájából a kvadrát-bólvad rák (vadrák), amit, mi temeriniek 
még ma is használunk egymás között, bár az rejtély, hogy mindennek 
mi köze a rákhoz. De már jóval később, modernebb időkben így lett a 
röntgen-ből is rög geny(röggeny), nemde a rögnek és a gennynek is 
van valami köze a betegséghez. Nyelvtörténeti adat, hogy a 19. század 
pusztító szőlőbetegségét, a filoxérá-t a parasztok fene rossz porá-
nak hívták, annak meg Bácsgyulafalván (Telecskán) magam voltam 
fültanúja és lejegyzője, hogy az 1970-es években a peronoszpórá-t az 
ottani dohánytermesztők peremecporá-nak nevezték, ám a kérdésre, 
hogy hát ki is volt az a Peremec, senki sem tudott válaszolni, hiszen 
sohasem létezett, csupán a szárnyaló nyelvi képzelet szüleménye.

Tulajdonképpen ezt mondhatjuk el a temeriniek előtt közismert 
Bánom-ról és származékairól (Bánom-puszta, Bábom-bara, Bánomi 
legelő is). Itt is úgynevezett népi etimológiával állunk szemben, amit 
azután már értelmessé lehetett tenni, olyannyira, hogy több hosszabb-
rövidebb névmagyarázó monda is született az idők során. Vagy a gróf 
veszítette el a kecskéjét, vagy valaki a lovaival a mocsárba süllyedt, 
vagy a „tüzesgépet” (cséplőgépet) vitték a feneketlen lápba a hűsölni 
vágyó bivalyok. 

A mesék poénja, hogy a pórul jártak minden esetben „bánják”, ami 
velük történt. A hasonló szánom-bánomos történetek nem ismeretlenek 
másfelé sem, tekintettel arra, hogy a Bánom földrajzi helynevet meglepően 
sok helyen ismerik. Pécsen pl. város északkeleti részét hívják így, Szege-
den, a bánsági Torontálvásárhelyen (Debellácson) és Hajdúszoboszlón 
Bánomkertet ismernek (utóbbi egykor vizes, nádas terület volt) stb. A 
„bánat”-ból már ennyi is túl sok, hogy ne kezdjünk kételkedni a népi 
etimológiában. S joggal. Ugyanis a szó eredetileg még banum volt; a fe-
udalizmus kori magyarországi latin jogi kifejezés jelentése eltiltás. 

A temerini esetben ez egyértelműen arra utalhatott, hogy az adott 
területről, mely a Szécsen grófoké volt, a jobbágyok el voltak tiltva: 
barmaikat nem hajthatták az uradalmi legelőre. Itt jegyzem meg, hogy 
a településtől délre feküdt urasági csikólegelőnek, hasonló okokból, 
Tilalmas volt a neve. Cs. B.

ASavanović fóliakertészet
színes, virágos Valentin-napot kíván!
Lepje meg kedvesét a szerelmesek napján 
színpompás virággal – ciklámennel, primulával, 
szegfűvel, korallvirággal stb. – vagy válasszon a szokásos 
kínálatból behozatali orchideát, Schefflerát, 
kaktuszt, Benjámin fikuszt stb.

Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés: 063/19-16-169

ádám István, a tanyákról szóló 
sorozat szerzője könyvet készít a té-
máról. A kiadvány a közeljövőben lát 
majd napvilágot.
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A múlt heti számunkban bemutattuk 
kastélyunk egykoron itt élő úrnőjének, 
dr. Matkovits béláné született Fernbach 
Erzsébetnek a művészetek pártolása terén 
végzett odaadó munkáját, kiemelve Kálmán 
Péter zsablyai születésű neves festőművész 
alkotásainak támogatását. Emellett röviden 
megemlítettük, hogy ő maga is előszeretet-
tel töltötte szabadidejét festészettel, azon-
ban szükségesnek tartottam egy kiegészí-
tést is közölni, amelyben a korabeli sajtón 
keresztül értékes adatokat tudhatunk meg 
munkásságáról a művészetek terén. 

