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Az idei húsvét sokakat 
fájdalomban éri. Fáj a 

szívünk a sok-sok beteget látva, 
az emberi szenvedést tapasztalva, 
a vírus által megfertőzöttek fájdal-
mát és gyengélkedéseit hallva. 

Csalódottan ért bennünket az a 
tény is, hogy a külföldön élő szeret-
teink idén sem fognak tudni nagy 
számban hazautazni. valahogy úgy 
érezzük, hogy a járvány által gyöt-
rődő világ egy hosszan tartó éjsza-
kában van. Ezen éjszaka sötétségét 
legnagyobb mértékben a húsvét 
ünnepének örömhíre tudja csak 
megtörni. 

templomainkban minden 
szertartás és imádság lényegében 
egy üzenet köré csoportosul: van 
remény! Az Isten szeretetétől még 
a fertőzés, a betegség, a gyengél-
kedés és a szeretteink távollétének 

fájdalma sem tud elválasztani. Jé-
zus halála és feltámadása azt bizo-
nyítja számunkra, hogy a hosszan 
tartó éjszakának eljön a vége! 

A sötétnek látszó alagútban fel-
dereng a fény. én Jézus feltámadá-

sának fényét a templomban tudom 
mélyen befogadni. hála van a szí-
vemben, hogy az idén szentmisék-
kel megünnepelhetjük a húsvétot. 
A templomban hallott örömhír egy 
igazi fény a sötétségben. Jézus fel-
támadt és él. Szerető, megbocsátó 
és részvéttel teli tekintete a mi ar-
cunkra is örömet és békét csal.

dávid atyával együtt 
miden kedves temerininek azt 
kívánjuk, hogy az istennel való 
személyes találkozás beragyogja 
ünnepüket. 

áldott húsvétot!
Dr. SZÖLLŐSI Tibor

Van remény

Olvasóinknak kellemes húsvéti 
ünnepeket  kívánunk!

A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni.

Oltassa be magát! Regisztráljon! 
Legyen újra régi az élet!

Regisztráljon még ma az euprava-n!
De megteheti a 

0800 222 334-es telefonszámon 

reggel és este 8 óra között is.

Euprava.gov.rs
Csak a kellő számban beoltott ember képes 

eltüntetni a vírust! Regisztráljon 
a maga és családja, szomszédai, 

ismerősei érdekében.

Stabil a járványhelyzet
Községünk területén mérsékelten romlott a járványhelyzet. Az el-

múlt napokban kétjegyű a napi fertőzések száma, nyilatkozta Tomislav 
Ugarković, az egészségház igazgatója a Temerin info portálnak. Elmondá-
sa szerint ennek ellenére még mindig stabil a helyzet, naponta 100-120 
tünettel rendelkező pácienst vizsgálnak meg, közülük csaknem 17-nél 
állapítják meg a kór jelenlétét. Az igazgató kifejtette, a védőoltások be-
adása fennakadások nélkül zajlik, a lakosság körében pedig igen nagy az 
érdeklődés. A vakcináció kezdete óta 6499-en vették fel az első adagot, 
2418-an pedig már újraoltatták magukat. Zömében az idősebb korosztály 
élt ezzel a lehetőséggel, ők az egészségházban vették fel az oltóanyagot, 
azoknak pedig, akik nem tudnak eljutni az oltópontra, szükség szerint 
a terepi csapat adja be a védőoltást.

Hétfőn 659 új koronavírus-fertőzöttet jegyeztek Vajdaságban, míg 
egy nappal korábban 978-an voltak. Az új fertőzöttek közül 544 esetet 
(82,5 százalék) antigén gyorsteszttel mutattak ki. Ezek a páciensek olyan 
fertőzéstárolók, akik közeli kapcsolatba kerülve másokkal átadhatják a 
vírust, ami több új fertőzött megjelenéséhez vezet, mondták el a Vajdasági 
Közegészségügyi Intézetben. Kisebb számú új fertőzöttet PCR-teszttel azo-
nosítottak, negatív gyorsteszt után. A legtöbb új fertőzött (207) Újvidéken 
van, legtöbbjüket szintén antigén gyorsteszttel azonosították. Egy nappal 
korábban 212 új eset volt.

Az új fertőzöttek között továbbra is a munkavállalók dominálnak, legtöb-
ben a 30 és 50 év közötti korosztályhoz tartoznak. Az intézet kedvezőt-
lennek értékeli a helyzetet, s a járványhullám elhúzódására számít. úgy 
vélik, az elkövetkező időszakban fokozott figyelmet kell szentelni az óvintéz-
kedések betartásának és a lakosság minél tömegesebb immunizálásának. 
Jelenleg Vajdaságban 17 898 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Újvidéken 
4556-an vannak, Pancsován több mint 1500-an, Szabadkán pedig több mint 
1300-an. A többi községben ezer alatti az aktív esetek száma. 021.rs

*

Befejezték a restaurálását annak a festménynek, amelyet a világhí-
rű angol író, Aldous Huxley 1925-ben a világ legszebb freskójának 
nevezett. Piero della Francesca nevéhez fűződik a Feltámadás című 
festmény. A freskó a sírból éppen feltámadó Krisztust ábrázolja, és 
az ezzel együttesen megjelenő jobb világ kezdetét.

plébános
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Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden temerini polgárnak 

Mladen Zec 
Temerin Község polgármestere 

és PásZTor róbert, 
a községi képviselő-testület elnöke
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HelyI közösségI VÁlaszTÁs
Április 25-én helyi közösségi választást tartanak Temerinben. A sza-

vazatra  jogosult polgárok arról döntenek, hogy mely pártok képviselői 
kerüljenek be a tanácsba az Első Helyi Közösségben, Staro Đurđevón, 
Járekon és Szőregen. Pásztor Róbert, a községi képviselő-testület elnöke 
március 24-én írta ki a választásokat, amelyen politikai pártok, koalí-
ciók és polgári csoportosulások állíthatnak jelöltlistát. Az említett listát 
legkésőbb április kilencedikén éjfélig adhatják át a választáson indulók. 
(Temerin info)

Nagycsütörtökön 19 ó.: 
Szentmise az utolsó vacsora 
emlékére, majd virrasztás 21 
óráig: Jeremiás siralmai és Rózsa-
füzér. Az esti szentmise előtt este 
6 órától gyóntatunk, majd a 
szentmise utáni virrasztás alatt 
is folyamatosan gyóntatunk.

Ministránspróba lesz csü-
törtökön 13 órától 15 óráig. Na-
gyon számítunk a ministránsokra, 
hiszen a szent három napban sok 
segítségre van szükség.

Hittanosok figyelmébe: Fa-
kultatív hittanóra a hittanosok 
számára nagypénteken 10 óra-
kor. Aki szívesen jön, szeretettel 
várjuk.

Nagyszombaton a szentsírt 

reggel 8 órától estig látogathatjuk. 
Nagyszombat esti vigília szentmisé-
re hozzunk magunkkal gyer-
tyát, amelynek készítsünk lefo-
lyás elleni védőt. Így vigyázzunk 
templomunk tisztaságára és szép-
ségére.

Gitárpróba lesz húsvétra 
szombaton 9 órakor, gyerek-
énekkar pedig 10 órakor.

Püspök atyánk egy hete el-
kapta a koronavírust, rosszabbo-
dott az állapota, és bent tartották a 
kórházban. Imádkozzunk érte 
és minden betegért, aki ezzel a be-
tegséggel küzd.

Csütörtökön (ápr. 8-án) 17:30-
kor keresztelési előkészület és gyó-
nási alkalom.

2-án, pénteken, az Úr szenve-
désének ünneplése (szigorú 
böjt), 15 ó.: Keresztút a Kálvári-
án szentbeszéddel; 19 ó.: Nagy-
pénteki szertartás, Hódolat a 
kereszt előtt.
3-án, szombaton, az Úr sírban-
létének a napja: 19 ó.: Húsvéti 
Vigília, keresztelési szertar-
tás, feltámadási szentmise.
4-én, Húsvét vasárnap, a te-
lepen 7 órakor: Egy szándékra; 
a plébániatemplomban 8:30-

kor: Egy szándékra; 10 órakor: 
Népért.
5-én, hétfőn, Húsvéthétfő, a te-
lepen 8 órakor: Szabad a szán-
dék; a plébániatemplomban 10 
ó.: Népért; 19 ó.: Horvát nyelvű 
szentmise † hajdu laslo.
6-án, kedden 8 órakor: † Moricz 
tamás, Jolánka és dudás Jolán
7-én, szerdán 19 órakor: Egy 
szándékra.
8-án, csütörtökön, 19 órakor: Az 
Újvárosi Rft. elh. tagjaiért.

Lakás Dömöndiéknek

A Kommunális Közvállalat (JKP) igazgatójának, Željko 
Džakulának a közbejárására a múlt héten tartósan meg-
oldódott a két iskolásgyermekét egyedül nevelő, mun-
kanélküli Dömöndi Lajos lakásgondja. A kommunális 
közvállalt telepi részlege után, ahol eddig igen mostoha 
körülmények között éltek, birtokukba vehettek egy szo-
ciális bérlakást a telepi Kókai Imre utcában. Mladen Zec 
polgármester a rezsiköltségek kifizetéséről biztosította a 
családot. Dömöndi Lajos  (a képen balról) örömmel és 
meghatódottsággal fogadta a hírt, hiszen több évtized 
után most már igazi otthonuk lehet.

Kép és szöveg: Á. I.

SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AT, TEMERINM KÖZSÉG, KÖZ-
SÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, Szám : 06-1/21-27-11-01, TEMERIN, 
2021. III. 29. 
Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban foglalkozta-
tottakról szóló törvény 100. és 102. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 
21/2016., 113/2017. és 95/18. szám) alapján a Temerin Község községi 
tanácsa közzé teszi az alábbi

É R T E S Í T É S T 
Temerin Község községi tanácsa NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT hirdet 

a TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE 
TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE, egy személy I. csoportba sorolt 

hivatalnoki munkakörbe meghatározott időre, ötéves 
időszakra történő felvételére.

A nyilvános pályázat a www.temerin.rs honlapon jelent meg.
A jelentkezési határidő az Értesítésnek a Dnevnik napilaban való 
közzétételétől számított 15 nap.