A Budapesten székelő Nemzeti Szalon a Ma-
gyar Műkedvelők és Műpártolók Egyesülete volt, 
amely 1894-ben történt megalakulásától kezdve 
a hazai művészek felkarolásán és alkotásaiknak 
szélesebb közönséggel való megismertetésén 
fáradozott. A Szalon kiállításain, tavaszi és őszi 
tárlatain a kor legnevesebb hazai és külföldi al-
kotói szerepeltek, mint Borsos Miklós, Ferenczy 
Béni, Paul Gauguin, a francia impresszionisták, 
vagy az olasz futuristák képviselői. A képkiállí-
tásokat vidéki városokba is eljuttatták, amellyel 
az volt a céljuk, hogy azon polgárok is megis-
merkedhessenek a művészetek világával, akik 
nem engedhették meg maguknak a nagy fővárosi 
tárlatokon való részvételt. A Nemzeti Szalon sor-
ban a 43. vidéki kiállítására 1910. október 9-e 
és 16-a között került sor Újvidéken, immáron 
második alkalommal (az elsőt még 1901-ben 
rendezték meg a városban), a művészi alkotáso-
kat pedig az újvidéki Városháza termeiben tették 
közszemlére. A kellemes hangulatról sétahang-
verseny előadásával gondoskodtak a szervezők, 
illetve műtárgyakat is sorsoltak az esemény alatt. 
A kiállítás védnöke dr. Matkovits Béla főispán, 

elnöke dr. Demetrovits Vladimir polgármester, 
míg a hölgybizottság védnöke Fernbach Erzsébet 
volt. A kiállított műtárgyak jegyzéke szerint olyan 
kiváló művészek alkotásait láthatta a város és a 
környező települések közönsége, mint Bachmann 
Károly, Csók István, Glatz Oszkár, Lechner Ödön, 
vagy Ligeti Miklós. A tárlat katalógusának tanúsá-
ga szerint összesen 305 darab műalkotás került 
bemutatásra, melyek közül négy maga Fernbach 
Erzsébet keze munkáját dicséri. Az alábbiakban 
közölt korabeli hirlapi tudósítás is megerősí-
ti, hogy a temerini kastély úrnője az Antalházi 
major, a Temerini szélmalom, a Rózsacsokor 

és a Salon Interieur című festményeit bocsátotta 
a kiállítás rendelkezésére. 

Az Újvidéki Hirlap 1910. október 6-ai 
számában a követke-
zőket írta a jeles ese-
ményről: „Főispánunk 
neje a nemzeti szalon 
tárlatán. Az október 
9-én megnyiló tárlat-
nak kétségtelenül egyik 
elsőrangú attrakciója 
lesz az a kollekció, me-
lyet Matkovits Béláné 
Öméltósága enge dett 
át a szalon vezetősé-
gének a kiállí tásra. 
Öméltóságának mint-
egy 200 drb-ból álló, 
festmény gyűjteményé-
ből, melyeknek minden 
egyes képe szakavatott 
kéz művészi alkotá-
sa, helyszűke miatt, 
ugyan csak kevésben 

A temerini Fernbach-kastély 
mecénása (2.)

lesz módunk ez alkalommal gyönyörködni, 
de ezek közül is az antal házi major, temerini 
szélmalom, rózsacsokor, szalon-interiaer és a 
női arckép, a kiállító legnevesebb művészek 
alkotá sainak méltó társai lesznek. A kiállított 
képek mintegy hírnökei annak a szinte tár-
latszámba menő, gazdag kollekciónak, mely 
Öméltósága alkotásain kivül hazai és külföldi 
művészek remekeiből van a temerini kastély-
ban összegyűjtve.“

A cikkben közölt adatok kiegészítik jelenlegi 
tudásunkat a temerini kastélyban egykoron őrzött 
festményekkel és más műalkotásokkal kapcso-
latban is. A Női arckép című festmény végül nem 
kapott helyet a tárlat alkotásai között, ugyanis az 
esemény után Újvidéken kiadott katalógusban 
ez a darab már nem szerepel. A kastély nagy-
számú műkincsének legnagyobb része, köztük 
Fernbach Erzsébet festményei is, sajnos a törté-
nelem viharai során többnyire elvesztek, illetve 
megsemmisültek.

FÚRó Dénes

A képen minden bizonnyal Fernbach Erzsébetnek a cikkben említett alkotá-
sa (Antalházi major) látható. A festmény jobb alsó sarkában a szerző aláírása: 
„Fernbach Erzsi” A felvétel 2004-ben készült az illancsi birtokon, ahol akkor a fest-
mény az egyik iroda falán függött. (D. Gy. felv.)

A Matkovits házaspár korabeli felvételen

Cégünk munkatársat keres kábeltévé technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:
– temerini, vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villamossági szakirány),
– középfokú internet- és számítógépes ismeretek,
– a Word és Excel programok középfokú használata,
– a szerb nyelv ismerete kommunikációs szinten,
– B kategóriás járművezetői jogosítvány,
– magaslati munkavégzés,
– csapatmunka.
ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapasztalat.
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, illetve személyesen 
az ügyfélszolgálatnál, a Petőfi S. utca 2-ben.
A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG / SAT-TRAKT
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

VARGA sábdor 
szabómester 
(1935–2021)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk szerettünk

klAJNERNé BÍRÓ Viktória 
(1940–2020)

Nem integet többé elfáradt kezed, 
nem dobog már értünk jóságos szíved. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

szerető lányod, Vicuska és unokáid, Atti, Ani és Viki

kÖszÖNETNYIlVÁNÍTÁs
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik elhunyt 
férjem sírjára sok virágot, koszorút hoztak, küldtek, tiszteletü-
ket tették és igyekeztek ezt a nagy fájdalmunkat enyhíteni. Mert 
elvesztettük azt, akit nagyon szerettünk.
Külön köszönet a tisztelendő atyának a szép, megnyugtató búcsú-
beszédért, imákért, amivel utolsó útjára kísértük szerettünket.

VARGA sOMOGYI János 
(1931–2021)

Nem búcsúztál, beteg voltál nagyon, 
mellettünk voltál, csak elcsendesedtél.
Nekünk most maradt a nagy fájdalom.

Újvidék–Temerin

Emlékét örökké őrzi, nem felejti el az egész családja 

MEGEMlékEzés
Szomorú öt éve, 

hogy nem vagy velünk

zAVARkÓ Dávid 
(1996–2016)

Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Emléked fájó szívvel őrzi 
testvéred, laura, sógorod, 

Gábor és a gyerekek: 
Johanna és Adrián

VéGsŐ BÚCsÚ

kIHÚTNé OROsz Gizella 
(1956–2021)

Hirtelen halálod 
megtörte szívünket, 
örökké őrizzük 
drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, 
hamar elvitt tőlünk, 
de a szíved emléke 
örökre itt marad köztünk.

Gyászoló öcséd 
családjával

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett 

volt osztálytársnőnktől

kIHÚTNé 
OROsz Gizellától 

(1956–2021)

Csendben, váratlanul 
jött el az a pillanat, 
amikor számunkra már 
csak az emléke maradt.
Nyugodjon békében!

Az 1971-ben végzett 
8. c osztály

VéGsŐ BÚCsÚ
Bátyámtól

id. PÁszTOR sándortól 
(1936–2021)

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

Emléked őrzi öcséd, 
Pásztor Imre és Terézia

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

nenánktól

kIHÚT Gizellától 
(1956–2021)

A búcsúszó, mit nem 
mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban 
örökké velünk maradsz.

Emléked őrzi laura, 
Gábor, Johanna 

és Adrián

VéGsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzunk sógorunktól

id. PÁszTOR sándortól 
(1936–2021)

Elmentél oda, ahol 
nincs fájdalom, csak 
néma csend és nyugalom.

Pihenésed legyen áldott!