Mladen Zec s.k.
Temerin község elnöke

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT, temerin község, temerini községi 
közigazgatási hivatal, Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi 

és Környezetvédelmi Osztály, SZÁM: 501-25/2021-04, Тemerin, 2021. III. 29.
É R T E S Í T É S T

A PROJEKTUM KÖRNYEZETI ÁRTALMÁNAK FELMÉRÉSÉRŐL 
SZÓLÓ HATÁSTANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSÁNAK 

KÉRELMEZÉSÉRŐL 
Értesítjük a nyilvánosságot, hogy az újvidéki Vučković Miloš és Vučković 
Nataša (Újvidék, Balzac u. 2.) projektumhordozók kérelmezték a Temerin 
község területén, a temerini kataszteri község 11277-es számú parcelláján, 
az Óbecse felé vezető út mentén Farm építése brojler csirkék tenyész-
tésére elnevezésű PROJEKTUM környezeti ártalma felméréséről szóló 
hatástanulmány jóváhagyását. A környezeti ártalmak felméréséről szóló 
törvény 20. szakaszának 1. és 2. bekezdésével összhangban a fent említett 
szerv NYILVÁNOS BETEKINTÉST biztosít a tárgyat képező hatástanul-
mányba a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben (Temerin, 
Újvidéki u. 326., 9. számú iroda) 2021. III. 30-ától 2021. IV. 18-áig terjedő 
időszakban munkanapokon reggel 8.00 és 13.00 óra között.
A tárgyat képező hatástanulmány nyilvános bemutatása és a vele kapcso-
latos közvita a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal 9. számú irodahe-
lyiségeiben (Temerin, Újvidéki u. 326.) 2021.IV.19-én 12.00 és 13.00 óra 
között kerül megtartásra.
A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény 20. szakaszának 4. be-
kezdésével összhangban a tárgyat képező hatástanulmány nyilvános be-
mutatásán, és a vele kapcsolatos közvitán részt vesz a projektumhordozó 
és a tanulmány készítője is.

 öszTöndíj jogHallgaTóknak. – Megjelent a 
magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pá-
lyázati felhívása a dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyre külhoni 
magyar jogászhallgatók jelentkezését várják – közölte Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A pályázatra 2021. április 1-től 
április 30-ig lehet jelentkezni. A felhívás teljes szövege a www.bgazrt.
hu és a www.kulhonimagyarok.hu oldalakon érhető el. 

Egyházközségi hírek

Nagyheti miserend

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.
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Amióta a szerbiai tejfeldolgozó ipar privatizáció által külföldi vi-
lágcégek kezébe került, több hazai tejgyár is bezárta kapuit, és csök-
kent a felvásárolt tej mennyisége – cikkezett nemrégiben a szerbiai 
sajtó. A fenti információ kapcsán kerestük fel a tejtermeléssel foglal-
kozó Barna családi gazdaságot, és az iránt érdeklődtünk, hogy ők 
vajon mit tapsztalnak mindebből. Beszélgetőtársunk ifj. Barna Mi-
hály elmondta, hogy ami a külföldi cégek hatását és befolyását illeti 
a tejágazatra, a tejtermelők munkájára, ők eddig nem tapasztaltak 
lényeges változásokat. 

A továbbiakban megtudtuk tőle, hogy családi vállalkozásuknak, 
amely a közepes gazdaságok csoportjába tartozik számukra jelenleg 
a megnövekedett terményárak okoznak fejfájást. 

– Családi gazdaságként működünk, ami azt jelenti, hogy a család 
minden tagja kiveszi a részét a munkából, amiből egyébként bőven 
akad. Farmunkon 1000-1200 liter tejet dolgozunk fel naponta. Ál-
lományunk megfelel a rendelkezésre álló munkakapacitásainknak, 
ezzel a számmal jó minőséget tudunk produkálni. Ezen azt is értem, 
hogy inkább tartunk kevesebb, de jó tulajdonságokkal rendelkező 
tehenet. Így meg tudjuk termelni a kellő minőségű és mennyiségű 
tejet, ami a vállalkozásunk működéséhez szükséges. A tehenek lét-
számának további növelésével a befektett munka és a kiadások is 
megnövekednének, de ez nem feltétlenül jelentené egyben a haszon 
növekedését is. 

– Évek óta az Imlek tejgyárral működünk együtt – folytatja Mihály 
– , ők vásárolják és viszik el tőlünk a tejet. Eddig zökkenőmentes volt 
az együttműklödés, beleértve a kifizetést. Bízunk benne, hogy ez így is 
marad. Korábban az emberek saját szükségleteikre háztól vásárolták 

a tejet. Ez a szokás azonban mára kihalófélben van. Tőlünk is csak 
nagyon kevesen vásárolnak ilyen formában. Azt látom, hogy ma már 
egyre kevesebben tartanak otthon haszonállatot, hiszen jelentősen 
megváltozott az életvitel az elmúlt években. A felgyorsult világ ma már 
nem teszi lehetővé és kifizetődővé azt, hogy az emberek egy-két fe-
jőstehenet tartsanak odahaza. Ez ugyanis sok odafigyelést, munkát 
és áldozatot jelentene – érdemi haszon nélkül. 

Mint ahogyan már említettem, évek óta ugyanazzal a tejgyárral 
működünk együtt, és semmi sem változott az együttműködés tekin-
tetében.

Sokkal nagyobb gondunk az, hogy a tavaly jelentősen megnöve-
kedtek a terményárak, beleértve természetesen a takarmányárakat 
is. Ebből kifolyólag költségesebb a szarvasmarhák tartása. A tavalyi 
évhez képest az idén mintegy harminc százalékkal drágább az álla-
taink takarmányozása. Ezzel szemben a tej felvásárlási ára maradt a 
régi, tekintettel a járványhelyzetre nem is számítunk emelésre. 

Nemrégiben olvastam egy cikket arról, hogy Amerikában a járvány 
következtében nehéz helyzetbe kerültek a tejtermelők. Jelentősen 
visszaesett a tej iránti kereslet, aminek következtében a gyárak jó-
val kevesebet fizetnek érte. Őszintén remélem, hogy nálunk ez nem 
következik be. Szerencsére, itthon számos támogatást igényelhetnek 
a gazdák, ami ugyancsak segíti a fennmaradást. A fejőstehenek és 
az előállított tej után is jár támogatás. Meggyőződésem, hogy ez a 
gazdasági ág kizárólag szoros összefogással tartható fent. Ezek a 
haszonállatok állandó odafigyelést és munkát igényelnek.  

Megfelelő munkabeosztással, egyetértéssel és egy kis többletszer-
vezéssel időnként jut idő rövidebb szabadságokra is, amit családon 
belül mindig beosztunk és megbeszélünk. 

Távolabbi terveink között szerepel az, hogy a gazdaságot kiköl-
töztetjük a lakott településen kívülre, de ehhez szükségünk lenne szá-
mottevő állami vagy községi támogatásra. Terveink megvalósításához 
különböző engedélyek kellenek, valamint az infrastrukturális feltételek 
megteremtése – fejezte be ifj. Barna Mihály tejtermelő vállalkozó.

TÓTH Dianna

Tejtermelés idősszerű kérdéseiről 
ifj. BARNA Mihállyal beszélgettünk

JOBB OLDALI CIKKüNKHÖZ: Passióéneklés a telepi Lourdes-i 
Boldogasszony templomban. Ennek „érdekessége” az volt, 
hogy ahányszor elénekelték a Passiót, annyiszor más-más 
volt a szereposztás.

Fo
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.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy 
postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, vér-

eredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására vagy 
bevásárlásra van szüksége, hívja a

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

Költöztetést vállalunk kombival

A belügyminisztérium újvidéki illetékesei elfogták a 64 éves K. P. 
tiszaistvánfalvi (járeki) lakost a közlekedés biztonsága elleni súlyos 
bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A belügyminisztérium tájékoztatá-
sa szerint a gyanúsított az éjszaka folyamán ittas állapotban ült autóba, 
és egy Bácsföldvárhoz közeli úton elütött három gyereket. A gyerekek 
megsérültek, egyiküket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, 
írja a Tanjug hírügynökség. Az ügyet, miután a gyanúsítottnak lejárt a 
48 órás előzetes letartóztatása, bűnvádi feljelentés kíséretében átadták 
az ügyészségnek.

Gyerekeket gázolt

Kisebb állomány, 
jobb minőség

Az Imlek tulajdonosa: Mid Europa Partners, alapítva: 1953, bevé-
tel: 325,2 millió EUR (2018), az alkalmazottak száma: 2 274 (2018), szék-
hely: Belgrád, leányvállalatok: Mlekara Subotica, Bitolska Mlekara

Az 1953-ban alapított Imlek tejgyárak irányítási jogát 1918-ban 
vette át a Mid Europa Partners londoni székhelyű részvénytársaság, 
a Bambi édességipari vállalat és a Knjaz Miloš ásványvízgyár felett 
is ettől az időponttól kezdve rendelkezik a Mid Europa.
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ASavanović kertészetben
már a tavaszi program várja.
A kínálatban muskátli, petúnia, begónia stb., 
valamint sziklakerti évelő növények, örökzöldek, 
kedvelt szobanövények, kaktuszok.

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

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

Vásároljon virágot teraszára, erkélyére, kiskertjébe!

Virágvasárnapi passió
A passió olyan sajátos tárgyú oratórium, amely Krisztus szen-

vedésének történetét beszéli el (lat. passio = szenvedés), evan-
géliumi szöveggel. Első nagy mestere a német Heinrich Schütz, 
betetőzője Johann Sebastian Bach: János és Máté evangéliu-
ma alapján írt két passiója a műfaj csúcsának számít. Minden 
passió interpretálja a Jézus elfogásától a haláláig tartó bibliai 
történéseket.

A virágvasárnapot megelőző héten próbát tartott a Szent Cecíla kórus 
karöltve a Juventus kórus tagjaival, de a hívek közül is páran csatlakoztak 
a karhoz, és ki-ki hangjának megfelelően igyekezett szólót is vállalni. Lé-
nyegében magára Jézusra, valamelyest Júdásra és Pilátusra hárul a vezető 
szerep, nem kis követelményeket támasztva a férfi énekesekre nézve. Idén 
Jézus szerepére Csernyák Christian vállalkozott, Pilátus éveken keresztül 
Magyar András volt, idén őt Majoros Artúr váltotta. Bálint István maradt 
az evangélista. A nőknek kevesebb szerep jutott, de erőteljes volt a tömeg, a 
nép – mondja Csernyák zsuzsanna kántornő, majd hozzáteszi:

 – valójában nagyon kevés helyen maradt még meg a passió éneklése. 
Mi továbbra is minden erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy ilyen formá-
ban megőrizzük, megtartsuk ezt a szép helyi hagyományt.

A liturgikus reformig a Máté passió hangzott el, 1967-től a évben 
a Máté, B évben a Márk, C évben a Lukács-passió hangzik el. Idén a mi 
Urunk Jézus Krisztus kínszenvedéséről hallottunk Szent Márk szerint. Ilyen-
kor megszoktuk Temerinben a jól ismert hangokat, szerepköröket.

A Virágvasárnap elnevezés egyébként onnan ered, hogy pál-
maágakkal fogadták Jézust, amikor szamárháton bevonult Jeru-
zsálembe. A nép azt hitte: eljött az Isten országa, és megérkezett a 
királyuk, aki most felül a trónjára, ezért ujjongott, amikor meglátta. 
Mégis ugyanaz a tömeg nem sokkal később elítélte őt, és Jézus 
trónja a kereszt lett.