Az idősb és az ifjabb 
Faragó család

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett férjemtől, édesapámtól, nagyapánktól

id. PÁszTOR sándortól 
(1936–2021)

Véget ért a földi pálya, az Úristen lezárta. 
Öröm volt veled élni, tőled tanácsot kérni, 
szorgalmadat csodálni, szeretetedet érezni.
Minden virágszál, amit sírodra teszünk 
elmondja, mennyire hiányzol nekünk.

Nyugodj békében!

Emléked őrzi feleséged, fiad párjával és unokáid párjukkal

MEGEMlékEzés
Hat szomorú hete hogy nincs közöttünk szeretett nagymamánk

klAJNER Viktória 
(1940–2020)

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.

Emléked szívükben őrzik 
szerető unokáid, Attila, Anikó és Viktória
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kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

MEGEMlékEzés
Szomorú két éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
sógorunk

kOVÁCs lászló 
(1953–2019)

Őrizzük emléked, mint 
napsugarat a tenger,
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel.
Legyen pihenésed békés, 
emléked áldott!

Emléked őrzi Teri ángyi, 
Árpi és Béci családjával

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett keresztanyámtól 

és nenánktól

kIHÚTNé 
OROsz Gizellától 

(1956–2021)

Egy szál rózsaszál 
mesél egy síron. 
Azt meséli, szomorú, 
ki itt nyugszik.

Fájó szívvel ment ő 
a Mennyországba, 
mert itt hagyta ő 
szeretett családját.

Gyászoló keresztlányod, 
zita, Tamás, Emese, 

Gábriel és a kicsi Dávid

VéGsŐ BÚCsÚ
Mély fájdalommal 

búcsúzunk szerettünktől

VARGA sándortól 
(1935–2021)

„Mikor a lelkem roskadozva 
vittem, csöndesen és 
váratlanul átölelt az Isten.”
Szeretetét, szorgalmát, 
jóságát nem feledjük.
Köszönet mindenkinek, 
akik gyászunkban 
velünk éreznek.

„Istenem, köszönöm, 
hogy miénk volt és 
még az is marad, 
mert aki szerettei 
szívében él, nem halt meg, 
csak távol van.”

Gyászoló szerettei

A plébánia telefonszáma: 844-001

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzik tő-
led feleséged és két szere-
tő lányod

sÖRÖs Nikol 
(1971–2021)

Lelked, remélem békére 
talált, s te már a mennyből 
vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk!

Feleséged, lídia, 
lányaid: laura 

és Valentina

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a ro-
konoknak, ismerősöknek és 
minden végtiszteletadónak, 
akik szerettünk

kIHÚTNé OROsz Gizella 
(1956–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet 
a lelkiatyának, a kántor úr-
nak a méltóságteljes szer-
tartásért, valamint a Kókai 
temetkezési vállalatnak.

Nyugodjon b ékében!

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett nővéremtől

kIHÚTNé 
OROsz Gizellától 

(1956–2021)

Elmentél oda, 
ahol néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, 
csak béke 
és örök nyugalom.
Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, ott, 
ahol csendből épül vár, 
s igaz lelkedre 
Isten vigyáz már.

Nyugodjál békében!

Húgod, Erzsébet 
és sógorod, István

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett 

volt osztálytársunktól

NAGY HORTI 
sÁGI Ilonától 
(1962–2021)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég, 
fejünk felett felhős, 
szomorú az ég. 
Ezernyi emlék, 
mely lelkünkben él, 
fáj a szívünk, 
hogy örökre elmentél!
Szép emléked legyen 
áldott, örök pihenésed 
nyugodt a túlvilágon!

Az 1976/77-ben végzett 
8. c osztály növendékei 

és az osztályfőnök

MEGEMlékEzés
Szomorú 12 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

BÁNYAI Anna 
(1946–2009)

Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.
Telnek a hónapok, 
múlnak az évek, 
szívből szeretünk 
és nem feledünk téged.