„Ám a főpapok felbujtották a tömeget, hogy inkább Barabás 
szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte: „És mit te-
gyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek?” Azok 
ezt kiáltották: „Feszítsd őt keresztre!” Pilátus folytatta: „De hát mi 
rosszat tett?” Erre azok még hangosabban kiáltozták: „Feszítsd őt 
keresztre!” Ilyenkor, ezt hallván az az érzésem, hogy az életben mi 
is nagyon gyakran beállunk a tömegbe, és azt sem tudjuk igazán, 
hogy mit kiabálunk. 

Csak sodródunk együtt az emberekkel. Mi mit kiabáltunk volna? 
A mindennapok rohanásában meghalljuk-e vajon Isten hangját? A 
szenvedés az emberiség nagy kérdése, gyakran az ártatlan emberé, 
ami az egyház ünneplése által végül is örömmé válik. Tudjuk, hogy a 
kereszténység egyik jele a kereszt, amely talán olyan üzenetet is köz-
vetíthet számunkra, hogy minden szenvedés ellenére van remény. 

ÖKRÖS Edit

Nagypénteket a keresztények Krisztus kínszenvedésének 
és halálának jelképes megismétlődéseként értelmezik, a vallási 
előírások és templomi események is ehhez igazodnak, kezdve 
a nagycsütörtöki rituális lábmosástól egészen a nagyszombati 
feltámadási szertartásig, és persze a húsvétvasárnapi ünnepi 
liturgiáig. Ezekről most részletesen nem szólok, csupán né-
hány lassan feledésbe merülő, vagy már teljesen elfelejtett 
szokáscselekményt és hiedelmet elevenítek fel. 

Nagypénteken a harangzúgást a gyász miatt Temerinben egy 
külön erre a célra deszkából készített kézi meghajtásúszerkezet, 
a kerepölő erős kattogásával helyettesítették. (A templomi szer-
tartások során a hívek az ujjaikkal verték a padot, a harango-
kat helyettesítendő.) E nap ma is böjti napnak számít, a régiek 
azonban ebben is következetesebbek voltak. Ezen a napon már 
napfelkelte előtt felkelt a család apraja-nagyja, hogy a gémes-
kút hideg vizében megmosakodjon. Erre mondták eleink, hogy 
„mossa holló a fiját”. Egyik adatközlőm így emlékezett vissza 
a mágikus eseményre: „Nagypintëkën rëggel három órakkó 
kizavartak az ágybú bennünket mosakonni, de mëgtürűközni 
nem vót szabad. Merd mikó Jézust vitték a Kálvária-hegyre, 
ëgy patakon vitték körösztű, oszt beledobták a jeges vízbe… 
Azé csinátuk ezt, hogy egíssígësek mëg frissek lëgyünk.” 
Reggel semmit sem ettek, legföljebb nagy rostákban pattoga-
tott kukoricát. Délben sóba-vízbe leves járta, esetleg sütöttek 
mellé kovásztalan, köménymagos lepényfélét, bodagot is. De 
készítettek ezen a napon kiscipót is a kenyérsütéskor kimaradó 
tésztából. Ennek varázserőt tulajdonítottak: ha beledobták a 
folyóvízbe, megtalálta a vízbe fúltat, s felette elkezdett forog-
ni. Mosni viszont nem volt szabad. „Azt mondták, hogy ëggy 
asszony kimosott, oszt kiöntötte a szappanyos vizet, és azon 
csúszott el az Úrjézus, mikó vitte a kërësztët. A másik mëg 
kënyeret sütött, abba a lábát belemártotta, oszt akkó többet 
nem csúszott el…” Földdel sem dolgoztak nagypénteken és 
nagyszombaton, hogy ne háborgassák a halott Megváltó nyu-
galmát. Nagypénteken ivartalanították a háziállatokat, mert úgy 
vélték, ezen a napon gyorsabban gyógyul a seb.

Nagyszombat sütéssel-főzéssel, takarítással, az udvar és 
a gazdasági épületek rendbetételével telt el, de az este hatkor 
kezdődő feltámadási szertartáson illett megjelenni, annál is 
inkább, mert az esemény fontos része volt a húsvéti ételek 
megáldása, az ételszentölés: „egy tányírra rakva, vagy egy 
kosárba, vittek mindënbül. Anyám nagy, színes tulipántos 
kendőbe, a komasszonyos kendőbe vitte.” De vittek ilyenkor 
töményt (tömjént) és grétát (krétát) is, egyiket később az od-
vas fogak okozta fájdalom enyhítésére használták, a másikat 
pedig a házszentelésre tartogatták: később ezzel írta fel a pap 
az ajtófélfára a három napkeleti bölcs nevének kezdőbetűjét 
és a lakhely megáldásának évszámát.

Nagyszombathoz is kötődtek bajelhárító varázscselekmé-
nyek. Amikor újra megszólaltak a harangok a gazdasszony 
kórésöprűvel a kezében körülszaladta a házat, miközben ezt 
hajtogatta: „Kígyók, békák, távozzatok a portárú”. Ugyanezt 
mondogatták akkor is, amikor a gangot söprögették. 

CS. B.

„Mossa holló a fiját”
Nagypénteki és nagyszombati népszokások
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a kisgyermekes Jánosi család a járvány-
helyzet ellenére igyekszik tartalmasan tölteni a 
húsvétot megelőző felkészülést. Linda és Norbert 
kislánya mindössze három hóna-
pos, így ő még semmit sem tapasz-
tal a körülötte zajló eseményekből. 
azt vallják, amióta letti megérke-
zett a családjukba, még inkább ér-
telmet kaptak az ünnepek. linda 
elmesélte, hogy keresztlányukkal, 
aki most négyéves, tojásokat feste-
nek. a tavalyi sikeren felbuzdulva, 
idén megismétlik a mókás tojás-
keresést. – Családunk részt vesz a 
vasárnapi szentmisén, a délutánt 
pedig a keresztlányunkkal, a szüle-
inkkel, a nagymamámmal és a test-
vérekkel töltjük – mondta Linda, 
majd Norbert is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe. – Mi mindent együtt csinálunk, 
a tojásfestéstől kezdve egészen a bevásárlásig. 
Családunk számára fontos a jókedv és az, hogy 
stresszmentesen éljük meg a húsvétot megelőző 
napokat. az sem baj, ha nem a legpirosabb lesz 
a festett tojás, mi annak is ugyanúgy örülünk. 
Kislányunk, noha most még nem érti, hogy mi 
zajlik körülötte, árgus szemekkel figyeli a törté-
néseket, jövőre pedig már ő is kiveheti a részét 
belőle – részletezte Norbert. Az ünnep jelen-
tőségéről már Linda mesélt. – Leginkább azt 
szeretem benne, hogy ilyenkor egy rövid időre 

szünetel a hétköznapi menetrend, sokkal többet 
lehet együtt a család. Amikor kislány voltam, a 
locsolkodó legények és nagymama szármája 
testesítette meg a húsvétot. Ma már azonban egy 
kicsit másként állok a dolgokhoz, és noha ez a 
legjelentősebb ünnep, nálam igencsak vetek-
szik a karácsonnyal. Együtt készítjük az ebédet, 
körbeüljük az ünnepi asztalt, ilyenkor minden-
re van idő – hangsúlyozta Linda. Férje szerint 
fontos az, hogy ne a járványhelyzetről szóljon 
a húsvét, még akkor se, ha ez jelentős mérték-

ben rányomja bélyegét. egyezik ezzel linda is, 
aki hozzátette, hogy az idén sokkal korábban 
megkezdték az előkészületeket, hogy ezáltal ki-

szűrhessék a negatív gondolatokat. Mindketten 
azt vallják, csupán a hozzáállás dönti el, hogy 
szép és meghitt lesz-e az ünnep. és természe-
tesen, a dolgok pozitív megközelítése a jövőre 
nézve. állításuk szerint ha az ember nem hisz 
abban, hogy egyszer majd jobb lesz, akkor az 
nem is következik be. A koronavírust illetően 
Lindában és Norbertben is vannak aggályok, 
sokkal inkább a közeli hozzátartozóikat féltik. 
Ennek ellenére nem töltik rettegésben a min-
dennapokat, csak a szokásosnál egy kicsit elő-
vigyázatosabbak.

a kétgyermekes 
Szilák családban is 
közösen zajlik a hús-
véti felkészülés. sarolta 
elmondta, hogy szom-
baton füvet szednek a 
kosárba és együtt be-
festik a tojásokat. a 
gyerekeknek is jut né-
hány, így ki-ki a maga 
ízlése szerint díszítheti 
azokat. – Pillanatnyilag 
karanténban vagyunk, 
ugyanis minket is utol-
ért a koronavírus, de 

szerencsére enyhe lefolyású volt a betegség, így 
tudunk készülni az ünnepre. Gyerekek is örülnek, 
hiszen együtt van a család. Az interjú megjelenése-
kor már én is szabadon mozoghatok, így lesz idő a 
hiányzó ajándékok beszerzésére is. a gyerekekkel 
nem érzékeltetjük, hogy járványügyileg komoly a 
helyzet, kislányunk, Zsófi idén négy éves lesz, ő rá 
se hederít a vírusra. Csongor a hetet tölti nyáron, ő 
felfogja, meg is ijedt, amikor kiderült, hogy elkap-
tam a vírust, de látta, hogy gyorsan, szinte két nap 
alatt kihevertem, így ő is megnyugodott – mesélte 

Nyusziváróban
A koronavírus és az ezzel járó gyökeres változások már több mint egy éve az 

életünk részét képezik. Befolyásolják a mindennapi történéseket, de jelentős mér-
tékben kihathatnak vallási ünnepeink megülésére is.

Szilákék két gyereke

Linda és Norbert keresztlanyukkal

sarolta. hozzátet-
te, náluk a húsvé-
ti ebéd egyébként 
is szűk családi 
körben zajlik, 
ezt követően lá-
togatják meg a 
rokonságot. a 
gyerekek na-
gyon izgatottak, 
már azt is meg-
írták, lerajzolták 
a nyuszinak, hogy 
milyen ajándékot 
szeretnének. A koronavírus-járvány kapcsán el-
mondta, féltik az idősebb családtagjaikat, hiszen 
néhány hete közelről is megtapasztalták, hogy a 
60 év körüli korosztályt komolyan ágyba döntheti 
a vírus. ezzel párhuzamosan igyekeznek a jelenre 
összpontosítani, és a dolgokat a pozitív oldaláról 
megközelíteni.

GREEN JOBS 
Minden, ami zöld!

Fűnyírást, motoros kaszálást, 
sövénynyírást és alakítást, famet-
szést, facsemete-ültetést, perme-

tezést saját 
vegyszerrel (alap és/vagy spe-
ciális), benzines gallyaprítást, 

mohátlanítást, gyepszellőztetést, 
térkőtisztítást, 

növények tápozását és rotációs 
ekével való kisebb kertek, virá-
goskertek kapálását vállalom.

Elérhetőség: 

062/9752-466

ácsi

A húsvéti nyuszi már javában járja a 
kerteket, udvarokat, és bizony azt is ki-
szagolja, hogy melyik háznál laknak jó 
gyerekek, akik meglepetésre számíthat-
nak – tudtam meg a minap elsős diákok-
tól, akik már nagy lelkesedéssel várják a 
közelgő ünnepet. A gyerekek számára az 
ünnep, legyen az karácsony, születésnap 
vagy húsvét, mindig örömteli, és várako-
zás előzi meg a „nagy napot”. Pálinkás 
Éva tanítónő osztályában izgatottan vártak 
a kisdiákok, és szívesen meséltek arról, 
hogy mit jelent számukra a húsvét.

Novák Dominik: – húsvétra készülünk, 
mert Jézus feltámad. ilyenkor a gyerekek fü-
vet szednek, amiből fészket készítenek, és ha 
jók voltak, akkor a nyuszi ajándékot hagy ben-
ne. én is készítek majd fészket, és remélem, 
hogy lesz benne ajándék. Kisautót szeretnék. 

Miért
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Gyerekvélemények az ünnepről

A 85 éves özvegy Pászti Má-
ria, Marika néni emlékeiben 
még élénken élnek ezek a hús-
vétok.

– Templomba járó család 
voltunk, s ha nem is annyira szi-
gorúan, de tartottuk a böjtöt – 
emlékezik vissza Marika néni. 
– Nagypénteken azonban kimon-
dottan hagyományos böjti ételek 
kerültek asztalra. Sóban-vízben főtt 
bablevest és mákos tésztát ebédel-
tünk, úgy, ahogyan családunk fel-
menői is tették. Eléggé szűkösen 
éltünk és kevésre futotta, de az 
ünnepeken azért semmiből sem 
szenvedtünk hiányt. lényegében 
a hagyományoknak megfelelő éte-
lek mindegyike asztalra került, 
mindenből volt annyi, hogy min-
denkinek jusson belőle. Bakfis-
lányként nagyon vártam a fonatos 
kalácsot, mert ilyenkor édesanyám 
mazsolával töltve sütötte. Akkori-
ban csak nagyon ritkán jutottunk 
hozzá ilyesmihez. szívesen segéd-
keztem is édesanyámnak a sütés-
ben és főleg a mazsola szórásá-
ban, mert néhány szemet meg is 
ehettem. Nagypénteken édesanyám 

mindig a fonatos bedagasztásával 
kezdte a munkát, és utána követ-
kezett a többi étel elkészítése. A 
tésztának ugyanis kelni is kellett, 
meg a kemencét is be kellett fűteni, 
előkészíteni a sütéshez. Ebédkor 
mindannyian együtt fogyasztottuk 
el az ételeket.

– amíg mi a konyhában szor-
goskodtunk, addig édesapám az 
udvar közepére kihelyezett kotlá-
ban (üstben) főzte az előző napon 
beáztatott húsvéti sonkát. szüleim 
mindig hizlaltak disznókat. A böl-
lér édesapám volt. értett is hoz-
zá. Mindig jó nagyra kikanyarí-
totta a hátsó combot, hogy majd 
húsvétkor mindenkinek jusson a 
sonkából. egyébként a sonka be-
sózásáról, füstöléséről is apám 
gondoskodott. A főzőlébe több 
fajta fűszer került, és talán az volt 
a titok, hogy jó puhára meg kellett 
főzni, és a főzővízben kihűteni. A 
tojást is sonkalében főztük. Ezek az 
ételek nagypénteken mindig beke-
rültek a spájzba, és nem volt sza-
bad belőlük enni. Nagyszombaton 
azonban már a főtt sonka és tojás 
volt az ebéd. Mellé a kertünkben 

megtermett, frissen szedett és re-
szelt tormát fogyasztottuk. ha na-
gyon erős volt a torma, akkor kissé 
melegítettük a sparhelton, és csak 
utána ízesítettük sóval, cukorral és 
ecettel. Húsvét napján már főztünk 
finom húslevest, és csak utána et-
tük a sonkát, tojást, tormát.

– Az ünnepi előkészületekhez 
tartozott a tojásfestés. Olykor egy-
szerűen piros festékkel színeztünk, 
de volt, hogy hagymahéjjal megtöl-
tött vízben főztük meg a tojásokat, 
amelyekre előzőleg kisebb boros-
tyánlevelet erősítettünk, leginkább 
harisnyával. a kifújt tojásokra pe-
dig valamilyen mintát rajzoltunk. 
A piros tojásokat a húsvéthétfői lo-
csolkodóknak szántuk. Akkoriban 
még nem parfümmel locsolkodtak 
a fiúk, legények, hanem odahívták 
a lányokat az ásott kúthoz, és a vö-
dörrel frissen felhúzott hideg vízzel 
öntötték le őket. Közben locsol-
kodó verset is mondtak. a piros 
tojás mellé adtunk nekik jácintot, 
tulipánt vagy gyöngyvirágot, attól 
függően, hogy éppen mi nyílt ki 
húsvétkor. A virágot kitűzték a fa-
zonzsebükbe. Az ünnepre sütött 

Szerényen, de együtt
A hetven évvel ezelőtti húsvétokról, szokásokról és hagyományokról

aprósüteménnyel – samrolnival 
(habroló), linzerrel, tortalappal 
(ostyaszelet) – is megvendégel-
tük a locsolkodókat. Családunk-
ban ezek voltak az ünnepi süte-
mények.

– húsvét napján elmentünk a 
nagymisére. Szinte az egész utca 
felkerekedett és mentünk a temp-
lomba. a fiatalabbak belekarol-
tak az idősebbekbe, akik útközben 
meséltek nekik. a menet lassabban 
haladt, de senkit sem hagytunk el, 
mindannyian együtt mentünk be 
a templomba. a szentmise után a 
lányok, fiúk korzóztak egyet a fő-
utcán, a templomtól a Péter Ferenc 
sarkáig és vissza. ekkor találkoz-
tunk és kellemes ünnepeket kíván-
hattunk a távolabb lakó ismerőse-
inknek is. Utána siettünk haza az 
ünnepi ebédre. annak elfogyasz-
tása után kezdődött a rokonok lá-
togatása. Ez családunkban is ha-
gyomány volt. Nagyon fontos volt, 
hogy ünnepnapokon találkozzunk 
a rokonokkal, a keresztszülőkkel, 
és együtt ünnepeljünk. 

– az ünnephez tartozott a fé-
szekkészítés is, de az ajándék szin-
te jelképes volt. Kaptunk cukorkát, 
narancsot, esetleg egy-egy pár új 
papucsot. Az ajándéknál sokkal 
fontosabb volt, hogy együtt legyen 
a család, hogy találkozzunk a ro-
konokkal és közösen ünnepel-
jünk. Mára már megváltoztak a 
szokások, de családunkban még 
mindig igyekszünk ápolni a hagyo-
mányokat.

mcsm

A múlt század negyvenes éveinek végén még a legtöbb család szerény körülmények között 
élt. Így volt ez a Kiss családban is. A földműves-háztartásban összesen hat, különböző kor-
osztályhoz tartozó családtag volt. A szülők, Mária és István, a lányuk, Marika mellett ugyanis 
ott éltek az anyai nagyszülők és egy, ugyancsak anyai nagybácsi. Mint évközben mindig, így az 
ünnepek előtti előkészületek során is mindenkinek megvolt a feladata. Az ünnepnapon azon-
ban mindannyian együtt ültek le elfogyasztani az alkalomhoz illő ebédet.

Az ünnep előtt a házat is ki szoktuk díszíteni. 
ilyenkor színes tojásdíszek és nyuszik ékesítik 
a lakást. Nálunk az a szokás, hogy húsvétkor 
pirostojást, sonkát és húsvéti süteményeket 
eszünk. Locsolkodni is ilyenkor kell. Én már 
tavaly is meglocsoltam a lányokat, mondtam 
nekik verset, és fújókával befújtam őket. Me-
gyek majd most is.

Darázs Viktória: – Barkafát díszítünk, és így 
várjuk az ünnepet. Időközben fészket is kell készíteni 
a nyuszinak, hogy abba helyezze az ajándékot. Raj-
zolni is szoktunk, meg díszeket is készítünk közösen 
a családdal. A nyuszi mindig meglep minket valami-
lyen ajándékkal. Orvosos játékot és egy teadélutános 
készletet várok tőle. Remélem, hogy meglep, mivel jó 
voltam. Húsvéthétfőn várom a locsolkodókat, akiket 
pirostojással és édességgel kínálok majd meg.

Varga Anna: – Jézus feltámadását ünnepeljük 

szeretem a húsvétot?
húsvétkor, és ez egy nagyon szép ünnep. Mi odahaza 
ilyenkor mindig szépen kidíszítjük a lakást, azután 
pedig füvet szedünk egy kosárba, és lerajzoljuk, 
hogy milyen ajándékot szeretnénk a nyuszitól. szép 
ünnep a húsvét, mert olyanokat is csinálhatunk, amit 
máskor nem, például tojásokat festünk. együtt van 
a család, a keresztapámék eljönnek hozzánk, és úgy 
ünnepelünk. a templomba mindig elmegyünk. én 
is várom a locsolkodókat. 

Kószó Nikoletta: – szép ünnep a húsvét, 
mert Jézus feltámad a meghalásból. a nyuszi a 
jó gyerekeknek ajándékot hoz. én a fészekbe 
mindig teszek egy kis répát is, mert azt nagyon 
szereti, és könnyebben megtalálja, hogy hova 
raktam neki a fészket. Nekem a tojásfestés ér-
dekes, mert amikor a tojásokat beletesszük a 
festékes meleg vízbe, szépen beszineződnek. 
A locsolkodás is egy szép hagyomány, amit 
úgyszintén várok. 

Pásztor Zalán: – Feldíszítjük ilyenkor a há-
zat, fészket sem felejtünk el készíteni. tetszik 
ez az ünnep, mert finomakat eszünk, és tojáso-
kat festünk, élvezem mindezt. a fiúk ilyenkor 
járnak locsolkodni, én is megyek majd. Már 
tanultam locsólóverset, elmondom majd a 
lányoknak. Remélem, hogy jó sok pirostojást 
kapok. a nyuszitól idén hoverboardot kértem, 
remélem, hogy teljesíti a kívánsogom, mert 
igyekeztem szót fogadni. 