Emlékét szeretettel őrzi 
fia, Antal, menye, Ibolya, 
valamint Martina, lászló, 

Dorka, Hermina 
és RóbertMEGEMlékEzés

Február 9-én volt szomorú 
5 éve, hogy nincs közöttünk 
az, akit nagyon szerettünk, 
drága fiunk

zAVARkÓ Dávid 
(1996–2016)

Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha 
senki el nem vehet.
Telhetnek napok, hónapok, 
évek, szívből szeretünk 
és soha, 
de soha nem feledünk.
Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki!

Apa és anya

VéGsŐ BÚCsÚ
Keresztapámtól

id. PÁszTOR sándortól 
(1936–2021)

Elment oda, 
ahol a néma csend honol, 
ahol nincs szenvedés, 
csak béke és nyugalom.
Öleljen át a csend 
és a szeretet, elfeledni 
téged soha nem lehet.

Emléked őrzi keresztfiad, 
Pásztor kornél 

családjával, szilvia 
és Viktor

Miserend
12-én, pénteken, 8 órakor: Szentlélek tisz-
teletére.
13-án, szombaton 8 órakor: A héten elhuny-
takért; valamint: †Varga Imre, Tényi Margit 
és a család elh. tagjai.
14-én, Évközi 6. vasárnap, a Telepen 7-kor: 
Népért; 8:30-kor: †Novák Katalin, Kocsicska 
István, a Novák és a Kocsicska család elh. 
tagjai; 10 órakor: †Pethőné Morvai Ilona, a 

Morvai és a Pethő nagyszülőkért.
15-én, hétfőn, 8-kor: Szent Bálint közbenjá-
rására a családi hivatás felismeréséért.
16-án, kedden 8 órakor: †Illésné Varga 
Mária, Illés László, Pap István és felesége, 
Vukov Desanka és a család elh. tagjaiért
17-én, Hamvazószerda, szigorú böjt és hús-
tilalom, 17 órakor: Szent Antal tiszteletére 
hálából. Szentmise alatt hamvazkodás.
18-án, csütörtökön, 17 órakor: szabad 
szándék.
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MEGEMlékEzés

kOCsICskÁNé 
NOVÁk katalin 

(1934–2020)

kOCsICskA István 
(1929–1987)

Szomorú egy éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
anyám, nagymamám

Szomorú 34 éve, hogy nincs 
közöttünk szeretett édes-
apám, nagyapám

Feledni az életben lehetetlen csoda, 
mert akiket szerettünk, nem feledjük soha. 

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

Emléküket kegyelettel őrizzük: 
Mária és éva

VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

vejemtől

sÖRÖs Nikoltól 
(1971–2021)

Ha felszáll egy lélek 
az égbe, odafenn 
egy új csillag éled.
Gyönyörű fénnyel szépen 
ragyog, jelzi, hogy többen 
lettek az angyalok.

Anyósod, Valéria

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

MEGEMlékEzés

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

kIHuTNé OROsz Gizella 
(1956–2021. 2. 2.)

sÖRÖs Nikol 
(1971–2021. 2. 3.)

id. PÁszTOR sándor 
(1936–2021. 2. 7.)

MEGEMlékEzés
Hosszú 15 éve csak gondolatban vagytok velünk

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

De mi utat hagyunk a reménynek, 
hogy egyszer majd találkozunk veletek.

szeretettel Talló mama és laci bátya

PAAR Daniella 
(1981–2006)

FRANCIA Árpád 
(1970–2006)

MEGEMlékEzés
Már 15 éve hiányoztok az ünnepekből, a hétköznapokból

Égjen a gyertya azokért, kik elmentek, 
égjen a gyertya azokért, kiket szívünk nem feled. 
Hiányukat soha nem pótolja semmi, 
szerető szívünk soha sem tud feledni. 
Égjen a gyertya értük, kik hiányoznak, 
égjen a gyertya értük, kik távol vannak.
Az angyalok közt élnek, olykor üzennek.
Égjen a gyertya, akikért sajog a szívünk,
kiket végtelenül, örökké szeretünk.

szeretettel anyu és apu

PAAR Daniella 
(1981–2006)

FRANCIA Árpád 
(1970–2006)

MEGEMlékEzés
Fájdalmas 15 év telt el azóta, hogy váratlanul itt hagytatok 

bennünket

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett benneteket tőlünk, 
de szép emléketek itt maradt nekünk.