Horváth Dorina: – várom az ünnepet, 
mert kapunk ajándékokat. Feldíszítettük a 
barkát is, nemsokára a fészket is elkészítjük 
a testvéreimmel. a fészket a teraszra tesszük, 
mert ott mindig megtalálja. ha babát hozna 
nekem a nyúl, annak örülnék. Szeretem, hogy 
ilyenkor együtt vagyunk a családdal. Sonkát, 
kolbászt és tojást eszünk húsvétkor, amit én 
nagyon szeretek. Készülni fogok, és várom 
majd a locsolókat. 

T. d.
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ÉRKEZÉSEMKoR MÉG a kórterem egye-
düli betege vagyok – azonban az emeleten a 
tizenegynéhány betegszoba közül ez csupán 
az egyik. Mire felépülök, szinte mindenütt 
telt ház van, sőt később, mert galoppba kezd 
a járvány, ez is kevésnek bizonyul. a szoba 
következő betegei közül ketten is temeriniek, 
mi több, egyikük utcabéli, noha ő az Alvég-
ről (dél), én meg a Felvégről (észak). (Ezek 
a régi elnevezések az elmúlt évtizedekben 
már szinte teljesen elfelejtődtek.) Palival 
mégsem ismerjük 
fel egymást. Ne-
kem ekkor még a 
betegségtől látás-
zavaraim vannak, 
neki meg nagyon 
elgyötört az arca, 
magas láza is le-
het. Körülfogják a 
buzgó, védőöltöze-
tes ápolók, egyik a 
lázát méri, a má-
sik a vérnyomását, 
a harmadik öltöz-
tetné, a negyedik 
a személyi adatait 
próbálja harapó-
fogóval kiszedni 
belőle. Félreértés 
keletkezik, veze-
téknevét nem hal-
lani jól –, az egészségügyieket még a vé-
dőmaszk is gátolja –  megfigyeltem, hogy 
minden új beteg nevét félrehallották. Pál 
valamit meg akarna magyarázni, és több-
ször elismétli nekik, hogy „ja sam Mađar“ 
(„én magyar vagyok“), amiből azt hiszik, 
ez a családneve.

KÉSőBB LEAKASZToM AZ ARCoMRóL 
az oxigénnel dúsított, párásított levegőt egy 
hosszú csövön lélegeztetőszerveinkbe juttató 
védőmaszkot, és az új szobatárs ágyához me-
gyek. Próbálok néhány biztató szót mondani 
neki. „De jó vóna, ha jó vóna!“ – mond-
ja. Később még hozzáteszi: „Én akárhogy 
lógatom a lábom, sehogyse érek a világ 
végére.“ Késő este súlyosbodik az állapota, 
lélegeztetőgépre és egyéb, az állapotát nyo-
mon kísérő eszközökre kapcsolják, és állan-
dóan van mellette valaki. hajnalban elviszik 
a kórtermünkből, ezt én már nem látom, 
mert alszom. Haláláról napokkal később 
értesülök, telefonon, otthonról. Pár nappal 
később elviszik tőlünk a másik temerinit is, 
egy Újvidékről a Bosztánba kiköltözött ro-
busztus szerb férfit. délután még egészen jól 
érezte magát, viszonylag alacsony láza nem 

gátolta, hogy horgászélményeiről meséljen. 
Tőle tudtam meg, hogy a Nagybarán  a Fe-
hér-árok közelében ívnak a bandárok, és 
olyankor rengeteg van belőlük, és őszerinte 
ez a legízletesebb hal a világon. Miután elkü-
lönítették tőlünk, ő is lélegeztetőgépre ke-
rült, mert addig iszonyúan köhögött. Túlzás 
nélkül állítom, hogy ezeket a hangokat csak 
az oroszlánordításhoz vagy a medvebőgés-
hez lehet hasonlítani. az okozott szenvedés-
ről nem is beszélve, hiszen ilyenkor az em-

ber azt érzi, a tüdeje, a szíve menten 
kiszakad. Ahogy később elmondta, 
mert sikerült őt megtalálnom, ök-
lömnyi váladékcsomók szakadtak 
ki belőle egy-egy rohama során, de 
ez volt a szerencséje, máskülönben 
megfullad, mint ahogy ez másokkal 
meg is történt.

EGy Idő UTÁN ÚGy ÉRZEM, 
mintha különös elidegenedettség  
– széthasadás – vette volna bennem 
kezdetét. a koronavírustól vagy a 
gyógyszerektől? Pontosan nem tu-
dom megmagyarázni, de mintha 
egyszerre két térben létezne – két 
térben érezném – a testem. az egyik 
– itt bennem – ép és egészséges, a 
másik megtámadva van, és a lété-

ért küzd, és én ezt az egészet félálom-
szerűen egyszerre látom. Négy-öt na-

pig tér vissza ez az élmény, elalvás előtt, de 
erőteljesen, valószerűen. És mintha meg-
változott volna a kórterem is. lassan kitá-
gult, kiszélesedett, kiszínesedett – az első 
két napban még alig észleltem a színeket –, 
megváltoztak a tárgyak dimenziói is. Az első 
nap még egyértelműen a szikár, színtelen 
terek és képek birodalma volt, és az álma-
im is ennek megfelelőek. Két éjjel is szinte 
ugyanazt álmodtam: be vagyok építve egy 
hatalmas, csarnok nagyságú komputer tuda-
tába (!), ahol egy konferencián veszek részt, 
fel is szólalok, vitá-
zok és érvelek, de 
hogy miről?  Aztán 
meg egy ismeret-
len város szürke 
terén állok, telje-
sen egyedül, elha-
gyottan. Olyan sivá-
ran magányosnak 
még nem éreztem 
magam soha, mint 
ott, ezen az álom-
béli téren.

egy héttel 
UTÁNAM ismét 

kapunk egy temerinit, bár először az a hír 
terjed el felőle, hogy futaki. de a rövid ujjú 
alsóinge árulkodó: az Aranybogrács-ver-
senyt, a tsK-t meg a Kárász horgászklubot 
hirdeti. Ferenc, az ismert méhész vezeték-
nevéhez illően az egyik sarokban megüre-
sedett ágyban kap helyet. eleinte nem túl 
beszédes, de egy-két napig senki sem szo-
kott az lenni. viszont az egymásrautaltság 
kialakítja az empátiát és a segítőkészséget, 
korra és nemzetiségre való tekintet nélkül. 
Ahogyan az egyik, Kamancra, a „Varázs-
hegyre“ átirányított újvidéki betegtársunk 
mondta búcsúképpen: „Jó volt köztetek 
lenni, mert itt gyorsan kialakult a csa-
lád.“  állapota miatt nem mindenkivel lehet 
alaposabb ismeretséget kötni. Egy ösztö-
vér, de nyolcvanon túl is jó svádájú úrral 
például semmiképp, ebben akadályt ké-
pez 41 Celsius fokos láza, később meg a 
lélegeztetőgépe. Nem akar tudomást venni 
a rászerelt kütyükről, szerkentyűkről, csö-
vekről. A szerbül guskának („liba“) ne-
vezett, de magyarul kacsaként közismert 
egészségügyi higiéniai eszköz használatá-
tól meg undorodott, inkább mindent maga 
után rántva a vécére indult. Sikertelenül. 
Gondolom, orvosok, ápolónők számára 
a hasonló helyzetek nem különösebben 
rendkívüliek. Mire ketten is berohannak, 
ő akkorra már az ágy szélén ült. „Látja, 
mit csinált? Hova indult?“ –  ripakodott 
rá az egyik nővér. „Sehova.“ „Hát akkor 
miért van a térdén kereszben átvetve a 
lába?“ „Mert ez a szokásom.“  a pontatlan 
kérdésre frappáns válasz volt ez a javából, 
amit mi, a sorstársak egyetértő kuncogással 
konstatáltunk. azonban alkalmi jókedvre 
derítőnket is hamarosan máshova helyezték 
át. Én sok éjszakával később láttam utoljá-
ra, folyosóra kitolt ágyán feküdt mozdulat-
lanul, két ápoló pedig rutinos mozdulatok-
kal egy takaróba próbálta göngyölíteni, és 
egy másik kerekes fekvőhelyre áthelyezni. 
talán még élt, nem tudom.

CSORBA Béla

Covid-kalandok 2.

Csorba Béla: 
Vegyük fel a vakcinát!

Hónapok óta éktelenkedik a település kellős közepén a képen 
látható két paralelogramma – mondanák a diákok – veszélyeztet-
ve az arra járók testi épségét.

Balesetveszély!
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A vakcinálás világbajnoka
AZ ITTENI HíRKÖZLŐ SZERVEKBEN SZINTE ELSIKKADT az a hír, hogy Izrael csaknem 

10 millió lakosából december elejétől február végéig majdnem 5,5 milliót beoltottak. Telje-
sen sajátos és szerintem megismételhetetlen teljesítményről van szó.

Az egész országban kizárólag a Pfizer-Biontec gyártmányú védőoltást használták. Az 
Izrael által jelentős felárral vásárolt, majd igen rövid idő alatt felhasznált vakcina, a nagy át-
oltottság, a korlátozások igen jelentős mértékű feloldását eredményezte. Új betegeket csak 
azokban a körzetekben regisztrálnak, ahol oltásellenes közösségek élnek (ultraortodoxok és 
arabok). A miniszterelnök, akit kamerák előtt elsőként oltottak be, arról is megállapodott a 
védőoltás gyártójával, hogy valamennyi izraeli egészségbiztosított adatait, a vakcinagyártó 
rendelkezésére bocsátják. Ezek az adatok 30 évre visszamenően, számítógépes adattárából 
hozzáférhetőek. Természetesen a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Ily módon a 
gyártó olyan óriási adattárhoz jutott hozzá, amely lehetővé tette a szerteágazó hatásvizsgá-
latokat és a több mint megbízható tudományos következtetések levonását. Ilyen nagyszámú, 
rövid idő alatt, egyetlen fajta vakcinával ellátott népességet szerintem egyhamar nemigen 
lehet majd találni, ezért gondolom, hogy ilyen szempontból Izrael az „oltás világbajnoka” 
lett, és sokáig az is marad.

Az említett cég védőoltása minden vizsgált életkorban 94 százalékban csökkentette a 
tüneti panaszokat és a súlyos megbetegedéseket, sőt megállította az eredetinél sokkal gyor-
sabban terjedő brit vírusmutánst is. Nem csak a laboratóriumi vizsgálatok, hanem a gyakorlat 
is igazolta mindezt – adta hírül az első számú, nemzetközi szaktekintélynek örvendő New 
England Journal of Medicine (NEJM) című orvosi folyóirat február végi számában.

Felesleges tehát minden kételkedés és mellébeszélés a vakcinával kapcsolatban, mond-
hatná az ember. De nem éppen így van. Mert az izraeli gyakorlat sem éppen azt mutatja, 
hogy ott nincsenek akadékoskodók. A meggyőző adatok ellenére a lakosság 25 százaléka 
ott sem akarja beoltatni magát. Tartanak a mellékhatásoktól, nem hisznek a hatékonysá-
gában, vagy éppenséggel még nem döntötték el, hogy mit is tegyenek. Ismerős, nem? Az 
oltás ott is önkéntes, ezért a kormányzat a most már szabadon megrendezhető összejöve-
telekre, bulikra, tömegrendezvényekre csábítja a közönséget, főleg fiatalokat, ingyen italt 
osztva azoknak, akik beoltatják magukat.

NÁLUNK, SZERBIÁBAN A HELYZET EGÉSZEN MÁS, pedig Európa olyan kisszámú 
országának egyikében élünk, ahol az adatok szerint, van elegendő védőoltás. Számos vé-
dőoltásra ösztönző felhívás hangzik el a tévében, rádióban, újságokban. Gondolom, azért, 
mert azok közül, akik be akarták oltatni magukat, a többség már jelentkezett, a felhívások 
kapcsán kitörő jelentkezési kedvről pedig még nem hallottam. Nem is lehet tudni, mennyi-
en utasítják el a védőoltást. 

A védőoltást elutasító álláspontoknak számos oka lehet. Érdemes lenne, ugyanúgy, mint 
ahogy a választások előtti véleménykutatások alkalmával történik, megkérdezni a polgárokat, 
miért nem jelentkeznek, és az így nyert ismeretek birtokában lehetne szervezni a népsze-
rűsítő akciókat. Hiszen az orvosi szakma álláspontja az, hogy a vakcina véd a betegségtől, 
azért is védőoltás a neve. Azoknál a kisszámú egyéneknél pedig, akik mégis megbetegsze-
nek, a betegség enyhébb lefolyású, mint különben lenne. Így volt ez régebben, a többi fajta 
vakcinánál is, csak éppen nem foglalkozott vele a nagyközönség. Covid-19 ellen szabályo-
san beoltott személyeknél a betegség csak a legritkább esetben súlyos, kórházi kezelésre 
nincs szükség és végül az elhalálozási ráta is elenyészően kicsi.

Régebben is voltak védőoltás-ellenesek. Ezért jómagam is többször felhívtam a figyel-
met káros voltukra, hiszen a védőoltások ellen kampányolni helytelen akkor is, ha járvány 
van, meg akkor is, ha nincs. Úgy tűnik, nálunk is, máshol is, az idősebbek inkább hajlandók 
beoltatni magukat. Valószínű azért, mert jobban tartanak a fertőzéstől. Nem meglepő, hiszen 
ők sokkal inkább veszélyeztetettebbek. A nyájimmunitás kialakulásához viszont a fiatalab-
bak védettsége ugyanúgy szükséges, mint az idősebbeké, mert a vírus terjedési útjának 
megszüntetéséhez az szükséges, hogy egyszerre, ugyanabban az időben, nagyon nagy-
számú egyén legyen ellenállóképes a fertőzéssel szemben, amit oltással (vagy a betegség 
átvészelésével, még inkább mindkettővel) lehet elérni. így nem terjedhet a vírus, nincs kit 
megfertőznie, és az átviteli lánc megszakad. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT MAGUNKKAL, HOZZÁTARTOZÓINKKAL és másokkal szemben 
is nagy hiba, ha nem oltatjuk be magunkat! Ha még nem tettük meg, mielőbb jelentkezzünk 
a védőoltásra és vegyük fel, azt a készítményt, amelyikkel éppen oltanak. Régebben, más 
betegségek elleni oltásnál sem az volt a fontos, hogy milyen gyártmányú a szer. Nem is 
tudtuk, hogy többféle is van. Ennek ellenére felvettük. Tegyünk most ugyanúgy!

Dr. DUJMOVICS Ferenc

Világméretű összefogást
a második világháború utánihoz hasonló 

összefogást kezdeményeznek 24 ország és nem-
zetközi szervezet vezetői.

Közös levelükben leszögezik, hogy a ko-
ronavírus-világjárvány az 1940-es évek óta a 
legnagyobb kihívás, amellyel a nemzetközi kö-
zösségnek szembe kell néznie. A két világháború 
pusztításai után a politikai vezetők összefog-
tak a multilaterális világrendszer megterem-
tése végett.

„Világjárványok és más egészségügyi veszély-
helyzetek a jövőben is lesznek, és ezekkel egye-
dül egyetlen kormány vagy szervezet sem képes 
szembeszállni. A világnak közösen magas fokú 
összehangoltsággal kell felkészülnie rájuk”– 
olvasható a felhívásban, amelyet több napilap 
is megjelentetett.

Az aláírók között van a brit miniszterelnök, 
a francia államfő, a német kancellár, a szerbiai 
elnök, valamint az Európai Tanács elnöke és az 
egészségügyi világszervezet vezérigazgatója.

Június elején minden nyugdíjas két hónap-
ra elegendő vitamincsomagot kap az államtól a 
„figyelmesség jeleként”, jelentette be Aleksandar 
Vučić szerb elnök. A csomagban C- és d-vita-
min, valamint cink lesz, amelyek köztudottan 
fontosak az ellenállóképesség erősítése szem-
pontjából. (RTV)

Husvéti locsolkodás 
Temerinben véres verekedéssel

Hatan egy ellen

Temerinben is még divatos a husvéti locsol-
kodás. vannak legények, akik a lányokat kivon-
szolják a kuthoz, s egy két vödörrel a nyaka 
közé öntenek. Az idén is több helyen megtették 
ugyanezt, sőt az utcán fogtak el lányokat s az ut-
cai kuthoz vonszolták őket, nem kimélve az ün-
neplő ruhát. Uracs István azonban szagosvizzel 
végezte a husvéti locsolkodást, többek között 
tolvaj gáspáréknál is. szépen fogadták a lá-
nyos háznál s meg is vendégelték. Ugyancsak 
ide tértek be locsolkodni, Pásztor Pál, Pásztor 
István, Pásztor Miklós, Bohoczki Ferenc, Pécsi 
Gergely és Lukács János is. Legnagyobb megle-
petésükre a lányos háznál találták a korábban 
jövő Uracs Pistát is, aki régi haragosuk volt. 
Szó szót követett s a kissé már bepálinkázott 
társaság, hatan egy ellen, jelszóval Uracs Pistát 
megtámadták a szobában.

Repültek a szagosvizes üvegek, utána a szé-
kek, s ki hol étem, ütötte a másikat, a házigazda 
nagy ijedelmére. a verekedés végén a szoba nagy 
hadszintérré változott. Még a ruhásszekrényt s 
az asztalt is felborították és összetörték.

Mindannyiunkat előállították, a rendőrségre 
kisérték és az eljárás folyik ellenük.

Reggeli Újság 1937. március 31.
Ádám István gyűjtése

Régi temerini történetek
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Nagymamám 30 deka lisztben elmorzsolt 
10 deka zsírt, majd belekevert 10 deka cuk-
rot, 1 tojássárgáját, 3 evőkanál tejfölt, reszelt 

citromhéjat és késhegynyi szódabikarbónát. 
Gyors mozdulatokkal összeállította a tésztát, és 
fél órára hideg helyre tette. Utána a gyúrótáblán 
sodrófával úgy fél centi vékonyra kinyújtotta és 
különböző mintákat szúrt ki belőle. A kizsíro-
zott tepsibe sorakoztatta a linzereket, tetejü-
ket megkente az enyhén felvert tojásfehérjével, 
majd mindegyik tetejére kristálycukorral kevert 
vagdalt diót szórt és a sparhelt sütőjében vagy 
a kemencében megsütötte. Nagymamám még a 
piskótát is kemencében sütötte. Ügyességének 
és rátermettségének köszönhetően a nagyobb 
katolikus ünnepek – húsvét, búcsú, karácsony – 
előtt a szomszédban élő ismerős háziasszonyok 
is hozzá hozták megsüttetni a piskótát.

édesanyám is nagyon szerette a házi tej-
fölt, az édesanyja készítette vajat, de a marga-
rin használatának elterjedése után szívesebben 
dolgozott ezzel az alapanyaggal, s a házi tejfölt 
is csak meghatározott kalácsok, sütemények 
készítésekor használta. egyébként a boltban 
kapható gyári, poharasat vásárolta.

édesanyám már valamelyest módosította a 
linzer receptjét. A 30 deka lisztben 15 deka mar-
garint morzsolt el, majd belekevert egy csipet 
sót, 8 deka cukrot, késhegynyi szódabikarbó-
nát, ugyancsak késhegynyi fahéjat, reszelt cit-
romhéjat, 1 tojássárgáját és fél pohár tejfölt (a 
tészta állagától függően néha kevesebb is elég 
volt). Összegyúrta és ő már a hűtőszekrényben 
pihentette a tésztát, majd fél óra, vagy egy egész 

éjszaka után, másnap a tésztát lisztezett deszkán 
3-5 mm vékonyra nyújtotta, párosával mintákat 
szúrt ki belőle. Minden második darab köze-

pére egy lyukat is szúrt, ez lett az 
aprósütemény teteje. a kiszúrt lin-
zerek megsütése és kihűlése után 
ugyanis egy teli és egy lyukas linzert 
lekvárral összeragasztott. Tetejükre 
porcukrot szórt.

Ugyanebből a linzertész-
tából például kiszúrhatunk 
nyuszialakot, de tojás vagy a 
húsvéti ünnepeket jellemző 
más alakzatokat is.

Nagymamám szinte minden 
ünnepre megsütötte nagyapám 
kedvencét, a diós stanglit, de 
ha hab nélkül készítette, akkor 
muskacóninak nevezte. Feltételez-

hetően ez egyedi, s talán csak temerini elnevezése 
a süteménynek, mert sem az interneten, sem a 

A nagypénteki fonatos
Ha karácsony, akkor bejgli, ha nagypéntek, 

akkor fonatos. Környezetünkben is sok család 
asztalán ott van e böjti napon a menüsorban. A 
finom, foszlós és otthon is könnyen elkészíthető 
kalács receptjét Hoffmann Árpádtól, a Hofy Cuki 
tulajdonosától kérdeztük.