Örök az arcotok, nem szállt el szavatok, 
minden mosolyotok a lelkünkben maradt.

Nem halljuk a hangotok, nem látjuk az arcotok, 
hiába szólítunk benneteket, ti azt már nem halljátok.

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő.

szeretteitek

PAAR Daniella 
(1981–2006)

FRANCIA Árpád 
(1970–2006)

VéGsŐ BÚCsÚ szERETTÜNkTŐl

NAGY HORTI Ilona 
(1962–2021)

Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb te leszel, 
utat mutatsz, mert szívünkben mindörökre létezel.

Emléked megőrzi testvéred, sógornőd, 
keresztlányaid: Vivien és Evelin

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett lányunktól

NAGY HORTINé sÁGI Ilonától 
(1962–2021)

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Nyugodjál békében!

édesanyád és édesapád
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MEGEMlékEzés
Szomorú 29 éve, hogy szeretett Édesapám és Nagytatám 

beteg szíve megszűnt dobogni.
Édesapám, Nagytatám, hiányzol nagyon!

TAllÓ Gáspár 
nyug. kőfaragó 

(1992–2021)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen vagyok.

Kanada, Waterloo, Ontario.

szeretteid: Icuka és Ernesztina

MEGEMlékEzés
Szomorú egy éve, hogy 

nincs közöttünk

VARGA Imre 
(1931–2020)

Eljöttünk újra 
tisztelni Téged,
Szívünkben hordjuk 
örök emléked.

Te voltál nekünk 
a biztató remény,
Nehéz napjainkban is 
az utat mutató fény.
Múlik az idő, 
de a fájdalom nem csitul,
Szemünkből a könny 
naponta kicsordul.

Tudjuk, hogy csodára 
hiába várunk,
Nyugodjál békében, 
szívünkből kívánjuk.

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett feleségemtől és édesanyánktól

NAGY HORTI Ilonától 
(1962–2021)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel,
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!
Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.

Emléked őrzi szerető férjed, fiaid és párjaik

MEGEMlékEzés

CsERNYÁk 
(DusA) Rozália 
(19440–2016)

CsERNYÁk István 
(19420–2014)

Szomorú 5, illetve 7 éve elnémult a hangotok és nevetésetek

„Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász,
nincs már velünk kit szerettünk, de lélekben együtt lehetünk!”

Emléketeket szívünkben őrizzük: 
lányotok, Meli és fiatok, Christian családjaikkal

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól

kIHÚTNé OROsz Gizellától 
(1956–2021)

Csillagok közt élsz már, angyalok közt jársz, ott, ahol 
csendből épül vár, s igaz lelkedre Isten vigyáz már.
Uram! Adj neki nyugodalmat, s egy csendes felhőn párnát, 
fogadd be őt, Uram, vigyázd örök álmát!

Gyászoló lányod, szilvia családjával

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól

kIHÚTNé OROsz Gizellától 
(1956–2021)

Megpihent a szíved, szemed álomba merült.
Felszállt lelked, angyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz.
Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz.

Nyugodjál békében!

Gyászoló lányod, Csilla családjával

MEGEMlékEzés
Szomorú 15 éve, hogy nincsenek közöttünk 

drága szeretteink

Ez a gyertya most értetek égjen, 
kik fent laktok a magas égben.

Kik vigyáztok ránk onnan föntről, 
s a lelkünkhöz szóltok a végtelenből.

Emléküket őrzi 
Andrea, szabolcs és Hanna

PAAR Daniella 
(1981–2006)

FRANCIA Árpád 
(1970–2006) MEGEMlékEzés

Szomorú 5 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit szerettünk

zAVARkÓ Dávid 
(1996–2016)

Fátyol borul hamvaidra, 
emlékezek szavaidra! 
Eszembe jut nevetésed, 
gyerekkorunk 
szép emléke.
Nagylány voltam, 
már tíz éves, mikor 
a gólya hozott téged.