– Családomban nagypénteken hagyomá-
nyosan asztalra került 
és a mai napig is kerül a 
fonatos kalács – mond-
ja beszélgetőtársunk. – 
Mint minden kelt kalács 
esetében a fonatosnál is 
a legfontosabb a tészta 
begyúrása. A hozzávalók 
1 kiló liszthez, 2 dkg só, 
4 dkg élesztő, 6 dkg cukor, 6 dkg vaj/margarin, 
5,2-5,5 dl víz és tej fele-fele arányban keverve, 
1 tojássárgája. Az élesztőt felfuttatjuk 1/2-1 dl 
langyos vízben, amelybe tettünk egy csipetnyi 
cukrot is. Mintegy fél óra kell az élesztő felfut-
tatásához. Időközben átszitáljuk a szobahőmér-
sékletű lisztet, belekeverjük a sót, hozzáadjuk 
a többi hozzávalót, a felfuttatott élesztőt és a 
folyadékot, amely lehet csak víz, de fele-fele 

arányban víz és tej keveréke. A folyadékot úgy 
adagoljuk, hogy az összegyúrt tésztánk közepes 
keménységű legyen. Letakarjuk és meleg helyen 
fél óráig állni hagyjuk. Utána átgyúrjuk és ismét 
letakarva kelesztjük a tésztát. Majd még egyszer 
megismételjük az átgyúrást és mintegy tíz perc 
múlva kezdhetjük a formázást. Akkor lesz foszlós 
a kalácsunk, ha jól kidagasztottuk a tésztát és 
legalább kétszer átgyúrtuk. Ezekből a hozzáva-

lókból 1,5-1,6 kiló tésztánk lesz. 
Ebből mindenki ízlésének meg-
felelően készítheti a megfelelő 
nagyságú fonatos kalácsot, azaz 
elosztja a tésztát három, négy, öt 
vagy ki hogy szereti annyi részre. 
Egy-egy tésztarészből kisodrunk 
a fonatoshoz három tésztaszálat, 
amelyekbe mazsolát gyúrtunk és 
összefonjuk, mint a copfot. Még 

összefonás előtt minden tésztaszálat megken-
hetünk olvaztott vajjal/margarinnal vagy étolajjal. 
Ennek köszönhetően a tészta még foszlósabb 
lesz. A kész fonatosat tepsibe tesszük, meg-
kenhetjük felvert tojássárgájával, de lehet csak 
olvasztott vajjal és ízlés szerint megszórhatjuk 
cukorral. Kelesztjük úgy egy óra hosszáig, és 
200-220 Celsius-fokosra előmelegített sütőben 
megsütjük.

Muskacóni

Muskacóni és linzer főzős műsorokban, de még a gasztronómiai újsá-
gokban sem akadtám rá erre az elnevezésre.

Édesanyám receptes füzetének rám maradt 
néhány lapján található receptek egyike éppen 
a muskacónié. Hozzávalói: 1 csésze darált dió, 
1 csésze zsemlemorzsa, ¾ csésze porcukor, 5 
szem szekfűszeg őrölve, 1 egész tojás, 1 tojás-
sárgája, dió nagyságú zsír vagy egy kis tejföl. Jól 
összekeverjük a száraz hozzávalókat, hozzáad-
juk a villával felvert tojást, a zsírt vagy a tejfölt és 
összgyúrjuk a tésztát. Nagymamám (édesanyám 
lejegyezte ugyan a receptet, de nem készítette 
a süteményt) a kinyújtott tésztát masni alakú 
formával kiszúrta, kizsírozott és lisztezett tepsi-
be tette és a sütőben alacsony hőfokon inkább 
szárította, mint sütötte. Ha nem volt kedve a tész-
ta szaggatásához, mert nagyon kellett ügyelni 
arra, hogy a tészta vastagsága megegyezzen a 
kiszúró mélységével, akkor a tésztát 1 cm vé-
konyra nyújtotta és késsel ujjnyi széles és 8-10 
cm hosszú rudakra vágta. Ugyancsak zsírozott, 
lisztezett tepsibe sorakoztatta a rudakat és a sü-
tőben alacsony hőfokon szárította. Közben az 1 
tojásfehérjét cukorral kemény habbá verte pár 
csepp citromlével. A habot tortadíszítőbe töltötte 
és a már majdnem készre szikkadt rudak tete-
jére nyomta. addig szárította a süteményt, amíg 
a hab külseje megkeményedett.

emlékeim szerint ez egy nagyon ízletes és 
sokáig eltartható sütemény. a diós stanglit még 
elvétve megtalálhatjuk a hagyományokat ápoló 
fiatalok lakodalmában asztalra kerülő aprósü-
temények között.

MórICz CseCse Magdolna

Gyermekkorom ünnepeinek elmaradhatatlan süteménye volt a linzer, a zserbó, 
a diós stangli (muskacóni), az ostyaszelet (tortalap), a csodapite, a kókuszkoc-
ka stb. Nagymamám legszívesebben disznózsírt vagy a saját tejfölből köpült vajat 
használta a sütemények készítésére. Akkoriban még szinte minden háztartásban 
a szabadtartásban nevelt tyúkok tojása került a süteményekbe. A piaci kofák is azt 
kínálták a vásárlóknak. Tejért, tejfölért, lekvárért, dióért és mákért sem kellett 
boltba menni. Ezek a minőségi alapanyagok pedig nélkülözhetetlenek voltak az 
ünnepi sütemények készítéséhez. Természetesen hétköznapokon is a saját ter-
mesztésű, készítésű hozzávalókhoz nyúltak a háziasszonyok. Ezért készítményeik 
minősége is kifogástalan volt.
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–CRVENA ZVEZDA 
(Újvidék) 3:1 (1:0)

értékes pontokat nyert a 
temerini csapat a kiesés elleni küz-
delemben, hiszen az ugyancsak ki-
esés elkerüléséért harcoló Crvena 
zvezdát múlta felül. Grubović az első 
félidő végén, majd a második félidő 
elején is betalált a vendégek kapu-
jába, ami után az újvidékiek tizen-
egyesből szépítettek. Ez nem zavarta 
meg a temerinieket, akik a folyta-
tásban is jól játszottak, s a hajrá-
ban Marković révén megszerezték 
a harmadik gólt.

A Sloga a 21. forduló után 26 
ponttal a 11. a táblázaton. vasárnap 
Pirosra látogat, ahol a listavezető 
Jedinstvo ellen lép pályára.

SLOBODA (Donji Tovarnik)–
MLADOST 1:0 (1:0)

A hazai csapat tizenegyesből 
szerzett gólt a mérkőzés elején, 
majd megőrizte az előnyt a meccs 

végéig. A járekiak 29 ponttal a ki-
lencedik helyet foglalják el a táblá-
zaton. Mladost szombaton a negye-
dik Novi Sadot látja vendégül.

Újvidéki liga

SLAVIJA (Újvidék)–TSK 1:0 
(0:0)

Botrányosan ért véget a 
temeriniek mérkőzése a 21. for-
dulóban. az újvidéki vendégsze-
replés alkalmával a játékvezető 
több alkalommal megkárosítot-
ta a TSK-t. Ez akkor tetőzött be, 
amikor Paska megkapta a máso-
dik sárga lapot és vele együtt a pi-
rosat is, majd 20 perccel a talál-
kozó vége előtt tizenegyest ítéltek a 
hazaiaknak, amelyet értékesítettek. 
a temerini labdarúgók nem voltak 
hajlandók folytatni a küzdelmet, 
ezért a hátralevő időben a pályán 
maradtak ugyan, de az utolsó ne-
gyedórában tulajdonképpen nem 
történt semmi. A játék állt és meg-
várták, hogy leteljen az idő, majd 
a játékvezető a 90. percben lefúj-
ta a mérkőzést.

Rossz hír a temerinieknek, 
hogy nem sikerült az óvás, ame-

lyet azért nyújtottak be, mert az 
első tavaszi mérkőzésükön az el-
lenfél rosszul cserélt, így a titeli 
csapatnak 12 játékosa volt egyszer-
re a pályán. videofelvétel is készült 
róla, az Újvidéki Labdarúgó-szö-
vetségben azonban úgy döntöttek, 
hogy mégsem történt szabálysértés 
és azzal az eredménnyel regiszt-
rálták a találkozót, amellyel véget 
ért (3:3). A TSK-ban abban bíz-
tak, hogy a zöld asztal mellett 3:0-
ás eredménnyel a javukra ítélik a 
mérkőzést.

ami a táblázatot illeti, a 
Veternik 53 ponttal vezet, a TSK 46, 
a harmadik Sirig 39 ponttal követi. 
A hétvégén TSK-Sirig községi rang-
adót játszanak temerinben.

TSK: Vojvodić, Soldat, 
Brezsnyák, Stričević (Klaić, 
Pupovac), Milosavljević, Varga, 
Paska, Jovanović, Nedeljković, 
Đanković, Kosić. 

SIRIG–SUSEK 2:1
A szőregi csapat a győzelem-

mel feljött a táblázat harmadik he-
lyére. 

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

JADRAN (Bácsfeketehegy)–
TEMERIN 24:24 (14:13)

az egy bajnoki pontnak a 
temerini lányok örülhettek jobban, 
mivel az 52. percben még 23:18 
arányú hátrányban voltak, onnan 
sikerült kiegyenlíteniük úgy, hogy a 
24. gólt az utolsó percben dobták. 
a temerin továbbra is harmadik a 
táblázaton. vezet az adai halász Jó-
zsef, második a rumai sloven.
Első férfi liga – Északi csoport

HERCEGOVINA (Szécsány)–
MLADOST TSK 38:31 (15:14)

a táblázaton elfoglalt helye-
zés alapján a mérkőzés esélyese 
a szécsányi csapat volt, amely vé-
gül érvényesítette a papírformát. az 
első félidőben a járekiak még lépést 
tartottak az ellenfelükkel, a szünet 
után azonban már a Hercegovina 
akarata érvényesült, s fölényesen 
nyert. A Mladost TSK ötödik a 12 
tagú mezőny táblázatán.

T. n. T.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az
Éva Bizományi Üzlet, Piroshop és Petshop

Haszonállatainak vásároljon 
nálunk minőségi Nutricia (Csúrog) tápszert!

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a Goldmax
ékszerüzlet

tulajdonosa és családja
Novosadska 342/1.; tel.: 069/585-09-00

Hogy a boldog pillanatok kedves emlékké váljanak, 
vásároljon a Goldmax ékszerüzletben!

A PIPI Shop & Grill
tulajdonosa kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván
üzletfeleinek, vásárlóinak és
Temerin polgárainak.

Petőfi Sándor u. 38., 063/465-908, 063/519-475

Móra Tamás vállalkozó
Újvidéki u. 531.

Tel.: 063/8-469-439

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak!

kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
üzletfeleinek és Temerin polgárainak!
Hozott anyagból férfi- és női ruha varrása, 

mindennemű szabászati szolgáltatás 
végzése – megrendelésre

A KATArinA divatszalon

Jókai Mór utca 35. Tel.: 3-843-311, 063/11-77-035
E-mail: b.katarina@stcable.net, 

www.katarina-temerin.co.rs www.facebook.com/fash.katarina
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel 

búcsúzunk tőled

VÉCSINÉ 
KOPEREC Julianna 

(1955–2021)

Lelked, reméljük békére 
talál, s te már a mennyből 
vigyázol ránk. 
Soha nem feledünk, 
szívünkben szeretünk, 
rád örökkön örökké 
emlékezünk.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Dániel 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybácsinktól

VARGA Imrétől 
(1939–2021)

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

Emléked megőrzi Kiss Attila és családja

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

id. MILINSZKI József
(1922–2021)

temerini lakosról.
Adj, Uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS

SÍPOS Dénes 
(1961–2020)

Elszállt egy év, de nem 
szűnik szívemben 
a fájdalom. 
Mikor búcsúztam tőled, 
nem gondoltam, ez az 
utolsó találkozásunk. 
Mikor mondtam, megyünk, 
néztél rám, azt mondtad, 
tudod. Ezzel az egy szóval 
búcsúztál tőlem örökre.
Talán érezted, hogy ez az 
utolsó találkozásunk.

Emléked őrzi anyád

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

JÁNOSINÉ VARGA Ilona

(1944–2021)

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

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

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

MEGEMLÉKEZÉS

VARGA Imre 
(1939–2021. 3. 28.)

FEHÉR Mihály 
(1960–2021. 3. 30.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

SOMKEREKI BARTA Danica 
(1955–2021. 3. 24.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága nagyapámtól

id. MILINSZKI Józseftől 
(1922–2021)

Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Egy könnycsepp a 
szememben érted él. 
Bennem él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlem soha
senki el nem vehet.
Nyugodjál békében!

Örökké gyászoló 
unokád, Ramóna

VÉGSŐ BÚCSÚ
Búcsúzunk szeretett 

nagyapánktól 
és dédapánktól

id. MILINSZKI Józseftől 
(1922–2021)

Emlékét nem feledjük.

Árpád és Attila 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
rető édesanyámtól és nagy-
mamánktól

özv. VÉCSINÉ 
KOPEREC Juliannától 

(1955–2021)

Váratlanul ért halálod, 
búcsú nélkül mentél el.

Aludd szépen örök álmod, 
soha nem feledünk el!

Szép emléked megőrzi 
szerető lányod, Gabriella, 

unokáid: Melisza, 
Mirza és Elmir

A plébánia telefonszáma: 844-001

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó permetező, 440 li-
teres, üzemképes, meg-
vigyázott. Telefonszám: 
064/56-177-81.
• Kapuk és kerítések 
szakszerű festését vál-
lalom. Telefon: 069/40-
74-944.
• Malacok eladók. Telefon: 
843-397.
• Ház körüli munkák vég-
zésére keresek munkást, 
pontosság előny (fűnyí-
rás, rózsametszés, kert-

kapálás stb.) Telefon: 
064/546-21-62.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Vásárolok teljes hagya-
tékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tár-

gyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-
143-147.
• Ház eladó, lakás kiadó, 
valamint eladó T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb 
tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektromos 
rokkantkocsi.Tel.:840-439.
• Eladó kihúzható kaucs 
két személyre (kihúzva), 
140x200 cm, ágyneműtar-
tóval. 064/546-21-62. 

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk két 
éve elhunyt szerettünkre

VARGA Lászlóra 
(1955–2019)

Másképp lenne minden, 
hogyha köztünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ránk 
nevetnél. Elvitted a fényt, 
a derűt, a meleget, csak 
egy fénysugarat hagytál, 
az emlékedet.

Emléked őrzik szeretteid
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MEGEMLÉKEZÉS

HEGEDŰSNÉ JÁNOSI Mária 
(1935–2020)

HEGEDŰS István 
(1934–2007)

Szomorú egy, illetve tizennégy éve, hogy nincs közöttünk 
szeretett édesanyánk és édesapánk

Akit szeretünk, s már sírban nyugszik, 
igazi nyughelye a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az örök szeretet.

Emléketeket megőrzi fiatok, István, 
menyetek, Sabine, unokáitok: Emese és János

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy 

nincs közöttünk

JÁNOSI Imre 
(1950–2020)

A boldogság birtokában, 
ahol tövis nem terem, 
boldogulva és szeretve 
áldjon meg a jó Isten.
Nyugodjék békében!

Emlékét szeretettel őrzi 
felesége, Lea 

és lánya, Tünde

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

JÁNOSINÉ VARGA Ilonától 
(1944–2021)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.
Minden elmúlik, minden véget ér, 
de emléked szívünkben örökké él.
Nyugodjál békében!

Emlékét őrzi fia, Sándor, menye, 
Ella és unokái: Karolina és Dominik

MEGEMLÉKEZÉS
Március 28-án volt szomorú öt éve, hogy nincs közöttünk akit 
nagyon szerettünk

ELEK HORVÁTH Erzsébet 
(1944-2016)

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

Emléked őrzi szerető fiad Zoltán, 
menyed Zita, unokáid Kati és Árpi

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

id. MILINSZKI Józseftől 
(1922–2021)

Most már nélküled élek 
ezen a hatalmas világon, 
hisz bármerre megyek, a 
létedet sehol sem találom.

Sajnálom, 
hogy el kellett menned, 
itt hagyva engem, 
de ha már nem is hallod, 
akkor is leírom neked: 
Édesapám, szívből 
köszönöm neked az 
életemet!

Emléked szívébe zárta 
szerető lányod, Rozika

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete kísértünk utolsó utadra, dermesztő csend maradt utá-
nad. Fájdalmasan, korán tört derékba az életed, hiányod feldol-
gozni nem lehet, csak próbálkozni élni nélküled.

LUKÁCS Angéla 
(1974–2021)

Hosszú küzdelem után megpihentél, fiatalon,
csendben mentél el. Legyen pihenésed 
olyan könnyű, amilyen nehéz volt az életed.

Emléked megőrzi apu, anyu és öcséd családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
testvérem

SÍPOS Dénes 
(1961–2021)

Az idő halad, csak az emlék 
és a szeretet marad. 
Minden elmúlik, minden 
véget ér.

Az emléked szívünkben 
örökké él.

Emléked őrzi testvéred 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
elhunyt keresztanyánk

LUKÁCS Angéla 
(1974–2021)

Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendesen és szerényen. 
Drága lelked 
nyugodjon békében.

Csak az hal meg, akit 
elfelednek, örökké él, 
akit igazán szeretnek.

Emléked őrzik 
keresztfiaid családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

SÍPOS Dénes 
(1961–2020)

Lecsukott szemmel még 
látom lelkét, ki mellettem 
ül és nékem mesél. 
Nem maradt utána más, 
csak az emlék.
Örökké szeretünk, 
bárhol is legyél.

(Szabó Balázs)

Emléked őrzi 
nenád és családja

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

id. MILINSZKI Józseftől 
(1922–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.

Köszönet a sürgősségi osz-
tály dolgozóinak önzetlen 
segítségükért.

Külön köszönettel tartozom 
Petri László szomszédnak 
és családján a a nehéz per-
cekben nyújtott segítségü-
kért.

Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak.
Nyugodjon békében!

Gyászoló lánya 
és unokája, Ramóna
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Minden tagnak és temerini lakosnak 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a Temerini Kertbarátkör

A tulajdonosok, Koperecz Renáta és 
szilák Melinda minden kedves 
üzletfelüknek és Temerin polgárainak

kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak!
Szirmai Károly u. 7., tel.: 063/77-60-522, www.kozmeticki-salon.com

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván vásárlóinak, ügyfeleinek 
és Temerin minden polgárának Füstös Róbert és Ildikó, az

tulajdonosa, családja és a munkatársak.
Újvidéki utca 377. és 385.

Tel.: 851-606, 063/813-93-48 és 3-848-316, 063/234-252
zlataraexclusive585@gmail.com és exclusiveduo2@gmail.com

és az

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

A ZiZi Shop tulajdonosa, 
családja és dolgozói közössége
kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván vásárlóinak 
és üzletfeleinek.

A becsei  agro-ProMeT 
földműves-szövetkezet 

kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván termelőinek és 

minden temerini polgárnak!

Ünnepen is fogyassza minőségi borainkat!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a temerini

borászat
Telefon: 063/366-761 (eladás)

A GREEN könyvelőségi iroda 
tulajdonosa, Kovács Zsuzsanna és munkatársai
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak 
minden ügyfelüknek és temerin polgárainak.

Temerin, Újvidéki u. 392.,
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

A Hofy cuki tulajdonosa 
és munkaközössége 
kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 
vásárlóinak, üzletfeleinek

Népfront utca 97., tel.: 844-669

varroda tulajdonosa és dolgozói 
közössége kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván 
munkatársainak, ügyfeleinek és 
Temerin polgárainak

AModa

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

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk 
üzletfeleinknek, Temerin polgárainak!

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

KalmÁr Kőfaragó

a PAPIRUS papírüzlet
tulajdonosa és családja 

áldásos, békés és boldog húsvéti 
ünnepeket kíván a vásárlóknak, 

diákoknak, munkatársaknak 
és üzletfeleknek!

Újvidéki u. 375., tel.: 842-677

áldott, békés húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak 

és üzletfeleinknek!

Temetkezési vállalat Virágüzlet

Népfront u.103., tel.: 842-515, 062/88-51-513
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Várják Önt is a szalonban!
Tanító utca 2.,
tel.: 851-697, mobil: 063/521-036

SLENDERTONE
kozmetikai szalon tulajdonosa, Rodić Gabriella
minden kedves üzletfelének és Temerin polgárainak
kellemes húsvéti ünnepeket kíván

A

Minden kedves vásárlónknak, 
üzletfelünknek és 

Temerin polgárainak 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

R A K I Ć  O P T I K A  B S
Újvidéki utca 302., tel.: 843-485; 063/593-752

a
v i r á g k e r t é s z e t
kellemes és virágos húsvéti ünnepeket 
kíván vásárlóinak, üzletfeleinek 
és minden temerini polgárnak.
Temerin, Bem u. 22., tel.:063/19-16-169, 064/234-38-53
Az ünnepekre is vásároljon virágot a kertészetben!

SAVANOVIĆ

a Zizi Plus papírkereskedés
tulajdonosa, Pásztor Csorba Ilonka családja és munkatársai 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak minden 
vásárlójuknak, üzletfelüknek és 
Temerin polgárainak.

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

az Első Helyi Közösség Tanácsa
Temerin, Újvidéki utca 403.

e-mail: 1mztemerin@gmail.com

A község minden polgárának 
jó egészséget, biztonságot, 

áldásos, békés és boldog 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

PRVA MESNA ZAJEDNICA
TEMERIN

ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG

   

Kellemes és boldog húsvéti 
ünnepeket kíván 

a község minden polgárának, 
üzletfeleinek és dolgozóinak a

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

www.jkptemerin.com

TEMERINI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE TEMERIN

Petőfi Sándor u. 17., tel.: 843-362
Nagy választékban arany-, ezüst- és eredeti Swarovski-ékszerek!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves ügyfelének 

és Temerin polgárainak a

ékszerüzlet
SZTR TISTA GUMA, Újvidéki utca 579., 21235 Temerin

tel./fax +381 21 840 226 mob. 063 822 74 47, 063 80 80 319

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI
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Kellemes húsvéti ünnepeket kíván

a Vajdasági Magyar Szövetség 
községi szervezete nevében

SZIVERI Béla 
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