Vigyáztam rád, etettelek, 
pelenkáztam, szerettelek. 
Most szemünkből 
könny pereg, szívünk 
hiányodtól üres.
Szívem felett lebeg lelked, 
sohase feledlek téged!

Emléked őrzi nővéred, 
zita, sógorod, Tamás és 

a gyerekek: Emese, 
Gábriel és a kicsi Dávid
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lABDARÚGÁs
A TSK a múlt szombaton a 

Siriggel játszott felkészülési mér-
kőzést. A temeriniek az első fél-
időben egy szöglet után, Varga 
révén megszerezték a vezetést, a 
második játékrészben azonban a 
szőregiek Dekić góljával kiegyen-
lítettek, így alakult ki az 1:1-es 
végeredmény. A TSK szombaton a 
városi rivális Slogával játszik barát-
ságos találkozót. A tervek szerint 
Temerinben rendezik meg a mecs-
cset, míg vasárnap a TSK Beodrára 
(Novo Miloševo) utazik, ahol a 
Nagybecskereki ligában szerep-
lő Vojvodinával mérkőzik meg. A 
járeki Mladost és a pirosi Jedinstvo 
is ellenfél lesz a bajnokság tavaszi 
részének a kezdete előtt.

Úgy tűnik, hogy a TSK megerősí-
tette keretét az őszi idényhez képest. 

Paska Balázs újból a csapat tagja, il-
letve Illés Dominik is a temeriniek 
futballistája lett. Boris Brezsnyák 
visszatért a Sirigből, Lazar Tomić 
a temerini Slogából érkezett, Vik-
tor Jovanović és Luka Pantoš a 
járeki Mladostból, de új játékos 
Ivanović (ČSK), Drinić (Modriča) 
és Đanković (pirosi Jedinstvo) is.

Távozók is vannak, őket azon-
ban nem nevezhetjük az őszi csa-
pat oszlopos tagjainak: Grlica, 
Grahovac, N. Nikolić, Kojović, 
Novaković és Plavšić tavasszal már 
nem Temerinben focizik.

A bajnokság március 6-án foly-
tatódik. A TSK a tavaszi idény első 
körében a Titel vendégeként lép 
pályára, majd a kovilji Šajkaš ellen 
mérkőzik idegenben. A temeriniek a 
harmadik fordulóban mutatkoznak 
be hazai közönség előtt, amikoris 
az őszi bajnok Veterniket látják ven-
dégül a rangadón. A veternikiek két 
ponttal előzik meg az Újvidéki liga 

táblázatán második TSK-t, és szinte 
borítékolható, hogy ez a két csapat 
közül kerül ki a bajnok. A Veternik 
a Slogával játszott nemrégiben ba-
rátságos találkozót, és 2:1-re nyert 
a temerini csapat ellen.

AszTAlITENIsz
A Vajdasági Asztalitenisz Szövet-

ség szervezésében Versecen tartot-
ták korosztályos tornát. A temerini 
fiatalok közül Orosz András állha-
tott fel a dobogóra, aki a második 
helyen végzett a juniorok mezőnyé-
ben. Vegyelek Dóra, Varga Dániel 
és Mladen Puhača a nyolcaddöntőig 

jutott. Varga saját korosztályában, a 
serdülők között is versenyzett, és a 
negyeddöntőben esett ki.

A hétvégén megkezdődik a Szu-
perliga tavaszi idénye. Már megír-
tuk, hogy a Temerin Ferocoop férfi 
asztaliteniszezői bejutottak az or-
szág legjobb hat csapata közé, és a 
bajnokság folytatásában neves csa-
patokkal játszanak. Az első találko-
zót vasárnap 19 órai kezdettel vívják 
a sportcsarnokban, ahol a belgrádi 
Partizan lesz az ellenfél. Nézők nem 
lehetnek jelen a járványügyi óvintéz-
kedések végett.

T. N. T.

Tartományi pályázatok
A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 

7 pályázatot írt ki mezőgazdasági beruházások finanszírozására. A 
pályázatokkal kapcsolatos további információk a titkárság honlap-
ján találhatók: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/


